
 

 

Naar kasteel Duivenvoorde 
Wilt u individueel nog eens een mooie tocht rijden dan kan onderstaande routebeschrijving 
wellicht behulpzaam zijn. 
 
Routebeschrijving tocht Vlietlanden-Kasteel Duivenvoorde en Voorschoten, ca 22km. 
 
Start:  Brug-Hoge Rijndijk-Kanaalweg. 

1. Volg het fietspad links van het kanaal. 
2. Bij spoorwegovergang rechtdoor 
3. Onder viaduct door bij Lammebrug  
4. Blijf nu steeds de weg en later fietspad volgen langs kanaal. 
5. Bij afslag naar Vlietlanden linksaf (even voor brug naar Voorschoten) 
6. Op kruising rechtdoor weg oversteken en daarna linksaf op fietspad. 
7. Blijf dit verharde fietspad steeds volgen (negeer afslagen naar links en rechts) Loopt 

nagenoeg parallel aan de snelweg A4) 
8. Uiteindelijk kom je op de kruising met de Kniplaan uit waar je rechts voor je de 

Starrevaartplas ziet liggen. 
9. Steek de Kniplaan over en sla rechtsaf op het fietspad. (Ligt links van de Kniplaan met 

aan uw linkerkant de Starrevaafrtplas.)  
10. Einde fietspad linksaf en de weg oversteken om vervolgens door te rijden op het wat 

omhoog lopende fietspad rechts van de weg. 
11. Op kruising van paden rechtdoor brug over en na brug op weg (Is nog steeds 

Kniplaan) rechtsaf. 
12. Bijna aan het einde van deze weg naar links de tunnel onder de weg inrijden. 
13. VOORZICHTIG bij het uitrijden van de tunnel (snelle fietsers op fietspad van links en 

rechts) 
14. Na de tunnel linksaf op fietspad en na ongeveer 200 meter rechtsaf de oprijlaan van 

kasteel Duivenvoorde nemen. 
15. Rij door tot ingang theehuis (links van de weg) en koop daar bij de automaat of bij de 

balie in het theehuis een entreebiljet voor de tuinen. (1 Euro per persoon). Vraag dan 
ook om een folder van het kasteel daarin staat een overzicht van de paden. 

16. Vanaf het theehuis linksaf en dan 2e pad linksaf. 
17. Even verder zie je het kasteel aan je rechterhand. 
18. Op kruising linksaf en volgende kruising rechtsaf. 

 
19. Bijna aan het einde van dit pad rechtsaf en pad over een brug volgen. 
20. Volg nu aan de hand van de kaart de paden die langs de buitenste ring rondom het 

kasteel lopen. 
21. Je komt weer terug op de oprijlaan waar je linksaf slaat. 



22. Omdat het hek in de laan naar de Horstlaan waarschijnlijk niet open staat, kun je 
beter de lange oprijlaan naar de Veurseweg nemen waarlangs je naar binnen bent 
gekomen. 

23. Op de Veurseweg aan het einde van de oprijlaan, linksaf en langs het tunneltje rijden.  
24. Nog even doorrijden richting Voorschoten en dan 1e weg linksaf nemen. 
25. Ga nu voor de afrit naar de grote spoortunnel rechtsaf het fietspad op en volg dit tot 

1e pad rechtsaf. 
26. Je passeert de ingang van de grote begraafplaats Rodenburg en daarna neem je de 1e 

straat linksaf de Van Helsdingenlaan. 
27. Op kruising oversteken en linksaf (Rouboslaan) 
28. Volg deze weg met de bochten mee tot je links het station van Voorschoten ziet. 
29. Rij door tot de rotonde, steek deze recht over en sla direct na de rotonde linksaf.  Blijf 

nu even rechtdoor rijden tot voor spoorlijn  en  daar rechtsaf en het fietspad langs 
het spoor volgen.  

30. Volg nu steeds het fietspad langs het spoor richting Leiden. (je passeert een brug en 
bij de volgende grote brug linksaf (langs volkstuincomplexen) 

31. Uiteindelijk kom je bij station De Vink uit. 
32. Ga daar rechtsaf en volg die weg tot je bij de verkeerslichten nabij het Tuincentrum 

komt. 
33. Steek daar de weg over en vervolgens rechtsaf en dan linksaf over het fietspad (langs 

een paar woonwagens). Dus niet de brug oversteken. 
34. Voor het water (Korte Vliet)  rechtsaf en dit pad volgen tot je bij de brug van de 

Voorschoterweg komt. Ga onder het viaduct door en dan rechts omhoog en de brug 
over. 

35. Na de brug rechtsaf en voor het water linksaf over het fietspad langs het kanaal. 
36. 1e mogelijkheid linksaf langs huizen en op het einde rechtdoor fietspad op richting 

Lammeschansplein. 
37. Na afdaling 1e pad linksaf en op rotonde rechtdoor. 
38. Na onderdoorgang voor grote flat rechtsaf en verder doorrijden over fietspad langs 

de Kanaalweg tot Hoge Rijndijk en vervolgens terug naar huis. 


