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  “Eilandroute Warmond – door Astrid Kromhout 

Een heerlijke route naar een heus eiland: Koudenhoorn bij Warmond! 

Je kunt het hele eiland rondfietsen. En, hier en daar is een uitzichtpunt over het 
Joppe.  

Bij Brasserie Coazy, midden op het eiland, kun je lekker eten en drinken. 
 

Start en finish in Lisse (Ringvaart) 

  
     Km. ca.  30 - duur ca. 2,5 uur (zonder koffie(tussen)stop) 

 
1. Vanuit Lisse de Lisserbrug over, RECHTDOOR over Lisserbroekerweg, tot in de 

bocht, daar oversteken en even LINKS, dan 

 

2. RECHTS het fietspad op naar Turfspoor, RECHTSAF Turfspoor op en daarna (na ca. 200 

meter)   LINKSAF over fietspad naar Abbenes.  

Hier vaak hele mooie bloemrijke bermen. 

 

3. Bij einde fietspad LINKSAF richting Hoofdvaart, daar RECHTSAF de Hoofdvaart op. 

 

4. Onder viaduct A44 door, daarna naar RECHTS fietspad op, langs A44 richting 
Warmond. 

 

5. Alsmaar RECHTDOOR, langs Station Sassenheim, tot aan het spoor bij de 

Jeugdgevangenis (ruim 6 km.), daar LINKSAF richting Warmond (Spoorpad).  

     Onder de brug door meteen RECHTSAF. 

 

Let hier op Loslopende hanen en kippen en kijk of je de lama’s ziet lopen in de wei. Een 

mooi fietspad. 

 

 

       

6. Einde fietspad (bij parkeerplaats) RECHTSAF  

en bij verkeerslicht kruispunt oversteken 

naar LINKS, Sweilandstraat in. 

Sweilandstraat gaat later over in Herenweg. 

 

7. Bij Albert Heijn (na ca. 500 meter)      

RECHTSAF de Meerrustlaan op, daarna 

weer RECHTSAF, Jan Steenlaan, en meteen 

LINKSAF over parkeerplaats 

Gemeentehaven. 

 

8.       8. Bruggetje over naar eiland Koudenhoorn. 
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Voor een alternatieve route terug:  
 

9. Bruggetje over naar parkeerterrein Gemeentehaven, daar RECHTSAF Jan 
Steenstraat, overgaand in Dorpsstraat 

 
10. RECHTDOOR over Dorpsstraat, overgaand in Burg. Ketelaarstraat, aan het 

einde LINKSAF de Beatrixlaan op. 
 

11. Aan einde RECHTSAF de Herenweg op, overgaand in Oosteinde.  

         Pas op tegenliggers: dit stukje fietspad is erg smal! 
 

12. Als de weg een flauwe bocht naar links maakt: oversteken en RECHTS de 
Wasbeeklaan op. 
 

13. Bij T-splitsing LINKS richting Station Sassenheim. 
 

14. Onder spoor door, weg oversteken en LINKSAF fietspad langs A44 op richting 
Lisse. 

 

 
15. Met de bocht mee naar links, 1e weg RECHTSAF, Rooversbroekdijk. 

16. Bij splitsing houd RECHTS aan, de Middenweg op. 

17. Bij kruispunt LINKSAF, Rooversbroekdijk. 

18. Met bocht mee naar RECHTS, Ruishornlaan op. 

19. Alsmaar RECHTDOOR, vlak voor Ringvaartbrug het fietspad RECHTSAF, onder viaduct 

door, daar RECHTSAF naar de dijk (Hellegatspolder). 

20. Ruishornlaan volgen, bij rotonde RECHTDOOR, onder brug door, weg naar rechts 

volgen (Hyacinthenstraat). 

21. Bij verkeerslichten RECHTDOOR (Hyacinthenstraat), weg naar LINKS volgen 

(Broekweg), naar rechts volgen (Kanaalstraat) tot aan Lisserbrug. 

 

OF:  eenmaal terug in Lisse weer naar het huis van je gast, natuurlijk. 

 

Geniet van het eilandgevoel! 

Groeten Astrid en Ries 

Eventueel een extra ommetje naar uitkijkpunt over de Kaag: 
➢ Na ca. 1 km. ga je RECHTSAF de Menneweg op, onder het 

viaduct door, richting de Kaag. 

➢ Aan het eind van de weg achteraan het parkeerterrein is een 

fietspad dat leidt tot aan het uitzichtpunt. 

➢ Weer terug over de Menneweg, onder viaduct door, RECHTSAF. 
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