
 

Route: Groen Rondje - Pagina 1 van 2 

 

 
 

“Groen Rondje” 
 

Vanuit Hillegom, ca 15km  

 

“Ik hoop dat jullie net als mijn gasten en ik 
van deze prachtige groene route zullen 

genieten”.  
 

Dorine Lommerse 
 

 
 

 
 

- Start bij de Hillegommerbrug naar Beinsdorp, en rij aan de overkant 
schuin naar beneden tussen de huizen door               (fietsknooppunt 

bordje ↑45)                                              

 
- Volg de weg, ga linksaf het fietspad op                              (Rietkraag←45)                                                                               

 
- Dan doorfietsen tot je bij de Venneperweg komt en ga daar linksaf richting 

Nieuw Vennep. 
 
- Voor het viaduct linksaf  Het Langepad op                                        (←57)                                  

 

- Fiets dit pad helemaal af.  
• Dit is een erg lang stuk, het heet immers niet voor niets het Langepad. 

 
- Ga bij de T-splitsing linksaf                                                              (←57) 

 

- Ga vervolgens rechtsaf het René Jansenpad op                                (→57)  
   onder het viaduct bij de N205 langs en dan het Boseilandenpad op.  

 
- Rechtsaf dit pad volgen                                                                 (→54)  

• waar je ook ruiters te paard kan tegen komen als we de borden            

mogen geloven.  
 

- Aan het einde ga je bij de T-splitsing linksaf.  
• Je verlaat hier de Boseilanden en aan de overkant ga je het Duinpad op, 

Zwaanshoek. 
 

- Aan het einde van het Duinpad, rechtsaf, eerste linksaf en weer, boven 

aan de Bennebroekerdijk linksaf.  

 

 



 

 

Vervolg – Fietsroute “Groen Rondje”  

 

- Vervolgens de Bennebroekerbrug over en rechts voorsorteren om  
linksaf te gaan.       

                                                                                                   (←87) 
- Doorgaande weg volgen en bij De Ruyterlaan linksaf richting Vogelen-

zang. 
 

- Na een bocht die naar rechts loopt meteen linksaf, richting (geel bordje) 

“Vissen bij De Zuilen”, de Jan Evertsenlaan op.  
 

- Meteen weer rechtsaf de Zandlaan op, nog steeds richting “Vissen bij De 
Zuilen”. 

 
- Doorrijden tot je bij de splitsing komt, hier linksaf, Hillegom in,  langs tuin-

centrum De Oosteinde en dus De Zuilen.  

 

- Rechtdoor blijven fietsen over de Zandlaan en aan het einde rechtsaf de 

Bethlehemlaan op. Bij de Haarlemmerstraat oversteken en naar links. 

 

- Iets verderop, na rest. Mikaku linksaf de Oosteinderlaan op tot je bij huis-

nummer 62A                                                                                   (→22)                                                                          

de Weerlanerpolder in kan.  

 

- Fietspad volgen langs de manege en de imkerij tot je boven rechtsaf de 

Oude Weerlaan op gaat.  

 

 

Je bent nu weer op bekend terrein en 

kan je je weg vervolgen of je gast 

thuisbrengen. 


