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FIETSROUTE
BOLLENSTREEK

Landgoed Leeuwenhorst

Kasteel Keukenhof             

Slot Teylingen     

Huys te Warmont                             

Leiden            Lisse  

Sassenheim        Warmond

Duurzame bollenteelt

Steeds meer bollentelers gaan de voordelen van de
duurzame bollenteelt inzien en stappen over op deze
biologische manier van telen. Ziektes, bacteriën en
parasieten worden bestreden met natuurlijke vijanden. 
Kenmerken van deze natuurvriendelijke manier van 
telen zijn:

• Geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen;
• Gebruik van van alleen plantaardige- en dierlijke 

meststoffen;
• Telen van elk jaar een ander product;
• Verder uit elkaar zetten van de bollen.

Op deze manier kunnen de bollen zich op een
natuurlijke manier ontwikkelen in een harmonieus
ecosysteem, inclusief vlinders en lieveheersbeestjes. 
Er komen geen onnodige chemicaliën in de natuur
terecht. Dit heeft zo zijn invloed op het hele eco-systeem
rondom de bollenvelden en de natuurgebieden in de
buurt daarvan zoals Meijendel, de Kagerplassen en de
Amsterdamse Waterleiding Duinen.

Ecologische Hoofdstructuur in de
Bollenstreek 

Door de uitbreiding van woongebieden, agrarische
bedrijven en de infrastructuur is de natuur in Nederland
versnipperd geraakt. De natuurgebieden die nu nog
over zijn, zijn klein en liggen ver uit elkaar. Hierdoor is
het moeilijk voor soorten om te blijven bestaan. Om de
diversiteit in de Nederlandse natuur toch op peil te
houden, is de Ecologische Hoofdstructuur opgezet, deze
moet de versnipperde gebieden aan elkaar schakelen. 

Ook in de provincie Zuid-Holland wordt een deel van de
Ecologische Hoofdstructuur gerealiseerd. Voor de kust-
zone is in 1996 het ‘Pact van Teylingen’ opgesteld. Hierin
is een toekomstvisie opgezet dat de belangen van natuur
en landschap vaststelt in
combinatie met de toekomst
van de streek. De (milieu-
vriendelijke) bollenteelt zal
moeten plaatsvinden in een
aantrekkelijk landschap,
waarbij de natuurwaarden
behouden en versterkt
worden. Hierbij spelen 
vooral de duinen en de
landgoederen een grote rol.
De uitgangspunten van dit
Pact werden in 1997
uitgewerkt tot het
Landschapsbeleidplan. 

Ecologische
verbindings-
zones

De plannen voor de
EHS hebben geleid
tot de aanleg van
een 4-tal ecologische
verbindingszones:
Coepelduyen –
Offem, Offem –
Leeuwenhorst,
Offem –  Warmond
en Keukenhof –
Duinen.

Inmiddels is er begonnen met de aanleg van de
verbindingszone Keukenhof – Duinen. Hierbij krijgen de
betrokken ondernemers een financiële vergoeding voor
het land dat ze afstaan aan de verbindingszone.

Bollenteelt en waterkwaliteit

De gangbare bollenteelt brengt een hoog gebruik aan
chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen met zich
mee. De belasting van het oppervlaktewater door lozingen
van de bollenteeltsector is relatief hoog. Inmiddels is de
hoeveelheid van sommige bestrijdingsmiddelen drastisch
afgenomen, maar nog steeds wordt de overheidsnorm
ruim overschreden. Dus blijft de vraag naar duurzame
bollenteelt groot.

Kustgids.nl is een initiatief van de
Kustvereniging

Zij wil eerlijke informatie geven over waar u nog echt
kunt genieten van rust en ruimte, natuur en cultuur. 
Wij werken in Nederland en elders in Europa aan het
behoud van kustgebieden en zeedieren: walvissen,
dolfijnen en zeehonden. De Kustvereniging is de
Nederlandse afdeling van EUCC - The Coastal Union

Word Vriend van de Kust!

Bollenvelden, duinen, strand en zee… geniet ervan,
zolang het nog kan! Voor u het weet staan er huizen of
dijken gebouwd. Dolfijnen, bruinvissen, vogels,
konijnen, vossen… Als u de kust en de zee een warm
hart toedraagt, willen wij u vragen “Vriend van de Kust”
te worden, vanaf slechts € 5 per jaar. U bent dan lid van
de Kustvereniging, www.kustvereniging.nl. 

Maak nu uw bijdrage over op giro 916 t.n.v.
Kustvereniging EUCC te Leiden. U krijgt dan onze
Kust&ZeeGids thuisgestuurd!

Meidoorn

Meidoorn

Duurzaamheid 

Steeds vaker wordt de term duurzaamheid gebruikt. 
Dit komt omdat we ons steeds meer bewust worden van
het belang van duurzaam omgaan met de aarde. Maar
wat houdt duurzaamheid nu precies in? 
Hieronder verstaan we activiteiten die op zo’n manier
uitgevoerd worden dat natuur en milieu er geen hinder
van ondervinden. Dit alles in het kader van het veilig
stellen van een goede toekomst voor onze planeet.
Onder duurzaamheid valt de biologische landbouw,
bekend van het EKO-keurmerk. 

Ook in natuurgebieden pleit men voor een duurzaam
beheer zodat ook latere generaties nog van deze natuur
kunnen genieten. Dit beheer kenmerkt zich door
begrazing, dood hout laten liggen en de aanleg van
natuurvriendelijke oevers. 

Naast dit alles zijn er ook
‘kleinschalige’ activiteiten die
duurzaam zijn waarmee u ook
een steentje bij kan dragen,
namelijk recycling van glas en
oud papier, winning van groene
stroom door bijvoorbeeld
plaatsing van zonnepanelen en
verminderen van schadelijke
stoffen in de atmosfeer zoals
uitlaatgassen, CFK’s en chemische
bestrijdingsmiddelen. Wilde hyacint

Duurzame producten

• Let eens op het label ‘Ecobulbs’ bij de
aanschaf van tulpenbollen. Dit zijn duurzaam
geteelde bollen afkomstig van 10 bollentelers
door heel Nederland. www.ecobulbs.nl

• Boek eens een hotel of camping met het 
keurmerk Milieubarometer. Dit keurmerk is
een beloning voor ondernemers in de
toerisme- en recreatiebranche die meer 
aan milieuzorg doen dan de wet hun
voorschrijft. www.milieubarometer.com

Sint-Jacobsvlinder

COLOFON

Uitgever
De Kustvereniging, Leiden. 
Postbus 11232, 2301 EE Leiden, www.kustvereniging.nl

Redactie en fotografie
De Kustvereniging 

Kaart
AnyWay Productions,
Heinkenszand

Vormgeving en productie
Drukkerij van Rossum BV

Kijk voor meer informatie 
over onze kust op
www.kustgids.nl

De Kustgids.nl fietsroute Bollenstreek is mede mogelijk
gemaakt door bijdragen van het Fonds1818 en het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
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ROUTEBESCHRIJVING

Centraal Station Leiden
Achterkant station RA naar Rijnsburgerweg, oversteken
en LA. Bij vijfsprong schuin RA Houtlaaan richting
Diaconessenhuis. LA houten brug over en meteen LA
fietspad over Groene Maredijk richting Leidse Hout.

1 Leidse Hout: stadspark uit de 
jaren '30. Einde fietspad park LA,
vervolgens RA Laan van Oud Poelgeest,
op rotonde richting Warmond, na 100 m,
aan uw rechterzijde:

2   Oud Poelgeest:
ca 10 ha groot landgoed met
loofbos, vijver en waterlopen.
Ook deze buitenplaats ligt op
de oostelijke rand van de
Poelgeester strandwal, op de
overgang naar het
veenweidegebied. Een van de
oud-bewoners van het
landhuis, Herman Boerhave,

heeft in het park tal van bijzondere bomen, struiken en
stinsenplanten geplant. 
Oud Poelgeest is daardoor
onder meer rijk aan Bos-
anemoon, Wilde hyacint,
Voorjaarshelmbloem, oude
beuken, eiken en vele andere
planten. Het park is vrij
toegankelijk.
RD Abtspoelweg, na brug
richting Voorhout, bij stop-
lichten LA Haarlemmertrekvaart, aan uw linkerzijde de:

3 Haarlemmertrekvaart: deze in de 17e eeuw
gegraven transport route tussen Leiden en Haarlem
voor de toenmalige trekschuiten loopt door een
langgerekte vochtige strandvlakte tussen twee oude
strandwallen. 

Aan uw rechterzijde de:

4 Klinkenbergerplas: ca 60 ha groot
recreatiegebied. Deze voormalige provinciale
zandwinlocatie is sinds de jaren tachtig voor een groot
deel geschikt gemaakt voor recreatie.
Onder snelweg (A44), bij stoplichten RD oversteken,
fietspad volgen, bij stoplichten weg oversteken fietspad
aan overkant de weg volgen:

5   Polder Hogeweg:
tijdens voorjaar en zomer 
is dit graslandgebied rijk

aan weidevogels (bijv.
Kievit, Grutto, Tureluur,

Scholekster) en eenden. 
In het najaar is dit ook een
goede plek voor trekvogels.
Onder snelweg (N206) eerste
afslag RA Bronsgeesterweg,
pad volgen en RA onder
N206 en LA Leeweg
inslaan)

REGIO INFORMATIE

Fietsroute Leidse Bollenroute 

De Leidse Bollenroute is een 37 km lange
fietstocht door de Duin- en Bollenstreek.
De route is bewegwijzerd met groene,
zeshoekige bordjes met de tekst: ‘Ontdek
het landschap van Zuid-Holland’. De beste
tijd om deze route te fietsen is van eind
maart tot eind mei. 
In deze maanden staan namelijk de vele,
kleurrijke bollenvelden in bloei. 
De kweek van tulpen begon al in de 17e
eeuw, vooral op de geëgaliseerde
strandwallen of "geesten" (letterlijk:
"zandgronden") bij Haarlem en Overveen.
De geesten bleken ideale omstandigheden
te bieden voor de kweek van tulpen,
narcissen en hyacinten.

Sinds 1980 zijn ook steeds meer weilanden
omgetoverd in bollengrond. Het zand uit
de ondergrond wordt hierbij naar boven
gehaald (zgn. omspuiting).

Naast de bollenvelden voert deze route
ook langs resterende vogelrijke vochtige
graslanden, oude landgoedbossen,
kastelen en ruïnes. In de nazomer zorgen
gladiolen, dahlia’s en herfstbloemen voor
een tweede attractie.

6 Leeuwenhorst: historisch landgoed op de
overgang van een oude strandwal (Gooweg) en gras-
landen, bollenvelden en hakhoutbosjes. 
Het gedeelte Klein Leeuwenhorst (landhuis) is gesloten,
maar het gedeelte Oud Leeuwenhorst is vrij toegankelijk
op paden.
Eind van het pad, bij rotonde RA, vóór brug, weg over-
steken en LA Leidsevaart inslaan, deze geheel uitrijden
Halverwege aan uw linkerzijde: 

7 Hogeveense Poldermolen: poldermolen
(grondzeiler), in 1654 gebouwd ter bemaling van de
Hogeveense polder. De wieken hebben een vlucht van
23,40 m. De molen stond hier al voor het uitgraven van
de Leidsevaart (Haarlemmertrekvaart) in 1656-57. Eerder
was hier namelijk al de oude Veenwatering, waarop het
overtollige water kon worden uitgeslagen en ingelaten in
droge perioden.

Halverwege aan uw rechterzijde:

8 Lageveense Poldermolen: (wipmolen) uit
1890, met een rood en wit geschilderd bovenhuis.
Voor kruising met autoweg, RA trekvaart oversteken en
spoor over.

9 Station Lisse: stationsgebouw uit 1905 met
invloeden uit de Art Nouveau stijl. Kenmerkend zijn de
ver doorgevoerde asymmetrie en het afwisselende
materiaalgebruik (baksteen, natuursteen en houtwerk).
Door de grote afstand tot de dorpskern werd het station

Lisse in 1945 uit de dienstregeling geschrapt; daarna is
er een tijdelijke dienstregeling geweest ten behoeve van
de Keukenhof. Sedert 1995 heeft het een horeca functie.

Fietspad volgen langs Keukenhof (aan linkerzijde), na
bos weg oversteken en RA parallel Van Lyndenweg volgen

10 Keukenhofbos: authentiek strandwalbos met
beuken, eiken en oude dennen. Het bos is rijk aan
natuur. In de 15e eeuw bestond dit gebied uit bossen en
duinen. Toen is de naam Keukenhof ontstaan, doordat
het hof van Slot Teylingen hier kruiden verzamelde en op
wild jaagde, ten behoeve van de keuken van het kasteel.
Naast het Keukenhofbosch is rond 1840 het landgoed
Zandvliet ontworpen, waar vervolgens in 1949 de
bloementuin Keukenhof is gestart.
Einde pad Langs bosrand, RA Spekkelaan (voor bezoek
museum De Zwarte Tulp: LA richting Lisse volgen)

11 Wassergeest (53 ha): restant van het 17e
eeuwse landgoed Wassergeest. Er zijn hier graslanden
en geriefbosjes. Het hakhoutbos is veelal ondringbaar,

waardoor els, es, eik en
schietwilg hoog zijn opgeschoten.
Insekten, amfibieën, vleermuizen
en vogels vinden hier een goed
onderkomen. 
Er wordt gewerkt aan een
ecologische verbindingszone
tussen Wassergeest,
Keukenhofbosch, de duinen en de veenweidegebieden.
Spekkelaan met bochten meerijden (gaat over in
Loosterweg-zuid), einde bosrand LA Essenlaan, aan het
einde RA bij Achterweg Zuid, RA Akervoorderlaan,
meteen LA Oude Heerenweg, autoweg kruisen en RD
Frank van Borselenlaan volgen, aan uw linkerzijde:

12 Ruïne van Slot
Teijlingen:
begin 13e eeuw was
hier al een ronde, door
water omgeven
vluchtburcht, gebouwd
op een geheel door
veenmoeras omgeven
kleine zandrug, een
uitloper van de
Sassenheimse
strandwal.

LA v.d Berch v. Heemstedeweg, aan einde van weg, 
RA Hoofdstraat, brug over, kruising over, en LA
Wasbeekerlaan in. Onder snelweg ( A44) en spoorlijn
door, voor doodlopend stuk RA, bij wegwijzer 14097/1
LA Herenweg, aan uw linkerzijde

13 Huys te Warmont: landgoed op de oostrand
van de Warmondse strandwal, met een parkbos (o.a.
eeuwenoude moerascipressen en veel taxusbomen),
waterpartijen en het
door een slotgracht
omgeven buitenhuis.
In de hoge bomen
broeden elk voorjaar
enkele tientallen
Blauwe reigers. Het
parkbos is
toegankelijk op
wandelpaden (het
huis niet).

Herenweg, aan uw rechterzijde

14 Oostergeest: buitenplaats op de westrand van
de Warmondse strandwal, met landhuis, weiland,

waterpartijen en parkbos in Engelse
landschapsstijl uit 1730. In het weiland
vóór het landhuis staat een ooievaarsnest
waarin steevast een paar ooievaars

broedt (dit was al het geval in 1929!). 
RD Herenweg, vóór spoorviaduct

LA, spoorlijn volgen richting
Station Leiden CS)

Futen 
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