Toeristisch Overstappunt
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Fietsknooppunt

Markering via de fietsknooppunten:
56 - 61 - 63 - 68 - 69 - 65 - 64 - 58 57 - 1 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56

Een TOP is een Toeristisch Overstappunt.
Vanuit deze speciaal ingerichte locatie kunt u
wandelen of fietsen via diverse bewegwijzerde
routes. Zo ontdekt u gemakkelijk de mooiste plekken
van de regio. Een TOP is herkenbaar aan de ruim vijf

andere TOP’s vindt u op:
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Markering via de fietsknooppunten:
56 - 60 - 62 - 66 - 39 - 41 - 74 72 - 67 - 68 - 63 - 61 - 56
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De Lier

Bij knooppunt 62 maakt u gebruik van het veerpontje
‘De Trekschuit’ (zelf handmatig bedienen).
In gebruik van april t/m oktober.

wandelroutes vanaf deze TOP, scant u de onderstaande
QR-code met uw smartphone.
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Midden-Delflandroute, 33 km
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Markering via de fietsknooppunten:
56 - 60 - 33 - 34 - 39 - 38 - 40 - 42 75 - 76 - 72 - 67 - 68 - 63 - 61 - 56
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Markering: groene stickers
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Tanthofkade-Kerkpolderroute, 4 km

Markering: gele stickers

Golfbaanroute, 5 km
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Markering: rode stickers
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www.alletops.mobi/schipluiden
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Markering: blauwe stickers
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Verbindingsroute
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Vlietlandenroute, 27 km
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www.toproutenetwerk.nl
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Vlaarding er

meter hoge groene halm. Meer informatie over deze en

Toeristisch Overstappunt
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ANWB Delflandroute, 26 km

Wat is een TOP?
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Tips in de omgeving

In de omgeving
Midden-Delfland
Welkom in de Cittaslow Midden-Delfland! Een oer-Hollandse
gemeente met een waardevol agrarisch veenweidelandschap

Welkom in de Hof van Delfland! Vanaf deze

waar de koe gewoon in de wei staat. Wie in dit groene en

plek kunt u dit gebied verkennen en beleven -

waterrijkegebied tussen Rotterdam en Den Haag wandelt,

te voet, op de fiets of misschien wel in een

fietst of vaart, geniet van de natuur en de bijzondere

bootje of kano.
Foto: Henk Groenendaal

geschiedenisvan het landschap en de dorpen. Polderwegen,
rijen knotwilgen, waterwegen met bruggetjes en rietkragen
sieren de streek.
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U maakt uw dagje uit compleet met een bezoek aan een
ambachtelijkbedrijf en een tocht op het water. Proef de
streekproducten die geserveerd worden op de terrassen van

Op Hodenpijl

Op Hodenpijl is een historische buitenplaats waar cultuur, kunst, gezondheid en
welzijn bij elkaar komen. Proef de smaken van Midden-Delfland in het restaurant
de Herdershof, bezoek een lezing, concert of expositie. Of kijk rond in de stal en
de (moes-)tuinen die het restaurant voorzien van zuivel, vlees en groenten.
Adres: Rijksstraatweg 20-22, Schipluiden. Open: di t/m zo vanaf 10.00 uur.
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Museum Het Tramstation

Museum Het Tramstation is een voormalig tramstation van de Westlandsche
StoomtramwegMaatschappij. U beleeft hoe er vroeger per stoomtram gereisd werd.
Bezichtig de Jugendstilwachtkamer, het pronkstuk van het museum, of bezoek één
van de wisselende exposities. Adres: Otto van Zevenderstraat 2, Schipluiden.
Open: wo (behalve in wintermaanden) en za 14.00-16.00 uur.

De Hof van Delfland is een netwerk van groengebieden
en landschappen midden tussen de levendige steden
Den Haag, Delft, Zoetermeer en Rotterdam. Kern van
het gebied is het beschermde veenweidelandschap
van Midden-Delfland en Oude Leede. U kunt in Hof
van Delfland genieten van bossen, parken, waterrijke

de restaurantjes of neem de ambachtelijk geproduceerde kaas,

gebieden, historische dorpjes, heerlijke streekproducten

honing of jam als aandenken mee naar huis.

en de gastvrijheid van onze ondernemers. Wat is úw

Wie wil overnachten, kan kiezen uit verschillende kampeer

favoriete plekje in de Hof van Delfland?

mogelijkheden en Bed & Breakfasts.

Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

‘t Woudt is het kleinste dorp van Nederland en ligt in het open veenweidegebied
van de Woudsepolder. ’t Woudt is rijk aan cultuurhistorie. De kerk, een rij huisjes,
drie boerderijen, een historische tuinmuur en koffiehuis De Hooiberg liggen aan
een mooie fietsroute door Midden-Delfland. Het buurtschap heeft door zijn unieke
karakteren ligging een beschermd dorpsgezicht.
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Oude Tanthofkade

De Tanthofkade is een eeuwenoude dijk tussen de Kerkpolder en de Lage Abtswoudse
polder en beschermde de stad Delft tegen af en toe oprukkend water. Ervaar al
wandelendover de kade de openheid, de rust en de ruimte van het veenweide
landschap. Met een beetje geluk ziet u weidevogels zoals grutto’s, kieviten en wulpen.
Adres: zijweg van de Hoornsweg, Den Hoorn

6492

Mede mogelijk gemaakt door:

’t Woudt
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