FIETSROUTE OPEN MONUMENTENDAG 2019
De route begint en eindigt bij
treft u aan de linkerkant:
het gemeentehuis van Katwijk,
zodat u op ieder gewenst punt
4. Oude Begraafplaats,
kunt starten en eindigen. De
Zuid-straat
genummerde monumenten zijn •
Bij het verlaten van de
(onder voorbehoud) op zaterbegraafplaats rijdt u terug
dag 14 september geopend
de Zuidstraat in.
van 10.00 uur tot 17.00 uur.
•
U slaat meteen links af, de
Schoolstraat in.
1. Gemeentehuis,
Kon. Julianalaan 3, Katwijk
5. Brandweerstalling, t.h.v.
•
Bij het verlaten van het
Schoolstraat 2a
gemeentehuis via de hoofd- •
Bij het verlaten van de
ingang slaat u rechtsaf en
Brandweerloods slaat u
meteen weer rechtsaf het
linksaf de Schoolstraat in.
fietspad op. Zo rijdt u onDeze helemaal uitrijden tot
der het gemeentehuis door.
de Parklaan.
Bij de eerste gelegenheid •
Bij de Parklaan rechtsaf
weer rechtsaf slaan, de
richting de duinen en de
Willem de Zwijgerlaan op.
Sportlaan. Deze ligt in het
•
Het fietspad maakt een
verlengde van de Parklaan.
flauwe bocht naar links en •
U volgt de Sportlaan tot u
u steekt bij de oversteekrecht voor u, op de top van
plaats de Zeeweg over.
de duinen, de Soefitempel
Meteen links afslaan bij
ziet liggen:
het bereiken van de overkant. U rijdt nu richting zee. 6. Soefitempel,
Tegenover het marktterrein Zuidduinseweg 7
ziet u Duinoord.
•
Bij het verlaten van de
Tempel linksaf de Zuidduin2. Struikelstenen voor
seweg verder uitrijden.
Duinoord 38
•
Meteen linksaf slaan de
Hier liggen op de ventweg 3
Sportlaan op. U rijdt nu
zgn. Struikelstenen, herdenrichting zee en komt uit op
kingsstenen ter herinnering aan
de Zuid-Boulevard.
de vanuit dit huis weggevoerde •
De Boulevard uitrijden
en in de concentratiekampen
richting de Vuurtoren, links
omgekomen Joodse personen.
ziet u:
U rijdt terug naar de zeeweg en
slaat hier links af.
7. Oorlogsmonument Enge•
Bij de rotonde ter hoogte
landvaarders en bijbehorend
van de Karel Doormanlaan Informatiepaneel. Boulevard
vervolgt u de weg rechtt.h.v. Seinpoststraat.
door op de Zeeweg.
•
Even verder, aan de rech•
U neemt de eerste zijstraat
terkand ziet u:
naar links, de Voorstraat in.
•
Tot de hoek van de tweede 8. De Vuurtoren,
zijstraat links, daar staat
Vuurbaakplein
het huis van de Fam.
•
Weer op de Boulevard rijdt
Kraaijenoord.
u in noordelijke richting
naar het volgende monu3. Huis Fam. Kraaijenoord,
ment.
Annastraat 2 hoek Voorstraat
(Door privé-omstandigheden dit 9. De Oude Kerk en toren,
jaar niet open)
Boulevard 109
•
U vervolgt uw weg in de
•
U steekt het Andreasplein
Voorstraat.
over en voor het Biologisch
•
Bij de splitsing Voorstraat/
Restaurant De Bonte Kraai
Zuidstraat slaat u vóór de
slaat u linksaf de Weeskerk linksaf de Zuidstraat
huisstraat in.
in. Meteen aan het begin
•
Vervolgens rijdt u rechtsaf

naar de Baljuwstraat.
van der Sluis, E.A. BorgerMeteen weer rechtsaf
straat 1
slaan het Baljuwplein op
•
E.A. Borgerstraat Deze
•
Nu rechtsaf de Lougaat over in de E.A. Borwestraat in.
gerstraat, deze uitrijden tot
•
En de eerste straat rechtsde Te Brittenstraat.
af de Schippersdam op.
•
Daar slaat u linksaf en rijdt
•
Terug naar de Louwestraat
door naar de Boulevard.
•
Op de Boulevard rechtsaf
10. Melkwinkel/Bakkerij,
slaan en doorrijden tot de
Louwestraat 10 (niet open)
noordkant van de Boule•
Bij het Baljuwplein rechtsaf
vard.
de Elleboogstraat in
•
Linksaf de Zuidstraat in.
15. Voormalig Hotel Savoy
Deze helemaal uitrijden.
(1901), Boulevard 1 thans
•
Linksaf weer de Voorstraat weer Villa Allegonda (niet
in en naar de hoofdingang open)
rijden van de Nieuwe Kerk. •
Rechtsaf de Rijnmond op.
•

11. Nieuwe Kerk,
16. School voor de ZeevisVoorstraat 79
vaart, Sluisweg 98 (niet open)
•
Uit de kerk komende
•
Bij de kruising slaan we
linksaf de Voorstraat in.
linksaf naar de Binnenwa•
De kruising rechtdoor overtering.
steken en de Voorstraat
verder uitrijden.
17. Koning Willem-Alexan•
Aan uw rechterhand ziet u dergemaal, Binnensluis
het Katwijks Museum.
Voorbij het gemaal slaan we
rechtsaf en nemen het fietspad
12. Katwijks Museum,
tot de Kalkoven.
Voorstraat 46
•
Komende uit het museum, 18. Kalkoven, Reygersbergfietst u rechtsaf, 50 meter
laan (niet open)
richting zee naar huisnum- •
Nu het viaduct onderdoor
mer 35.
en naar links langs het
parkeerterrein.
13. Vredeskerk, Voorstraat 35 •
Na het parkeerterrein gelijk
•
Vanaf de Voorstraat gaat u
linksaf het fietspad op.
rechtsaf de Badstraat in.
•
Dan weer gelijk linksaf
•
Aan het eind van de Badrichting Roversbrug.
straat linksaf de Koningin
•
Over de Roversbrug, het
Wilhelminastraat in.
Roversbrugpad volgen
•
Daarna meteen de eerste
richting de Rooms Kathorechts . U bent nu op de
lieke Kerk.
Sluisweg en rijdt met de
•
De Zeeweg oversteken en
bocht mee naar rechts.
linksaf voor het hekwerk
van de begraafplaats langs.
14. ‘Franse’ school (K&O
gebouw), Sluisweg 16
19. R.K. Kerk Joannes de
•
Uit het K&O gebouw gaat
Doper, Kerkstraat 70, Katwijk
u terug naar de Sluisweg
aan den Rijn
en houdt rechts aan en
•
Uw weg vervolgen de
gaat de bij de T–splitsing
Kerkstraat in.
rechtsaf de Burgersdijk•
De Achterweg passeren.
straat in. . Deze gaat over •
Rechtdoor de Van
in de E.A. Borgerstraat.
Egmondstraat in, links
Aan de rechterkant ziet
passeert u het
u een geel huis met een
poort.
20. Transformatorhuisje, Van
Egmondstraat 4 (niet open)
14A Huis van de fam. Freke-

•

De Van Egmondstraat
uitrijden tot u op de Turfmarkt bent.

21. De Roskam, Turfmarkt 2,
•
Uw weg vervolgen door
de Roskambrug over te
gaan.
•
Over de brug rechtsaf
slaan. U bent nu op de
Overrijn.
In de Roskam kunt u een wandelroute voor de tuinen van de
Wilbert ophalen.
22. De Wilbert, Overrijn 7
•
Aan het eind van de Overrijn linksaf de Burggravenlaan in.
•
Vrijwel aan het eind van
De Burggravenlaan
rechtsaf en direkt daarna
links
•
U bent nu in Tolhuisstraat,
aan het eind ziet u de
toegang tot de tuin van de
Wilbert.
•
Terug op de Tolhuisstraat
gaat u meteen links
de Baron van Wijckersloothstraat in. Deze komt
uit op de Sandtlaan.
•
De weg oversteken en
linksaf de Sandtlaan op,
totdat u aan uw linkerkant
het Wellantcollege passeert.
•
Hier meteen bij de stoplichten linksaf, oversteken
en de Spinozalaan in.
•
Deze volgen met de bocht
mee naar rechts. U ziet
aan uw rechterhand het
Spinozahuis.
23. Het Spinozahuis, Spinozalaan 29, Rijnsburg
•
Aan het eind van de
•
Spinozalaan links de Katwijkerweg en de Kanaalstraat op.
•
De vierde zijstraat rechts
is de Burgemeester Hermansstraat
24. Maranathakerk, Burg.
Hermanstraat 40 (niet open)
•
Aan het eind rechtsaf het
Noordeinde op.
•
Weg vervolgen op de
Koestraat tot de Vliet.

•
•

•

Langs De Vliet Noordzijde
richting het centrum.
Bij de Wilhelminaboom
linksaf de Kerkstraatbrug
over en de Kerkstraat in.
U komt uit op het Burg
Koomansplein.

25. Grote of Laurentiuskerk/Mausoleum, Burg.
Koomansplein
•
Aan de zuidkant van het
Burg. Koomansplein is de
Oude Vlietweg
26. Museum van het Genootschap Oud Rijnsburg, Oude
Vlietweg 6
•
U fietst langs het museum
en slaat linksaf de Tramstraat in.
•
Steekt de Oegstgeesterweg over en vervolg uw
route over de Oranjelaan
•
Rechtsaf de Christinalaan
op, sla rechtsaf om op de
Christinalaan te blijven.
•
Sla linksaf naar de Kamerlingh Onnesstraat richting
Christinalaan.
27. Gedenkteken uit 1925,
Sandtlaan / Kamerlingh
Onnesstraat 62.
•
Bij de Begraafplaats is het
Gedenkteken.
•
Ga noordoostelijk op de
Kamerlingh Onnesstraat
richting Christinalaan.
•
Sla rechtsaf naar de Valkenburgerweg.
•
U rijdt deze op en volgt de
weg.
•
Waar de weg samenkomt
met de Waterboslaan
houdt u links aan.
•
Na het Waterbospark slaat
u rechtsaf het Valkenburgse veerpad op en neemt
u het pontje naar Valkenburg.
28. Het ruim 400 jaar oude
Valkenburgs pontje, Veerpad
•
Recht over steken de
Broekweg in.
•
Bij het Castellumplein aan
de Broekweg staat de
kerk met de toren.
29. Toren Museum Oud

Valkenburg, Castellumplein,
Valkenburg
Naast de Kerk en toren
vindt u
30. De oorlogsgraven,
Broekweg
•
Na het verlaten van het
museum / oorlogsgraven
gaat u op het Castellumplein rechtsaf richting de
Middenweg.
•
Aan het eind van de Middenweg naar links en de
Hoofdstraat oversteken.
•
U komt uit bij ’t Boonrak,
deze loopt in een U-vorm.
Ga bij de eerste kruising
linksaf.
•
Hier ligt het oude gemeentehuis aan de Rijn.
31. Burgemeesterswoning
en latere Gemeentehuis,
Hoofdstraat 6 (niet open)
•
U rijdt ‘t Boonrak weer uit
tot u op de Hoofdstraat
bent.
•
Dan naar links richting
Leiden.
•
Rechtsaf de Marinus Poststraat in.
•
Voor het Marinus Postplein gaat u linksaf de
Achterweg in.
•
Rechtsaf het viaduct over,.
•
Sla rechtsaf en rij op de
Kooltuinweg (parallel
langs de N206 Tjalmaweg) richting Watertoren-Katwijk,
32. Bezoekercentrum
(Museum) Vliegkamp Valkenburg, Wassenaarseweg 75
•
Rij door tot de kruising,
hier slaat u links af de
Wassenaarseweg op
•
.Volg de borden die verwijzen naar de Theater
Hangaar (Soldaat van
Oranje).
•
Bij de 1e Mientweg (de
ingang van het vliegveld)
slaat u linksaf
•
Volg deze weg tot de slagboom (die is open).
•
50 meter na de slagboom
ziet u links het bezoekerscentrum van Stichting
Historie Vliegveld Valken-

•

•

•

burg.
U rijdt dezelfde weg terug
tot de kruising bij de Tjalmaweg, steek deze recht
over, houdt links aan
dan komt u op de Hyacintstraat en vervolg
deze weg tot de kruising
Molentuinweg/ Wassenaarseweg.
Sla rechts af de Molentuinweg in tot de volgende
kruising u ziet dan rechts
de molen staan.

33. Korenmolen ‘De Geregtigheid’, Molenweg, Katwijk
aan den Rijn
•
Terug op de Valkenburgseweg komt u bij de kruising met de Molentuinweg.
•
Deze oversteken naar de
Rijnstraat. Deze vervolgen
tot de Kerklaan aan de
linkerkant.
34. Ned. Herv. Kerk en begraafplaats, Kerklaan 12
•
U kunt nu terugrijden naar
de Rijnstraat en deze vervolgen, tegenover de R.K.
Kerk Joannes de Doper
zien we rechts de ingang
van de Joodse begraafplaats.
35. Joodse begraafplaats,
Rijnstraat 151, (niet open
i.v.m. sabbat)
•
Vanaf de begraafplaats
komende slaan we rechtsaf weer de Zeeweg op
richting gemeentehuis.
•
Voor dat u bij het gemeentehuis bent ziet u aan de
linkerkant 2 witte huizen,
het linker is Zeeweg 133.
36. Struikelstenen,
Zeeweg 133
Hier liggen op de ventweg
zes zgn. Struikelstenen,
herdenkingsstenen ter
herinnering aan de van
hieruit weggevoerde- en
in de concentratiekampen omgekomen Joodse
families.
•

Einde route.

