
Pijnacker-Nootdorp is een groene gemeente met veel 

natuur- en recreatiegebieden. Absoluut de moeite 

waard eens doorheen te fi etsen. De Acker- en Biesland 

fi etsroute leidt u eenvoudig langs alle groengebieden 

in en om de gemeente. U volgt gewoon de bordjes…

In deze folder vindt u informatie over de groengebieden. Ook 
kunt u de folder gebruiken om uw route te plannen. Mocht 
er per ongeluk een fi etsbordje verdraaien of verdwijnen, dan 
vindt u met behulp van de plattegrond altijd de weg. 

Startpunten
De fi etsroute starten kan overal. Voor het gemak een aantal 
startpunten die op de kaart staan vermeld:
-  Randstadrail halte Pijnacker Centrum. Halte Nootdorp en 

Pijnacker Zuid zijn natuurlijk ook mogelijk, maar daar 
wordt niet naar verwezen met routebordjes.

-  De Nieuwkoopseweg in Pijnacker bij de kruising met het 
fi etspad richting Zoetermeer. Een parkeerterreintje is 
 aanwezig.

-  Molen ‘De Vang’ in Nootdorp. Een parkeerterrein is 
 bereikbaar via de Dobbeplas.

-  De Zuideindseweg in Delfgauw tegenover de Schimmel-
penninck van der Oyeweg. Hier is ook een parkeerterrein 
aanwezig.

Korte route
De totale route is ca. 30 kilometer lang. Op twee punten, 
vanaf het noorden en het zuiden, kunt u een verkorte route 
fi etsen. De verkorting staat op de kaart aangegeven met een 
stippellijn en gaat langs de Noordkade, Rijskade, Overgauwse-
weg en Polderweg. Met verkorting is de route in totaal zo’n 
22 kilometer.

Toegankelijkheid
De fi etsroute gaat grotendeels over bestaande fi etspaden en 
wegen. Deze zijn goed begaanbaar. Op twee plaatsen is het 
fi etspad erg smal. U kunt daar omrijden. 
-  Aan ’t Verlaat in de Delftse Hout, dit pad is maar een meter 

breed maar heeft wel een asfalt verharding. Het alternatief 
is om de brug voor Aan ’t Verlaat niet over te gaan maar 
linksaf en daarna rechtsaf te slaan. Bij het toegangspad naar 
eet- en drinkgelegenheid Het Rieten Dak kunt u de route 
vervolgen.

-  Bij de Zwethkade onderaan de Ackerdijkse plassen is een 
50 cm breed schelpenpad. Als alternatief kunt u bij het 
 parkeerterreintje aan de Ackerdijkseweg linksaf gaan rich-
ting Berkel en Rodenrijs en bij de volgende kruising linksaf 
richting Pijnacker. Deze omleiding staat aangegeven op de 
routekaart.

Opmerkingen 
Komt u tijdens het fi etsen iets tegen wat naar uw idee niet 
helemaal klopt, laat het de gemeente dan weten. U kunt uw 
melding doorgeven via het Meldpunt Wijkbeheer op 
www.pijnacker-nootdorp.nl of per telefoon via (015) 362 62 62.

Meer weten over de groengebieden? 
Meer informatie vindt u via onderstaande links:

• www.zuid-holland.nl/groenblauweslinger
• www.staatsbosbeheer.nl
• www.gzh.nl
• www.boerenvoornatuur.nl 
• www.vriendenvanbiesland.com
• www.hoevebiesland.nl 
• www.natuurmonumenten.nl
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Balijbos
De Balij (380 hectare) bestaat overwegend uit bos  variërend 
in beplanting en dichtheid, struiken en moeras. Het accent 
ligt op de beleving van rust en het landschap met vooral 
fi ets- en wandelroutes. Het gebied is nog steeds in ontwik-
keling. Een derde van het bos wordt nog aangelegd. Aan 
het Kurkhout ligt een speelbos voor kinderen (zie het 
 pictogram op de routekaart).

Dobbeplas
Deze recreatieplas heeft een surfoever, zandstrand, speel- 
en ligweide en diverse wandelpaden. Ideaal voor wandelen, 
surfen, roeien, zwemmen of vissen. Ook is er een skeeler-
baan gerealiseerd. Het natuurbelevingeiland is een para-
dijsje voor vogels en natuurliefhebbers. Aan de Oudeweg, 
naast de molen, ligt café-restaurant De Vang dat ook als 
startpunt fungeert.

Bieslandse Bos
Het Bieslandse Bos (200 hectare) vormt samen met de Balij, 
Dobbeplas en Delftse Hout het natuur- en  recreatiegebied 
tussen Delft en Zoetermeer. Door het bos lopen diverse 
wandel- en fi etspaden. Bijzonder is het Krekengebied: 
een natuurgebied met veel wandelpaden. Langs de 
Noordeindseweg ligt herberg en camping De  Uylenburg. 
Een gezellige plek voor een hapje en een drankje. 

Boeren voor Natuur
Middenin het Bieslandse Bos en de Delftse Hout ligt het 
boerenbedrijf van Jan en Mieke Duijndam. Op dit bedrijf is 
de pilot Boeren voor Natuur gestart. Bij dit unieke project 
worden de agrarische activiteiten gecombineerd met na-
tuur, landschapbeheer, recreatie en educatie. Het gebied is 
bijzonder vogelrijk. De overheid, waaronder de gemeente 
Pijnacker-Nootdorp, ondersteunt dit project fi nancieel.

Delftse Hout
Dit natuur- en recreatiegebied ligt in de gemeente Delft. 
Er is van alles te doen voor jong en oud. In het Arboretum 
Heempark zijn mooie planten en boomsoorten te ontdek-
ken. Daarnaast is er voor de kinderen de kinderboerderij 
en waterspeeltuin aan de Korftlaan. Ook vindt u er het 
 Natuur- en Milieucentrum De Papaver met een  wisselende 
tentoonstelling en een kruidentuin. In de Delftse Hout 
liggen ook de camping Delftse Hout, en de horecagelegen-
heden het Rieten Dak en Knus.

Zuidpolder van Delfgauw
De Zuidpolder van Delfgauw is een open polder met 
karakteristieke elementen als de Plas van Ruyven, 
de eendenkooi en boerderijen die als eilandjes in de 
polder liggen. De polder blijft grotendeels agrarisch 
in gebruik, maar middenin wordt een natuurgebied 
van 100 hectare aangelegd met stukken rietland, nat 
grasland en bloemrijk grasland. In de toekomst is de 
Zuidpolder beperkt toegankelijk, waardoor het natuur-
lijke karakter behouden blijft.

Recreatiegebied Ruyven
Dit gebied is in het begin van de jaren 70  aangelegd, 
maar wordt uitgebreid tot 68 hectare en  verder 
 ontwikkeld: nieuwe fi ets- en wandelpaden, 
 waterberging en een nieuwe inrichting die beter 
 aansluit bij de huidige wensen van recreanten.

Ackerdijkse Plassen
Eén van de belangrijkste vogelgebieden van 
 Nederland. Naast de 115 soorten broedvogels, 
 bezoeken jaarlijks zo’n tachtig soorten door trek -
kers en winter- of  dwaalgasten deze plassen, 
 zoals de grauwe fi tis,  kortteenleeuwerik, velduil, 
 dwergarend,  schreeuwarend kwak en visarend. 
 Natuurmonumen ten beheert het gebied. Het is niet 
openbaar toe gankelijk, maar wel staan aan de rand 
van het gebied een aantal uitkijktorens. Aan de 
 Ackerdijkseweg is een vogelhut.

Bergboezem Berkel
De Bergboezem Berkel is nu een grotendeels agra-
rische polder. In het gebied wordt een natuur gebied 
aan gelegd. Ook krijgt het een belangrijke functie als 
 waterberging. In de polder komen in de toekomst meer 
wandel- en fi etspaden.

Groenzone Berkel-Pijnacker
De Groenzone Berkel-Pijnacker moet een ecologische 
en recreatieve verbinding vormen tussen de Balij 
en Oude Leede van 380 hectare. Het is een van de 
meest ambitieuze en kostbaarste groenprojecten in 
 Nederland. Het gebied krijgt een waterrijke inrichting. 
Ook worden er fi ets-, ruiter- en wandelpaden aan-
gelegd. Het plan hiervoor moet in 2013 klaar zijn.

Wat is er te zien tijdens de fi etsroute?
Alle groengebieden van de gemeente en omgeving. Een 
deel van de gebieden is al aangelegd en een deel nog 
in ontwikkeling. Sa men vormen zij uiteindelijk een 
 regionaal groengebied van formaat. 
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