Fietsroute Noord-Holland

2 uur

33,3 km

Rondje Vogelenzang – Lisse

Wil je meer zien van de prachtige Noord-Hollandse natuur en tegelijkertijd kennismaken met de mooie en
heerlijke producten van duurzame aanbieders? Stap dan op de fiets en geniet van deze route.
In ongeveer 2 uur tijd (zonder pauzes) geniet je van al het prachtige dat Noord-Holland te bieden heeft:
kleurrijke tulpenvelden, uitgestrekte polders en prachtige bossen. De route begint bij Buitenplaats Leyduin in
Vogelenzang waar je ook heerlijk kan wandelen. Vanaf de start kom je op de fiets langs 5 verschillende
aanbieders die op duurzame wijze groente of fruit telen. Bij enkele aanbieders kun je terecht in hun kleine
winkel met allerlei heerlijk biologische producten. Je kunt zelfs een stop maken bij een echte imker die vers
gemaakte honing verkoopt. Houd je ook van cultuur? Bezoek dan het Gemaal van Cruquius bij het
Haarlemmermeermuseum. Of laat je verrassen en ga eens langs bij het kabouterdorp in Lisse. Je kunt deze dag
compleet maken met een wandeling door de Keukenhof. Kortom: er is van alles te beleven onderweg!

Moestuin Leyduin

De Wickevoorter
Stadsboeren

Imkerij: In de buitenlucht

Tuinbouwbedrijf
De Landyn

Landgoed
De Olmenhorst
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Lisserweg 481
2165 AS Lisserbroek

2e Leijweg 11
2114 BG Vogelenzang

wo t/m za

wo t/m zo

09:00-16:00 uur

11:00-17:00 uur
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Haarlemmermeermuseum
De Cruquius

De Wickevoorter
Stadsboeren

Cruquiusdijk 27
2142 ER Cruquius

C
Spieringweg (tegenover
nummer 646)
2142 ED Cruquius
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wo, vrij, za

De Keukenhof

10:00-16:00 uur
Stationsweg 166A
2161 AM Lisse
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Imkerij: In de buitenlucht
C
Spieringweg 1131A
Zwaanshoek
za 13:00-15:00 uur

Kabouterdorp
3
Tuinbouwbedrijf De
Landyn

Genoten van jouw fietstocht,
de natuur en alle leuke
bezoekjes? Deel je foto met
#GoodFoodClub!

Spieringweg 1228
2136 LR Zwaanshoek

En maak kans op een
verrassingspakket!

wo en vrij
za

11:00-17:00 uur
10:00-15.30 uur

De GoodFoodClub is een initiatief
van de Natuur- en Milieufederaties.
Het doel is het promoten van lokale
producten van de duurzame
landbouw. Met meer aandacht voor
natuur, biodiversiteit en klimaat.

Stationsweg 180A
2161 AM Lisse

Dit is een initiatief

