
2. Wandelen en genieten in Teylingen  
– 9 km
Via deze wandellus verkent u de mooiste wegen 
van Oosteinde. Onderweg wandelt u langs de twee 
kerken in Sassenheim en tevens de Watertoren.

42-35-43-45-55-54-53-52-50-51-48-47-41-hotel

1. Wandelen over landgoederen rondom 
Warmond – 7 km
Deze wandeling neemt u mee door de polders 
tussen Sassenheim en Warmond. Een klein 
gedeelte van de route neemt u mee door 
weilanden en verder wandelt u via prachtige 
laanbomen door deze groene omgeving heen. 
Onderweg komt u langs verschillende 
eeuwenoude kastelen en buitenplaatsen.

42-35-34-36-40-41-hotel

Ontdek de mooie en kleurrijke omgeving van 
Hotel Sassenheim-Leiden te voet! Wordt het een 
wandelroute over landgoederen rondom 
Warmond, door Teylingen of Lisserpoel, door Park 
Rusthoff en Voorhout of het Laarzenpad bij
Landgoed Keukenhof? De wandelroutes zijn 
zorgvuldig  voor u samengesteld via de 
knooppunten van www.route.nl.

1. Landgoederen rondom Warmond  7 km
2. Genieten in Teylingen   9 km
3. Lisserpoel                 17 km
4. Park Rusthoff & Voorhout   9 km
5. Laarzenpad Landgoed Keukenhof  9 km

Scan de QR codes met uw smartphone voor de 
knooppuntenroutes per wandelroute. MEER OVER WARMOND

In de 17e en de 18e eeuw bouwden rijke 
kooplieden in Sassenheim hun zomerverblijven. 
Die mooie bouwwerken zijn bijna allemaal 
verdwenen en ook van de bloembollenindustrie 
uit de 19e eeuw is niks meer over in dit dorp. 

Warmond is mooi gelegen op een oude strandwal 
aan de Kagerplassen. Verder vindt u er prachtige 
eeuwenoude huizen en andere gebouwen. 
Warmond geniet beschermd dorpsgezicht.

MEER OVER TEYLINGEN
Midden in de randstad ligt de gemeente 
Teylingen (met de dorpen Sassenheim, 
Voorhout en Warmond). 

Als u opzoek bent naar rust, is dit de plek! De 
draaiende molenwieken en de silhouetten van de 
eeuwenoude dorpen komen boven de horizon uit, 
maar ook voor natuurliefhebbers is Teylingen een 
goede keus! 

Huys te Warmont
Aan de rand van Warmond ligt landgoed Huys te 
Warmont verscholen in het groen. 
De fundamenten van dit huis stammen uit de 12e 
en 13e eeuw. In de Tachtigjarige Oorlog werd het 
huis verwoest, maar later werd het weer 
herbouwd.



4. Wandelroute Park Rusthoff & Voorhout – 
9 km
Deze wandeling neemt u mee naar onder andere 
Park Rusthoff. Aan de thans drukke winkelstraat, 
die ooit deel uitmaakte van de oude straatweg
tussen Haarlem en Leiden, werd vroeger een 
aantal voorname huizen gebouwd. Huize Rusthoff, 
dat in het centrum van het dorp lag, werd in 1924 
door de gemeente afgebroken. 

Het in Engelse landschapsstijl aangelegde 
wandelpark dat achter het oude huis lag, bleef 
echter bestaan. Met deze wandeling maakt u 
kennis met de rijke geschiedenis van het park.

42-46-47-48-51-50-52-53-54-55-45-44-43-35-42- 
hotel

3. Wandelen door Lisserpoel – 17 km
De Lisser Poelpolder is één van de oudste 
droogmakerijen van Nederland; rond 1624 werden 
de laatste druppels water uit de polder gemalen 
en het eiland Rooversbroek werd vasteland. 
Aanvankelijk werd de klus geklaard door twee 
molens. Later werd hun taak overgenomen door 
de achtkantige bovenkruier, die op het laagste 
punt van de polder staat. 

De eerste boerderijen werden in de 17e eeuw 
gebouwd. De polder bestond eeuwenlang uit 
grasland, waar koeien en schapen op werden 
geweid. In de 20e eeuw is een klein gedeelte 
omgespoten in bollengrond.

42-53-54-56-21-22-35-36-37-38-20-18-15-14-13-12-
53-52-50-51-48-47-41- hotel

5. Wandelroute Laarzenpad Landgoed 
Keukenhof - 9 km
Deze wandelroute begint niet bij het hotel, maar 
aan de Stationsweg in Lisse. Aan het begin 
wandelt u door bossen en prachtige landschappen 
waar zelfs tuinkabouters zijn verstopt. Vervolgens 
wandelt u verder over landgoed Keukenhof waar 
u vlak langs het imposante kasteel komt. Kasteel 
Keukenhof werd in 1642 gebouwd als landhuis 
voor een voormalig commandeur van de VOC. Het 
laatste gedeelte van de route neemt u mee langs 
Leidsevaart, die vroeger een belangrijke route 
vormde voor trekschuiten tussen Haarlem en 
Leiden. 

45-43-41-33-32-23-25-31-44-45
Let op: Een deel van deze route loopt over het terrein van  
Keukenhof. Dit park is alleen toegankelijk van eind maart tot 
midden mei tegen betaling. De rest van het jaar kunt u dit deel van 
de route niet volgen.


