
     Fietsrondje Kasteel Keukenhof - 33 km
Kasteel Keukenhof met het naastgelegen nieuw  
geopende Lisser Art Museum (LAM) vormen de 
hoogtepunten van dit fietsrondje. Tijdens de  
fietstocht kom je langs vrij toegankelijke   
kastelen en landgoederen als ’t Huys Dever en  
Kasteel Oud-Poelgeest en door de Kagerplassen, 
een natuurgebied van Staatsbosbeheer.
53-56-50-58-55-57-38-07-49-29-91-30-41-54-25-08-
39-5-81-78-36-01-21-22-91-55-77-74-76-52

TRAPPEN LANGS DE PLASSEN
De kagerplassen is het oudste watersportgebied 
van Nederland en vormt een gebied waar   
eilandjes,  veenplassen en sfeervolle dorpjes  
elkaar afwisselen. Dit gebied is prachtig om  
doorheen te fietsen. De gemeente Kaag en   
Braassem telt maar liefst 20 molens!

Scan de QR-Codes voor de Knooppunt  
overzichten

     Kagerplassen Route - 38 km
De Kagerplassen is het oudste watersportgebied 
van Nederland en vormt een gebied waar   
eilandjes, veenplassen en sfeervolle dorpjes 
elkaar afwisselen. Dit gebied is prachtig om    
doorheen te fietsen. Indien de veerpont is   
geopend is het mogelijk om bij punt 08 de   
veerpont te nemen naar 39.
52-51-25-08-09-28-40-39-5-81-78-44-85-13-14-75-
16-86-02-53-79-07-04-06-75-05-55-77-74-76 -hotel

De omgeving van Hotel Sassenheim-Leiden is 
prachtig om te verkennen op de fiets! Wordt het 
een fietstocht langs de Kagerplassen, het strand, 
door de stad of door de bloeiende bloembollen- 
velden (medio maart t/m mei)?

De fietsroutes zijn zorgvuldig voor u samengesteld 
via de fietsknooppunten van www.fietsnetwerk.nl. 
De fietsroutes starten vanaf ons hotel.

1. Kagerplassen Route   38 km
2. Fietsrondje Kasteel Keukenhof  33 km
3. Molens & Meer tocht   53 km
4. Trekvaart Route    22 km
5. Bollenstreek aan Zee   50 km
6. Bloemenbollen Bollenstreek  47 km
7. Fiets route Leiden & Geschiedenis  50 km

Startpunten
Startpunt 52: rechtsaf van het hotel over de  
snelweg richting Warmond.
Startpunt 53: linksaf van het hotel aan het einde 
van de weg bij de Hoofdstraat.

     Molens & Meer tocht – 53 km
De fietsroute ‘Molens en Meer’ voert je langs maar 
liefst 20 molens en andere mooie bezienswaardig-
heden in en rondom Kaag en Braassem.  
52-51-25-08-09-10-21-14-29-32-49-48-38-43-72-47-
69-20-19-12-13-85-44-78-81-5-39-40-28-09-08-51-52
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     Fiets route Leiden & Geschiedenis -  
50 km
Leiden, de stad met de oudste universiteit van  
Nederland en met prachtige oude hofjes en  
grachten. Het gebied binnen de singels heeft de 
status van beschermd stadsgezicht. Deze fiets- 
route brengt je door en langs Leiden, waardoor 
je een mooie impressie van de stad en haar  
geschiedenis krijgt.
53-68-76-74-77-91-22-75-14-13-85-44-78-81-72-43-
38-41-11-19-08-20-67-68-18-69-20-19-12-11-12-19-
20-17-70-16-09-03-09-77-02-86-16-75-22-91-55-77-
74-76-68-hotel

     Bollenstreek aan Zee - 50 km
Echte fietsliefhebbers halen hun hart op met de 
“Bollenstreek aan Zee” fietsroute. Geniet met 
deze 50 kilometer durende fietsroute van het 
afwisselende landschap van de Bollenstreek. 
Strand, duinen, bossen, gezellige dorpjes en het 
Hollandse Plassengebied. Deze fietsroute neemt 
u mee langs de gezellige boulevards van zowel 
Noordwijk als Katwijk.
53-68-67-60-94-95-62-96-97-63-22-32-43-42-80-47-
48-40-49-29-91-30-41-54-25-51-52-53

FIETSEN DOOR DE STAD & EN LANGS DE 
KUST
De gezellige badplaatsen Noordwijk en Katwijk 
staan bekend om het prachtige strand, de   
levendige boulevard en de gezellige winkelstraten. 
In de zomermaanden worden diverse braderieën 
en markten georganiseerd. In de historische stad 
Leiden zijn veel bezienswaardigheden te zien. 
Leiden heeft een grote diversiteit aan winkels, 
uitgaansmogelijkheiden en musea, Ook leuk is een 
rondvaart door de Leidse grachten.

     Trekvaart Route - 22 km
Trekschuiten waren hét openbaar vervoer van de 
17 e eeuw, Leiden en Oegstgeest vormden een 
belangrijk knooppunt in het trekschuitennetwerk. 
In 1656 werd de Haarlemmertrekvaart aangelegd, 
hier vertrok men naar Haarlem en Amsterdam. 
De Trekvaartroute (22 km fietsen door Leiden en 
Oegstgeest) laat je deze historische waterwegen 
zien en beleven!
53-68-76-01-21-22-75-16-04-05-55-91-77-74-68- 
hotel
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     Bloembollen Bollenstreek - 47 km.
Fiets je deze tocht in het voorjaar? Dan geniet je 
niet alleen van duinen, meren en zee, maar ook 
nog van de kleurenpracht van de Bloeiende  
bloemen.
53-56-58-55-57-38-30-91-01-61-14-13-28-40-48-47-
35-86-43-32-33-69-75-74-59-67-68 -hotel
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