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AFLEVERING 9: Fietsen over nieuwe paden: 
Ackerdijkse Plassen en Groenzoom (ca 31 km) 

Een fietstocht in het gebied tussen Delft, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker en 
Zoetermeer, over nieuwe routes die vast nog voor velen minder bekend 
zijn. Met kans op veel ontmoetingen met fazanten, aalscholvers, reigers, 
rotganzen, hazen en waterlopen in allerlei hoogten. 

Vertrekpunt en eindpunt is de Koepoortbrug.  
Onderweg diverse mogelijkheden de route in te korten. 

Binnenstad -> Ackerdijkse plassen 
Ga op de Koepoortbrug rechtsaf, Oostsingel. Volg het fietspad als het 
overgaat in Stalpaert van der Wieleweg en Julianalaan. Na passeren van 
de Mijnbouwstraat (let op:  stoplichten), schuin rechtsaf Julianalaan in 
(fietsstraat in wording), aan uw linkerhand het faculteitsgebouw van 
Bouwkunde. Bij het kruisen van de Michiel de Ruyterweg linksaf, en bij de 
stoplichten rechtdoor de Mekelweg op en het Mekelpark in. Mooi groen, 
ecologische waarde helaas zeer laag. Er komen mooiere voorbeelden! 

U passeert een blauwe lijn. Deze lijn markeert de plek waar de 52ste 
breedtegraad lag op 1 januari 2018. Die breedtegraad verschuift 
jaarlijks met 16 millimeter (de breedte van de zwarte streep). 
Rechts ziet u bordjes die aangeven waar in het verleden de lijn liep. 
Toch wel gunstig, dat we nu naar het noorden drijven, gegeven de 
klimaatverandering. Maar ja, 16 mm per jaar… 

U passeert het hoge faculteitsgebouw van EWI, en bij de volgende 
kruising linksaf de Berlageweg in. 

Rechts aan de overkant van het water stond vroeger het gebouw 
van de Faculteit Bouwkunde, tot de brand; nu is de Green Village er 
te vinden, waar diverse experimenten plaatsvinden o.a. met zero 
energy gebouwen en de Hyperloop. 

Ga rechtdoor, aan het eind even rechts en direct links 
onder een verbindingsbrug van het gebouw door, en 
steek even later de Schoemakerstraat over (let goed 
op!). Aan de overkant op de Oudelaan zie je links de 
Schoemakerplantage, een nieuwbouwwijk op het oude 
TNO terrein. Vertraagd door de crisis, maar inmiddels deels al in gebruik. 
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Professor Schoemaker was hoogleraar Architectuur en lid van de 
Vrijmetselaarsloge Loge Silentium (bij ons in de Choorstraat) waar 
hij een belangrijke rol speelde. Hij was een van vijf leden van de 
loge die in de bezettingstijd omkwamen, gefusilleerd in 
Sachsenhausen vanwege zijn rol in het verzet. 

Ga rechtdoor via de IJsmeesterstunnel onder de A13 door en volg het 
fietspad de hele tijd rechtdoor door de wijk Emerald, als u de wijk verlaat 
komt u op de Zuideindseweg. 

Hier rechtsaf, Zuideindseweg op. U passeert de N470 die onder de weg 
doorgaat, na ca 500 meter rechtsaf, Ruyvenschemolenpad op. Na 400 
meter bij de zijstraat linksaf, Dubbeldankpad: een relatief nieuwe 
verbindingsweg. Na 400 meter bij de Y-splitsing rechtsaf naar 
Karitaatmolenpad, na 200 meter bij de Y-splitsing schuin links naar 
opnieuw het Dubbeldankpad. Na 1.1 km komt u op een T-splitsing. Recht 
vooruit ziet u de Ackerdijkse plassen. 

In dit gebied zit een Aalscholverkolonie. 

Altijd leuk hier even te gaan kijken! 
Fiets dan ca 300 meter naar rechts, 
tegenover nr 18 aan de linkerkant 
een plek waar u uw fiets kunt stallen; 
loop hier naar het vogelkijkscherm 
(ca 100 meter), en geniet.  
Ga terug naar uw fiets, en fiets 300 
meter terug (rechtsaf); nu bent u 
weer op de route. 

Ga op de T-splitsing linksaf, ca 600 meter op een fietspad, u komt langs 
vogeluitkijktoren De Tureluur (ook leuk even te beklimmen! Met mooi 
uitzicht op de skyline van Rotterdam), en komt dan weer op een T-
splitsing (knooppunt 7). Direct rechtsaf via het fietspad met de 
Ackerdijksplassen aan uw rechterhand. Na ca 500 meter rechts weer een 
vogelkijkplaats… het houdt hier niet op! 

Groenzoom 
Ga na ca 500 meter bij de Y-splitsing linksaf, de Molenweg op. Na 200 
meter scherp rechts: u bent hier op knooppunt 10, de naam van de weg 
blijft Molenweg. Links Molen de Valk, sinds 1929 uit bedrijf en nu een 
woonhuis. 
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Ga na 300 meter bij de zijstraat linksaf naar Boezemweg, en vrijwel direct 
schuin rechts naar het fietspad, het Boezempad. U komt nu het gebied 
van de Groenzoom binnen. Zie infobordje. 

De Groenzoom is een uitgestrekte levendige groenzone tussen 
Pijnacker en Berkel en Rodenrijs, deels nog in ontwikkeling en in 
oprichting. Als onderdeel van de Groen-blauwe slinger, voorkomt de 
zone enerzijds dat de kernen aan elkaar groeien. Anderzijds is De 
Groenzoom onderdeel van de recreatieve en ecologische verbinding 
tussen Midden Delfland en het Groene Hart; dat zien we, want van 
de Ackerdijkse Plassen fiets je zo de Groenzoom binnen. De 
Groenzoom vormt hierin een smalle maar belangrijke schakel. 

Rechts een verbeelding van alle 
verschillende peilhoogten in dit gebied. 
Erachter ook een zitje volgens de huisstijl 
van de Groenzoom; vele volgen! 

U rijdt nu over dit fietspad met eerst 
rechts de Bovenvaart, en na een S-bocht 
over de vaart links. Rechts een nieuw 
bedrijfsterrein; bij het eerste bedrijf staat 
de parkeerplaats vol met…. Mobikes! Hier 
staan ze dus, mocht u ze in Delft gemist 
hebben. 

U rijdt een stuk door langs de vaart (ruim 
2 km). 

Het gebied links is de Bergboezem, 
een calamiteitenpolder. Bij extreme 
waterval kan het onder water 
worden gezet, om te voorkomen dat 
er elders wateroverlast is en het 
water tijdelijk te bufferen. Later 
wordt de polder dan weer leeg 
gepompt. 

U gaat na ca 2 km weer links. 

Mocht u honger of andere eerste 
levensbehoeften hebben, ga hier dan 



 

 

 

Door corona blijven veel mensen thuis deze zomer. BBN helpt u graag aan ideeën 
voor toch een mooie zomer. In en rond Delft! Zie voor andere ideeën 

www.binnenstadnoord.nl. 
4 

 

even naar rechts, onder N471 heen en ietsje verder onder 
Randstadrail, en je treft een winkelcentrum met o.a. bakker en 
supermarkt! 

Ga over het bruggetje over de vaart naar knooppunt 25. Hier rechtdoor, 
water aan uw rechterhand en u kruist het spoor van randstadrail (let op!), 
door naar knooppunt 41. Hier schuin rechtdoor richting knooppunt 24, 
en onder de N471 door. Je gaat hier rechtdoor, onder de boog, het 
Lepelaarpad (what’s in a name!) op; niet naar het knooppunt toe. 

Fietspad gaat met een bocht naar links, en 
daar een Tolhek. Gelukkig kunt u er gratis 
doorheen! Van 1555 tot 1802 was dit 
tolrecht in eigendom van Delft. 

Ga door het “hek”, over het water en direct 
naar rechts. 

Routealternatief: Bij het uitzetten van 
de route fietste ik hier rechtdoor, op 
de kaart lijkt dit niet bedoeld als 
fietspad, maar als voetpad. Toch is 
het nu gewoon te fietsen, weliswaar 
onverhard maar een mooi weggetje. Je fietst dan 
sneller naar de Kleihoogt. 

In deze omschrijving blijven we op het asfalt, dat 
betekent: volg het asfaltfietspad naar links, het 
Akkerhommelpad op. Na een bruggetje aan de  
linkerhand de “Vlinderidylle Groenzoom”, zo ingezaaid 
dat er veel bijen, vlinders en akkerhommels op 
afkomen. U gaat hier rechtsaf en met het water aan uw 
rechterhand komt u bij een T-splitsing, waar het 
fietspad een scherpe bocht naar rechts maakt; volg dit: 
rechtsaf het Ruyvensepad op, u komt nu langs de 
N470; ga bij het informatiepaneel rechtsaf, 
Meerkoetpad op. Na 1,4 km komt u op een weg, 
Kleihoogt, ga hier rechtsaf. Hier is een parkeerplaats voor auto’s, daar 
kunt u kano’s huren en is er een theetuin waar u naast zelfgemaakte 
appeltaart o.a. ijs kunt eten. 
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Door het gebied loopt ook een behoorlijk 
lange kanoroute. In het gebied worden 
kano’s verhuurd, bijvoorbeeld bij deze 
theetuin. Dus niets belet u het water op 
te gaan. Voor aanvang van de 
zomervakantie is de kanoroute gemaaid. 
Daarbij houdt de beheerder rekening 
met broedende vogels. Enkel het 
centrale deel van de vaarroute, op 
afstand van de oevers, wordt gemaaid. 
Vanaf het water kunt u vervolgens 
genieten van deze natuur. 

Verlaat Kleihoogt en ga linksaf het Salamanderpad op; 
volg dit pad zo’n 1,5 km, u passeert al snel een nog 
mooiere theetuin! En kunt u onderweg nog een bosje 
bloemen meenemen. 

U komt dan opnieuw bij de N470. Ga niet op de 
parallelweg rijden, maar volg het fietspad schuin naar 
rechts, het Waterspoorpad. Dit pad gaat over in het 
Negenhovensepad en het Pieter Bregmanpad. Volg dit 
pad tot u kort nadat u onder de N470 doorgaat bij een 
informatiebord komt. Ga op T splitsing rechtsaf over 
het bruggetje het Kleihoogtpad op. Dit fietspad gaat na 
een tijdje met een bocht naar links. Na een tijdje kruist 
u een autoweg, de Molenlaan. Ga rechtdoor, na 400 meter bij de Y-
splitsing schuin rechts het Reeslootpad. Rij rechtdoor tot u op een drukke 
verkeersweg komt, de Katwijkerlaan (let op!). 

Steek over, en ga rechtsaf de Katwijkerlaan op, volg een stukje fietspad, 
en eerste weg linksaf het Kwakelpad op. Ga na 400 meter op de kruising 
linksaf naar het Floriadepad. Houd deze richting aan, na ruim een 
kilometer komt u op de Nieuwkoopseweg, een dijkje; u gaat linksaf en na 
ca 300 meter een beetje naar beneden rechtsaf het Molenpad op. U gaat 
onder randstadrail door en rijdt tegen de rand van Pijnacker aan, en direct 
rechtsaf. 

Volg de weg die overgaat in een fietspad langs het spoor, het Spoorpad. 
Na een kilometer komt u op het Balijpad. Ga linksaf, even later met een 
tunneltje onder de Noordweg door en u komt bij knooppunt 60.  
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Hebt u onbedwingbare honger? Ga naar rechts en u komt bij het 
Restaurant de Saam onder de molen, bij de molen.  

Vanaf hier rechtdoor, tot knooppunt 88. Linksaf, en al snel bent u bij 
knooppunt 87. Via het Virulypad rijdt u ruim anderhalve kilometer, tot u 
op de Noordeindseweg komt. Ga rechts, en na 150 meter links de 
Korftlaan op. Rijd rechtdoor, ga langs de camping en onder de snelweg 
Delft weer binnen, ga eerste weg rechts de Van Lodensteynstraat; bij de 
Y-splitsing schuin links naar Maria Duystlaan en rij rechtdoor naar 
Koepoortbrug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(een typisch Groenzoombankje om te rusten) 
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Overzicht van de route 

 

(kaartgegevens OpenStreetMap.org) 

 

Mocht u interesse hebben in een GMX bestand met de routebeschrijving, 
stuur dan een mail naar info@binnenstadnoord.nl. 

 


