
Ommetjes door de Bollenstreek
Hieronder vindt u een aantal leuke wandelingen 
langs bijzondere plekken in de Bollenstreek. De 
knooppunten zijn aangegeven. Deze ommetjes kunt u 
starten waar u wilt, u komt altijd weer terug op het 
beginpunt. Dit zijn slechts suggesties; u kunt er zelf 
ook een uitstippelen.

1. Bollen en water

Deze rondwandeling bij 
De Zilk en Hillegom is 
bijzonder en avontuurlijk. 
U zoekt zelf uw weg langs 
en door de bollenvelden. 
Via bruggen en een pontje 
over de Leidsevaart komt u 
weer bij het beginpunt. 
Lengte: 6 km - circa 2 uur.

Knooppunten: 
63 – 29 – 60 – 61 – 30 – 62 – 63

Kenmerken Bollen en water:
- grotendeels onverhard
- mooi uitzicht op de bollenvelden
- u mag zelf met een pontje de Leidsevaart oversteken.

2. Bollen en zand

Deze rondwandeling bij De Zilk en 
Hillegom voert u langs de bollenvelden 
en de Leidsevaart. U wandelt over zeer 
oude landwegen en door de bollenvelden. 
Met een brug en een pontje steekt u het 
water over. Lengte: 6 km - circa 2 uur.

Knooppunten: 
63 – 62 – 24 – 67 – 66 – 65 – 61 – 
30 – 62 – 63

Kenmerken Bollen en zand:
- deels onverhard
- u wandelt tussen de bollen
- u mag zelf met een pontje de Leidsevaart oversteken.

3. Ommetje Oude Beek

Dit ommetje in Hillegom voert u langs de Hillegommerbeek, ook wel Oude Beek 
genoemd. U loopt om de Zanderijpolder, langs het NS-station, via de Stationsweg 
en het centrum van Hillegom. Lengte: 4,5 km - circa 1,5 uur.

Knooppunten: 50 – 54 – 53 – 52 – 51 – 
49 – 50

Kenmerken Ommetje Oude Beek: 
- u wandelt over het jaagpad van de 
  Oude Beek
- langs de Stationsweg en Sixlaan vindt u 
  nog veel oude, fraaie woonhuizen
- u komt door het centrum van Hillegom 
  met horeca en winkels

Wandelnetwerk Bollenstreek
De Bollenstreek is vanaf de kust tot De Kaag een uniek en zeer 
veelzijdig gebied. Alles wat Nederland te bieden heeft, vinden we in 
een notendop terug in dit kleine stukje Holland. Uitgestrekte stranden 
en spectaculaire duinen. Het fraaie landschap met de geur- en kleurrij-
ke bollenvelden én groene veenweidegebieden. Een wijdvertakt 
recreatief watergebied. Cultuurhistorie op de landgoederen en 
kastelen in de Bollenstreek en in de steden Haarlem en Leiden. 
U wordt er gastvrij ontvangen.

Ontdek deze prachtige streek via het Wandelnetwerk Bollenstreek. 
In totaal 100 kilometer bewegwijzerde wandelroute. De route loopt 
grotendeels over verharde paden, maar gaat ook over weilanden en 
bollenland. Daar is de natuur nog dichtbij, ziet u planten en bloemen 
en daar hoort u de vogels zingen. Om u een handje te helpen zijn er in 
het land overstapjes en bruggetjes gemaakt. Avontuurlijke trekpontjes 
zorgen op een aantal plaatsen voor de oversteek. 
Houdt u zich wel aan de aangegeven route. Veel wandelplezier!

Colofon

Wandelnetwerk Bollenstreek is een initiatief van de Agrarische Natuur- en Landschaps-
vereniging Geestgrond en de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout 
en Teylingen. De gemeenten Katwijk en Oegstgeest hebben zich ook aangesloten. 

Wandelnetwerk Bollenstreek is onderdeel van het Wandelroutenetwerk Provincie 
Zuid-Holland.

Meer informatie over de routes en kaarten op: www.bollenstreek.info/wandelen

Het Wandelnetwerk Bollenstreek is mede mogelijk gemaakt door de gemeenten in de 
Bollenstreek en:

4. Hillegom aan het water

U loopt vanuit het oude hart van Hillegom langs de Haven naar de Ringvaart. 
U komt door een park en langs de Heemtuin en kunt uitkijken over de weilanden 
in de Elsbroekerpolder. Lengte: 5 km - 
circa 1,5 uur.

Knooppunten: 51 – 52 – 27 – 51

Kenmerken Hillegom aan het water:
- u loopt langs het water
- u wandelt door een park, de oude 
  vuilnisbelt van Hillegom
- u komt langs en door de Heemtuin. 
  Deze is open van 1 april t/m 30 september, maandag t/m donderdag van 08:00 
  tot 16:00 uur. Op zondagen van 14:00 tot 17:00 uur.

5. Laarzenpaden

Deze rondwandeling in Lisse is 
grotendeels onverhard en verbindt de 
laarzenpaden noord en zuid van het 
Zuid-Hollands Landschap via het 
landgoed Keukenhof. 

Lengte: 11 km - circa 3,5 uur. 
Kortere variant: 
lengte: 8 km – circa 2,5 uur

Knooppunten: 45 – 44 – 31 – 25 – 
23 – 32 – 33 – 40 – 42 – 43 – 45
Kortere variant: 45 – 44 – 31 – 
32 – 33 – 40 – 42 – 43 – 45

Kenmerken Laarzenpaden:
- bijna geheel onverhard, in het najaar 
  laarzen nodig!
- u wandelt over weiland
- u gaat over een brug langs de 
  Lageveense molen.

6. Ommetje Lisse 

U wandelt door het oude hart van Lisse, over de Heereweg en het gezellige 
Vierkant. Via de Lisser Beek wandelt u over de dijk langs de Ringvaart weer terug 
naar het dorp. Lengte: 5 km - circa 1,5 uur.

Knooppunten: 36 - 39 – 37 – 36

Kenmerken Ommetje Lisse:
- bijna geheel verhard, het pad over de 
  Ringvaartdijk is onverhard
- u komt door het centrum van Lisse met horeca 
  en winkels
- langs de Heereweg staan veel statige 
  woonhuizen.

7. Rondgang Poelpolder

Rondgang Poelpolder in Lisse voert u langs de Ringvaart van de Haarlemmermeer, 
de Greveling en de Ringsloot. Deze rondgang sluit aan op het bestaande Ommetje 
Poelpolder, dat u er desgewenst bij kunt nemen. Lengte: 6 km - circa 2 uur, met 
uitbreiding: Lengte: 8 km - circa 2,5 uur.

Knooppunten: 38 – 17 – 18 – 20 – 
38 voor Rondgang Poelpolder
Knooppunten: 38 – 17 – 18 – 15 – 
16 – 19 – 20 – 38 met het Ommetje

Kenmerken Rondgang Poelpolder:
- geheel onverhard
- u wandelt tussen de schapen
- in het Ommetje Poelpolder steekt u 
  met een trekpontje een slootje over.

8. Dijkwandeling

U wandelt over de dijken van de Lisser Poel, die 
omstreeks 1623 is drooggelegd. Het vroegere 
eiland Rooversbroek werd vasteland. 
De Dijkwandeling ligt deels in Sassenheim en 
deels in Lisse. 
Lengte: 5 km - circa 1,5 uur.

Knooppunten: 11 – 10 – 14 – 13 – 12 – 11

Kenmerken Dijkwandeling:
- voert geheel over weiland
- heeft mooie vergezichten
- u wandelt tussen de koeien.

9. Ommetje Horsten

In Sassenheim ligt het Ommetje Horsten, de naam is ontleend aan een 
groenstrook achter de Horsten-flats. Er staat daar een aantal exoten, dit zijn 
bomen die normaal niet in Nederland voorkomen. Lengte: 3 km - circa 1 uur.

Knooppunten: 54 – 56 – 55 – 54

14. Oud en Nieuw Leeuwenhorst

Tussen Noordwijkerhout en Noordwijk 
liggen restanten van de voormalige duinen. 
Hier lagen vroeger het klooster Leeuwenhorst 
en buitenplaatsen met hun eigen bos en park. 
Op landgoed Leeuwenhorst wordt de 
landschapsallure van weleer zoveel mogelijk 
hersteld. Lengte: 4 km - circa 1,5 uur.

Knooppunten: 04 – 07– 10 – 09 – 84 – 06 – 
08 – 07 – 04 

Kenmerken Oud en Nieuw Leeuwenhorst:
- landgoedbos met lanen en voormalig 
  eikenhakhout
- vrij wandelen op wegen en paden tussen 
  zonsopgang en zonsondergang
- vijver met kijkplaats voor watervogels.

15. Ommetje Leeweg

Deze wandeling tussen Noordwijk-Binnen en Voorhout gaat dwars door het 
bollenland, langs de Leidsevaart en volgt zeer oude verbindingswegen. 
Lengte: 3 km - circa 1 uur.

Knooppunten: 02 – 89 – 90 – 01 – 02

Kenmerken Ommetje Leeweg:
- verbindt de Leeweg met de Leidsevaart
- u wandelt over bollenland
- u komt langs een koffie- en theeschenkerij.

16. Rondgang Noordwijk-Binnen

Deze wandeling in en rond 
Noordwijk-Binnen gaat 
door de historische kern van 
het dorp, maar voert u ook 
via eeuwenoude landwegen, 
langs bollenvelden en land-
goederen. Lengte: 7,5 km - 
circa 2,5 uur.

Knooppunten: 16 – 15 – 
14 – 10 – 04 – 11 – 18 – 
17 – 16

Kenmerken Rondgang Noordwijk-Binnen:
- grotendeels verhard, vlak langs het bollenland
- via de eeuwenoude Bronsgeesterweg 
- langs de landgoederen Offem, Dijkenburg en Leeuwenhorst.

17. Rondwandeling Noordwijk aan Zee

Dit ommetje Noordwijk aan Zee loopt langs de randen van het vissersdorp, nu 
bloemenbadplaats. Via de duinen komt u bij de boulevard en langs het strand 
loopt u met een boog weer terug naar het dorp. Lengte: 8 km - circa 2,5 uur.

Knooppunten: 13 – 12 – 14 – 15 – 20 – 
21 – 13

Kenmerken Rond Noordwijk aan Zee:
- grotendeels verhard
- langs het strand en de zee
- langs de bollenvelden tussen Noordwijk 
  aan Zee en Noordwijk Binnen.

18. Ommetje Vinkeveld

De polder Vinkeveld ligt vlak achter de duinen aan de zuidkant van Noordwijk en 
wordt gebruikt voor de bloembollenteelt. U loopt via het Laantje naar de 
Herenweg. Lengte: 6 km - circa 2 uur.

Knooppunten: 23 – 16 – 17 – 19 – 
25 – 24 – 23

Kenmerken Ommetje Vinkeveld:
- deels onverhard 
- uitzicht op de hoge duintoppen
- langs streekmuseum boerderij 
  Veldzicht, in het weekend te bezoeken.

19. Rondwandeling Coepelduynen

Het duingebied de Coepelduynen tussen 
Katwijk en Noordwijk is een open 
duinlandschap van 188 hectare. 
Duingraslanden worden er afgewisseld met 
struweel en bos met waardevolle flora en 
fauna. Lengte: 10 km - circa 3 uur.

Knooppunten: 72 – 21 – 20 – 22 – 
73 – 72

Kenmerken Rondwandeling 
Coepelduynen:
- u wandelt dwars door de duinen 
  (Guytendel en Spijkerdel)
- u ziet de vuurtoren van Katwijk, die u in
  de zomermaanden kunt beklimmen.

20. Zuidduinen 

Aan de zuidkant van Katwijk liggen de Zuidduinen, een fraai duingebied 
met kleine valleien en paraboolduinen. 
Opvallend zijn de vele duin-
roosjes die in het voorjaar tot 
bloei komen. 
Lengte: 8 km - circa 2,5 uur, 
korte variant:
Lengte: 5 km – circa 1,5 uur 

Knooppunten: 70 – 64 – 
63 – 25 – 62 – 65 – 63 – 64 – 
69 – 70
Korte variant: 70 – 64 – 63 – 
65 – 66 – 68 – 69 – 70

Kenmerken Zuidduinen:
- u wandelt dwars door de Zuidduinen
- u staat 37 meter boven de zeespiegel op het Vlaggeduin (1) met prachtig uitzicht   
  over zee, strand en achterland
- u ziet een observatiebunker uit de Tweede Wereldoorlog.

Hoe werkt het?

Markering

Het Wandelnetwerk Bollenstreek werkt met een 
knooppuntsysteem. Op diverse startpunten en 
langs de routes komen borden met de route-
kaarten, de knooppunten en gebiedsinformatie. 
Onderweg wijzen de genummerde paaltjes de 
weg van knooppunt naar knooppunt. U kunt 
van knooppunt naar knooppunt lopen of vooraf 
uw route uitstippelen. Zo bepaalt u zelf hoe 
lang u onderweg wilt zijn.

Meldpunt Wandelnetwerk Bollenstreek: 

Ziet u iets dat niet klopt, meld het dan via 
E-mail: wandelnetwerk@bollenstreek.info 

Kenmerken Ommetje Horsten:
- exotische bomen met naambordjes
- mooie oude boerderij 
- uitzicht op de Ruïne van Teylingen, die u ook 
  kunt bezoeken.

10. Polders Sassenheim – Voorhout

Dit ommetje tussen Sassenheim en Voorhout 
voert u over de zeer oude Tweede Elsgeesterweg, 
door het spoortunneltje in Voorhout en via de 
Zuidelijke Randweg naar de Eikenhorstlaan weer 
terug naar Sassenheim. Lengte: 7 km - circa 2 uur.

Knooppunten: 44 – 43 – 35 – 34 – 82 – 33 – 
32 – 44

Kenmerken Polders Sassenheim-Voorhout:
- u wandelt over de onverharde Tweede 
  Elsgeesterweg
- langs de Leidsevaart
- mooi uitzicht over de polder Elsgeest, 
  de Roodemolen polder en de Mottiger polder.

11. Ommetje Warmond

Dit ommetje voert u door de polders tussen Sassenheim en Warmond. 
Een klein gedeelte voert over weiland en via prachtige laanbomen naar het 
historisch hart van Warmond en langs 
eeuwenoude kastelen en buitenplaatsen. 
Lengte: 6,5 km - circa 2 uur.

Knooppunten: 42 – 41 – 40 – 36 – 
34 – 35 – 42 

Kenmerken Ommetje Warmond:
- u hebt mooi uitzicht over de 
  Klinkenberger Polder
- historisch Warmond met de Oude Toren
- u komt langs Huys te Warmont, waar u 
  een rondwandeling kunt maken.

12. Ommetje Klinkenbergerplas

Tussen Warmond en Oegstgeest ligt een oude zandafgraving, de Klinkenberger-
plas. In de jaren ‘80 van de 20ste eeuw is de plas ingericht voor recreatief gebruik. 
U kunt er zwemmen en wandelen. Lengte: 5 km - circa 1,5 uur.

Knooppunten: 38 – 09 – 08 – 07 – 06 – 05 – 
08 – 09 – 38

Kenmerken Ommetje Klinkenbergerplas:
- grotendeels onverhard (schelpen- en zandpad)
- langs de Klinkenbergerplas en door het park
- over een dijk met aan twee kanten water.

13. Ommetje Noordwijkerhout

In Noordwijkerhout kunt u een mooi ommetje maken. U loopt langs de 
Schippersvaartweg en via het centrum van het dorp. Vervolgens loopt u via de 
polder Boekhorst en het terrein van de voormalige inrichting Sint Bavo weer terug. 
Lengte: 4 km - circa 1,5 uur.

Knooppunten: 76 – 81 – 78 – 55 – 76

Kenmerken Ommetje Noordwijkerhout
- mooie overgangen tussen centrum en 
  buitengebied
- verhard en onverhard
- goed bereikbaar vanaf campings rond Noordwijkerhout.
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