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14  Volg pad aan de overkant, bij de kruising linksaf gemeente 
Rijnsburg in. Volg de weg, ga aan het einde van de wijk 
rechts met de bocht mee.

15  Blijf de Valkenburgerweg tot het einde volgen. Rijd 
daarna rechts tot aan de stoplichten, daarna direct links 
de Tramstraat in. Ga aan het einde rechts de Heerenweg 
in en vervolgens links de Kerkstraat in.

  Afstaptip 8  Museum Oud Rijnsburg  Rechts van de Grote 
Kerk is op Oude Vlietweg 6 Museum Oud Rijnsburg te 
vinden. Dit museum herbergt belangrijke archeologische 
vondsten uit de zevende tot de achttiende eeuw.

  Afstaptip 9  (Grote) Laurentiuskerk Rijnsburg & Floris V  
 In de Kerkstraat ziet u de Grote Kerk van Rijnsburg uit 
1578 op de fundamenten van de Abdij van Rijnsburg. 
Naast de kerk bevindt zich een mausoleum waar leden 
van het Hollandse Grafelijke Huis zijn bijgezet, onder wie 
Willem I, Floris IV en Floris V. Naast de kerk staat het 
standbeeld van Floris V.

16  Rijd vanaf de Kerkstraat rechtdoor tot aan het winkel
centrum, sla voor het winkelcentrum linksaf.

17  Volg de weg, ga aan het einde van de Vliet rechtdoor de 
Rapenburg in. Ga aan het einde links en direct weer 
rechts de Spinozalaan in.

  Afstaptip 10  Spinozahuis  Halverwege de Spinozalaan 
staat museum het Spinozahuis. Het Spinozahuis in 
 Rijnsburg is het huis waarin filosoof Benedictus de 
 Spinoza woonde en werkte van 1661 tot 1663. Museum 
Het Spinozahuis is er sinds 1899 gevestigd, met onder 
meer een unieke reconstructie van Spinoza’s bibliotheek 
en een verzameling van brieven en portretten. 

18  Ga aan het einde van de straat met de bocht mee, rijd 
door tot voorbij het Wellantcollege en ga rechtsaf.

19  Rijd op de Sandtlaan rechtdoor tot over de brug tot aan 
de stoplichten.

  Afstaptip 11  Molen de Geregtigheid  Links van het 
 kruispunt ziet u korenmolen de Geregtigheid.

20  Ga op het kruispunt rechtsaf de Rijnstraat op  
(vanaf de molen rechtdoor).

  Afstaptip 12  Rijnstraat  Op de Rijnstraat zijn vele 
monumenten te vinden. Naast Rijnstraat 36 (links) staat 
het Voormalige gemeentehuis van Katwijk aan den Rijn 
(gebouw met blauwwitte luiken). Even voorbij de bocht 
staat rechts op de Turfmarkt (het plein) de Roskam, een 
voormalige herberg dat nu een horeca gelegenheid is.

21  Verlaat de Rijnstraat via de straat links (tegenover de 
turfmarkt). Blijf rechtdoor rijden.

  Afstaptip 13  Kerkstraat  U bevindt zich in een straat die 
tevens veel monumenten bevat. Halverwege de straat 
vind u rechts de Koningshof, de voormalige hofstede van 
Carolus Boers een bekende schout. Even verderop staat 
Katholieke kerk Joannes de Doper.

22  Ga de Kerkstraat uit en ga rechtdoor over de Rijnstraat/
Zeeweg.

23  Blijf de weg volgen tot voorbij het raadhuis, sla bij de 
eerst volgende rotonde na het raadhuis linksaf.

24  Blijf de weg volgen, ga bij de eerst volgende rotonde 
rechtdoor. Sla in de straat waar de kerk staat (Nachtegaal
laan) rechtsaf.

25  Volg de weg tot het einde, sla daar linksaf de Boslaan in. 
Rijd tot het einde van de weg (hier ziet u de duinen) en 
rijd daar met de bocht mee.

  Afstaptip 14  Soefi Tempel  Wanneer u tegen de duinrand 
fietst kan u de Soefi Tempel niet missen. Dit oosters uit 
ziende gebouw is de unieke tempel van de Soefi beweging.

26  Blijf de weg langs de duinrand volgen en ga met de bocht 
mee naar rechts de boulevard in. Het startpunt bevindt 
zich over een halve kilometer.

  Afstaptip 15  Boulevard Katwijk  De boulevard is van alle 
gemakken voorzien, u kunt heerlijk neerstrijken op een 
van de vele terrasjes een ijsje kopen, winkelen achter de 
boulevard of heerlijk een hapje eten in één van de vele 
restaurants.
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Tijdens deze fietstocht wordt u verrast met

een andere kant van Katwijk, geen strand en

duinen maar fijne rustige weggetjes en

bijzondere delen van het dorp. Deze plekken

zijn zeer de moeite waard, dus stap op uw

fiets en laat u meevoeren door het mooie

Katwijk. Tijdens de route zijn diverse 

 afstaptips beschreven dit zijn bijzondere

plekjes om te bezichtigen of leuke plekken 

om iets te eten of drinken, kortom om de 

route nog leuker te maken.

FIETSEN 
IN KATWIJK

Rondje Katwijk

»

  Route van 17 km 

Katwijk aan zee, Valkenburg, Rijnsburg  
en Katwijk aan den Rijn

1  Startpunt bij  de Oude Kerk  aan de Boulevard 109 in Katwijk 
aan Zee, ook wel de Witte of Andreaskerk genoemd. Deze 
kerk is vernoemd naar de apostel Andreas, de bescherm
heilige van de vissers. Rijd richting de noordkant van de 
Boulevard (rechts wanneer u naar zee kijkt).

2  Sla de laatste straat voor het einde van de Boulevard in, 
de Jan Tooropstraat. Ga rechtdoor bij het kruispunt.

  Afstaptip 1  Jan Tooropstraat  Halverwege deze straat 
bevindt zich rechts een doodlopend straatje met een 
schilderij waarop Oud Katwijkse taferelen zijn afgebeeld. 
Dit schilderij is geschilderd door Jaap van der Plas.

3  Sla voorbij dit doodlopende straatje de eerste straat 
linksaf, ga vervolgens einde weer links richting de 
 boulevard.

  Afstaptip 2  Zonen van Katwijk die niet terugkeerden en 
een verrekijker  Wanneer u doorrijdt komt u op het 
hoekje van de boulevard waar het monument van de op 
zee gebleven Katwijkers staat. Achter het monument 
bevindt zich een verrekijker met mooi uitzicht.

4  Rijd links de weg in achter hotel Savoy over de uit
waterings weg van de boulevard, daarna de eerste weg 
rechts.

5  Rijd de weg uit, steek aan het einde over en vervolg  
de weg.

  Afstaptip 3  Jachthaven  Eenmaal aan de overkant van 
deze weg kunt u de jachthaven zien. Hier kunt u op de 
vele bankjes genieten van het uitzicht of het mooie weer.

6  Ga voor het eerst volgende viaduct (de Kikkertunnel)
omhoog de brug op, ga daarna rechts.

7  Ga rechtdoor bij de eerste rotonde, houd rechtdoor aan.

  Afstaptip 4  Het Raadhuis en oorlogsmonument De Leeuw  
Bij de tweede rotonde bevindt zich aan de linkerkant van 
de weg het Gemeentehuis van Katwijk met daarnaast het 
oorlogsmonument De Leeuw.

8   Rijd bij de tweede rotonde ook rechtdoor de Kon. 
Julianalaan in. Houd rechtdoor aan voorbij het raadhuis 
en winkelplein, voor de grote speeltuin slaat u rechtsaf en 
rijd u langs de duinen.

  Afstaptip 5  Speeltuin  Bent u met uw kinderen aan het 
fietsen, dan kunt u een leuke tussenstop maken bij de 
speeltuin.

9  Rijd met de weg langs de speeltuin met de bocht mee 
naar links en vervolg de bovenliggende weg langs de 
duinen.

10   Ga bij de brug rechtdoor en vervolgens rechtdoor het 
einde van het fietspad voorbij de rotonde.

  Afstaptip 6  Watertoren  Rechts van deze rotonde bevindt 
zich de watertoren van Katwijk, deze werd gebruikt om 
het duinwater te zuiveren voor drinkwater. 

11  Steek  over bij de oversteekplaats, rijd een stukje naar 
links, daarna direct rechts. Ga bij de eerste weg naar links, 
de N206 over. Rijd daarna met de bocht mee, daarna 
direct links de Achterweg, Valkenburg in.

12  Rijd een stukje de nieuwbouwwijk in en sla vervolgens de 
tweede straat (Marinus Poststraat) in. Ga aan het einde 
linksaf de Hoofdstraat in.

  Afstaptip 7  voormalig gemeentehuis Valkenburg  Om 
hier te komen gaat u na zo’n 50 meter op de Hoofdstraat 
rechtsaf de Rijnlaan in. Rijd rechtdoor bij het kruispunt. 
Recht voor u ziet u nu het voormalige gemeentehuis van 
Valkenburg. Om terug te komen op de Hoofdstraat keert 
u om gaat u op het kruispunt rechtsaf en vervolgens met 
de bocht mee. Daarna rechtsaf de Hoofdstraat in.

13   Ga na horecagelegenheid “In het Wapen van Valkenburg” 
rechtsaf richting het Pontje, steek het water over.


