
Fietsroutebeschrijving Stoelendansconcert Midden-Delfland 
LA = linksaf / RA = rechtsaf / RD = rechtdoor / KP = knooppunt 
 
Adressen:  
Protestantse kerk ‘t Woudt:   Het Woudt 25, 2636 HD Schipluiden 
P.K.N. Domkerk De Lier:    Hoofdstraat 51, 2678 CG De Lier 
Protestantse Gemeente Schipluiden:  Dorpsstraat 3, 2636 CB Schipluiden 
 
De volgorde van de concerten wordt bepaald door het beginconcert op uw ticket: 
Begint u in ‘t Woudt, is uw volgende concert in De Lier en daarna in Schipluiden. 
Begint u in De Lier, is uw volgende concert in Schipluiden en daarna in ‘t Woudt. 
Begint u in Schipluiden, is uw volgende concert in ‘t Woudt en daarna in De Lier. 
 
Vanaf het NS-Station Delft (OV-fietsenstalling) is elke route tot aan Den Hoorn dezelfde: 
 
1 Delft => Den Hoorn 2 km 
Komende uit het station: LA het fietspad langs de gracht op, over het bruggetje LA. Bij 
de verkeerslichten oversteken: LA en direct RA: Buitenwatersloot (ANWB-fietsbordje: 
Den Hoorn) KP 85 volgen.  
Na 800 meter fietst u onder de Provincialeweg door en dan RA over het fietsbruggetje 
en direct LA de weg langs de vaart vervolgen: Hoornsekade richting KP 53. 
Bij de brug met links de katholieke kerk van Den Hoorn is KP 53. 
Hier wordt het vervolg bepaald door uw beginconcert: 
 
! Begint uw concert in ‘t Woudt: 2 (en daarna 3 en dan 4) 

! Begint uw concert in De Lier: 2 en het vervolg in 3 (en daarna 4 en dan 6) 

! Begint uw concert in Schipluiden: 5 (en daarna 6 en dan 3) 
 
2 Den Hoorn => ‘t Woudt 3 km 
Fiets rechtdoor en bij de driesprong RA. KP 54 volgen. Na 150 meter verplaatst het 
fietspad zich naar de linkerkant van de weg. Bij de verkeerslichten RA en direct LA, weg 
vervolgen. U kruist de A4 bovenlangs en gaat verder in dezelfde richting langs de N223.  
Na 1,5 km gaat u bij KP 54 RA naar het kerkje van ’t Woudt (ANWB fietsbordjes 't 
Woudt). RD naar De Lier, zie 3 
 
3 ‘t Woudt => De Lier 5 km 
U vervolgt het fietspad langs de N223. Na 600 meter RD (dus niet links onder de weg 
door, volgens het ANWB fietsbordje), over het fietsbruggetje (Noordlierweg). Bij T-
kruising LA. Bij rotonde de N223 oversteken RD de Oostbuurtseweg op, een landelijk 
weggetje (en niet het fietspad nemen langs de N223).  



Na 1,6 km gaat u RA het fietspad op van de Zijtwende. Na het oversteken van de 
rotonde (volg KP 27) met de gekleurde paprimaten LA de Lierweg op die overgaat in de 
Hoofdstraat. Na KP 27 volgt u een stukje KP 25. 
Na 1 km gaat de Hoofdstraat, in de bocht naar rechts, over in een winkelstraat (u heeft 
inmiddels al de stompe toren van de Domkerk gezien). U fietst deze winkelstraat in en na 
150 meter is de kerk rechts. 
 
4 De Lier => Schipluiden 7 km 
Dezelfde weg terug tot de rotonde met de gekleurde paprimaten: KP 27. 
RA de rotonde over, dan links de weg oversteken en RA het fietspad links van de 
Zijtwende op: KP 32 volgen.  
Dit fietspad gaat rechtdoor waar de weg afbuigt. Fietspad blijven volgen. Na 500 meter 
komt u bij een onduidelijk knooppunt, hier moet u na het bruggetje LA, naar KP 55.  
Na 2 km met links van u kassen (Dorppolderweg) gaat u over de Zijde. U maakt een lus 
naar rechts en op het fietspad langs de Zijde gaat u LA het Hodenpijlsepad op: Nu KP 
56 volgen. 
Op het einde van dit fietspad steekt u LA de N468 over en direct RA de Dorpstraat in 
van Schipluiden. Na 500 meter is de kerk aan de linkerkant. 
 
5 Den Hoorn => Schipluiden 3 km 
Ga linksaf de brug over, volg KP 56 langs de kerk (Schoolstraat), RA Kapellelaan, LA 
Tanthofkade, RA het fietspad op, onder het viaduct door en RA (ANWB: Schipluiden). U 
gaat LA de Tramkade op, dus NIET de brug over. U fietst nu langs het water de Gaag 
(halverwege passeert u Op Hodenpijl, hier is het avondconcert, misschien heeft u hier 
ook voor gereserveerd). Aan het eind, bij de splitsing, rechts aanhouden, langs het water 
blijven fietsen. Het fietspad maakt een flauwe bocht naar links. Hierna gaat u rechts de 
brug over en dan LA de Dorpstraat in. Na 250 meter is de kerk rechts. 
 
6 Schipluiden => ‘t Woudt 4,5 km 
Vanuit de kerk RA de Dorpstraat op, deze helemaal uitrijden tot de T-kruising na de 
benzinepomp. De weg (N468) oversteken, LA en direct na de bushalte RA het fietspad 
op (Hodenpijlsepad) KP 55. 
Fietspad blijven volgen KP 54. Na 2,5 km gaat u onder de N223 door. Dan RA richting ‘t 
Woudt. Na 600 meter LA naar het mooie kerkje van ‘t Woudt. 
 


