
7. Hoe zijn de heuvels in het Elsenburgerbos ontstaan?

8. Hoe heet de Waterscoutinggroep langs de Vliet?

9. Hoe heet het Volkstuincomplex dat ligt tussen Elsenburgerbos 
en de Vliet?

11. Hoe heet de molen langs de Molenwetering?

12. Waar voor dienen de ribbels vóór en achter sommige paaltjes 
in het fietspad?

Naam:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

        Ja, ik wil op de hoogte blijven van de activiteiten van de Fietsersbond Rijswijk

Bon geldig van 9 t/m 24 september Bon geldig van 9 t/m 24 september

Fiets mee met de 
Fietsersbond 
afdeling Rijswijk!

Al 25 jaar spant de afdeling Rijswijk van de Fietsersbond zich in om het fietsen in 
Rijswijk aangenamer te maken. Welke zaken zijn de afgelopen jaren zoal de revue 
gepasseerd?  Asfalteren van de fietspaden, het gunstiger afstellen van verkeerslichten, 
het verwijderen van onnodige paaltjes.  Kunnen fietsen in de Herenstraat is ook een 
van de onderwerpen waar de afdeling zich voor heeft ingespannen. Een betere be-
wegwijzering staat nog op het wensenlijstje. Rijswijk is het waard een goede fietsvoor-
ziening te hebben. 
Beleef de mooie kant van Rijswijk en fiets de puzzeltocht die wij voor de 
Rijswijkse fietsers hebben uitgezet. Beantwoord de vragen en maak kans op een 
leuke prijs. Op 23 september moeten de oplossingen binnen zijn.

Gesubsidieerd door de gemeente Rijswijk
Bewegen is gezond!

Omdat je niet altijd  
wind in de rug hebt
De Fietsersbond behartigt de belangen van 
fietsers op plekken waar dat nodig is. 
Dat doen we al sinds 1975, omdat we gelo-
ven dat fietsen overal goed voor is: voor de 
bereikbaarheid van steden en dorpen, voor 
het milieu, voor je plezier en voor een gezond 
leven. Onze vrijwilligers werken in heel Ne-
derland actief aan betere fietsvoorzieningen. 
Dat kunnen we alleen met zoveel mogelijk 
leden. Doe je mee?

Word nu lid voor €2,17 per maand en 
maak kans op een e-bike t.w.v. €2699!

Ga naar http://lid.fietsersbond.nl

fietsersbond.nl/rijswijk

De Fietsersbond afdeling Rijswijk wenst je 
een prettige fietstocht!

Van links naar rechts: Joleen Weststeijn, Erwin Ruitenberg, Harke Heida, Ingrid Sijlbing, 
Johan van Popta



De vragen

1. Hoe lang bestaat de Fietsersbond?

2. In welke stad is het hoofdkantoor van de Fietsersbond  
gevestigd?

3. Hoe lang bestaat de onderafdeling Rijswijk van de Fietsers-
bond?

4. Hoe heet de voorzitter van de afdeling Rijswijk van de Fietsers-
bond? 

5. Een andere naam voor het Rijswijks museum is het Tollenshuis. 
Waarom?

6. Hoe heet de fietsbrug over de Vliet aan het eind van de  
Populierlaan?

De Fietstocht - ca. 15 km

Begin in de Herenstraat voor het Rijswijks Museum (Fietsen in wandelgebied van zondag 
t/m vrijdag nu toegestaan)
Fiets in richting Haagweg (Rechtsaf als je met je rug naar het museum staat)
Op de Haagweg rechtsaf slaan  (over Fietsstraat met vlakke betonklinkers)
Doorfietsen tot de Hoornbrug.
Voor de Hoornbrug (let op verkeerslicht) via slingertje recht door naar de  tot fietsstraat 
opgewaardeerde Huis te Hoornkade en deze rechtsaf opfietsen. 
Huis te Hoornkade helemaal af fietsen.
Aan het eind kruis je de Populierlaan en ga je het ophaalbruggetje (voor langzaamverkeer) 
over.  Bewonder de fietsbrug over de Vliet, maar laat deze links liggen. (vraag 6)
Na de brug meteen links af langs de Vliet het Jaagpad  (=fietsstraat) af fietsen.                  
(vraag 8 en 9)
Fiets door tot net voorbij (partycentrum) Vlietzicht,  sla rechtsaf langs Vlietzicht, (ga het 
bruggetje over) tot aan het fietspad (Heuvelring) en ga linksaf het fietspad op. Je fietst nu 
door het Elsenburgerbos. 
Het Elsenburgerbos doorfietsen tot aan de Lange Kleiweg. Ga rechtsaf het fietspad op. Op 
het viaduct (bij de wegwijzer doorgaand verkeer voor fietsers) steek je de Lange Kleiweg 
over (Voorzichtig, drukke weg!)  en vervolg je de weg via het fietspad aan de andere kant 
van de Kleiweg. 
Sla bij het eerste fietspad linksaf het Kleipad op (bij knooppunt 60).
Fietspad helemaal (zo’n 250 m). affietsen dan linksaf Bosgang en het Wilhelminapark in en 
de eerste weg rechtsaf (Hazepad) inslaan.  
Het Hazepad helemaal affietsen tot voorbij de speeltuin aan je linkerhand.
IAan de linkerkant van het Hazepad zie je op een gegeven moment een blokhut; deze staat 
in de natuurtuin van het Wilhelminapark waar ook een imker zijn bijenkasten heeft staan.
Hier even opletten. Links langs het gesloten hek fietsen (of even afstappen) en links af de 
weg op waar ook auto’s rijden. Na ongeveer 50  m het fietspad links van de weg opfietsen. 
Doorfietsen naar de verkeerslichten om de Prinses Beatrixlaan  over te kunnen steken. 
Na het oversteken het fietspad rechtsaf opfietsen (richtingsbord Wateringen /centrum Den 
Haag) . Doorfietsen tot de eerste weg links, (richtingsbord Wateringen, Van Zijlweg op) en 
daar linksaf slaan.  
Aan het eind van de Zijlweg rechtsaf slaan (viaduct over) en eerste fietspad linksaf slaan.  
Dit fietspad (parallel aan de autoweg aan je linkerhand) affietsen.

Bij de T-kruising sla je rechtsaf het bruggetje over en dan links-rechts-linksaf de Molen-
wetering op.  Langs de Molenwetering kom je op een aantal punten een gemaal tegen.  
De Molenwetering helemaal af fietsen tot de Eikelenburglaan (knooppunt 47). 
Info:links passeer je de molen;  (vraag 10) Langs de Molenwetering staan op twee plekken 
picknicktafels
Hier weer even opletten. (ook op de tram!!!)
Aan het eind van de Molenwetering even naar links over de tramrailstramrails oversteken, 
linksaf en dan meteen weer rechts af, om aan de andere kant van het water de weg te 
vervolgen tot aan de T-kruising van de Treslonglaan.
Vlak voor de Treslonglaan is aan de linkerkant de Stadsboerderij ‘Op den Dijk’, di t/m zo open 
van 9.00 tot 17.00 uur
Bij de T-kruising naar rechts het fietspad op om vervolgens het Oosteinde ( Voorzichtig, 
drukke weg) over te steken en rechtsaf het fietspad van de Strijpkade  (=fietsstraat) (voor de 
duidelijkheid: in feite vervolg je je weg langs het water).   
Fietsstraat helemaal uitrijden (halverwege voetgangersbruggetje met hekjes) en aan het 
eind rechtsaf de Noordweg op. 
Doorfietsen tot Schaapweg, klein stukje rechtsaf Schaapweg op en vervolgens links af 
Schaapweg oversteken naar de Van Vredenburchweg. (Voorzichtig, drukke weg!) 
Niet ver na het oversteken bevindt zich aan de linkerkant (even de Voordes in) het Museum 
Bescherming Bevolking; voor bezoekerstijden zie www.museumbeschermingbevolking.nl
Van Vredenburchweg helemaal affietsen, langs de Voordes, de Beatrixlaan over. 
Na de Beatrixlaan de weg even vervolgen en bij de hoge flats de weg oversteken om via 
het fietspad aan de andere kant de weg vervolgen en het viaduct over fietsen. 
Huis te Landelaan oversteken (Voorzichtig, drukke weg!!). Aan het eind van de Van Vreden-
burchweg via het Ruysdaelplein, de Herenstraat in fietsen tot aan het Museum Rijswijk.   

Op onze website fietsersbond.nl/rijswijk staat een GPS-route voor een navigatieapparaat: 
JubileumrouteRijswijk.gpx. Zie voor installatie de gebruiksaanwijzing van het apparaat of de 
app. Op het apparaat verschijnt de route als “Herenstraat”

Beantwoord tijdens de fietstocht deze vragen en win een leuke prijs. De oplossingen van 
de puzzel kunnen bij het museum Rijswijk, Herenstraat 67, worden ingeleverd. Het mu-
seum is van dinsdag t/m zondag open van 11.00 uur tot 17.00 uur. De laatste mogelijk-
heid om de puzzel in te leveren is zondag 23 september.  

Waardebon Waardebon
Moe van het fietsen? Even uitrusten 
met een ijsje?
Tegen inlevering van deze bon koop je bij 
Talamini in de Willemstraat een ijsje 
met 10% korting. 

Onderweg zin in een kop koffie met 
gebak?
Tegen inlevering van deze bon bij Op Visite 
(naast Vlietzigt) een kop koffie met gebak 
naar keuze voor 3 euro (i.p.v. 6)


