
Polder en kassen 42 km 
Een route door de polder van midden Delfland met zijn authentieke dorpen 
en havenstadje Maassluis. Maar ook langs de kassen van het Westland, 
tuinbouw op zijn top. 
 
Vertrek route: 
Als u met uw rug naar Brasserie/Cafetaria Family Treffers staat vertrekt u 
rechtsaf de Dijkstraat in en volgt u fietsknoop bordjes nummer 70 waar u 
kunt starten met de route. 
 
Enkele hoogtepunten op de route 
 
Tussen knooppunt 26 en 54 
 
Het kleinste dorp van Nederland t Woudt 
 
Aan de rechterkant ligt op een kleine terp ’t Woudt, een gehucht met slechts enkele boerderijen, 
een oude schoolmeester woning en een eenbeukig,13e-eeuws kerkje. De naam ’t Woudt 
herinnert aan de dichte moerasbossen ten tijde van de ontginning. 
 
Knooppunten 56 
 
Schipluiden is en verrassend plaatsje in het groen. De naam is afgeleid van ‘scipliede’ een 
verwijzing naar bevaarbaar water. En dat klopt. Midden door het dorp stroomt de Gaag en die is 
onderdeel van de trekvaart van Delft naar Maasluis. De trekvaart werd in 1645 in gebruik 
genomen om verse vis uit Maasluis snel op de markten van Delft en Den Haag te hebben. Zes 
keer per dag voer er een trekschuit. In 1654 werd de route verlengd naar Vlaardingen. Langs de 
trekvaart staan fraaie oude gevelhuisjes en een oude Shell gasoliepomp die de ommekeer 
symboliseert: toen steeds meer schippers overschakelden op de motorvaart werd de trekkracht 
van echte paarden overbodig. 
 
Knooppunt 38 
 
Maassluis 
Een authentieke stad aan het water. Een historische stad met dorpse sfeer. Dat is Maassluis in 
het kort. Een oude binnenstad met haar prachtige grachten en gevels. En uiteraard de oude 
vissershaven. 
 
 
Tussen knooppunten 16 en 45 
 
U passeert aan de achterzijde de “oude kerk” in het centrum van Naaldwijk. De van oorsprong 
rooms-katholieke kerk uit de 13e eeuw, gelegen aan het Wilhelminaplein, kent een rijke historie 
en is gelegen in een kerkring waaraan ook het Heilige Geesthofje (dit vindt u aan de rechterzijde 
op de ring) is gelegen. 
 
	


