1. Oud-Poelgeest

3. Klinkenbergerplas

Vanaf knooppunt 04, lengte 1,10 km
Vanaf knooppunt 13, lengte 0,95 km

Knooppunt 05 of 07,
lengte 2,8 km
De Klinkenbergerplas is een zandafgraving die al een jaar of dertig
als recreatiegebied in gebruik is.
Je kunt er wandelen en joggen,
maar ook zwemmen, vissen of
duiken. Vooral in de winter is de
plas vol overwinterende smienten
(eenden) uit het noorden van
Europa en Azië.

In een park van 10 hectare staat
kasteel Oud-Poelgeest dat bijna
400 jaar oud is. De bekendste
bewoner was professor Herman
Boerhaave, maar ook in de
boeken van Jan Wolkers komen
het kasteel en het park regelmatig
voor. In het voorjaar is een
wandeling extra bijzonder met
anemonen en andere voorjaarsbloemen en zingende bosvogels.

4. Krekenpad Haaswijk en Groene Kerkje
Knooppunt 10, 80 of 81, lengte 2,8 km

2. Natuurgebied Polders Poelgeest
Vanaf knooppunt 01, lengte 2,5 km
Vanaf knooppunt 02, lengte 3 km

In dit terrein van het
Zuid-Hollands Landschap
worden per jaar wel 100
vogelsoorten gezien.
Neem uw tijd, ga op een van
de bankjes zitten en geniet
van de beelden en geluiden
van de eenden en de ganzen;
in het voorjaar ook van de
grutto’s en in de zomer van
de lepelaars. Als u een
verrekijker hebt neem die
dan mee. Trek stevige
schoenen aan, vooral als
het nat is.

De kreken in de wijk Haaswijk stammen uit de tijd dat de (Oude) Rijn nog een
getijdenrivier was, meer dan duizend jaar geleden. Waar nu het Groene Kerkje, een
rijksmonument, staat zou de Ierse prediker Willibrord rond het jaar 700 al een kerk
hebben gesticht.

5. Waterwegen van Oegstgeest
Knooppunt 03, 04, 11 en 12, lengte 3,9 km
Deze route is interessant omdat u langs twee vroegere getijdenriviertjes loopt. Dat
waren de Mare, nu de Haarlemmertrekvaart en de Rijnsburgse Vliet, nu het
Oegstgeesterkanaal. Verder loopt u langs Kasteel Oud-Poelgeest.

