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Over deze fietsroute

Met deze fietsroute (48 km) maakt u kennis met een stukje 

Romeinse geschiedenis van Zuid-Holland. U fietst langs het 

Kanaal van Corbulo, welke in 47 na Chr. door de Romeinen is 

gegraven om de Maas met de Oude Rijn te verbinden. Langs dit 

kanaal, dat ruwweg de loop van rivier de Vliet volgt (ook wel 

Rijn-Schiekanaal genoemd), zijn veel archeologische vondsten 

gedaan. Met deze route fietst u niet alleen langs deze  

historische locaties, maar ook langs de Vliet, recreatiegebied  

De Vlietlanden en historische dorpskernen aan de route.

In dit boekje vindt u een overzichtskaart van de route met daarbij een  

uitgebreide routebeschrijving. Bij de routebeschrijving en achter in dit boekje 

zijn enkele tips toegevoegd die u tijdens het fietsen mogelijk van pas komen. 

Met eigen vervoer
Deze route start vanaf Paviljoen Vlietland, bij recreatiegebied De Vlietlanden in 

Leidschendam. Als u met de auto komt, kunt u nabij het startpunt parkeren, 

maar de route bijvoorbeeld ook oppakken vanaf één van de andere op de kaart 

aangegeven parkeerplaatsen. Komt u met het openbaar vervoer? Dan kunt u 

vanaf station Voorschoten, Voorburg, Rijswijk of Delft de route oppakken.

Leve de Limes
Deze fietsroute maakt deel uit van een serie van drie fietsroutes die in het kader 

van het themajaar ‘Leve de Limes’ (2009) zijn uitgegeven door provincie 

Zuid-Holland. Voor meer informatie over het themajaar ‘Leve de Limes’ en de 

verschillende activiteiten die in dit kader zijn georganiseerd, kunt u terecht op 

www.zuid-holland.com.  

Veel fietsplezier!
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Routebeschrijving  

START:  WATERSPORTCENTRUM VLIETLAND, LEIDSCHENDAM

1   Steek de weg over en sla direct linksaf. Volg het 
fietspad richting Leidschendam voor ca. 2,5 km.

1.  HET KANAAL VAN CORBULO 

TIP 1:  KASTEEL DUIVENVOORDE (Bij de fietsbrug 
rechtsaf, na de fietstunnel direct links en de 
eerste weg rechts)

2   Bij de fietsbrug rechtdoor aanhouden (Oostvlietweg). 
U fietst langs de Vliet voor ca. 4 km.

3  Bij de ophaalbrug rechtsaf water oversteken. 

4  Direct rechts voor de kerk langs.

5  Bij kruising rechtdoor aanhouden (Houtwerf).

6  Einde weg links (Schoorlaan).

7  Na kruising rechtsaf fietspad op (Rietsanghpad).

2.  ROMEINSE BRUG 

8   Zelfde weg terugfietsen tot aan het water, ophaal-
brug oversteken en direct rechtsaf (Delftsekade).  
U fietst langs de Vliet voor ca. 4 km.

9   Na spoorwegovergang de 2e brug rechts (Kerkstraat), 
Voorburg in.

Een houten brug naar Romeins model 
herinnert aan de aanwezigheid van de 
Romeinen in de Gemeente Leidschen-
dam/Voorburg en de loop van het 
Kanaal van Corbulo. Ter hoogte van 
Leidschendam is tussen 1989 en 1992 
een deel van het Kanaal van Corbulo 
onderzocht. Het kanaal was hier 12 tot 
14 meter breed met een diepte van  

2 meter. De brug is nagebouwd op basis 
van historische verslagen van de bouw 
van soortgelijke bruggen.

Het Kanaal van Corbulo is gegraven  
in 47 na Christus op bevel van veldheer 
Corbulo. Het kanaal had een lengte  
van 34 km en verbond de Rijn met de  
Maas via Forum Hadriani (Voorburg).  
Zo konden patrouilles en bevoorrading 
plaatsvinden in het kustgebied, zonder 
gebruik te maken van de zee. Dit was 
erg handig omdat de kleine platbodems 

uit de streek in die tijd nog niet 
zeewaardig waren. Het Kanaal van 
Corbulo liep deels parallel aan de 
huidige Vliet.

1.  Kanaal van Corbulo

2.  Houten Brug
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3.   MUSEUM SWAENSTEYN (Einde weg links, 
Herenstraat 101)

4.  RUITERSTANDBEELD CORBULO (Op ca. 5 minuten 
fietsen: Einde Herenstraat rechts, direct eerste links, 
einde weg rechts (Parkweg), bij kruispunt links 
(Rozenboomlaan). Einde weg staat recht voor u  
het standbeeld van Corbulo.)

10   Vanaf brug weg vervolgen langs de Vliet 
(Westvliet weg) voor ca. 1,5 km. 

11   Bij de fietsbrug rechtsaf water oversteken en  
rechtdoor aanhouden.

5.  FORUM HADRIANI (In het park aan uw rechterhand)

12   Einde weg linksaf (Prinses Mariannelaan),  
brug oversteken en direct weer links.

13   Vanaf de brug borden fietsknooppuntsysteem 
nummer 45  volgen.

14   Op knooppunt 45  (bij Herberg Vlietzicht), rechtsaf 
borden naar 46  volgen. Let op: Na de snelwegover-
gang direct linksaf langs de snelweg blijven rijden.

6.  ROMEINSE BOERDERIJEN (Voorbij de spoortunnel, 
aan het Cananefatenpad)

15   Borden naar fietsknooppunt 46  en daarna 47  volgen.

7.   ROMEINSE MIJLPALEN (Net na knooppunt 46 ,  
bij grote kruising rechtsaf Westduinpark aanhouden, 
doorrijden tot aan volgende grote kruising.  
Links langs de trambaan staan 3 mijlpalen.) 

Volgens antieke bronnen was de 
veldheer Corbulo een bijzonder kundig 
militair. Hij herstelde de rust in het 
leger, ondernam veldtochten in het vrije 
Germaanse gebied en wist de Friezen 
bijna in te lijven bij het Romeinse rijk.  
In 47 na Christus werd hij echter 
teruggeroepen door keizer Claudius  
en moest hij met zijn troepen achter  

de Oude Rijn blijven. Om de soldaten 
bezig te houden, gaf de veldheer 
opdracht voor het graven van het 
Kanaal van Corbulo.

In de Reuvens-zaal van Museum 
Swaensteyn ziet u alles over de 
Romeinse geschiedenis van Voorburg, 
dat destijds Forum Hadriani heette. 
Forum Hadriani was niet echt een  
grote plaats. Toch waren alle specifieke 
eigenschappen van een Romeinse stad 
al aanwezig. In het museum ziet u 
bodemvondsten, schilderingen,  

foto’s van opgravingen en een 
maquette van een deel van het 
Romeinse stadje. Verder ziet u  
hier twee unieke wagen wielen  
van tweeduizend jaar oud,  
gevonden in een Romeinse  
waterput in park Arentsburg.  

Open: wo t/m zo van 13.00-17.00 uur

3. Museum Swaensteyn

4.  Ruiterstandbeeld Corbulo
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16   Vanaf fietsknooppunt 47  volgt u de weg naar 48 .  
Let op: Bij tramremise ontbreken routebordjes  
fietsknooppuntsysteem. U gaat hier linksaf de  
trambaan over.

17   Weg volgen, links en direct bij kruising rechtsaf 
(Vlasser).

18   Bij rotonde linksaf. Volg vanaf hier weer de borden 
richting fietsknooppunt 48 .  

19   Bij fietsknooppunt 48  de brug oversteken en  
direct linksaf richting Delft (Zwethkade-Zuid).

20   Na de brug rechtsaf, borden naar fietsknooppunt 49  
en daarna 50  volgen. 

21   Bij fietsknooppunt 50 , na de watertoren,  
rechtsaf (Nieuwe Plantage).  
Houdt het park aan uw rechterhand.

22   Bij fietsbrug linksaf water oversteken en  
rechtdoor 1-richtingsweg in (Aan het Verlaat).

23   Onder het viaduct door en fietspad volgen.  
U fietst door het recreatiegebied Delftse Hout.  

24   Na de 2e brug (Paviljoen Het Rieten Dak)  
gaat u linksaf de kleine brug over. 

25   Weg (Middelweg) rechtsaf volgen.  
U rijdt Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg in.

26   Einde weg rechts (Brasserskade).

27    Fietspad volgen tot aan Nootdorp. 

In tegenstelling tot de stad Forum 
Hadriani, was Rijswijk in de Romeinse 
tijd voornamelijk platteland. Hier 
woonde de inheemse bevolking in 
boerderijen. Uit opgravingen is vast 
komen te staan dat het verblijf in  
deze uit tufsteen opgetrokken huizen,  
met dakpannen, vloerverwarming  
en gepleisterde wanden,  

redelijk comfortabel was. De neder-
zetting die u hier aan de Tubasingel  
ziet is een villa in Romeinse traditie, 
gebouwd door een vermoedelijke 
landeigenaar.

Op deze locatie lag Forum Hadriani, de 
meest noordelijke Romeinse stad op het 
Europese vasteland. Oorspronkelijk was 
het een nederzetting van de Germaanse 
stam der Cananefaten. Tijdens een 
bezoek van keizer Hadrianus kreeg de 
nederzetting de naam Forum Hadriani 
(Markt van Hadrianus) en werd geheel 
herbouwd volgens Romeins ontwerp. 

Rond het jaar 150 werden de 
stadsrechten verworven en werd  
Forum Hadriani een stad van grote 
economische betekenis. In het park 
Arentsburg ziet u een gedenkzuil  
ter herinnering aan deze periode.

5. Forum Hadriani

6.  Romeinse boerderijen
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28   Rechtdoor aanhouden (Dorpsstraat, Oosteinde).

29   Bij Larixlaan linksaf.

30    Bij splitsing rechtdoor aanhouden (Delflandstraat).

31   Bij T-splitsing rechtsaf fietspad op.

32   Na fietstunnel bij rotonde rechtdoor aanhouden 
(Veenweg).

33   Onder het spoor door en over de weg heen.

34   Op T-splitsing linksaf richting Leidschendam 
(Kostverlorenweg).

TIP 2:  MOLENDRIEGANG STOMPWIJK

35   Linksaf onder snelweg door.

36   Bij rotonde rechtsaf, richting Recreatiegebied Vlietland.  

37   Weg volgen en in bocht naar rechts (Sport- en 
Recreatie  park Leidschendammerhout). Fietspad volgen.

38   Bij kruising oversteken en fietspad rechtdoor volgen 
voor ca. 4 km.

39   Bij ANWB-paddestoel nr. 25346 rechtsaf richting 
Leidschendam.

40   Steek de weg over en sla direct linksaf. Aan uw 
linkerhand ligt Watersportcentrum Vlietland.

EINDE FIETSROUTE

Aan de Sir Winston Churchilllaan ziet  
u vier replica’s van Romeinse mijlpalen, 
daterend uit de 3e eeuw na Christus.  
Op de mijlpalen ziet u de afkorting 
MAC gegraveerd. Dit staat voor 
Municipium Aelium Cananefatium:  

de officiële naam van de stad Forum 
Hadriani. De mijl palen gaven de afstand 
naar de stad weer. Bij verschillende 
onderzoeken zijn sporen aangetroffen 
van de weg waar langs de mijlpalen 
hebben gestaan. De originele mijlpalen 
zijn te bezich tigen in het Museon in  
Den Haag.

7.  Romeinse mijlpalen

Het statige kasteel van Duivenvoorde stamt (in de 
huidige vorm) uit 1631 en is open voor bezoekers.  
U ziet hoe het kasteel vroeger was ingericht en 
maakt kennis met het rijke verleden van dit 
landgoed. Het park is geopend voor wandelaars.  
U kunt uw fiets stallen bij het opzichtershuis. 
Toegangskaarten zijn bij de automaat verkrijgbaar.

De drie windmolens van de Molendriegang zijn  
in 1672 gebouwd voor het droogmalen van de 
Driemanspolder. De ondermolen werd in 1902 
getroffen door de bliksem en brandde af. Een jaar 
later werd hij vervangen door een nieuw exemplaar. 
De molendriegang draait één zaterdag per maand  
en is niet te bezoeken.

Kasteel Duivenvoorde

Molendriegang Stompwijk

TIP 1

TIP 2 
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Onderweg

Fietsverhuur & Fietsenmakers
Roest Tweewielers
Schoolstraat 62, Voorschoten
T 071 561 24 96

Thijs Brand Tweewielers
Damlaan 6, Leidschendam
T 070 327 92 02

Rijwielshop NS -  
Station Hollands Spoor
Stationsplein 29, Den Haag
T 070 389 08 30

Rijwielshop NS - Station Delft
Van Leeuwenhoeksingel 40a, Delft
T 015 214 30 33

Du Nord Rijwielen
Keizerstraat 27-29, Scheveningen
T 070 355 40 60

Horeca
Bij het startpunt vindt u Paviljoen 
Vlietland en in recreatiegebied 
Delftse Hout fietst u langs 
Theeschenkerij Het Rieten Dak. 
Verder is er volop horeca in 
Leidschendam, Voorburg,  
Delft en Nootdorp.

Musea & Bezienswaardigheden
Familiepark Drievliet
Laan van ’s-Gravenmade, Den Haag
T 070 399 93 05
Open: april t/m oktober  
10.00 - 17.00 uur 

Museon
Stadhouderslaan 37, Den Haag
T 070 338 13 38
Open: di t/m zo 11.00 - 17.00 uur 

Museum Swaensteyn
Herenstraat 101, Voorburg
T 070 386 16 73
Open: wo t/m zo 13.00 - 17.00 uur

Colofon

Deze fietsroute is uitgegeven in opdracht van provincie Zuid-Holland.

Uitgever
Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme

Postbus 3267, 2601 DG Delft

T  015 251 23 30

E  info@zhbt.nl 

I  www.zhbt.nl

Kijk voor meer informatie over fietsroutes en bezienswaardigheden in Zuid-Holland op  

www.zuid-holland.com. 

Redactie
Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme

Beeldmateriaal
Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme, provincie Zuid-Holland, gemeente Leidschendam-

Voorburg, Museum Swaensteyn en Museon

Kaart
Mijs cartografie en vormgeving

Vormgeving
Ontwerpwerk, Den Haag

Druk
OBT b.v.

092018

© maart 2009 

De inhoud van deze routefolder is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.  

Het Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de  

juistheid en volledigheid van de vermelde gegevens.
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Ontdek het leven langs de Limes!
De Limes is de grens van het Romeinse 

Rijk. De Limes, uitgesproken als 

Lie-mes, bestond uit een militaire  

zone opgebouwd uit een weg, forten, 

wachttorens en nederzettingen.  

Langs de grens ontstond een belang-

rijke transportroute en vond uitwisse-

ling van culturen plaats tussen de 

Germanen uit het noorden en de  

rijke beschaving die was opgerukt  

uit Rome.

Nu is de Limes het grootste archeo-

logische monument van Nederland. 

Slechts delen ervan zijn zichtbaar. 

Vaak is de Limes echter opgegaan in 

het landschap zoals we dat nu kennen. 

Toch is er langs de Limes genoeg te 

beleven. Wandel of fiets op het pad 

waar de Romeinen hebben gelopen, 

bekijk de kunstzinnige verwijzingen 

in het landschap, leer meer over ons 

Romeins verleden in één van de musea 

of bezoek het Fort Wierickerschans 

dat in 1673 op de Limes is gebouwd.

Kijk op  

www.levedelimes.nl 

voor alle activiteiten 

van het themajaar 

2009.


