
 
 

 
 
Fietsroute ‘Kerken langs de Vliet’ 
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Over deze fietsroute 
 

Met deze fietsroute (± 20 km) maakt u kennis met de RK-kerken in de Federatie 
Vlietstreek. De Federatie Vlietstreek is een samenwerkingsverband tussen de 
parochies St. Maarten (Voorburg), Trinitas (Leidschendam) en H. Bonifatius 
(Rijswijk). 
 
De Vliet verbindt onze parochies. Stromend water tussen Oude Rijn en Schie. 
Water verbindt. Denk maar aan Jezus die over het water zijn leerlingen 
tegemoet trad, en hoe zij over het water van de zee reisden om onvermoeibaar 
het Evangelie te verkondigen. De 4 kerken zijn de ontmoetingsplaatsen van ons 
geloof, waar wij in onze tijd getuigen van het Evangelie van Jezus. 
 
www.rkvlietstreek.nl  
 
 
In het midden van dit boekje vindt u een overzichtskaart van de route. U kunt de route op elk 
punt beginnen en er zijn verschillende mogelijkheden om de route af te leggen, die aangegeven 
zijn met verschillende kleuren. Bij de routebeschrijvingen in dit boekje staat informatie over de 
kerken en de bezienswaardigheden, alsmede over de Heiligen die de kerken hun naam geven. 
 
Op Open Monumentendag zijn de kerken open voor bezichtiging. Het is dan extra de moeite 
waard om deze fietstocht te doen. Achterin dit boekje bevindt zich een puzzel met vragen 
waarvan de antwoorden in de kerken gevonden kunnen worden. Op deze leuke wijze leert u de 
kerken nog beter kennen.  
 
Omdat de route door stedelijk gebied gaat, zijn er niet altijd separate fietspaden. Let daarom 
altijd goed op het verkeer tijdens uw fietstocht! 
 
Veel fietsplezier! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
September 2019 
De inhoud van deze routefolder is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch 
kan het gebeuren dat u afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie tegenkomt. U kunt uw 
opmerkingen doorgeven via fietsroute@rkvlietsteek.nl  

  

http://www.rkvlietstreek.nl/
mailto:fietsroute@rkvlietsteek.nl


Petrus & Paulus kerk 
De kerk is een ontwerp van de 
Nederlandse architect Evert Margry. 
Het gebouw is een kruisbasiliek in 
neogotische stijl met ronde vormen.  
Binnen zijn er muurschilderingen van 
kunstschilder Jan Dunselman.  
Er zijn 40 afbeeldingen van heiligen uit 
de geschiedenis van de katholieke kerk. 
Deze schilderingen bevinden zich op 
halve hoogte van de kerk. Helemaal 

bovenin zien we de ark van Noach. In de ‘zijarmen’ van de kerk links en rechts zijn de 
apostelen Petrus en Paulus afgebeeld, naamgevers van de kerk. Hun gezamenlijke 
feestdag in de katholieke kerk is 29 juni. 
 

H. Petrus 
Petrus is een van de 
twaalf apostelen van 
Jezus. Oorspronkelijk 
heette hij Simon. Jezus 
heeft hem de naam 
Petrus gegeven, wat 
‘rots’ betekent. Hij 
wordt als eerste paus 
beschouwd. In de kunst 
is Petrus vrijwel altijd te herkennen aan de 
sleutels van de hemel, die het ambt van paus 
symboliseren. Andere attributen zijn een 
omgekeerd kruis, vissersnet en een haan. 

H. Paulus 
Paulus was een leider van de vroege 
christelijke kerk en speelde een grote rol in 
de verspreiding van het christendom in de 
landen rondom de Middellandse Zee. Hij 
heeft diverse brieven geschreven aan de 
geloofsgemeenschappen 
waar hij geweest was. 
Deze brieven maken deel 
uit van het Nieuwe 
Testament en worden nog 
veel gebruikt in de liturgie. 
Paulus wordt vaak 
afgebeeld met een zwaard. 

 

Martinus kerk 
De architect was eveneens Evert Margry. Hij ontwierp 
een driebeukige kruiskerk in neogotische stijl. Omdat 
Margry overleed werd de kerk afgebouwd door zijn 
broer Albert. 
De kerk is in 2012 volledig gerenoveerd en van binnen 
gemoderniseerd. Wel zijn nog veel originele details 
bewaard gebleven. De oorspronkelijke kerkzaal is in 
twee ruimten opgedeeld. Het voorste deel is een 
multifunctionele ruimte voor diverse doeleinden. De 
ruimte erachter is meer besloten van karakter en 
gericht op de liturgische viering. Het heeft een ovale 
bankopstelling met in het hart ervan het altaar, zodat 
een ruime ‘open plek’ gecreëerd is waar de viering 
vorm kan krijgen.   



R1. Van de Petrus & Paulus kerk (Leidschendam) 
naar de Benedictus & Bernadette kerk (Rijswijk) 
Blauwe route - ± 10km 

 

   Petrus & Paulus kerk 

Sluiskant 29 
2265 AB  Leidschendam 

 
1  →   Steek de sluisbrug over en sla rechtsaf naar de Delftsekade langs 

de Vliet.  
 
2   Blijf bij de rotonde rechtdoor langs het water fietsen, langs de 

Vlietweg. 
 
3   Net voorbij de Sytwendebrug steken fietsers over en vervolgen 

de route rechtdoor langs de Vliet. 
 
4  → Bij de ophaalbrug met stoplichten rechtsaf over de Vliet 

(Wijkerlaan). 
 
5   Eerste links (Oosteinde). 
 

   Martinus kerk 

Oosteinde 56 
2271 EH  Voorburg 

 
6     Vervolg het Oosteinde. 

Op zaterdag is op het laatste gedeelte van het Oosteinde de wekelijkse markt. 
U moet dit gedeelte dan met de fiets aan de hand lopen. 

 
7     Ga vlak voor het centrumgebied linksaf de Raadhuisstraat in en 

volg deze tot aan de Vliet. 
U kunt op alle dagen met uitzondering van zaterdag ook recht door het 
centrumgebied fietsen. Ga dan op het plein bij de Oude Kerk linksaf 
(Kerkstraat) tot aan de Vliet. 

 



H. Martinus 
Martinus werd rond 316 geboren in Savaria 
(Hongarije) als zoon van Romeinse ouders. Op 
jonge leeftijd werd hij soldaat en als 15-jarige 
trok hij naar Gallië (Frankrijk). Hij ontmoette bij 
een stadspoort van Amiens een bedelaar, aan 
wie hij de helft van zijn mantel gaf. In een droom 
zag hij Jezus met de halve mantel. Zo begreep hij 
dat wat hij voor de bedelaar gedaan had, voor 
Jezus was gedaan. 
In 371 werd hij door de bevolking van Tours 
gekozen tot bisschop. Als bisschop zette hij zich 
in voor de verdere verspreiding van het 
christendom en stichtte hij vele kerken. In 397 
stierf hij en werd op 11 november begraven in de 
basiliek van Tours. Deze dag geldt nog altijd als 
viering van Sint Maarten, met traditioneel een lampionnenoptocht en gezangen. Ook in 
Voorburg wordt deze traditie elk jaar nog voortgezet. 

 

Bonifatius kerk 
De oorspronkelijke Bonifatiusparochie werd in de 13e 
eeuw gesticht. De in het centrum gelegen Oude Kerk 
ging tijdens de reformatie over naar de protestanten. 
In 1784 werd voor de Rijswijkse katholieken een 
kleine schuilkerk gebouwd, die in 1855 werd vergroot. 
Aan het einde van de 19e eeuw bleek de kerk echter 
te klein en in 1889 werd gestart met de bouw van een 
nieuwe Bonifatiuskerk, die in 1897 werd ingewijd. 
 
Architect Nicolaas Molenaar sr. ontwierp de 
driebeukige kruiskerk in neogotische stijl. De ongeveer 
75 meter hoge toren is afgewerkt met koper en is 
daarom groen uitgeslagen. De kerk heeft 
stedenbouwkundige waarde vanwege de markante 
ligging in het centrum van Rijswijk en de grote 
beeldbepalende waarde van de kerktoren. 

 

H. Bonifatius 
Bonifatius was een van de belangrijkste Engelse missionarissen en kerkhervormers. 
Hij werd de architect van het christelijke West-Europa, omdat hij een groot aandeel had in de 
grondvesting van de kerk van Rome en in de groei naar culturele eenheid van West-Europa. Hij 
heeft vooral veel missies uitgevoerd in Duitsland en zocht aansluiting bij de denkwereld van de 
Germanen door de lokale, traditionele feestdagen een christelijk equivalent te geven. In 
Nederland heeft hij vooral bekendheid omdat hij op een van zijn tochten naar Friesland op 5 
juni 754 is vermoord bij Dokkum. Deze dag geldt als zijn gedenkdag.  

  



 
Indien u niet de hele route naar Rijswijk wilt doen, kunt u hier over de 
Vliet linksaf weer terug naar Leidschendam. 
 
8  →   Steek met de stoplichten de brug over en sla direct rechtsaf 

langs de Vliet (Westvlietweg). 
 
9     Bij de stoplichten rechtdoor.  
 
10  → Bij de ingang van Drievliet / restaurant De Chinese Muur steekt 

u rechtsaf de voetgangersbrug over (Hoekweg). Volg dit pad 
langs het water.  

 
11   Linksaf over de Geestbrug, Rijswijk in.  
 
12     Bij de stoplichten rechtdoor, het oude centrum van Rijswijk in 

(Herenstraat). 
Op zaterdag is in de Herenstraat de wekelijkse markt. U kunt dan omrijden: 
linksaf de Willemstraat, rechtsaf de Emmastraat, rechtsaf en direct links de 
Nobelaerstraat om rechtsaf via het Ruysdaelplein op de Van Vredenburchweg 
te komen. U gaat dan verder bij punt 14. 

 
13   Aan het einde de Steenlaan oversteken.   
 
14  →   Vervolg de weg rechtdoor (Van Vredenburchweg). 
 

   Bonifatius kerk 

Van Vredenburchweg 69 
2282 SE  Rijswijk 

 
15     Vervolg de Van Vredenburchweg. Steek over bij de stoplichten. 
 
16     Blijf de Van Vredenburchweg volgen door de parken en groene 

gebieden. 
 
 
 



Benedictus & Bernadette kerk 
In 1965 werd in de (toen) nieuwe wijk 
Steenvoorde de Bernadettekerk in gebruik 
genomen. De Benedictuskerk aan de Huis 
te Landelaan werd in 2003 gesloten en bij 
de Bernadettekerk gevoegd. Na een 
grondige verbouwing werd in 2010 de 
kerk opnieuw geopend. Het heeft een 
moderne uitstraling maar is toch een 
gebouw dat heilig en inspirerend is. 
De kleine kapel is toegewijd aan de heilige 
Jeroen. Hier staat het altaar uit de in 2010 
gesloten Jeroenkerk van Den Haag 
Spoorwijk. Hier vindt men ook de 
Mariakapel die door de vorm een directe 
verwijzing is naar de Lourdesgrot. 
 

H. Benedictus 
Benedictus werd in het jaar 480 geboren in 
Nursia (Italië), als tweelingbroer van de 
heilige Scholasica. Na zijn studies in Rome 
leidde hij het leven van een woestijnmonnik 
in de eenzaamheid van een grot. Na verloop 
van tijd vestigde hij zich in 529 met een paar 
volgelingen op de Montecassino, waar hij een 
klooster stichtte dat vermaard zou worden. 

Hier schreef hij zijn ‘regula Benedicti’. 
Benedictus' regels maken een geordend leven 
tot het model voor een religieus leven. Nu 
nog putten velen inspiratie uit de 
levensopvatting die deze leefregels bevatten.   

H. Bernadette 
Bernadette werd 
op 7 januari 1844 
in Lourdes, in de 
Pyreneeën, 
geboren. Zij was 
steeds ziek en ze 
groeide op in 
armoede. Reeds 
van kinds af aan 
was Bernadette 
een zeer gelovig 
meisje. In 1858, 
toen ze 14 jaar 
was, zag ze in de grot van Massabielle een 
vrouwengestalte van grote schoonheid in een 
lang wit kleed en in de handen een 
rozenkrans, omgeven door een 
goudschijnende wolk. De ‘Dame’, zoals 
Bernadette de vrouw steeds noemde, maakte 
zich bekend als de Onbevlekt Ontvangene, 
wat vanuit de kerk een naam van Maria is. 
Maria verscheen aan haar tussen 11 februari 
en 16 juli achttien keer. Deze gebeurtenissen 
hebben van Lourdes een groot 
bedevaartsoord gemaakt.  

 

 
  



 
 
17     Steek bij de dubbele weg met stoplichten over en sla linksaf (Pr. 

Beatrixlaan). 
 
18  →   Ga helemaal langs winkelcentrum In de Boogaard en sla rechtsaf 

(Sir Winston Churchilllaan). 
 

   Benedictus & Bernadette kerk 

Sir Winston Churchilllaan 372 
2285 SK  Rijswijk 

 
EINDE BLAUWE ROUTE 
 
 
Voor de terugroute heeft u verschillende mogelijkheden: 
 
- Rechtstreeks via de Vliet terug naar de Petrus & Paulus kerk in Leidschendam (oranje route) 
- Extra route via Ypenburg en Leidschenveen (groene route) 
 
 
 

Wist u dat 
• Tot 1 januari 2002 hoorde Leidschenveen bij de Gemeente Leidschendam/Voorburg en 

Ypenburg bij de Gemeente Rijswijk. Nu is Leidschenveen-Ypenburg een stadsdeel van Den 
Haag, maar valt ook onder het gebied van de Federatie Vlietstreek. 

• Tot het gebied van de Federatie Vlietstreek behoren ook de Haagse wijken Spoorwijk en 
Laakkwartier, die aan Rijswijk grenzen. 

• De Sir Winston Churchilllaan ligt nu  in het ‘moderne’ Rijswijk. Op de kaart kunt u zien dat 
deze laan precies in het verlengde ligt van de Vliet, die bij de Hoornburg afbuigt naar Delft. 
Aan de hand van opgravingen en archeologische vondsten is bepaald dat hier in de tijd van 
de Romeinen het kanaal van Corbulo gegraven is, wat een belangrijke verbinding was tussen 
Naaldwijk en de Vliet. De moderne omgeving heeft dus een lange geschiedenis! 

 

 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Middenpagina links  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Middenpagina rechts 
 

  



R2. Van de Benedictus & Bernadette kerk (Rijswijk) 
naar de Petrus & Paulus kerk (Leidschendam) 
Oranje route - ± 9km 

 

   Benedictus & Bernadette kerk 

Sir Winston Churchilllaan 372 
2285 SK  Rijswijk 

 
1     Steek de Sir Winston Churchilllaan over en neem het fietspad 

linksaf.  
 
2   Blijf de Sir Winston Churchilllaan volgen en ga bij totaal 3 

stoplichten rechtdoor. Fiets ook langs het station van Rijswijk. 
 
3  → Buig met het fietspad en de trambaan mee naar rechts, langs de 

Volmerlaan. Blijf op het fietspad langs de trambaan. 
 
4   Waar de trambaan splitst naar links en rechts met het stoplicht 

oversteken en linksaf weer het fietspad op langs de 
Visseringlaan. 

 
5   Bij de dubbele stoplichten oversteken en rechtdoor de 

Veraartlaan op. 
 
6     Bij de stoplichten rechtdoor over de Veraartlaan. 

 
7     Waar de weg naar links afbuigt rechtdoor blijven gaan over het 

fietspad, de Limpergstraat in. Even verderop voegt het fietspad 
zich bij de weg en gaat verder als fietsstrook. 
 

8   Aan het einde van de weg linksaf de fietsstrook volgen 
(Jaagpad). 

 
9  → Rechtsaf de ophaalbrug over en direct weer rechts met de brug 

de Vliet over. 
 



10   Aan de andere kant van de brug linksaf de fietsstraat in langs de 
Vliet (Delftweg). 

 
11     Verderop gaat het fietspad aan de linkerkant van de weg verder, 

rechtdoor langs de Vliet. 
 

U kunt vanaf hier de route door Ypenburg en Leidschenveen (groene 
route) volgen. 
 
12     Vlak voor het viaduct met de snelweg gaat het fietspad aan de 

rechterkant van de weg verder, rechtdoor langs de Vliet. Blijf het 
fietspad volgen. 
Op diverse stukken bij huizen gaat het fietspad over in een parallelweg, maar 
daarna gaat het fietspad weer verder.  
 
U kunt via de bruggen aan de linkerkant Voorburg in om de Martinuskerk aan 
het Oosteinde te bezoeken. Hierna kunt u weer langs de Vliet verder. 

 
13     Steek bij de stoplichten bij de verbindingsweg met de N14 over 

en ga rechtdoor richting Leidschendam Centrum. 
 
14   Bij de rotonde driekwart linksaf richting het water en neem de 

weg langs de Vliet (Delftsekade). 
 
15     Bij de stoplichten rechtdoor langs de sluizen (Sluisplein). 
 
16   Linksaf de brug over. 
 

   Petrus & Paulus kerk 

Sluiskant 29 
2265 AB  Leidschendam 

 

EINDE ORANJE ROUTE 
  



R3. Door Ypenburg en Leidschenveen 
Groene route - ± 9km 

 

Begin bij de Vliet ter hoogte van de Hoornbrug (Delftweg – Jan 
Thijssenweg). 
 

 
 

1  → Steek vanaf het fietspad langs de Vliet de Delftweg over en 
neem het fietspad de Laan van Beens in.  

 
2     Neem de bocht naar links de Laan van Vredenoord in. Het 

fietspad gaat over in een fietstrook langs de weg. 
 
3     Aan het einde, voordat je oversteekt, linksaf het fietspad op. 
 
4  → Direct weer rechtsaf oversteken met het fietspad (Laan van Zuid 

Hoorn).  
 
5     Aan het einde linksaf het fietspad op. 
 
6   Bij de stoplichten rechtdoor en onder de viaducten met de 

snelweg door. Bij de volgende stoplichten ook weer rechtdoor. 
 
7     Bij de stoplichten, voordat je oversteekt, linksaf het fietspad op 

(Ypenburgse Boslaan). 
 



8  →   Bij het zwembad (Hofbad) steekt het fietspad met stoplichten de 
weg over. 

 
9     Steek direct linksaf weer over het fietspad op (Ypenburgse 

Stationsweg). 
 
10  →   Ga voor het hoge gebouw rechtsaf het fietspad op 

(Goolandweg). Volg dit fietspad langs de sloot. 
 
11     Aan het einde linksaf de Veenweg op. 
 

   Bartholomeus kerk 

Veenweg 36 
2631 CL  Nootdorp 
 

12   Vervolg de Veenweg. Aan het einde rechtdoor het tunneltje 
onder de snelweg door. 

 
13   Neem via de fietspaden de rotonde rechtdoor (Vrouw 

Avenweg). 
 
14     Steek direct linksaf over weer de Veenweg op. Dit gedeelte is 

een fietsstraat. 
 
15   Blijf de Veenweg volgen. 

De weg loopt ook langs het winkelcentrum van Leidschenveen. Hier is het 
alleen een fietspad. Verderop gaat het weer over in een fietsstraat. 

 
16     Aan het einde van de fietsstraat linksaf (Kostverlorenweg). 
 
17  →   Neem aan het einde het fietspad met de bocht mee naar rechts. 
 
18     Steek linksaf over naar het tunneltje onder de snelweg door. 
  



Bartholomeus kerk 
De Bartholomeus kerk behoort niet tot de Federatie Vlietstreek maar tot de Parochie 
Christus Koning. Het bijzondere is dat de architect van deze kerk ook Evert Margry was, 
net als van de Petrus & Paulus kerk in Leidschendam en de Martinus kerk in Voorburg. 

 

 
 

H. Bartholomeus 
Bartholomeus was een van de twaalf apostelen van Jezus. Naast zijn naam in de opsommingen 
van de twaalf apostelen en als getuige van Jezus' hemelvaart komt er verder geen verhaal over 
Bartholomeus voor in het Nieuwe Testament. Na Jezus' opstanding zou Bartholomeus als 
prediker in Armenië, Mesopotamië en India hebben opgetreden. 

  



19     Neem de rotonde driekwart linksaf de Venestraat in. 
 
20  → Sla bij Café ’t Afzakkertje rechtsaf het vervolg van de Venestraat 

in. 
 

21  → Vervolg rechtsaf de Venestraat. 
 
22   Steek rechtdoor de brug over. 
 

   Petrus & Paulus kerk 

Sluiskant 29 
2265 AB  Leidschendam 

 

EINDE GROENE ROUTE 
  



Puzzeltocht in de kerken 
 
Op Open Monumentendag zijn de kerken open voor bezichtiging. De antwoorden op 
onderstaande vragen kunnen in de kerken gevonden worden. Tezamen vormen de 
letters een woord. Op deze leuke wijze leert u de kerken nog beter kennen. Veel 
puzzelplezier! 
 
 

Petrus & Paulus kerk 
1. Achterin de kerk, in de Mariakapel, zie je een wandschildering met drie 

engelen. Met welke dieren strooit de engel met het bruine gewaad? 
2. Midden in de kerk, als je voor het altaar staat, dan zie je aan beide 

pilaren beelden hangen. Dit zijn de apostelen Petrus en Paulus. Wat 
draagt de heilige Paulus aan de rechterkant? 

3. In de kapel, een nis rechts voor in de kerk, zie je een wandschildering 
gemaakt door Alex Asperslagh. Wat is het eerste woord van de tekst op 
de wandschildering? 

 
 
Martinus kerk 

4. Bij binnenkomst van de kerk, zie je voor je een lage muur met over de 
hele lengte een tekst in grijze letters. Wat is het vierde woord van deze 
tekst? 

5. Links om de hoek is de doopkapel. Net daarbuiten, naast de 
nooduitgang tegen de buitenmuur, hangt een bakje met Sint Maarten 
en de bedelaar. Waar is dit bakje voor bedoeld? 

6. Tussen de ingang van de kerk en de Mariakapel staat een houten beeld 
van Sint Maarten. Welk dier staat aan zijn voet? 

 
 
Bonifatius kerk 

7. In de kerk vind je 14 kruiswegstaties: schilderijen die de lijdensweg van 
Jezus in beeld brengen. Op de eerste statie staat de naam van de 
maker. Wat is zijn voornaam? 

8. Rechts buiten de hoofdingang vind je een informatiebord. Wat was de 
achternaam van de architect van de kerk? 

 
 
 
 



 
 
Benedictus & Bernadette kerk 

9. In de kerk staat een stenen beeld van de Heilige Benedictus. Welke 
diersoort zit op zijn schouder?  

10. Boven het altaar in de Jeroenkapel hangt een afbeelding met een tekst. 
Welke zee stak de Heilige Jeroen over? 

11. Vlakbij de hoofdingang hangt een schilderij van de kerk. Wat is de 
achternaam van de schilder? 

 
 
 

 
  



 


