
TeVoet Wandelroute 031g  Hazerwoude - Alphen  feb 2022 

TeVoet Wandelroute 031g:  Hazerwoude – Alphen a/d Rijn 

Algemeen: Grotendeels boerenlandpad met een fietspadtraject in Hazerswoude Dorp en een wat 

verwaarloosd voetpad langs de Molenwetering in Alphen. Niet het hoogtepunt van deze streek maar 

rond Alphen de enige die in aanmerking komt. In de weiden hondenverbod en gesloten in het 

broedseizoen (15 maart tot 15 juli).  

Start: knooppunt 78, OV halte Gemeneweg, Hazerswoude-Rijndijk stukje naar het zuiden lopen.  

Bij het tweede knooppunt 75 is een carpool-parkeerterrein, afslag Hazerswoude N11. 

Eindpunt: NS-station Alphen a/d Rijn 

Horeca: in Hazerswoude Dorp (De Juffrouw, naast de RK Kerk) en in Alphen a/d Rijn. 

Lengte wandeling: lijnwandeling van 16 km, als rondwandeling (gestippelde route) 13 km.  

Circa 30% weg en fietspad. 

 

Routebeschrijving:  

Vanaf knooppunt 78 naar knp 75 – 72 – 71 – 83 – 82 – 84 – 87 – 86 – 66 – 67 

Voor de rondwandeling vervolgens naar knp 76 en terug naar knp 78 (eventueel daarna 75). 

Lijnwandeling: vanaf knp 67 naar knp 64. Daarna richting 43, maar na de kruising van de N11, aan de 

overzijde van de Amerikalaan kort linksaf op het fietspad en bij de wetering rechts een hek met 

overstapje over. Steeds de wetering volgen, onder een fietsbrug door en uitkomen op een weg 

(Noorderkeerkring).  

*De  route  gaat hier rechtdoor om verderop na een vlonder rechtsaf uit te komen op het fietspad bij 

knp 43. Hier rechtsaf naar de rotonde (Europaplein) en richting knp 42 (via het plantsoen) naar het 

station.   

*Febr 2022: de overstap bij het hek ontbreekt en het pad is in slechte staat omdat daar begrazing 

plaats vindt. Alternatief: rechtsaf en bij de eerste rotonde links (Europalaan). Aan de overkant van de 

grote rotonde (Europaplein) het netwerk weer oppakken richting knp 42, het voetpad volgen over 

het plantsoen naar het station. 


