
U kunt nú uw favoriete locatie doorgeven! Op de mooiste locaties worden de 
bankjes ook daadwerkelijk geplaatst. Misschien zit u straks op uw eigen favoriete 
plekje op uw ‘eigen’ bankje!

Simpel via smartphone of website
Een locatie doorgeven werkt heel simpel via zuid-holland.nl/evenzitten. Komt u 
op uw fietstocht dé ideale plek tegen? Dan pakt u uw smartphone, gaat u naar 
de mobiele website en geeft u met één klik de locatie door. Stemt u liever thuis 
via de laptop of de pc? Dan gaat u naar dezelfde website en klikt u op de kaart 
uw favoriete locatie aan. De provincie beheert alle N-wegen en de bijbehorende 
fietspaden; u ziet meteen of er op deze plek een bankje geplaatst kan worden.
Zo simpel werkt het!

Fietsen door de provincie Zuid-Holland is heerlijk, maar soms wil je 
even uitrusten op een bankje. Om iets te eten of te drinken bijvoor-
beeld, of om van het prachtige uitzicht te genieten. Dat kan straks op 
heel veel nieuwe plekken; de provincie plaatst 100 nieuwe bankjes. 
Waar? Dat bepaalt u! Hoe? Via een handige website. 

Een 7,6. Dat cijfer geven fietsers hun fietstocht in Zuid-Holland gemiddeld, 
blijkt uit onderzoek van de ANWB. Dat is een hoog cijfer, maar er is ruimte 
voor verbetering. Met name aan rustpunten is nog behoefte. Daarom plaatst 
de provincie Zuid-Holland 100 nieuwe bankjes zodat er op meer plekken langs 
de fietspaden aantrekkelijke rustpunten komen. En wie weet beter waar die 
bankjes moeten komen dan de fietser zelf? 

Fietsers kiezen: hier moeten  
de 100 nieuwe bankjes komen

Limesroute: fietsen  
in het spoor van de Romeinen

Het is lente en dus is het fietsseizoen weer begonnen! Tijd voor een 
mooie fietstocht, maar wist u dat de fietspaden ook meer en meer 
gebruikt worden voor woon-werkverkeer? Dat is niet alleen gezond, 
maar helpt ook om de provincie bereikbaar te houden.  
De Fietsersbond heeft speciaal voor u de drie allermooiste fietsroutes 
van Zuid-Holland geselecteerd. Geniet u behalve van fietsen ook van 
de geschiedenis? Dan is de door de ANWB ontwikkelde Limesroute 
vast wat voor u: een fietstocht langs de Rijn waarop u van alles  
ontdekt over de grens van het Romeinse Rijk die hier ooit liep.  
En wilt u tijdens uw fietstocht even lekker zitten om uit te rusten en  
te genieten van het uitzicht, maar staat uitgerekend op die ene plek 
geen bankje? Dan geeft u dat meteen ter plekke, of later thuis door 
via de handige website Even Zitten. De provincie Zuid-Holland plaatst 
namelijk nieuwe bankjes, en u, de fietser, bepaalt waar deze komen  
te staan. Veel fietsplezier!

Fietsen in Zuid-H olland

Langs de Rotte  (28 km)

Bekijk de route: fietsersbond.nl/langsderotte

DOORKOMSTPLAATSEN: Zuidplas, Lansingerland, Rotterdam, 
Zevenhuizen, Bleiswijk, Bergschenhoek

Deze fietstocht laat u de mooie plekjes en locaties zien waar het hoogheem-
raadschap en de vereniging Molenvrienden Rottemerengebied trots op zijn. 
Rond de Rottemeren stonden in het verleden zo’n honderd molens. Nu zijn  
er nog slechts zeven molens intact: de Molenviergang, de Eendrachtsmolen,  
de korenmolen ‘De Vier Winden’ en de Prinsenmolen. Deze fietstocht voert u  
langs geknotte, nog bestaande en verdwenen molens.

Waterlinieroute Rondje Diefdijk  (59 km)

Bekijk de route: fietsersbond.nl/rondjediefdijk

DOORKOMSTPLAATSEN: Lingewaal, Leerdam, Geldermalsen, Vianen,  
Culemborg, Heukelum, Asperen, Acquoy, Schoonrewoerd, Zijderveld, 
Everdingen, Beesd, Rhenoy, Herwijnen, Vuren, Spijk 

De Diefdijk is in 1277 aangelegd en in de 19e eeuw opgenomen in de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hij vormt vanouds de grens tussen Zuid-Holland 
en Gelderland. U fietst over een historisch belangrijke dijk en door een  
bijzonder landschap. Tussen de dijken, uiterwaarden, natuur, forten, groeps-
schuilplaatsen en batterijopstelplaatsen beleeft u de geschiedenis volop.
 

Wollebrandroute  (20 km)

Bekijk de route: fietsersbond.nl/wollebrandroute

DOORKOMSTPLAATSEN: Westland, Midden-Delfland, Naaldwijk, Honselersdijk, 
Kwintsheul, Wateringen, Den Hoorn, Schipluiden, De Lier, Maasland

De route loopt langs het recreatiegebied Wollebrand door tuindersgebied 
Honselersdijk en vanaf Kwintsheul over de landelijke Bovendijk naar 
Wateringen. Vandaar gaat de tocht via een polderfietspad langs ‘t Woud naar 
De Lier. Wollebrand is een waardevol natuurgebied waar grasland, struweel, 
bos, open water en riet elkaar afwisselen. Er komen fazanten, konijnen, hazen 
en veel soorten vogels voor. In Kwintsheul is het interessante Westlands  
Museum over de geschiedenis van het Westland en de tuinbouw ’s middags 
open (op zondagen meestal niet). ‘t Woud is een schilderachtig dorpje tussen  
de weilanden met een beschermd dorpsgezicht.

De Romeinen hebben ook in ons land hun sporen nagelaten. Langs 
de Rijn loopt een 200 kilometer lange historische grens die herinnert 
aan hun aanwezigheid. De nieuwe Limesroute voert fietsers langs  
de resten van het Romeinse verleden.

Voor dat verleden gaan we 2000 jaar terug in de tijd, toen de Romeinen ten zuiden 
van de Rijn de grens van hun rijk trokken: de Limes, naar het Romeinse woord voor 
grens. De Limes verbond de tientallen forten en wachttorens waarmee de Romeinen 
zich wilden beschermen tegen invallen van de barbaren uit het noorden – de Germa- 
nen. De forten (castella), wegen, havens en schepen uit die tijd liggen voor een deel 
nog in de bodem verborgen. Een ander deel is door archeologen opgegraven.  
Dat leverde indrukwekkende museumvoorwerpen en fascinerende verhalen op, 
die vandaag de dag langs de hele Limes worden verteld: in musea, in nagebouwde 
forten, en door middel van apps en kunstwerken die op het Romeinse verleden zijn 
geïnspireerd. De Limesroute rijgt deze meer dan 40 bijzondere plekken aan elkaar, 
meanderend door ons fraaie rivierenlandschap en het Groene Hart.

De route gaat van Katwijk – waar de Rijn destijds in zee uitmondde – via Leiden 
en Utrecht naar Nijmegen en verder de Duitse grens over, waar de route aansluit 
op bestaande internationale routes. Een van de hoogtepunten in Zuid-Holland is 
Park Matilo in Leiden. De resten van het fort liggen nog onder de grond, maar de 
gereconstrueerde wallen en wachttorens geven een goed beeld van hoe het ooit 
was. Het castellum werd rond het jaar 70 n.Chr. gebouwd, kort nadat de Bataven 
in opstand waren gekomen tegen het Romeins gezag.

Zelf fietsen langs de Romeinse Limes?
Doen! Er is een mooie route uitgestippeld, die voor een groot deel langs het water 
voert; van de duinen in het westen via de veenweiden en het land van de grote 
rivieren tot de zandige stuwwallen in het oosten. U kunt de route downloaden  
via anwb.nl/fietsen/fietsroutes/limesroute of gewoon de bewegwijzering volgen  
(er zijn onderbordjes geplaatst op de bestaande knooppuntbewegwijzering).

  Geef nú uw favoriete locatie 
voor een bankje door via:

ZUID-HOLLAND.NL/EVENZITTEN

artikel_fietseninZuid-Holland_266x398_v4.indd   1 07-05-18   14:08


