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Deelname aan de fietsroute is vrijwillig en geschiedt dan ook op eigen risico! 



  

 
Dorpenroute    Blz.1  

 

 

Een fietstocht van 26km, die van De Hoef, via Wilnis, 
Vinkeveen, Waverveen en Mijdrecht weer terug naar 
De Hoef loopt.  
De fietstocht start bij:  
het Pannenkoekenrestaurant “De Strooppot”  
 
U gaat bij het Pannenkoekenrestaurant linksaf. 
 
U volgt de Kromme Mijdrecht tot de T-Splitsing. 
Daar gaat u linksaf en daarna rechtsaf richting Wilnis. 
 
Bij de T-splitsing gaat u rechtsaf het fietspad van de 
Bovendijk op. 
 
Aan het einde van het fietspad gaat u linksaf richting 
Wilnis. 
 
Aan het einde van het fietspad in het dorp Wilnis gaat u 
rechtsaf richting Vinkeveen. 
 
Bij de stoplichten van de voorrangsweg gaat u 
rechtdoor. 
 
Ook bij de T-splitsing bij de molen gaat u rechtdoor en 
blijft u richting Vinkeveen volgen. 
 
Bij de kruising gaat u linksaf richting Vinkeveen. 
(Donkereind) 
 
In Vinkeveen gaat u rechtdoor, over de ophaalbrug en 
onder de brug van de Provinciale weg door. Ook bij de 
T-splitsing blijft u rechtdoor fietsen richting Waverveen. 
 
Aan het einde van de weg gaat u linksaf richting 
Waverveen. 
 
Bij de kruising in Waverveen gaat u rechtdoor de 
Cliffortweg op.  



  

 
 

Dorpenroute    Blz.2  
 

Bij de T-splitsing gaat u rechtdoor de Poeldijk  
volgen. 
 
Na ± 500 meter houdt u rechts aan en blijft u de 
Poeldijk volgen. 
 

Even vóór de Provinciale weg gaat u linksaf, achter 
restaurant Le Virage langs. U komt dan op het fietspad 
van de Provinciale weg, waar u rechtsaf gaat. 
 
Bij de stoplichten van de Provinciale weg steekt u over 
en gaat u linksaf richting Mijdrecht. 
 
Bij de rotonde in Mijdrecht rijdt u rechtdoor richting 
Centrum-Noord. 
 
In het dorp gaat de weg over in een fietspad, die u tot 
Restaurant Rendez-Vous blijft volgen. 

 
Bij Rendez-Vous gaat u rechtsaf en volgt u het fietspad 
tot Café het Rechthuis. Daar gaat u rechtsaf de 
Raadhuislaan in. 
 
Bij de kruising met de Pr. Bernhardlaan gaat u 
rechtsaf. 
 
Aan het einde van de weg gaat u linksaf onder de brug 
door langs het water. 
 
Het fietspad wordt steeds smaller en u fietst over 
wildroosters, totdat het fietspaadje met een bocht naar 
links uiteindelijk op de Schattekerkerweg uitkomt.  
 

Bij de kruising met de Oosterlandweg gaat u rechtsaf. 
 
Aan het einde van de Oosterlandweg gaat u linksaf 
richting De Hoef. 

 
Voor de brug van De Hoef gaat u linksaf De Hoef Oostzijde volgen tot u bij 
het Pannenkoekenrestaurant “De Strooppot” Oostzijde 42/43 komt, waar u 
heerliik kunt genieten van een welverdiende Pannenkoek. 


