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



  

 
 

Natuurroute    Blz.1  
     

 
Een fietstocht van 50km door mooie natuurgebieden, 
met soms smalle paden en vaak alleen toegankelijk 
voor fietsers. De fietstocht start bij:  
het Pannenkoekenrestaurant “De Strooppot”  
 
U gaat bij het Pannenkoekenrestaurant rechts af. 
 
Bij de kruising gaat u links de brug over en gelijk rechts 
af. Dit is de Westzijde / Ruigekade. 
 
Na 1½ km vind u aan uw linkerhand een biologische Zuivel boerderij. 

 
Bij Vrouwenakker gaat u rechts de brug over en dan 
gelijk links af de doodlopende weg op ( Jaagpad ). 
 
Na ongeveer 1 kilometer, houd u links, u blijft dit pad 
( Jaagpad ) volgen tot aan de Tolhuissluis.  
 
Aan het eind, bij de Tolhuissluis gaat u rechts af.  
U gaat niet het sluisje over behalve als u wat wilt 
gebruiken bij Cafe Tolhuis. 
Cafe Tolhuis dateert uit 1886 en wordt gerund door echtpaar Uijttewaal. 

 
Na 1 km komt u in Bilderdam. Daar gaat u 
links de brug over richting Langeraar / Nieuwveen. 
 
Over de brug gaat u rechtdoor het fietspad op. 
 
Bij ANWB paal 4686 gaat u links af richting Langeraar 
en daarna eerste weg rechts richting Langeraar. 
 
Bij de kerk gaat u links af het Kerkpad op. U fietst 
rechtdoor; tussen de Langeraarse Plassen door. 
 
Aan het einde van het Kerkpad bij het stopbord gaat u    
rechts af. 
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Aan het einde van de Paradijsweg gaat u rechts af, de 
Ringdijk volgen. 
 
Bij kruising Aardamseweg gaat u rechtdoor 
U blijft dan de Ringdijk volgen. 
 
Bij de fietspadkruising gaat u recht door. U volgt het 
Windepad. Ook bij de volgende afslag blijft u het 
Windepad volgen. 
 
U gaat onder het tunneltje door en dan links af 
Zegersloot volgen. 
 
Voor het bruggetje gaat u opnieuw links af Zegersloot 
volgen. 
 
U fietst over het golfterrein tot aan het restaurant. 
Daar gaat u vóór het bruggetje links af. 
 
Aan het einde van het pad houdt u links aan en gaat u 
onder het tunneltje door rechts af. 
 
Aan het einde van het fietspad gaat u rechts af de brug 
over. U steekt de voorrangsweg over en gaat recht door 
richting Aarlanderveen / Nieuwkoop. 
 
Bij de N 231 (oversteken) gaat u links af richting 
Aarlanderveen / Nieuwkoop. 
 
Aan het einde van het fietspad gaat u links af de  

  Treinweg volgen. 
 
   Aan het einde van de Treinweg gaat u rechts af 
   richting Aarlanderveen / Nieuwkoop. Daarna recht 
   door de doodlopende weg (Achtermiddenweg) op 
 
   Aan het einde van de Achtermiddenweg gaat u  
   links af. 
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Bij de T-splitsing ( Vrijheid Blijheid ) gaat u rechtdoor. 
( Vrijheid Blijheid E.H.B.O. post ) 
 
Bij Hotel Restaurant De Ziende gaat u rechts af. 
U komt hier Nieuwkoop binnen. 
 
Ter hoogte van Zuideinde nr. 89 gaat u rechts af het 
fietspad op richting Meije / Zegveld. Hier fietst u tussen 
de Nieuwkoopse Plassen door. 
 
Aan het einde van het fietspad gaat u links af richting 
Woerdense Verlaat / Zegveld. 
 
Bij de kerk gaat u recht door richting Zegveld / 
Woerden. U blijft de Meije volgen. 
 
Bij de T-Splitsing gaat u recht door richting Woerdense 
Verlaat. U blijft ook nu de Meije volgen. 
 
Na ongeveer 4½ km de Meije gevolgd te hebben, ziet u aan uw rechterhand 
de Meijetuin, waar u 10 voorbeeldtuinen kunt bezichtigen.  

 
Aan het einde van de  Meije gaat u links af de 
Hollandsekade op. 
 
Aan het einde van de Hollandsekade gaat u links af het 
fietspad op. 
 
Over de brug blijft u het fietspad volgen. Aan het einde 
van het fietspad steekt u de weg over en gaat daarna 
rechts af richting Kamerik / Wilnis. 
 
U fietst over de Kollenbrug en voorbij de 
fietsoversteekplaats gaat u links af de Amstelkade op. 
 
U blijft de Amstelkade volgen. Deze weg gaat over in 
De Hoef Oostzijde. 
 

Als u de Hoef Oostzijde blijft volgen, dan komt u weer bij het 
Pannenkoekenrestaurant “De Strooppot” Oostzijde 42/43, waar u heerlijk 
kunt genieten van een welverdiende Pannenkoek. 


