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



  

 
 
Polderdijkroute    Blz.1  

 
Een fietstocht van 42km, die over vele Polderdijken 
en langs leuke kleine dorpen loopt. 
De fietstocht start bij:  
het Pannenkoekenrestaurant “De Strooppot”  
 
U gaat bij het Pannenkoekenrestaurant rechts af. 
 
Bij de brug steekt u recht over en u blijft De Hoef 
Oostzijde volgen. 
 
U  volgt de rivier de Kromme Mijdrecht en vervolgens 
de Amstel tot de stoplichten van de N201 bij de 
Amstelhoek. 
 
U steekt de voorrangsweg over en u gaat daarna direct 
links de brug van de Amstel over. 
 
Over de brug gaat u rechtsaf de Dorpsstraat in en 
daarna weer rechtsaf richting Vrouwenakker. 
  
U fietst over het fietspad langs de Amstel onder de 
brug door. Aan het einde houdt u links aan en blijft u 
de Amstel volgen. 
 
Bij de voorrangsweg gaat u rechtsaf. Dit is “Aan de 
Molenvliet”. 
 
Bij de volgende kruising gaat u linksaf en dan gelijk 
rechtsaf het fietspad op. 
 
Aan het einde van het fietspad gaat u linksaf de 
Boterdijk op. 
 
Bij de voorrangskruising gaat u rechtdoor. 
U blijft de Boterdijk volgen. 
 
In het plaatsje De Kwakel gaat u rechtsaf het Kwakelse 
Pad op. 

 



  

 
 
Polderdijkroute    Blz.2  
 
U fietst met de weg mee, rechtsaf de Ringdijk op. 
 
Bij de T-splitsing gaat u rechtdoor en volgt u de 
Vuurlijn. Deze blijft u volgen tot de voorrangsweg. 
 
U steekt de voorrangsweg over en u gaat rechtdoor 
Aalsmeer in. 
 
Bij ANWB-paal 11930 gaat u richting Westeinder 
Plassen.  
 
Bij de T-splitsing gaat u linksaf de Kudelstaartscheweg 
op en fietst u door Kudelstaart langs de kerk. 
 
Aan het einde gaat u rechtsaf richting Leimuiden. 
 
Na ongeveer 150m heeft u een prachtig uitzicht over de Westeinder Plassen 
waar u even heerlijk kunt uitrusten. 

 
Aan het einde van deze weg steekt u de voorrangsweg 
over en blijft u richting Leimuiden volgen. 
 
Bij de kruising met de N207 gaat u rechtdoor en fietst u 
Leimuiden in. U rijdt vervolgens niet met de weg mee 
linksaf, maar u houdt rechts aan en u gaat dan de 
derde straat linksaf, de Dorpsstraat in. 
  
U fietst de Dorpsstraat door, gaat bij de kruising 
rechtdoor en fietst vervolgens de brug over. 
 
Na de brug gaat u gelijk linksaf richting Bilderdam. 

 
Bij de kruising van Bilderdam gaat u rechtdoor het 
fietspad (doodlopende weg) op richting Nieuwveen. 
 
Aan het einde van het fietspad gaat u linksaf de 
Kattenbrug over. 
 
U rijdt door Nieuwveen en in de bocht gaat u linksaf de 
Dorpsstraat in.



  

 
 

Polderdijkroute    Blz.3  
 
Bij de T-splitsing gaat u rechtsaf richting Noordeinde. 
 
U gaat onder de brug rechtdoor, richting Zevenhoven. 
 
Ook in Noordeinde blijft U rechtdoor fietsen richting 
Zevenhoven. 

 
In Zevenhoven fietst u door de Dorpsstraat en bij de 
kruising met de Jonge Zevenhovenseweg gaat u 
rechtdoor. (Zuideinde) 
 
U fietst deze dijk helemaal af tot de voorrangskruising. 
Daar steekt u de Kousweg over, waarna u de eerste 
weg linksaf gaat. (Doodlopende weg/fietspad richting 
Bungalow Parken) 
 
Aan het einde van het fietspad gaat u rechtdoor de 
Hogedijk op langs de dierenbegraafplaats en ook bij de 
kruising (bij Park Zomerlust) en de daaropvolgende 
T-splitsing gaat u rechtdoor en blijft u de Hogedijk 
volgen. 
 
Aan het einde van het fietspad van de Hogedijk bij de 
voorrangskruising gaat u rechtsaf het fietspad op. 
 
Over de brug van De Hoef gaat u rechtsaf.  
 
U volgt de Hoef Oostzijde tot u weer bij het 
Pannenkoekenrestaurant “De Strooppot”  
Oostzijde 42/43 komt , waar u heerlijk kunt genieten 
van een welverdiende Pannenkoek. 
 
 
 
 
 
 


