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

 
 



 

 

 

 

  
 

 
Rivierenroute    Blz.1  

 
Een fietstocht van 60km langs verscheidene rivieren 
en door mooie natuurgebieden. De fietstocht start bij 
Pannenkoekenrestaurant “De Strooppot” 
Daar gaat u links af. 
 
U fietst langs de rivier de Kromme Mijdrecht richting 
Woerdense Verlaat. Bij A.N.W.B. paal 2146 blijft U 
richting Woerdense Verlaat fietsen. 
 
Aan het einde van de Amstelkade gaat u links af het 
fietspad op richting Wilnis. 
 
Na ongeveer 2km gaat u linksaf de ophaalbrug over  
en daarna gelijk rechts af de Geerkade op. 
 
Bij de kruising met de voorrangsweg steekt u recht over 
en blijft u de Geerkade volgen. 
 
Bij de ophaalbrug fietst u rechtdoor totdat u na 
ongeveer 1km aan uw linkerhand in de bocht van de 
weg de Veenkade ziet. Deze weg fietst u in. 
 
Aan het einde van het fietspad gaat u rechtsaf. 
 
Ter hoogte van nr.108 gaat u linksaf het fietspad op. 
(Uitweg van Portengen) 
 
Aan het einde gaat u over het bruggetje linksaf, het 
fietspad van de Bosdijk op. Bij de T-kruising gaat u 
rechtdoor en blijft u het fietspad van de Bosdijk volgen. 
 
Aan het einde van het fietspad gaat u links af. 
 
Bij de kruising gaat u rechtsaf richting Nieuwer Ter Aa. 
 
Bij de volgende kruising gaat u rechtdoor en u volgt    
vervolgens de borden naar de Veerpont. U komt dan 
door Nieuwer Ter Aa, over de brug van de A2, onder                                                   
het spoor door en vervolgens bij de Veerpont.  
De pont is gratis en vaart op zon- en feestdagen van 9:30 uur tot 18:10 uur 
en van ma. t/m za. van 6:10 uur tot 22:50 uur.  



 

 

 

 

 
 
Rivierenroute    Blz.2  

 
Aan de overkant van het Amsterdam-Rijnkanaal gaat u 
linksaf en u fietst richting Loenen. 
 
Aan het einde van het fietspad komt u op de weg langs 
de rivier de Vecht. U gaat daar linksaf het fietspad op 
richting Nieuwersluis. 
 
Let op! Na ongeveer 500m houdt het fietspad aan de linkerkant op en moet u 
het autoverkeer kruisen om op het fietspad aan de rechterkant te komen. 

 
In Nieuwersluis gaat u rechtsaf de brug van de rivier de 
Vecht over en dan gelijk links richting Loenen. 
  
Op deze weg langs de Vecht komt u voorbij de Mijndense Sluis, waar een 
tweedehands winkeltje is, waar ze tierelantijnen, kitch, curiosa, souvenirs als 
ook ijs, koffie en frisdrank verkopen. 

 
Voorbij de Sluis komt u bij een kruising. U steekt hier 
recht over en u blijft de rivier de Vecht volgen. 
 
Bij de T-splitsing in Loenen gaat u linksaf de Brugstraat 
in en over de brug van de Vecht gaat u rechtsaf de 
Dorpstraat in. Bij molen De Hoop gaat u rechtdoor. 
 
U blijft de rivier de Vecht volgen tot de brug van 
Vreeland. U gaat niet de brug over, maar u gaat linksaf 
(over ´t fietspad) of u buigt linksaf (over de paralelweg). 
 
Bij de stoplichten volgt u richting Loenersloot. 
 
Bij de volgende stoplichten gaat u rechtsaf om de 
voorrangsweg over te steken en daarna linksaf om 
vervolgens de brug van het Amsterdam-Rijnkanaal 
over te steken. 
 
Over de brug voor de stoplichten gaat u rechtsaf langs 
de rivier de Angstel richting Baambrugge. 
 
In Baambrugge gaat u linksaf de ophaalbrug over en 

         daarna rechtsaf richting Abcoude. 
 

       Bij de T-splitsing gaat u rechtsaf richting Abcoude. 
 



 

 

 

 

 
Rivierenroute    Blz.3  
 

U fietst door Abcoude tot het einde van de Koppeldijk. 
Daar gaat u linksaf het fietspad op richting Vinkeveen. 
 
Over de brug van de snelweg A2 volgt u fietsborden 
richting Vinkeveen.  
 
Bij de T-splitsing gaat u rechtsaf de Winkeldijk op 
richting Waver. 
 
U volgt de rivier de Winkel totdat u bij Winkeldijk 44/45 
komt. Daar gaat u linksaf de brug over en gelijk 
rechtsaf Botshol in. 
Als u de brug niet overgaat, maar u gaat nog even rechtdoor de volgende 
brug over, dan vindt u aan uw linkerhand een restaurantje, waar u wat kunt 
drinken. 

 
U volgt de rivier de Waver. Bij de kruising met de 
Hoofdweg blijft u de Waver volgen. U gaat rechtdoor 
richting Uithoorn totdat u bij Nessersluis bent. 
 
Bij Nessersluis gaat u rechtsaf. U steekt daar met de 
Veerpont de rivier de Amstel over. 
De pont kost 0,35 eurocent p.p. en vaart van 1april tot 1oktober tot 20:00 uur 
en van 1oktober tot 1april tot 18:00 uur. 

 
Aan de overkant gaat u linksaf en volgt u de rivier de 
Amstel (Amsteldijk-Noord) richting Uithoorn. 
 
Ook in Uithoorn blijft u de rivier de Amstel volgen. 
U gaat onder de busbrug door en dan rechtdoor het 
Centrum tot het einde van de Dorpstraat. 
 
U gaat vervolgens linksaf het fietspad op richting 
Mijdrecht. 
 
Over de brug van de Amstel gaat u bij de stoplichten 
rechtsaf de voorrangsweg over en daarna weer 
rechtsaf richting De Hoef. 
 

Bij de brug in de Hoef steekt u recht over. 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. 


