
 

Fietsroute Noord-Holland  
 
Deze verrassend mooie fietsroute brengt u door de prachtige waterrijke natuur onder de rook van 
Amsterdam-Zuidoost. U start in Ouderkerk aan de Amstel en fietst dan via het boeiende weidegebied 
van Polder De Ronde Hoep langs rivieren, vaarten en kanalen. U maakt kennis met interessante 
dorpjes als Baambrugge, Loenersloot en Vreeland. Vanuit Vreeland fietst u langs de schitterende 
Vecht naar Nederhorst den Berg. U fietst door de Spiegelpolder en langs de mooie Spiegelplas en de 
Ankeveense Plassen. U gaat tenslotte - opnieuw langs fraaie waterwegen - via Weesp en Driemond - 
naar het boeiende Abcoude met zijn imposante twee kerken. En vandaar keert u terug naar 
Ouderkerk aan de Amstel. Inderdaad, het is een imposante waterrijke natuurtocht. 
 
Over deze route 
Afstand: 55 km 
Land: Nederland 
Provincie: Noord-Holland 
Plaats: Ouderkerk aan de Amstel 
Geschikt voor scootmobiels: nee 
 
Route 
Afkortingen: 
LA = linksaf  RE = rechts 
RA = rechtsaf  VRW =  voorrangsweg 
RD = rechtdoor  LI = links  
 
Start- en eindpunt 
U kunt beginnen bij de Parkeerplaats ‘Het Kampje’ aan de Korendragerstraat en de Kerkstraat in het 
centrum van Ouderkerk a/d Amstel. Deze parkeerplaats is aan de linkerzijde (vanaf de RABO-bank 
gezien) gratis. Indien u deze parkeerplaats als start kiest begint u in onderstaande routebeschrijving 
bij punt 7. Vanaf de parkeerplaats (met de rug naar de RABO-bank) ligt de houten ophaalbrug bijna 
recht voor U aan het eind van de parkeerplaats. 
Omdat deze parkeerplaats vaak snel vol is kan ook goed worden geparkeerd op de Wethouder 
Koolhaasweg. Volg hiervoor de verwijzingen naar zwembad “Amstelbad” of de sportvelden van 
Sportvereniging Ouderkerk. Tegenover het zwembad/sportvelden zijn de parkeerplaatsen gratis. 
Onderstaande routebeschrijving begint bij deze parkeerplaats aan de Wethouder Koolhaasweg.  
 
Routebeschrijving: 
1). Vanaf de parkeerplaats RA. Bij eerste straat links: RD Burgemeester Stramanweg. 
2). Bij nr 64 (laatste huis) links met de bocht mee. Gelijk RA en via rotonde RD. 
3). Blijf de weg volgen, (Kon.Wilhelminalaan) tot T-kruising. 
4). Aan einde Kon. Wilhelminalaan: bij T-kruising RA en eerste weg links (Korendragerstraat). 
5). Aan uw rechterhand ziet u een RABO-bank 
6). U bevindt zich vervolgens op de parkeerplaats op Het Kampje.  
7). U vervolgt de weg tot over de houten ophaalbrug; deze brug wordt/is in 2007 gerestaureerd. 
Tip: Voor een picknick tijdens de route kunt u vóór de brug, aan uw rechterhand bij “Bakkerij Out”  
    (hofleverancier) uw broodjes kopen. 
8). Over de brug LA, Ronde Hoep Oost. U heeft 1,5 kilometer afgelegd. 
    Ronde Hoep Oost 
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9). Na 2,1 km bij kruising (Benningbrug) rechtdoor. 
10). Blijf langs het water (de Bullewijk) fietsen.  
11). Aan de linkerkant enkele woonarken en rechts de statige boerderijen tot restaurant “De      
        Voetangel”. 
Tip: U hebt 4,3 km gefietst. Hier hebt u desgewenst de gelegenheid voor een kopje koffie (zondag en  
        maandag gesloten). 
12). Tegenover het restaurant ligt de Voetangelbrug. Over de brug direct RA (zeer smal pad langs het  
        water, daarna RA bredere weg aan de onderkant van de dijk). 
        Zeer smal pad. 
13). Na 5,8 km: einde weg (huisnummer 47) LA. 
14). Met de bocht mee en links aanhouden (Winkeldijk). 
15). Na 7,2 km ziet u links de tot woonhuis verbouwde Molen De Waard. 
16). Na 10.3 km: einde weg RA door tunnel onder snelweg 
17). Bij ANWB-paalnr 5100/1 (11 km) RA richting Baambrugge.  
18). Bij kerk LA Brugstraat (13,9 km).  
19). Brug over. RA richting Loenersloot. 
Onderweg naar Loenersloot langs het Kasteel 
20). Na 17.3 km rechts aanhouden, onder weg door en LA. Volg Loenen. 
21). Bij fietswegwijzer 548: LA en bovenaan de weg weer RA: U fietst zo naar de brug over het  
        Amsterdam-Rijnkanaal.  
22). Over brug eerste weg rechts en daarna weer eerste weg rechts (18 km). 
23). U bent nu in Kerklaan (Dit is een plaatsnaam).  
24). Einde weg RA, langs kanaal, (Oost kanaaldijk). 
25). Weg vervolgen.  
26). Bij bord LF7A: rechtsaf richting Vreeland (20 km).  
27). In Vreeland rechtdoor Spoorlaan tot water.  
28). LA en direct RA brug over (21,4 km).  
29). Over brug LA Voorstraat (en einde weg linksaf: Bergseweg); 
30). Einde weg (22.2 km): fietsrichting Nederhorst den Berg volgen. 
Tip: U komt langs een (bewoond) ooievaarsnest. Misschien ziet u ze.. 
        Ooievaar is thuis. 
31). Dit betekent: voorzichtig oversteken en over de Vecht via de Sluis ’t Hemeltje.  
Tip: Picknick langs het water? 
32). Direct na de sluis: LA langs de Vecht (Vreelandseweg). 
Tip: Rechts komt u na enige tijd langs de velden van VV Nederhorst. 
33). Bij T-kruising LA: Overmeerseweg. 
Tip: Op deze kruising ligt rechts de Herberg Hertog Jan (terras en eetgelegenheid) 
34). Na 100 meter rechts aanhouden 
35). Aan het eind van Overmeerseweg bij stoplichten oversteken en RA richting Ankeveen 
36). Na korte tijd: fietspad LA Ri. Ankeveen (25,9 km).  
37). Op fietsknooppunt 39 (bij o.a. bord ‘Gerookte Paling’ (niet te versmaden) rechtdoor (28.4 km). 
38). Na 30,3 km. Prachtige route langs de Spiegelplas.  
39). Bij fietsknooppunt 40: Weg N523 oversteken, RA, volg Weesp. 
40). Bij provinciale weg N236: LA richting Amsterdam/Weesp (32.3 km).  
41). Ga via de brug over de Vecht, tot stoplicht. 
42). Weg oversteken, Lage Klompweg in. 
43). LA: Utrechtseweg (34.6 km). 



 
44). Einde weg RA en blijf Nieuwstad RD volgen, ook bij kruising. 
45). Einde Nieuwstad, bij volle zicht op de kerk rechts schuin voor u: LA. 
46). Rechts de brug over en weer LA, Herengracht 
47). Einde weg 35.8 km, links aanhouden: Korte Stammerdijk 
48). Bij brug rechtdoor (oversteken): voetpad Korte Stammerdijk blijven volgen 
49). Rechts met de weg mee (Aquamarin) tot huisnummer 65, oversteken en LA (37.2 km) 
50). Bij kruising RD, langs nr 106 aan uw rechterkant. 
51). Dijk op, door witte hekje met rode streep, en LA langs water. (Amsterdam-Rijnkanaal) 
52). Fietspad wijkt af naar links langs industrieterrein. Via brug rond rijden naar rechts. 
53). Beneden, bij het water LA.  
54). Onder brug door en weer LA.  
55). Na opnieuw LA en over deze brug (over Amsterdam-Rijnkanaal).  
56). Doorfietsen (Driemond) tot stoplicht (39.8 km). 
57). Brug over en direct LA Gein-Noord.  
58). 42 km: bij driesprong (Fietswegwijzer 18215) RD Abcoude volgen. 
Tip: U passeert de Broekzijdse Molen. 
59). In Abcoude over spoor rechtdoor, Kerkstraat  
60). Einde weg RA Amsterdamse straatweg. 
61). Bij stoplicht rechtdoor en dan links aanhouden.(46.4 km) 
62). Vervolg deze weg en houdt bij de eerstvolgende kruising RA over fietspad 
63). Bij rotonde LA bij bord 'Ouderkerkerplas'(bij Fietswijzer 4584) 
64). Weg vervolgen (voorbij 'Het Meerbad' links en Ruwelspad rechts). 
65). Direct na plaatsnaambord Amsterdam Zuid Oost eerste weg links (47.3 km) (bij Fietswegwijzer          
        18169). 
66). Bij T-kruising LA door tunneltje. 
67). Na tunneltje rechtdoor!! (doorgaande weg gaat rechtsaf). 
68). Langs water De Bullewijk (Richting Ouderkerk aan de Amstel). 
69). Over het water ziet men Restaurant De Voetangel (zie: start route na 4.3 km). 
70). Na het tweede hek (hekken sluiten) LA langs water, Holendrechterweg (51 km.) “De Voetangel”. 
71). Water links houden tot blauwe ophaalbrug (53.2 km). 
72). Doorrijden via Holendrechterweg en Koningin Julianalaan tot in Ouderkerk. 
73). RA: Koningin Wilhelminalaan tot rotonde. 
Let op: Als u op Het Kampje gestart bent: hier RD en bij RABO-bank LA naar het Kampje. 
74). Op rotonde rechtdoor (Aart van de Neerweg) en gelijk linksaf Burgemeester Stramanweg. 
75). Met bocht mee naar rechts. Weg gaat over in Wethouder Koolhaasweg. 
76). Doorrijden tot parkeerplaats. 
 


