
Fietsroute 26 juni en informatie
> Opstap is op elk punt mogelijk. Tijden zijn indicatief. 

> Voor super relaxte fietsers is een afsteek mogelijk. Zie cursief, en ander lettertype.

> De vlotte fietser (lichtgrijs) kan ervoor kiezen vooruit te fietsen en de stoet af te wachten 
en aan te moedigen! Wellicht kan de vlotte fietser gemakkelijker navigeren, en zo hier en 
daar de achterblijvers toeroepen waar de route vervolgt! (Er zijn veel heerlijke 
picknickplaatsen onderweg waarop je even kunt vertoeven. Als het regent is het minder.) 
Aansluitende routes o.a. :Hier 

> we hebben geen speeches of happenings of markante gebeurtenissen. We fietsen alleen 
maar en dat is wat we doen. Onze websites vertellen wat je verder kunt doen. 

> als het regent vervaagt het stoepkrijt waarmee we markante afslagen aangeven. Help 
even en zet het even aan, als je krijt bij je hebt. Schuilen? 

> waar de turbines komen te staan: de Ronde Venen besluit op 30 juni of er windturbines 
in haar gemeente komen en zo ja waar de zoekgebieden komen. Amsterdam en Ouder-
Amstel hebben de zoekgebieden die je ziet al bepaald, maar wie weet kentert er nog iets, 
landelijk, zeker als Ronde Venen een voorbeeld stelt. Hoe je ze in het landschap moet zien 
als ze er komen, een deel of allemaal? Dat is moeilijk voorstelbaar.......en officiële kaartjes 
die dat over grenzen heen laten zien, zijn er niet. Alleen onze benaderingen. 

> horeca vet

14:00:00 Brug Provinciale Weg over rivier het 
Gein, Ad voorop

Start (en, rond 16.00, finish)

Volg provinciale weg een paar honderd 
meter richting Diemen, van AR kanaal 
af, en sla linksaf eerste fietspad 
(vrijliggend fietspad) in 

Fietspad heeft links een sloot en 
daarachter weiland. Rechts ook 
weiland. Gele plomp.

14:10:00 Strand Gaasperplas zeer diepe schone plas, watersport, 
zwemmen, vlonder voor zwemmers
lekker even zwemmen

Laat de plas rechts en houd  onze 
fantastische Amsterdamse 
waterzuiveringsinstallatie links

Je fietst nu langs de plas met rechts 
flinke picknickstroken langs de plas, 
links de waterzuiveringsinstallatie

Ga voorbij de waterzuiveringsinstallatie
linksaf via veerooster het vrijstaande 
fietspad door het koeiengebied van de 
Gaasperzoom in en kronkel kronkel 
licht omhoog licht omlaag verder 
helemaal tot aan driesprong bij 
veerooster om het koeiengebied weer 
te verlaten. Hier zie je de kerktorens 
van Abcoude, bij een picknickbank: 

Je fietst licht omhoog en omlaag, 
tussen struiken door waar nachtegalen
van houden, en komt de lichtgrijze 
koeien van de Gaasperzoom op je pad 
tegen. Ze zijn niet erg gevaarlijk, want 
hun kalveren zijn al weerbaar. Aan het 
einde worden de bomen hoger, 
daarna zie je de polder en in de verte 
de kerktorens van Abcoude: links de 

https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/Fietsprotest%2026%20juni%20route.pdf
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/nachtegaal
https://www.natuurwegwijzer.nl/tops/100023/top-de-hoge-dijk


14.20. Katholieke kerk, rechts de Hervormde, 
middeleeuwse kerk. Ooievaren, 
haviken. 

14.20 Verlaat de Gaasperzoom door een hek 
en over het veerooster en sla daarna 
rechtsaf. Eerst over een 
fietsersbruggetje , je volgt nu via een 
vrijstaand fietspad de provinciegrens: 
rechts de wijken Gein met 
voetbaldoelen,  basketbal korven, 
kinderspeeltuintjes en rietpartijen, 
links de sloot, tevens provinciegrens, 
en daarachter de polder.  We zijn nog 
steeds in Amsterdam, direct aan de 
provinciegrens. De polder is in de 
provincie Utrecht, gemeente Ronde 
Venen. 

De Broekzijdse polder werd tijdens de 
tweede wereldoorlog geïnundeerd. 
Het is de polder waarin ook de 
Broekzijdse molen staat, uit de 17e 
eeuw, die is nu achter je. In de verte 
links van de kerken zie je ook de 
Oostzijdse molen. Je hoort kleine 
karekieten, de koekoek. Je ziet ze niet. 
De wijk rechts is Gaasperdam, vóórdat
Zuidoost gebouwd werd was dit 
drrassig polderland. Amsterdam 
groeide door tot hier, Abcoude heeft 
verdere uitbreiding weten tegen te 
houden. Je ziet de stad hier abrupt 
stoppen en in het land overgaan: het 
grote woningbouwproject dat kwam 
toen Jan Schaeffer zei: in gelul kun je 
niet wonen.... Die tekst staat ook bij 
het fietspad dat de wijk in gaat: Jan 
Schaeffer pad. Zie ook topo tijdreis.

Eerste afslag links over een 
fietsbruggetje, bankje, we blijven 
hiermee de provinciegrens kaarsrecht 
volgen tot aan het spoor. Rechts  
woonwijk Reigersbos, links eerst een 
eeuwenoude houtwal met elzen, waar 
tussendoor je de Broekzijdse polder 
ziet.  Ga onder de spoordijk 
Amsterdam- Utrecht door. Deze 
onderdoorgang was ooit bedoeld voor 
de A6-A9. 
Veel bankjes.

Deze eeuwenoude houtwal markeert 
de provinciegrens. We fietsen in 
Amsterdam, Noord-Holland, links 
achter de houtwal is Ronde Venen, 
Utrecht, de polder. 
Rechts de kleine kunstmatige vennen 
die bedoeld  zijn voor kikkers, 
salamanders en het behoud van de 
natuurboog, de ecologische 
hoofdstructuur, NNN Noord-Holland. 
Kikkers, margrieten,  klaprozen. Die 
kwam er niet: onder andere om het 
Geingebied te sparen! De A6-A9 kwam
hier niet. Hij loopt nu door Zuidoost. 
Het was duur, maar het is gelukt! Dit 
was een zeer grote investering in het 
gebied. 

14:30 variant super relax voeg hierna weer in bij De Witte Dame. 
Relax: na het spoor kun je het fietsbruggetje direct links over om door te steken richting 
Abcoude, (niet langs het spoor) je bespaart daarmee drie kwartier van de route. Je route 
vervolgt dan nu op minuut 15.20, je hoeft in deze variant de Abcouderstraatweg niet over te

https://www.natuurrijklimburg.nl/wp-content/uploads/Houtwal-of-Houtsingel.pdf
https://www.topotijdreis.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dorpskerk_(Abcoude)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dorpskerk_(Abcoude)


steken maar slaat linksaf en fietst over het fietspad langs de Abcouderstraatweg. Het   
Abcoudermeer houd je rechts. Voorbij het Abcoudermeer sla je linksaf en rijdt langs 
pompstation, hockeyvelden en bedrijventerrein richting spoor. Je bent nu weer ingevoegd 
bij de hoofdroute. Bij spoor rechtsaf, blijf het spoor strak volgen. Let even op voorbij 
station Abcoude: al snel na het station links houden via smaller pad om het spoor te blijven 
volgen. Zijn jullie voor of lopen jullie op ze achter? Het zal blijken. Verder vanaf De Witte 
Dame. 

14:30 Na het spoor ga je niet rechtsaf via het 
spoor naar het AMC, niet direct linksaf 
het eerste fietsbruggetje over langs 
spoor of naar Abcoude, maar 
rechtdoor, met na ongeveer 50 meter 
een fietsbruggetje. Je vervolgt tussen 
flinke bomen links en rechts, veel merel
gezang en tjiftjaffen langs strandje 
Hoge Dijk, dat tussen de bomen door 
schemert, tot aan de 
Abcouderstraatweg. 
Even zwemmen of zitten bij strandje 
Hoge Dijk.

Strandje Hoge Dijk is hét 
ontspanningsoord van Amsterdam 
Zuidoost en van Abcoude. We mogen 
misschien zelfs wel zeggen: vakantie – 
oord bij mooi weer. aalscholvers, 
ganzen, misschien een lepelaar, en 
mogelijk als een schicht een ijsvogel. 
Hier broeden talloze soorten. Ook veel
rode lijst soorten. 

Voorbij 
14:30

Gevaarlijke oversteek 1
Het zou niet gevaarlijk zijn als je alleen
was, maar met een groep loop je het 
risico dat je zomaar een ander volgt 
zonder uit te kijken en deze B-weg 
weg niet opmerkt. Dus: kijk uit als je 
de Abcouderstraatweg oversteekt!

Steek de Abcouder Straatweg over en 
rijd rechtdoor op het golfcentrum af, 
langs de parkeerplaats. Ga bij het 
golfcentrum rechtsaf en laat het 
golfterrein links. Ga al gauw links, nu 
heb golfterrein links en AMC rechts. 

Het golfterrein heeft doorsteekjes via 
openbare paden, voor fiets en 
wandelaar. Die routes nemen we nu 
niet. Het zijn wel de plekken waar een 
of twee Amsterdamse windturbines 
zouden komen. Restaurant bij 
golfbaan Houten Vier. 

Fiets een halve kilometer door tot 
stoplicht, op het eind zie je links 
windturbine De Amstelvogel boven het 
golfterrein uit. 

De Amstelvogel is een kleintje: zo 
worden ze niet meer gemaakt. De 
Amstelvogel is van bedrijf De 
Windvogel. Hij bevindt zich aan de 
overkant van de A2, in gemeente 
Ouder-Amstel.

14:45:00 Stoplichtknopje, oversteken en linksaf 
via Fletcher hotel grote fietsbrug A2 
over.  

Ouderkerkerplas, overwinteringsplaats
voor 20.000 smienten, bedreigde 
soort. Een mooi soort eend. Nee, 's 
zomers zijn ze er niet. 



Direct na de afdaling van de grote 
fietsbrug fiets je op de manege af met 
spandoek Windalarm. Onze route 
vervolgt bij deze driesprong linksaf.

Eventueel rechts de fiets neerzetten, 
manege man vragen hoe het is om op 
korte afstand van “een kleintje” te 
wonen. Hij is niet kleinzerig maar 
heeft wel last. Het kleintje gaat een 
grote worden, en er komen er meer. 

14:55:00 Nu heb je de Amstelvogel (“het 
kleintje”) aan je rechterhand. Volg het 
fietspad in een flinke bocht naar  
rechts: links heb je de A9, rechts heb je 
de Ouderkerkerplas met vogelkijkhut. 
Sla linksaf onder de A9 door. Nu 
rechtdoor door Holendrechter polder 
richting Landje van Geijsel. Rechts 
polder, links polder, je laat de weg 
achter je. 

De Amstelvogel is van het bedrijf “de 
Windvogel”, dat in Nederland meer 
turbines heeft. Dit kleintje gaat 
vervangen worden door een grotere 
en er komt er één bij. Maar basta over
al die molens, het zijn er te veel om 
hier te vertellen wat er allemaal kan 
gaan komen. Zie de kaartjes. 
Torenvalken, weidevogels. Hert 
boswachtershuisje bij Landje van 
Geijsel is dicht: twee maanden 
geleden kwamen hier honderden 
wulpen, regenwulpen, grutto's en 
tureluurs per dag aan, om bij te 
tanken en te rusten ná de grote trek 
en voordat ze hun broedgebieden 
opzoeken. Nu zijn de jongen al aan het
groeien. 

15:05:00 Nou niet richting Ouderkerk aan de 
Amstel doorfietsen! Maar een scherpe 
bocht linksaf maken. Aan de overkant 
van de Amstel zie je dan Herberg de 
Voetangel voor je neus, maar daar 
kunnen we niet komen. Na een scherpe
bocht in het vrijliggende pad langs het 
water fietsen we weer Amsterdam-
waarts, met rechts van ons de brede 
rivier de Holendrecht.

De Holendrecht is de provinciegrens. 
Links van ons de Holendrechterpolder,
weidevogel kerngebied, gemeente 
Ouder-Amstel (Ouderkerk). Rechts van
ons aan de overkant van de 
Holendrecht de Waardassackerpolder, 
weidevogel kerngebied, De Ronde 
Venen, provincie Utrecht. In de 
Holendrecht gele plompen en 
waterlelies. Een torenvalk verschalkt 
een muis. Halverwege kunnen we de 
Holendrecht oversteken met een 
voetpontje, we trekken onszelf naar 
de overkant. Maar dat doen we alleen 
als we een extra lus willen maken. 
Naar Abcoude, om later bij het Gein 
weer aan te sluiten. 

We volgen de Holendrecht, die gaat 
onder de A2 door. 

15.20 Nu komen we in de Hoge Dijk, we In de verte achter het Abcoudermeer 



volgen nog steeds de Holendrecht, die 
gaat over in het Abcoudermeer. Links 
van ons NNN – gebied De Hoge Dijk, 
met golfers, rechts van ons woonboten 
met veel rozen. Daarna duiken we 
linksaf naar beneden van het meer af, 
de route vervolgt onder de dijk van het 
meer, rechts margrieten. Hier komen 
we bij de tweede 

alweer het beschermde dorpsgezicht 
van Abcoude met de kerktorens: nu is 
de middeleeuwse, Hervormde kerk 
links, en de Katholieke kerk is rechts. 
Andersom ten opzichte van minuut 
14.20. 

Voorbij 
15:20

Gevaarlijke oversteek 2
Het zou niet gevaarlijk zijn als je alleen
was, maar met een groep loop je het 
risico dat je zomaar een ander volgt 
zonder uit te kijken en deze B-weg 
weg niet opmerkt. Dus: kijk uit als je 
de Abcouderstraatweg oversteekt!

Vervolg de Abcouderstraatweg richting 
Abcoude en sla linksaf, richting spoor, 
met rechts bedrijven en pompstation 
en links hockeyvelden: een klein 
bedrijventerrein. Bij het spoor rechts. 
Houd het spoor links en passeer station
Abcoude. 

Station Abcoude: twee stoptreinen 
per uur naar Uitgeest (Amsterdam) en 
idem naar Rotterdam (Utrecht).

Houd na het station links, blijf het 
spoor heel strak volgen. Voor onze 
neus komt horeca De Witte Dame 
dichterbij. We steken een houten 
fietsbrug met rode leuningen over, over
de rivier het Gein, en gaan linksaf om 
de rivier het Gein te volgen. 

De Witte Dame is voormalig 
treinstation Abcoude. En dat staat er 
ook op: Abcoude. De trein gaat hier 
onder het Gein door, dat heeft 50 
miljoen gekost en het was om het 
Geinlandschap te sparen. Italianen, 
Fransen, iedereen komt dat 
bewonderen, hoe we het spoor tussen
twee grote steden hier onder de 
middeleeuwse kronkelende rivier door
geleid hebben, om dit landschap te 
sparen. Linksaf meteen langs het Gein,
of eerst even het dorp Abcoude in. 

15:30:00 We volgen het Gein. Aan de skyline 
rechts de kaarsrechtse populieren van 
het Amsterdam-Rijnkanaal, links van 
ons de rivier. We komen langs de 
Oostzijdse molen, en fietsen door het 
gebied van UNESCO werelderfgoed De 
Stelling van Amsterdam, zie historische 
bordjes en zie het reliëf in het 

Mondriaan schilderde de Oostzijdse 
molen zo'n 15 maal. Ook Roelofs 
schilderde hier veel. De Oostzijdse 
molen bemaalt de Oostzijdse polder. 
Dit is Gein Zuid. Overal monumentale 
boerderijen.
Vlak voor de Wilhelminabrug zien we 
rechts de Velterslaan, die gaat naar 

https://www.9292.nl/station-abcoude
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostzijdse_Molen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostzijdse_Molen
https://netvouz.com/koks/folder/1573971411072670203/BEELD+videos+fotos+schilderijen+schilderijen+en+fotos+Gein
https://www.nicospilt.com/index_Abcoude_ombouw.htm


landschap, de batterijen, de open 
schootsvelden en het grote 
ooievaarsnest. Verder naar de 
Wilhelmina-brug. Dat is een grote 
houten voetgangersbrug en die gaan 
we over. Vlakbij de brug is Anna Haen, 
daar kun je zitten en iets drinken en 
eten en de fietsers zien langskomen. 

Fort Nigtevecht   aan het Amsterdam-
Rijnkanaal. Velterslaan op en neer 
naar Fort Nigtevecht, Amsterdam-
Rijnkanaal. Bij Gein-afslag Velterslaan 
staat een herenhuis dat..... steen voor 
steen verplaatst is vanuit de 
Bijlmerpolder, voordat daar de 
Bijlmermeer verrees. 

15.45 We steken het Gein over, via de 
Wilhelminabrug, een voetbrug. We 
volgen het Gein, we fietsen nu aan 
Gein Noord-Zijde. 

Hier zijn zeer recent de nieuwe 
bordjes voor de fietstocht Nieuwe 
Hollandse Waterlinie geslagen. De 
Nieuwe Hollandse Waterlinie staat op 
de nominatie om, net als de Stelling 
van Amsterdam, waar we ons nu 
bevinden, UNESCO Werelderfgoed te 
worden. Het vlot nog niet zo met de 
verzilvering van de nominatie Nieuwe 
Hollandse Waterlinie: eerst moet 
Nederland zijn erfgoed beter 
beschermen, zei de commissie deze 
maand. (referral)
Ook hier boerderijen. We komen langs
de Broekzijdse molen, die is uit de 
zeventiende eeuw. Mondriaan 
schilderde hem tweemaal. Molenaar 
Ulrich wil best wat over de molen 
vertellen, aan een paar mensen, aan 
het hek. Als het waait zal hij zijn molen
laten draaien. 

We fietsen langs Gein Noord terug naar
Driemond. We komen alweer langs 
monumentale boerderijen: het land 
van deze boeren strekte in langwerpige
percelen bijna tot aan waar nu het 
AMC is. Het fietspad richting Zuidoost-
AMC was een modderig pad. We laten 
dit fietspad links liggen. 
Op Gein Noord 62 kun je kaas kopen. 
De winkel is tot 17.00 open. Heel veel 
mensen uit Zuidoost komen hier kaas 
kopen met de kinderen. Het is een van 
de uitjes. 

Daar waar nu de Amsterdamse 
woonwijk Zuidoost verrijst, was er een
en al boerenland met 
moerasbloemen. De provincie – en 
gemeentegrens tussen Noord-Holland 
en Utrecht is meermalen verschoven. 
Boer Snoek: ik heb mijn hele leven op 
dezelfde boerderij gewoond, maar in 
drie verschillende gemeenten. Elke 
gemeente wilde dit stukje hebben, en 
zo heeft hij in Amsterdam en in 
Weesperkarspel gewoond, om nu 
weer in De Ronde Venen (Abcoude) te 
wonen. 

16.00 Driemond. Voor horeca: Weesp. Vanuit Driemond fiets je langs de 

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/fort-bij-nigtevecht
http://kaasboerderij-geingenoegen.nl/
https://netvouz.com/koks/folder/1573971411072670203/BEELD+videos+fotos+schilderijen+schilderijen+en+fotos+Gein
https://www.programmanieuwehollandsewaterlinie.nl/hollandse-waterlinies-zijn-werelderfgoed-waardig/
https://www.programmanieuwehollandsewaterlinie.nl/hollandse-waterlinies-zijn-werelderfgoed-waardig/
https://www.meerbode.nl/burgemeester-divendal-plaatst-eerste-bewegwijzering-waterlinieroute/
https://www.meerbode.nl/burgemeester-divendal-plaatst-eerste-bewegwijzering-waterlinieroute/


provinciale weg richting Diemen, of je 
pakt het fietspad langs het 
Amsterdam-Rijnkanaal op richting 
Amsterdam. Of je fietst naar 
metrostation Gein of Gaasperplas. 


