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Paasrit 2018

Start bij Peter Broerse Classics

Energieweg 134 te Mijdrecht

06 44 28 05 21
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• Verlaat het terrein en ga rechtsaf richting T-splitsing Industrieweg.

• Bij de T-splitsing rechtsaf richting de rotonde.

• Bij de rotonde links (3e afslag) de Veenweg op. 

• Na 1.5 km bij de stoplichten linksaf de N201 richting Uithoorn.

• Na 200 meter weer een stoplicht, vervolg de N201. (nu even opletten!) Vlak na dat stop-
licht na 50 meter (meteen na restaurant Jettie’s) rechtsaf het Waverveense Pad op.

• Na 4 km door Waverveen, kruispunt (Hoofdweg) en steek daar rechtdoor over (beton-
nen bruggetje) en vervolg het Waverveense Pad richting Vinkeveen.

• Na 1.7 km rechtdoor bij de T-splitsing ,hier gaat de weg over in de Botsholse Dijk. Ver-
volg de dijk nog 3.7 km met aan uw rechterhand het mooie natuurgebied Botshol.

• Na 3.7 km bij het kruispunt (over de betonnen brug) rechtsaf de Hoofdweg op.

• Aan het einde van de weg vóór de brug rechtsaf de Waverdijk op. (Je ziet nu aan je lin-
kerhand de skyline van Amsterdam.)

• Na 3.1 km links over het ophaalbruggetje (Botsholse brug) en dan meteen weer naar 
rechts de Winkeldijk op.

• Deze weg helemaal uitrijden (4.1 km) en bij de T-splitsing rechts de Vinkenkade op. (je 
rijdt nu parallel aan de A2)

• Na 2.1 km bij de T-splitsing rechtsaf de Baambrugse Zuwe op (aan je linkerhand Café de 
Viersprong) richting Vinkeveen.

Weetje: Deze weg gaat dwars door de Vinkeveense plassen en langs “de Plashoeve……. “ 
Dé stamkroeg van Andre Hazes.

• Na 3.4 km aan het einde van de weg bij de T-splitsing links de Herenweg op, onder het 
viaduct door, door het dorp Vinkeveen. Let op: net na de AH rechtdoor/links over de 
drempel de weg vervolgen!

Tip: Aan deze weg kom je langs;
Rechts vòòr de ophaalbrug: ‘De IJsbeer’, waar je heerlijk huisgemaakt ijs kan kopen.
Of maak een tussenstop bij ‘Café/restaurant de Schans’, voor koffie of lunch.

• Na 2.4 km bij kruispunt (op de hoek Café/restaurant de Schans) linksaf de Ter Aase 
Zuwe op, richting Breukelen/Nieuwer ter Aa.
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• Na 2.2 km en aan het eind van de weg bij T-splitsing rechts (let op flinke hobbel in de 
weg, na wegversmalling!) de Ter Aase Zuwe vervolgen.

• Na 800 meter linksaf de Korte Zuwe op.

• Na 750 meter bij kruising rechtsaf Oud-Aa op, richting Breukelen/Utrecht.

• Na 1.9 km bij kruising linksaf, de weg (Breukelerwaard) uitrijden en bij rotonde rechtdoor 
(2e afslag) onder de A2 door.

• Na viaduct rotonde rechtdoor richting Breukelen, na 450 meter 2e rotonde rechtdoor (2e 
afslag) over de brug rechtdoor tot rotonde links (2e afslag) rijdt je Breukelen binnen.

• Na 180 meter tweede afslag rechts de Markt op (bij de ING bank).

• Na 220 meter langs het parkeerterrein (aan rechterhand en de AH links) met de weg 
mee naar links, over het bruggetje, rechtsaf de Brugstraat in. (zoals auto op onderstaan-
de foto)

• Rechtdoor over de witte ophaalbrug meteen links het Zandpad op.

Weetje: Je rijdt nu langs De Vecht, waar zich alle mooie buitenverblijven bevinden van de 
rijke Amsterdamse kooplieden uit de 17e eeuw.
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• Na 2.9 km in Nieuwersluis links de brug over en meteen weer rechts richting Loenen.

• Na 1.4 km rechtsaf de Bloklaan op richting Loosdrecht/Hilversum. Deze weg gaat tussen 
de Loosdrechtse Plassen door.

Weetje: Je rijdt nu langs Fort Spion (linkerhand), een van de forten die deel uitmaakt van de 
stelling van Amsterdam. Je komt er op de route meerdere tegen.

• Na 4 km met de bocht mee naar rechts (Oud-Loosdrechtsedijk).

Tip: Bistro het Bruggetje. De rotonde linksaf (2e afslag), direct rechtsaf het parkeerterrein op.

• Na 3 km bij de rotonde rechtdoor de Oud-Loosdrechtsedijk vervolgen.

(LET OP flitspalen!)

Optioneel: Vliegveld Loosdrecht.
• Eerste rotonde links de Molenmeent op en bij rotonde rechts richting Rading.
• Na 1.2 km linksaf naar de Noodweg en na 1 km zie je Vliegveld Loosdrecht aan je rech-

terhand. Ook hier zijn voldoende terras & horeca gelegenheden.

Vertrek terug naar de route: 
• Volg de Noodweg terug tot de T-splitsing en ga rechts.
• Eerste links (de Nootweg) en deze helemaal uitrijden.
• Bij de T-splitsing links en je bent weer op de Nieuw-Loosdrechtsedijk.

• De Loosdrechtse dijk 13.2 km vervolgen tot einde weg en dan bij de T-splitsing rechtsaf 
richting Maarssen/Breukelen.

Optioneel: Kasteel Sypesteijn.
• Langs de Nieuw-Loosdrechtsedijk (huisnummer 150) staat rechts Kasteel Sypesteijn. Je 

kunt het kasteel bezichtigen of voor 3 euro entree door de tuin wandelen. Ze hebben 
daar ook een terras waar je koffie kunt drinken. Parkeren kan net voorbij het kasteel links 
nà de kerk.

• Na 4.3 km aan het einde van de weg bij T-splitsing rechtsaf (Zandpad) richting Breukelen.

Weetje: Aan je linkerhand zie je Kasteel Nijenrode. Dit kasteel wordt tegenwoordig gebruikt 
als universiteit.

• Na 1.9 km linksaf de witte ophaalbrug over en aan het eind van het straatje met de weg 
mee naar rechts.

• Na 300 meter linksaf, met de weg mee over het parkeerterrein naar T-kruising (drempel, 
met links verfwinkel).
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• T-kruising links de Straatweg op.

• Na 500 meter bij de rotonde rechtsaf (1e afslag). Over de brug bij de rotonde rechtdoor, 
2e rotonde rechtdoor, het viaduct onder de A2 door. 

• Na het viaduct rotonde linksaf (3e afslag) richting Kockengen/Woerden.

• Bij de rotonde rechtsaf (1e afslag) richting Nieuwer ter Aa.

• Na 950 meter bij de kruising linksaf. 

• Weg 3.4 km vervolgen, kruising rechtdoor (Geerkade) en aan het einde van de weg 
linksaf, over de brug en direct weer rechtsaf richting Woerdense Verlaat.

• Na 4.4 km bij T-splitsing (in de bocht) linksaf de brug over richting Zegveld/Woerden 
(Milandweg).

• Na 550 meter sla rechtsaf richting De Meije (LET OP: het is een smal weggetje, je bent er 
zo voorbij!). Er staat een snackkar op de hoek, dit is de Bosweg.

• Vervolg de weg 14 km en houdt bij de splitsing rechts aan richting De Meije.

• Vervolg de weg 10 km en houdt bij de splitsing rechts aan om de Meije te vervolgen.
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• Aan het einde van de weg bij de rotonde rechtsaf (1e afslag) richting Zwammerdam/
Nieuwkoop.

• Na 1.2 km in de bocht naar rechts (richting Nieuwkoop), over de brug naar rechts de 
Ziendeweg op.

• Na 3.3 km bij splitsing rechts aanhouden richting Meije/Zegveld (Zuideinde).

• Na 2.4 km in de bocht rechts aanhouden en de weg langs het water vervolgen (Dorps-
straat).

• Na 1 km bij T-splitsing rechts aanhouden (Noordense weg) en de weg 6.8 km blijven 
vervolgen linksaf richting Woerdense Verlaat (N463). Hier bent u eerder langsgekomen.

• Na de wegversmalling bij verlaten dorp Woerdense Verlaat linksaf slaan. (Op de linker-
hoek Slikkendam boten.) De weg blijven volgen langs het industrieterrein. Je komt nu 
op de Amstelkade langs de Kromme Mijdrecht, een zijtak van de Amstel.

• Na 7.3 km, de weg langs het water blijven vervolgen, arriveren we bij Restaurant de 
Strooppot, het eindpunt van deze rit. Hier staat een heerlijk warm en koud buffet op 
ons te wachten. 

• Het parkeerterrein achter- en langs het pand wordt zoveel mogelijk vrij gehouden voor 
onze auto’s.

Denkt u aan de consumptiebonnen en de afstreepkaarten voor het restaurant?

Restaurant De Strooppot
Oostzijde 42-44

1426 AE  De Hoef
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Terugreis:

Vertrek vanaf Restaurant de Strooppot richting A4, A9, A10, A2 (Utrecht-Amsterdam).

• Vanaf het restaurant voor het water rechtsaf. De weg volgen tot het stoplicht. Bij het 
stoplicht rechtsaf. 

• De weg blijven volgen tot de rotonde. Neem de 1e afslag (rechtdoor). De weg buigt naar 
rechts. Bij de stoplichten een vervolgrichting kiezen;

Linksaf = N201 richting Amstelveen, Badhoevedorp, Haarlem, Den Haag (A4, A5, A9)

Rechtsaf = N201 richting Vinkeveen, Hilversum, Amsterdam en Utrecht (A2, A27, A28)
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