
    

 

Fietstocht 30 kilometer 

 

DEELNAME IS OP EIGEN RISICO, NEEM DE VERKEERSREGELS IN ACHT ! 

 

Ga de Herenweg op, richting Alphen aan den Rijn.   

Over de brug ga je naar rechts de Woudsedijk op, die overgaat in de Zwetweg.  

Aan het einde van de Zwetweg sla je linksaf de Boddens Hosangweg op.  

Deze fiets je helemaal uit tot aan de Kruisweg.  

Hier ga je rechtsaf de brug over.  

Neem bij de rotonde de tweede afslag de Kerkweg op richting Hoogmade.   

Je fietst alsmaar rechtdoor en gaat aan het einde van de weg met de bocht mee over Ofwegen 

en langs de velden van MMO.       

Ga rechtsaf het Zuideinde op en over de brug de eerste straat links, de Kerkstraat in.  

Deze gaat over in de Van Klaverweijdeweg.  

Direct na Verbij Molenmakers sla je rechtsaf de Zuidzijderkade op.   

Na het laatste viaduct sla je linksaf het bruggetje over en rijdt rechtdoor de Zuidzijderweg op. 

Na ongeveer 400 meter ga je naar rechts het Bospad op.  

Sla vrijwel direct af naar links, richting Oud Ade 

Aan het einde van de weg ga je naar rechts, de Hofdijklaan op. Deze fiets je uit tot aan de 

rotonde. 

Steek de rotonde over richting Oud Ade, de Leidseweg op 

Vervolg de Leidseweg tot aan Oud Ade. 

Fiets het dorp door en steek vervolgens na de kerk schuin over, het fietspad langs de Oud 

Adeselaan op richting Rijpwetering. 

Over de Paardenbrug ga je linksaf de Koppoellaan op. 

Aan het einde naar rechts het Joop Zoetemelkpad / Ripselaan op richting Roelofarendsveen. 

Aan het einde van het fietspad steek je de weg over en volgt het fietspad verder onder het 

viaduct door. 

Na het viaduct ga je rechts naar boven en vervolgens direct links het Westeinde op. 

Hier fiets je alsmaar rechtdoor, lans het gemeentehuis en vervolgens rechtdoor de Langeweg 

op (PAS OP, RECHTS HEEFT VOORRANG!) 

De Langeweg fiets je af. 



 

 

 

 

In de bocht naar links ga je naar rechts om de Plantage te vervolgen. 

Je hebt het water nu aan je rechterkant en bent op de Veerstraat, waar mensen die het zat 

beginnen te worden de veerpont kunnen nemen om de route te verkorten.  

In dat geval ga je aan het einde van de Heilige Geestlaan naar rechts, de Herenweg op. 

 

Voor degenen die nog verder willen: vervolg de Veerstraat, die overgaat in de Kerkstraat. 

Aan het einde van deze weg ga je naar links, en vervolgens rechtsaf de brug over de Ringvaart 

over. 

Sla rechtsaf de Huigsloterdijk op. De Huigsloterdijk gaat over in de Leimuiderdijk. 

Ga vóór de brug naar Leimuiden linksaf, zodat je de brug over kunt. 

Fiets vervolgens rechtdoor en sla aan het einde van het fietspad rechtsaf de Dr. 

Stapenséastraat in en ga met de weg mee naar links. Je fietst nu op de Tuinderij. 

Vervolg de weg, ga met de bocht mee naar rechts het Kloofpad op. 

Ga op de kruising met de Dorpsstraat linksaf de Willem van de Veldenweg op. 

Fiets alsmaar rechtdoor naar Rijnsaterwoude. 

 

Wij hopen dat je een fijne rit hebt gehad, zonder zadelpijn, lekke banden en ander ongemak.    

 

 


