
Wij.land fietsroute 
 

Routebeschrijving 

Deze fietsroute is 40 km lang en brengt je door verschillende polders en langs diverse 
Wij.land boerderijen. De route start en eindigt in Amsterdam bij station Holendrecht, maar 
kan ook ergens anders starten of worden ingekort (bijv. in Abcoude). We hebben 8 punten 
aangegeven waar iets te doen valt, zoals een boerderijwinkel, een vogelkijkhut, en een plek 
waar gedichten kunnen worden gelezen. Veel fietsplezier! 
 

 
 

 

1. Start – en eindpunt bij station Holendrecht (hier zijn geen 
OV-fietsen verkrijgbaar; wel bij station Bijlmer ArenA of station 
Weesp (ligt vlak langs de route). Knooppunt (knp) 63 ligt vlak 
bij het metrostation. Vervolgens ga je naar knp 71. Onderweg 
richting knp 69 zie je het Wij.land kantoor aan de overkant van 
de rivier. 
 

 

2. Wij.land kantoor aan de overkant van de rivier. Het kantoor 
bevindt zich op een melkveehouderij midden in het 
werkgebied. Zo staan we in direct contact met de boeren waar 
we mee werken. De melkveehouder van dit bedrijf, Gerard, 
doet ook mee met de bodempilot. Neem niet meteen het 
trekpontje naar knp 69, maar fiets eerst nog even door naar het 
Landje van Geijssel. 
 



 

3. Bij het Landje van Geijsel staat een poldergemaal, het 
gemaal Holendrecht-Bullewijk, dat via een kanaaltje afwatert 
op de genoemde riviertjes. De vogelkijkhut staat bij de 
overgang van Holendrechterweg in Amstelweg. Vogels die 
terugkomen uit Zuid-Europa en Afrika rusten hier ter 
voorbereiding op het broedseizoen. Soorten die hier 
voorkomen zijn, o.a.: grutto, kemphaan, scholekster, kievit, 
lepelaar, groenpootruiter, bontbekplevier, oeverloper en 
zomertaling. Keer nu om en neem het trekpontje naar knp 69 
en vervolgens naar 50, 29 en 30. Vlak voor knp 30 kom je langs 
de Lindenhoff boerderij. 

 

4. De Lindenhoff boerderij en Wij.land werken samen in de 
bodempilot en op het gebied van kruidenrijk grasland. Op deze 
boerderij hebben we in het voorjaar van 2020 
weidevogelkruiden ingezaaid. De stal is een potstal, waarin 
koeien vrij kunnen lopen en waarin de mest wordt opgepot en 
steeds wordt bedekt met een nieuwe laag stro. Bij knp 30 ga je 
een klein stukje richting 83, maar je slaat vrij snel linksaf naar 
de Rijksstraatweg en je komt bij de Lindenhoff marché. 

 

5. De Lindenhoff Marché is een boerenmarkt met heerlijke, 
verse producten van de boerderij. Ook kun je een kopje koffie 
met huisgemaakte taart eten in het café of de moestuin 
bekijken. De openingstijden zijn: donderdag: 12.00 – 17.30; 
vrijdag: 09.30 – 17.30; & zaterdag: 09.30 – 16.30. Vervolg de 
Rijksstraatweg die overgaat in de Lange Coupure naar 
Abcoude. Daar volg je knooppunt 28 en 27. Bij 27 ga je rechtsaf 
het witte bruggetje over en gelijk linksaf. Daar vind je Anna 
Haen aan je rechterhand. 

 

6. Rust even uit bij Anna Haen op het terras of in de gezellige 
proeverij. Alles wordt bereid met lokale producten, die ook te 
koop zijn in de winkel. Dit is een mooie plek om een 3-tal 
gedichten (voor-) te lezen. De gedichten staan hieronder. 
Even verderop aan het Gein ligt Boerderij Hartstocht. 
 

 

7. Boerderij Hartstocht is een boerderij waar Wij.land mee 
samenwerkt. We doen hier o.a. experimenten met het 
verwerken van natuurmaaisel (zie je de grote composthoop?), 
het maken van wormencompost, de bodempilot en het 
inzaaien van kruiden voor Nederlandse kruidenthee Ptthee. 
Het erf is niet altijd toegankelijk, kijk even of het bord ‘open’ bij 
de ingang staat. Vervolg je weg naar knp 65, 44 en 45. Daar ga 
je nog een klein stukje richting knp 48, maar in plaats van 
rechtsaf te slaan de polder in, blijf je de Vecht volgen totdat je 
aan je rechterhand boerderij de Groene Griffioen ziet liggen. 



 

8. Boerderij de Groene Griffioen is ook een boerderij waar 
Wij.land mee samenwerkt. Het is een biologische boerderij die 
alle melk direct afzet aan consumenten, zonder tussenkomst 
van een coöperatie. Ook zijn hier kruiden te vinden van Ptthee. 
In de boerderijwinkel kun je kaas en andere producten kopen. 
De openingstijden zijn: dinsdag 10.00 – 12.00 uur; woensdag 
13.00 – 17.00 uur; vrijdag 10.00 – 18.00 uur; & zaterdag 10.00 – 
16.00 uur. Vervolg nu je fietsroute dezelfde weg terug tot in 
Driemond en volg daar knp 63 naar station Holendrecht. 

Gedichten  

 
 
 
 
 
 
  

De missie van destijds is geslaagd. 

We hebben geen honger meer. Voor 

weinig geld laden we onze 

boodschappenkarren vol, maar 

stiekem betalen we een andere prijs. 

We voelen geen verbinding meer 

met het landschap dat ons omringt.  

...  

We tuurden over het land. Aan de 

onderlip van de vogelkenner 

bungelde een halfzware Van Nelle. 

We zagen kieviten, we zagen een 

haas die op hoge stijve poten een 

buizerd uitdaagde die waarschijnlijk 

vlak bij een van haar jongen was 

geland. We ontdekten van alles en ik 

was verrukt. 

Ik keek niet naar Planet Earth op 

televisie, ik keek naar het platteland 

met iemand die telkens ‘machtich 

moai’ verzuchtte. We zaten eerste 

rang in een Nederlands agrarisch 

cultuurlandschap dat trilde van het 

leven.  

Jantien de Boer (2017) in het boek 

Landschapspijn 

 

De geur van bomen na de regen 

De eerste lente zonnestralen 

De zee met al z’n wilde golven 

Het eb dat het vloed komt halen 

De vogels en hun eigen lied 

Vliegen vrij mee met de wind 

Oude planten sterk en groot 

Groeien naast hun bloemenkind 

Het oneindige heelal 

Met alle sterren en planeten 

De natuur vol prachtige verhalen 

Meer dan wij ooit zullen weten. 

 

Amber Bladergroen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ik grijp het gras en ruk aan de schokkende aarde 

en leg tegen het lichaam van de boom mijn oren 

en hoor hoe het leven fluisterend door het woud trekt.  

Bladeren neem ik in de mond en ik proef hun zachtheid 

en laat de vlucht van het dier in mijn oog verdwijnen. 

Ver van de mensen ben ik de gelijke van eeuwige goden,  

levend in zeldzame streken en een met de liefde 

die bloemen en planten doet groeien en ruist langs mijn 

lippen. 

 

Leo Herberghs 

Lieve moeder natuur, 

Ik geef het je te doen 

De wereld draaiende houden 

Met een bevolking richting de biljoen 

Je probeert de rotzooi op te ruimen 

En wast de lakens knisper fris 

Zonder dat je verwacht 

Dat iemand daar dankbaar voor is 

Onze moeder sterk en krachtig 

Vol met pracht en praal 

De beste die we ons kunnen wensen 

Zorgt voor ons allemaal 

 

Amber Bladergroen 


