
ROUTEBESCHRIJVING MET DE KLOK MEE 

  
AFSTAND: 44 KM 

Neem oortjes of een koptelefoon mee om de soundscape te beluisteren. 

Openingstijden van boerderijen en boerderijwinkels langs de route: 

• Lindenhoff Marché: do + vr 9u30 – 17u30, zat 9u30 – 16u30 
• Boerderij Hartstocht: zat 11u – 17u 
• Tuinen van Hartstocht: elke dag geopend 
• Pluk Me in Weesp: wo, vr, zat van 10u – 17u 
• De Groene Griffioen: di 10u – 12u, wo 13u – 17u, vr 10u – 18 u, zat 10u – 16u 

Kunstwerken open voor toegang 

• Marthe Sophie bij boerderij Hartstocht: woensdag t/m zaterdag 
• Reinier van Duijn bij Lindenhoff boerderij: elke dag te zien 
• Project Beekeepers bij Anna Haen: elke dag van 10u – 17u 
• Anne Leijdekkers, Winkeldijk 45, elke dag te betreden 
• Soundscape Skander Jaïbi bij Fort Nigtevecht: elke dag te beluisteren op eigen telefoon 

 

Weesp 

Start: De Groene Griffioen, Lange Muiderweg 18A. Op deze boerderij wordt de zuivel van 
MOMA vers gemaakt. 

Naar Weesp Centrum 

Fiets de Lange Muiderweg af richting Weesp. Fiets richting het centrum van 
Weesp. Je fietst twee keer de Vecht over. Sla rechtsaf de Hoogstraat in en sla 
linksaf de Kerkstraat in. Sla linksaf naar de Nieuwstraat en sla rechtsaf naar Het 
Grote Plein. Ga vervolgens almaar rechtdoor, door de Breedstraat, de Groeneweg 
en de C.J. van Houten laan en volg deze met de bocht mee naar links. 

https://wij.land/locatie/boerderij-de-groene-griffioen/
https://www.moma.amsterdam/


Naar Nigtevecht langs het kanaal 

Steek de provinciale weg over. Ga niet de wijk in, maar sla het kleine fietspad rechts 
daarvan in. Even verderop zie je een bruggetje naar rechts. Deze ga je over en je 
volgt het fietspad tot je bij het kanaal komt. Hier sla je linksaf het fietspad 
(Nigtevechtsepad) in. 

Je komt achtereenvolgens langs Wij.land boer Gijsbert met boerderijverkoop van 
Eko Peter, pluktuin Pluk Me en High Tea bij Marie. Daarna kom je langs de 1e 
boerderij van Wij.land boer Cock Verweij (met kinderdagverblijf) en de 2e boerderij 
van Wij.land boer Cock Verweij (met kruidenrijk grasland). 

Nigtevecht 

Over de fietsbrug naar fort Nigtevecht  

Houdt zoveel mogelijk rechts aan, door de Garstenstraat en de 
Ambachtsheerensingel. Ga rechtdoor door de Raadhuisstraat en ga de brug over. 
Ga verderop de fietsbrug over, over het kanaal en komt bij de oprit naar Fort 
Nigtevecht. In de eerste bocht van het pad zie je een bankje en een ‘Wij.land 
Inspiratieroute’ bord. Hier kun je rustig de Soundscape luisteren, op het bankje, 
uitkijkend over de weilanden. Als je verder fietst op het pad, kom je bij Fort 
Nigtevecht, met een horecagelegenheid op zaterdagen.  

Naar ‘t Gein, Anna Haen en Boerderij Hartstocht 

Fiets het pad terug en vervolg je weg over de Velterslaan richting Abcoude. Je 
komt aan bij het riviertje het Gein. Ga rechtsaf naar Anna Haen. Hier vind je project 
Beekeepers. Fiets nog een stukje verder richting boerderij Hartstocht en de Tuinen 
van Hartstocht. Op het terrein van boerderij Hartstocht vind je de expositie van 
Marthe Sophie Zeevenhooven. 

Stukje terug, kleine bruggetje over, via Gein Noord naar Abcoude 

Fiets nu weer een stukje terug en ga de fietsbrug over. Sla linksaf en fiets via Gein 
Noord naar Abcoude. Je komt langs de Mondriaanmolen en langs Wij.land 
boeren Berend te Voortwis en Jos Snoek. 

Abcoude 

Vanuit het centrum richting Baambrugge 

Fiets via de Kerkstraat naar het centrum (je slaat linksaf de brug over en komt in de 
winkelstraat). Fiets tot aan de brug over de Angstel, met aan de overkant Snackbar 
van Schaick. Sla nog voor de brug linksaf richting de Molenweg. Deze gaat over in 
de Lange Coupure en de Rijksstraatweg. Je komt langs de Lindenhoff Marché en 
Open Tuin (nog voorbij Lindenhoff horeca), waar een boerderijwinkel met horeca is 
(niet iedere dag geopend). Vervolg de weg richting Baambrugge. 

Baambrugge 

Terug richting Abcoude via Kleiweg de Horn 

Fiets links langs café de Punt en ga even verderop rechtsaf het bruggetje over, over 
de Angstel (de Brugstraat). Ga meteen rechts de Kleiweg/De Horn in. Fiets deze 
helemaal uit. Je komt langs de Lindenhoff boerderij, waar ook het kunstwerk van 
Reinier staat. Vervolg je weg en je komt nog langs Wij.land boer Coen de Pijper.  

Bij splitsing linksaf, onder de A2 door 

https://wij.land/locatie/familie-hooijer/
https://wij.land/locatie/familie-verweij-bodempilot/
https://wij.land/locatie/familie-verweij-bodempilot/
https://wij.land/locatie/familie-verweij-kruidenrijk-grasland/
https://wij.land/locatie/fort-nigtevecht/
https://wij.land/locatie/anna-haen/
https://wij.land/locatie/anna-haen/
https://wij.land/locatie/boerderij-hartstocht/
https://wij.land/locatie/tuinen-van-hartstocht/
https://wij.land/locatie/tuinen-van-hartstocht/
https://wij.land/locatie/kunstwerk-marthe-sophie-zeevenhooven/
https://wij.land/locatie/kunstwerk-marthe-sophie-zeevenhooven/
https://wij.land/locatie/mondriaanmolen/
https://wij.land/locatie/familie-te-voortwis/
https://wij.land/locatie/boerderij-land-houdt-stand/
https://wij.land/locatie/lindenhoff-marche/
https://wij.land/locatie/lindenhoff-marche/
https://wij.land/locatie/lindenhoff-boerderij/
https://wij.land/locatie/kunstwerk-reinier-van-duijn/
https://wij.land/locatie/kunstwerk-reinier-van-duijn/
https://wij.land/locatie/coen-de-pijper/


Aan het eind van deze weg, bij de splitsing, sla je linksaf richting de Winkeldijk 
(richting Waver). Ga de tunnel onder de A2 door. Vervolg je weg over de Winkeldijk. 

Winkeldijk uitfietsen naar Stokkelaarsbrug (dit is een lang stuk). Vlak voor de 
Stokkelaarsbrug (net na Winkeldijk 43) vind je aan je rechterhand het werk van Anne 
Leijdekkers. Haar werk staat midden in het weiland, je ziet het vanaf de weg. Ervaar een 
nieuw perspectief op het landschap 

Stokkelaarsbrug 

Naar de Waver 

Je komt uit bij de Stokkelaersbrug en gaat deze over. Hier zit ook café de 
Stokkelaer. Sla rechtsaf de Waver in. Aan je linkerhand ligt polder de Ronde Hoep, 
een belangrijk weidevogelgebied. 

Via de Waver naar de Voetangel  

Fiets tot aan café de Voetangel en ga rechts de brug over. Je komt bij B&B Vila 
Oldenhoff. De volgende weg naar beneden is Voetangelweg 9a waar het atelier 
van Winfried Scholz en Alida Verheij is. Te bezoeken op open atelier momenten 
of op afspraak. Iets verderop kun je het pontje nemen om nog een stukje terug te 
fietsen naar het landje van Geijsel. Na het landje van Geijsel moet je weer terug 
het pontje over en je weg vervolgen langs de Voetangelweg. Je komt langs het 
Wij.land kantoor op de boerderij van Wij.land boer Gerard. 

Voetangelweg, naar A2 en daar oversteken naar andere oever 

Fiets tot aan de snelweg en pak daar de trap of de parallelweg om naar de andere 
oever van de Voetangel te komen. 

Fiets door de Hoge Dijk 

Ga onder de snelweg door en fiets langs rivier de Holendrecht naar het 
Abcoudermeer. Steek de weg over en ga links en meteen rechts naar de Hoge Dijk. 
Fiets door de Hoge Dijk naar Amsterdam Zuidoost. 

Amsterdam Zuidoost 

Door de Hoge Dijk naar riviertje ‘t Gein 

Fiets het fietspad langs de Hoge Dijk helemaal tot aan het riviertje ’t Gein, waarbij 
je de bordjes Driemond/Weesp volgt. Sla linksaf en fiets Gein Noord uit tot aan de 
brug bij Driemond. 

Driemond 

Naar Weesp 

Ga de brug over het kanaal over, naar Weesp. Via het centrum van Weesp kun je 
nu naar het beginpunt van de route fietsen, boerderij de Groene Griffioen. 

 

Wetenswaardigheden 

• Wij.land kantoor, aan overzijde van het water (Voetangelweg 7, Abcoude) 

https://wij.land/locatie/kunstwerk-anne-leijdekkers/
https://wij.land/locatie/kunstwerk-anne-leijdekkers/
https://wij.land/locatie/villa-oldenhoff/
https://wij.land/locatie/villa-oldenhoff/
https://wij.land/locatie/avws-art-works/
https://wij.land/locatie/avws-art-works/
https://wij.land/locatie/landje-van-geijsel/
https://wij.land/locatie/wij-land-kantoor/
https://wij.land/locatie/boer-gerard/


o Het kantoor bevindt zich op een melkveehouderij midden in het 
werkgebied. Zo staan we in direct contact met de boeren waar we mee 
werken 

• Landje van Geijsel 
o 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. 

• Ronde Hoep polder en Boeren van Amstel: https://nl.wikipedia.org/wiki/Rondehoep  
• Mondriaanmolen, Gein Zuid 14, 1391 GT Abcoude: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostzijdse_Molen  
o Je fietst langs het Gein en langs de Mondriaanmolen, die Mondriaan wel 20 

keer heeft geschilderd en waarvan de versie van 1903 in het Rijksmuseum 
hangt. 

 

Aanbevolen horeca 

• Boerderij de Groene Griffioen, Lange Muiderweg 18A, 1382 LA, Weesp 
• Hightea bij Marie, Nigtevechtsepad 2a, 1383 NE Weesp (do, vr, za van 10-17) 
• Fort Nigtevecht, Velterslaan 1, 1391 HV Abcoude 
• Anna Haen, Gein Zuid 23a, 1391 JE Abcoude 
• Lindenhoff Marché (niet iedere dag geopend), Rijksstraatweg 21, 1396 JC 

Baambrugge 
• Café-restaurant De Punt, Rijksstraatweg 12, 1396 JM Baambrugge 
• Café de Stokkelaer, Waver 45, Ouderkerk aan de Amstel 
• Restaurant de Voetangel, Rondehoep Oost 3, 1191 KA Ouderkerk aan de Amstel 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rondehoep
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostzijdse_Molen
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