Fietstocht (34,7 kilometer) langs de natuurgebiedjes van
Stichting “De Bovenlanden”

• De fietstocht kan gestart worden vanaf de parkeerplaats achter het
dorpshuis “Willesstee” in Wilnis.
• Ga, met de fiets in de hand, het looppad op naar boven naar de dijk.
• Op de dijk linksaf.
Dit is de dijk die in augustus 2003 is doorgebroken, op de plaats van de ramp is een bord geplaatst met een
uiteenzetting.

•
•
•
•

Einde fietspad op T- kruising rechts.
Bij stoplicht naar links (oversteken), de Oudhuyzerweg op.
1e weg rechts, dit is de Korenmolenweg. (Let op, hier is een fietspad)
Het rijwielpad helemaal uitrijden tot het Armenlandje van Ruwiel.

Dit terrein is van Staatbosbeheer. Er is een informatiebord en u kunt een wandeling rond dit terrein maken.

• Voor het Armenlandje rechtsaf, een smal rijwielpad op, de Veenkade.
• Aan het einde van de Veenkade naar rechts, de Geerkade op
• Geerkade uitrijden tot provinciale weg (N212). De provinciale weg
oversteken (Pas op!!) het fietspad rechtdoor vervolgen, bij witte brug
links af slaan en direct weer rechts (u heeft het water nu aan de
rechterhand)
• De eerste weg rechts af, u komt na een brug op de Amstelkade met de
Kromme Mijdrecht links
Langs de Kromme Mijdrecht liggen verschillende bosjes die in gebruik zijn als recreatieterrein.
Het terrein “Voorn” is in 1994 in bezit gekomen van de Stichting De Bovenlanden. Hier zijn paddenpoelen
aangebracht en is de grond afgeplagd.

• U neemt een aantal kilometers verderop de fietsbrug over de Kromme
Mijdrecht, u fietst recht door
• Na ca 1 km. de 1e weg rechts ( de Hoge dijk)
Tegen het einde van de Hoge dijk krijgt u aan uw rechterhand een bijzonder fraai gebied “het
Veenwater”. Dit gebied is in beheer bij Stichting De Bovenlanden. Het aanwezige informatiebord
vertelt u er meer over.

• Aan het einde van de Hoge dijk slaat u rechts af
• Na het passeren van de brug over de Kromme Mijdrecht slaat u rechts af,
U fietst dan over “De Hoef Oostzijde” met rechts de Kromme Mijdrecht

• Na ongeveer 4 km., circa 50 meter voor de witte fietsbrug slaat u links af
(Hoofdweg)
• Bij de T-splitsing houdt u rechts aan, de weg maakt even verderop een
scherpe bocht naar links. U fietst over het Molenland
Aan uw rechterhand krijgt u een van de gebiedjes van Stichting De Bovenlanden “moerasstrook
Molenland”, bij het bankje bevindt zich een informatie bord

• Na het bankje direct rechts het fietspad op ( de Bovendijk)
Tegenover het golfterrein, aan uw rechterhand met een molentje bevindt zich het eerste gebied dat bij
de Stichting De Bovenlanden in beheer is gekomen. Met de weidemolen wordt het waterpeil op hoog
gehouden, zo wordt een kwetsbaar maar uniek stukje natuur in stand gehouden. Tegenover de
toegangsbrug van het terrein vindt u een informatiebord.

• Aan het einde van de Bovendijk steekt u de provinciale weg over ( N212,
pas op!!).
• U vervolgt u weg over de Gagelweg
Aan uw linkerhand ziet u na ca. 1 km., bij een bruggetje, een heel groot gebied met water en legakkers,
dat in beheer is bij Stichting De Bovenlanden. De meeste legakkers zijn alleen per boot bereikbaar. Zet
u fiets neer, ga het bruggetje over en geniet van het uitzicht en de prachtige natuur. Bij het bruggetje
staat een informatiebord.

• Aan het einde van de T-splitsing gaat u links af (Korenmolenweg).
Hier fietst u 1,5 klm dezelfde route als de heen weg. Niet erg, geniet ook van deze kant van het
prachtige uitzicht. Aan uw rechterhand bij het recreatieterrein “Donkereindse Bos ”is nog een gebied
van Stichting de Bovenlanden, het landje van Floor, een geriefhoutsbosje.

• Aan het einde van de Korenmolenweg wederom bij een T-splitsing gaat u
links af.
• U steekt nog eens de provinciale weg over en komt in de dorpskern van
Wilnis, bijna bij uw eindpunt, dus tijd voor een versnapering.
• U fietst door de dorpskern en vervolgt u weg rechtdoor tot een kruispunt.
Hier gaat u rechts, de hoge brug over
• Aan uw rechterhand verschijnt “Willesstee” het eindpunt van deze
fietsroute

