
Familiefietstocht Feestcommissie Oude Wetering- donderdag 7 juli 2022 

 

 

Je kunt de app Komoot gratis downloaden, dan vind je deze fietstocht bij Familie 

fietstocht Feestweek Oude Wetering. 

 

Route: 

• Start Kerkstraat bij de bar 

• Linksaf de Kerkstraat uit, bij nummer 109 linksaf de Bruggestraat 

• Gelijk rechtsaf onder de Alkemadelaan door, weer linksaf de Googstraat op 

• Weg volgen met de bocht mee, ter hoogte van de Sotaweg, rechtsaf het 

fietspad op de Googmolenweg 

• Fietspad volgen, aan het eind bij Sluis 11 linksaf Achterweg op 

• Weg volgen, bij knooppunt 40 rechtsaf Molenweg op 

• Tussen weiland door richting Rijpwetering, bij molen bovenaan, linksaf Poeldijk 

op 

• Eind van de weg, rechtsaf Ripselaan op, weg volgen, gaat over in Koppoellaan 

• Rechtsaf brug over, Oud Adeseweg volgen 



• Je fietst door Rijpwetering, Oud Ade en langs Warmond (recreatiepark) 

• Net over onlangs vernieuwde brug rechtsaf en gelijk linksaf Boterhuispolder in 

• Slingerfietspad volgen, aan het eind bij knooppunt 36 linksaf Zijldijk op 

• Zijldijk (langs het water) volgen en bij Nieuwe weg linksaf (bomenlaantje) 

• Aan het eind bij knooppunt 5 linksaf richting Oud Ade/Rijpwetering 

• Weg volgen, vanaf hoge brug, zelfde weg terug fietsen tot brug in Rijpwetering 

• Over de brug rechtsaf Pastoor van der Plaatweg op 

• De weg volgen, straat gaat over in de Zuidweg en daarna Veenderdijk 

• Bij knooppunt 32 linksaf Aderweg op, weg volgen 

• Eind van de weg rechtsaf, blijft Aderweg, weg volgen, gaat over in 

Groenwoudskade 

• Weg volgen, gaat over in Zuidhoek daarna Zuideinde 

• Vlak voor Wagenaar, voor de brug, rechtsaf Witte Singel op 

• Linksaf de brug over, Noorkade op, deze volgen, gaat over in Galgekade 

• Weg volgen, gaat over in Plantage, eind van de weg rechtsaf, blijft Plantage,  

• Bij splitsing rechtsaf, blijft Plantage, weg volgen, bij pontje gaat weg over in 

Veerstraat 

• Weg volgen, gaat over in Kerkstraat. 

• Bij de bar bij de Kerkstraat: Fietstocht volbracht !!!!! 

 


