
 

DETAILKAART

Kijk langs de dijk 35 Km 

 

Vanuit het idyllische watersportdorp Loosdrecht start u deze 
prachtige fietsroute bij de VVV. U kunt op het Vuntusplein uw auto 
parkeren. Een beleving waarbij u creatief, sportief, actief en lekker 
kunt genieten van agrarische bedrijven, een fort, een kasteel, 
landerijen, water, sport en oude ambachten. Bij imkerij en theetuin ‘t 
Schuurtje, kunt u creatief kaarsen maken.  

Vroeger was Loosdrecht een agrarisch dorp, nu kunt u bij IJsboerderij 
van Herk een boerengolfballetje slaan en een ijsje eten. Van Oud-
Loosdrecht fietst u door naar Nieuw-Loosdrecht. Halverwege ontdekt 
u Kasteel-Museum Sypesteyn, een bezoekje meer dan waard. U fietst 
verder langs prachtige doorkijkjes en passeert recreatiegebied “De Strook” waar u een duik in de 
Loosdrechtse Plassen kunt nemen of lekker kunt genieten van het uitzicht. Langs de mooie rivier “de 
Vecht” fiets u via het sfeervolle dorp Breukelen langs Mijnden door naar Loosdrecht. U vindt op uw weg 
een klein fort “Fort Spion” behorend tot “de Hollandse Waterlinie verdedigingswerken” uit de 18de eeuw. 
U bent nu bijna aan het eind gekomen van uw fietstocht.  

Bij Bonnema watersport kunt u een kano, sloep of motorbootje huren om de prachtige Vuntusplas te 
verkennen. Uitrusten kunt u op het terras van Abrona Robberse eiland: een eetcafé gerund door mensen 
met een verstandelijke beperking. Met het terras aan de Vuntusplas. Tegenover de VVV kunt u bij 
Watersportbedrijf Ottenhome gezellig eten en is er overnachtingsmogelijkheid. U bent weer terug bij de 
VVV.  
Achter aan het plein is een klein veilig en schoon strand. Een heerlijk plekje in de zomer. 

Route tussen knooppunt 07-26-28-27-84-25-07  

Bron:  

Imkerij`t Schuurtje. Landwinkel, bezoekerstuin, rondleidingen, lunches, kaarsenmaakworkshops. 
www.imkerij.nl  
IJs&activiteitenboerderij van Herk. Veehouderij, lekker zelfgemaakt ijs, kleine boerenlandwinkel 
met verkoop op zaterdag. Boerengolf en kinderfeesten en rondleiding op afspraak. boerderij-
ijs@hetnet.nl 
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Routebeschrijving 

U start bij knooppunt 7 

van Knooppunt 7 > naar Knooppunt 26   .......   Lengte: 3.1 Km 

van Knooppunt 26 > naar Knooppunt 28   .......   Lengte: 1.7 Km 

van Knooppunt 28 > naar Knooppunt 27   .......   Lengte: 6.7 Km 

van Knooppunt 27 > naar Knooppunt 84   .......   Lengte: 5.4 Km 

van Knooppunt 84 > naar Knooppunt 25   .......   Lengte: 4.3 Km 

van Knooppunt 25 > naar Knooppunt 7   .......   Lengte: 3.8 Km 

  
  

Voor toeristische informatie langs deze route klik op een icoon en vervolgens op update kaart. 
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U eindigt op knooppunt 7 
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