
 

Fietsroute  
Buitengewoon: Verveners & Reeuwijkse Plassen  
 
Start: Landal De Reeuwijkse Plassen, Reeuwijk-Brug 
 

 
RA = rechtsaf / LA = linksaf 
 

1. Start bij Landal en fiets naar het TOP net voor Paviljoen Reeuwijkse Hout. 

2. Ga bijna aan het eind vóór de TOP LA naar Paviljoen Reeuwijkse Hout (restaurant). 

3. Volg fietspad voorbij restaurant en ga met bocht mee naar rechts. 

4. Volg fietspad langs de surfplas (ligt aan je rechter hand)1. 

5. Na de bocht naar rechts, volg voorbij paal in wegdek de weg rechtdoor (buigt iets naar 

rechts) Lecksdijk. 

6. Rij de Lecksdijk helemaal af (je gaat voorbij aan de Bosmankade) tot aan de Hortemansdijk. 

7. Ga LA de ophaalbrug over. 

8. Na de ophaalbrug direct RA de Ree op. 

9. Volg de Ree. Ga met bocht mee naar rechts. 

10. Ga voorbij de ophaalbrug (rechts) naar de Zoetendijk. 

11. Aan eind Ree maakt de weg een bocht naar links. 

12. Ga mee LA de Korssendijk op. 

13. Direct rechts is een recreatiestrook aan het water (achter wat opgaand groen)2. 

14. Rij de hele Korssendijk af tot aan het eind Restaurant ’t Vaantje3. 

15. Ga voorbij Restaurant ’t Vaantje de ophaalbrug over en direct RA de Platteweg op 

16. Volg de Platteweg. Rij hem helemaal af. 

17. Aan het eind (voorbij de afslag LA naar een rotonde en autoweg) rechtdoor naar fietsbrug 

over de Breevaart. 

18. Ga na deze brug RA het Lucassenlaantje op. 

19. Volg het Lucassenlaantje4. Die gaat na de ophaalbrug over in de Notaris d’Aumerielaan. 

20. Halverwege vind je aan je rechterhand Bistro ’t Wapen van Reeuwijk. Daar heb je een 

prachtig uitzicht over de ’s-Gravenbroekse Plas.5 

21. Aan het eind op de T-kruising LA de brug over de Breevaart over. 

22. Direct na brug RA het fietspad langs de Breevaart op.6 

23. Fiets door tot de volgende brug over de Breevaart en ga RA de Dunantlaan op. 

24. Rij de Dunantlaan helemaal uit tot de T-kruising. 

25. Ga LA het Treebord op. 

26. Halverwege het Treebord (ter hoogte van het rioolgemaal, groot grijs gebouw links in de 

bocht aan de rand van het grasveld) kijk je rechts over weilanden en water met veel vogels. 

27. Volg het Treebord (op het fietspad) en bij zwembad de Fuut oversteken naar het fietspad 

langs de Oudeweg. 

28. Aan de rechterkant ligt het streekmuseum. 

29. Ga bij het streekmuseum de ophaalbrug over en RA de Oudeweg op. 

30. Op rotonde met verveners7 RA en volg het fietspas langs de N459. 

31. Volg fietspad met bocht naar rechts langs de Reeuwijkse Houtwal. 

32. Je bent weer bij Landal De Reeuwijkse Plassen. 

 

 
1 Kijk naar de vele watervogels 
2 Stap eventueel af en kijk over de plas Elfhoeven 
3 Goed voor een kopje koffie of lunch. Heb je voldoende tijd, vraag dan eens of de fluisterboot beschikbaar is. De boot is 
tegen vergoeding te huur. 
4 Kijk over plas Elfhoeven van de andere kant 
5 Goed voor een kopje koffie of lunch. 
6 Op deze kruising staan drie gemeentehuizen van Reeuwijk, het meest recente (grijze tegenover je is in 2013/2014 
verbouwd tot Thomashuis en herbergier. Rechts daarnaast staat het één na laatste, nu appartementengebouw. Vóór de 

brug aan de ’s Gravenbroekseweg staat het oudste gemeentehuis. 
7 De verveners is een verbeelding in cortenstaal van de baggeraars uit het gebied. Zwoegende mannen met een 
baggerbeugel 


