ROUTE AANWIJZIGEN BIJ WAT KNELPUNTEN BELLOPAD
Status 27 oktober 2020
BEGIN: OUDE STATION MIJDRECHT, Rondweg 3 A te Mijdrecht
Google Maps gebruikers: s.v.p. spatie tussen 3 en A, anders doet Google het fout. Het
oude station ligt op de hoek Rondweg/Industrieweg en pal achter de brandweerkazerne. Er hangen aan het oude station twee Bellopad info-borden, maar u kunt
daar voorlopig niet meer bij. Het station wordt sinds oktober 2020 verbouwd en
staat in de hekken.
Mijdrecht
Nadat u het oude station (van enige afstand)
bekeken hebt: steek de rondweg over, ga naar links
(naar het zuiden) zo’n 250 meter over het fietspad,
daarna langs (niet over!) de brug bij de Rabo-bank .
Volg het pad dat nu langzaam links afbuigt zo’n 180
meter. Daar ziet u een pad aan uw rechterhand
(foto) – dat is het oude spoor dat u vanaf hier volgt
tot aan de Demmerikse kade in Vinkeveen.
Station Wilnis
Nadat u langs station Wilnis bent gewandeld gaat u
rechts op het fietspad (opletten dus!) langs de
Ingenieur Enschedeweg. Volg deze weg een klein
stukje, bij de rotonde direct oversteken over de
N212 (alweer opletten). Loop nu naar het
kunstvoorwerp op de foto (aan uw linkerhand) en u
bent weer terug op het oude spoor – dat u volgt tot
aan de Demmerikse kade in Vinkeveen.
Spoorhuis Vinkeveen
Dit fraaie spoorhuis ligt aan De Demmerik, dit is nog niet de Demmerikse kade!
Gewoon oversteken en doorlopen dus, naar een van de mooiste polders van NL.
De volgende asfaltweg die u kruist is wel de Demmerikse kade, ga hier links.
Gemaal de Ruiter
U mag over de sluis lopen. Daarna gaat u onder de N201 door, en loopt u naar
rechts een stukje (zo’n 5 minuten richting het Noord-Oosten, de kant op van de A2
en Loenen) over het drukke fietspad (oppassen!) tot aan het Apollo-hotel (waar u
heerlijk kunt eten/drinken). Vervolgens links de Groenlandse Kade op - maar een
heel klein stukje! Tussen de Groenlandse Kade en de A2 loopt een wandel/fietspad
en data is veel veiliger (Groenlandse Kade is smal en veel autoverkeer, wel mooie
huizen). Wandel het pad tot aan restaurant De Viersprong (ook heerlijk eten en
drinken). Hier slaat u rechts af richting Baambrugge.

Baambrugge
Echt een onbekend juweeltje! U loopt de Zuwe af, bij de dorpstraat gaat u links, bij
de brugstraat rechts. Over het riviertje de Angstel linksaf, en vanaf hier de rivier
volgen. Vergeet niet ook bij de molen ’T Hoog en Groenland’ de Angstel te blijven
volgen, dat is zo’n mooi stuk.
Fort bij Abcoude:
U bent bijna bij het einde van de wandeling, via de molenweg ziet u het fort aan uw
rechterhand liggen. Loop langs het Jan de Klerk paviljoen het Gozen Doorpad af, en
blijf dat pad volgen langs de fortgracht tot u aan uw linkerhand het oude station van
Abcoude – de Witte Dame – ziet liggen.
Dit is het einde van de wandeling, u kunt bij de Witte Dame nog iets lekkers
eten/drinken. Het NS station is nog maar een paar minuutjes lopen, volg het spoor
noordwaarts.
Goede thuisreis – en laat ons uw tips, ervaringen en verbeteringen horen via
info@bellopad.nl
Gert Tetteroo
Directeur Spoorhuis Vinkeveen.

