Warmond-Vinkeveen-Warmond
auto-toertocht heen ± 60 km
Een unieke route langs de wateren, die de schippers met hun zeilende kleine vrachtschepen (zonder
gebruikmaking van de motor) tijdens de Turfrace varen.
Zet km-teller op nul. LA linksaf, RA = rechtsaf, RD = rechtdoor > = richting
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Volg Dorpsstraat in Noordelijke richting, einde LA Beatrixlaan
einde RA (Herenweg) volgen, langs bos en verderop bocht mee naar links
RA de snelweg A 44 op > Amsterdam
Afrit 2 (Kaagdorp) de snelweg af en RA > Kaagdorp (langs afwateringskanaal)
einde LA (Lisserdijk) langs stukje Kaag en de ringvaart Haarlemmermeer
RD Huigsloot langs Hanepoel
RD Vredenburg langs lage draaibrug
RD (slinger) aquaduct (verbreding in aanbouw)
RA Weteringbrug over > Oude Wetering
ste
ste
1 LA (Bruggestraat) 1 RA langs de Oude Wetering > Braassemermeer
LA de veerpont op (ma-vr 7-19 za-zo 10-18)
pont af RD (Heilige Geestlaan) > Nieuwveen
RA (Herenweg) > Rijnsaterwoude volgen
RD Rijnsaterwoude langs kerk (links) en gemeentehuis (rechts)
over brug Leidse vaart en daarna direct 1ste LA (Woudsedijk Zuid) op
RD onder viaduct provinciale weg door de Leidse vaart volgen
In Langeraar RA (Langeraarseweg) > Ter Aar / Woubrugge (fietsroute RD > Papenveer)
bij voorrangsweg LA > Ter Aar
na kerk LA (Ringdijk) > andere richtingen
RA knik, T-kruising RD (Hogeland in) > Nieuwveen
einde LA (Westkanaalweg) > Nieuwveen links langs Aarkanaal
RD bij brug Papenveer
ste
RA brug over > Nieuwveen en direct 1 LA (Nieuwveens Jaagpad) > Nieuw Amstel,
andere kant Aarkanaal volgen
Bij Tolhuissluis RD nu Amstel-Drecht kanaal volgen (fietsers via sluis fietspad)
ste
Vrouwenakker LA brug over 1 RA > Uithoorn andere kant kanaal volgen
Uithoorn LA en even later RA (doorgaand verkeer) langs winkelcentrum en langs
gemeentehuis. Bij verkeerslicht RD en bij rotonde RA > Centrum-N
einde LA (Dorpsstraat) brengt ons weer bij het Amstel-Drechtkanaal
bij viaduct (hoogte 2,3 m) RD en het water ongeveer 4 km blijven volgen
bij kerk RA, bij T-kruising RA (Van Seumerenlaan) en bij knik RA (Amsteldijk-Z)
RA veerpont op (ma-vr 6-20 za 7-20 zo 9-20)
pont af LA (Waverdijk), de Waver volgen, een uniek stukje Nederland
ste
bij watersplitsing LA brug over en 1 RA (Winkeldijk) de Winkel volgen
jachthavens overzijde (met Proosdijersluis N-kant Vinkeveense plassen)
RD bij driesprong (en brug om eventueel aan de andere zijde terug te rijden naar die sluis)
RA naast de snelweg de nevenweg op > Baambrugge
RD gemeente Vinkeveen in langs villa's en haventjes
RA bij restaurant "de Eetkamer" de Baambrugse Zuwe 3½ km volgen
RA naar jachthaven Börger/Museum de Ronde Venen (0,4 km) aan rechterzijde: Keerpunt
Turfrace of
LA naar zeilschool en VVV-kantoor (0,3 km) vlak na viaduct aan linker zijde

Warmond-Vinkeveen-Warmond
auto-toertocht terug ± 50 km
Zet km-teller op nul. LA linksaf, RA = rechtsaf, RD = rechtdoor > = richting
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Jachthaven Börger / Museum de Ronde Venen (Herenweg 240) bij uitrit LA
onder viaduct RD, links ligt het VVV-kantoor (bij vertrek daar ook uitrit LA)
RD over ophaalbrug Geuzensloot de weg (Demmerik) volgen
bij café/restaurant “De Schans” RA (Uitweg) > Wilnis, naar/langs ringvaart
Wilnis in en bij T-splitsing RD (Oudhuyzerweg) > Mijdrecht
verkeerslicht RD > Wilnis-Dorp (30 km-zone in), RA / LA voor de kerk langs.
In principe RD. Kort erna LA / RA (Dorpstraat – Herenweg) vervolgen.
ste
bij voorrangsweg LA en 1 RA (Burg. Padmosweg) de dijkweg volgen
bij splitsing RA > Mijdrecht en voor kerk LA (Bozenhove)
bij rotonde RA, over brug ringvaart Groot Mijdrecht en mee LA buigen
bij verkeerslicht RD en daarna weer mee met bocht naar links
bij rotonde RD (Dukaton) > Proosdij en volgende rotonde weer RD
einde LA en knik RA (Verhoefweg) langs dijk Kerkvaart
LA voorrangsweg op (Ringdijk), rechts ligt de Pondskoekersluis
ste
na brug Kromme Mijdrecht direct 1 RA langs het water (rij voorzichtig)
een smal weggetje met haarspeldbochten, weer een uniek stukje Nederland!
u ziet nu de Pondskoekersluis aan de overzijde liggen
bij watersplitsing de weg blijven volgen nu langs Amstel-Drechtkanaal
Vrouwenakker bij brug RD kanaal rechts houden
Bij Tolhuissluis RD (hier overnachten de deelnemers aan de Turfrace van za. op zo.)
Nieuwveen RA de brug over > Leimuiden
links passeert u de Langeraarse plas en rechts de Damse poel
bij T-kruising (links) RD en dan goed opletten anders rij je er aan voorbij:
T-kruising (rechts) RA > Bilderdam
Bilderdam RD inrijden en na de brug over de Drecht LA
de weg slingert achter enkele huizen om en komt weer bij het water uit
voor viaduct provinciale weg RA (andere richtingen)
RD onder hoogtebeperking (1,9 m) door en einde LA (Burg. Bakhuizenlaan)
Bij verkeerslicht RA > Nieuw Vennep
na brug ringvaart Haarlemmermeer LA > Roelofarendsveen
ste
ste
direct 1 pad LA en 1 RA (om petit-restaurant heen) de ringvaart volgen
RD langs Weteringbrug
RD langs draaibrug
ste
ste
Bij Buitenkaag vóór veerpont RA dan 1 LA en 1 RA langs afwateringskanaal
LA over kanaal, extra goed uitkijken en RD de snelweg A44 op > Den Haag
bij afrit 4 (Warmond / Voorhout) de snelweg verlaten en RA > Warmond
eindpunt recreatie gemeente Warmond, Warmond aan de Kagerplassen.

Toertocht uitgereden? Wat een mooie rit hè? Wat een prachtig land !! Het overvolle Westen kent
schilderachtige polders, schitterende vaartjes en rustige dijkweggetjes. Hier geen file, maar uitwijken of
stoppen voor een tegenligger. Met de auto is het volop genieten van al dat schoons. De afstand wordt
moeiteloos afgelegd. Dat ligt anders voor schippers en bemanning van de Turfrace-schepen. Weer en
wind kunnen tegenzitten en in de jaaglijn is het een zware opgave. Het is van historisch belang om de
zeilende vrachtschepen in de vaart te houden. De race is een eerbetoon aan de schippers van weleer!
Steun dit en word donateur:
Stichting Zeilvaart Warmond
Postbus 68, 2360 AB Warmond

