
Doortraproute

Bezienswaardigheden
U fietst door de prachtige gemeente 
Wijdemeren. Wijdemeren is een 
zeer waterrijke gemeente met in 
het noordwesten de Spiegelplas en 
ten oosten daarvan de Ankeveense 
Plassen, en in het (zuid)westen de 
Loosdrechtse Plassen. Het Hilversums 
Kanaal, de waterverbinding van 
buurgemeente Hilversum met de 
Vecht, deelt de gemeente in tweeën.

Tijdens deze fietsroute start u vanuit 
het dorp Kortenhoef en ontdekt u de 
dorpen Loosdrecht en ’s Graveland 
en raakt u de rand van Hilversum. 
Een divers landschap kenmerkt deze 
route. Van de Loosdrechtse plassen 
tot het Corversbos en van het Goois 
Natuurreservaat tot de landgoederen 
Spanderswoud, Boekesteyn en 
Swaenenburgh. Laat u verrassen  
door de diversiteit!

Bezienswaardigheden tijdens de route: 
Trompenburgh, Biologische tuinderij 
Land en Boschzigt, Beeldentuin de 
Zanderij, Bezoekerscentrum Gooi- en 
Vechtstreek.

Kortenhoef 25 km

  Start: Tegenover Restaurant Vlaar, 
Noordereinde 129 Kortenhoef.  
Voldoende parkeergelegenheid. 
Rijrichting:  (tegen de klok in) 

..  = Fietsknooppunt

1. Rijd 550 meter zuidwaarts en volg de 
borden naar 09 , sla bij 09  rechts af en 
volg de borden naar 06  

2. Bij 06  links af naar knooppunt 05  

3. Bij 05  naar 07  

4. Bij 07  naar knooppunt 26  

5. Bij 26  naar 28  

6. Hier wordt afgeweken van de knooppunt
route. Bij de volgende rotonde die u 
tegenkomt slaat u links af in de richting  
van Hilversum  

7. Ga bij de rotonde na 500 meter links af  
en volg de borden naar 12  

8. Bij 12  steekt u rechts de Vreelandseweg 
over richting ’sGraveland  en volg de 
borden van 74  

9. Bij 74  naar 11  

10. Bij 11  nog even rechtdoor de  
weg vervolgen en na 150 meter de  
’s- Gravelandseweg oversteken  

Opletpunten
Bij routepunt 8:
Let op gevaarlijke oversteek.
Bij routepunt 10:
Let op gevaarlijke oversteek.
Bij routepunt 15:
Let op gevaarlijke oversteek.
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11. Volg nog 100 meter de Oude Meentweg. 
Hier wordt afgeweken van de knooppunt
route. Ga rechts af de Boslaan in 

12. Na 300 meter links af de Bachlaan in,  
langs de heide 

13. Volg nu weer de borden naar 50  

14. Bij 50  rechtdoor naar 36  

15. Steek na 200 meter de Bussumergrintweg  
over . Blijf de 36  volgen 

16. Bij 36  links af naar 10  

17. Volg na 10  de borden naar 08  

18. Bij 08  links af in de richting van 09 .  
Na 600 meter heeft u het eindpunt van  
de route bereikt.

Horeca & Rustpunten
De verschillende horeca gelegenheden 
die u onderweg tegenkomt:
Restaurant Vlaar, Cafetaria Noordereind, 
Cafe Zomerlust, Fletcher Hotel,  
De Haven Club, Brasserie Wetterwille  
en Bar-bistro ’t Bruggetje.

Er zijn diverse bankjes die u tijdens de 
route passeert. Onze twee favorieten 
lichten we er hier uit: 
Als u langs de Loosdrechtse plas 
fietst dan vindt u aan uw rechterhand 
meerdere bankjes met uitzicht over het 
water (punt 4 in de routebeschrijving).

Ter hoogte van de Bachlaan passeert u 
diverse bankjes waaronder een bankje 
aan de linkerhand met uitzicht over de 
hei (punt 13 in de routebeschrijving).

Zoek op internet en www.rustpunten.nu 
naar openingstijden en -perioden.

LEGENDA

..  Fietsknooppunt  Opletpunt

1-2 Hier wijken we af van de fiets
knooppunten. Dit verwijst naar het 
nummer in de routebeschrijving.
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Bron: Kadaster

LEGENDA DOORTRAPROUTE

 Start: Tegenover 
Restaurant Vlaar, 
Noordereinde 129 
Kortenhoef

 Bankje

 Horeca/Rustpunt

..  Fietsknooppunt

 Opletpunt, lees vóóraf 
de routebeschrijving



Over Doortraproutes
Doortraproutes zijn comfortabele en leuke 
fiets rondjes van 20-25 km voor senioren. 
De routes zijn mooi en groen. Ze gaan 
zoveel mogelijk over ruime paden, rustige 
wegen, overzichtelijke kruispunten en 
kennen weinig obstakels.

Alle routes zijn gemaakt door vrijwilligers 
van de Fietsersbond. Om te checken of 
fietsers de Doortraproutes als aantrekkelijk 
en veilig ervaren, hebben tientallen oudere 
fietsers de routes getest. Komt u toch een 
fout of probleem tegen? Mail dan naar 
doortraproute@fietsersbond.nl.

Meer Doortraproutes
U vindt alle Doortraproutes en  
meer informatie over het project op  
www.fietsersbond.nl/doortraproutes.

De routes op telefoon of GPS
Alle Doortraproutes zijn ook op uw  
telefoon te gebruiken, download hiervoor  
de Fietsersbond Routeplanner-app in de  
App Store of Google Play. Een GPX-
bestand voor uw GPS-apparaat vindt 
u op routeplanner.fietsersbond.nl, ga 
naar ‘voorgeplande routes’ en zoek op 
‘Doortraproute’.

www.teamsportservice.nl


