Het Buijtenland van Rhoon – Fietsroute kort
(korte variant ca. 10 km - kan ook als korte wandeling of Nordic Walking traject)
( letters in de tekst corresponderen met de plattegrond in “routes” bij de
hoofdstukken “routekaart” en “onderweg” van de website www.polderdag-rhoon.nl )

Rijden van de route geschiedt op eigen risico – graag de verkeersregels in acht nemen en
goed oppassen. Vanaf de Parkeerplaats bij Golfhuis Nieuwe Polder (Veerweg - Rhoon)

01) Vanaf de parkeerplaats de Veerweg op terug richting Rhoon – U rijdt over de Napoleonroute, na 500 mtr
ziet u links in de berm een markeringspaaltje daarvan – rechts ligt (D) Portlandhoeve
02) Einde Veerweg links met de weg mee – u kruist de Molenpolderse Zeedijk (enige grasdijk IJsselmonde)
03) Met de weg mee rechts draait u de Korteweg op – links ligt (M) de Vossenburg
04) Einde weg rechtaf omhoog de Essendijk op – direkt links (L) boerderij van de Koning
05) Voorbij de kruising met de leidingstraat links (I) het vollegroends groententeeltbedijf van van Herk
06) Over de dijk fietsend ziet u achtereenvolgens links het melkveebedijf van Noordzij (J), rechts de stoeterij
van Kruidenier (H), links het akker- en tuinbouwbedrijf van de Klerk (G) en rechts de Willem’s Hoeve (F)
met Alpaca’s en schapenfokkerij.
07) Voor de Koedood slaat u linksaf het fietspad langs de Koedood in – tot aan Reestein (K)
08) Voor Reestein linksaf de brug over Het Weegje in en de eerste weg rechts – de Poelweg (X7)
09) Einde Poelweg de weg volgen (linksaf), deze gaat over in de Lageweg – u komt langs Heuvelsteijn (P)
10) Einde Lageweg bij de Johanna Hoeve (N) rechtsaf de Oudeweg in, langs ‘t Buytenlandt (O) aan de
rechterkant en Henk van de Linden (V) aan het einde links.
11) Einde Oudeweg rechtsaf de Rijsdijk op en de eerste afrit rechts nemen en oprijlaan volgen naar (T)
Zorgboerderij de Buytenhof, op Rijsdijk 98
12) Na bezoek Buytenhof terugrijden de oprijlaan uit – en rechtsaf slaan – benedendijks gaan rijden
13) Dan rechts de Edenhoeve (Q), naar boven en over het viaduct rechtsaf de parallelweg naar (Q2) de
Noordburg
14) Dezelfde weg terugrijdend bij het viaduct weer terug de Rijdsijk op ziet u achtereenvolgens (R)
(Teunishof) , (S) ( ’t Gilde) en (U) (Geeve) – de Rijsdijk blijven volgen, eerste weg rechts naar beneden
15) de Achterdijk met (W) op nr. 5 de Fam. Van Hilten, (paardenpension, veehouderij en veevoeders)
16) Terug naar de Rijsdijk en 100 mtr de weg rechts richting dorp volgen komt u bij (Z) Rijsdijk 95 – de
Hooge Stee van Fam. Bos (manege, paardenpension)
17) Terug de Rijsdijk nemen (niet richting dorp maar waar u vandaan kwam) en rechts de Omloopseweg in
18) Na Sportcomplex bij (A) op nr. 8 boerderij en pensionstal van Kampen – einde weg links, op deze
kruising ziet u rechts nog de Vlakkenburg (B) liggen – linksaf de Essendijk op.
19) Bij Essendijk 38 ziet u links de gedempte tankval (X8) en rechts achterop terrein de molenplaats (X10)
20) Essendijk volgen, eerste kruising rechtsaf de Schenkeldijk in – rechts de eeuwkant (X4) en in de bocht
het Driepolderpunt (X9) – een prachtig uitkijk en inspiratiepunt.
21) De Schenkeldijk uitrijden en aan het einde fietspad links nemen, over de Zeedijk
22) Einde fietspad rechts is weer het Golfhuis Nieuwe Polder – het startpunt van deze route

Meer informatie over de polders, geschiedenis, gebouwen, bedrijven en omgeving kunt u teruglezen op

www.polderdag-rhoon.nl

