Etappe 12: ‘s-Graveland - Abcoude (21 km)
ZUID -> NOORD etappe
Let op: op de onverharde delen van de etappe zijn honden niet toegestaan.
LEGENDA: LA = linksaf, RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, ahe = aan het eind

Startpunt: bezoekerscentrum Boekensteyn van Natuurmonumenten (NM) in 's-Graveland, bij
dubbel infopaneel Noord-Hollandpad, ingang P-plaats. RD coördinaten: 137.000 + 473.000
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westwaarts voetpad evenwijdig aan oprit bezoekerscentrum, ahe LA Noordereinde,
fietspad
na ± 200 m RA en weer RA de brug over de Cannenburgerweg op
na ± 200 m LA Verlengd Bergsepad (weilandpad NM). Let op er wordt gewerkt aan nieuwe
natuur, het pad kan omgelegd zijn . Maar is wel altijd doorgaand (winter/voorjaar
2011)steeds RD, zijpaden negeren
ahe op Stichts End (Ankeveen) RA en direct LA Bergsepad (schelpenpad)
ahe na bocht en brugje LA betonpad: Googpad, na ± 2 km RD over brugje
ahe RD over N523/Randweg (!), door bosje, greppel en schuin RD over P-plaats
RD resp. Reiger- & Lijsterlaan, ahe over Overmeerseweg en schuin LA voetpad Vechtoever
ahe LA tussen huizen door, RA Vreelandseweg, na ± 1 km RA over brug en RD
Vreelandseweg
wordt Bergseweg, na ± 2 km schuin RA halfverhard Jaagpad langs Vechtoever in Vreeland
ahe schuin RD Klapstraat, 1e RA over Vechtbrug en LA Duinkerken
1e RA Spoorlaan, steeds RD, zijwegen negeren, ahe RA Singel en direct LA Spoorlaan
wordt Vreelandselaan, ahe LA Oostkanaaldijk, 1e RA asfaltwegje
ahe RA met metalen taludtrapje naar fietspad N201, kanaalbrug over, 1e schuin RA
Rijksstraatweg
steeds RD in Loenersloot, na ± 3 km in Baambrugge LA over brug en schuin RA Kleiweg
gaat over in De Horn(weg), steeds RD, zijwegen negeren, op Y-splitsing RA Winkeldijk
wordt na bocht Koppeldijk, steeds RD naar kruising Burg. Des Tombeweg naar:

Eindpunt: in Abcoude, op kruising Burg. Des Tombeweg/ Koppeldijk , bij raadhuis/Angstelbrug
Let op! Dit is een alternatief eindpunt, tot nader order. Vanwege verbreding A2 en m.n. afsluiting &
verplaatsing voet-fietstunneltje (± juli 2011 gereed) eindigt deze etappe voorlopig niet meer buiten Abcoude
(op Y-spitsing Winkeldijk – De Horn), maar in Abcoude zelf
Doorloopje naar nieuw NS-station Abcoude: schuin RD Raadhuisplein(weg), na klapbrug RD
Hoogstraat, ahe bij kerk RA Kerkstraat, 2e LA Bijdorpstraat, ahe schuin RA Broekzijdselaan naar
stationsingang

