
Van Watersportvereniging De Breek naar Museum Grietje Tump 
 

• Ga vanaf het terrein van de Watersportvereniging linksaf het fietspad op. 
• Neem na ongeveer 50 m de eerste afslag links richting sportpark. 
• Fiets door het sportpark (langs atletiekvereniging, tennisvereniging, voetbalvelden). 
• Ga het bruggetje over en fiets rechtdoor over de Sportlaan. 
• Sla aan het eind van de Sportlaan rechtsaf de Dorpsstraat op. 
• Fiets rechtdoor, de Dorpsstraat wordt vanzelf Zuideinde. 
• Op nummer 69 aan je linkerhand is het Museum Grietje Tump. 

 
 
Van Museum Grietje Tump naar Rock 
 

• Ga vanaf het terrein van Grietje Tump linksaf op Zuideinde. 
• Op het kruispunt rechtuit en onder het viaduct door. 
• Na het viaduct links aanhouden de Kadoelenweg op. 
• Volg de Kadoelenweg (we adviseren aan het eind een sprintje om de dijk op te komen ;-)). 
• Sla linksaf de Landsmeerderdijk op.  
• Volg de dijk (langs het Concertgemaal).  
• Als de fietsstrook ophoudt oversteken en aan de andere kant van de weg verder fietsen 

(Landsmeerderdijk wordt Buiksloterdijk). 
• Blijf het fietspad volgen met de bocht mee naar links (langs busgarage Metaalbewerkerweg aan 

rechterhand). 
• Neem direct na het industrieterrein aan de rechterkant het eerste fietspad naar rechts (fietspad 

parallel aan Vuurwerkerweg/Floraweg). 
• Bij het stoplicht rechtdoor (Ridderspoorweg). 
• Blijf rechtdoor fietsen langs de nieuwbouwkavels en over de brug totdat je niet verder rechtdoor 

kunt.  
• Sla aan het eind van de Ridderspoorweg rechtsaf de Distelweg op. 
• Aan het eind van de Distelweg vind je Rock aan je linkerhand (Distelweg 113). 

 
 
Van Rock naar Watersportvereniging De Breek 
(Tot de Kadoelenweg is dit dezelfde route als op de heenweg) 
 

• Ga vanaf het terrein van Rock rechtsaf de Distelweg op. 
• Sla bij de eerst kruising linksaf de Ridderspoorweg op. 

Let op! Het is hier handiger om aan de linkerkant van de weg te fietsen in verband met 
werkzaamheden aan de andere kant. Je fietst dus tegen het verkeer in.  

• Fiets helemaal door tot de stoplichten en steek daar over naar de rechterkant van de 
Ridderspoorweg. 

• Vervolg je weg rechtdoor over het fietspad parallel aan de Floraweg. 
• Na ongeveer 200 m (voordat de Floraweg een bocht naar rechts maakt) linksaf de weg oversteken 

en gelijk rechtsaf het fietspad op (het fietspad parallel aan de Vuurwerkerweg). 
• Op de fietspad-kruising linksaf (Metaalbewerkerweg). 
• Het fietspad volgen (langs busgarage Metaalbewerkerweg aan linkerhand) met de bocht mee naar 

rechts.  
• De Metaalbewerker gaat verder als Buiksloterdijk en verandert vervolgens in de Landsmeerderdijk 

(gewoon fietspad blijven volgen en op de dijk blijven). 
• Bij de kruising met de Kadoelenweg de Landsmeerdijk blijven volgen  (dus niet rechtsaf de 

Kadoelenweg richting Landsmeer op). 
• Neem de eerste afslag rechts de Stoombootweg op. 
• De Stoombootweg buigt naar rechts. Sla in deze bocht linksaf de Pandorinastraat op. 
• Sla aan het eind linksaf de Stentorstraat op. 
• Sla bij de tweede zijstraat rechtsaf, de Halteriastraat op. Deze komt uit op een fietspad. 
• Blijf dit fietspad volgen (bocht naar links, bocht naar rechts, over de busbaan, onder viaduct door, 

langs water). 
• Fietspad heet dan Het Luijendijkje. 
• Volg Het Luijendijkje (woonwijk blijft aan je rechterhand) . 
• Blijf het fietspad volgen tot vlak na de woonwijk. Daar bevindt de Watersportvereniging zich aan je 

rechterhand (nog vóór het ophaalbruggetje). 


