
Boenderpasroute 

 

Alle Steppi-E routes zijn ongeveer 16 km lang, voor elk van de ritten heeft u 3 uur de tijd. De steps hebben 

een snelheid van 20 km/uur, dus u hebt alle gelegenheid voor een wandeling, een pauze op een terrasje of een 
bezichtiging onderweg. Zet de steps altijd aan een vast object of aan elkaar vast. 

Heeft u pech onderweg? Wij zijn bereikbaar onder telefoonnummer 06-51162143. 
Enkele tips: controleert u altijd eerst of u de contactsleutel in de ‘aan’-stand heeft gezet en de zijstandaard is 
ingeklapt. 

De routebeschrijving: 

 Als u met de step vanaf de voorkant van de winkel (Lopikerstraat 54) vertrekt, gaat u bij het kruispunt 
linksaf, de Wal op. U gaat voor de kerk langs naar links met de weg mee, komt langs de achterzijde van 
de winkel (Wal 38a) en rijdt door tot het grote parkeerterrein. 

 Als u met de step vanaf de achterkant van de winkel (Wal 38a) vertrekt, gaat u linksaf en rijdt door tot 
het grote parkeerterrein. 

U staat voor het Doelenplein (de grote parkeerplaats). 

 U steekt het Doelenplein over, helemaal achterin links en meteen weer rechts, vindt u een steegje, de 
Waagstraat. 

 De Waagstraat rijdt u uit, aan het eind linksaf en op het plein rechtsaf, langs de kerk de Kerkstraat in. 

 Aan het einde rechtsaf en dan de 1e linksaf, de Kerkweg op. 
 Bij de rotonde gaat u rechtdoor. 

U rijdt nu door een stukje Lelijk Schoonhoven, maar daar halen we u snel weer uit! 



 Aan het einde van de weg gaat u linksaf, de Pasteurweg op
rechts en wordt Leeghwaterstraat.

 U volgt de Leeghwaterstraat tot u in een bocht naar rechts linksaf gaat, de Newtonstraat in.
 De Newtonstraat volgt u totdat u te

 Links in de hoek is een fietspaadje met een houten bruggetje. Dit bruggetje bre

 U gaat linksaf, de Opweg op

De Opweg wordt Bovenberg, op Bovenberg 130, aan de 

 Na een paar honderd meter
 Op het 1e kruispunt vindt u een picknicktafel, hier gaat u rechtsaf

 Het pad maakt een bocht naar rechts, wordt hier Geerpad. Iets verderop na het bruggetje staat ook 
nog een picknicktafel. 

 U rijdt het pad uit, de bebouwing in en via het Julianaplein komt u op de West Vlisterdijk, hier linksaf.

U bent nu bij Petit Restaurant De Vlisterstee

 Vlak voor het restaurant steekt u via de Glijbaanbrug het riviertje
 U rijdt het kruispunt met de richtingborden (Slangeweg) voorbij en gaat direct daarna naar links, de 

Bonrepas op. Of niet!!! Als u hier even rechtdoor de brug overgaat:

Vindt u na ca. 50 meter café De Vlist en een leuk curiosa/brocantewi

 Na uw bezoek wel weer terugkeren naar de brug en dan rechtsaf de Bonrepas op!

 Vlak voor het einde slaat u linksaf het fietspad Vinkenpad op.
 U neemt het eerste bruggetje rechts, na het bruggetje meteen links, de provinciale weg over en dan 

weer links. 
 U gaat de 1e weg rechts (Lopikerweg), 

rechts en dan meteen weer links (Halve Maan).

 De Halve Maan maakt een bocht naar rechts, aan het einde gaat u linksaf, de Montignylaan uit.
 U rijdt onder de provinciale weg door, aan het eind gaat u rechtsaf de Lekdijk Oost op.

 U steekt de provinciale weg over, tussen de smalle hekjes door en rijdt rechtdoor tot u op de Wal 
komt. Hier gaat u linksaf en rijdt door tot het einde.

Op dit punt ziet u links de Veerpoort van Schoonhoven. Als u nog tijd, zin en (accu)energie over heeft, kunt u 
linksaf door de Veerpoort naar de Lek rijden en even genieten van de bedrijvigheid op het water

Als u rechtsaf gaat, rijdt u het oude Schoonhoven i
Doelenplein en kunt u de steps inleveren. U kunt ook nog even door de straatjes van Schoonhoven toeren.
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Aan het einde van de weg gaat u linksaf, de Pasteurweg op. De Pasteurweg maakt een bocht naar 
rechts en wordt Leeghwaterstraat. 
U volgt de Leeghwaterstraat tot u in een bocht naar rechts linksaf gaat, de Newtonstraat in.
De Newtonstraat volgt u totdat u tegen een slootje aan rijdt. 

Links in de hoek is een fietspaadje met een houten bruggetje. Dit bruggetje bren

Opweg op. 

p Bovenberg 130, aan de rechterkant, vindt u Boerderij Levensvreugd.

paar honderd meter gaat u schuin rechts de Kadijk op, een geasfalteerd karrenspoor
kruispunt vindt u een picknicktafel, hier gaat u rechtsaf. 

Het pad maakt een bocht naar rechts, wordt hier Geerpad. Iets verderop na het bruggetje staat ook 

U rijdt het pad uit, de bebouwing in en via het Julianaplein komt u op de West Vlisterdijk, hier linksaf.

Petit Restaurant De Vlisterstee. 

Vlak voor het restaurant steekt u via de Glijbaanbrug het riviertje de Vlist over en gaat rechtsaf
rijdt het kruispunt met de richtingborden (Slangeweg) voorbij en gaat direct daarna naar links, de 

Als u hier even rechtdoor de brug overgaat: 

Vindt u na ca. 50 meter café De Vlist en een leuk curiosa/brocantewinkeltje.  

el weer terugkeren naar de brug en dan rechtsaf de Bonrepas op!

Vlak voor het einde slaat u linksaf het fietspad Vinkenpad op. 
U neemt het eerste bruggetje rechts, na het bruggetje meteen links, de provinciale weg over en dan 

weg rechts (Lopikerweg), over de brug de 1e weg links (Lopikersingel), aan het einde 
rechts en dan meteen weer links (Halve Maan). 

De Halve Maan maakt een bocht naar rechts, aan het einde gaat u linksaf, de Montignylaan uit.
r de provinciale weg door, aan het eind gaat u rechtsaf de Lekdijk Oost op.

U steekt de provinciale weg over, tussen de smalle hekjes door en rijdt rechtdoor tot u op de Wal 
Hier gaat u linksaf en rijdt door tot het einde. 

dit punt ziet u links de Veerpoort van Schoonhoven. Als u nog tijd, zin en (accu)energie over heeft, kunt u 
linksaf door de Veerpoort naar de Lek rijden en even genieten van de bedrijvigheid op het water

Als u rechtsaf gaat, rijdt u het oude Schoonhoven in. Als u helemaal rechtdoor rijdt, komt u weer uit bij het 
Doelenplein en kunt u de steps inleveren. U kunt ook nog even door de straatjes van Schoonhoven toeren.
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r de provinciale weg door, aan het eind gaat u rechtsaf de Lekdijk Oost op. 

U steekt de provinciale weg over, tussen de smalle hekjes door en rijdt rechtdoor tot u op de Wal 

dit punt ziet u links de Veerpoort van Schoonhoven. Als u nog tijd, zin en (accu)energie over heeft, kunt u 
linksaf door de Veerpoort naar de Lek rijden en even genieten van de bedrijvigheid op het water. 

n. Als u helemaal rechtdoor rijdt, komt u weer uit bij het 
Doelenplein en kunt u de steps inleveren. U kunt ook nog even door de straatjes van Schoonhoven toeren. 


