
Heen & Weerroute 

 

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 rechtsaf, de Wal 
op. 

 Als u met de step vanaf de achterkant van de winkel (Wal 38a) vertrekt, gaat u rechtsaf. U gaat voor de kerk langs naar 
rechts met de weg mee, en rijdt bij het kruispunt rechtdoor, de Wal op. 

Uw route gaat enkele keren de Lekdijk op. Wij adviseren u deze steile stukjes te lopen met de step aan de hand. U kunt de 
step wel zelf laten klimmen door een klein beetje gas te geven. 

 U neemt de 2e weg rechts, de Korte Dijk, rijdt rechtdoor en bij Hotel Bélvèdere gaat u omhoog, de dijk op. 

 Bij de kruising met De Hem houdt u links aan, de Hogedijk. 

Bij hectometerpaaltje 2.3 vindt u een wandelgebiedje door de uiterwaarden van de Lek. 

 U passeert het dijkdorp Ammerstol, hier komt u langs diverse horecagelegenheden, evenals bij de veerpont. 
 Na Ammerstol rijdt u op de Lekdijk Oost, op nummer 42 vindt u de Mengelmoestuin, met heerlijke streekproducten. 

Leuk voor een bezoek, maar met zeer beperkte openingstijden. 
 U passeert enkele fabrieken aan de Lekzijde en ziet dan aan de rechterkant een weg. Tegenover deze weg, aan de 

linkerkant dus, ligt een klein fietspaadje.  

U neemt dit fietspad en staat dan bij veerpont Bergstoep, deze brengt u van Bergambacht naar Streefkerk. 

 Na de overvaart ziet u rechts een paar strandjes, bij mooi weer kunt u hier het water in of lekker pootje baden. 

 Hierna moet u een steile dijk op. Wilt u de step aan de hand nemen en naar boven lopen? 



Boven aan de dijk gekomen, kunt u kiezen: rechtsaf voor een route tussen de weilanden door of linksaf voor een route langs 
de Lek. Tussen de weilanden door is zeker een leuke route, maar wat minder comfortabel omdat een deel onverhard is. Als 
het nat weer is vragen wij u deze route niet te nemen, omdat de steps door de modder erg vuil worden.

Als u heeft gekozen voor de route langs de Lek:

 Op de dijk gaat u naar links en rijdt door tot in het dorp Groot
Verkeer) en weer naar rechts. U vervolgt de route vanaf Eetcafé Het Posthuijs, zie hieronder.

Als u heeft gekozen voor de route tussen de we

 Op de dijk gaat u naar rechts en meteen de 1

 Na ca. 300 meter neemt u de 1e weg links, de Boven Tiendweg op.

De Boven Tiendweg is voor een deel onverhard. Wilt u hier met beleid rijden?

 U rijdt door tot u tegen een breed water

 De weg gaat hier zeer steil omhoog, de dijk op. 
 Boven aangekomen gaat u rechtsaf de Sluis op, de Sluis wordt Voorstraat, maakt een bocht naar links

Verkeer) en weer naar rechts. 

Aan de rechterkant, op nummer 42, vindt u Eetcafé Het Posthuijs, voor een drankje of een hapje

 U rijdt door over de Voorstraat en neemt de 

 U neemt de 1e weg links, rijdt door een mooi villawijkje, gaat over een bruggetje, passeert Sporthal De Reiger en gaat 
weer over een bruggetje. 

 U steekt de weg (Haarsteeg) over en rijdt nu op de Wilgenweg, langs het voormalige Ooievaarsdorp Het Liesvelt.

 Aan het einde van de Wilgenweg steekt u de provinciale weg over en gaat
het fietspad op. 

 Vlak voor het water vindt u een smal fietspaadje naar rechts, hier gaat u naar beneden.
beneden. Wij adviseren u de step aan de hand te nemen en naar beneden te lopen. Past u in ieder geval goed op met 
het gebruik van de voorrem om te voorkomen dat u voorover ten val komt.

 U rijdt nu langs de vestingwerken van Nieuwpoort, met het water links van u.

 De 1e weg links voert u door de poort het oude vestingstadje in.

 Op het kruispunt met de Hoogstraat liggen

 Hier gaat u naar links, de Veersedijk op, deze voert u naar de veerpont Groot
 Aan de rechterkant ligt nog een wandelgebiedje door de uiterwaarden van de Lek.

Na de overvaart ziet u links de Veerpoort van Schoonhoven. Als u nog tijd, zin en (accu)energie over heeft, kunt u 
genieten van de bedrijvigheid op het water

Als u door de Veerpoort gaat, rijdt u het oude Schoonhoven in. Als u helemaal rechtdoor rijdt, komt u
grote parkeerplaats) uit, gaat u 1 (voor de achterkant van de winkel) of 2 (voor de voorkant van de winkel) keer rechts
kunt u de steps inleveren. U kunt ook nog even door de straatjes van Schoonhoven toeren.
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U rijdt door over de Voorstraat en neemt de 2e weg rechts (bij de bushalte), de Fuutlaan.

rijdt door een mooi villawijkje, gaat over een bruggetje, passeert Sporthal De Reiger en gaat 

over en rijdt nu op de Wilgenweg, langs het voormalige Ooievaarsdorp Het Liesvelt.

eekt u de provinciale weg over en gaat (iets links en meteen weer rechts)

Vlak voor het water vindt u een smal fietspaadje naar rechts, hier gaat u naar beneden. Deze weg gaat steil naar 
ep aan de hand te nemen en naar beneden te lopen. Past u in ieder geval goed op met 

het gebruik van de voorrem om te voorkomen dat u voorover ten val komt. 
U rijdt nu langs de vestingwerken van Nieuwpoort, met het water links van u. 

door de poort het oude vestingstadje in. 

gen Museum Het Stadhuis en Eetcafé De Dam.  

Hier gaat u naar links, de Veersedijk op, deze voert u naar de veerpont Groot-Ammers - Schoonhoven.
wandelgebiedje door de uiterwaarden van de Lek. 

ziet u links de Veerpoort van Schoonhoven. Als u nog tijd, zin en (accu)energie over heeft, kunt u 
genieten van de bedrijvigheid op het water. 

gaat, rijdt u het oude Schoonhoven in. Als u helemaal rechtdoor rijdt, komt u
, gaat u 1 (voor de achterkant van de winkel) of 2 (voor de voorkant van de winkel) keer rechts

unt ook nog even door de straatjes van Schoonhoven toeren. 

Heen & Weerroute 

Boven aan de dijk gekomen, kunt u kiezen: rechtsaf voor een route tussen de weilanden door of linksaf voor een route langs 
de weilanden door is zeker een leuke route, maar wat minder comfortabel omdat een deel onverhard is. Als 

het nat weer is vragen wij u deze route niet te nemen, omdat de steps door de modder erg vuil worden. 

maakt een bocht naar links (bord Doorgaand 
U vervolgt de route vanaf Eetcafé Het Posthuijs, zie hieronder. 

 

Wilt u de step aan de hand nemen en naar boven lopen? 
Boven aangekomen gaat u rechtsaf de Sluis op, de Sluis wordt Voorstraat, maakt een bocht naar links (bord Doorgaand 

Aan de rechterkant, op nummer 42, vindt u Eetcafé Het Posthuijs, voor een drankje of een hapje. 

. 

rijdt door een mooi villawijkje, gaat over een bruggetje, passeert Sporthal De Reiger en gaat 

over en rijdt nu op de Wilgenweg, langs het voormalige Ooievaarsdorp Het Liesvelt. 

(iets links en meteen weer rechts) rechtdoor 

Deze weg gaat steil naar 
ep aan de hand te nemen en naar beneden te lopen. Past u in ieder geval goed op met 

Schoonhoven. 

ziet u links de Veerpoort van Schoonhoven. Als u nog tijd, zin en (accu)energie over heeft, kunt u nog even 

gaat, rijdt u het oude Schoonhoven in. Als u helemaal rechtdoor rijdt, komt u bij het Doelenplein (de 
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