
Route Elfdorpentocht 
De route is ruim 50 km. Bij het ontwikkelen van de route is uitgegaan van 
het knooppuntennetwerk. Echter, soms wijken we af voor de route om bij 
bepaalde monumenten te komen. 
 
Start: elk willekeurig adres in Kaag en Braassem, deze beschrijving start bij de 
Vlietmolen in Hoogmade 

• 47 – 46 – 78 – 45 – 44 – 33 – 34 – 19 

• niet doorfietsen naar 18, maar voor de brug naar rechts 
Vriezenkoop-Zuid op richting Bilderdam 

• Aan het eind van de straat linksaf de brug over naar het 
monument (turfstekerswoningen) en knooppunt 11 

• Via de andere kant van het water (Vriezenkoop-Noord) fiets je 
naar nummer 13 

• Bij knooppunt 18 wijk je weer iets van de route af, rechtsaf de 
Dorpsstraat in voor de Dorpskerk en knooppunt 6 

• 5 – 10 – 21 – 14 – 29 – 17 

• Vanaf knooppunt 17 rechtsaf de Stationsstraat op richting 
rotonde rechtdoor de Sotaweg op. Aan het eind van de Sotaweg 
rechtsaf naar de Googermolen. 

• Vanaf de Googermolen klein stukje terug naar de route, 
rechtdoor het fietspad op langs de Ringvaart naar  9 

• 8 – pont van Buitenkaag naar Kaag en aan de andere kant van 
het eiland van Kaag naar Oud Ade. Let op: het fietspontje kan mag 
maximaal 12 personen per keer vervoeren. Houd er daarom 
rekening mee dat de wachttijd bij mooi weer op kan lopen. Gelukkig 
zijn er voldoende monumenten te bezichtigen op Kaag en zijn er 
restaurants voor een (tussen)stop. 

• 39 – 40 – 86 – 43 – 38 – 48 – 47 
  

Informatie over veerpont van en naar Kaag 
Speciaal voor Open Monumentendag vaart 10 en 11 september een fietspont 
tussen Kaag en Oud Ade. Vanaf Buitenkaag vaart altijd een grote veerpont. De 
totale kosten zijn €3. 


