
Linschotenroute 

Door: Peter Kuiper 

 

De Linschotenroute is een kanoroute over de Lange Linschoten en de Hollandsche IJssel langs de 
mooie plaatsen Linschoten, Montfoort en Oudewater. Oudewater verkeeg in 1265 al stadsrechten, 
en is daarmee de oudste stad in het Groene Hart! 

Vanaf Montfoort kun je ook de Hollandsche IJssel vervolgen naar IJsselstein. Halverwege Montfoort 
en Oudewater kun je bij Gemaal de Pleyt overstappen naar de Lopikerwaard. Bij het gemaal is een 
kanosteiger in de Hollandsche IJssel. Passeer het gemaal aan de rechterkant: hier is een hekje waar 
kanovaarders doorheen mogen. 

Je kunt de route beide kanten op varen, maar rechtsom staat de route ook aangegeven met ANWB-
bordjes, en heb je het mooiste deel op het laatst. Bovendien heb je dan de stroom mee op de 
Hollandsche IJssel, als de stuwen open staan. 
 
Online: deze route kan ook online bekeken worden met meer en grotere foto’s: 
https://kanokaartutrecht.nl/linschoten.html  

 

Lengte: 18.6 km.  

 
Start: Aan de rand van Linschoten is een TOP (Toeristisch Overstappunt) direct naast de rotonde van 
de N204. Je kunt hier parkeren (geen campers). Kanosteiger aanwezig. 
Adres: Noord Linschoterdijk 1, 3461 AC Linschoten. 

 
Kanoverhuur: In Linschoten is kanoverhuur De Jonge Kano. De website is heel summier, maar hier 
zijn de contactgegevens: Telefoon: 0348 415065. https://www.dejongekano.nl/  
Adres: Korte Linschoten Oostzijde 9, 3461 CG Linschoten. 

Tussen Linschoten en Oudewater aan de Lange Linschoten is natuurcamping met kanoverhuur De 
Boerderij. Telefoon: 0348 421199 / 06 51041916. https://natuurcampingdeboerderij.nl/  
Adres: Zuid-Linschoterzandweg 15, 3425 EM Snelrewaard 

 
Horeca: In Oudewater zijn diverse horeca gelegenheden, maar niet met een terras aan het water. 
Vlak voor het einde van de route, niet ver van Linschoten, is Theetuin De Schapenlaan: 
https://www.theetuinlinschoten.nl/  
Als je onder het bruggetje door gaat, dan zie je rechts een kleine kanosteiger bij de theetuin. 
 
Overdragen: In Montfoort moet je geschut worden in de sluis, of kun je overdragen. In Oudewater 
kun je de sluis zelf bedienen vanaf het water, en kun je ook overdragen als je niet wilt wachten. Op 
de rest van de route hoef je niet over te dragen. 

 

Route: De route is goed aangegeven met 6-hoekige ANWB bordjes. 

https://kanokaartutrecht.nl/linschoten.html
https://www.dejongekano.nl/
https://natuurcampingdeboerderij.nl/
https://www.theetuinlinschoten.nl/


Kaart: 

 



Route:  
De nummers hieronder verwijzen naar de nummers op 
de kaart.  

 

Linschoten 

1: Loop vanaf de parkeerplaats (TOP Linschoten, 
Noord Linschoterdijk 1, 3461 AC Linschoten) over een 
klein bruggetje en ga dan bij de kanosteiger het water 
in. Ga linksaf richting Linschoten. Je gaat onder de 
N204 door, en bent dan in Linschoten. In Linschoten 
kom je op een driesprong. Ga hier naar rechts de 
Montfoortse Vaart op. 

 

 

Montfoortse Vaart  

2: Vervolg je weg over de Montfoortse Vaart tot in 
Montfoort. 

Het eerste stuk van de Montfoortse Vaart gaat door 
weilanden, met veel riet in de zomer. Na de bocht 
naar rechts loopt de vaart langs een weg.  

 

Montfoort 

3: In Montfoort is een sluis waar je doorheen moet. Je 
kunt ook overdragen. Net voor de sluis is een 
kanosteiger aan je linkerhand . 

Kanosteiger voor de sluis in Montfoort, bij het einde 
van de Montfoortse Vaart:  Foto: Marten de la Vieter 

 

 

 

 

 

 

Hollandsche IJssel  

4: Vervolg de Hollandsche IJssel tot in Oudewater. 

  

Kanosteiger bij het startpunt, het Toeristisch 
Overstappunt (TOP) Linschoten:   
Foto: Hans Broekema 

Linschoten 
Foto: Marten de la Vieter 

Aan het einde van de Montfoortse vaart heb je mooi 
zicht op de twee kerktorens van Montfoort 

Hollandsche IJssel 



Oudewater 

5: Ga na de brug in Oudewater rechtsaf de Lange 
Linschoten op. Je vaart nu door de zeer oude en fraaie 
centrum van Oudewater. Je gaat onder de markt door. 
Even verder is een sluisje met zelfbediening. Je kunt in 
de kano blijven en op de groene knop drukken. 

 

 

Lange Linschoten 

6: Na de sluis vaar je over de Lange Linschoten 
totdat je terug bent bij de kanosteiger van de 
TOP Linschoten.  

De Lange Linschoten is een oud riviertje. Vroeger 
vertrok een wekelijkse veerdienst vanaf 
Oudewater over de Lange Linschoten naar 
Amsterdam. 

 

Vlak voor het einde van de route, net voor een bocht, 
kom je langs de mooi gelegen theetuin De 
Schapenlaan. Als je onder het bruggetje door gaat, dan 
vind je daar een kleine aanlegsteiger:  

Na de theetuin is het nog een klein eindje tot aan de 
kanosteiger waar je begonnen bent. 

 

Peter Kuiper – kanokaartutrecht.nl 

Ik ben benieuwd naar ervaringen met deze route!  
Reacties kun je sturen naar peter@kanokaartutrecht.nl 

Oudewater  
Foto: Marten de la Vieter 

Knotwilgen langs de Lange Linschoten 
Foto: Marten de la Vieter 

Theetuin de Schapenlaan 

mailto:peter@kanokaartutrecht.nl

