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Welkom

in de regio

Gooi

en

Vechtstreek

Kanoën over plassen, langs weiden en door moerasbossen

Kanoën in de regio Gooi en Vechtstreek betekent varen door afwisselend landschap.
U vaart langs petgaten, legakkers, weiden, door moerasbos en over plassen. Met
de kano is het mogelijk om plekken te ontdekken die wandelend of fietsend niet
bereikbaar zijn. Een unieke ervaring voor jong en oud. Het gebied biedt prachtige
mogelijkheden om de natuur vanuit een heel ander perspectief te bekijken.
Wat te denken van koeien die vanaf de waterkant nieuwsgierig een kijkje komen
nemen, of een roerdomp te ontwaren tussen het riet? Kijk voor meer informatie op:
www.ganaargooienvechtstreek.nl

Varen langs forten, kastelen en buitenplaatsen

De regio Gooi en Vechtstreek is rijk aan cultuurhistorie. Al varende langs imposante
forten en schilderachtige buitenplaatsen waant u zich in vroegere tijden. Laat u imponeren door de indrukwekkende verdedigingswerken en ontdek het verhaal van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Of ervaar de weelde van de statige villa’s en fraaie
kastelen langs de Vecht met hun parkachtige tuinen en stijlvolle theekoepels.

Deelkaarten

In dit boekje is de regio onderverdeeld in een viertal deelgebieden. Deze corresponderen met de vier deelkaarten die u verder in dit boekje aantreft.

Vaartijden en sluizen

Voor de bepaling van de duur van uw kanotocht kunt u uitgaan van een gemiddelde
vaarsnelheid van 5 tot 7 km per uur voor gevorderde kanoërs en 3 tot 4 km per uur
voor beginnende kanoërs. Vergeet niet ook een aantal pauzes en eventueel het overdragen van de kano bij sluizen mee te rekenen. Op de deelkaarten staat aangegeven
bij welke sluizen overdraagplaatsen zijn gerealiseerd. De sluizen die normaal gesproken open staan, zijn niet op de deelkaarten ingetekend. Overigens kunt u, als u daar
de voorkeur aan geeft, bij sluizen ook geschut worden. Houd u daarbij wel rekening
met de bedieningstijden en eventueel wachttijden op drukke dagen (zie voor meer
informatie achter in het boekje).

Kanoroutes

in

Gooi

en

Vechtstreek

In de regio Gooi en Vechtstreek kunt u kiezen uit 7 bewegwijzerde kanoroutes, elk
met haar eigen karakteristieken. U kunt de routes met aanvullende informatie terugvinden op de betreffende deelkaarten in dit boekje. De kanoroute Nieuwe Hollandse
Waterlinie over de Vecht biedt de mogelijkheid om routes met elkaar te verbinden (zie
ook: www.hollandsewaterlinie.nl).

Kanoroute: bij harde wind
alleen geoefende kanoers!

Deelkaart 1

Fortenroute (22 km, 7 uur, startpunten: Keetpoortsluis,
Jachthaven Weesp)

Deze route is in twee richtingen bewegwijzerd met zeskantige bordjes. De
Fortenroute voert u door de geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
U vaart onder meer langs het Muizenfort, Fort Ossenmarkt, Fort Uitermeer en
Vesting Naarden. Zie voor andere bezoekmogelijkheden: www.fortenwijzer.nl
Let op: in verband met de aanleg van een ecologische verbindingszone kan de
‘s-Gravelandse Vaart in 2010 en 2011 tijdelijk gestremd zijn. Voor actuele informatie:
zie www.waternet.nl

Kanoën met Natuurmonumenten op het Naardermeer

Onder begeleiding van Natuurmonumenten kunt u het Naardermeer op een exclusieve
manier beleven. Samen met de boswachter vaart u als groep van max. 12 kano’s
op het Naardermeer (let op: u kunt deze tocht alleen in groepsverband boeken, níet
individueel). U dient zelf uw kano’s mee te nemen. De excursie duurt circa 3 uur.
Voor meer informatie: www.natuurmonumenten.nl. Let op: het is niet toegestaan om
op eigen gelegenheid te kanoën op het Naardermeer.

Deelkaart 2

Kortenhoefse Plassenroute (10 km, 3 uur, startpunten: parkeerplaats
Kortenhoef langs N201 en bij kanoverhuurders)

De Kortenhoefse Plassenroute is aangegeven met blauwe palen met gele nummers.
Deze route van Natuurmonumenten voert u door een van de rustigste en fraaiste stukjes van het Vechtplassengebied. Alleen toegankelijk voor kano’s en roeiboten.

Kanoroute: bij harde wind
alleen geoefende kanoers!

Deelkaart 3

Oud Loosdrechtroute (8 km, 2 uur, startpunten: bij kanoverhuurders in
Loosdrecht, Vuntusstrand)
De Oud Loosdrechtroute is in één richting bewegwijzerd met zeskantige
bordjes. U vaart langs legakkers, weiden, door moerasbos en over het open
water van de Loosdrechtse Plassen. Een bijzonder afwisselende route voor
een ontspannen kennismaking met het Vechtplassengebied.

Vuntus-vaarroute (5 km, 2 uur, startpunten: bij kanoverhuurders in
Loosdrecht, Vuntusstrand)

De Vuntus-vaarroute van Natuurmonumenten is aangegeven met genummerde
bordjes op blauwe palen. In de Vuntus vaart u langs een grillig patroon van wat ooit
legakkers en petgaten waren. Naast fraaie waterlelievelden en andere moerasplanten,
treft u in dit gebied een rijke schakering aan dieren, zoals de zwarte stern, de
(ongevaarlijke) ringslang en de purperreiger.

Rondje Stille Plas (8 km, 2 uur, startpunt: Paviljoen De Strook)

Kanoroute: bij harde wind
alleen geoefende kanoers!

Deze kanoroute voert u langs de oevers van de Stille Plas, een uitgelezen
gebied voor een gezellige kanomiddag voor de hele familie. De route is met
zeskantige bordjes bewegwijzerd in beide richtingen.

Deelkaart 4

Kanoroute Muyeveldse Wetering (15 km, 4 uur, startpunten: Paviljoen
De Strook, De Eerste Aanleg)

Kanoroute: bij harde wind
alleen geoefende kanoers!

Deze afwisselende vaarroute is in beide richtingen bewegwijzerd met zeskantige bordjes en is in te korten tot een ronde van 12 km. Het noordelijke deel
voert u langs legakkers en polders. De zuidelijke helft van de route voert u
langs Breukelen, via Scheendijk naar de Kievitsbuurt.
Kanoroute: bij harde wind
alleen geoefende kanoers!

Kievitsbuurt (uitbreiding kanoroute Muyeveldse Wetering)

Als u met uw kano liever rond wil dwalen door een stukje mooie natuur,
zonder een route te volgen, is een tocht door de Kievitsbuurt een uitgelezen
kans. Op een aantal punten zijn ter oriëntatie markeringen aangebracht. U
kunt daarmee zelf uw route bepalen in dit labyrint van legakkers en petgaten.
Kanoroute: bij harde wind
alleen geoefende kanoers!

<foto>

Vaarregels

en tips

Met een kano bent u kwetsbaar. Houd daarom rekening met het andere vaarverkeer
en met slecht weer. Onderstaande regels, verzoeken, adviezen en tips zijn
samengesteld door de kanobonden.

Vaarregels

• Op het water, in sloten, vaarten en kanalen, altijd rechts (= stuurboordwal) houden.
• Op groot water buiten de eventuele vaargeulen blijven.
• Houd rekening met andere watersporters, laat tijdig en duidelijk zien wat u van plan
bent en geef zoveel mogelijk voorrang.
• Laat vissers, fuiken, visnetten e.d. met rust en passeer ze op ruime afstand.
• Als u gaat kanovaren moet u kunnen zwemmen, zoniet dan is een zwemvest
verplicht.
• Ga nooit alleen varen en meld thuis waar u gaat varen.
• Zorg voor voldoende drijfvermogen in de kano.
• Op groter water, zeker bij lagere temperaturen, binnen zwembereik van de oever
blijven. Bij koud weer is een wetsuit en zwemvest aan te bevelen.
• Blijf op veilige afstand van stuwen en waterinlaten.
• Ga bij onweer direct van het water af.

Vriendelijke verzoeken
•
•
•
•
•
•
•
•
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Gedraag u als gast en bewaar de rust.
Ga alleen het land op bij de daarvoor bestemde en aangegeven plaatsen.
Verstoor de vogels en hun nesten niet.
Pluk of vernietig geen planten op de oevers of in het water. Vele zijn beschermde
soorten.
.
Vaar niet in rietkragen.
Laat vee met rust en voeder de dieren niet.
Vanzelfsprekend neemt u uw eigen afval mee en deponeert dat in de daarvoor
bestemde bakken.
Laat muskusratvallen met rust.

Adviezen en tips

• Bij de bepaling van de duur van de tocht kunt u uitgaan van een gemiddelde
vaarsnelheid van 5-7 km per uur voor de geoefende kanovaarder en 3-4 km
per uur voor de beginnende vaarder. Denk ook aan de noodzakelijke pauzes.
De geoefende kanovaarder kan 20 tot 30 km per dag varen en de ongeoefende
vaarder zal ca.10 km per dag varen.
• Zorg voor een goede waterkaart (ANWB, 1:50.000); deze is nodig bij de
tochtvoorbereiding en tijdens de tocht om de weg te vinden en alternatieven te
zoeken in geval wind en golven problemen gaan geven.
• Stel u altijd op de hoogte van de weerberichten, zeker t.a.v. wind en onweer.
• Op enkele trajecten is er meer risico vanwege drukke scheepvaart. Beginners
moeten extra voorzichtig zijn of deze trajecten mijden.
• Neem altijd reservekleding mee die u waterdicht verpakt. Ook uw auto- en
huissleutels, fototoestel, portemonnee en belangrijke papieren moet u waterdicht
verpakken.
• Borg uw bril!
• Zorg voor voldoende eten en vooral drinken tijdens de kanotocht.
• Houd bij flinke wind (vanaf kracht 4) op groter water rekening met de golfhoogte.
Deze wordt hoger aan de kant waar de wind naar toe gaat (lager wal). Laat u niet
verrassen!
• Als u bij flinke wind op een groter water vaart, neem dan indien mogelijk de kant
waar de wind vandaan komt, dus hoger wal. Hier zijn de golven lager en heeft u
minder last van de wind (u vaart enigszins in de luwte).
• Ten aanzien van sluizen:
- Bij veel sluizen kan er ook overgedragen worden.
- Bij omhoog-schutten: blijf liggen in de buurt van de sluisdeur waardoor u bent
binnengevaren, houd de kant en elkaar goed vast. Bij zelfbediening het water
beheerst laten binnenstromen. Indien een sluiswachter aanwezig is, kunt u hem
vragen rekening te houden met kanovaarders, wat overigens veelal gebeurt.
- Bij omlaag-schutten: blijf ook nu liggen bij de deur waardoor u bent
binnengevaren en houd elkaar en de kant goed vast. Het zakkende water geeft in
het algemeen weinig problemen.
• Vaar in dichte kroosvelden in één lijn achter elkaar aan.
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Bron: Sector Geografische Informatievoorziening, Provincie Utrecht

Historische

forten en monumenten

Bezienswaardigheden
1. Vesting Muiden

De omwalling rond Muiden is aangelegd in 1577 en diende ter afsluiting van de
(voormalige) Zeedijk en de trekvaart van Naarden. In 1877-1879 is de vesting Muiden
met het welbekende Muiderslot gemoderniseerd door de opname bij de Stelling van
Amsterdam. Zie ook: www.muidenvesting.nl en www.muiderslot.nl

2. Muizenfort

Het Muizenfort is gebouwd tussen 1874 en 1877 om de doorgangen via de Zeedijk en
de Naarder trekvaart te beveiligen. Het Muider Muizenfort Museum brengt de geschiedenis van de vesting en het fort in beeld. Zie ook: www.muidermuizenfortmuseum.nl

3. Vesting Weesp / Fort Ossenmarkt

Vesting Weesp is in 1673 aangelegd. Eerst ter bescherming van de Vechtoevers, later
om de sluizen die de Vecht en de Amstel van elkaar scheiden en de spoorlijn Hilversum-Amsterdam te beschermen. Gedeeltelijk vrij toegankelijk.
Zie ook: www.stellingvanamsterdam.nl

4. Fort Uitermeer

Dit fort is in 1673 gebouwd om gebieden die niet onder water gezet konden worden te
verdedigen. Vanaf de kanosteiger kunt u een wandelroute rondom het fort starten. Zie
ook: www.uiteraarduitermeer.nl

5. Naarden Vesting

Deze strategisch gelegen stervormige vesting uit 1350 is uniek door zijn dubbele gordel
van wallen en grachten. In het Vestingmuseum komt de geschiedenis weer tot leven.
Zie ook: www.vestingmuseum.nl

Horeca
Restaurant Fort H | Herengracht 119, Muiden | T 0294 - 26 13 85
Verder zijn er in verschillende plaatsen langs de route diverse horecagelegenheden.
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Bron: Sector Geografische Informatievoorziening, , Provincie Utrecht

Natuurschoon

en idyllische buitenplaatsen

Het gebied tussen het Naardermeer en de Loosdrechtse Plassen vormt een belangrijke schakel in de ecologische hoofdstructuur. De rijkdom aan planten en vogelsoorten
in de Kortenhoefse Plassen staat garant voor een unieke natuurervaring. De aanwezigheid van de fraaie buitenplaatsen geeft het gebied daarbij een nostalgisch karakter.
Voor de meer geoefende kanoër vormt rondje ‘Wijde Blik’ een interessante uitdaging.

Bezienswaardigheden
6. Fort Hinderdam

Fort Hinderdam is in beheer van Natuurmonumenten. Het fort is in 1673 gebouwd
en diende voor het bewaken van de eerste sluis vanaf de Zuiderzee. Het fort is niet
toegankelijk voor publiek.

7. Fort Kijkuit

Fort Kijkuit is aangelegd als verdedigingswerk tussen 1844 en 1847. Het fort is niet vrij
toegankelijk. Zie ook: www.hollandsewaterlinie.nl

Bezoekerscentrum Gooi

en

Vechtstreek

Een bezoek aan de buitenplaatsen is ook zeer de moeite waard. Natuurmonumenten biedt daarvoor diverse rondwandelingen, met startpunt Bezoekerscentrum Gooi
en Vechtstreek. Het Bezoekerscentrum is gevestigd in de deel(schuur) van boerderij
Brambergen. Dit krukhuis is gebouwd in 1634 en daarmee de oudste boerderij van
‘s-Graveland. Bij het bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek starten diverse fraaie
wandel- en fietstochten die u langs de tien buitenplaatsen voeren die Natuurmonumenten in beheer heeft. Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek: Noordereinde 54B,
’s-Graveland tel: (035) 656 30 80. Zie ook: www.natuurmonumenten.nl
NB: De Noorder- en Zuidersluis in de ‘s-Gravelandse Vaart hebben beperkte
schuttijden (zie informatie achter in het boekje). Er zijn plannen om hier op termijn
voorzieningen te realiseren, zodat de ‘s-Gravelandse Vaart een gemakkelijke
doorgaande kanoroute vormt die aansluit op de overige routes.

Horeca
In Kortenhoef zijn diverse horecagelegenheden.
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Kortenhoefse Plassenroute
Kanoroute Oud Loosdrecht
Vuntusroute
Stille Plasroute
Kanoroute Muyeveldse Wetering

s

voor gevorderde kanoërs
startpunt route
kano-aanlegsteiger
kanoverhuur
sluis
parkeerplaats
monument/landhuis

Bron: Sector Geografische Informatievoorziening, Provincie Utrecht

molen

Actief

op de plassen

De Loosdrechtse Plassen bieden zowel de sportieve kanoër als natuurliefhebbers
prachtige kanomogelijkheden. In deze ‘Watertuin van Nederland’ kunt u op
diverse eilandjes aanleggen. Op de eilanden Meent en Markus Pos zijn sanitaire
voorzieningen aanwezig.
Kanoroute: bij harde wind
alleen geoefende kanoers!

De Vuntus vormt binnen het plassengebied een oase van rust. De smalle met
riet bekraagde vaarten vormen een bijzonder contrast met de dynamische
watersport op de plassen. Op de besloten Stille Plas kunt u een ronde varen.
Daarnaast kunt u een uitdagende ronde (ruim 20 km) varen via de Vecht, Hilversums
Kanaal, ‘s-Gravelandse Vaart, Raaisloot, Vuntus (of de Oostelijke Drecht) naar de
Loosdrechtse Plassen en vervolgens via één van de sluizen weer terug naar de Vecht
(zie ook de overzichtskaart voor in dit boekje).
Let op: het is ook mogelijk de Loosdrechtse Plassen over te steken.
Dit is echter alleen geschikt voor de geoefende kanoër!
Let op de waarschuwingsborden:

Kanoroute: bij harde wind
alleen geoefende kanoers!

Horeca

Paviljoen De Strook | Nieuweweg 28, Breukeleveen | T 0346 - 28 18 30
Rondom de Loosdrechtse Plassen vindt u diverse horecagelegenheden.
Openingstijden Recreatieterrein De Strook:
van 1 apr. tot 1 okt. van 07.00 - 22.00 uur en van 1 okt. tot 1 apr. van 09.00 - 17.00 uur.
Buiten deze openingstijden zijn het parkeerterrein en de kanosteiger niet bereikbaar.

Deelkaart 4
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Bron: Sector Geografische Informatievoorziening, , Provincie Utrecht

Dwalen

door de

Kievitsbuurt

Kanoroute: bij harde wind
alleen geoefende kanoers!

De Kievitsbuurt is een uniek voorbeeld van het veenplassenlandschap:
door de vroegere veenwinning zijn petgaten en legakkers ontstaan die nu
voor kanoërs een ‘natuurlijk labyrint’ vormen. Een uitgelezen gebied om
met de kano al ‘zwervend’ te verkennen. Daartoe zijn op diverse lokaties
oriëntatiepunten aangebracht. Met zeskantige bordjes is de in- en uitgang van
de zwerftocht gemarkeerd. Deze dwaaltocht is prima te combineren met de
Muyeveldse Weteringroute.

Kanoroute: bij harde wind
alleen geoefende kanoers!

Bezienswaardigheden
9. Fort Spion

Fort Spion is gebouwd in de periode 1844-1847 en sloot de weg van Loenen naar
Loosdrecht af. Tegenwoordig kan er overnacht worden in de kleine remise, de
legertent, het bomvrije wachthuis of op de minicamping.
Zie ook: www.fortspion.nl

10. Fort Nieuwersluis

Fort Nieuwersluis diende voor de verdediging van de sluizen in de Nieuwe Wetering
en de Vecht. In de zomerperiode organiseert Natuurmonumenten excursies.
Zie ook: www.natuurmonumenten.nl

11. Fort bij Tienhoven

Dit verdedigingswerk is aangelegd tussen 1848 en 1850 om de Tienhovense Vaart af
te sluiten en de inundatiekade en sluizen te bewaken. Tegenwoordig is het gebied een
natuurreservaat in beheer van Staatsbosbeheer. Het fort is beperkt toegankelijk.
Zie ook: www.hollandsewaterlinie.nl

Horeca
Paviljoen De Strook | Nieuweweg 28, Breukeleveen | T 0346 - 28 18 30
De Eerste Aanleg | Scheendijk 7, Breukelen | T 0346 - 26 18 13
In overige plaatsen als Nieuwersluis en Loenen aan de Vecht zijn diverse
horecagelegenheden.

Nuttige

adressen

VVV-kantoren

Kanoverenigingen
Nederlandse Kanobond (NKB)
www.nkb.nl | info@nkb.nl

VVV Museum Hilversum

Toeristische Kanobond Nederland
(TKBN) www.tkbn.nl | info@tkbn.nl

VVV Huizer Museum

Kanoverhuur

Kerkbrink 6, Hilversum
035 - 629 28 10

Achterbaan 82, Huizen
035 - 525 02 23

VVV Weesp

Hoogstraat 10, Weesp
0294 - 41 54 27

VVV bibliotheek Bussum

Wilhelminaplantsoen 18, Bussum
035 - 697 30 00

VVV Bezoekerscentrum Naarden
Ruijsdaelplein 9 L, Naarden
035 - 694 26 73

VVV Bezoekerscentrum
Natuurmonumenten

Noordereinde 54 B, ’s-Graveland
035 - 656 30 80

VVV Ottenhome, Kortenhoef
Zuwe 20, Kortenhoef
035 - 582 33 31

VVV IJs van Columbus, Loosdrecht
Oud-Loosdrechtsedijk 198, Loosdrecht
035 - 582 88 15

Bij de volgende bedrijven kunt u een kano
huren. De nummers corresponderen met de
nummering op de kaart.

K1. Jachthaven Kortenhoef

Moleneind 2-4, Kortenhoef
035 - 656 18 71 / 656 09 20 (zomerseizoen)
www.jachthavenkortenhoef.nl

K2. Fine Roeiboten- en Kanoverhuur
Moleneind 7b, Kortenhoef
035 - 656 06 66

K3. Funtus Jachthaven

Horndijk 22-24, Loosdrecht
035 - 582 32 90

K4. Bonnema Watersport

Oud Loosdrechtsedijk 272 C, Loosdrecht
035 - 582 52 55
www.bonnemawatersport.nl

K5. Ottenhome

Zuwe 20, Kortenhoef
035 - 582 33 31
www.ottenhome.nl

K6. Bootverhuur Manten Loosdrecht
Oud Loosdrechtsedijk 204, Loosdrecht
035 - 582 45 51
www.bootverhuur-loosdrecht.nl
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K7. Victorie Recreatie

Oud Loosdrechtsedijk 200, Loosdrecht
035 - 582 31 23
www.victorierecreatie.nl

K8. Recreatiecentrum Mijnden

Bloklaan 22a, Loosdrecht
0294 - 23 31 65 (voor reserveringen)
www.mijnden.nl

K9. De Eerste Aanleg

Scheendijk 7, Breukelen
0346 - 26 18 13
www.eersteaanleg.nl

K11. De Ankerplaats

Kortenhoefsedijk 198, Kortenhoef
035 - 656 17 45
www.deankerplaats.nl

K12. Abrona Robberse Eiland

Oud Loosdrechtsedijk 234, Loosdrecht
035 - 577 99 17
www.robberseeiland.nl

Sluizen

Zanderijsluis (geen overdraagplaats)
Provincie Noord-Holland
0294 - 25 47 11

Sluis ‘t Hemeltje (met overdraagplaats)

www.recreatiemiddennederland.nl
0294 - 23 34 00

Kraaienestersluis (zelfbediening,
met overdraagplaats)
www.recreatiemiddennederland.nl
0294 - 23 34 00

Keetpoortsluis (met overdraagplaats)
Uitermeersluis (met overdraagplaats)
Alleen op afroep, op de dag voorafgaand
voor 15:00 uur. Voor bediening in het
weekend op vrijdag voor 15:00 uur.
Aanvragen via 0900 - 93 94

Noordersluis (geen overdraagplaats)
Zuidersluis (geen overdraagplaats)
Alleen op afroep, 48 uur voorafgaand,
uitsluitend op werkdagen. Aanvragen via
0900 - 93 94

Openingstijden bruggen en
sluizen
www.waternet.nl

Beheer en onderhoud

Gemeente Hilversum 0294 - 25 46 86

Voor informatie over de routemarkering of
het beheer en onderhoud:

Mijndense Sluis
(geen overdraagplaats)

Waternet

www.recreatiemiddennederland.nl
06 - 150 586 36
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Weersluis (zelfbediening, met
overdraagplaats)

0900 - 93 94

Recreatie Midden-Nederland
030 - 297 40 00

COLOFON
Kanoën in Gooi en Vechtstreek is een uitgave van gewest Gooi en
Vechtstreek. De route is tot stand gebracht in samenwerking met Provincie
Noord-Holland, Waternet, Programmabureau Groene Uitweg, Recreatie
Midden-Nederland, Natuurmonumenten, de Nederlandse Kanobond,
de Toeristische Kanobond Nederland en Grontmij. De route is mede
gefinancierd vanuit de Provincie Noord-Holland, de gewestgemeenten en
de Europese Unie.
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Tekst, ontwerp en vormgeving
Van Betuw Grafisch Ontwerp

Routemarkering
Folkersma
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Van Betuw Grafisch Ontwerp
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manier, zonder voorafgaand
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

Deze

folder is spatwatervast

