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Aanrijroute 

De aanrijroute en instapplaatsen kun je zelf bepalen voor deze route; de beschrijving start in 

Schoonhoven. Na een cappuccino op het terras aan de Lek bij de veerpont, auto parkeren op 

de parkeerplaats bij de veerpont. Kano op de kanokar laden en 850 mtr lopen naar de Vlist, 

vertrektijd 15.00 uur. Looproute: oude poort onderdoor, op splitsing linksaf en gelijk rechtsaf 

langs het grachtje, door het oude Schoonhoven. Aan het eind schuin links een bruggetje over 

bij de brede oude stadssingel, en gelijk schuin rechts de Opweg volgen tot voor het café; hier 

is een mooie kanosteiger en ga je de Vlist in.  

 

Vaarroute 

Na 3 km bij het gehucht Vlist zijn kanosteigers en terras aan het water. Hier loopt ook een weg 

langs het water. Weer iets verder is het Dorpshuis met ook een terras en kanosteigers. 4 km 

verder aangekomen in Haastrecht over dit prachtige watertje is kort na de molen een 

kanosteiger links voor een zwembad met glijbaan en parkeerplaats er voor. Hier ga je er uit, 

langs de weg lopen, provinciale weg over, pleintje op en aan het eind rechtsaf (Hoogstraat) en 

na 100 m tegenover het gemaal links hekje door naar de kanosteiger. Deze overdraging is 

1200 m. Of bij de Hoogstraat linksaf, dan 1e rechts, brug over, linksaf en na 100 m bij lage 

graskant instappen. Tip: nog doorvaren en uitstappen rechts voor de brug van de provinciale 

weg bij de lage grasoever (tegenover IJsclub). Hier de provinciale weg oversteken en 

rechtdoor de Hoogstraat volgen. Na 200 m rechts het hekje door naar de kanosteiger. Deze 

overdraging is 300 m. Nu naar rechts varen. De Hollandse IJssel volgen en 7 km verder ben je 

in Oudewater. Voor de 2e brug Oudewater linksaf invaren, voor de boogbrug kun je er mooi uit. 

Broodjes en beleg gekocht, koffie gedronken in dit mooie stadje. Terug varen en linksaf de 

brug onderdoor de Hollandse IJssel op. Na 7,5 km in Montfoort voor de brug links bij kano-

steiger er uit en de broodjes met beleg opgegeten. Mooi plekje hier op de graskant. Dan nog 

even koffie drinken, brug over lopen, straatje in en gelijk rechts kun je prima terecht. Verder 

varend tot Nieuwegein is 12,5 km. Je komt eerst langs een jachthaven (Marnemoende) met 

ook weer een mooi terras aan het water. Rechts aanhouden, iets verder vaar je langs camping 

de Voormolen. Bij IJsselstein is 100 m voor de brug links een kanosteiger bij het sportpark. Je 

gaat IJsselstein door en als je de snelweg A2 onderdoor gaat krijg je 700 m verder rechtdoor 

een smal watertje, de Kromme IJssel. (De hoofdrivier gaat hier linksaf en heet de Doorslag, zo 

heet ook de brug die je ziet). De Kromme IJssel is prachtig door bos, boomgaarden en 

weilanden. Je gaat nogmaals de snelweg A2 onderdoor en verderop de oude stenen boogbrug 

Looijebrug; 700 m verder kun je bij de 1e brug bij lage graskant er uit, hier is een 

picknickbank. Vanaf hier lopen via het fietspad, of vaar nog 200 m door en stap dan links voor 

de brug uit bij de lage beschoeiing. Hier is een boerencamping (tel. 030-6885637) en 400 m 

verder is een eetcafé met steigertje. Nu linksaf lopen over de Radiolaan (600 m) naar de Lek 

en bij het strandje erin. Nu naar rechts varen stroomafwaarts en 500 m verder is paviljoen 

Klein Scheveningen met strandje voor het prima terras. Verder stroomafwaarts varen, de 

afstand naar Schoonhoven over de mooie rivier de Lek met al zijn vele strandjes is 18 km. Bij 

Schoonhoven, 100 m voor de veerpont aan de rechteroever op het strandje eruit.  

 

Veiligheid 

Varen op de Lek, een rivier met beroepsvaart, alleen voor ervarenen. Vaar goed rechts, óf 

oversteken naar andere zijde (neem goed de tijd en wacht tot er geen enkel schip aankomt) 

zodat je tegemoet komende schepen met soms hoge golven goed in zicht hebt. 

 

Samenvattend 

Vlist is mooi, Hollandse IJssel rustig, wel veel harde walkanten. Kromme IJssel in één woord 

prachtig. Lek een echte rivier en prachtig varen. Totale afstand 60 km. Als lid van vrienden op 

de fiets krijg je voor € 8 per jaar een boekje opgestuurd met 4200 adressen, vele zijn vlak bij 

het water. Een overnachting kost € 18 voor kamer, douche, ontbijt, prima verzorgd. Beide 

adressen van deze tocht zijn 50 m van het water. 1e overnachting fam. A. vd. Vlist in 

Haastrecht; 2e overnachting fam. A. v. Putten in Nieuwegein.  
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