
 

Vaarroute Vecht, Drecht en Kanaal 
 
30 km. 4 uur 
 
Startpunt: De route is beschreven vanuit de jachthavens van Ottenhome een Kortenhoef 
aan de Wijde Blick, maar kan op ieder punt gestart worden.  
 
Deze vaartocht voert u over de Loosdrechtse Plassen, daar waar ooit de Drecht stroomde 
toen dit plassengebied nog een veenmoeras was. U ontdekt de charme van het Hilversums 
kanaal en vaart tenslotte over een schitterend deel van de Vecht, daar waar de 
‘Boerenvecht’ met zijn boerderijen en weilanden langzaam overgaat in de ‘Herenvecht’ met 
buitenplaatsen. Tijdens de toch passeert u drie sluizen. Variatie volop dus!  
 

                     
 
 
1)  De Wijde Blick staat niet in open verbinding met de Loosdrechtse Plassen. Hierdoor is het 

hier vaak lekker rustig om te varen. Omdat in deze plas zand gebaggerd is, is de plas, in 
tegenstelling tot de andere plassen, maar liefst 20 tot 40 meter diep. Het water is dan ook 
kristalhelder en er is bijzondere flora en fauna te vinden. De overige veenplassen zijn 
maar zo’n 1,5 meter diep. Zo ongeveer de lengte van en arm met een baggerbeugel 
eraan… 
- In de plas zijn diverse eilandjes waar u kunt aanleggen om te zwemmen (in afgebakende 
zwemgedeelten) of te recreëren op grasveldjes. 

 
Vaar langs de Provinciale weg. Aan bakboord ziet u een rij bomen, de Alambertskade 
 
2)  De Alambertskade is een pad tussen twee plassen door. Vanaf Vreeland komende ligt 

links de Wijde Blik, rechts de Loenderveense Plas en de Waterleidingsplas. Het pad liep 
oorspronkelijk door een veengebied, dat door turfwinning in de 18de en 19de eeuw water 
is geworden. Enkele legakkers herinneren nog aan het verveningssproces. Halverwege 
de kade heeft Waternet een vogelkijkhut gebouwd, van waar men een prachtig uitzicht 
heeft over de plassen. De Waterleidingsplas, door een dijk omgeven, levert 1/3 van het 



 

Amsterdamse drinkwater. Het water komt uit de Bethunepolder bij Maarsssen en wordt via 
buizen hierheen vervoerd, waar het gezuiverd wordt.  

 
Voorbij het strandje langs de Provinciale weg rechtsaf slaan naar het Hilversums kanaal.  
 
3)  De aanleg van het Hilversums kanaal in de jaren 1930 vormde een belangrijk onderdeel 

van de ontsluiting van de sterk groeiende stad Hilversum. Tot dan toe waren de twee 
toevoerwegen vanaf de Vecht en het Amsterdam Rijnkanaal –waaronder de  
’s-Gravelandse Vaart-  smal, ondiep en bochtig en met verkeersbelemmerende sluizen. 
De aanbesteding van het kanaal startte vanaf 1931, vol in de crisistijd. Er werd dan ook 
grotendeels met de hand gegraven! Zes jaar later vond de opening plaats. Tegelijk met 
het kanaal werd een nieuwe haven aangelegd aan de westkant van Hilversum. Door de 
toename van het wegverkeer zou de Hilversumse haven echter nooit de ontwikkeling 
krijgen die men voor ogen had bij de aanleg van het kanaal.  
De verbinding met de Vecht wordt gevormd door sluis Het Hemeltje. Het kanaal is erg 
geliefd bij roeiers en vissers. Er zijn dan ook de laatste jaren natuurvriendelijke oevers en 
diverse visplaatsen ingericht.  

 
Aan de linkerhand ziet u fort Kijkuit liggen 
 
4)  Fort Kijkuit ligt aan het Hilversums kanaal. Oorspronkelijk is het fort aangelegd in 1673 als 

onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. Het bevat een 19de eeuws bomvrij 
wachthuis, kruitmagazijn, geschutsopstelling en schietsleuven en een moderne betonnen 
kazemat  uit 1933. Deze kazemat, voor een mitrailleur en een kanon, heeft een stalen 
front dat gemaakt is van pantserplaten van het voormalige pantserschip H.M. Tromp. Het 
fort is omgeven door een gracht met brug. Daarnaast staat nog een brugwachterswoning 
en een opslagloods.  ’s Winters overwinteren hier vleermuizen en langs de fortgracht 
broeden ijsvogels. Het fort is eigendom van Natuurmonumenten en alleen op Open 
Monumentendag te bezichtigen.  
Kleizuwe 17, 3633 AE Vreeland 

 
Als u door sluis het Hemeltje kunt u even rechtsaf gaan om bij kaas- en ijsboerderij De Willigen te 
komen. Anders slaat u linksaf. Rechts van u ligt De Nes. Hier kunt u eventueel omheen varen. 
 
5)  De Nes is ontstaan door het afsnijden van een oude Vechtarm in 1625 om de doorvaart 

over de Vecht te bevorderen. Door deze afsnijding ontstond een eiland van 14 ha. Dit 
werd in 1633 gekocht door de Amsterdammer Pieter Reaal, naar wie het eiland 
‘Realeneiland’ werd genoemd. Zijn kleinzoon bouwde hier in 1687-88 een prachtige 
buitenplaats, die hij Huys te Nigtevecht doopte. Het was een heel bijzonder en modern 
huis met als een van de eerste huizen langs de Vecht een drievoudige uitgebouwde 
koepelzaal. In 1827 is dit huis gesloopt. In 1927 werd het water eigendom van Provinciale 
Waterstaat. Deze verkocht een deel voor de aanleg Hilversum kanaal. Ballast Nedam 
kocht in 1931 een deel van de Nes en zoog zand op voor onder meer de aanleg van het 
ertegenover liggende terrein van de firma Blankevoort. Hierdoor is het eiland grotendeels 
verdwenen en is een meertje ontstaan. De restanten van het eiland zijn sinds 1982 van 
Natuurmonumenten.  

 
Vaar de Vecht verder zuidwaarts af, de zogenaamde Boerenvecht.  
 

6) De Boerenvecht is de bijnaam van het noordelijk deel van de Vecht waar met  
name weilanden met boerderijen te vinden zijn, in tegenstelling tot het zuidelijk deel met 
alle buitenplaatsen, de Herenvecht genaamd. Dit verschil in bebouwing en uitstraling heeft 
een natuurlijke oorsprong. De Vecht was namelijk duizenden jaren geleden een zijtak van 
de Rijn en kreeg met smeltwater vanuit de bergen veel sediment (zand, klei) te verwerken 
dat afgezet werd tegen de oevers van de rivier. Zo werd de oeverwal gevormd, een soort 



 

natuurlijke dijk. Halverwege de rivier was bijna al het sediment al afgezet en bleef er te 
weinig over om een brede oeverwal te vormen. Om een kasteel of buitenplaats te bouwen 
had je dat nodig, anders zonk het gebouw weg in de zompige veengronden. Vandaar dat 
je dit soort gebouwen wel vindt aan het begin van de rivier, en hier, op de smalle 
oeverwal, met name weilanden en boerderijen ziet.  

 
Na enige tijd ziet u links een witte buitenplaats: Vreedenhorst 
 

7) De plek waar Vreedenhorst staat was al in de 13de eeuw bebouwd. Dit was toen een 
hoger gelegen, droge plek in het veenmoeras. Het huidige huis dateert uit ca. 1650, maar 
de kelders zijn veel ouder. Dat het een vroege buitenplaats is kun je zien aan de opkamer 
aan de rechterkant van de voorgevel, die normaal bij boerderijen voorkomt. Een opkamer 
was de chique kamer van een boerderij, die hoger lag dan de andere kamers. Omdat de 
vloer hoger lag, was er genoeg ruimte om onder de kamer een kelder te maken. Die kon 
dienen voor bijvoorbeeld de opslag van kaas. Het feit dat deze buitenplaats zo’n 
agrarische verwijzing heeft, betekent dat hij heel oud is. Latere buitenplaatsen uit de 18de 
eeuw waren namelijk groter, symmetrisch en straalden veel meer status uit. 
 

Iets verderop ligt rechts korenmolen de Ruiter. 
 

8) Al in 1636 stond er een molen op deze plek. Een latere molen brandde in 1911 af. Ter 
vervanging  werd een tweedehands poldermolen gekocht in Barsingerhorn (NH). Van de 
houten onderdelen werd een vlot gemaakt waarop de overige delen geplaatst werden, 
zodat de molen ‘op eigen kracht’ over het water naar Vreeland werd getransporteerd. Hier 
werd hij weer opgebouwd en aangepast om koren te malen. Het geheel werd op een 
stenen, achtkantige onderbouw gezet. Zo stond de molen hoger en had minder last van 
windvang door hoge bomen in de omgeving. In de 20ste eeuw was de molen drie 
generaties eigendom van de firma Schuurman, handel in veevoeders, granen en meel. 
Deze werden opgeslagen in schuren rondom de molen. De schuren zijn in 2000 
afgebroken en in dezelfde stijl als woonhuis weer opgebouwd. Elke zaterdag van 10 tot 
16 uur is de molen open en verkopen de vrijwillige molenaars vele soorten 
meelproducten. 
 

U komt nu in Vreeland. Hier kunt u voor de brug aanmeren om dit pittoreske plaatsje te bekijken.  
 

9) Vreeland is ontstaan bij het kasteel Vredeland, strategisch gelegen op de grens van 
Holland en Utrecht,  in een scherpe bocht van de Vecht. Deze bocht is in de 15de eeuw 
afgesneden waardoor de Vecht die nu door het dorp stroomt ontstond. Het dorpje kreeg in 
1265 stadsrechten. Alhoewel deze in de 16de eeuw zijn afgenomen, wordt in 2015 toch 
het 750-jarig bestaan van de ‘stad’ Vreeland gevierd. De Grote- of Sint Nicolaaskerk die 
boven het dorpje uittorent was oorspronkelijk de slotkapel. De huidige kerk dateert 
grotendeels uit de 16de eeuw. Door de vrij geïsoleerde ligging bleef het dorp klein en 
hield het zijn oorspronkelijke sfeer. De bevolking bestond hoofdzakelijk uit boeren, 
vissers, turfstekers, wat middenstanders en enkele grootgrondbezitters. Pas met de 
aanleg van de Provinciale weg in 1939 en de A2 in 1954 verbeterde de bereikbaarheid. 
Vreeland telt momenteel 1540 inwoners. 
 

Vlak nadat u de brug van de N201 onderdoor gevaren bent, ligt links een fraaie buitenplaats.  
 

10)  Het vooraanzicht van Slotzigt wordt bepaald door een 18 meter brede Empire aanbouw 
uit 1808. Hierachter gaat een ouder huis uit het begin van de 18de eeuw schuil, dat in 
verschillende fases uitgebouwd is en dat tientallen jaren door Portugees-joodse families is 
bewoond. De verschillende eigenaren hebben in de loop der tijd de bezittingen uitgebreid 
tot 43,5 ha in 1829 (inclusief water van de Wijde Blik), dat later weer teruggebracht werd 
tot de huidige 1 ha. In de glorietijd was de tuin ingericht tot een prachtig Engels 



 

landschapspark met menagerie, ijskelder, hertenkamp en oranjerie en stonden 10 huizen 
op het grondgebied. In de tuin is in 1961 een tuinhuis geplaatst, dat afkomstig was van 
het nabijgelegen Terra Nova. Het dateert uit de 18de eeuw en stond oorspronkelijk aan 
de Keizersgracht te Amsterdam.  

 
Het landgoed aan uw linkerzijde is Terra Nova 
 
11) Dit landgoed is ontstaan in de jaren 1910-1920 toen de Amsterdamse koopman Erdmann 

een deel van de door hem gekochte plassen dempte met Amsterdams stadsvuil. Dit 
‘toedekken’ met huisvuil uit Amsterdam gebeurde al in de 17de en 18de eeuw. Schepen 
vanuit de Vecht brachten turf, groente, fruit, zuivel of schone was naar de stad. Op de 
terugweg namen de vrachtschepen vaak het Amsterdamse stadsvuil mee dat als 
grondbemesting werd gebruikt. Vandaar dat er  hier nog steeds veel pijpenkoppen 
worden gevonden. Hier bij Terra Nova is de afstand tussen de Vecht en de Loosdrechtse 
plassen op zijn smalst. Deze plassen waren moerassige veenweidegebieden die door 
turfwinning zijn omgevormd tot open watervlaktes, zoals ook het geval is bij de 
Vinkeveense of Ankeveense plassen. Door de aanwezigheid van turf (gedroogd veen) 
was Nederland zelfvoorzienend op brandstofgebied. Het werd gebruikt voor verwarming 
van de huizen, in de keuken en voor industrieel gebruik zoals het stoken van ketels van 
de bierbrouwers. 

 
In de bocht van de Vecht ziet u links een rijtje huizen liggen: de Glashut 

12) De rij huizen in de bocht van de Vecht tussen Loenen en Vreeland heet de Glashut. De 
naam herinnert aan de glasfabriek die hier eind 19de eeuw stond, bij buitenplaats 
Oostervecht. Hier werden flessen gemaakt voor brouwerijen en stokerijen in Amsterdam 
en omgeving. Er stonden twee smeltovens, zodat 24 uur per dag geproduceerd kon 
worden. In 1897 stopte de fabriek en werd hij afgebroken. De Glashut bestaat uit 
arbeidershuisjes voor de werknemers in de fabriek. Omdat deze vaak uit Duitsland 
kwamen, werd de naam ‘Glashutte’ gebruikt, wat glasoven betekent. Begin jaren '70 zijn 
de huisjes deels samengevoegd en gerestaureerd door bewoner architect J.Leicher. De 
oprit draagt zijn naambord. 

 
U bereikt nu Loenen. Aan het begin van het dorp staat molen de Hoop 
 
13)  Korenmolen de Hoop torent hoog boven Loenen uit. Vanaf de bovenste verdieping is een 

schitterend uitzicht tot ver over de Loosdrechtse Plassen. De molen dateert uit 1901, een 
voorganger brandde af. Al in de 17de eeuw stond hier een molen, een dwangmolen 
genoemd. Hier moesten alle boeren uit de omgeving hun meel laten malen op straffe van 
een dwangsom. In het v.m. ketel- en machinehuis is een ontvangstruimte met 
theeschenkerij. Elke zaterdag draait de molen en geeft de vrijwillige molenaar uitleg en 
rondleidingen. De molen is eigendom van het Utrechts Landschap. 

 
www.molenloenen.nl 

 
Hiernaast ligt buitenplaats Beek en Hoff 
 
14)  Rond 1650 is er al sprake van een huis op deze plek. In 1752 liet IJsbrand Kieft Balde, 

ambachtsheer van Loenen, hier een nieuw huis bouwen. Van 1821 tot 1918 was Klein 
Beek en Hoff, op de zuidzijde van het terrein, ingericht als verffabriek waar onder andere 
beenderafval uit abattoirs werd verbrand om de kleurstof beenderzwart te verkrijgen. De 
buren klaagden over de enorme stankoverlast! Eind jaren dertig werd het huis door de 
toenmalige eigenaresse vermaakt aan de Congregatie van de Franciscanesser nonnen 
van Heythuyzen waartoe zij behoorde. Deze verbouwde het huis om het als klooster in 
gebruik te nemen. Een L-vormige aanbouw kwam tegen de buitenplaats waarmee de 
voorgevel verdubbeld werd. In 1995 kocht de gemeente Loenen het pand en verbouwde 



 

het tot gemeentehuis. Toen is de ronde koepelzaal aan het huis gebouwd als raadszaal. 
In 2014 heeft de gemeente het pand verkocht. In de Vechttuin staat een speelhuisje, 
vroeger tevens botenhuisje, en een 18de eeuwse koepel. In de parktuin staat een koepel 
die oorspronkelijk afkomstig is van kasteel Bolesteijn te Maarssen en hier begin 20ste 
eeuw naar toe is verplaatst.  

 
U vaart nu door het dorp Loenen, langs de huizen aan de Dorpsstraat, deels met karakteristieke 
overtuinen.  
 
15)  Het beschermde dorpsgezicht van Loenen met honderden monumenten leverde het dorp 

de bijnaam op 'Parel van de Vechtstreek'. In de 10de eeuw is er al sprake van 'Lona’, wat 
duidt op een bosrijhke omgeving (de uitgang  -Lo (Venlo, Hengelo etc.) betekent ‘bos). De 
gotische kerk dateert uit het begin van de 16de eeuw. De toren is geïnspireerd op de 
Utrechtse Domtoren staat wel 80 cm. uit het lood. Het dorp telt een aantal buitenplaatsen 
en maar liefst zeven restaurants, waarvan twee met Michelinster.  

 
Als u onder de klapbrug door bent ligt links buitenplaats Bijdorp 
 
16)  Bijdorp dateert van omstreeks 1700 en stond op een terrein van 16 ha waarop zich onder 

meer een boerderij, koetshuis, stallen en enkele dienstwoningen bevonden. 
Tegenwoordig beslaat de grootte van de buitenplaats ruim 1 ha, bestaande uit een deel 
rond het huis en een overtuin aan de Vecht. Het symmetrische, kubusvormige huis is 
eenvoudig geornamenteerd. Aan het uiterlijk is nauwelijks iets veranderd doordat het huis 
vanaf 1835 meer dan 100 jaar verhuurd werd. Rond 1935 zijn in het interieur diverse 17de 
en 18de eeuwse stijlkamers aangebracht en is de overtuin met sokkels en bustes 
aangelegd. 

 
Iets verder ligt buitenplaats Vegtlust, dat in zes appartementen is verdeeld. Daar tegenover ligt 
een kaal weiland. Hier stond vroeger kasteel Kronenburg. 
 
17)  Op dit nu lege weiland stond eens het grote kasteel Cronenburgh, gesticht volgens 

sommigen in 1122 door de Utrechtse ridder Jan van Kroonenburgh, volgens anderen in 
1285 door Gijsbrecht van Amstel. Bekend is het kasteel omdat de neef van Gijsbrecht,  
Gerard van Velsen, na de moord op Floris V hier naar toe vluchtte. Hij werd echter 
achtervolgd en vermoord. Slot en omgeving werden toen bij Holland ingelijfd; dit gedeelte 
van Loenen, het "Gerecht Cronenburgh", is tot 1819 (dus ruim vijf eeuwen) bij Holland 
gebleven, en daarna weer met Utrecht herenigd. In het rampjaar 1672 werd het kasteel 
door de Fransen verwoest. De restanten werden verbouwd tot buitenplaats. Zoals zovele 
buitenplaatsen raakte het huis in de 19de eeuw in verval. Het werd in 1837  gesloopt. In 
het weiland zijn nog vaag de contouren van de slotgracht zichtbaar.  

 
 
U vaart onder de Cronenburgerbrug door. Rechts ziet u buitenplaats Nieuwerhoek met daarvoor 
het jaagpad. 
 
18)  Buitenplaatsen werden alleen in de zomer bewoond. ‘s Winters woonde men aan de 

Amsterdamse grachtengordel. In mei werden meubels, zilver, linnen, kasten en 
schilderijen per trekschuit vervoerd naar de buitenplaats. Het personeel luchtte het huis na 
de kille, vochtige winter en richtte het in voor de komst van de familie. Deze kwam ofwel 
per eigen jacht ofwel per trekschuit, het meest gebruikte vervoersmiddel in die tijd. Het 
paard dat de boot trok werd begeleid door een ‘jager’, vandaar de naam ‘jaagpad’ voor het 
smalle pad langs de rivier. Het jaagpad liep tussen Utrecht en Amsterdam en was in 1626 
door deze steden aangelegd om de scheepvaart –en dus de handel- te bevorderen. Bij 
Nieuwersluis boog een tak van het pad af naar de Angstel, om via Abcoude en de 
Holendrecht de Amstel te bereiken. De Straatweg die hier achter de buitenplaatsen loopt, 



 

was een hobbelige kleiweg, totdat deze in 1812 door Napoleon verbreed en verbeterd 
werd. Vanaf dat moment namen steeds meer mensen de diligence en verloor het jaagpad 
langzaam zijn functie.  

 
Vaar hier linksaf de Mijndensesluis in. 
 
19)  ’s Zomers krioelt het in de Mijndense sluis van de plezierboten. Het is immers de grootste 

van de drie schutsluizen tussen de Vecht en de Loosdrechtse plassen. De sluis is in de 
17de eeuw aangelegd tussen de Drecht en de Vecht om zo de gewonnen turf uit het 
Loosdrechtse veengebied naar de Vecht te kunnen transporteren. In de jaren ‘90 is de 
sluis verdubbeld in grootte. Bijzonder is dat de natuurlijke kromming van de Drecht toen 
intact is gehouden. Daarmee is het een van de weinige ‘kromme’ sluizen van Nederland. 
Dit is een zgn. schutsluis (scheepvaartsluis), maar hij wordt natuurlijk ook gebruikt door 
het waterschap om het waterpeil in de Vecht te regelen.   
Het verval tussen de Vecht en de plassen is circa 1 meter. Loop even langs de sluis om 
goed te ervaren hoe ingenieus de waterhuishouding in dit gebied moet zijn om hier droge 
voeten te houden!  

 
Als u door de sluis bent volgt u de Drecht tot op de plassen. U steekt de plassen recht over en 
vaart het oostelijk deel van de Drecht in.  
 
20)  U vaart nu over de Drecht, een natuurlijk afvoerriviertje in het veenmoeras, waaraan Loos-

drecht zijn naam dankt. Op de kaart is te zien dat de Drecht voor het ontstaan van de 
plassen een onondoorbroken rivier was. Het was een afwateringsrivier in het moerassige 
veengebied dat van Loosdrecht westwaarts naar de Vecht stroomde. De Drecht kwelt 
midden in de weilanden op. De verkaveling in dit gebied is in een stervorm om dat 
kwelpunt heen tot stand gekomen. Aan weerszijden van het oostelijk deel van de Drecht 
ligt moerasbos met hoofdzakelijk elzen, dat in de loop van de jaren hier is ontstaan. De 
sloten die door de vervening ontstaan waren, groeiden langzaamaan dicht nadat het 
vervenen gestopt was. Dode plantenresten en riet vormen uiteindelijk een stevige 
ondergrond, waarop zelfs bomen kunnen groeien, zoals hier het geval is. Dit proces heet 
verlanden.  

 
Volg het bord naar de raaisluis linksaf. U vaart nu over de 17de eeuwse s Gravelandse vaart die 
de verbinding vormt tussen Loosdrecht (turf!) en de Vecht. 
 
U gaat door de Raaisluis (handbediend) en vaart linksaf het Hilversums kanaal op. Vaar na 4,5  
km linksaf onder de Zuwebrug door en hou links aan om uw haven van vertrek op de Wijde Blick 
te bereiken.  


