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Waterschapsroute – zuid 
Fietsroute van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht  
 
Start: Utrecht CS/Weerdsluizen Utrecht 
 
Fietsroute langs de Vecht en de Loosdrechtse Plassen, 52 km (bij start bij start in Oud Zuylen 43 km), 
De routes is op diverse plaatsen in te korten. Deze afkortingen staan aangegeven op de kaart en in de 
tekst.  
 
Praktische informatie: 
 
Deze route start bij de Weerdsluizen in Utrecht, op loopafstand van het Centraal Station. Hier zijn OV 
fietsen te huur. Maar u kunt natuurlijk op iedere gewenste plek tijdens de route starten!  
Op de homepage van www.zichtopdevechtstreek.nl vindt u alle fietsverhuuradressen en gratis 
parkeerplaatsen voor als u uw eigen fiets meeneemt. Alsook alle overnachtingsmogelijkheden in een 
van de vele sfeervolle Bed & Breakfasts in de buurt.  
Onderweg komt u om de paar kilometer en in alle dorpen gezellige horecagelegenheden tegen. Deze 
zijn ook op de kaart aangegeven. 
 
Inleidende tekst:  
 
Deze Waterschaps-fietsroute van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is een ontdekkingstocht langs de 
rijke geschiedenis van het waterbeheer in de Vechtstreek. De route voert langs de oevers van de 
Vecht met haar buitenplaatsen, kastelen en historische dorpjes. Maar ook door veenweidegebieden, 
de legakkerlandschappen en plassen. Langs molens en gemalen, die het gebied al eeuwenlang droog 
en bewoonbaar houden. Langs sluizen en forten, herinneringen aan de Hollandse Waterlinie, waarvan 
deze streek het overstromingsgebied was. Kortom: langs het cultuurhistorisch erfgoed van 
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. 
 
U ervaart hoe 800 jaar waterschapsbeheer het landschap gevormd hebben. De voorgangers van het 
huidige Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zijn immers al vanaf de 13de eeuw verantwoordelijk voor 
de aanleg en het beheer van dijken en sluizen en voor het beheren van het waterpeil. Dus kunnen 
mensen hier wonen, werken en recreëren terwijl het waterpeil van de rivier hoger ligt dan het land en 
droge voeten bedreigd worden door grote hoeveelheden opkwellend grondwater.  
Geniet en ontdek de vele facetten van het waterschap! 
 
 
Weetje: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zorgt voor veilige dijken, het juiste waterpeil, de 
waterkwaliteit van het oppervlaktewater, het zuiveren van afvalwater en het scheepvaart- en 
vaarwegbeheer in het grote gebied tussen Amsterdam en Utrecht. Een gebied van 700 km2 dat 
grotendeels onder de zeespiegel ligt en waar 1,3 miljoen mensen wonen en werken. Daarnaast is bij 
het uitvoeren van het beheer veel aandacht voor de beleving van natuur, landschap en 
cultuurhistorie.  
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Als u start op het Centraal Station, steek dan vanaf de OV fietsverhuur op het Smakkelaarsveld de 
Catharijnebaan over en ga rechtdoor de Lange Koestraat in. Door de grootscheepse verbouwingen is 
dit gebied soms slecht toegankelijk. Met een rode streep is het aanbevolen fietspad aangegeven. Dit 
leidt naar de winkelstraat de Lange Viestraat. Sla hier linksaf. Over de Vechtbrug linksaf de Oude 
Gracht opslaan. Na 300 meter wordt deze de Bemuurde Weerd Oostzijde. Links ziet u de 
Weerdsluizen.  
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1 Weerdsluizen  
De Vecht begint hier, bij de Weerdsluizen. Zij vormen de verbinding tussen de Vecht en de 
stadsgrachten. Ooit was de Vecht een zijtak van de Rijn en was het een van de snelste wegen om 
vanaf de Rijn naar Noord Europa te varen. Vandaar dat de rivier al sinds de Romeinse tijd een veel 
gebruikte transportweg is. De Weerdsluizen zijn in 1607 aangelegd en werden in 1824 vervangen 
door de huidige. De sluis werd onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en kreeg zo een 
militaire functie. Een ingenieus systeem van schuiven en buizen zorgt ervoor dat de waaierdeur zelfs 
tegen hoog water kan worden geopend. Met de sluis kon (en kan nog steeds!) de watertoevoer vanuit 
het zuiden en daarmee het waterpeil van de Vecht gereguleerd worden. Vanuit het noorden kon water 
uit de Zuiderzee echter bij zware storm de rivier opgestuwd worden, met veel overstromingen tot 
gevolg. Door de bouw van de grote zeesluis in Muiden in 1674 verbeterde de situatie. Vanaf dat 
moment begint en eindigt de Vecht bij een sluis.  
 
Fiets de Bemuurde Weerd Oostzijde richting het noorden langs de Vecht. Deze gaat over in de 
Lauwerrecht. Als u onder de spoorbrug bent gefietst gaat u rechtdoor de Anthoniedijk op. Neem de 
eerste links (Loevenhoutsedijk) en sla voor het water rechtsaf de Jagerskade op. Deze gaat over in 
het Zandpad en wordt later Vechtdijk. Op de T-splitsing (u rijdt tegen een wit huis) rechts aanhouden 
en direct linksaf slaan, de 1e Polderweg op. Deze gaat om Fort aan de Klop heen. U passeert 
onderweg de ingang. In het weekend is het terras open.  
 

2 Fort aan de Klop  
Fort aan de Klop en de ernaast liggende Klopvaart met inundatiesluis zijn voorbeelden van de 
tientallen sporen in het landschap die herinneren aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze 
verdedigingslinie is in 1815 op initiatief van koning Willem I aangelegd. Hij loopt van de voormalige 
Zuiderzee bij Muiden tot aan de Biesbosch, is zo’n 85 km lang en vier kilometer breed. Van Muiden tot 
Utrecht ligt de linie in het werkgebied van het Waterschap AGV. De waterlinie werkte met een 
ingenieus waterhuishoudkundig systeem van sluizen, duikers, kanalen en dijken. Door het gebied 
kniehoog onder water te zetten werd het land moeilijk doorwaadbaar. Tegelijkertijd was het te ondiep 
voor boten. Strategische plekken zoals sluizen of kruispunten van (water)wegen werden versterkt met 
forten. De Waterlinie verloor zijn functie door het inzetten van vliegtuigen, die immers gewoon over 
de watervlaktes heen vlogen. De forten raakten in onbruik en ontwikkelden zich tot ongestoorde 
natuurgebiedjes. Vele krijgen tegenwoordig een nieuwe functie. Zo kunt u hier nu eten en 
overnachten! (www.fortaandeklop.nl) 
 
Vervolg de 1e Polderweg. Deze komt uit op de Franciscusdreef. Sla hier linksaf. Bij de Vecht 
aangekomen rechts de Vechtdijk op. Na 1.7 km ligt rechts de oprit naar Slot Zuylen. Volg de oprit tot 
aan het slot.  
 

3 Slot Zuylen  
Slot Zuylen is een zogenaamd waterkasteel: een middeleeuws slot omgeven door een slotgracht. De 
vijand kon zo het kasteel slechts via een gemakkelijk te verdedigen poortgebouw met ophaalbrug 
bereiken. Het oorspronkelijke kasteel dateert uit 1250. Steven van Zuylen bouwde een donjon, een 
vierkante woontoren op een strategische plek aan de Vecht, vlak bij Utrecht. De fundamenten van 
deze toren zijn nu nog te zien in het terras. Nadat het slot in de 15de eeuw verwoest werd, werd het 
een eeuw later in vergrote vorm weer opgebouwd. Dit grimmige kasteel werd in 1752 verbouwd tot 
aangename buitenplaats. Het is nu een prachtig museum met ingerichte zalen, waar je je terugwaant 
in de 18de eeuw. Het park is de enige openbaar toegankelijke tuin in de Vechtstreek waar alle fases in 
de ontwikkeling van de tuinarchitectuur –van middeleeuwse tuin met boomgaard via een 
symmetrische tuin uit de Gouden eeuw naar een 19de eeuws romantisch landschapspark- naast elkaar 
te zien zijn. www.slotzuylen.nl 
 
Keer terug naar de Dorpsstraat en sla rechtsaf. Als u het dorp uit bent slaat u rechtsaf het 
Kerkhoflaantje in en vervolgens linksaf tot aan de Nedereindse Vaart. Hier ziet u twee molens en twee 
sluisjes. 
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4 Polders Westbroek en Buitenweg 
Deze twee molens zijn onderdeel van een buitengewoon interessante plek in de waterbeheersing. De 
molens voeren via de Nedereindsevaart het overtollige water af van de polders Westbroek (8-kante 
grondzeiler) en Buitenweg (de wipmolen). Het inzetten van molens om land droog te houden werd 
noodzakelijk vanaf de 13de eeuw. Aanvankelijk waterden de moerassige veenweiden op een 
natuurlijke manier af in de Vecht, omdat het land hoger lag dan het waterpeil. Vanaf de 10de eeuw 
ging men echter het land ontginnen –ontwateren- om meer landbouwgrond te creëren. Hierdoor klonk 
de bodem in en daalde deze in totaal zo’n vier meter! Afwatering kon toen alleen nog maar 
plaatsvinden met behulp van molens, sluizen, afwateringskanalen en boezems. Uit de samenwerking 
om met man en macht het gewonnen land droog te houden ontstonden vanaf de 13de eeuw de eerste 
waterschappen. Als je terugrekent zorgen de waterschappen dus al ruim 800 jaar voor het 
waterbeheer in dit gebied!  
 

5 Sluizencomplex Westbroek-Buitenweg 
Bij de molens zijn twee sluisjes te zien. Via het sluisje Buitenweg, naast de wipmolen, werden 
landbouwproducten en turf uit de polders naar de Vecht vervoerd. Het sluisje Westbroek naast de 
grondzeiler was een defensiesluis en maakte deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het water 
van de Vecht kon via deze sluis de achterliggende polders instromen, die in het inundatiegebied 
liggen. Let eens op de enorme hoogteverschillen in de sloten! Het sluizencomplex is door het 
waterschap in 2011 geheel gerestaureerd. Zo draagt het waterschap met het opknappen en 
investeren in cultuurhistorisch erfgoed bij aan de bekendheid en de beleving daarvan. 
 
Ommetje Maarssen: Om het pittoreske Maarssen te ontdekken blijft u Oostwaard volgen langs de 
Vecht. U passeert dan ter hoogte van buitenplaats Vegtenstein -met het groene dak- het kunstwerk 
‘De Gestalten’ (aan de overkant van het water). Om na een bezoek aan Maarssen met haar vele 
winkeltjes, terrassen en het Vechtstreekmuseum weer naar de hoofdroute te gaan, slaat u de Huis ten 
Bosschstraat in. Op de rotonde even links en dan meteen rechts de Maarsseveensevaart op. Voorbij 
restaurant De Heeren van Maarssen bereikt u weer de hoofdroute. 
 
Om de hoofdroute te volgen zonder een bezoek aan Maarssen, slaat voorbij het sluizencomplex 
rechtsaf en volgt u het fietspad richting knooppunt 47. Op het kruispunt met de Herenweg linksaf 
slaan. Bij de volgende kruising rechtsaf de Maarsseveensevaart op en vervolgens de eerste links, de 
Bethuneweg op. Op de T-splitsing linksaf, de Middenweg op. Vervolg deze tot het gemaal 
Bethunepolder.  

 
5a De Gestalten – kunstwerk 

In Maarssen staat tegenover buitenplaats Vegtenstein het roestvrijstalen beeld ‘De Gestalten’ van 
kunstenaarsduo Marianne van Dedem- Henstra en Lolke van der Bij. Het beeld is in maart 2015 
geplaatst bij de afsluiting van het vier jaar durende baggerproject om de Vecht schoon te maken. Het 
waterschap AGV schonk toen vier gemeenten en haar inwoners als dank voor hun geduld en hun 
medewerking een kunstwerk, waarin opgebaggerde materialen verwerkt moesten worden. De 
gestalten - twee mensen die op een lelieblad staan en over het water uitkijken – drukken uit dat de 
Vecht door de samenleving stroomt, door de harten van bewoners. En dat iedereen verantwoordelijk 
is voor een schone Vecht waar we wonen, werken en recreëren. Het afvalmateriaal is verwerkt in de 
sokkel. Het is ingegoten in transparante epoxy en dus nog steeds zichtbaar.  
 

6 Gemaal Bethunepolder  
De Bethunepolder wordt gekenmerkt door het rasterpatroon van opvallend veel kaarsrechte sloten. 
Dit fijnmazige patroon wijst er op dat er veel water afgevoerd moet worden. Door vervening was hier 
in de 17de en 18de eeuw een plas ontstaan. Omstreeks 1880 werd deze drooggemalen op initiatief van 
de Belgische markies De Bethune. De onderneming mislukte: door de grote hoeveelheid kwelwater en 
de hoge polderlasten bleek een rendabel boerenbedrijf niet mogelijk. Maar voor drinkwater was dit 
kwalitatieve kwelwater uitstekend geschikt! In 1930 nam de Amsterdamse Drinkwaterleiding het 
gebied dan ook over en verving het stoomgemaal door een elektrisch gemaal, in Amsterdamse 
schoolstijl gebouwd. Er kwelt hier jaarlijks 34 miljoen m3 (!) kwelwater op, voldoende voor 1/3 van de 
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Amsterdamse bevolking. Het water wordt via het Waterleidingkanaal naar de Loenderveense Plas en 
van daar uit naar Driemond vervoerd. Het waterschap zorgt ook in deze waterrijke polder voor het 
juiste waterpeil, een goede waterkwaliteit en een goede waterhuishouding. 
 
Keer terug en sla linksaf de Veenkade op. Dit is een middeleeuwse achterkade van de ontginning van 
de polder Maarsseveen en vormt onderdeel van de ringdijk rond de Bethunepolder. Op de kruising ziet 
u rechts een groepsschuilplaats ‘op poten’. 
 

7 Bunker op poten 
Overal in de Vechtstreek zijn bunkers (officieel:groepsschuilplaatsen) te vinden, verspreid in de 
weilanden langs de Vecht. Sporen in het landschap die herinneren aan de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie waar dit gebied deel van uitmaakte. De Bethunepolder was een van de inundatie 
(overstroom) gebieden. Normaal sluit de bodem van een bunker aan aan het grondoppervlak waarop 
hij staat. De bunkers die hier te zien zijn staan ‘op poten’, dat maakt ze uniek. Zo konden soldaten 
droge voeten houden ook al was het land overstroomd. Het vloeroppervlak ligt net boven het niveau 
van de maximale inundatie, dat overeenkomt met de hoogte van de kade achter de schuilplaats. 
Aanvankelijk waren de funderingspalen niet zichtbaar. Zij zijn vrijgekomen doordat het land 
ingeklonken is en doordat omwonenden jarenlang het zand eromheen hebben afgegraven.  
 
De Veenkade komt uit op de Nieuweweg. Sla linksaf. Rechts liggen de Loosdrechtse Plassen.  
 

8 Loosdrechtse plassen  
De Loosdrechtse plassen bestaan uit vijf aaneengeschakelde plassen. Het is een fantastisch 
watersport- en natuurgebied dat ontstaan is door turfwinning in de 18de en 19de eeuw. Om turf te 
winnen werden rechte sloten uitgebaggerd in de moerassige veenweilanden, de zogenaamde 
petgaten. De opgebaggerde veengrond werd te drogen gelegd op legakkers en daarna gestoken tot 
turven. Door golfslag is het merendeel van de legakkers verdwenen waardoor er open water ontstond. 
De Loosdrechtse plassen behoren tot het Vechtplassengebied, dat door de Europese Commissie als 
Natura 2000 gebied is aangewezen. Daarnaast moet het gebied voldoen aan de doelstellingen van de 
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit houdt in dat het water zowel op chemisch gebied 
(waterkwaliteit) als op ecologisch gebied (natuur) aan bepaalde eisen moet voldoen. Het waterschap 
werkt hard mee aan deze verbeteringen. Er zijn onder meer plannen de plassen op enkele plaatsen uit 
te diepen zodat slib kan bezinken en er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd.  
 
Parallel aan de Nieuweweg loopt het Tienhovens Kanaal.  
 

9 Tienhovens Kanaal  
De Tienhovense Vaart werd in de 14de eeuw gegraven als grenssloot tussen de ontginningsgebieden 
van Tienhoven en Breukelen. Met de start van de turfwinning in de 17de eeuw werd de sloot als 
turfvaart gebruikt. Het vormt nu de grens tussen de Loosdrechtse plassen en de diepgelegen 
droogmakerij Polder Bethune. Het oostelijk deel van het kanaal vormde lange tijd de grens tussen 
Holland en Utrecht. In 1824 werd bedacht de vaart door te trekken naar de Eem, om zo een goede 
vaarverbinding tussen Amsterdam en Amersfoort te creëren. De vaart werd verlegd en verbreed tot 
kanaal, maar men staakte de onderneming toen men op de hoge zandgronden van het Gooi stuitte. 
Doorgraven werd te kostbaar. Vandaar dat het kanaal plotsklaps doodloopt ter hoogte van de 
Hoorneboegse heide. Bij de aanleg van Fort Tienhoven (1848-1850) werd het kanaal om het fort heen 
geleid, zodat het tegelijk als fortgracht dienst doet.  
 
Voor fort Tienhoven rechts aanhouden, de fietsbrug over richting knooppunt 84. Het fort verdedigde 
de wegen rond het fort, de damsluis in de Tienhovense vaart en de iets westelijk gelegen 
Kraaienestersluis.  
Vervolg de weg en sla linksaf de Laan van Gunterstein in. U komt in Breukelen. Hier kunt u de brug 
over om het historisch centrum te bezoeken met veel monumenten, winkels en terrassen. 
Voor het vervolg van de route: sla voor de brug rechtsaf en volg het Zandpad tot in Nieuwersluis 
(knooppunt 02). In de Vecht ziet u een damsluis liggen. 
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10 Nieuwersluis  
Nieuwersluis had eeuwenlang een militaire functie. Het plaatsje ontwikkelde zich bij een 15de eeuwse 
sluis (nije-sluse) tussen de Nieuwe Wetering en de Vecht en was een belangrijke schakel in zowel de 
Oude als de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In de Vecht is een damsluis te zien, onlangs nog 
gerestaureerd door het waterschap. Deze sluis had een belangrijke taak in de Waterlinie: de 
belangrijkste inlaatpunten van de Waterlinie lagen immers langs de Vecht en bij de Zuiderzee. Om de 
polders in het Vechtgebied snel te kunnen inunderen werd de Vecht hier bij Nieuwersluis afgesloten 
met deze damsluis, zodat de waterstand op de rivier flink werd verhoogd. Vervolgens liet men het 
water via een stelsel van inlaatsluizen, hulpsluizen, duikers en overlaten het binnendijkse gebied in 
lopen. Gebouwen als het fort Nieuwersluis (1849-51), het Arsenaal uit 1793 en de koning Willem III 
kazerne (nu vrouwengevangenis) herinneren aan het militaire verleden van dit plaatsje.  
 
Tip: Rondom fort Nieuwersluis is een Waterlinie-ommetje aangelegd met informatieborden, mede 
gefinancierd door het waterschap. Start van de wandeling: aan het begin van het dorp (zuidkant) bij 
het parkeerplaatsje naast het Fort.  
 
Vervolg de Mijndensedijk aan de oostkant van de Vecht. U passeert het elektrisch gemaal Mijnden dat 
in 1926 in Amsterdamse Schoolstijl gebouwd is ter vervanging van een 17de eeuwse poldermolen. Kijk 
even door de ramen naar binnen!  Verderop passeert u houten huisjes die duiden op de aanwezigheid 
van het fort Nieuwersluis. In een kring van 600 meter rond een fort mocht alleen in hout gebouwd 
worden. Deze huizen konden snel gesloopt worden in tijden van nood om het schootsveld vrij te 
maken. Na een kilometer bent u bij de Mijndensesluis. 
 

11 Mijndense sluis  
’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 door het waterschap in dit gebied moet zijn om hier 
droge voeten te houden!  
 
Vervolg de weg. U komt door Loenen. Hier kunt u de brug over om deze ‘Parel van de Vechtstreek’ 
met 220 monumenten en de gotische 16de eeuwse kerk te bewonderen. Loenen huisvest maar liefst 
zeven restaurants met terras. Als u rechtsaf de Doprsstraat in slaat ziet u iets voorbij de molen het 
kunstwerk ‘de Spiegelvis’. 
Voor het vervolg van de route blijft u op Oud Over. Na 500 meter ziet u rechts in het weiland de 
Loenderveense molen liggen.  
 

11a De Spiegelvis - kunstwerk 
Aan de voormalige loswal van Loenen staat het beeld ‘Spiegelvis’ van het kunstenaarsduo Marianne 
van Dedem- Henstra en Lolke van der Bij. De roestvrijstalen vis weerspiegelt het schone water en 
staat tegelijk symbool voor een gezonde biotoop nu de Vecht schoon is. De vis staat op een sokkel die 
gemaakt is van  afvalmateriaal dat is ingegoten in transparante epoxy. Via zichtkokers zijn de 
vondsten te zien. Helderheid en transparantie (men kan ook door de vis heen de Vecht zien) staan 
dus in contrast met het nu verwijderde afval. Het beeld is gemaakt in opdracht van het Waterschap  
Bij de afsluiting van het vier jaar durende baggerproject om de Vecht schoon te maken heeft het 
waterschap AGV in maart 2015 vier Vechtgemeenten kunstwerken geschonken. De kunstenaars 
moesten vondsten en materialen die bij het baggeren naar boven waren gekomen in de kunstwerken 
verwerken. Zo brengen deze het belang van een schone Vecht nu en in de toekomst op een blijvende 
manier onder de aandacht.  
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12 Loenderveense molen  
De Loenderveense molen staat aan de rand van de Loenderveense polder. Dit veengebied ten oosten 
van de Vecht was al rond 1200 ontgonnen. Door inklink was het echter in de 17de eeuw weer drassig 
geworden. Het polderwater kon niet langer via natuurlijke weg op de Vecht geloosd worden. Droge 
grond was in deze tijd hard nodig voor de landbouw, om voedsel te produceren voor de bevolking in 
de snel groeiende steden. Uit winstbejag kochten in 1652 Amsterdamse kooplieden de moerassige, 
waardeloze grond en bouwden deze molen om het land droog te malen. De grond werd zo weer 
geschikt als landbouwgrond en werd met winst verkocht. De molen was eigendom van het 
waterschap. Dit gold voor vrijwel alle poldermolens, omdat zij immers onmisbaar waren voor het 
waterbeheer, waarvoor het waterschap verantwoordelijk was en is. In 1930 kwamen polder en molen 
in handen van de Gemeente Amsterdam, tegelijk met de achterliggende ‘Waterleidingplas’.  
 

Vervolg de weg. 
Wilt u doorfietsen naar de noordelijke lus van deze route, fiets dan rechtdoor naar Vreeland. Hou links 
aan onder het fietstunneltje door en sla op de kruising bij de muziektent linksaf. U komt uit bij de 
brug, het startpunt voor de Waterschapsroute-Noord. 
Om de zuidelijke route terug richting Utrecht te fietsen, slaat u voorbij Oud Over 19 rechtsaf, de 
A.Lambertskade op (knooppunt 04). Dit is een smalle dijk die tussen twee plassen in loopt.  
Na 1,7 km ligt rechts een vogelkijkhut van Waternet.  
 

13 Waterleidingplas  
Bovenin de vogelkijkhut van Waternet heeft u een schitterend uitzicht over de Loenderveense plas en 
de Waterleidingplas. Deze laatste is te herkennen aan de dijk die eromheen loopt, waardoor het water 
niet in contact kan komen met de andere plassen. Deze oude veenafgravingsplas is rond 1950 door 
het Amsterdams Drinkwaterleidingbedrijf als drinkwaterbassin ingericht. De plas wordt gevoed met 
kwelwater uit de Bethunepolder dat de plas via het Waterleidingkanaal  instroomt. Hier blijft het 100 
dagen circuleren en wordt op natuurlijke basis gezuiverd. Vervolgens wordt het naar Driemond 
gepompt vanwaar het –na een tweede zuiveringsproces- naar Amsterdam gedistribueerd wordt. Elk 
uur wordt hier maar liefst 1000 m3 drinkwater gewonnen! Dit ongestoorde watergebied met 
natuurvriendelijke oevers is een eldorado voor vele vogels, insecten, vissen en andere dieren. De plas 
aan de andere kant van de Lambertskade is de Wijde Blik. Deze plas is wel 40 meter diep doordat hier 
zand gewonnen werd voor de aanleg van de Bijlmer. 
 

Sla aan het einde van de A.Lambertskade rechtsaf en na 1 kilometer linksaf de Oud Loosdrechtsedijk 
op. Hier vindt u allerlei gezellige terrasjes voor een eventuele pitstop. Na 3,5 kilometer, voorbij de 
rotonde met restaurant ’t Bruggetje, ziet u rechts weilanden. Er is op het eerste gezicht niets 
bijzonders aan te zien. Het bijzondere blijkt pas bij het zien van luchtfoto’s. U ziet dan een unieke 
verkavelingsvorm: de zogenaamde Ster van Loosdrecht.  
 

14 Ster van Loosdrecht  
De naam van het dorp zegt het al: Loos-drecht: Via het veenriviertje de Drecht waterde  (loosde) het 
veengebied tussen de Vecht en de Utrechtse heuvelrug af. Toen dit veenland voor ontginning werd 
uitgegeven, werd de ontginningsas met een grote bocht rondom de veenrivier de Drecht gelegd, die 
midden in het gebied opkwelt. Langs deze grote, hoefijzervormige dijk ontstonden de dorpen Oud- en 
Nieuw Loosdrecht. U fietst de dijk tijdens deze tocht grotendeels af. Vanaf deze ontginningsas werden 
de sloten naar de Drecht gegraven. Zo ontstond een waaiervormig verkavelingspatroon. Deze ‘ster’ is 
in het huidige landschap bewaard gebleven en is de enige verkavelingssoort in deze vorm. Een uniek 
gebied dus! Het is daarbij ook aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000 gebied. 
Het waterschap werkt met diverse partijen samen om de natuurkwaliteiten in het gebied te 
versterken. 
 

Vervolg de Oud Loosdrechtsedijk. Hou op de rotonde rechts aan, de Nieuw Loosdrechtsedijk op. Sla 
ter hoogte van nr. 96 linksaf, de Tjalk op. Op de T-splitsing linksaf slaan, vervolgens na 300 m. 
rechtsaf de Noodweg op. Direct na het vliegveld (bij knooppunt 30) rechtsaf slaan, de Weg op de 
Egelshoek in naar knooppunt 29. Op de T-splitsing met de Kanaaldijk rechtsaf slaan. Na 2 km ligt 
rechts de eendenkooi van Breukeleveen.  
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15 Eendenkooi  
Verscholen in het oude broekbos naast de Kanaaldijk ligt de eendenkooi van Breukeleveen. Hier 
werden in de 19de eeuw eenden gevangen voor consumptie, een beroep dat al sinds de 
middeleeuwen in eendenkooien plaats vindt. Een eendenkooi is altijd een stil natuurgebied van bos 
rond een plas water met kromlopende zijslootjes: de vangpijpen. Met tamme eenden lokte de kooiker 
wilde eenden in de pijp. Zelf bleef hij onzichtbaar achter rietschermen. Kwamen de eenden in het 
vanghok aan het einde van de pijp, werden ze gedood en gingen dus letterlijk ‘de pijp uit’. Bij 
eendenkooien geldt een ‘afpalingsrecht’ dat bepaalt dat in een bepaalde cirkel om de kooi (hier 753 
m.) geen lawaai mag worden gemaakt. Hierdoor zijn het unieke oases van rust met zeldzame vogels, 
planten en amfibieën. Het water in en rond de eendenkooi wordt in 2013 door het waterschap in 
samenwerking met Natuurmonumenten gebaggerd zodat de kwaliteit verbetert.  
 
Sla na 1.3 kilometer bij knooppunt 30  linksaf de Dwarsdijk op, richting knooppunt 49. U fietst om en 
door de Tienhovense plassen. Voorbij de bocht komt u langs molen De Trouwe Wachter.  
 

16 Tienhovense plassen en molen de trouwe Wachter  
U fietst door een prachtig landschap met petgaten (of trekgaten zoals ze hier genoemd worden), 
legakkers en moerasland. Moerasland kon ontstaan toen na het stoppen van de turfwinning de 
petgaten langzaam dichtgroeiden door clusters van waterplanten, wortels en plantenresten. Op het zo 
ontstane trilveen konden zich moerasbossen ontwikkelen. Dit proces van water naar land heet 
verlanding. Natuurmonumenten kapt regelmatig bomen om de verschillende stadia van verlanding in 
stand te houden.  
De houten poldermolen de Trouwe Wachter is in 1832 gebouwd om de toen nieuw ingedijkte 
oostelijke Binnenpolder Tienhoven droog te malen. In 1947 is de bemaling overgenomen door een 
elektrisch gemaal. Het waterschap reguleert nog steeds het waterpeil in de polder met dit gemaal. De 
molen heet sinds de Tweede Wereldoorlog ‘Trouwe Wachter’ omdat bij onraad met de stand van de 
wieken signalen doorgegeven werden aan de vele onderduikers die zich schuilhielden in dit drassige 
gebied Het gedenkbord op de molen herinnert hieraan: 
                        1940-1945: Ons volk in angst en rouw / De molen gaf een teken 
                        Aan wie aan vrijheid trouw /Zich niet liet breken /4 mei 1985 C.P. Klap 
 
Aan het einde van de weg linksaf de Laan van Niftarlake opslaan. Deze gaat over in de Heuvellaan. 
Op nr. 7 vindt u Streekmuseum Vredegoed, dat een bezoek zeker waard is. Sla op de T-splitsing (bij 
knooppunt 48) rechtsaf de Nedereindse Vaart op. U fietst nu langs de Molenpolder. 
 

17 Petgaten Molenpolder   
Dit landschap toont, net als de Tienhovense Plassen waar u net vandaan komt, op een schitterende 
manier wat de effecten van de vervening zijn geweest op dit gebied. Het oorspronkelijke 
veenweidegebied is afgestoken om turf te winnen, tot de 19de eeuw de belangrijkste brandstof in ons 
land. De legakkers waarop de turf te drogen werd gelegd zijn hier mooi te zien. In tegenstelling tot 
b.v. de Loosdrechtse Plassen, waar veel legakkers zijn weggeslagen door golfslag zodat grote 
waterplassen ontstonden, zijn de legakkers hier intact gebleven. Net als in Tienhoven is ook hier 
sprake van verlanding: de trekgaten tussen de legakkers vullen zich langzaam met trilveen waarop 
bomen en struiken kunnen groeien. Het trilveen dat in dit gebied voorkomt is vrij zeldzaam omdat dit 
alleen kan ontstaan in petgaten met opkwellend, voedselarm water. Het waterschap houdt bij 
werkzaamheden altijd rekening met dit soort bijzondere landschappelijke elementen.  
 
Sla aan het einde van het pad  linksaf de Westbroekse Binnenweg op.  
 
 
 
 



 

 9 

18 Westbroekse binnenweg  
De Westbroekse Binnenweg is een vroeg middeleeuwse achterkade van de ontginning vanaf de Vecht. 
Om het land te ontwateren werden er sloten gegraven dwars op de rivier, het veen in. Als een gebied 
eenmaal ontgonnen was, werd verder land inwaarts een nieuwe achterkade aangelegd die diende 
als basis voor verdere ontginningen het veen in. De bewoning verplaatste zich dan naar deze nieuwe 
achterkade. De met de ontginning opschuivende boerderijen hebben zich in de loop der jaren 
ontwikkeld tot lintdorpen langs de laatste dwarskade, zoals het 15de eeuwse Breukeleveen en het 
16de eeuwse Tienhoven, Maarsseveen en Westbroek. Die laatste dwarskade ziet u aan uw linkerhand, 
aan het einde van de weilanden, liggen. De kerktoren van Westbroek is een mooi markeerpunt. 
Dergelijke geheel of gedeeltelijk verplaatste dorpen zijn zeldzaam in Nederland. Vanaf de achterste 
kade lopen de ontginningskavels zonder dwarskades door tot aan de zandgronden van het Gooi. Zo 
konden lengtes van wel 7 kilometer bereikt worden in plaats van de gebruikelijke 1,25 kilometer. 
 
  
Sla voorbij nummer 82 rechtsaf. U volgt nu het fietspad langs de kopse kant van de Maarsseveense 
plassen. Dit recreatiegebied is rond 1965 gegraven. Met het gewonnen zand zijn de woonwijk 
Overvecht en het industrieterrein Lage Weide in Utrecht gebouwd. De plassen met hun stranden 
bieden veel faciliteiten zoals een luxueuze wellness en diverse horecagelegenheden. 
 
Sla aan het einde van het fietspad linksaf en meteen rechts. Op de T-splitsing met de Gageldijk 
linksaf. Het fietspad ligt aan de overkant van de weg. Hou aan het einde rechts aan fiets voor Fort de 
Gagel langs. Ter hoogte van het fort rechtsaf slaan, het rode fietspad op. Steek de drukke Karl 
Marxdreef over en sla linksaf. Neem de eerste rechts, de Klopdijk. Vervolg dit fietspad tot aan de 
Vechtdijk. Sla hier linksaf en vervolg de weg tot u weer terug bent in Utrecht.  


