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U staat hier

Fietsen

Ronde Venenroute, 38 km

noordwestelijk deel van de provincie Utrecht.
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Dit veenweidegebied heeft een oer-Hollands
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karakter met karakteristieke, langgerekte kavels.
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Jaagpadroute, 40 km

Het gebied reikt van Amsterdam tot Rotterdam en van

De Venen ligt in het Groene Hart en beslaat het
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Markering via de fietsknooppunten:
51 - 52 - 39 - 01 - 49 - 48 - 44 - 38 - 59 - 16 60 - 24 - 58 - 53 - 51

Een uniek gebied midden in de Randstad is het Groene Hart.
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Deze zijn in de 12e eeuw ontstaan door droog
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legging van moerassen. De Venen is ook een water-

Mijdrecht

Markering via de fietsknooppunten:
53 - 58 - 24 - 80 - 19 - 65 - 57 - 60 - 55 - 53 52 - 99 - 97 - 36 - 35 - 11 - 30 - 31 - 51 - 53
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rijk gebied doordat op verschillende plaatsen turf is
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afgegraven. Het bijzondere landschap biedt prachtige
panorama’s met overblijfselen van een rijke

Den Haag tot Utrecht.
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Markering: zeshoekige blauwe bordjes
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voor de regio. Wandelend, fietsend of varendontdekt u de mooiste plekjes

in de 17e eeuw aangelegd tussen de Kerkvaart en de

Varen

van het Groene Hart.

Pondskoekersluis
Schutsluis Pondskoekersluis: dit rijksmonument is

t

De oud-Hollandse stadjes en dorpen, forten en boerderijen zijn karakteristiek
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Noordeinde

boerderijen met boomgaarden en buitenplaatsen.
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Kazan- en Lindenhorstroute, 10 km
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gebied met uitgestrekte weiden, doorsneden door sloten en rivieren.
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Kro

Ontstaan door vervening en turfwinning is het nu een waardevol polder

historie, zoals forten, molens, oude lintdorpen,
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Derde Bedijkingsroute, 8 km

Markering via de wandelknooppunten:
27 - 75 - 71 - 72 - 75 - 27

Wilnis

De Hoef

Wandelen

Het Groene Hart is het grootste Nationale Landschap van Nederland.

De Venen
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Sloepennetwerk
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Kromme Mijdrecht. Men denkt dat Pondskoekersluis
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zijn naam dankt aan schippers die vanuit de vroegere
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Mijdrechtse koekfabriek, koeken via de sluis ver-
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voerden. Ze betaalden dan met een pond koek en
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konden zo het sluisgeld zelf houden.
Behalve de sluis is hier een zon- en ligweide en
kano-opstapplaats. De diverse gemarkeerde wandel-,

Noordse Buurt

fiets- en kanoroutes leiden u onder andere langs de

79

Noorden

Legenda
Wat is een TOP?
Een TOP is een Toeristisch Overstappunt. Vanuit deze speciaal ingerichte

het Groene Hart. Maar ook jaagpaden uit de 16e en 17e
16

locatiekunt u wandelenof fietsen via diverse bewegwijzerde routes.

Sloepennetwerk

Horeca

Zo ontdekt u gemakkelijk de mooiste plekkenvan de regio. Alle TOP’s in

Verbindingsroute
fietsknooppunten

Fiets-voetveer

Nieuwkoopse

1

Tips in de omgeving

Nederland. Deze organisatie beheert, onderhoudt en

17

Plassen

24
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zorgt voor de aanleg van aantrekkelijke gebieden

7 80 21

Noordeinderplas

voor recreatie en dagtoerisme in de provincie

Woerdense Verlaat
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Kano/bootverhuur

Verbindingsroute
wandelknooppunten

TOP Pondskoekersluis valt onder Recreatie Midden-

N463

VVV-kantoor/agentschap

Fietsknooppunt

eeuw en pittoreske dorpjes zoals Meije en Noorden.
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Parkeerterrein

Toeristisch Overstappunt

Bezoekerscentrum

Meer informatie over deze en andere TOP’s vindt u op:
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Wandelknooppunt

het Groene Hart zijn herkenbaar aan de ruim vijf meter hoge groene halm.

Kromme Mijdrecht; één van de mooiste riviertjes van

Utrecht.
65

Nieuwkoop
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www.recreatiemiddennederland.nl

39
25
0

Oplaadpunt elektrische fiets
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www.toproutenetwerk.nl

1 km

Meer routes
Voor actuele informatie over de voorzieningen in de omgeving en meer
(bewegwijzerde) fiets- en wandelroutes vanaf deze TOP, scant u de onder
staandeQR-code met uw smartphone.

NAP -1,38 m

© Buro Kloeg, Bunnik

6762

QR-code smartphone:

www.alletops.mobi/pondskoekersluis

Mede mogelijk gemaakt door:

Het Groene Hart ligt voor het grootste deel onder de zeespiegel.
Momenteel bevindt u zich op 1,38 meter onder NAP
(Normaal Amsterdams Peil).
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Bezoekerscentrum Nieuwkoopse Plassen

Direct aan de Nieuwkoopse Plassen ligt het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten.
U vindt er een interactieve tentoonstelling over de moerasnatuur, grote aquaria met
onderwaterleven, een wisselexpositie en horeca. Ook is er een uitgebreide winkel met
(natuur)producten.
Adres: Dorpsstraat 116, Nieuwkoop. Openingstijden: di t/m zo 10.00-17.00 uur.
In nov. t/m mrt. alleen wo en vr t/m zo 12.00-17.00 uur.
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		Fort aan de Drecht

Het Fort aan de Drecht behoort tot de Stelling van Amsterdam, een 135 kilometer lange
verdedigingslinie. Met een ingenieus systeem kon het land rondom de linie onder water
worden gezet, waardoor een waterplas kon onstaan, niet diep genoeg voor schepen
en te diep voor man en paard. Tegenwoordig herbergt het Fort o.a. een restaurant en
een tentoonstelling in de keelkazemat. Adres: Grevelingen 30-66, Uithoorn.
Tentoonstelling toegankelijk do-vr 14.00-16.00 uur en za-zo 12.00-17.00 uur.

3

De Veenmolen

In het dorp Wilnis vindt u De Veenmolen, een grondzeiler uit 1823. De molen doet
dienst als korenmolen en wordt in stand gehouden door vrijwilligers. Op zaterdag
wordt het meel verkocht in de molenwinkel.
Adres: Oudhuijzerweg 109, Wilnis. Openingstijden: za 10.00-16.00 uur.
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De Kromme Mijdrecht & Groene Jonker

Het is heerlijk fietsen en wandelen langs het schilderachtige veenriviertje De Kromme
Mijdrecht. Het brede water duidt op een drassige bodem; boeren hebben het riviertje
uitgebaggerd om hun land op te hogen. Aan de westkant van de rivier ligt het natuur
gebied De Groene Jonker waar het hele jaar door veel moeras- en weidevogels te zien
zijn. Door het gebied loopt een wandelpad met twee uitkijkpunten.

