In dit boekje vindt u de elf mooiste wandelroutes
in de Utrechtse Venen en de Lopikerwaard.
Recreatie Midden-Nederland neemt u graag mee
op deze wandelingen.
Voor de Utrechtse Recreatieschappen en de
andere partijen in het gebied zorgt Recreatie
Midden-Nederland voor de ontwikkeling en het
beheer van routenetwerken.
Kijk voor meer informatie en de wandelplanner
op: www.recreatiemiddennederland.nl
Veel wandelplezier!
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Cockangenroute

Lengte: 10 km, 2,5 uur
Start: TOP Oortjespad

START

Oortjespad 1, Kamerik

54 50 52 84 33 18 16 15
82 72 52 50 54
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De Utrechtse Venen
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Deze route gaat door open veenweidegebied, langs
lintdorpen, houtkades en rietzomen. U loopt door de
polders Teckop en Kockengen naar het dorp Kockengen.
De naam van deze wandeling is afkomstig van de
Middeleeuwse naam voor Kockengen. Cockange betekent
zoiets als luilekkerland. Hiermee wilden middeleeuwse
‘projectontwikkelaars’ boeren naar dit gebied lokken.
Vlak voor u het dorp Kockengen bereikt, passeert u de
gelijknamige molen. Deze molen bemaalde tot ca. 1960
de Polder Kockengen. Tegenwoordig gebeurt dit met een
elektrisch gemaal. De Kockengense molen fungeert nog
wel als reservegemaal.
- Honden zijn niet toegestaan.
- Route is niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelen.
- Stevig schoeisel wordt aangeraden.
www.recreatiemiddennederland.nl

Demmerikroute

Lengte: 12 km, 3 uur
Start: Recreatieterrein Bosdijk

START

Bosdijk, Nieuwer Ter Aa

43 44 45 42 54 43
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De Utrechtse Venen

Deze wandeling, die rond de polder van Demmerik
leidt, geeft u een goed beeld van het oorspronkelijke
veenlandschap. In Polder Demmerik treft u in voorjaar
en zomer veel weidevogels aan, zoals de Grutto, de Kievit
en de Tureluur zult u er zien en horen. Een gedeelte van
de route loopt u over het tracé van een oude spoorbaan.
Tussen 1915 en 1950 reden hier de goederentreinen
richting de stations van Vinkeveen en Wilnis. Verder
passeert u twee recreatieterreinen en kaasboerderij Van
der Arend (Demmeriksekade 17).
- Bij nat weer zijn laarzen aanbevolen.

7
www.recreatiemiddennederland.nl

Spoordijkroute

Lengte: 13 km, 3 uur
Start: Centrum Wilnis

START

Dorpsstraat, bij oude Raadhuis

65 68 77 66 37 56 42 45
46 65
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De Utrechtse Venen

De Spoordijkroute is vernoemd naar de voormalige
Haarlemmermeerspoorlijn. Deze was vanaf 1915 een
belangrijke verbindingsroute door 32 polders en is 110
km lang. De rails zijn inmiddels verwijderd, maar er zijn
nog veel stations, wachterwoningen en brugdhoofden te
zien op het traject. In het venengebied zijn verschillende
sporen van deze spoorlijn terug te vinden.
- Honden zijn niet toegestaan langs de Bijleveld.
- Tussen maart en juni langs de Bijleveld niet toegankelijk
i.v.m. broedseizoen.
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Derde Bedijkingsroute
Lengte: 8 km, 2 uur
Start: TOP Pondskoekersluis

START

Oostzijde, Den Hoef

27 75 71 72 75 27
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De Utrechtse Venen

De door de turfafgraving ontstane plassen in deze regio
werden vanaf de negentiende eeuw drooggelegd door de
droogmakerijen van de Eerste (1852), Tweede (1856) en
Derde bedijking (1864). De Derde Bedijkingsroute voert u
door de zuidelijkste en jongste polder van deze drie.
De turfwinning heeft voor de typerende rechte lijnen in
dit gebied gezorgd. De bewandelbare dijken geven, door
hun relatief hoge ligging boven de laaggelegen polders
en door het open landschap, fraaie uitzichten in alle
richtingen.
- Honden zijn niet toegestaan.
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Slot Abcouderoute
Lengte: 14 km, 3,5 uur
Start: TOP Winkelpolder

START

Vinkenkade 75, Vinkeveen

87 27 26 25 24 86 23 24
25 26 27 87
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De Utrechtse Venen

De Slot Abcouderoute is uitgezet over polderwegen, langs
de riviertjes Winkel en Angstel en door het historische
Abcoude. De route voert langs Fort aan de Winkel en
Fort bij Abcoude. Deze forten maken onderdeel uit
van de Stelling van Amsterdam en zijn opgenomen
op de werelderfgoedlijst van UNESCO. In het weiland
tegenover de hoeve Landlust zijn de overblijfselen van
het middeleeuwse slot Abcoude nog herkenbaar. Dit
omstreeks 1860 afgebroken slot lag strategisch langs
Winkel, Angstel en Gein.
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Botsholroute

Lengte: 13 km, 3,5 uur
Start: TOP Winkelpolder

START

Vinkenkade 75, Vinkeveen

87 27 26 28 32 29 36 35
34 33 31 32 28 26 27 87
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De Utrechtse Venen

Prachtige wandelroute om het natuurgebied Botshol. De
route loopt langs de Winkel, over voormalige kerkepaden
en rustige plattelandswegen. De route kunt u uitbreiden
met de 2,5 km lange wandelroute door de moerasnatuur
van Waverhoek, het eerste natuurontwikkelingsproject in
De Venen.
- Op de Botsholroute zijn honden niet toegestaan.
- De routes zijn niet geschikt voor kinderwagens en
rolstoelen.
- Stevig schoeisel wordt aangeraden.
- U wordt verzocht het vee niet te storen.
- Betreding van de weilanden is op eigen risico.
- De wandelroute is in het broedseizoen gesloten (15
maart tot 15 juni).
15
www.recreatiemiddennederland.nl

Grechtroute

Lengte: 10 km, 2,5 uur
Start: NS Station Woerden

START

Stationsplein Noord

87 89 46 21 28 45 26 24
23 18 17 99 35 94 93 33
34 36 47 32 37 46 89 87
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De Utrechtse Venen

De Grechtroute is vernoemd naar de Grecht. Dit kanaal
is in de 14e eeuw gegraven tussen de Oude Rijn, bij
Woerden, en de Kromme Mijdrecht, ter hoogte van het
dorp Woerdense Verlaat. Een deel van de route voert over
de oostelijke kade van deze vaart.
Park Bredius en diverse oude gemalen zijn onderdeel van
de route, net als een gedeelte van polder ’s-Graveloot
waar de boerderijen ‘achter in het land’ staan.
- Stevig schoeisel wordt aangeraden.
- Honden zijn niet toegestaan.
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Korensloot

Lengte: 6 km, 1,5 uur
Start: Kanis Mijzijde

START

Noord van Hippolytuskerk

70 71 22 57 70
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De Utrechtse Venen

Een Kamerik op de Kaart wandeling van ca. 6 km door
de Kamerikse polders. De route begint achter de kerk
van Kanis en loopt door de weilanden naar de Grecht.
De wandeling wordt langs de Grecht bij knooppunt
71 noordwaarts vervolgd om via een smal fietspad/
wandelpad ‘De Houtkade’ terug te keren op de Mijzijde.
Onderweg is het genieten van de rust, de bloemen en de
diverse weidevogels.
- Stevig schoeisel wordt aangeraden.
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Ronde van Jaarsveld
Lengte: 9 km, 2,5 uur
Start: Routepunt Lopik

START

Raadhuisplein

19 13 12 18 11 17 15 19
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Lopikerwaard

U wandelt door een halfopen landschap waar houtsingels,
weilanden, akkerland en boomgaarden elkaar afwisselen.
Langs het ‘Huis te Jaarsveld’ om vervolgens vanaf de dijk
de rivier de Lek te ontwaren. Na het pittoreske dijkdorpje
Jaarsveld, met het voormalige waterschapshuis en de kerk
als blikvangers, gaat de route door de uiterwaarden van
de Lek. U passeert hier het recreatieterrein ‘Salmsteke’,
dat zijn naam ontleent aan de tijd dat hier volop zalm
werd gevangen. In de zomermaanden vertrekt hier
ook een voet-/fietsveer naar het dorpje Ameide aan de
overzijde van de Lek. Aan het einde van de route komt u
nog door het fraaie natuurgebied ‘De Lopikerhout’.
- Stevig schoeisel wordt aangeraden.
- Route is niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelen.
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Snelrewaardroute

Lengte: 13 km, 3,5 uur
Start: Routepunt Oudewater

START

Waardsedijk-Stadhuis

14 77 76 93 58 78 14
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Lopikerwaard

De wandeling gaat ten oosten van het oude vestingstadje
Oudewater, met haar sfeervolle centrum. In de 18e eeuw
maakte Oudewater deel uit van de Hollandse Waterlinie;
de restanten van de omwalling herinneren hier nog aan.
U loopt langs het fraaie rivierenlandschap van de
Hollandsche IJssel en de Lange Linschoten en door de
open veenweiden van de polders. Onderweg passeert
u vele oude boerenhoeves, waaronder de hoeve ‘Water
Snood’ uit de roman ‘Het wassende water’ van Herman
de Man.
- De wandelroute is in het broedseizoen gesloten (15
maart tot 15 juni).
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Benschoproute

Lengte: 18 km, 4,5 uur
Start: Centrum Benschop

START

Dorpsplein

91 40 49 86 44 43 42 38
45 69 68 67 66 65 51 48
91
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Lopikerwaard

Bij deze unieke wandeling ervaart u het Groene Hart
in de meest pure vorm: groene weilanden, onverharde
houtkaden en een unieke vogelplas in Willeskop. Vanuit
twee uitkijktorens is het landschap te bewonderen.
De naam Benschop betekent “het ontginningsgebied
van Benno van Aemstel”. In Benschop ziet u een mooi
Dorpsplein en langs de groen omzoomde wetering is er
lintbebouwing met veel monumentale boerderijen.
- De wandelroute is in het broedseizoen gesloten (15
maart tot 15 juni).
- Honden zijn niet toegestaan.
- Stevig schoeisel wordt aangeraden.

25
www.recreatiemiddennederland.nl

Het project is mogelijk gemaakt door de inbreng van vele
vrijwilligers en de volgende financiers:

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

26

27
www.recreatiemiddennederland.nl

