Toeristisch Overstappunt
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De Venen ligt in het Groene Hart en beslaat het noordwestelijk deel van de

Routes

Noordse Buurt
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provincie Utrecht. Dit veenweidegebied heeft een oer-Hollands karakter met

Noorden

karakteristieke, langgerekte kavels. Deze zijn in de 12e eeuw ontstaan door
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Fietsen

83

Ooievaarsroute, 24.7 km
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Markering via de fietsknooppunten:
64 - 81 - 80 - 65 - 57 - 60 - 66 - 71 - 64

drooglegging van moerassen. De Venen is ook een waterrijk gebied doordat
op verschillende plaatsen turf is afgegraven. Het bijzondere landschap biedt

60

Nieuwkoopse Plassen

prachtige panorama’s met overblijfselen van een rijke historie, zoals forten,

N463

Vierseizoenenroute, 31.5 km

Een uniek gebied midden in de Randstad is het Groene Hart.
Het gebied reikt van Amsterdam tot Rotterdam en van
Den Haag tot Utrecht.

Het Groene Hart is het grootste Nationale Landschap van Nederland.
Ontstaan door vervening en turfwinning is het nu een waardevol polder
gebied met uitgestrekte weiden, doorsneden door sloten en rivieren.

Woerdense
Verlaat

Markering via de fietsknooppunten:
64 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 10 - 9 - 73 - 72 8 - 7 - 6 - 63 - 64

molens, oude lintdorpen, boerderijen met boomgaarden en buitenplaatsen.
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Oortjespad

Kockengen

Kanis Oukooproute, 35 km
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Markering via de fietsknooppunten:
64 - 81 - 80 - 24 - 60 - 59 - 37 - 36 - 62 - 6 7 - 8 - 63 - 64

Oortjespad is vernoemd naar de gelijknamige weg dat vroeger een oud
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tolpad was (een oortje is een oude Nederlandse muntsoort, ter waarde van

57

1/4 stuiver). Deze weg was tot in de 19e eeuw ook een kerkepad, dat naar de

Haarzuilensroute, 36 km
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Markering via de fietsknooppunten:
63 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 21 76 - 75 - 74 - 73 - 72 - 8 - 63 - 64

Rooms-katholieke schuurkerk in Teckop leidde. Een kunstwerk in de visplas

N212
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Eend refereert hier nu nog aan. Behalve een kinderboerderij met uitkijktoren
en lig- en speelweiden is er een bezoekerscentrum. Daarnaast ligt ook een

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

Pitch&Putt Golfbaan en horeca met terrassen aan het water. Oortjespad is

voor de regio. Wandelend, fietsend of varendontdekt u de mooiste plekjes
van het Groene Hart.

een uitstekend startpunt voor een fiets- of wandeltocht. Gemarkeerde

Wandelen

Cockangeroute, 10 km
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Markering: zeshoekige blauwe bordjes

routes brengen u onder andere langs middeleeuwse weteringen, polders,
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veenweidegebied en karakteristieke dorpjes zoals Kamerik.

Kanis
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Spengenroute, 12 km

Markering: zeshoekige blauwe bordjes
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beheert, onderhoudt en zorgt voor de aanleg van aantrekkelijke gebieden
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Zegveld 66

voor recreatie en dagtoerisme in de provincie Utrecht.
www.recreatiemiddennederland.nl

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

NAP -1,70 m
0

1 km
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Legenda
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Het Groene Hart ligt voor het grootste deel onder de zeespiegel.
Momenteel bevindt u zich op 1,70 meter onder NAP
(Normaal Amsterdams Peil).

TOP Oortjespad valt onder Recreatie Midden-Nederland. Deze organisatie
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Harmelen

Woerden

Toeristisch Overstappunt

Parkeerterrein

Fiets-voetveer

Fietsknooppunt

Bezoekerscentrum

Kano/bootverhuur

Oplaadpunt elektrische fiets

Horeca
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Tips in de omgeving

locatiekunt u wandelenof fietsen via diverse bewegwijzerde routes.
Zo ontdekt u gemakkelijk de mooiste plekkenvan de regio. Alle TOP’s in
het Groene Hart zijn herkenbaar aan de ruim vijf meter hoge groene halm.
Meer informatie over deze en andere TOP’s vindt u op:

www.toproutenetwerk.nl
Meer routes
Voor actuele informatie over de voorzieningen in de omgeving en meer

Mede mogelijk gemaakt door:

(bewegwijzerde) fiets- en wandelroutes vanaf deze TOP, scant u de onder
staandeQR-code met uw smartphone.

© Buro Kloeg, Bunnik

6222

QR-code smartphone:
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Kasteel de Haar

Kasteel de Haar is het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland.
Bezoek het kasteel onder begeleiding van een deskundige gids of maak een stevige
wandeling door het uitgestrekte Engelse landschapspark en ontdek met de audiotour bijzondere plekken.
Adres: Kasteellaan 1, Haarzuilens. Openingstijden park: ma t/m zo 9.00-17.00 uur.
www.alletops.mobi/oortjespad
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Nieuwkoopse Plassen

Rondom de Nieuwkoopse Plassen kunt u heerlijk fietsen en wandelen. Dit bijzondere
natuurgebied is een ware oase van rust en ruimte voor plant, dier en mens.
Op en rond het water is veel te zien en te beleven, zoals bloemrijke hooilandjes en
uitgestrekterietvelden. Bovendien zijn de Nieuwkoopse Plassen bekent om de vele
vogels, waaronder de purperreiger.
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Bezoekerscentrum Oortjespad

Informatie over het gebied ‘De Venen’ vindt u in het Bezoekerscentrum Oortjespad,
direct bij de TOP. Voor kinderen valt er veel te beleven en ontdekken. De vaste
tentoonstelling geeft antwoord op vragen zoals welke dieren in de sloot leven en
welke weidevogels je hoort. Naast het bezoekerscentrum ligt een kinderboerderij.
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Stadsmuseum Woerden

In het voormalige stadhuis van Woerden vindt u Stadsmuseum Woerden. Het is een
kleinschalig en sfeervol museum met een interessante collectie. Hier vindt u onder
andere landschappen uit het Groene Hart van de Haagse School en werken van
belangrijke Woerdense kunstenaars. Adres: Kerkplein 6, Woerden.
Openingstijden: wo en za 10.00-17.00 uur, di, do, vr en zo 13.00-17.00 uur.

