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Een TOP is een Toeristisch Overstappunt.
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Vanuit deze speciaal ingerichte locatie kunt u
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wandelen of fietsen via diverse bewegwijzerde
routes. Zo ontdekt u gemakkelijk de mooiste
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plekken van de regio. Alle TOP’s in het Groene Hart
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zijn herkenbaar aan de ruim vijf meter hoge groene
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halm. Meer informatie over deze en andere
TOP’s vindt u op:
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www.topgroenehart.nl
QR-code smartphone:

www.topgh.mobi/roelofarendsveen
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NAP - 1,05 m

Het Groene Hart ligt voor het grootste deel onder de zeespiegel.
Momenteel bevindt u zich op 1,05 meter beneden NAP
11
(Normaal Amsterdams Peil).
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Tips in de omgeving

In de omgeving
Roelofarendsveen
De gemeente Kaag en Braassem biedt volop mogelijkheden om
te genieten van natuur, landschap en water. Het gebied heeft

Een uniek gebied midden in de Randstad is het

een belangrijke water-sport-functie dankzij de Kagerplassen en

Groene Hart. Het gebied reikt van Amsterdam

het Braassemermeer. Roelofarendsveen is van oudsher verweven

tot Rotterdam en van Den Haag tot Utrecht.

met tuinbouw, in tegenstelling tot omliggende veeteeltdorpen.

Het Groene Hart is het grootste Nationale Landschap van

Kenmerkend voor het buitengebied is de afwisseling tussen

Nederland. Ontstaan door vervening en turfwinning is

het veenweidegebied en het water. Dankzij het karakteristieke

het nu een waardevol poldergebied met uitgestrekte

verkavelings-patroon, de markante windmolens en het nagenoeg

recreatieveaantrekkingskracht.

Kaag en Braassem telt twintig molens en is daarmee de molenrijkste gemeente
van Nederland. De fietsroute Molens en Plassen (routekaart verkrijgbaar bij VVVagentschap Kaag en Braassem, zie kaart) gaat langs de groenblauwe oever van het
Braassemermeer en door de rustieke uitgeveende polders rondom het meer.
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Mede mogelijk gemaakt door:

Braassemermeer

Het Braassemermeer is ontstaan in de tijd van de turfstekers, tussen de zestiende
eeuw en 1850. Door vervening en weersinvloeden is de 425 hectare grote waterplas
gegroeid. Het groen-blauwe meer staat vooral bekend om haar watersportactiviteiten.
Langs het meer vindt u jachthavens, bootverhuurders, cafés en restaurants.
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Historische sluis Roelofarendsveen

Ten noordwesten van het Braassemermeer ligt een sluisje dat toegang geeft tot de
natte polder van Roelofarendsveen en vice versa. Het sluisje stamt uit het jaar 1632.
Vroeger werden er vanuit de polder schuiten groenten en turf naar de steden gebracht.
Gezien de afwijkende waterstanden tussen de polder en het Braassemermeer was
het noodzakelijk om een sluisje aan te leggen.
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weiden, doorsneden door sloten en rivieren. De oudHollandse stadjes en dorpen, forten en boerderijen zijn
karakteristiek voor de regio. Wandelend, fietsend of
varendontdekt u de mooiste plekjes van het Groene Hart.

Het eiland Kaag (met fietsveer)

De weilanden, pittoreske huisjes, vergezichten vol molens en het nautische karakter
van het eiland Kaag zijn zeer de moeite waard voor een bezoek.
Vanaf de Boekhorsterweg in Oud Ade vaart er een fietsveertje naar het eiland.
U bereikt de fietsveer via de fietsknooppunten 29-32-49-40-39-8.
Veertijden: dagelijks van juni t/m augustus, weekenden van mei t/m september.
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De diverse veerpontjes geven het gebied een bijzondere

Molens in Kaag en Braassem
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ontbreken van bebouwing, is het landschap prachtig.
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