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Fietsen

De Venen ligt in het Groene Hart en beslaat het
noordwestelijk deel van de provincie Utrecht.

Rijn en Geinroute, 18 km

Markering via de fietsknooppunten:
29 - 30 - 26 - 65 - 27 - 28 - 29

Dit veenweidegebied heeft een oer-Hollands
karakter met karakteristieke, langgerekte kavels.
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Waardassackerroute, 5 km
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Markering via de wandelknooppunten:
87 - 27 - 26 - 25 - 28 - 27 - 87
De wandelroute is in het broedseizoen
(15 maart tot 15 juni) gesloten.
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Markering via de wandelknooppunten:
87 - 27 - 26 - 25 - 24 - 86 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 87
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uitzichtenover de Vinkeveense Plassen. De Vinke-

locatiekunt u wandelenof fietsen via diverse bewegwijzerde routes.

Wandelknooppunt

Kano/bootverhuur

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

www.toproutenetwerk.nl

Sloepennetwerk

Verbindingsroute
wandelknooppunten
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eeuw verder verdiept voor zandwinning voor de A2
makendit gebied erg geliefd bij duikers.
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Horeca

Verbindingsroute
fietsknooppunten
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en de Bijlmer. Het diepe en zeer heldere water

Legenda
Fietsknooppunt

het Groene Hart zijn herkenbaar aan de ruim vijf meter hoge groene halm.
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Zo ontdekt u gemakkelijk de mooiste plekkenvan de regio. Alle TOP’s in

veense Plassen zijn in de jaren50 van de vorige
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Vinkeveense

Een TOP is een Toeristisch Overstappunt. Vanuit deze speciaal ingerichte
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Tips in de omgeving
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Vinkeveen

voor recreatie en dagtoerisme in de provincie
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zorgt voor de aanleg van aantrekkelijke gebieden
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Routepunt Bosdijk

Nederland. Deze organisatie beheert, onderhoudt en
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TOP Winkelpolder valt onder Recreatie Midden31

Plassen
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Autoveer

bereikbaar. Met stranden, een kano-opstapplaats en

Onderwegtreft u prachtige doorkijkjes met weidse

Sloepennetwerk

Parkeerterrein

gebied Winkelpolder. Via een brug zijn beide eilanden

polderwegen naar het historischeAbcoude.

Varen

Toeristisch Overstappunt

VinkeveensePlassen vormen samen het recreatie

recreatie. De routes leiden u onder meer langs diverse
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Wat is een TOP?

Recreatieterreinen Eiland 1 en Eiland 2 in de

forten, het natuurgebied Botshol en over rustige
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Winkelpolder

horeca aan het water is dit een ideale plek voor

U staat hier
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Slot Abcouderoute, 14 km
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Markering via de wandelknooppunten:
87 - 27 - 26 - 28 - 32 - 29 - 36 - 35 - 34 - 33 31 - 32 - 28 - 26 - 27 - 87
De wandelroute is in het broedseizoen
(15 maart tot 15 juni) gesloten.
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Nes a/d Amstel

panorama’s met overblijfselen van een rijke
boerderijen met boomgaarden en buitenplaatsen.
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Botsholroute, 13 km
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rijk gebied doordat op verschillende plaatsen turf is
afgegraven. Het bijzondere landschap biedt prachtige

Amste

voor de regio. Wandelend, fietsend of varendontdekt u de mooiste plekjes
van het Groene Hart.
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Markering via de fietsknooppunten:
29 - 28 - 71 - 69 - 62 - 67 - 01 - 02/49 - 50 - 29
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De oud-Hollandse stadjes en dorpen, forten en boerderijen zijn karakteristiek

legging van moerassen. De Venen is ook een water16
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gebied met uitgestrekte weiden, doorsneden door sloten en rivieren.
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Ronde Hoeproute, 26 km

Het Groene Hart is het grootste Nationale Landschap van Nederland.
Ontstaan door vervening en turfwinning is het nu een waardevol polder
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Den Haag tot Utrecht.

69

d re
ch

Deze zijn in de 12e eeuw ontstaan door droog
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Het gebied reikt van Amsterdam tot Rotterdam en van

Markering via de fietsknooppunten:
29 - 30 - 17 - 38 - 44 - 48 - 49 - 50 - 29

le n

st

Een uniek gebied midden in de Randstad is het Groene Hart.
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Vinkeveense Plassenroute, 23.5 km

Utrecht.
www.recreatiemiddennederland.nl
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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 -2,12 m

© Buro Kloeg, Bunnik

6762

QR-code smartphone:

www.alletops.mobi/winkelpolder

Mede mogelijk gemaakt door:

Het Groene Hart ligt voor het grootste deel onder de zeespiegel.
Momenteel bevindt u zich op 2,12 meter onder NAP
(Normaal Amsterdams Peil).
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Museum De Ronde Venen

Het museum De Ronde Venen is ontstaan vanuit een particuliere collectie en toont de
landschapsontwikkelingen in dit bijzondere veengebied. Aan de hand van een uit
gebreide collectie wordt het verhaal van de turfstekers en veenbazen verteld. Ook vindt
men hier de laatste, volledig intact gebleven veensteekmachine van Nederland.
Adres: Herenweg 240, Vinkeveen.
Openingstijden: apr. t/m okt. wo t/m zo 14.00-17.00 uur.
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		Natuurgebied Botshol

In de Botshol, een natuurreservaat van Natuurmonumenten, spelen veenweiden, rietland, moerasbos, weidevogels en waterlelies de hoofdrol. Het gebied is alleen met de
kano of roeiboot toegankelijk en alleen buiten het broedseizoen. Voor wandelaars is
de Botsholroute uitgezet die langs dit prachtige natuurgebied gaat.
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Fort Abcoude

In Abcoude ligt het oudste landfort van de Stelling van Amsterdam, een 135 kilometer
lange verdedigingslinie. Dit fort is gebouwd tussen 1884 en 1887 en is onderdeel van
het Unesco Werelderfgoed. De Slot Abcouderoute geeft u al wandelend een mooi
uitzicht over het fort, dat zelf niet vrij toegankelijk is.
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De zandeilanden

Vlakbij de TOP liggen 12 zandeilanden die kenmerkend zijn voor de Vinkeveense Plassen.
De zandeilanden 1, 2, 4 en 5 zijn bereikbaar vanaf de vaste wal en helemaal ingericht
voor openluchtrecreatie. Zo zijn er strandjes, ligweiden, speeltoestellen, picknickbanken
en aanlegplaatsen. U kunt hier even uitrusten en genieten van het uitzicht over de
Vinkeveense Plassen. De overige eilanden zijn alleen via het water toegankelijk.

