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Waterschapsroute – Noord 
Fietsroute van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht  
 
Start: Vreeland- Van Leerbrug 
 
De route begint in Vreeland en is 48 km. De route is te verlengen met de Waterschapsroute-Zuid, die 
langs de Vecht en de Loosdrechtse Plassen voert. De gezamenlijke routes zijn 100 km. lang. De routes 
zijn op diverse plaatsen in te korten. Deze afkortingsmogelijkheden staan op de kaart en in de tekst 
weergegeven.  
 
 
Praktische informatie: 
Deze route start bij de Van Leerbrug in Vreeland. Maar u kunt natuurlijk op iedere gewenste plek tijdens 
de route starten!  
Op de homepage van www.zichtopdevechtstreek.nl vindt u alle fietsverhuuradressen en gratis 
parkeerplaatsen voor als u uw eigen fiets meeneemt. Alsook alle overnachtingsmogelijkheden in een van 
de vele sfeervolle Bed & Breakfasts in de buurt.  
Onderweg komt u om de paar kilometer en in alle dorpen gezellige horecagelegenheden tegen. Deze zijn 
ook op de kaart aangegeven. 
 
 
Inleidende tekst:  
 
Deze Waterschaps-fietsroute van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is een ontdekkingstocht langs de 
rijke geschiedenis van het waterbeheer in de Vechtstreek. De route voert langs de oevers van de Vecht 
met haar buitenplaatsen, kastelen en historische dorpjes. Maar ook door veenweidegebieden, de 
legakkerlandschappen en plassen. Langs molens en gemalen, die het gebied al eeuwenlang droog en 
bewoonbaar houden. Langs sluizen en forten, herinneringen aan de Hollandse Waterlinie, waarvan deze 
streek het overstromingsgebied was. Kortom: langs het cultuurhistorisch erfgoed van Waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht. 
 
U ervaart hoe 800 jaar waterschapsbeheer het landschap gevormd hebben. De voorgangers van het 
huidige Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zijn immers al vanaf de 13de eeuw verantwoordelijk voor de 
aanleg en het beheer van dijken en sluizen en voor het beheren van het waterpeil. Dus kunnen mensen 
hier wonen, werken en recreëren terwijl het waterpeil van de rivier hoger ligt dan het land en droge 
voeten bedreigd worden door grote hoeveelheden opkwellend grondwater.  
Geniet en ontdek de vele facetten van het waterschap! 
 
 
Weetje: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zorgt voor veilige dijken, het juiste waterpeil, de 
waterkwaliteit van het oppervlaktewater, het zuiveren van afvalwater en het scheepvaart- en 
vaarwegbeheer in het grote gebied tussen Amsterdam en Utrecht. Een gebied van 700 km2 dat 
grotendeels onder de zeespiegel ligt en waar 1,3 miljoen mensen wonen en werken. Daarnaast is bij het 
uitvoeren van het beheer veel aandacht voor de beleving van natuur, landschap en cultuurhistorie.  
 
 
 
 
       
 
 
Deze route start midden in het dorp Vreeland bij de Van Leerbrug. Als u vanaf de zuidelijke route komt, 
sla dan voor de brug rechtsaf de Voorstraat in. Hou links aan en sla op de T-splitsing linksaf de 
Bergseweg op die langs de oostelijke Vechtoever loopt. Aan het einde van de weg links aanhouden en de 
brug over sluis ’t Hemeltje oversteken. 
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1 Sluis 't Hemeltje  
In 1936 is het Hilversums Kanaal aangelegd om Hilversum een betere vaarverbinding met de Vecht te 
geven. De schutsluis ’t Hemeltje vormt de aansluiting op de Vecht. De sluiskolk heeft een lengte van 54 
meter en een doorvaartbreedte van 7,5 meter. Bijzonder aan deze sluis is dat de sluisdeuren 
opzijschuiven en niet opendraaien, zoals bij de meeste sluizen het geval is. Behalve voor de scheepvaart 
speelde de sluis ook een rol in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Vanuit het Hilversums Kanaal kon water 
ingelaten worden om de Horstermeer onder water te zetten. Het water uit het kanaal werd dan 
opgestuwd door op elkaar gestapelde balken. De sleuven zijn nog zichtbaar in de sluis. Buiten gebruik 
werden zij opgeslagen in de schotbalkenloods naast de sluis. Ook de bunker naast de loods herinnert aan 
de Waterlinie. Het waterschap werkt op veel plaatsen mee om de herinneringen aan de Waterlinie levend 
te houden, bv door de financiering van Waterlinie-ommetjes. 
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Sla direct over de brug linksaf en vervolg de weg langs de Vecht. Na 200 m meter ziet u De Nes aan de 
overkant van de rivier. 
 

2 De Nes 
U ziet hier een soort binnenmeer in de Vecht, omzoomd door plukjes land met bomen erop. Dit zijn de 
restanten van een 14 hectare groot eiland, dat ontstaan is in 1625 toen een scherpe bocht in de Vecht 
werd afgesneden bij de aanleg van het jaagpad langs de Vecht. De schitterende buitenplaats die op het 
eiland werd gebouwd is in 1827 gesloopt. Doordat hier in de jaren ’30 zand werd opgezogen door Ballast 
Nedam is het eiland grotendeels verdwenen en is dit binnenmeer –een beschermd broedgebied- 
ontstaan. De oever aan de overkant werd in de jaren ‘60 gebruikt als dwanghaven waar illegale 
woonboten ‘geparkeerd’ werden. Sinds 2000 is dit gebied in het kader van Restauratieplan de Vecht 
opnieuw ingericht met onder andere nieuwe, legale ligplaatsen en een natuurvriendelijke oever. Dit 
restauratieplan is een samenwerking van het waterschap met diverse gemeentes, provincies en andere 
betrokken instanties om de water- en oeverkwaliteit van de Vecht te verbeteren.  
 
Vervolg de weg en houd links aan, de Overmeerseweg op richting knooppunt 01. Deze komt uit op de 
Randweg. Neem het fietspad aan de linkerkant van de weg. Meteen in de bocht kunt u kiezen tussen 
twee routes die op hetzelfde punt uitkomen.  
- Wilt u op een asfaltweg blijven, volg dan de Randweg (knooppunt 01) tot in Nederhorst den Berg, sla 
voorbij Kasteel Nederhorst linksaf Brilhoek op en sla bij de Vecht gekomen rechtsaf richting knooppunt 41 
- Wilt u langs de Vecht blijven fietsen over het oude jaagpad, sla dan linksaf richting Slotlaan 20-22 en 
volg het pad. Dit gaat over in de Eilandseweg. 
 
In de bocht ter hoogte van Eilandseweg nr. 19 ziet u aan de overkant van het water de Garstermolen 
liggen.  
 

3 Garstermolen 
Tot 1960 bemaalde de windmolen de Garsten- of Garsterpolder, een oppervlakte van ruim 300 hectare. 
Het water werd aangevoerd door een brede sloot uit het midden van de polder, werd via een duiker door 
de dijk gevoerd en vervolgens uitgeslagen op de Vecht. De molen, een achtkante grondzeiler, is gebouwd 
in 1876 nadat zijn voorganger op dezelfde plaats afbrandde. In 1960 is naast de molen een gemaal met 
machinistenwoning gebouwd. De molen werd toen ontmanteld en verhuurd als weekendverblijf. In 2007 
is de molen grondig gerestaureerd en weer maalvaardig gemaakt. Hij kan nu ingezet worden bij het op 
peil houden van het water in de polder. Het waterschap sloot in maart 2013 een convenant hiertoe met 
deze en acht andere molens in de regio. Deze samenwerking levert extra capaciteit en energiebesparing 
op. Daarbij bevordert dit de vismigratie, want door het lage toerental kunnen vissen makkelijk de vijzel 
van de molen passeren.  
 
Vervolg de weg. Let op de houten palen langs de oevers, daarover leest u zo meer.  
Een kilometer verder maakt de weg een scherpe bocht naar rechts. Aan uw linkerhand, aan de overkant 
van het water ziet u (een beetje tussen de bomen door) de witte sluisbrug  tussen de Vecht en het 
Amsterdam-Rijnkanaal. 
 

4 Amsterdam Rijnkanaal  
Hier staat de Vecht in open verbinding met het Amsterdam Rijnkanaal. Het water wordt nu 
getransporteerd naar het gemaal in IJmuiden dat het water wegpompt in de Noordzee. Deze verbinding 
ligt hemelsbreed ca. 7 kilometer ten zuiden van Muiden, waar de Vecht in het IJmeer uitmondt, en ca. 21 
kilometer ten noorden van Utrecht, waar de Vecht ontspringt. Het merkwaardige fenomeen doet zich dus 
voor dat de Vecht twee kanten opstroomt: vanuit Muiden naar het zuiden en vanuit Utrecht naar het 
noorden om hier uit te komen voor de afwatering op het Amsterdam-Rijnkanaal. Het kanaal werd in 1892 
geopend als Merwedekanaal. Na verlenging en verbreding in de 20ste eeuw kreeg het zijn huidige naam. 
Het kanaal nam de transportfunctie van de Vecht over, waar bochten en ophaalbruggen belemmeringen 
vormden voor de scheepvaart. De vijf sluizen tussen de Vecht en het kanaal zijn sinds 1983 opengesteld 
waardoor het waterniveau in beide wateren sinds die tijd gelijk is. 
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Vervolg de weg. U passeert een fietspontje, waarmee u even Nigtevecht in kunt gaan om bijvoorbeeld 
het terras aan het water van het locale restaurant aan te doen. Anders fietst u door. U passeert het AGV 
gemaal Horn en Kuyer dat de gelijknamige achterliggende polder bemaalt. Iets verderop vindt u een 
uitgebreid informatiebord over deze polder. 
Op de Dammerweg naar links en vervolgens de eerste links, de Hinderdam volgen richting knooppunt 40. 
 

5 Restauratieplan de Vecht&KRW 
U ziet onderweg overal palen langs kwetsbare delen van de oevers om de golfslag te minderen. Ook ziet 
u prachtige rietkragen, wellicht wat baggerboten, natuurvriendelijke oevers, openbare aanlegplaatsen, in 
ere herstelde jaagpaden, milieuservicepunten, waterlelies, een grote variëteit aan vissen en 
watervogels… overal tijdens deze route kunt u zichtbare resultaten zien van een 15 jaar durend project: 
Restauratieplan de Vecht, en het vervolg daarop: maatregelen die uitgevoerd worden in het kader van de 
Kaderrichtlijn Water (KRW), om de ecologische waterkwaliteit van de Vecht verder te verbeteren. In 1996 
startte een integraal plan om de water- en oeverkwaliteit van de Vecht te verbeteren; een samenwerking 
tussen Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en het Waterschap. Rioleringen zijn aangelegd, de 
stroomsnelheid is vergroot, woonboten zijn verplaatst en te hard varen wordt zoveel mogelijk 
voorkomen. Zo wordt het ecologisch functioneren van de rivier verbeterd terwijl de andere functies die 
de Vecht heeft behouden blijven. Het baggeren van de vervuilde bodem, circa 70 cm., was de laatste 
fase van dit project. Dit is in maart 2015 afgerond. 
  
Deze weg komt weer op de Dammerweg uit. Hier kunt u kiezen voor een afkorting van de route door 
even linksaf te slaan en daarna rechtsaf het Googpad om de Spiegelplas te volgen, richting knooppunt 
39. Dit pad eindigt in Nederhorst den Berg. U fietst terug naar Vreeland zoals u gekomen bent.  
 
Voor de lange route houdt u bij de Dammerweg gekomen links aan en vervolgens vervolgt de weg langs 
de Vecht richting knooppunt 46. Aan het einde linksaf. U fietst nu om de Hinderdam heen. Hier legde de 
bisschop van Utrecht in 1437 een dam met sluizen aan. Bij een afsnijding van een bocht in de Vecht rond 
1650  ontstond het huidige eiland. Hier werd in de 17de eeuw een fort op gebouwd. Het eiland is nu van 
Natuurmonumenten en heeft een ecologische bestemming. 
 
Op de T-splitsing met de Provinciale weg rechtsaf slaan en na 500 meter links richting knooppunt 47. Aan 
uw linkerhand ligt Fort Uitermeer met een fraai gelegen terras aan het water. 
 

6 Fort Uitermeer  
Fort Uitermeer is een prachtig voorbeeld van herbestemming van leegstaande forten. Naast het ronde 
torenfort uit 1845 is een restaurant verrezen en de oevers worden ingericht om kleine bootjes te laten 
aanmeren. In 1672 ontstond dit fort door de verbouwing van een 16de eeuwse schans. Het was 
onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie en diende ter beveiliging van de aanvankelijk binnen het fort 
gelegen schutsluis, de ’s-Gravelandse vaart en de daarnaast gelegen wegen. De sluis en de brug zijn 
eigendom van het waterschap. In 1726 en 1773 werd het fort versterkt en uitgebreid en in 1845 voorzien 
van een bomvrije toren met gracht en ophaalbrug. Het werd toen een deel van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Begin 20ste eeuw is geprobeerd de toren van binnenuit op te blazen. Dit is niet gelukt maar 
het gebouw is wel ernstig beschadigd. Verschillende groepsschuilplaatsen versterken het ‘militaire’ 
landschap van het fort en zijn omgeving.  
 
Vervolg de weg richting knooppunt 45.  
Ter hoogte van het voormalige gemaal van de Nieuwe Keverdijkse Polder, ’s Gravelandse weg nr. 48-49, 
kunt u kiezen voor een afkorting van de route met 13,5 km. U slaat dan direct voorbij het gemaal 
rechtsaf. Hou in de bocht bij het informatiebord over de Keverdijkse polder rechts aan richting knooppunt 
49. Hou aan het einde van dit pad rechts aan en volg de Meerkade die om het Naardermeer loopt.  Zie 
verder bij 10.  
 
Voor de lange route vervolgt u de weg langs de Vecht. Bij de jachthaven van Weesp kunt u linksaf de 
brug over om dit historische stadje met monumentale huizen, gezellige horeca en winkels, het 
Gemeentemuseum of het fort aan de Ossenmarkt te ontdekken. Volg dan knooppunt 44. Als u over de 
brug rechts aanhoudt en de Stationsweg volgt, komt u langs het beeld ‘River treasures’. 
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7 Weesp 
De vestingstad Weesp is ontstaan op de plaats waar een riviertje, Smal Weesp geheten, uitmondt in de 
Vecht. In dit riviertje ligt een sluis die gebouwd is in 1816. De stad wordt voor het eerst genoemd in 
aktes uit het jaar 1156. In de 17de en 18de eeuw werd Weesp een welvarend stadje, met name door de 
jeneverindustrie. De oude verzorgende functie blijkt nog uit de aanwezigheid van drie molens, de enige 
restanten van de 24 molens die hier ooit stonden. Weesp is, net als Muiden, onderdeel van drie 
verdedigingslinies geweest: de Oude en Nieuwe Hollandse waterlinie en de Stelling van Amsterdam. De 
aarden omwalling uit de 17de eeuw aan de oost- en zuidkant van de stad ligt er nog steeds. De houten 
huizen tegenover het fort herinneren aan de verboden kringen, waar niet of alleen in hout mocht worden 
gebouwd zodat bij oorlogsdreiging de huizen snel afgebroken konden worden om het schootsveld vrij te 
houden.  
 

7a River treasures – kunstwerk (bij bocht Stationsweg) 
Bij de afsluiting van het vier jaar durende baggerproject om de Vecht schoon te maken heeft het 
waterschap AGV in maart 2015 de gemeenten en haar inwoners als dank voor hun geduld en hun 
medewerking vier kunstwerken geschonken. De kunstenaars moesten vondsten en materialen die bij het 
baggeren naar boven waren gekomen in de kunstwerken verwerken. Zo brengen deze het belang van 
een schone Vecht nu en in de toekomst op een blijvende manier onder de aandacht. In Weesp staat het 
beeld ‘River treasures’, een ontwerp van de kunstenaars Ronald Westerhuis en Eric Blom. De 
roestvrijstalen half gebogen paal reflecteert het water en de omgeving. Een opgebaggerde, verroeste 
ijzeren ketting is eromheen gebonden en contrasteert zowel in kleur als uitstraling met de moderne paal. 
Het verleden is zo letterlijk ‘verbonden’ met de toekomst die het heden reflecteert. Zo is het kunstwerk 
een symbool het verleden, heden en toekomst van de Vecht 
 
Voor het vervolg van de route: Vervolg de oostkant van de Vecht richting Muiden. Aan de overkant van 
het water ligt de Bloemendaler polder. Hier worden binnenkort woningen gebouwd. Het waterschap heeft 
in de planvoorbereiding als (toekomstig) waterbeheerder een (pro)actieve rol gespeeld. Naast de 
kwaliteit en de kwantiteit van het oppervlaktewater is er in de plannen volop aandacht geschonken aan 
grondwater, veiligheid, ecologie, waterrecreatie en het toekomstig beheer en onderhoud.  
 
Volg het fietspad onder de A1 door. Vlak voor de onderdoorgang ziet u links het kunstwerk ‘de 
Posthorenslak’. Hou links aan en rij via de Herengracht het vestingstadje binnen. U kunt hier een bezoek 
brengen aan het Muiderslot, wandelen langs de stadswallen, leuk shoppen of op een terrasje genieten 
van de drukte in de sluis op een zonnige dag. Met de boot een tochtje naar het eiland Pampus is ook een 
aanrader! 
 

8 Muiden 
Muiden ligt op de plaats waar de Vecht uitmondt in de Zuiderzee. Sinds 1674 is hier een sluis aangelegd 
om overstromingen vanuit de Zuiderzee te voorkomen. De naam Muiden komt van Amuthon, een 
samenstelling van ‘a’ (water) en ‘muth’ (riviermonding). Al omstreeks 1575, dus in het begin van de 
Tachtigjarige oorlog, werden verdedigingswallen aan de oostkant van Muiden aangelegd. Ook het 
Muiderslot lag binnen de wal. Dit kasteel was in de 13de eeuw op deze strategische plek gebouwd door de 
Hollandse graaf Floris V. Nadat Floris in 1296 vermoord was, werd het kasteel verwoest. Het kasteel dat 
rond 1370 weer werd opgebouwd werd begin 19de eeuw bijna gesloopt. Het is uiteindelijk gerestaureerd 
onder leiding van Cuypers en Berlage en is nu een Rijksmuseum dat een bezoek meer dan waard is. In 
de 19de eeuw veranderde Muiden sterk van aanzien door de bouw van vele vestingwerken in het kader 
van uitbreiding van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De grote zeesluis wordt beheerd door het 
waterschap.  

8a De Posthorenslak – Kunstwerk (bij tunnel onder A1) 
Vlak naast de A1 staat langs de Vecht de ‘Posthorenslak’, een kunstwerk van Ron Moret. Het beeld is in 
maart 2015 geplaatst bij de afsluiting van het vier jaar durende baggerproject om de Vecht schoon te 
maken. Het waterschap AGV schonk toen vier gemeenten en haar inwoners als dank voor hun geduld en 
hun medewerking een kunstwerk, waarin opgebaggerde materialen verwerkt moesten worden. Het vuil 
en schroot dat bij het baggeren naar boven kwam en 3D ontwerpen van basisschoolkinderen uit 
Breukelen inspireerden Moret tot het verwerken van het (schroot)afval in de vorm van een zoetwaterslak, 
de Posthorenslak. Dit dier kan alleen in schoon, zoet water leven. Door het baggeren van de waterbodem 
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zal ook de leefomgeving van deze slakkensoort verbeteren. Tegelijkertijd maakt het beeld de kijker 
bewust van wat er ongewenst in het water verdwijnt.  
 
Voor het vervolg van de route slaat u ter hoogte van de sluis rechtsaf de Naarderstraat in. Hou rechts 
aan. Bij het Muizenfort aangekomen linksaf slaan,  richting knooppunt 17. Volg de Noordpolderweg. Deze 
gaat over in de Dijkweg. U komt vanzelf uit bij de Dijk langs het IJmeer. Hier kunt u de trap omhoog 
nemen om de weidsheid van het water en het belang van de dijk te ervaren. 
 

9 Dijk/Waterkeringpad  
Al sinds de middeleeuwen was een dijk van zeeklei aangelegd langs de Zuiderzee om het achterland te 
beschermen tegen overstromingen. Het onderhoud  van het deel van de dijk waar u nu langs fietst werd 
pas gecoördineerd met de oprichting van het Hoogheemraadschap van de Zeedijk beoosten Muiden in 
1678.  Om het gebied achter de dijken droog te houden ontstond een fijnmazig stelsel van sloten, 
boezemwateren, dijken, sluisjes, molens en later gemalen voor de afwatering. Door de versnipperde 
waterschapsorganisatie in de polders was er te weinig coördinatie en bleef er wateroverlast bestaan. 
Door concentratie van waterschaps- en polderbesturen ontstonden vanaf het einde van de 19de eeuw 
diverse grotere waterschappen die uiteindelijk in 1997 gefuseerd zijn tot het hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht.  
Het waterschap is verantwoordelijk voor de veiligheid van de dijken en beslist welke oplossingen nodig 
zijn deze te verbeteren. Daarnaast is de dijk toegankelijk voor wandelaars: zowel het Zuiderzeepad (LAW 
8) als het AGV Waterkeringpad (zie onderstaande tip) lopen hierlangs, wat de beleefbaarheid van de dijk 
vergroot. 
 
Tip: Over de waterkering langs de voormalige Zuiderzee, van Amsterdam tot Huizen, is door het 
Waterschap een 36 kilometer lang wandelpad aangelegd met diverse informatieborden onderweg. Op de 
route over dit AGV Waterkeringpad ervaart u het belang van veilige dijken. En geniet u van de natuur om 
u heen met bijzondere historische objecten die met de waterkering te maken hebben. 
 
Vervolg de weg richting Muiderberg. 
 
Tip: U komt langs het Echobos. Ervaar hier hoe geluid geleid wordt… 
 
Bij Muiderberg aangekomen rechts aanhouden, de Brink op. Deze gaat snel over in de Echolaan en wordt 
verderop Googweg. U volgt knooppunt 49. Aan uw rechterhand ligt de Joodse begraafplaats van 
Muiderberg. Steek de Zuidpolderweg over en daarna het viaduct over de A1. Vervolg de Goog. U kruist 
het afwateringskanaal van het Naardermeer. Daarlangs loopt de Boezemkade met aan het eind Molen De 
Onrust. De bemaalt nog steeds het Naardermeer. Ook staan er loodsen waarin de waterbehandeling 
plaatsvindt bij water dat het meer wordt ingelaten. Als u even verder fietst ligt rechts van u de 
Keverdijkse polder. 
 

10 Nieuwe Keverdijkse polder/gemaal  
U kijkt nu op de Nieuwe Keverdijksepolder. Deze ligt naast het Naardermeer. Het water van het 
Naardermeer zijgt steeds weg naar deze polder, die lager ligt. Om de waterkwaliteit en -kwantiteit in het 
meer op een voor de natuur gewenst peil te krijgen, heeft het waterschap het waterpeil in de Keverdijkse 
polder verhoogd en krijgen steeds meer agrarische gronden hier een natuurbestemming. Het waterschap 
gaat een nieuw gemaal naast het oude bouwen voor de waterafvoer van de oostelijk helft van de polder. 
De polder is, net als b.v. de ernaast gelegen Bloemendalerpolder, ontstaan door een samenvoeging van 
enkele kleinere polders. Die schaalvergroting in polderland kwam vanaf de 19de veel voor doordat toen de 
taak van windmolens werd overgenomen door stoomgemalen die een veel groter oppervlak  konden 
bemalen. Doordat hier zeeklei is afgezet op het veen bij overstromingen van de Zuiderzee is hier nooit 
turf gestoken zoals in de andere veenweidegebieden. 
 
Keer terug en sla rechtsaf de Meerkade op die om het Naardermeer loopt. Neem de eerste weg rechts 
(na 1,1 km.). U komt dan bij gemaal De Machine met een vogelkijkhut waar u een prachtig uitzicht over 
het meer heeft. Keer daarna terug naar de Meerkade en vervolg de weg. 
 

11: Naardermeer  



 

 7 

Het Naardermeer is een van de weinige natuurlijke meren van ons land. Het is een afwisselend gebied 
van zo’n 1180 ha groot met open plassen, moerasbossen, rietlanden met trilveen en hooilanden. Er 
huizen talloze zeldzame vogels, amfibieën en zoogdieren. Om het gebied te beschermen tegen demping 
met huisvuil werd in 1905 door o.a. de heer Jac. P. Thijsse Natuurmonumenten opgericht. Het 
Naardermeer was hun eerste aankoop, in 1906. Het meer wordt gevoed door kwelwater uit het Gooi. 
Twee keer heeft men geprobeerd het droog te leggen om zo agrarische grond te winnen. Er kwam hier 
echter zout kwelwater vanuit de Zuiderzee aan de oppervlakte, waardoor oogst mislukte. Samen met de 
hoge kosten van de bemaling zorgde dit ervoor dat de bemaling gestaakt werd. Het natuurgebied kon 
zich zo ongestoord ontwikkelen. Tussen het Naardermeer en de Ankeveense Plassen wordt momenteel 
een natuurpassage aangelegd, de grootste natte natuurverbinding van Nederland. Het waterschap draagt 
bij aan de realisatie van dit project dit in samenwerking met  de provincie Noord-Holland, gemeentes en 
Natuurmonumenten. 
 
Tip: via http://www.natuurmonumenten.nl/360-natuur kunt u een app downloaden met een rondleiding 
door het Naardermeer en een 360° video van een aalscholverkolonie.  
 
Vervolg de weg naar knooppunt 34 en sla rechtsaf de Cort van der Lindenlaan in richting knooppunt 37. 
Na 600 meter rechtsaf slaan de Verlengde Fortlaan in. U komt uit bij de verdedigingswerken aan 
weerszijden van de Karnemelksloot.  
 

12 Karnemelksloot/sluis 
De Karnemelksloot is een zeventiende-eeuwse zanderijvaart die van de vesting Naarden naar de ’s-
Gravelandse vaart loopt. Het vormt onderdeel van een stelsel van sloten en trekvaarten dat in die tijd 
werd gegraven om zand te transporteren naar Amsterdam. Hiermee werd het drassige veenweidegebied 
geschikt gemaakt voor uitbreiding van de stad. Het zand werd ook gebruikt als ballast voor de schepen 
die de wereldzeeën bevoeren. Om te voorkomen dat het water bij inundaties rondom de vesting van 
Naarden via de Karnemelksloot zou wegstromen is in 1787 is een inundatiekeersluis in de vaart 
aangelegd. Ter bescherming van de sluis werden in hetzelfde jaar twee aarden lunetten opgeworpen, die 
in 1875 uitgebreid en van bomvrije gebouwen voorzien zijn. Het waterschap onderzoekt momenteel in 
samenwerking met de provincie Noord-Holland en de gemeente Wijdemeren de mogelijkheid om de vaart 
weer geschikt te maken voor beperkte recreatievaart, het zogenaamde ‘Vaart in de vaart-project’, waar 
de ‘s-Gravelandse vaart ook onder valt. 
 
Vervolg de weg linksaf, aan de rechterkant van de vaart. Sla na 1.8 kilometer bij knooppunt 37 linksaf de 
Melkmeent op. Sla op de kruising rechtsaf en sla bij de rotonde rechtsaf, de Franse Kampweg op. Hou 
links aan richting ‘s-Graveland.  
 
U kunt even van de route afwijken door 1 kilometer door te fietsen en het Bezoekerscentrum van 
Natuurmonumenten te bezoeken. Dit is gevestigd voorbij de tweede buitenplaats aan de linkerhand. 
 
Tip: Op http://www.natuurmonumenten.nl/route/wandelroute-s-gravelandse-buitenplaatsen vindt u een 
wandeling door de parken van acht naast elkaar gelegen ‘s-Gravelandse buitenplaatsen. 
 
Voor het vervolg van de route slaat u rechtsaf, de Stichtse Kade op (richting Industrieterrein De Slenk). U 
kruist nu de ‘s-Gravelandse Vaart. 
 

13 's-Gravelandse Vaart  
In 1625 kochten enkele rijke Amsterdamse kooplieden hier ‘woeste gronden’ om het land te ontginnen en 
zand af te graven. Gezien de grote vraag naar zand was dit een uiterst lucratieve handel. Deze vaart 
werd toen rond 1630 gegraven om het zand naar Amsterdam te kunnen vervoeren. Langs de vaart 
werden boerderijen gebouwd die later vervangen werden door prachtige buitenplaatsen met fraai 
aangelegde parken. De planmatige opzet van deze reeks buitenplaatsen is uniek in Europa. Door het 
schone water van de vaart hebben zich hier in de 18e en 19e eeuw verschillende wasserijen/blekerijen 
gevestigd, waar de was uit de verre omgeving naar toe werd gebracht. De ’s-Gravelandse Vaart vervult 
een belangrijke waterhuishoudkundige functie doordat deze  door het waterschap als aan- en 
afvoerkanaal van water voor de omliggende(polder)gebieden fungeert (boezemwater). Net als bij de 
Karnemelksloot wordt hier door o.a. het waterschap onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor 
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kleine recreatievaart.  
 
Vervolg de Stichtse Kade. Dit is een polderkade binnen het waterschap die als waterkering dienst doet 
tussen de polders aan weerszijden van de weg. Aan het linksaf slaan en na 850 meter bij knooppunt 38  
rechtsaf het Bergsepad op dat dwars door de Ankeveense Plassen voert naar knooppunt 39. Het 
waterschap realiseert i.s.m. andere partijen een natuurpassage tussen de Ankeveense plassen en het 
Naardermeer. 
 

14 Bergsepad 
Het Bergsepad was vroeger een kerkenpad tussen Ankeveen en Nederhorst den Berg. De ondergrond 
van het veen in dit gebied bestaat uit golvend dekzand dat hier tijdens de ijstijd is neergelegd. Het 
Bergsepad loopt precies over een dekzandrug. Vandaar dat juist hier begroeiing voorkomt die typisch is 
voor zandgronden, zoals eikenbomen. Het pad is nu half zo lang als vroeger, doordat het deel door de 
Spiegelplas door zandwinning is verdwenen. 
Het landschap wordt gekenmerkt door lange stroken water, afgewisseld met stroken land, de 
zogenaamde ‘legakkers’. Hier werd de uitgebaggerde veengrond op te drogen gelegd waarna er turven 
van werden gestoken. Turf was tot in de 19de eeuw de belangrijkste brandstof in Nederland. Door het 
afbrokkelen van de legakkers door illegaal turfsteken en golfslag ontstonden grote aaneengesloten 
wateroppervlakten, de plassen. Aan de randen zijn delen van de legakkers nog wel bewaard gebleven. 
Gelukkig maar, want ze zijn een broedplaats voor moeras- en watervogels.  
 
Ga aan het eind van het Bergsepad het bruggetje over en sla 200 meter rechtsaf. U heeft dan aan uw 
linkerhand een schitterend uitzicht over de Spiegel- en Blijkpolderplas.  
 

15 Spiegel- en Blijkpolderplas  
Deze plas is, net als alle plassen in dit gebied, tot stand gekomen door turfwinning (in tegenstelling tot 
meren als het Naardermeer, wat een natuurlijk meer is). Het moerassige veenweidelandschap werd in de 
18de eeuw eerst ingepolderd en vervolgens afgegraven. Onder het veen lag tot op grote diepte veel zand. 
Vanaf 1936 is hier dan ook zand opgezogen dat met schepen via de Vecht en het Amsterdam Rijnkanaal 
naar Amsterdam werd vervoerd om de wijken Osdorp, Overtoomse Veld en Slotermeer mee aan te 
leggen. In de jaren ‘60 en ‘70 is er nog meer zand opgezogen voor de bouw van de Bijlmer en 
Maarssenbroek zodat de plas nu een diepte heeft van wel 40 meter. Daardoor is het water extreem 
helder. Een eldorado voor duikers en zwemmers! Het waterschap houdt de plas op peil door water van 
de Vecht in te laten.  
	  
Keer om en vervolg het fietspad rechtdoor naar knooppunt 01. Voorbij de bocht ziet u aan de linkerkant 
de weilanden van de Horstermeer. 
 

16 Horstermeerpolder 
Het Horstermeer was een natuurlijk meer dat men in de 17de eeuw al droog wilde malen. Een ringdijk en 
ringvaart werden aangelegd en met behulp van zes molens werd het meer drooggemalen. Het werk werd 
gefinancierd door enkele rijke Amsterdamse kooplieden. Een lucratieve investering bleek het echter niet 
te zijn. Door de sterke kwelstroom uit het Gooi was het moeilijk het gebied droog te houden. Kommer en 
–letterlijk- kwel dus! De volgende tegenslag kwam in 1636, toen de Horstermeer onder water werd gezet 
om de oprukkende Spanjaarden de doortocht naar Amsterdam te belemmeren. Pas in 1882 werd het 
meer weer drooggemaakt met behulp van stoomgemalen. Midden door de polder werd de Middenweg 
aangelegd waarlangs boerderijen verschenen. Er werd een zuiver vierkant van dicht op elkaar liggende 
weteringen en sloten aangelegd om het water af te voeren. Het waterschap werkt momenteel aan het 
opstellen van een nieuw peilbesluit voor de polder, waarin oppervlaktewaterpeilen worden vastgelegd die 
afgestemd zijn op de functies. 
 
Sla in Nederhorst den Berg aangekomen even rechtsaf en bij knooppunt 01 linksaf de Overmeerseweg 
op. Hou rechts aan richting knooppunt 02 en volg de weg langs de Vecht tot aan sluis het Hemeltje. Sla 
hier rechtsaf en ga rechts de Bergseweg op. Deze komt weer uit in Vreeland, uw punt van vertrek. En er 
zijn hier wel drie terrassen om van een welverdiend drankje te genieten! 


