	
  

Vaarroute Zuidelijke Vecht en Loosdrechtse Plassen
Deze route voert over de ‘Herenvecht’ , het zuidelijk deel van de Vecht met de meeste
buitenplaatsen en kastelen. Via twee sluizen maakt u een rondje over de Loosdrechtse
plassen. Een ideale combinatie dus van het open water van de plassen en de sfeervolle
beslotenheid van de Vecht. Met onderweg tal van aanmeermogelijkheden voor een
terrasje, shoppen of overnachting.
Tip: U kunt deze en tientallen andere routes op uw mobiele telefoon bekijken door de gratis app
Zicht op de Vechtstreek te downloaden.
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Vanaf het zuiden: Bij Boei 26, Straatweg 26 in Maarssen met bootverhuur
Indien u vanaf de Loosdrechtse Plassen start, volg de routebeschrijving dan vanaf nr. 13 terug
naar nr. 1.
Voor bootverhuuradressen, zie bij ‘Bootverhuur’
Wat achtergrondinformatie:
De Vecht begint in Utrecht bij de Weerdsluis en kronkelt 44 kilometer lang door historische
dorpjes en een afwisselend landschap om bij Muiden in het IJmeer te stromen. Tot aan de aanleg
van het Amsterdam-Rijnkanaal (toen nog Merwedekanaal) in 1892 was het de grote
transportader tussen Amsterdam en de Rijn. Bijzonder is dat elementen van ruim 1000 jaar
geschiedenis langs de rivier terug te vinden zijn, van 10de eeuwse ontginningssloten tot
middeleeuwse kastelen, van prachtige buitenplaatsen uit de gouden eeuw tot forten van de
Nieuwe Hollandse waterlinie, van industriële molens tot moderne villa’s en woonboten.
Duizenden jaren geleden was de Vecht een zijtak van de Rijn. Het sediment dat vanuit de Alpen
meegevoerd werd zette zich tegen de rand van de rivier af. Zo werd de oeverwal gevormd. In dit
zuidelijk deel van de Vecht was de oeverwal breed en hoog zodat de ondergrond stevig en breed
genoeg was om buitenplaatsen of kastelen te bouwen. Halverwege de Vecht was al het sediment
afgezet en bleef er niet voldoende over om een oeverwal mee te vormen. In dit noordelijke
Vechtdeel vinden we hoofdzakelijk boerderijen en weilanden (naast de mooie vestingstadjes
Weesp en Muiden). Het deel waar u nu over heen vaart heet dan ook Herenvecht, het noordelijk
deel heet Boerenvecht.
U kunt vanaf Boei 26 even naar het zuiden varen, richting Oud Zuilen. Hier kunt u aanmeren om
Slot Zuylen te bekijken.
1) In Slot Zuylen is op een bijzondere manier de geschiedenis van de bewoners van het slot
te beleven. Het gebouw laat de totale geschiedenis van de Vechtstreek zien omdat het
elementen vanaf de 13de t/m de 19de eeuw omvat. Rond 1250 bouwde Steven van
Zuylen hier een donjon met muren van 2.70 meter dik. Deze werd in de 16de eeuw
verwoest, maar de fundamenten zijn nog te zien in het terras. Op de ruïne werd rond
1525 een nieuw kasteel gebouwd. Dit kwam in 1665 in handen van de familie Van Tuyll
tot Serooskerken, die het bijna 300 jaar in bezit had. In 1752 werd het kasteel door Jacob
Marot verbouwd tot de huidige vorm. Op deze nu comfortabele buitenplaats woonde o.a.
de verlichte schrijfster Belle van Zuylen. In 1951 werd het kasteel museum met
schitterend ingerichte kamers, waaronder een geheel met wandtapijten behangen. Ook
het park laat een tuinontwikkeling van eeuwen zien: van middeleeuwse nutstuin, formele
rozentuin tot Engels landschapspark.
Keer terug en vaar langs het gloednieuwe dorp Opbuuren richting Maarssen.
2) Maarssen heeft een sfeervol en monumentaal centrum. De naam komt waarschijnlijk van
‘Marsua’, wat moeras betekent. Een verwijzing naar de moerassige veengronden die
achter de rivier lagen. Rond de 9de eeuw woonden hier al mensen op de hoger gelegen,
en dus droge, oeverwal langs de rivier. Het dorpje dat langzamerhand ontstond groeide
sterk in de 17de eeuw toen rijke Amsterdamse kooplieden hier hun buitenplaatsen gingen
bouwen. Bijzonder is dat er heel veel Joden in Maarssen woonden in de 17de en 18de
eeuw. Zij mochten namelijk wel werken in Utrecht, maar daar niet wonen. Omdat
Maarssen het dichtstbijzijnde dorp was, vestigden zij zich hier. Door de gunstige ligging
aan de Vecht en vlak bij Utrecht, en later bij het Amsterdam-Rijnkanaal, is Maarssen een
belangrijk industrieplaatsje geworden. Tegenwoordig concentreert de industrie zich
gelukkig langs het kanaal en vinden we langs de Vecht alleen nog maar mooie huizen,
leuke winkels en gezellige restaurants.

	
  

Vaar door Maarssen heen. Vlak buiten het dorp passeert u buitenplaats Doornburgh en hiernaast
Goudestein. Naast Goudestein ligt het Vechtstreekmuseum, zeker een bezoekje waard!
3) Het huidige Goudestein dateert uit 1754. Het is onderdeel van het kantoor van de
gemeente Stichtse Vecht, waar B&W huizen en huwelijken gesloten worden. Hiervoor
stond een voorganger, waarmee de ontwikkeling van de buitenplaatsen aan de Vecht
begon. In 1608 kocht Jacob Bal namelijk de boerderij de Gouden Hoeff, die op deze
plaats stond. Zijn zoon, Joan Huydecoper liet deze hoeve in 1628 door Philips Vingboons
verbouwen en verfraaien tot buitenplaats Goudestein. Huydecoper kocht de titel Heer van
Maarsseveen en veel land waar hij buitenplaatsjes op liet bouwen die hij verkocht aan
familie of handelsrelaties. Hiermee was hij de eerste projectontwikkelaar aan de Vecht.
Tot 1911 is het huis onafgebroken in bezit geweest van de familie Huydecoper. Vanaf
1938 had het huis diverse bestemmingen, waaronder kantoor van de SS, huisvesting voor
geëvacueerde gezinnen en Rijksinstituut voor Sociale Jeugdzorg. In 1955 kocht de
gemeente Maarssen het als gemeentehuis.
Als u iets verder doorvaart ziet u rechts Vechtoever en een nieuwe dakpanbeschoeiing.
4) Joan Huydecoper, van het naast Vechtoever gelegen Goudestein, kocht in 1628 het stuk
land ‘Den Oever’. De hofstede die hier stond is rond 1720 verbouwd tot de huidige
buitenplaats. Het gebied rond het huis is halverwege de 17de eeuw afgegraven. Met de
zo gewonnen klei werden bakstenen gebakken, waarmee de huizen van de Amsterdamse
grachtengordel gebouwd zijn. Ook dakpannen werden hier in de buurt gebakken. Deze
werden in de 18de en 19de eeuw vaak gebruikt als oeverbeschoeiing. De huidige
dakpanbeschoeiing is in 2011 aangebracht. Het huis is van 1911 tot 1986 in bezit
geweest van het Witte Kruis. Het diende in de oorlog als noodziekenhuis, onderduikadres
en later als gezinsvervangend tehuis. Bij het huis horen een koetshuis, oranjerie en
bijzondere theekoepel uit ca. 1760. Zes corinthische zuilen dragen het dak, waardoor de
koepel doet denken aan een tempeltje.
In de bocht doemt links een steenhandel op: Vecht en Rhijn
5) Vecht en Rhijn is de enige overgebleven herinnering aan de rijke baksteen- en
dakpanindustrie die de Vecht kende. Tientallen fabriekjes stonden langs de rivier. De klei
tichelde men af op de oeverwal; turf om de veldovens te stoken groef men op in de
achterliggende veengebieden. De Vecht was de transportader om de bouwmaterialen
naar de alsmaar groeiende steden Amsterdam en Utrecht te vervoeren. De
fabriekseigenaar bouwde zijn buitenplaats bij de fabriek, wat veel vaker gebeurde in de
Vechtstreek. De oude steenfabriek is nu steen- en tegelhandel.
Na een paar minuten varen ligt rechts kasteel Oudaen
6) Kasteel Oudaen is rond 1280 gebouwd door Henrick van Loenersloot of zijn zoon Dirck.
Zo konden de heren van Loenersloot de belangrijke handelsrivier die de Vecht was van
hieruit in het oog houden. Oudaen behoort tot een zeer oud kasteeltype, dat van de
woontoren: een rechthoekig hoog gebouw dat meer in Utrecht voorkwam. In de 15de
eeuw is er een tweede woontoren naast gebouwd die in 1536 even hoog werd
opgetrokken als de eerste toren. In de 17de eeuw is het kasteel verbouwd. Toen is o.a.
het hangtorentje aan de voorkant aangebracht. Als enig kasteel is Oudaen in het
Rampjaar 1673 niet verwoest door de Fransen. Of dat nu kwam doordat de franse
bevelhebber hier zijn hoofdkwartier had of dat de eigenaar steekpenningen had betaald,
we weten het niet. Het kasteel is in de loop der eeuwen nauwelijks gewijzigd, waardoor
het een bijzonder unicum is en een mooi voorbeeld van een origineel middeleeuws
kasteel.

	
  

Iets verder ligt links kasteel Nijenrode
7) Kasteel Nijenrode werd in de 13de eeuw gesticht door Gerard Splinter van Ruwiel. De
naam betekent: nieuwe ontginning. Het kasteel met muren van 3 1/2 meter dikte was
vaak het middelpunt van de strijd tussen de graven van Holland en de bisschoppen van
Utrecht. Het huis werd in 1536 door de Staten van Utrecht erkend als ridderhofstad. In de
loop van de eeuwen is het slot meerdere malen verwoest en weer opgebouwd. In 1907
kocht koffiehandelaar Michiel Onnes het kasteel en verbouwde het grondig, met een prent
uit 1632 als voorbeeld. De donjon werd herbouwd, het kasteel werd ingericht met
historische elementen als schouwen en goudleerbehang en nieuwe gebouwen in
neorenaissancestijl (o.a. poortgebouw en koetshuis) werden gebouwd. In 1930 werd
Jacques Goudstikker, kunsthandelaar en antiquair, eigenaar. Hij gebruikte het kasteel als
tentoonstellingsruimte voor zijn prachtige kunstcollectie. Sinds 1950 is Stichting
Nijenrode, Instituut voor bedrijfskunde eigenaar (nu universiteit).
U nadert Breukelen. Voor het dorp ligt links het voormalige gemeentehuis van Breukelen, Boom
en Bosch
8) Boom en Bosch is rond 1675 gebouwd en kwam vijf jaar later in handen van Engel de
Ruyter, de zoon van admiraal Michiel de Ruyter. Hij noemde het Ruytervecht. Het huis
was in de 18de eeuw beroemd om zijn luxueuze en uitgebreide tuinaanleg, vol beelden,
lanen, een sterrenbos, fonteinen, grotten en vijvers, cascades, een complete menagerie,
perzik- en druiven kassen en moestuinen. In de zakgoten in de dak van het huis werd
regenwater verzameld dat via leidingen langs het huis fonteinen kon laten spuiten door
het hoogteverschil. Deze ‘bedriegertjes’ waren wereldberoemd! In 1925 kocht de
gemeente Breukelen het pand als gemeentehuis. Bij een grote restauratie in 1986-‘87 is
de tuin teruggebracht naar een variatie op de 17de eeuwse baroktuin.
Langs de rechteroever kunt u overal gratis aanleggen om het dorp Breukelen in te gaan voor een
terrasje of om een van de vele gezellige winkels te bezoeken. Op de hoek met de brug ligt rechts
Gunterstein.
9) Breukelen dateert al uit de 7de eeuw. Er ontstond hier een nederzettinkje op de splitsing
van De Danne -vlak voor de ophaalbrug- en de Vecht. De naam Breukelen komt
vermoedelijk van ‘Bracola’, wat ‘struikmoeras bij een waterloop’ betekent. Net als bij
Maarssen herinnert de naam dus aan het moerassige gebied waar de Vecht doorheen
stroomde. Breukelen heeft sterke banden met New York, omdat in de 17de eeuw
Inwoners van Breukelen hiernaar toe waren vertrokken en hun dorpsnaam meenamen.
De wijk Brooklyn in New York herinnert daar nog aan! Helaas zijn veel oude huizen in het
centrum tussen 1968 en 1976 gesloopt. Op deze manier kwam er wel een groot plein tot
stand, dat nu alle ruimte biedt aan winkels en terrassen.
10) Gunterstein is het derde Gunterstein op deze plek. Het eerste Gunterstein dateert uit de
12de eeuw. Het werd gebouwd door de Utrechter Gijsbert Gunter. In 1511 werd dit
verwoest. Het herbouwde Gunterstein werd in 1539 tot Ridderhofstad verklaard. Het is in
1673 door Franse troepen in brand gestoken. De ruïne werd gekocht door een
Amsterdamse koopmansweduwe die haar buitenplaats op de oude fundamenten bouwde.
Sindsdien is het huis nooit meer verkocht, alleen vererfd. Gunterstein is ondermeer
vermaard om de zg. 'Gobelinzaal' met wandtapijten uit het Delftse atelier van Maximiliaan
van der Gugt, die ook de wandtapijten in Slot Zuylen maakte. Het landgoed beslaat 110
ha. Het achterste deel van het park is opengesteld voor publiek.
Sla tegenover het nieuwbouwcomplex ‘Buitenplaats Overweer’ rechtsaf de Weersluis in. Dit is
een handbediende sluis. Vaar de Weersloot uit. U kunt nu kiezen: ofwel u slaat linksaf als u op de
Loosdrechtse Plassen bent en vervolgt de route, ofwel u slaat rechtsaf, vaart door de

	
  

Kalverstraat en gaat via het Tienhovens Kanaal en de Kraaijenestersluis terug naar de Vecht. Let
wel op: door de Kraaijenestersluis kunnen alleen kleine sloepen!
11) De Loosdrechtse plassen bestaan uit vijf aaneengeschakelde plassen. Het is een
fantastisch watersport- en natuurgebied dat ontstaan is door turfwinning in de 18de en
19de eeuw. Om turf te winnen werden rechte sloten uitgebaggerd in de moerassige
veenweilanden, de zogenaamde petgaten. De opgebaggerde veengrond werd te drogen
gelegd op legakkers en daarna gestoken tot turven. Door golfslag is het merendeel van
de legakkers verdwenen waardoor er open water ontstond. De Loosdrechtse plassen
behoren tot het Vechtplassengebied, dat door de Europese Commissie als Natura 2000
gebied is aangewezen. Daarnaast moet het gebied voldoen aan de doelstellingen van de
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit houdt in dat het water zowel op chemisch
gebied (waterkwaliteit) als op ecologisch gebied (natuur) aan bepaalde eisen moet
voldoen. Er zijn onder meer plannen de plassen op enkele plaatsen uit te diepen zodat
slib kan bezinken en er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd.
Volg de westoever van de plas. Sla linksaf de Drecht op, richting de Mijndense Sluis.
Als u de sluis door bent vaart u recht tegen een fraaie, witte buitenplaats aan: Nieuwerhoek
12) Rond 1640 kochten leden van de Vlaamse doopsgezinde familie Hoek drie boerderijen
die zij ombouwden tot buitens: Nieuwerhoek, Ouderhoek en Middenhoek. Alleen
Nieuwerhoek bestaat nu nog. Begin 18de eeuw is het huis verfraaid met stuc- en snijwerk
van Van Logteren en een kostbare marmeren gangvloer. Pas ruim een eeuw later werd
het huis weer aangepast: het kreeg empire ramen en werd witgestuct. Begin 20ste eeuw
werd de koepelserre aan de zijkant van het huis gebouwd. Aan weerszijden van het huis
staan twee gebouwen , die vroeger tuinmanswoning en orangerie (later koetshuis) zijn
geweest.
U kunt hier rechtsaf om Loenen in te varen. Onder de grote brug door kunt u aan de linkeroever
gratis aanmeren.
13) Het beschermde dorpsgezicht van Loenen met honderden monumenten leverde het dorp
de bijnaam op 'Parel van de Vechtstreek'. In de 10de eeuw is er al sprake van 'Lona’, wat
duidt op een bosrijhke omgeving (de uitgang -Lo (Venlo, Hengelo etc.) betekent ‘bos). De
gotische kerk dateert uit het begin van de 16de eeuw. De toren is geïnspireerd op de
Utrechtse Domtoren staat wel 80 cm. uit het lood. Het dorp telt een aantal buitenplaatsen
en maar liefst zeven restaurants, waarvan twee met Michelinster.
U vaart nu zuidwaarts en komt door Nieuwersluis. Hier kunt u aanmeren bij restaurant Ome Cees
als u gast bent. Anders zijn aan de overkant gratis aanmeerplekken.
14) Nieuwersluis had eeuwenlang een militaire functie. Het plaatsje ontwikkelde zich bij een
15de eeuwse sluis (nije-sluse) tussen de Nieuwe Wetering en de Vecht en was een
belangrijke schakel in zowel de Oude als de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In de Vecht is
een damsluis te zien, onlangs nog gerestaureerd door het waterschap. Deze sluis had
een belangrijke taak in de Waterlinie: de belangrijkste inlaatpunten van de Waterlinie
lagen immers langs de Vecht en bij de Zuiderzee. Om de polders in het Vechtgebied snel
te kunnen inunderen werd de Vecht hier bij Nieuwersluis afgesloten met deze damsluis,
zodat de waterstand op de rivier flink werd verhoogd. Vervolgens liet men het water via
een stelsel van inlaatsluizen, hulpsluizen, duikers en overlaten het binnendijkse gebied in
lopen. Gebouwen als het fort Nieuwersluis (1849-51), het Arsenaal uit 1793 en de koning
Willem III kazerne (nu vrouwengevangenis) herinneren aan het militaire verleden van dit
plaatsje.
Vaar door Breukelen terug naar uw startpunt. Hopelijk heeft u genoten van een heerlijke tocht.

