traject

1

Woerden - Abcoude

65.2 km
Dit eerste traject van deze route
is het langste en biedt de meeste variatie. Het traject verkent de
grenzen van het Groene Hart in
de provincies Utrecht en NoordHolland. U ﬁetst niet alleen door
het weidelandschap, dat zo
kenmerkend is voor het Groene Hart, maar ook door mooie,
oude stadjes, door bossen en
langs riviertjes en meren. Zelfs een fraai heidegebied is in de route opgenomen
– ook dat is aan de rand van het Groene Hart te vinden.
Vanaf de 16e eeuw ging men in het westelijk veengebied van Utrecht op steeds
groter schaal turf winnen. Met de baggerbeugel werd veen uit lange sloten (petgaten) opgebaggerd en op smalle stroken grond (legakkers) te drogen gelegd.
De turf, die zo ontstond, werd opgestookt in de ovens en kachels van steden als
Utrecht en Amsterdam. Hoewel de landheren in hun contracten met de turfwerkers de breedte van de petgaten en legakkers nauwkeurig hadden vastgesteld,
werd daar massaal de hand mee gelicht. De verkoop van turf was immers zeer
lucratief. Dus maakten de turfwerkers de petgaten steeds breder en werden de
legakkers steeds smaller. Waar de legakkers zo smal waren geworden, dat ze
afkalfden door wind en water, ontstonden grote plassen. Sommige plassen zijn
later drooggelegd en geschikt gemaakt voor landbouw. Met andere, zoals de
Loosdrechtse Plassen, is dat niet gebeurd. Tegenwoordig vieren allerlei soorten waterrecreatie er hoogtij. Op enkele plaatsen is het patroon van petgaten
en legakkers nog goed te herkennen. Dit zijn vaak natuurgebieden, waar het
beheer erop gericht is het landschap van vroeger in stand te houden.
Vanaf Woerden loopt de route door open weidegebied naar de oostelijke rand
van het Groene Hart. U passeert bij Haarzuilens het sprookjesachtige kasteel
de Haar. Even verderop, bij Maarssen, steekt u het Amsterdam-Rijnkanaal over.
Dit is een belangrijke scheepvaartroute, en dat is goed te merken aan bedrijventerreinen en nieuwbouw. Voorbij het pittoreske Maarssen schampt de route aan
de Loosdrechtse Plassen en bereikt via een fraai pad het bos- en heidegebied
bij Hilversum. Daarna maakt u een ommetje door de bossen van enkele Gooise
buitenplaatsen bij ‘s Graveland, net buiten het eigenlijke Groene Hart. Vervolgens bereikt u de Ankeveense Plassen. Een smal ﬁetspad dwars door deze
 strandje bij de Spiegelplas
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plassen brengt u naar de Vecht, die tot het oude vestingstadje Weesp wordt
gevolgd. Langs het schilderachtige veenriviertje het Gein bereikt de route tenslotte bij Abcoude het eindpunt van dit traject.

Aansluiting openbaar vervoer

Vanaf km 17.8 kunt u naar NS-station Maarssen, vanaf km 30.9 naar NSstation Hollandse Rading en vanaf km 57.3 naar NS-station Weesp.
Zie de routebeschrijvingen aan het einde van dit traject.

Aanrijroute vanaf NS-station Maarssen
Ga met de rug naar het station 1 het ﬁetspad op <Vleuten
Sla na 100 m 1 <Doorgaand verkeer
Volg het ﬁetspad tot het einde
Sla 1 <Maarssen-dorp en ga de brug over
Volg de routebeschrijving vanaf km 17.8, de 2e regel

Aanrijroute vanaf NS-station Hollandse Rading

Volg vanaf het station de bordjes Erfgooiersroute
Ga bij de voorrangskruising  (Graaf Floris V weg)
Volg deze weg zo’n 2.5 km  tot de ﬁetswegwijzer en sla 
Volg de routebeschrijving vanaf km 30.9, de 2e regel

Aanrijroute vanaf NS-station Weesp

Verlaat het station aan de centrumzijde en ga 
Sla aan het einde van het Stationsplein  (Herensingel)
Sla aan het einde  (Stationsweg) en ga even verderop 7
Ga voorbij de kerk  de brug over en direct [ (Nieuwstad)
Sla bij de voorrangskruising  (Breedstraat)
Volg de routebeschrijving vanaf km 57.5, de 2e regel

Het begin is bij de ingang centrumzijde van NS-station Woerden.
0.0

Ga vanaf de uitgang [
Steek even verderop de voorrangsweg over H en ga 
Volg de weg tot de stoplichten A

0.2

Ga  en sla voor de brug *
Volg het smalle pad langs het water tot de voorrangskruising
[* Wie naar het centrum van Woerden wil, gaat voorbij de brug
; zie bezienswaardigheden 1. Het water is de Oude Rijn, zie
bezienswaardigheden 2.]
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2.6

Ga  (Breeveld)
Ga even verderop bij de ﬁetswegwijzer  <Wilnis
Volg de weg langs de Oude Rijn tot het ﬁetspad naar links

3.7

Sla  <Kockengen en sla voorbij de brug 
Volg de weg tot de ﬁetswegwijzer A

4.0

Sla  H en ga even verderop bij de kruising 
Volg het Houtdijkerpad tot het ﬁetspad naar rechts

5.7

Sla  <Kockengen
Volg de Hollandse Kade tot de splitsing bij het bankje P
[De Hollandse Kade vormde in de Middeleeuwen de grens tussen Holland en Utrecht; zie bezienswaardigheden 3.]

8.0

Ga  en volg het ﬁetspad tot het einde

9.4

Sla  <Haarzuilens en volg de weg tot de weg naar links

10.1

Ga * <Harmelen en volg de weg tot de bocht naar rechts
[* Hier  is naar G]

10.7

Sla in de bocht  <Haarzuilens
Volg het Kortjaksepad tot de afslag naar links bij de huizen

11.5

Sla  en volg de Lagehaarsedijk tot het einde

 langs de Oude Rijn
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12.1

Ga [ H <Haarzuilens en volg de Bochtdijk tot het einde
[Links is kasteel de Haar, zie bezienswaardigheden 4.]

13.2

Sla  en ga even verderop 0 <Maarssen
Volg de weg tot het plaatsnaambord Vleuten; links ﬁetsen! A

14.7

Sla even verderop  <Maarssen
Volg het ﬁetspad tot het einde A
[Het plaatsnaambord Maarssen wordt gepasseerd]

16.5

Sla  en ga even verderop 7 <Maarssen-Dorp
Volg het ﬁetspad almaar 5 tot het einde voorbij de viaducten
(Eerst onder de wegen door, dan eroverheen.)

17.3

Sla 0 <Maarssen-Dorp
Volg het ﬁetspad 5 tot de 2e ﬁetswegwijzer

17.8

Ga 5 de brug over <Maarssen-Dorp; links ﬁetsen! A
Ga bij de rotonde 4
Volg het ﬁetspad tot de rotonde; links ﬁetsen! A
[* De route kruist het Amsterdam-Rijnkanaal; bij km 17.8 1 <Station is naar NS-station Maarssen; volg de routebeschrijving aan
het eind van dit traject.]
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18.7

Sla voor de rotonde 
Volg de Kerkweg 7 tot de kruising en sla 
Volg de Raadhuisstraat tot het einde

18.9

Sla  en voorbij de kerk  K
Sla voorbij de brug direct  (Langegracht)
Volg de gracht tot het einde bij de voorrangsweg K
[De route loopt door het oude centrum van Maarssen, zie bezienswaardigheden 5.]

19.4

Sla  en volg de Zandweg (laatste stuk ﬁetspad) tot de brug
Sla  H en volg de Huis ten Boschstraat tot de rotonde A

19.9

Ga rechts om de rotonde heen tot de ﬁetswegwijzer
Sla  <Maarsseveen en volg het ﬁetspad tot de ﬁetswegwijzer

20.3

Ga ] H <Maarsseveen
Volg de Maarsseveensevaart tot de kruising K
[Wie bij de kruising even naar rechts gaat, komt bij het Werk bij
Maarsseveen, een fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie; bovenop is een prachtige P ; zie bezienswaardigheden 6.]

 Maarssen
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21.1

Ga  <Molenpolder
Volg de weg nog 300 m tot de weg naar links
Sla  H en volg de Bethuneweg tot het einde
[De route loopt door de Bethunepolder, die genoemd is naar de
Belgische markies de Béthune; zie bezienswaardigheden 7.]

22.6

Sla  en volg de weg tot de weg naar links (de Middenweg)

23.1

Sla  en volg de Griendweg tot de kruising met een ﬁetspad

24.1

Sla  en volg het ﬁetspad tot het einde
[Wie bij km 24.1  gaat komt bij recreatiegebied De Strook aan
de rand van de Loosdrechtse Plassen, met K, lig- en picknickweitjes, zwemgelegenheid en mooi uitzicht over de plassen.]

25.1

Ga  <Tienhoven
Volg de weg tot het plaatsnaambord Tienhoven

25.3

Ga  en even verderop 7
Volg de Laan v. Niftarlake tot de ﬁetswegwijzer K

25.8

Sla  <Hilversum en volg de weg tot het einde
[De route loopt door de Tienhovense Plassen, waar de petgaten
en legakkers goed herkenbaar zijn, en langs molen de Trouwe
Wachter, zie bezienswaardigheden 8.]
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27.1

Sla  en volg de Kanaaldijk tot de weg naar links
[Links van het pad is het Tienhovens kanaal, zie bezienswaardigheden 9; bij km 30.0 is rechts een mooie P op een uitkijkheuveltje; hier is ook een informatiepaneel over de vroegere turfwinning en het landschapsbeheer van dit gebied.]

30.7

Ga  <Hilversum
Volg de weg tot de voorrangskruising
(Egelshoek, verderop Weg op de Egelshoek)
[Bij boerderij Vrede-Best staan twee grenspalen van de Hollandse Rading, zie bezienswaardigheden 10.
Op km 30.7  gaat naar het NS-station Hollandsche Rading; zie
de routebeschrijving aan het einde van dit traject.]

32.7

Ga [ H <Hilversum [Hier  is naar G]
Volg het ﬁetspad tot de kruising met een ﬁetspad

33.2

Sla  <Hilversum en volg het ﬁetspad tot de splitsing

33.7

Ga  <Hilversum P
Volg het ﬁetspad tot de ﬁetspadkruising bij het bankje P
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34.3

Sla 
Volg het ﬁetspad tot de kruising met een ﬁetspad

34.7

Ga  <Loosdrechtseweg en volg het ﬁetspad tot het einde

35.7

Sla  H <Loosdrecht
Volg de V. Ghentlaan tot het einde

36.3

Sla  en sla bij de rotonde  H
Volg de Raaweg tot het einde
[Het plaatsnaambord Hilversum wordt gepasseerd]
[G bij km 37.0, links]

37.3

Sla  H en volg de Kerkelandenlaan tot de bocht naar rechts

37.7

Sla voorbij de bocht  H en even verderop  <’s-Graveland
Volg het ﬁetspad tot het einde

38.0

Ga 0 het ﬁetspad op en volg dat tot het einde bij de weg
Sla 0
Volg het Zuidereinde door ‘s-Graveland tot de brug A

38.8

Sla voorbij de brug direct  <Berestein
Volg de weg zo’n 1.2 km tot de begraafplaats links

 het Bergse Pad
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40.0

Sla voorbij de begraafplaats direct  (Corverslaan)
Volg het ﬁetspad tot het einde bij de voorrangsweg
[De route loopt hier over een bosrijke weg langs Gooise buitenplaatsen, zie bezienswaardigheden 11.]

41.6

Ga  H <Spanderswoud en even verderop bij de splitsing 
Volg de Oude Meentweg tot de splitsing

42.5

Ga  <Ned. d. Berg en volg de weg tot de weg naar links

42.9

Ga  <Bussum en volg de bosweg tot de paddestoel links

43.3

Sla * en na zo’n 300 m bij de paddestoel  <Naarden
Volg het schelpenpad tot het einde bij de voorrangsweg
[* Hier  gaat naar buitenplaats Boekesteyn en het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten.]

44.4

Sla  <Bantam
[Hier  is naar G; Let op: de volgende G is pas na 55 km.]
Volg de weg tot de bocht naar rechts voorbij de rotonde A

45.4

Sla in de bocht  en bij de ﬁetswegwijzer  H <Weesp K
[Het plaatsnaambord ’s-Graveland wordt gepasseerd]
Volg de weg, gedeeltelijk ﬁetspad, almaar  tot het einde
[Het plaatsnaambord Ankeveen wordt 2 x gepasseerd]
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47.5

Sla  (Stichts End)
Volg de weg tot het ﬁetspad naar rechts K

48.4

Sla  <Nederhorst den Berg
Volg het Bergse Pad tot het einde bij het witte bruggetje P
[Door de Ankeveense Plassen, zie bezienswaardigheden 12.]

50.4

Sla  <Weesp en volg het Googpad tot het einde P
[Een mooie pauzeplek met uitzicht over de Ankeveense Plassen
vindt u door bij km 50.8 in de bocht naar links  en  te gaan.]

52.4

Sla bij de voorrangsweg  <Weesp
Volg de Dammerweg tot het einde; links ﬁetsen!
[De rivier links is de Vecht.]

54.1

Sla  <Weesp
Volg de weg tot de weg naar rechts; links ﬁetsen! A

54.7

Sla  en volg de Lage Klompweg tot de bocht naar links

55.1

Ga 4 en volg de Utrechtseweg tot het einde P
[De route loopt weer langs de Vecht en langs twee molens, zie
bezienswaardigheden 13.]

 huisje aan het Googpad
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56.9

Sla  en volg de Nieuwstad tot de voorrangskruising

57.3

Sla * H en volg de Breedstraat tot het einde
[* Hier  is naar het NS-station Weesp, zie de routebeschrijving
aan het einde van dit traject. Wie het centrum van Weesp wil
bekijken slaat hier ; zie bezienswaardigheden 14.]

57.6

Sla 1 H <Nigtevecht
Volg de weg tot de voorrangskruising A
Sla  <Diemen
Volg de weg  tot het bord Driemond; links ﬁetsen! A
[De route gaat over het Amsterdam-Rijnkanaal.]

59.3

Ga nog zo’n 200 m  tot de stoplichten A
Ga de brug over en sla  <Abcoude
Volg deze weg tot het plaatsnaambord Abcoude
[Het riviertje links is het Gein, zie bezienswaardigheden 15.]

64.6

Ga  tot de brug links (even na het viaduct) en sla 

65.0

Einde traject 1 is op de brug over het Gein
Lees verder bij traject 2

Naar NS-station Maarssen
17.8 Sla 1 <Station en volg het ﬁetspad tot het einde
Sla 0 en volg het ﬁetspad tot het station
Naar NS-station Hollandse Rading
30.7

Ga  en volg de weg tot de spoorwegovergang.
Het station ligt aan de rechterhand

Naar NS-station Weesp
57.3 Ga  H en ga aan het einde [ de brug over en sla 

Sla aan het einde van de Herengracht 
Sla bij de ﬁetswegwijzer  <Station en even verderop 
Het station is aan het einde van het Stationsplein

Naar Station Abcoude

Ga na het viaduct 5 tot de weg naar rechts
Sla 0 (Bijdorplaan) en bij de splitsing 9
Volg de Spoorlaan tort het station.
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Bezienswaardigheden onderweg
1 De naam Woerden is afgeleid van het oud-Germaanse woord wyrda,
dat ‘verhoging in een rivierengebied’ betekent. Woerden is ontstaan op de
plaats waar het riviertje de Linschoten uitkomt in de Oude Rijn en waar de
hoge, kleiige oeverwallen een geschikte woonplaats waren. In de Romeinse
tijd was de Oude Rijn de noordgrens van het Romeinse Rijk. Om hun rijk
te verdedigen bouwden de Romeinen langs de rivier forten, zoals het Castellum Laurum, op de plaats van het latere Woerden. In de Middeleeuwen
leverden de bisschoppen van Utrecht en de graven van Holland strijd om
het bezit van de strategisch gelegen plaats. De Hollandse graaf Floris V won
en kreeg in 1280 Woerden in handen. Kort daarna kreeg Woerden wallen
en grachten, en in 1372 stadsrechten. In de 16e en 17e eeuw was Woerden
een belangrijke vestingstad van de (Oude) Hollandse Waterlinie. Deze linie,
die van Muiden naar Gorinchem liep, beschermde Holland tegen vijandelijke aanvallen doordat grote stukken land onder water gezet konden worden
(inundatie). Zo werd in 1672, dankzij een laagje water van zo’n 50 cm, de
opmars van het Franse leger een halt toegeroepen. Dijken en andere hoge
terreingedeeltes werden beschermd door vestingen zoals Woerden.
Tegenwoordig is Woerden vooral als kaasstad bekend (ERU). Bezienswaardig in Woerden zijn o.a. het oude stadhuis (nu Stedelijk Museum), het 15eeeuwse kasteel en de singels, die de herinnering aan het vestingverleden
levend houden.
2. Al vanaf het begin van onze jaartelling was de Oude Rijn een belangrijke verbindingsroute. De Romeinen transporteerden via de Oude Rijn, de
noordelijke grens van hun rijk, troepen en voorraden naar de forten, die ze
er hadden gebouwd. In de 17e eeuw werd langs de Oude Rijn een jaagpad
aangelegd, waardoor een geregelde verbinding per trekschuit tussen Leiden en Utrecht mogelijk werd. De route volgt dit jaagpad, het oudste van
ons land, enkele kilometers. In een scherpe bocht van de Oude Rijn, op
ongeveer km 1.4 van de route, ziet u een rolpaal aan het water staan. Deze
geleidde de treklijn, waardoor de schuiten niet tegen de wallekant werden
getrokken als de trekpaarden (of treklieden) de bocht hadden gerond.
3. De Hollandse Kade vormde in de Middeleeuwen de grens tussen het
bisdom Utrecht (het Sticht) en het graafschap Holland. Tot hier mochten
de Hollanders aan de ene kant en de Utrechters aan de andere kant het
land tot ontginning brengen. Voordat de kade er was, hadden de Hollandse
boeren veel problemen door wateroverlast vanuit het hoger gelegen Sticht.
Onderhandelingen losten niets op. Door de aanleg van de kade maakten de
Hollandse graven in de 14e eeuw een einde aan het ongemak.
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4. Kasteel de Haar werd tussen 1892 en 1907 gebouwd op de ruïne van
een middeleeuwse voorganger. De oudste vermelding van dit oorspronkelijke Huys ter Haer dateert van 1391. Veel meer dan een eenvoudige woontoren is het waarschijnlijk niet geweest. Het huidige kasteel heeft alles wat
men zich bij een kasteel voorstelt: torens, grachten, poorten, ophaalbruggen
en een schitterend interieur. Het kasteel is omgeven door stijltuinen en een
fraai park met oude bomen, imposante waterpartijen en een hertenkamp.
Omdat het dorp Haarzuilens op de plek lag waar de kasteelheer het park
had gepland, moest het dorp met huizen en al wijken. Enkele kilometers
verderop werd een nieuw Haarzuilens gebouwd, in dezelfde stijl en met dezelfde kleuren als het kasteel.
Kasteel en park zijn tegen betaling toegankelijk, het park van 10.00 – 17.00
uur, het kasteel alleen met rondleiding. Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur een speciale kinderrondleiding. In september zijn de tuinen en het
kasteel gesloten; voor informatie over openingsperioden en -tijden: www.
kasteeldehaar.nl of tel. 030-6778515.
5. Ooit was Maarssen een dorp van kleine boeren, die hun land pachtten
bij de kasteelheer van Maarssen. Hun boerderijen stonden her en der op de
stevige oeverwallen langs de Vecht; de schamele kost werd verdiend door
het natte veen te bewerken. Daar kwam verandering in toen in de 16e en
17e eeuw rijke Amsterdamse families de Vecht ontdekten, en er zomerhuizen bouwden en buitenplaatsen aanlegden. Bij de Vechtbrug van Maarssen
vestigden zich kooplieden, beurtschippers en winkeliers. Maarssen dankt er
z’n mooie Herengracht, Schippersgracht en Langegracht aan, waar schilderachtige panden met oud-Hollandse gevels zich in het water spiegelen. Het
classicistische Huys ten Bosch aan het Zandpad langs de Vecht is een goed
voorbeeld van een 17e-eeuws buitenhuis.
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6. Het Werk bij Maarsseveen is een fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie, de opvolger van de Oude Hollandse Waterlinie, beschermde niet alleen Holland en Amsterdam, maar ook de stad Utrecht.
Het idee was hetzelfde: door brede stroken land (3 tot 5 kilometer) onder een
laagje water te zetten, werd de opmars voor een eventuele vijand onmogelijk.
Het systeem van sluizen, kanalen, dijken en ruim 60 bomvrije forten was zo’n
85 km lang en liep van de Zuiderzee bij Muiden tot de Biesbosch. De linie werd
aangelegd tussen 1815 en 1885; tot 1940 bleef men het inundatiesysteem
verbeteren. Na de Tweede Wereldoorlog werd de linie ofﬁcieel buiten werking
gesteld – het systeem was achterhaald. Veel forten kregen een andere bestemming (als munitieopslagplaats, bedrijfspand, kunstenaarsatelier, restaurant), kregen de status van natuurgebied of raakten in verval. Maar sinds kort
is men ervan overtuigd dat dit unieke, typisch Hollandse verdedigingswerk in
ere moet worden hersteld. De Nieuwe Hollandse Waterlinie zal voorgedragen
worden voor de Werelderfgoedlijst van de Unesco. Waar nodig worden de forten en andere bouwwerken als sluizen en waterlopen gerestaureerd, zodat ze
weer zichtbaar in het landschap aanwezig zijn. In 2020 moet deze gigantische
klus zijn geklaard. Voor liefhebbers: langs het Utrechtse deel van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie loopt een gemarkeerde langeﬁetsroute van 120 km, ‘de
Hollandse Waterlinieroute’. Meer info: www.hollandsewaterlinie.nl.
Het Werk bij Maarsseveen werd gebouwd in 1880/1881 en is daarmee een
van de laatste forten. Het biedt tegenwoordig onderdak aan de Maarssense
scouts. Bij het fort is een informatiepaneel met meer bijzonderheden. Bovenop
is een picknickplek met fraai uitzicht over het vrije schootsveld van fort.
7. In het begin van de 19e eeuw was de Bethunepolder een door turfwinning ontstane waterplas. Deze vormde samen met de Loosdrechtse, de
Tienhovense en de Maarsseveense Plassen een groot merengebied, dat
door oeverafslag en afkalving van legakkers steeds groter dreigde te worden. Halverwege de 19e eeuw besloot men van regeringswege tot drooglegging van de plassen bij Tienhoven en Maarsseveen. Maar vanuit de
naburige Utrechtse Heuvelrug sijpelde zoveel kwelwater door naar dit lage
gebied, dat het plan mislukte. Uiteindelijk slaagde de Brusselse markies De
Béthune erin een gedeelte droog te malen. De droogmakerij kreeg de naam
Bethunepolder. De markies wilde het drooggelegde gebied gebruiken voor
tuinbouw en voorzag een gunstige afzet in Amsterdam en Utrecht. Maar hij
kwam bedrogen uit. De polder bleek te nat en te koud voor tuinbouw: het
kwelwater heeft ‘s zomers en ‘s winters een temperatuur van zo’n 9 à 10
graden. Het bleef tobben in de Bethunepolder, totdat men ontdekte dat de
kwaliteit van het kwelwater zeer goed is. Vanaf 1930 wordt de polder vooral
benut voor de drinkwatervoorziening van Amsterdam. De opbrengst is zo’n
100.000 kubieke meter water per dag.
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8. Bij de Tienhovense Plassen is het patroon van legakkers en petgaten uit
de tijd van het turfwinnen nog goed te herkennen. Het gebied wordt beheerd
door de Vereniging Natuurmonumenten, die het oude patroon in stand probeert te houden. Daarom worden petgaten die dichtgegroeid zijn, weer open
gegraven.
Wipmolen de Trouwe Wachter dateert uit 1883 en deed tot 1948 dienst.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog vervulde de molen een bijzondere rol: door
de stand van de wieken waarschuwde de molenaar de onderduikers, die
zich in het veengebied schuil hielden, voor gevaar. Hieraan dankt de molen
de naam ‘Trouwe Wachter’.
9. Links van de Kanaaldijk loopt het Tienhovens kanaal. Het werd halverwege de 19e eeuw gegraven om turf af te voeren naar de Vecht, die een
makkelijke verbinding met Utrecht en Amsterdam bood. Maar omdat het kanaal steeds verzandde, is het nooit een succes geworden. Later kreeg het
kanaal nog enige betekenis als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Via een sluis bij Tienhoven kon men met Vechtwater het gebied ten
oosten van Tienhoven onder water zetten.
10. Rading is een oud woord dat ‘grens’ betekent. De Hollandse rading was
de middeleeuwse grens tussen het graafschap Holland en het Sticht, het
gebied van de bisschoppen van Utrecht. Bij boerderij Vrede-Best ziet u twee
palen van die rading in het land staan. Ze dragen de wapens van Holland
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en het Sticht. Pikant détail is dat in 1530, na eeuwenlange grensconﬂicten,
de grens zo’n drie kilometer verder naar het oosten werd bepaald. Maar de
landmeter werd omgekocht... en het duurde dertig jaar voordat men daar
achter kwam. Van toen af vormde de Hollandse Sloot, drie kilometer oostwaarts, de grens tussen Holland en Utrecht.
11. Bij ’s-Graveland, op de grens van de hogere zandgronden van de
Utrechtse Heuvelrug en het lage veengebied, bouwden rijke Amsterdamse
kooplieden rond het midden van de 17e eeuw de ene na de andere buitenplaats. Rechthoekige percelen werden gekocht van de graven van Holland
en vervolgens werd de zandgrond afgegraven. Het zand vond gretig aftrek in
Amsterdam, waar het werd gebruikt om de slappe veengrond te verstevigen.
Het was de tijd dat de Herengracht, de Prinsengracht en de Keizersgracht
werden aangelegd. Op de afgegraven percelen, die als weiland in gebruik
genomen werden, bouwde men boerderijen, die ook als zomerhuis dienst
deden. Maar het buitenleven viel zo in de smaak dat de Amsterdammers er
al snel blijvend gingen wonen. De landhuizen van toen zijn fraai gerestaureerd en de parken zijn mooie wandelgebieden.
De route loopt tussen de buitenplaatsen en de bossen Corversbos en Spanderswoud door. De bossen zijn vrij toegankelijk. Het Corversbos werd in
1944 tijdens de hongerwinter bijna helemaal gekapt en is daarna opnieuw
aangeplant. Het Spanderswoud werd oorspronkelijk aangelegd voor houtproductie en bestond vooral uit naaldbomen. Tegenwoordig heeft het met
z’n mooie beukenlanen, zandwegen en smalle paadjes een heel natuurlijk
karakter. Voor een aantal buitenplaatsen geldt, dat men lid moet zijn van
Natuurmonumenten als men ze wil bezoeken. Vrij toegankelijk is, op km
41.0, de buitenplaats Gooilust. U treft er een park aan met meer dan 100
soorten bomen, zowel inheemse als uitheemse. U kunt er de dikste beuk en
de op een na dikste eik van Noord-Holland bewonderen. Ook buitenplaats
Boekesteyn (km 43.3) is vrij toegankelijk; het bestaat uit een parkbos en
lager gelegen weilanden. Verder treft u er het informatiecentrum van de Vereniging Natuurmonumenten aan.
12. Ankeveen was oorspronkelijk een dorp van kleine boeren en turfstekers. De Ankeveense Plassen, die grotendeels natuurgebied zijn, laten het
patroon van petgaten en legakkers nog goed zien. Vanaf een uitkijkplaats
(km 50.8) kunt u zien hoe zich opnieuw veen aan het ontwikkelen is. Op
het water drijft een dik plantendek, zogenaamd trilveen. Uiteindelijk kan dit
uitgroeien tot een nieuw moerasbos. Ook de Spiegelplas, even verderop, is
ontstaan door turfwinning. In de 20e eeuw werd de plas door zandwinning
uitgediept. De Spiegelplas is vooral een recreatieplas.
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13. Twee molens passeert u bij het binnenrijden van Weesp. Door het zuivere water van de Vecht was Weesp aantrekkelijk voor jeneverstokerijen. In
de 16e en 17e eeuw telde Weesp zo’n tien graanmolens. Van het meel werd
moutwijn gemaakt, een van de grondstoffen voor jenever. Molen d’Eendragt
dateert van 1691 en was tot 1807 een moutmolen. Daarna werden er enige
tijd schelpen vermalen tot schelpzand, dat gebruikt werd in de Weesper porseleinindustrie. Tenslotte is de molen ruim een eeuw (tot 1932) een houtzaagmolen geweest. Tegenwoordig is de molen in gebruik als privé-woning.
Molen de Vriendschap werd in 1900 gebouwd op de plaats van een 17eeeuwse moutmolen, die het jaar ervoor was afgebrand. De Vriendschap
maalt nog geregeld koren tot meel. Er is een molenwinkel, waar het molenmeel te koop is (geopend elke zaterdag van 10.00 – 14.00 uur).
14. Weesp kan terugkijken op een lange historie. In 1355 kreeg Weesp
stadsrechten van de Graaf Willem V van Holland. Voor die tijd werd er herhaaldelijk strijd geleverd door de bisschoppen van Utrecht en de graven
van Holland om het bezit van de strategische gelegen plaats. Op het einde
van de 17e eeuw werd Weesp een vestingstad van de Oude Hollandse Waterlinie; vanaf het begin van de 19e eeuw maakte de stad deel uit van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie, en vanaf 1913 is de vesting Weesp opgenomen in de Stelling van Amsterdam (zie bij traject 2, bezienswaardigheden
2.). Wie nader wil kennismaken met het vestingverleden van Weesp kan een
rondwandeling maken over de Weesper schansen (verkrijgbaar bij de VVW
aan de Hoogstraat). Grote bloei beleefde Weesp in de 17e en 18e eeuw
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door z’n bierbrouwerijen en jeneverstokerijen. In de tweede helft van de 18e
eeuw was de eerste Nederlandse porseleinfabriek in Weesp gevestigd. In
het gemeentemuseum, dat ondergebracht is in het statige stadhuis, is een
fraaie collectie Weesper porselein te bewonderen (geopend van half juni tot
half september dinsdag t/m vrijdag 9.30 – 16.30 uur, zaterdag en zondag
13.30 – 16.30; buiten deze periode gesloten op woensdag en vrijdag). Wie
door het oude centrum van Weesp rondwandelt, ziet de vroegere welvaart
weerspiegeld in mooie grachtenpanden en sfeervolle straatjes. De Vecht,
die voor Weesp altijd een belangrijke rivier is geweest, zorgt met z’n pleziervaart voor de nodige levendigheid in het stadje.
15. Het Gein is met z’n vele kronkels, mooie knotwilgenrijen en monumentale boerderijen zonder twijfel een van de mooiste riviertjes van het Groene
Hart. Eens zorgde dit riviertje voor de afwatering van het omringende veengebied. Door ontginning en ontwatering kwam het land echter lager te liggen dan de weilanden, zodat het riviertje nu hoger ligt en is ingedijkt. Bij
veel boerderijen lijkt het voorhuis meer op een Amsterdams grachtenpand
dan op een boerenwoning. Vooral het huis Bijlmerlust (km 63.0, links) heeft
grote allure. Twee molens passeert u. De Broekzijder Molen dateert van
1641 en maalde tot 1968 de polder aan de noordkant van het Gein droog.
De Oostzijdse Molen (aan Gein-Zuid) werd in 1874 gebouwd en deed dienst
tot 1954. Beide molens zijn maalvaardig. Bij de Oostzijdse Molen doet zich
echter het probleem voor, dat het waterpeil van de polder zo laag is dat het
scheprad nauwelijks water kan opvoeren.

 het Gein
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