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Middenin de Randstad ligt 
een van de Meest gevaRi-
eeRde vaaRgebieden van 

het land: het gRoene haRt. 
bekijk in dit vaaRdossieR 

welke vaaRRoutes je nog 
te ontdekken hebt.

Het Groene Hart
hoek

tekst en foto’s: fRank kooRneef
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Nieuwerbrug, waar boten én 
auto’s tol betalen.

e Randstad is zo ongeveer het meest 
veelzijdige vaargebied ter wereld. 

Je zult behoorlijk je best moeten doen om 
ergens anders een gebied te vinden waar 
je binnen een straal van pakweg 75 kilome-
ter zoveel vaarwateren van verschillend 
formaat en sfeer vindt. Bij veel waterspor-
ters begint dit vaargebied letterlijk om de 
hoek. Je kunt met je boot dwars door het 
centrum van de meeste steden en dorpen 
varen, over grachten en via singels of  oude 
binnenhavens. En de onbebouwde ruimte 
te midden van de grote steden in de Rand-
stad is heel aantrekkelijk, juist vanaf  het 
water. Want hier liggen prachtige en rela-
tief  uitgestrekte natuurgebieden en het 
is één groot netwerk van vaarwateren en 
slootjes, met vaarwegen van variërende 
grootte en verschillend belang. Aan de 
ene kant liggen er de veel bevaren rivie-
ren Lek, Hollandse IJssel en Oude Rijn en 

D de overbekende watersportplassen Kaag, 
Braassem, Westeinder en Vinkeveense 
Plassen. Maar aan de andere kant zijn er 
ontelbare slootjes die minder bekend zijn, 
waar je nauwelijks anderen tegenkomt. 
Denk aan de Grote Heicop, de Dubbele 
Wiericke of  de Montfoortse Vaart. Eerlijk 
is eerlijk: deze wateren zijn wel vaak voor 
wat kleinere boten weggelegd. Vooral de 
doorvaarthoogte is soms nogal beperkt. 
Maar het gevoel van verwondering dat je 
hebt als je door het verstilde dorp Linscho-
ten vaart, is onovertroffen. 
En misschien wel de belangrijkste troef  
van het Groene Hart is dat alles zo dicht 
bij elkaar ligt. Door de korte afstanden 
ben je met een paar uur varen waar je 
wezen wil. Zo vaar je vanaf  de binnenstad 
vlot naar rietomzoomde slootjes, tussen 
de weilanden en stokoude boerderijtjes. 
Een omgeving waar je helemaal gelukkig 

gevarieerde 
vaarten

Met de boot kom je hier overal
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Weilanden in het Groene Hart 
kunnen erg drassig zijn, zoals 
hier bij Kamerik.

Nieuwersluis, kleurrijk dorp aan de Vecht.

Weids, 
groen en 

vooral 
heel stil

Polderen
Het is een traditie van 
eeuwen dat waterschap-
pen in het laaggelegen 
Nederland zorgen voor 
de waterhuishouding. 
Het Hoogheemraadschap 
Rijnland werd al in 1225 
opgericht. Waterschap-
pen regelen onder meer 
het waterpeil van de 
steeds verder dalende 
polders. Tot de taken 
van een waterschap 
behoort het onderhoud 
van (vaar)wegen, molens 
en gemalen, dijken en 
kades. Omdat water-
schappen zijn ingericht 
naar stroomgebied en 
dus geen rekening hiel-
den met gemeente- of 
provinciegrenzen, is 
goede samenwerking cru-
ciaal om de gezamenlijke 
belangen te behartigen. 
Hieruit ontstond het 
tegenwoordige zoveel 
geroemde (en uiteraard 
ook bekritiseerde) polder-
model.

van wordt, omdat het er weids, groen, en 
vooral heel stil is.

eeuwenoude vaarwegen
Opvallend aan het Groene Hart is dat het 
gebied gevormd is rondom het water. Veel 
dorpen en steden ontstonden op plaatsen 
waar vaarwegen bij elkaar kwamen. Tij
dens de ontginning van dit gebied, onge
veer vanaf  de 9de eeuw, groef  men sloten 
en vaarten. Ze werden aangesloten op de 
rivieren en dienden om het overtollige 
water van het natte, moerasachtige land 
af  te voeren. Maar ze konden ook mooi 
dienstdoen om met een bootje waren of  
landbouwproducten uit de streek te ver
voeren. Het ontwateren van het land had 
een onbedoelde bijwerking: samen met het 
inklinken van de veengrond veroorzaakte 
het een flinke bodemdaling. De rivieren 
kwamen hoger te liggen dan het land. Om 

het land te beschermen moesten dijken 
worden aangelegd en om het water kwijt 
te kunnen moest het met molens omhoog 
worden gebracht. Bovendien werd het land 
te nat voor akkerbouw, alleen gebruik als 
weide en of  hooiland bleef  over. Zo ont
stond het typische Hollandse, nuchtere 
landschap dat we allemaal zo goed kennen: 
grazende koeien naast een slootje, met een 
dijk en een windmolen aan de horizon. 
Inmiddels is dit landschap behoorlijk 
onder druk komen staan. De toenemende 
bevolking van de laatste eeuw zorgde 
voor steeds verder uitdijende steden en 
een enorme intensivering van verkeer en 
transport. Het ooit zo onbedorven Groene 
Hart wordt in zijn bestaan bedreigd door 
oprukkende nieuwbouwwijken, bedrijfs
terreinen, snelwegen en spoorlijnen. Eén 
troost: langs het water is het gelukkig vaak 
nog steeds erg mooi.  
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De Dubbele Wiericke is een oude vaart, die in de 13de of 14de eeuw 
gegraven is om water van de Oude Rijn af te kunnen voeren naar de Hol-
landse IJssel. Het dorp Driebruggen ontstond in de 17de eeuw rond een 
paar bruggen ongeveer halverwege de Dubbele Wiericke, in die tijd een 
belangrijke route voor de handelsvaart tussen de IJssel en Rijn. Rond 1850 
was er sprake van een aantal huizen rond het jaagpad en de brug. Later 
dijde het dorp wat verder uit. Nog steeds staan er mooie, oude boerde-
rijen aan het water, zoals het ‘Hooge Huys’.

Dit charmante dorpje op de kruising van de Oude Rijn met de Dubbele 
Wiericke is in de 17de eeuw ontstaan rond een houten brug. Deze brug 
staat er nog steeds, nu in staal uitgevoerd. Het is de enige tolbrug van 
Nederland: behalve de scheepvaart moet ook het landverkeer betalen 
om hem te passeren. Het beheer is in handen van de bruggenmeesters. In 
de Onafhankelijkheidstoren, vlak naast de brug, is enige tijd een museum 
over de tolbrug geweest. Dit was toen het kleinste museum van het land, 
er mochten maar 2 tot 3 personen tegelijk in. 

Op de plek waar de Montfoortse Vaart uitkomt in de Lange Linschoten 
ligt het dorpje Linschoten. De geschiedenis van dit dorp gaat terug tot de 
12de eeuw. Linschoten heeft een bijzonder intacte oude dorpskern, met 
monumentale huizen rond een kerk met een scheve toren en oude boer-
derijen aan het water. Omzoomd door wilgen en knotwilgen. Terecht is dit 
een beschermd dorpsgezicht. Buiten het dorp, aan de oever van de Lange 
Linschoten, ligt het Huis te Linschoten. Het is een vierkant landhuis uit 
1647 met twee hoektorentjes. Eromheen ligt een mooi parkbos.

In het midden van de Nieuwkoopse Plassen ligt Nieuwkoop. Het dorp is
oud, al in 1270 was er sprake van een nederzetting. Nog steeds heeft 
Nieuwkoop een sfeervolle dorpskern. Veel van de Nieuwkopers verdien-
den vroeger de kost met turfsteken. Andere middelen van bestaan waren 
riet snijden en visserij. Ook waren hier opvallend veel smederijen geves-
tigd, in de 19de eeuw waren ongeveer 150 smeden in Nieuwkoop te vin-
den. In het Smederijmuseum aan het Zuideinde kun je veel leren over dit 
verleden. Iedere zaterdagmorgen is er markt in het centrum.

Driebruggen

nieuwerbrug 

Linschoten

nieuwkoop

x Het Groene Hart
anders

De bijzonDerste Dorpen
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p veel plaatsen in het Groene Hart is 
het oorspronkelijke landschap ver-

dwenen, om plaats te maken voor grasland. 
Nog op slechts een paar plekken is te zien 
hoe deze regio er vroeger uitgezien moet 
hebben. En een van die plekken ligt bij het 
dorpje Nieuwkoop. Hier vind je het Groene 
Hart op z’n mooist. De Nieuwkoopse Plas-
sen vormen een natuurgebied dat voor 
ongeveer de helft uit water bestaat. De 
plassen zijn ontstaan na het afkalven van 
de legakkers die in vroeger tijden door de 
turfstekers gebruikt werden om het veen 
te laten drogen. Op verschillende plaatsen 
zijn de legakkers nog herkenbaar. Op het 
omringende land liggen weilanden, moe-
rasbos en vooral uitgestrekte rietlanden; 
in Nieuwkoop zijn nog altijd diverse riet-
snijders gevestigd. Wat water betreft vind 
je er twee grote plassen en heel veel klei-
nere veengaten, met elkaar verbonden door 
vaarten en sloten. Het grootste deel van de 
Plassen is alleen voor roeiboten en kano’s 
toegankelijk en ongeveer een kwart van het 
water is zelfs geheel afgesloten om de rust 

O te bewaren. Hierdoor is het plassengebied 
een oase van rust, midden in de Randstad. 
De beste manier om de natuur te verkennen 
vanaf  het water is door er met de bijboot 
op uit te gaan of  ergens een kano te huren. 
Ook te voet zijn er volop mogelijkheden. 
Aan de rand van Nieuwkoop ligt Bezoe-
kerscentrum Nieuwkoopse Plassen, met 
een winkel en een steeds wisselende exposi-
tie. Vanaf  dit bezoekerscentrum kun je een 
wandeling maken naar het natuurgebied 
‘Ruygeborg’. Ook in de buurt van het dorp 
Noorden is een mooie wandeling mogelijk 
naar de ‘Groene Jonker’. Grote kans dat je 
er een lepelaar ziet scharrelen.

Vaarinformatie
Voor motorboten is eigenlijk maar één 
vaarroute toegestaan: de doorgaande 
route van Woerdense Verlaat naar Zwam-
merdam. Deze route loopt via Kadewe-
tering, Schepegaten, Noordeinder Plas, 
Gemeentevaart, Zuideinder Plas, Oude 
Vaart, Elleboogvaart en Ziendevaart. Het 
oriëntatiepunt bij de oversteek van de 

Otter
Deze winter is voor ’t 
eerst in ruim 35 jaar weer 
een otter in de Nieuw-
koopse plassen gezien. 
Omdat de otter als roof-
dier bovenaan staat in de 
voedselketen, is zijn aan-
wezigheid een maatstaf 
voor de natuurkwaliteit. 
In de jaren zeventig van 
de vorige eeuw raakte de 
otter in Nederland uitge-
storven maar in 2001 zijn 
er in de Kop van Overijs-
sel nieuwe otters uitgezet. 
Langzamerhand begin-
nen ze zich dus weer te 
verspreiden.

rust in de randstad
Nieuwkoopse Plassen

Op de Noordplas kun je prima zeilen.

Noordeinderplas naar Nieuwkoop is de 
kerktoren van het dorp. De invaart naar 
het dorp is wat lastig te vinden, maar er 
staat een steekbaken op de oever.
In het plassengebied zijn op vier plekken 
vrije aanlegplaatsen te vinden, allemaal 
midden in de natuur: bij de Schepega-
ten, op de kop van de Machinesloot aan 
de Noordeinderplas, nabij het Brampjes-
gat en bij het Meijepad. Al deze passan-
tenligplaatsen zijn gratis. Buiten deze 
aanlegplaatsen is het verboden om bin-
nen 2 meter van de oevers aan te leggen. 
Ankeren op open water mag wel. Midden 
in Nieuwkoop is een gratis boodschap-
pensteiger aangelegd, waarvandaan je zo 
het dorp inloopt. In Nieuwkoop zijn ook 
diverse jachthavens.
Voor het varen op de Nieuwkoopse Plassen 
is een vaarvergunning nodig. Deze is voor 
passanten verkrijgbaar bij de beide sluizen 
die toegang geven tot de plasssen: de Zien-
desluis en de Slikkendammersluis. Je kunt 
kiezen uit een dagkaart (€ 3,95, tarieven 
2013) of  een weekkaart (€ 11,50)  
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oerden is een prima plek om je ont-
dekkingstocht door het Groene Hart 

te beginnen. Je vindt er gezelligheid, een 
goede mogelijkheid om te winkelen en 
meer dan twee millennia historie. Plus een 
pas gerenoveerde passantenhaven. De stad 
ligt in het hart van de Randstad, aan de 
oevers van de Oude Rijn. 

Castellum en kasteel
Al rond het begin van de jaartelling 
woonden mensen aan de oevers van de 
Rijn. Ze leefden van de jacht en de vis-
serij. Omstreeks het jaar 50 kwamen de 
Romeinen naar deze omgeving en bepaal-
den dat de Rijn de noordgrens van het 
Romeinse rijk zou worden. Op de zuide-
lijke oever van de Rijn werden allerlei 
forten gebouwd die met elkaar de Limes 
vormden: een verdedigingslinie tussen 
Katwijk en het Duitse Xanten. Ook op 
de plek waar nu Woerden ligt werd een 
nederzetting gebouwd, op een zandrug in 
de binnenbocht van de rivier. Dit castel-
lum had als vermoedelijke naam Lauri of  
Laurium, er waren vier- tot vijfhonderd 
soldaten gehuisvest. Rond het jaar 260 ver-
lieten de Romeinen het castellum. Over de 
periode die volgde, is weinig over Woerden 
bekend tot ongeveer de 12de eeuw. In die 
tijd werd de omgeving van Woerden ont-

W

historisch Woerden
2000 jaar bewoond
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Stellingmolen de Windhond 
werd in 1755 werd op een 
bastion gebouwd.

Woerden, 
tussen 

Romeinen 
en Middel-

eeuwers

gonnen en ontstond een stad rond de plek 
waar het Romeinse legerkamp ooit had 
gelegen. Rond 1370 werd de stad voorzien 
van wallen, muren en grachten. Het stadje 
werd een streekcentrum, waar de boeren 
naartoe gingen om hun oogsten op de 
markt te verkopen. In 1415 werd begon-
nen aan de bouw van een kasteel. Anno 
2014 staat dit er nog steeds, het is een van 
de oudste bouwwerken van de stad. In de 
loop der jaren wisselde het uit strategische 
overwegingen gebouwde kasteel vaak van 
eigenaar en deed het onder meer dienst als 
ambtswoning van de baljuw, gevangenis, 
hospitaal en militair magazijn.

Gebouwen en water
Maar Woerden heeft meer te bieden. Ver-
derop in de stad staan nog een paar bij-
zondere gebouwen. Zo vind je vlakbij de 
haven het Stedehuys, gebouwd in 1501. 
Het gebouwtje, voorzien van een mooi 
trapgeveltje, is het oudste stadhuis van de 
provincie Utrecht. Tegenwoordig is het 

ingericht als stadsmuseum. Vlak achter 
het Stedehuys staat de Petruskerk, in 1375 
gebouwd op de plek van het oude castel-
lum. Woerden heeft dankzij de ligging tus-
sen Utrecht en Holland een lange geschie-
denis van belegeringen achter de rug. Het 
Arsenaal uit 1762 en even verderop een 
kazerne uit 1790 getuigen hiervan. Elke 
zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur is er een 
streekmarkt in het centrum van Woerden.
Eeuwenlang liep de Oude Rijn dwars door 
het centrum van Woerden, maar sinds 1961 
is de Rijn binnen het centrum gedempt. 
En hoewel de stadwallen 1885 afgegraven 
zijn, liggen de vestinggrachten nog onver-
anderd om het centrum van de stad en de 
doorgaande vaart over de Rijn gaat dan 
ook over de voormalige vestinggracht van 
de stad. Heel veel stelt deze doorgaande 
vaart overigens niet voor. Aan de westkant 
van de stad is nog een bescheiden binnen-
haven voor beroepsvaart, maar ten oosten 
van Woerden kunnen alleen kleine (en 
vooral lage) schepen de Rijn bevaren.  

ROMEINSE SCHEPEN
In de Romeinse tijd was 
de Rijn een onstuimige 
rivier, gelegen in een 
brede moerassige delta. 
De waterloop was voor 
de Romeinen van het 
grootste belang. Niet 
alleen vormde de Rijn 
de noordgrens van het 
Romeinse Rijk, de Romei-
nen gebruikten de rivier 
ook voor transport over 
het water. In en rond 
Woerden is dan ook in de 
loop van de tijd een groot 
aantal houten Romeinse 
schepen opgegraven. Een 
van die schepen beschikte 
opvallend genoeg over 
een kajuit met afsluitbare 
deuren, een kastje (dat 
ook op slot kon, zelfs de 
sleutel is gevonden!) en 
een haard. Met een replica 
van dit schip, de Per Mare 
ad Laurium, worden rond-
vaarten door Woerden 
georganiseerd.
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WINNEN!
Stuur voor donderdag 4 
april een mail naar water-
kampioen@anwb.nl o.v.v. 
‘10 vaarroutes in de Rand-
stad’. Onder de inzenders 
verloten wij i.s.m. Uitge-
verij Hollandia 20 exem-
plaren. Winnaars krijgen 
automatisch bericht.

NASLAGWERK

Waterkaarten
• Het gehele Groene Hart laat zich 
vangen in twee ANWB Water-
kaarten: H (Hollandse Plassen) en 
I (Vechtplassen). Voor de vaar-
route rond Woerden van hiernaast 
volstaat alleen Waterkaart I. Deze 
waterkaarten zijn ook digitaal ver-
krijgbaar, als app, zie hieronder.

Boeken
• 10 vaarroutes in de Randstad 
(uitgeverij Hollandia). Een nieuw 
boek met vaarroutes die deels door 
het Groene Hart lopen. Deze over-
zichtelijke gids brengt de mooiste 
routes over zichtelijk samen: zowel 
dag- als weekendtochten en zowel 
door het Groene Hart als dwars 
door de steden. Door de duidelijke 
plattegronden, vaste indeling per 
vaartocht en praktische tips is de 
gids prettig in het gebruik. Alle rou-
tes eindigen bij het vertrekpunt en 
bevatten voor sloepeigenaren han-
dige B&B-overnachtingsadressen 
en informatie over trailerhellingen. 
Knooppunten maken dat routes 
gecombineerd kunnen worden en 
de lengte van de tochten zelf kan 
worden aangepast.
Op de overzichtskaart hiernaast 
vind je een uit dit boekje afkom-
stige vaarroute in de omgeving van 
Woerden.
• ANWB Wateralmanak deel 2, 
voor bedieningstijden van sluizen 
en bruggen en alle gegevens over 
jachthavens en voorzieningen.
• Vaarwijzer Nederlandse Binnen-
wateren (uitgeverij Hollandia), 
praktische en vaartoeristische infor-
matie over de vaarwegen in het 
binnenland van Nederland, dus ook 
over het Groene Hart.

Apps
• ANWB Waterkaarten App. 
Alle ANWB-waterkaarten zijn als 
complete set digitaal verkrijgbaar, 
als app voor Apple en Android. 
Data en gegevens uit Wateralmanak
deel 2 zijn in de kaarten geïnte-
greerd. Eenmaal geïnstalleerd wer-
ken de kaarten ook o�  ine.

Websites
• groenehartcentraal.nl, met een 
overzicht van alle streekmusea, 
bezoekerscentra en natuurcentra in 
het Groene Hart

In de recent gerestaureerde 
Goejanverwellesluis schut je 

naar de Hollandse IJssel. 

Op de Grecht heb je vanaf 
de boot een mooi uitzicht 
op natuurgebied de Kame-
rikse Nessen.

Vaarroute uit 
het boek 10 
Vaarroutes in 
de Randstad: 
Weekendtocht 
rond Woerden. 
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HET GROENE HART
Afwisselende weekendtocht

RONDJE WOERDEN

Lengte van de tocht 90 km
Aantal vaaruren 17
Maximale doorvaarthoogte 1,6 m
Maximale breedte 3,1 m
Maximale diepgang 0,7 m
Aantal sluizen 3
De toegangsroutes (vanuit alle 
windstreken) naar de vaarroute zijn 
op de kaart in het rood aangegeven.

BESCHRIJVING
Dit is een echte sloepenroute die 
een denkbeeldige ‘acht’ beschrijft 
door het Groene Hart rond Woer-
den. Wil je lekker rustig aan doen, 
trek er dan een lang weekend voor 
uit. De vaarroute loopt over rivieren 
en vaarten met een lange geschie-
denis, zoals de Oude Rijn, de Vecht 
en de Montfoortse Vaart; voor de 
moderne tegenhanger zorgt het vrij 
korte traject over het Amsterdam- 
Rijnkanaal. Nergens is het vaarwater 
erg breed, maar op de Korte Lin-
schoten kun je bijna beide oevers 
aanraken. Onderweg zijn er talloze 
stadjes en dorpen die, dankzij het 
rijke verleden dat nog steeds zeer 
zichtbaar is, een tussenstop meer 
dan waard zijn. 

SPECIALE AANDACHTS-
PUNTEN
Op twee momenten vaar je over 
het Amsterdam-Rijnkanaal. Blijf zo 
dicht mogelijk langs de rechter oever 
varen, uit de weg en in het zicht 
van de vrachtschepen. De zuiging 
en golfslag die de beroepsvaart 
veroorzaakt, kan erg vervelend zijn. 
Houd ook in de smalle slootjes die 
uitkomen op het Amsterdam-Rijn-
kanaal rekening met deze golfslag 
en zuiging. Wacht bij het oversteken 
van het drukbevaren kanaal tot er 
voldoende ruimte is. Let hierbij goed 
op, want de vrachtschepen varen 
met onverwacht hoge snelheid.

 In Nieuwersluis verlaat je 
de Vecht via deze smalle 
doorvaart.

 Je kunt de vaar-
route verlengen 
met een lus over 
de mooie Utrecht-
se grachten.

Het stadhuis van 
Montfoort, direct aan de 
IJssel, is tevens stadspoort.
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