
ACHTERGRONDINFORMATIE
De Venen beslaat het noordwestelijke deel van de provincie 
Utrecht en maakt deel uit van het Groene Hart. Dit veenweidege-
bied heeft een oer-Hollands karakter. Het landschap biedt prach-
tige panorama’s, met daarin vele overblijfselen van de (water)
rijke historie van de streek, zoals forten, molens, oude lintdorpen, 
boerderijen met boomgaarden en buitenplaatsen.
Diverse recreatieterreinen in het gebied bieden zon-, zwem- en 
watersportliefhebbers alle mogelijkheden voor ontspanning. 
Actief bezig zijn is ook mogelijk. Vanaf routepunten kan gestart 
worden met een wandel-, fiets- of kanoroute voor een ontdek-
kingstocht door de Venen. Het Routepunt Winkelpolder vormt 
het startpunt van 3 gemarkeerde wandelroutes en 3 kano- en 
fluisterboot-routes.

ALGEMENE INFORMATIE
Recreatieschap Vinkeveense Plassen, tel. 030-2974000
www.recreatiemiddennederland.nl
Het routepunt Winkelpolder ligt op de parkeerplaats bij de 
recreatieterreinen Eiland 1 en Eiland 2. Deze eilanden zijn via een 
vaste brug bereikbaar (Eiland 2 alleen in de maanden juni, juli 
en augustus) en bieden de recreant stranden, zon- en ligweides, 
sanitair, kano-opstapplaats en horeca. Het routepunt is met de 
auto bereikbaar vanaf de Vinkenkade.

VVV
VVV De Ronde Venen 
Kerklaan 12 Vinkeveen 
0297-214231

Boot- en kanoverhuur 

Jachthaven Winkeloord
Winkeldijk 20a 
Vinkeveen
0294-281426

Jachthaven Bon
Winkeldijk 25 
Vinkeveen
0294-281395
 
Klinkhamer Watersportbedrijf
Baambrugse Zuwe 204 
Vinkeveen
0294-291545

Jachthaven De Wilgenhoek
Groenlandse kade 9-13 
Vinkeveen
0294-291842

Zeilschool 
de Vinkeveense Plassen
Herenweg 144, Vinkeveen
0297-262200

Jachthaven Börger
Herenweg 240 
Vinkeveen
0297-261245
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 Waardassackerroute
 (5km, 1,5 uur)
Deze korte route loopt voor een 
groot deel over  onverharde wan-
delpaden door het boerenland.
Tijdens uw wandeling heeft u een 
prachtig weids uitzicht. De oplet-
tende wandelaar kan in het land-
schap de hoogteverschillen zien 
van de kleiruggen van de vroegere 
rivierbeddingen en het lager gele-
gen veengebied.
Honden zijn niet toegestaan op 
de wandelroute. De route is niet 
geschikt voor kinderwagens en 
rolstoelen. Stevig schoeisel wordt 
aangeraden. U wordt verzocht het 
vee niet te storen. Betreding van 
de weilanden is op eigen risico. De 
wandelroute is in het broedseizoen 
gesloten (15 maart tot 1 juni).

 Slot Abcouderoute 
 (14 km, 3,5 uur)
De Slot Abcouderoute is uit-gezet 
over rustige polderwegen, langs de 
riviertjes Winkel en Angstel en door 
het historische Abcoude. De route 
voert langs Fort aan de Winkel en 
Fort bij Abcoude. Deze forten ma-
ken onderdeel uit van de Stelling 
van Amsterdam en zijn opgenomen 
op de werelderfgoedlijst van de 
UNESCO. In het weiland tegenover 
de hoeve Landlust zijn de overblijf-
selen van het middeleeuwse slot 
Abcoude nog herkenbaar; het lag 
strategisch langs Winkel, Angstel 
en Gein.

De Slot Abcouderoute kan tot 2012 
niet gestart worden vanaf route-
punt Winkelpolder, in verband met 
werkzaamheden aan de tunnel 
onder de A2. U kunt de route wel 
vanaf Abcoude volgen.

 Botsholroute 
 (13km, 3,5 uur)
Prachtige wandelroute om het na-
tuurgebied Botshol. De route loopt 
langs de Winkel, over voormalige 
kerkepaden en rustige plattelands-
wegen. In de route zijn zelfs twee 
legakkers in de Vinkeveense Plas-
sen opgenomen. De route kunt 
u uitbreiden met de 2,5km lange 
wandelroute door de moeras-
natuur van Waverhoek, het eerste 
natuurontwikkelingsproject in De 
Venen. Honden zijn niet toegestaan 
op de wandelroute. De route is niet 
geschikt voor kinderwagens en 
rolstoelen. Stevig schoeisel wordt 
aangeraden. U wordt verzocht het 
vee niet te storen. Betreding van 
de weilanden is op eigen risico. De 
wandelroute is in het broedseizoen 
gesloten (15 maart tot 15 juni).

 Ruigkaderoute 
 (6km)
Deze korte route voert u langs het 
natuurgebied Botshol. U vaart in de 
beschutting van de legakkers aan 
de noordkant van de Noordplas. 
Op enkele plaatsen langs de route 
kunt u genieten van prachtige door-
kijkjes en uitzichten over de Vinke-
veense Plassen.

 Angstelroute 
 (24 km)
De Angstelroute geeft u afwisse-
lend vaarten, sloten en plassen. 
De Angstel is een sterk meanderen 
riviertje tussen Abcoude en Loener-
sloot. Aan de Angstel liggen vele 
buiten-plaatsen die deze route een 
bijzondere sfeer verlenen. Verder 
vaart u door de pittoreske dorpen 
Baambrugge en Abcoude. De route 
is ook geschikt voor fluisterboten.

 Vinkeveense
 Plassenroute (16km)
De route leidt over de plassen en 
tussen de legakkers. U komt onder 
meer langs het dorp Vinkeveen en 
vlak langs het stiltegebied Botshol. 
Langs de Baambrugse Zuwe is een 
verkorting bewegwijzerd voor een 
route van 12km. De route is ook 
geschikt voor fluisterboten.

De Vinkeveense plassen zijn mooi 
maar hebben vanwege de grote 
diepte van met name de Noordplas 
soms een verraderlijk karakter. Bij 
windkracht 4 of meer kan een zeer 
onberekenbare golfslag ontstaan 
die het voor kano’s en fluisterboten 
zeer gevaarlijk maken. Let op het 
weer en ga bij twijfel niet de plas-
sen of het grote water op! Laat u 
niet verrassen.
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