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Scheendijk 23, Breukelen
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Beschrijving

Afbeelding

De diverse routes (2 - 12 uur)van Korvet Bootverhuur leiden je over de
schitterende Loosdrechtse Plassen en langs de pittoreske Vechtdorpjes
Loenen en Nieuwersluis. Routes vol natuur, buitenplaatsen en veel,
heel veel water!
Rood
bezienswaardigheden
Blauw
eten en drinken
Groen
rivieren en eilanden
Oranje
bruggen en sluizen
Geel
sloep en slapen

De routes zijn ook digitaal
beschikbaar op

Wilt u een keer een tocht van meerdere dagen maken. Dat kan.
Informeer naar de mogelijkheden. Langs de route zijn voldoende
slaapmogelijkheden.

Begin en eindpunt van de route.
Korvet Bootverhuur
Scheendijk 23, 3621 VC Breukelen
www.korvetbootverhuur.nl
+31 6 53511140
Bekijken in Google Maps
Bunkers langs de Vecht
In de weilanden links is een bunker te zien, een van de tientallen
bunkers langs de Vecht. Zij zijn hier gebouwd als groepsschuilplaats
voor soldaten omdat dit het inundatiegebied van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie was. De weilanden konden door het openzetten van de
sluizen met Vechtwater onder water gezet worden, zodat de vijand het
gebied niet verder in kon trekken.

https://korvetbootverhuur.nl/r
outes-vecht-loosdrechtse-plass
en-plassenkaart/
Als u op het pijltje links boven
in de kaart klikt (links naast
Routes Korvet Bootverhuur)
dan kunt u verschillende routes
bekijken door deze aan te
vinken.
Wilt u deze kaart in het groot
bekijken? Klik dan rechts boven
in de kaart op het ‘rechthoekje’.
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Weersluis (zelfbediening, met overdraagplaats)
Hoe werkt een handbediende sluis? (vanuit Vecht naar Weersloot)
Het peil van de Vecht ligt ca. 1 meter hoger dan dat van de plassen. Dit
verschil wordt overbrugd in de sluis. Als de sluisdeuren openstaan vaar
je naar binnen. Pas op bij het invaren van de sluis, er zit een kleine
“drempel” in. De sluis heeft zelfbediening, je moet de sluis zelf
schutten. Zorg dat de kapitein achter het roer staat en de rest van de
bemanning zit voor. Als de sluisdeuren dicht zijn, meer je de boot aan
de aan en steekt voorzichtig de weg over. Eerst de deuren aan de kant
van waar je vandaan bent gekomen dichtmaken. Je drukt op de zwarte
knop zodat de schuiven onderin de sluisdeuren zich sluiten.Vervolgens
draai je aan de rode hendel de deur dicht, ook die aan de andere kant.
Als de deuren dicht zijn, loop je weer naar de andere deuren en drukt
op de zwarte knop om de schuiven in deze deuren te openen zodat het
water van de Vecht in de sluiskolk kan stromen. Stroomt het water niet
meer, dan kan je beide sluisdeuren handmatig opendraaien en de sluis
invaren.
In de sluis
Ben je in de sluis, draai de sluisdeuren dan weer dicht, loop naar de
achterste sluisdeuren, druk hier op de knop om de schuiven te openen
zodat het water uit de sluis de Weersloot in kan stromen. Zodra dit
klaar is, kan je de deuren opendraaien met de hendel en de sluis
uitvaren.
Denk eraan dat je de boot nooit vastlegt in de sluis! Altijd het touw in
de hand houden, omdat het waterpeil stijgt of daalt en je niet wilt dat
de boot scheef komt te hangen!
Het enorme nieuwbouwcomplex Overweer ligt aan de westkant van de
Vecht, op de plek van een voormalig fabriekje en kassen. Het heet
Overweer omdat het aan de overkant van de Weer ligt, het watertje
dat via de Weersluis naar de Loosdrechtse plassen voert. Weer
betekent ‘grens’, en dit water vormde dan ook eeuwenlang de grens
tussen Utrecht en Holland. Aan de overkant, links van de sluis, staat de
buitenplaats Weeresteijn. Deze buitenplaats kwam in de jaren ‘60 in
het nieuws, omdat hier ooit een kist met middeleeuwse botten was
gevonden, waarvan de eigenaresse aannam dat deze van de 7de
bisschop Hungarius waren. In haar testament schonk zij een deel van
haar grond dan ook aan de paus, zodat de plek een bedevaartplaats
kon worden. De paus heeft het legaat echter niet aanvaard, tot
opluchting van haar erfgenamen die nu het landgoed als één geheel
konden verkopen.
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Sterreschans
De naam Sterreschans verwijst naar de stervormige schans die in 1673
bij Nieuwersluis werd opgeworpen om de naar Amsterdam oprukkende
Fransen tegen te houden. Nadat dit gelukt was, verwoestten de
Fransen op hun terugtocht vrijwel alle huizen en kastelen langs de
Vecht. Vandaar dat bijna alle gebouwen van na dit 'Rampjaar' zijn. De
eigenaar in de 19de eeuw, de heer Doude van Troostwijk, heeft ervoor
gezorgd dat Nieuwersluis zijn eigen station kreeg. Toen de spoorwegen
in 1854 de spoorlijn Amsterdam_Utrecht wilden aanleggen, moest
hiervoor grond onteigend worden van de buitenplaatseigenaren. Zijn
voorwaarde was dat elke trein in zijn achtertuin zou stoppen. Aldus
geschiedde, en station Nieuwersluis werd een enorm groot
overslagstation. In 1953 kon de Spoorwegen de familie uitkopen en
werd het station direct gesloopt. Alleen de Stationsstraat herinnert nog
aan deze tijd!
http://www.utrechtsebuitenplaatsen.nl/buitenplaats/sterreschans
Mennistenhemel
Het deel van de Vecht tussen Nieuwersluis en Breukelen heette
Mennistenhemel, omdat alle bouwheren van de buitenplaatsen hier
doopsgezinde zijdehandelaren waren. Dit deel van de Vecht heette de
Mennistenhemel omdat hier de mooiste buitenplaatsen stonden van
de Mennisten, een andere naam voor doopsgezinden. Het waren
voornamelijk doopsgezinde zijdehandelaren uit Amsterdam die hier
hun buitenplaats bouwden om de stank en drukte van de warme stad
in de zomer te ontvluchten. Hier in hun zomerhuis ontvingen zij gasten,
gingen jagen en vissen, kwamen samen in de theekoepel of de
muziekkamer en genoten van het plattelandsleven. Door de week ging
de heer des huizes naar Amsterdam om te werken, vrouw en kinderen
bleven op de buitenplaats. Dat op en neer reizen kon makkelijk, want in
een paar uren varen met de trekschuit was men al in Amsterdam.
In totaal stonden er zo'n 200 buitenplaatsen aan de Vecht. Daarvan zijn
er nog zo'n 50 over. De rest is in de loop van de tijd gesloopt.
Rupelmonde
Op de voorgevel van het fraaie 18de eeuwse Rupelmonde zijn beelden
van Neptunus en Mercurius te zien. Neptunus was de god van de zee,
Mercurius de god van de handel. Drie keer raden waarmee de
toenmalige eigenaar zijn geld mee verdiende...! Het torentje is pas in
2012 gebouwd. Het is een reconstructie van een torentje dat er ooit op
heeft gestaan, zoals te zien is op een oude prent. Die diende dan ook
als voorbeeld om exact hetzelfde torentje na te bouwen. De klok die
erin hang waarschuwde vroeger de bewoners en hun personeel als het
etenstijd was.
https://www.buitenplaatseninnederland.nl/nieuwersluis-rupelmonde.
html
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Kazerne Willem III - Vrouwengevangenis
Toen fort Nieuwersluis (aan de overkant van de Vecht gelegen)
halverwege de 19de eeuw in belang toenam, besloot de Minister van
Oorlog tot de bouw van een nieuw kazernecomplex. Deze locatie was
ideaal: op het terrein van het fort, vlakbij de spoorweg
Amsterdam-Utrecht en het station Loenen-Nieuwersluis. Omdat er een
tekort was aan kaderpersoneel zouden hier pupillen worden opgeleid.
De bouw duurde van 1878 tot 1881. Niet alleen de naam van het
complex –Koning Willem III kazerne- herinnert aan de koning, ook het
Rijkswapen en de diverse inscripties. De naam was een eerbetoon aan
Willem III, die regeerde van 1849 tot 1890. De Pupillenschool werd al in
1896 opgeheven. Later werd het gebouw onder meer militaire
strafgevangenis voor onder andere dienstweigeraars, nu is het
vrouwengevangenis.Toen fort Nieuwersluis (aan de overkant van de
Vecht gelegen) halverwege de 19de eeuw in belang toenam, besloot de
Minister van Oorlog tot de bouw van een nieuw kazernecomplex. Deze
locatie was ideaal: op het terrein van het fort, vlakbij de spoorweg
Amsterdam-Utrecht en het station Loenen-Nieuwersluis. Omdat er een
tekort was aan kaderpersoneel zouden hier pupillen worden opgeleid.
De bouw duurde van 1878 tot 1881. Niet alleen de naam van het
complex –Koning Willem III kazerne- herinnert aan de koning, ook het
Rijkswapen en de diverse inscripties. De naam was een eerbetoon aan
Willem III, die regeerde van 1849 tot 1890. De Pupillenschool werd al in
1896 opgeheven. Later werd het gebouw onder meer militaire
strafgevangenis voor onder andere dienstweigeraars, nu is het
vrouwengevangenis.
Nieuwe Wetering
Het is haast niet voor te stellen dat al het trekschuitverkeer uit
Amsterdam via dit smalle watertje de Vecht op kwam. En toch is dat zo.
De route van de trekschuit tussen Amsterdam en Utrecht liep vanaf de
Vecht langs de Nieuwe Wetering naar de Angstel en dan via Abcoude
en de Holendrecht naar Amsterdam. De trekschuit was een platte boot
met een kajuitje, een roef genaamd, waarin de gasten droog konden
zitten. De boot werd getrokken door een paard, dat op de kant liep
over een smal pad. Omdat het paard begeleid werd door een jager,
heet dit pad jaagpad. In Nederland was een heel trekvaartensysteem
aangelegd in de 17de eeuw met vaste vertrek- en aankomsttijden, te
vergelijken met ons huidige openbaar vervoer.
Nieuwersluisbrug
Let op de vlag en buiskap. Je kan helemaal links of recht langs. Wel
even de vlag binnen halen en de buiskap naar beneden.
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Rivercafé de Kampioen
http://rivercafedekampioen.nl/
Houten huizen
Aan de oostkant van de Vecht liggen allemaal houten huizen. Deze
huizen moesten van hout gebouwd worden omdat zij in het
schootsveld stonden van fort Nieuwersluis. Als de vijand zou
aankomen, moest alle bebouwing rond het fort weg om een goed zicht
te hebben om de vijand aan te zien komen en zo nodig te schieten met
kanonnen. Huisjes van hout konden zo neergehaald worden als er snel
actie moest worden ondernomen. Bijna elk vestingstadje van
Nederland kent dit fenomeen van houten huisjes aan de rand van de
stad. Ook verderop aan de Vecht, in Weesp en Muiden, vinden we
houten huizen bij de forten daar.
Aanlegsteiger Droogenhoek Fruitboomgaard & Ouderhoek Logies
Aan de westkant van de Vecht is een aanlegsteiger bij de
Fruitboomgaard van Van Drogenbroek. Stap hier even uit om in het
winkeltje wat fruit of een flesje appel-perensap voor onderweg kopen.
Vlaggen bij de aanlegsteiger tonen dat u op het goede adres bent.
Idyllisch overnachten in de boomgaard kan in Bed & Breakfast
Ouderhoek. www.ouderhoeklogies.nl.
Vreedenhoff
Tussen de bomen door is een glimp op te vangen het van het hek van
Vreedenhoff, het grootste en mooiste hek van de Vechtstreek. Het is
gemaakt in 1754 en is zo hoog dat een koets met koetsier op de bok
eronder door kon.
http://www.utrechtsebuitenplaatsen.nl/buitenplaats/vreedenhoff

Nieuwerhoek
Deze prachtige buitenplaats is in de 17de eeuw gebouwd door de
familie Hoek, een Amsterdamse doopsgezinde koopmansfamilie.
Mensen die het Doopsgezinde of Joodse geloof aanhingen, mochten
niet lid worden van een gilde of deelnemen aan het stadsbestuur. Zij
moesten dus hun geld verdienen n de vrije handel. Dat deden zij zeer
succesvol en werden steenrijk. Hier aan de Vecht zijn dan ook heel veel
buitenplaatsen, zoals hier Nieuwerhoek, eigendom geweest van
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Doopsgezinde en Joodse kooplieden. De deur onder het balkonnetje is
nu de achterdeur, maar was vroeger de voordeur omdat men altijd
over het water aankwam. De beukenhaag is dan ook als een soort
toegangspoort gesnoeid. Pas toen de wegen beter berijdbaar werden,
vanaf de 18de eeuw, raakten diligences populairder als vervoermiddel
en werd de voordeur vaak naar de straatkant verplaatst.
http://www.utrechtsebuitenplaatsen.nl/buitenplaats/nieuwerhoek
Mijndens Sluis
Deze sluis, te zien aan de oostzijde van de Vecht, werd al in de 17de
eeuw aangelegd om turf naar de Vecht te vervoeren. Het is nu de
grootste doorgang tussen de Vecht en de Loosdrechtse Plassen, met
een verval van ca 1 meter. Het is hier in de zomer een gezellige drukte
van belang. Als de boot inde sluis ligt, kan de schipper aan boord
blijven. De rest van het gezelschap kan dan even een ijsje of drankje
halen in het winkeltje van de sluiswachter,of zich vergapen aan de
grote collectie aparte curiosa.
Openingstijden 1 juni – 16 september 9.00 – 16.30 en 17.30 – 21.00
in voor en na seizoen gaat de sluis eerder dicht (ca 19.00 uur)
B&B Mijndensesluis
Mijndesedijk 21
3632 NT Loenen
0294-233400
06-22072033
Huisje aan de Vecht (B&B)
Mijndensedijk 2, 3632 NV Loenen aan de Vecht
+31 6 40546221
Het Jaagpad
Aan de westkant van de Vecht loopt hier een smal pad. Dit is het oude
jaagpad, waarover het paard liep dat de trekschuit voortrok. De
trekschuit was tot de 19de eeuw het belangrijkste vervoermiddel in
Nederland.Vervoer over water was heel wat comfortabeler dan rijden
over hobbelige zandpaden. Tussen Vreeland en Nieuwersluis is het
jaagpad helemaal hersteld,zodat u hier een prachtige wandeling direct
langs het water kunt maken.
Loenen aan de Vecht
Loenen is de 'parel van de Vechtstreek'. Het dorpje ontstond in de 13de
eeuw bij kasteel Kronenburg en bestond tot de bouw van na-oorlogse
nieuwbouwwijken eigenlijk alleen uit de bebouwing langs de
Dorpsstraat. Maar liefst 144 Rijksmonumenten telt het dorp! Links ziet
u het park van buitenplaats Oud Over, rechts monumentale huizen en
prachtig begroeide overtuinen. Overtuinen zijn voortuinen die aan de
overkant van de weg liggen. Alleen in Vreeland en Loenen zijn ze te
vinden.
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De toren van de gotische kerk dateert uit 1525 en steekt hoog boven
de daken uit. Hij staat wel 80 cm uit het lood, bijna een Nederlandse
toren van Pisa. https://nl.wikipedia.org/wiki/Loenen_aan_de_Vecht
Beek en Hoff
Dit huis is een oude buitenplaats die in 1930 vergroot werd toen het als
klooster in gebruik genomen werd Als u goed kijkt ziet u dat de
rechterhelft met voordeur de echte buitenplaats was. Het klooster is in
1995 gekocht door de gemeente Loenen en heeft tot 2011 als
gemeentehuis dienst gedaan. De nieuwgebouwde ronde aanbouw aan
de linkerkant was de raadszaal. Sinds de fusie in 2011 van Loenen,
Breukelen en Maarssen tot een nieuwe gemeente Stichtse Vecht, zijn
een paar afdelingen van de gemeente hier gevestigd. In 2013 is het
gebouw verkocht.
http://www.utrechtsebuitenplaatsen.nl/buitenplaats/beek-en-hoff
Molen de Hoop
De bovenste verdieping van de hoge korenmolen biedt een schitterend
uitzicht tot ver over de Loosdrechtse Plassen. De molen dateert uit
1901, een voorganger brandde af. Al in de 17de eeuw stond hier een
molen, een dwangmolen genoemd. Hier moesten alle boeren uit de
omgeving hun meel laten malen op straffe van een dwangsom.
In het vroegere ketel- en machinehuis is een ontvangstruimte met
theeschenkerij. Elke zaterdag van 11 tot 17 uur draait de molen en
geeft de vrijwillige molenaar uitleg en rondleidingen. De molen is
eigendom van het Utrechts Landschap. Dorpsstraat 106, Loenen aan de
Vecht www.molenloenen.nl
De molen ligt bij de oude Loswal van Loenen. Hier kunt u aanmeren (3
x 24 uur) om een wandeling door het historische dorp te maken waar u
volop winkeltjes, terrasjes en restaurants (waaronder 2 Michelinsterren
restaurants, maar ook eenvoudiger leuke horeca) vindt. Om het dorp in
te gaan volgt u de Dorpsstraat die parallel aan de Vecht loopt. Deze
komt uit bij de 16de eeuwse kerk. Het lijkt hier net of de tijd heeft
stilgestaan, zo vredig en rustig is de sfeer op dit plekje.
De Loenderveense molen
De Loenderveense molen staat aan de rand van de Loenderveense
polder. Dit veengebied ten oosten van de Vecht was al rond 1200
ontgonnen. Door inklink was het echter in de 17de eeuw weer drassig
geworden. Het polderwater kon niet langer via natuurlijke weg op de
Vecht geloosd worden. Droge grond was in deze tijd hard nodig voor de
landbouw, om voedstel te produceren voor de bevolking in de snel
groeiende steden. Uit winstbejag kochten in 1652 Amsterdamse
kooplieden deze moerassige, waardeloze grond en bouwden deze
molen hier om het land droog te malen. De grond werd zo weer
geschikt als landbouwgrond en werd met winst verkocht. De molen
was eigendom van het Waterschap. Dit gold voor vrijwel alle
poldermolens, omdat zij immers onmisbaar waren voor het
waterbeheer, waarvoor het Waterschap verantwoordelijk was. In 1930
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kwam het beheer in handen van Gemeente waterleidingen
Amsterdam, tegelijk met de achterliggende 'Drinkwaterleidingplas'.
Deze levert 1/3 van het Amsterdamse drinkwater.
https://www.utrechtslandschap.nl/erfgoed/loenderveense-molen
De Glashut
Aan de oostkant staat een rij huisjes in de bocht van de Vecht tussen
Loenen en Vreeland, deze heten de Glashut. De naam herinnert aan de
glasfabriek die hier eind 19de eeuw stond, bij buitenplaats
Oostervecht. Hier werden flessen gemaakt voor brouwerijen en
stokerijen in Amsterdam en omgeving. De Glashut bestaat uit huisjes
die speciaal voor de fabrieksarbeiders gebouwd werden, een hele luxe
in die tijd! Omdat de arbeiders vaak uit Duitsland kwamen, werd de
naam ‘Glashutte’ gebruikt, wat glasoven betekent. Rond 1970 zijn de
huisjes deels samengevoegd en gerestaureerd.
Landgoed Terra Nova
Aan de oostoever van de Vecht ligt het 50 ha grote landgoed Terra
Nova. Het is ontstaan doordat een Amsterdamse koopman dit drassige
gebied liet volstorten met huisvuil uit Amsterdam. Zo ontstond ’nieuw
land’, de letterlijke vertaling van Terra Nova. Hier is de afstand tussen
de plassen en de Vecht op zijn smalst. Er is een fraai doorkijkje waar je
vanaf de Vecht recht op de plassen kijkt. Op het terrein staan diverse
particuliere huizen, aanmeren is dan ook niet toegestaan.
De Keet
Het bruingeschilderde houten huis naast het koepelhuis heet De Keet.
Deze naam dankt het huis aan het feit dat het de directiekeet was van
op het bouwterrein tijdens de bouw van het Telegraaf Hoofdkantoor
aan de Nieuwe Zijds Voorburgwal te Amsterdam (1926-'30). Toen de
bouwkeet afgebroken zou worden is deze gekocht en in delen op
schuiten naar Vreeland vervoerd waar hij opnieuw is opgebouwd. In
1981 is het huis door brand deels verwoest en herbouwd.
Koepelhuis Slotzigt
Het voorhuis van Slotzigt is in 1808 gebouwd tegen een veel ouder huis
aan. Het verhaal gaat dat de eigenaar dit deed om zijn niet zo mooie
dochter aantrekkelijker te maken voor de huwelijksmarkt. In de
glorietijd was de tuin van ruim 43 ha groot ingericht als een prachtig
Engels landschapspark. Nu is er nog 1 ha tuin over. Het huis heet
Slotzicht omdat het uitkeek op slot Loenersloot, dat 2,5 kilometer
westwaarts aan de Angstel ligt.
Het is een van de 200 buitenplaatsen die in de 17de en 18de eeuw aan
de Vecht gebouwd werden door rijke Amsterdamse kooplieden die hier
beleggingen voor hun vermogen zochten en rust, ruimte en frisse lucht.
Zij woonden hier in de zomer, 's winters trokken zij weer naar hun huis
aan de gracht. Het leven was hier heerlijk op het platteland, waar zij
gasten ontvingen, gingen jagen of vissen, spelevaren over het water of
thee drinken in hun theekoepel.
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Slotzicht had wel twee theekoepels. Een zag u misschien al aan De
Wijde Blick, de ander ligt hier aan de Vecht.
Het charmante huis met rieten dak direct aan de Vecht was de
koetsierswoning annex theekoepel van het Slotzigt. Bij elke
buitenplaats hoorde een theekoepel. Het motto was hier namelijk: zien
en gezien worden, men wilde pronken met zijn bezit. Binnen werd vaak
thee gedronken, een kostbare drank in de 17de eeuw.
Langs de Vecht ziet u veel theekoepels, en geen een is hetzelfde. Soms
is de combinatie met een botenhuisje eronder gemaakt, sommige zijn
rond of vierkant, sommige hebben een rieten of een loden dak en hier
is dus een bijzondere combinatie met een huis gemaakt.
http://www.utrechtsebuitenplaatsen.nl/buitenplaats/slotzicht
B&B Jan
Voorstraat 8, 3633 BA Vreeland
bnbjanvreeland.nl
+31 6 48319590
De Nederlanden
Duinkerken 3, 3633 EM Vreeland
www.nederlanden.nl
+31 294 232 326

Vreeland
Vreeland is een pittoresk plaatsje dat haar historische karakter goed
heeft weten te behouden. Het dorp ontstond in de middeleeuwen rond
kasteel Vredeland. Dit was gebouwd door de bisschop van Utrecht om
zijn gebied te verdedigen tegen zijn steeds machtiger wordende
leenheer Gijsbrecht van Amstel. Het plaatsje kreeg in 1265
stadsrechten, bijna 750 jaar geleden. Een ommetje door het dorp vol
prachtige huizen met tuinen aan het water, een 16de eeuws kerkje en
gezellige terrasjes en eetgelegenheden is erg de moeite waard.
In Vreeland kunt u aan de noordkant van de Van Leerbrug aanmeren,
maximaal 3 x 24 uur. Aan de zuidkant kunnen alleen gasten van
restaurant De Nederlanden aanmeren. In het historische dorpje kunt u
uitstappen om wat lekkers te kopen in de supermarkt, even rond te
snuffelen bij de kleding-cadeauzaakjes en de franse brocante of om
even neer te strijken op een van de terrassen van de drie restaurants
die het dorp rijk is.
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Korenmolen de Ruiter
Op deze plek stond in de 17de eeuw al een voorganger, die bij een
brand in 1910 verloren is gegaan. Een jaar later werd de huidige molen
gebouwd, een tweedehands poldermolen uit Barsingerhorn die hier
opnieuw werd opgetrokken en als korenmolen werd ingericht. In deze
tijd, begin 20ste eeuw, werden overal in ons land molens afgebroken.
Stoommachines, petroleum- en later elektrische motoren deden hun
intrede en maakten de molens - die afhankelijk waren van voldoende
wind - overbodig. De afgebroken molens werden voor de waarde van
het hout verkocht. Het transport van de tweedehands molen vond vaak
over het water plaats. Van de belangrijkste onderdelen werd een vlot
gebouwd dat naar de nieuwe locatie gevaren werd. Grote delen van De
Ruiter dateren uit 1776, het bouwjaar van de poldermolen. In de
koningsspil staat echter het jaartal 1735 gekerfd. Deze is dus kennelijk
afkomstig uit een nog oudere molen en in feite derdehands gebruikt.
https://www.korenmolenderuiter.nl/
Vreedenhorst
De plek waar Vreedenhorst staat was al in de 13de eeuw bebouwd. Dit
was toen een hoger gelegen, droge plek in het veenmoeras. Het
huidige huis dateert uit ca. 1650, maar de kelders zijn veel ouder. Dat
het een vroege buitenplaats is kun je zien aan de opkamer aan de
rechterkant van de voorgevel, die normaal bij boerderijen voorkomt.
Een opkamer was de chique kamer van een boerderij, die hoger lag dan
de andere kamers. Omdat de vloer hoger lag, was er genoeg ruimte om
onder de kamer een kelder te maken. Die kon dienen voor bijvoorbeeld
de opslag van kaas. Het feit dat deze buitenplaats zo'n agrarische
verwijzing heeft, betekent dat hij heel oud is. Latere buitenplaatsen uit
de 18de eeuw waren namelijk groter, symmetrisch en straalden veel
meer status uit.<http://www.vreedenhorst.nl/
De Nes
De groepjes bomen die hier te zien zijn, zijn restanten van een 50 ha
groot eiland dat hier in de 17de eeuw was ontstaan doordat een
scherpe bocht in de Vecht werd afgesneden. De schatrijke Pieter Reaal
bouwde hier een prachtige buitenplaats op, Huys te Nes geheten. Het
eiland werd naar de eigenaar Realeneiland genoemd. De buitenplaats
werd, net als zoveel buitenplaatsen aan de Vecht, na een economische
recessie in de 19de eeuw gesloopt. Doordat hier in de jaren '30 zand
werd opgezogen is het eiland verdwenen. Alleen de randen met
begroeiing zijn nog her en der zichtbaar.
Kaas- en ijsboerderij De Willigen, aan de westkant van de Vecht, is een
ideale plek om even te genieten van een huisgemaakt boeren ijsje of
om een boerenkaasje te kopen. Of geniet even op een bankje op de
oever van de omgeving! De familie Willig runt al decennialang deze
kaasboerderij aan de Vecht. De boerin maakt zelf de kaas in de
kaasmakerij naast de koeienstallen.Verser kan het niet! In het winkeltje
zijn veel soorten kazen en streekproducten te koop. Probeer eens de
mosterdkaas! Of wat denkt u van een rabarber- of bessenijsje, gemaakt
met fruit uit de eigen moestuin?
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Sluis ‘t Hemeltje
+/- 20 minuten extra tijd per keer
Deze sluis uit de jaren ’30 is vernoemd naar een boerderij die in de
buurt ligt. Daarnaast lagen twee huizen die ’t Helletje en Het Vagevuur
heetten. Zo’n combinatie van namen is vrij uniek. De sluis werd
aangelegd tegelijk met het graven van het Hilversums Kanaal in 1930
zodat een verbinding tussen de haven van Hilversum en de Vecht
mogelijk werd. Het schutten van de sluis is gratis.
’t Hemeltje: 1/7 – 1/9
ma t/m za 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00, 19.00 – 20.00
zo 10.00 – 12.00, 13.00 – 18.00, 19.00 – 21.00
Feestdagen
09.00 – 12.30 13.00 – 18.00 19.00 – 21:00

Fort Kijkuit
Fort uitkijk, aan de zuidkant van het kanaal, is rond 1845 gebouwd en is
een van de vele forten in deze regio van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Dit gebied kon in tijden van oorlogsdreiging onder water
gezet worden (inunderen heet dat) om de vijand de doorgang te
belemmeren. Via een ingenieus systeem van sluizen stroomde er bij
oorlogsdreiging zo’n 50 cm water over de weilanden. Zo werd het
water te diep om doorheen te rijden met paarden of kanonnen maar
het was niet diep genoeg om te varen. Daarbij werden greppels en
wegen onzichtbaar zodat de vijand gedesoriënteerd raakte. De zwakke
punten bij strategische locaties zoals een kruising, sluis of kanaal
werden verdedigd met een fort, zoals hier fort Kijkuit. Dit fort wordt nu
beheerd door Natuurmonumenten en is (nog!) niet toegankelijk.
Hilversumsch Kanaal
Dit kanaal werd rond 1930 gegraven om een noodzakelijk
oost-westverbinding te creëren tussen de Vecht en Hilversum. Het
maakte deel uit van een heel ontsluitingsplan voor deze streek,
waaronder ook de aanleg van de Provinciale weg die parallel aan het
kanaal loopt. Dit plan was ontworpen door hoofdinspecteur van
Rijkswaterstaat Anton Mussert, die in 1934 ontslagen zou worden bij
het Ministerie vanwege zijn NSB activiteiten. Door zijn plannen was de
regio veel beter toegankelijk, wat een positief effect op de
economische ontwikkeling heeft gehad.
Recreatie strandje de Zuwe.
Ligt aan de andere kant van de weg
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de Raaisluis
Deze handbediende sluis is in 1999 gebouwd. Een bordje wijst u de weg
hoe u de sluis moet bedienen.
Denk eraan dat u uw boot nooit vastlegt in de sluis! Altijd het touw in
de hand houden, omdat het waterpeil stijgt of daalt en u niet wilt dat
uw boot scheef komt te hangen!

De Nieuwe Brug was van oudsher een druk overslagpunt waar
buurtschippers, die turf of groenten vervoerden, hun losplaats hadden.
Vandaar het café, genaamd ’t Bruggetje, op de hoek, dat al eeuwen
geleden een plek van warm onthaal was.
Tip: Aanleggen bij café ’t Bruggetje kan 50 meter verderop in de ’s
Gravelandse vaart.
De 's Gravelandse vaart is in 1638 gegraven en vormt de verbinding
tussen de noordelijke Vecht en Loosdrecht. De vaart loopt van fort
Uitermeer via 's Graveland naar Loosdrecht. Zo kon de brandstof turf
uit Loosdrecht en het bouwmateriaal zand uit 's Graveland naar het
snelgroeiende Amsterdam vervoerd worden. De grachtengordel is in de
17de eeuw grotendeels aangelegd op zand uit deze regio!

Cafe Restaurant de Otter

Porto Loosdrecht

In de Watertuin

Restaurant Piet Hein

Loosdrecht wordt al genoemd in de 13de eeuw. Vanaf het begin
bestaat het dorp uit twee gedeelten: Oud Loosdrecht en Nieuw
Loosdrecht. Door die namen lijkt het of Oud Loosdrecht veel ouder is,
maar in werkelijkheid zijn de delen even oud. Het verschil in
naamgeving komt omdat het ene deel een kerk kreeg in 1332, het
andere in het jaar 1400. Het deel met de oudste kerk werd toen Oud
Loosdrecht, het andere Nieuw Loosdrecht. De dorpen lagen in een
groot veenmoeras dat door turfwinning vrijwel helemaal is omgevormd
tot een plassengebied. Zo zijn grote delen van de dorpen verdwenen.
Van het voormalige dorp Oud Loosdrecht is alleen nog de Oud
Loosdrechtse dijk over. Op de dijk is nu een aaneenschakeling van
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restaurants, bootverhuurders, watersportwinkels, jachthavens,
overnachtingslocaties en allerhande vermaak te vinden.
Eiland Bijltje
Het kleine eiland Bijltje wat we kennen sinds 1964 is 0,46 hectare groot
en is gelegen aan de Westelijke Drecht. Het eiland heeft 6 ligplaatsen
voor boten met een gemiddelde lengte van 8,5 meter. Drie
achtereenvolgende nachten mag men hier overnachten aan boord.
Tevens vinden we op het kleine eiland Bijltje bosjes, speel- en
ligweiden en afvalcontainers.
Drechthuis
Het Drechthuis van recreatiecentrum Mijnden. Hier kunt u even
aanleggen en iets lekkers nuttigen op het mooie terras aan het water

De Drecht
U vaart nu over de Drecht, een natuurlijk afwateringsriviertje in het
veenmoeras,waaraan Loos-drecht zijn naam dankt. Op de kaart is te
zien dat de Drecht voor het ontstaan van de plassen een
ononderbroken rivier was. Door het vervenings proces is het
middendeel van de rivier verdwenen. De Drecht kwelt op midden in het
weidegebied in de zogenaamde ‘Ster van Loosdrecht’. Om dit zompige
land droogte maken werden in de middeleeuwen afwateringssloten
gegraven vanaf de Oud- en Nieuw Loosdrechtse Dijk, die in een
hoefijzervorm om de Drecht waren aangelegd. Door die ronde vorm
liepen de afwateringssloten vanaf de dijk als ‘taartpunten’naar het
begin van de Drecht, zodat een stervormige verkaveling ontstond. Dat
kom je nergens anders ter wereld zo tegen.
Tip: Nog voordat u de open vlakte van de plassen bereikt, komt u langs
Het Drechthuis van recreatiecentrum Mijnden. Hier kunt u even
aanleggen en iets lekkers nuttigen op het mooie terras aan het water.
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Muyeveldse Wetering
Dit slootje is idyllisch. Als u van de Mijndense Sluis komt gaat u naar
rechts en volgt het bord Loosdrechtse Plassen. Op een gegeven
moment ziet u een bord Loosdrechtse Plassen naar links. U blijft dan
gewoon rechtdoor varen. U kunt de hele wetering uitvaren ondanks
dat het lijkt dood te lopen.

De Loosdrechtse Plassen vormen een belangrijk recreatiegebied van
maar liefst 3600 hectare water waar je heerlijk kunt varen, zeilen,
aanmeren of een strandje pakken. Tot in de 18de eeuw was dit gebied
nog moerassig veenweiland. De plassen zijn ontstaan toen dit land
werd afgegraven om turf te winnen, tot de 19de eeuw de belangrijkste
energiebron in Nederland. Vanaf eind jaren 1920 werd dit gebied een
van de populairste watersportgebieden van Nederland waar recreatie
en een schitterende natuur hand in hand gaan. De plassen worden
omgeven door vele jachthavens, restaurants, bootverhuurbedrijven en
niet te vergeten schitterende villa’s waar menig BN’er huist.
Het eiland Geitekaai werd aangelegd in 1959 als eerste eiland van de
vijf, het eiland is gelegen aan de oostkant van de plassen tussen de 3de
en de 4de plas. Het eiland heeft aan de noordkant zowel een
havenkom als een steiger waar aanlegplaatsen zijn voor 30 boten.
Tevens vinden we op Geitekaai speel- en ligweiden afgewisseld met
mooie groene beplanting, men wordt verzocht afval achter te laten in
de afvalcontainers die op het eiland aanwezig zijn. Honden zijn
toegestaan, maar alleen aan de lijn. Men mag aan het eiland drie
achtereenvolgende nachten overnachten op de boot. Het eiland is 0,95
hectare groot en is daarmee 2.33 keer groter dan het Nederlandse
eiland Pampus.
Het eiland Robinson Crusoë is gelegen tussen de 1ste en de 2de
Loosdrechtse plas, het eiland bevat accommodaties en voorzieningen
voor onze gehandicapte watersporters o.a een aangepast
overnachtingsgebouw en verschillende aangepaste boten. Het eiland
Robinson Crusoë is niet vrij toegankelijk. Het wordt gebruikt voor
gehandicapte watersporters.
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Markus Pos, het favoriete eiland van Korvet Bootverhuur
Recreatie eiland Markus Pos beschikt over verschillende voorzieningen.
- Toiletgebouw
- Strand
- Aanlegplaats
Tussen de Tweede en Derde Plas. Aanlegplaatsen aan de noordkant
van het eiland in een havenkom en aan steigers, speel- en ligweiden,
strand, sanitair, bossages, afvalcontainers. Overnachten Aan het eiland
mag gedurende 3 achtereenvolgende nachten op de boot overnacht
worden.
Markus Pos is een eiland in de Loosdrechtse Plassen. Het eiland ligt
tussen de Tweede Plas en de Derde Plas.
Het is een kunstmatig eiland van 1,75 hectare groot.[1] De aanleg vond
plaats in 1977 in het kader van een groter plan waarin een vijftal
eilanden tussen 1959 en 1977 in de Loosdrechtse Plassen zijn
aangelegd ten behoeve van de watersport en tevens ter bescherming
van de oevers tegen golfslag. Op Markus Pos bevinden zich diverse
voorzieningen voor de watersport zoals ligboxen met
overnachtingsmogelijkheden, en toiletten.
Markus Pos is aangelegd op een plek waar vroeger het eilandje
Oudedijk lag. Het eiland zou zijn genoemd naar Markus Jacobs Pos uit
Oud-Loosdrecht (1728-1786)
Het Witte Huys is gebouwd in 1930 en een paar jaar later in gebruik
genomen als thuishaven van de gelijknamige watersportvereniging.
Ernaast ligt een prachtige rietgedekte villa. Hier was in de jaren ’30 een
zwembad met zonneterras in de plassen aangelegd. Bij de villa kon
men wat drinken na het zwemmen, het was een van de eerste hotspots
aan de plassen! Later werd het een restaurant en nu kan het huis
gehuurd worden voor feesten en partijen. Menig celebrity-huwelijk is
op deze hippe locatie gevierd.
Eiland de Meent
Recreatie eiland Meent beschikt over verschillende voorzieningen.
- Toiletgebouw
- Strand
- Aanlegplaats
Er zijn zeven eilandjes aangelegd in de Eerste t/m de Vijfde Plas. Eiland
Meent ligt tussen de Vierde en de Vijfde Plas in Loosdrecht.
Oorspronkelijk waren er veel meer eilandjes, restanten van legakkers.
Toen deze door golfslag weggespoeld waren, was er nauwelijks meer
aanmeergelegenheid op het water. Vandaar dat het Plassenschap
Loosdrecht nieuwe eilandjes heeft aangelegd. De eilanden Bijltje,
Markus Pos, Geitekaai, Weer en Meent zijn bedoeld voor dagrecreatie,
om er een weekeind door te brengen of als plaats om te overnachten
wanneer u op trektocht bent.
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Het eiland Weer dat is aangelegd in 1963 ligt aan de westkant van de
plassen tussen de 3de en de 4de plas. Het eiland Weer is 1 hectare
groot en bevat 52 ligboxen aan de noord- en zuidzijde van het eiland,
bosjes, speel- en ligweiden en afvalcontainers. Tevens mag men
aangemeerd aan het eiland Weer drie nachten achter elkaar
overnachten aan boord van de boot.
De Strook
Recreatiegebied de strook beschikt over 180 parkeerplaatsen en kan
plaats bieden aan plusminus 5000 bezoekers kunnen we vinden aan de
Nieuweweg 28, 1231 NM Tienhoven. Recreatiegebied de Strook is een
verbrede schoorwal die is gelegen langs de zuidkant van de
Loosdrechtse Plassen (5de plas).Aan de landzijde wordt de strook
besloten door bos. 's Avonds en 's nachts wordt het gebied afgesloten
door middel van hekken. Het recreatiegebied de Strook biedt
aanlegplaatsen, fietsenstalling, speel- en ligweiden met
speelvoorzieningen, strand en sanitaire voorzieningen. Paviljoen de
Strook kan met zijn zonnige terras zorgen voor de inwendige mens. De
provincie Noord-Holland controleert regelmatig de waterkwaliteit.
Fort Tienhoven is aangelegd tussen 1848 en 1850 om het Tienhovens
kanaal af te kunnen sluiten en om de ernaast gelegen inundatiekade,
damsluis en Kraaienestersluis naar de Vecht te bewaken. Dit gebied ten
oosten van de Vecht was onderdeel van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. De weilanden konden in nood onder water worden gezet
(geïnundeerd) door het openzetten van sluizen, zodat de vijand het
gebied niet verder in kon trekken. Belangrijke strategische plekken
zoals kruispunten van wegen of sluizen werden verdedigd met een fort.
Langs de Vecht vinden we forten in Muiden, Weesp, Nigtevecht,
Nieuwersluis , Maarssen en hier dus aan het Tienhovens kanaal. Toen
de Hollandse Waterlinie werd opgeheven raakte de forten in onbruik.
Zo kon de natuur zich ongestoord ontwikkelen, waardoor op veel
forten nu bijzondere flora en fauna te vinden is. Dit fort is nu een
natuurreservaat van Staatsbosbeheer.
Let op! het Tienhovens Kanaal is niet heel diep, U kunt hier NIET varen
met de sloepen van Korvet Bootverhuur.
Het Tienhovens kanaal was aanvankelijk een ontginningssloot in het
moerassige veengebied. Later werd het een turfsloot om de turf van de
plassen af te voeren naar de Vecht. Halverwege de 19de eeuw werd
deze vaart verbreed tot een kanaal. Het was de bedoeling dat het
kanaal doorgegraven zou worden tot aan Eemnes, maar toen de
gravers op de hoge zandgronden van het Gooi stuitten,bleek
doorgraven een te kostbare zaak. Daarom loopt het kanaal nu dood bij
de Hoorneboeg.
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Aan de westkant van de Kalverstraat bevindt zich de Kievitsbuurt. Dit is
een uniek natuurgebied vol bijzondere flora en fauna waar je kunt
dwalen tussen kleine eilandjes, soms met prachtige zomerhuisjes. Deze
eilandjes zijn oude legakkers, restanten van de turfwinning. Op deze
stroken land werd de turf te drogen gelegd. In de loop van de tijd
werden de legakkers weggeslagen bij harde wind,waardoor een open
watergebied werd gevormd, de plassen. Aan de randen van de plassen
zoals hier in de Kievitsbuurt zijn de legakkers bewaard gebleven. Er is
overal beschoeiing aangebracht om verder afkalven te voorkomen. Zo
blijft dit sprookjesachtige landschap bewaard!

Een tochtje door de Kalverstraat is een bijzondere belevenis. U vaart
over een beschut water langs tientallen recreatiewoningen die op even
zoveel legakkers staan. De houten huisjes met rieten daken dateren
vaak al vaak al uit de jaren 30, toen het toerisme in deze streek
opkwam. Het zijn de buitenplaatsjes van de rijken van tegenwoordig,
net zoals de buitenplaatsen aan de Vecht dat waren voor de
allerrijksten in de 17de en 18de eeuw. Als de hortensia’s bloeien in de
goed onderhouden tuintjes waant u zich in een paradijs. De naam
dankt dit water aan het feit dat hier vroeger kalveren werden geweid.
Al zeggen sommigen dat het eerder een verwijzing is naar de drukke
Amsterdamse Kalverstraat.

HOE KOM IK TERUG, referentiepunt blauwe huis de Jager
Op de plas is de watertoren van Breukelen een goed herkenningspunt.
Bij het eiland 'WEER' de trekgaten in. Tussen boei 13 en 16.
Het blauwe vakantiehuisje is een goed herkenningspunt
Je vaart rechtdoor en houdt links aan.
Bij het bord Heusden Watersport hou je links aan. Je vaart naar de
witte loods met de grijze deur en NIET naar de grijze loods met witte
deur.
De Vuntus is de meest stille Loosdrechtse plas omdat de doorgang naar
de andere plassen vrij smal en laag is zodat niet alle boten hier
doorheen kunnen. Het is een prachtig natuurgebied vol bijzondere
waterplanten met aan de westzijde mooie restanten van het
legakker-petgaten landschap dat zo typisch is voor veenplassen.
Tussen de Loosdrechtse plassen en de Vuntus zijn twee vaarwegen.
‘Het Horregat’ volgt u vanaf de Loosdrechtse plassen naar de Vuntus en
‘de Heul’ volgt u vanaf de Vuntus terug naar de Loosdrechtse plassen.
U vaart voor dit ommetje onder de Horregatbrug door de Vuntusplas
op en houdt schuin rechts aan, richting Vuntusstrand, naar paal 2.
Vervolgens volgt u de palen 11, 12 en 13 en vaart u zo langs het

06 53 51 11 40

https://korvetbootverhuur.nl

Scheendijk 23, Breukelen

natuurgebied waar alleen kano’s mogen varen. Na paal 13, links van de
eilandjes varen richting de kust van de Horndijk (westoever).
Hier ligt restaurant De Eend, met een prachtig terras aan het water. De
moeite waard om even aan te leggen en te genieten van de bootjes en
vogels op het water.
Volg de kustlijn om weer terug te varen naar ofwel de bootverhuur,
ofwel naar de Loosdrechtse Plassen. Hiervoor slaat u voor het
Vuntusstrandje met het huis erop rechtsaf, tussen de huizen door de
Heulsloot op.
De Eend
Met terras aan de Vuntus plas
Same Same Restaurant
met terras aan de vecht

Breukelen dateert al uit de 7de eeuw. Er ontstond hier een
nederzettinkje op de splitsing van De Danne -vlak voor de ophaalbrugen 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 veel ruimte biedt aan winkels en
terrassen.
Dit is het derde Gunterstein op deze plek. De twee eerdere kastelen
zijn verwoest. Dit huis is in 1680 gebouwd als buitenplaats op de
kasteelfundamenten, daarom ziet het er nog steeds uit als een kasteel,
compleet met slotgracht en ophaalbrug. De eigenaresse bepaalde in
haar testament dat het huis altijd in de familie moest blijven en dat het
niet verkocht mocht worden. Dat is al die eeuwen gelukt, dus nog
steeds wordt het huis bewoond door haar nazaten. In het park achter
Gunterstein kan men vrij wandelen. De ingang tot het park is 200
meter vanaf het kasteel, aan de Laan van Gunterstein.
Langs de hele kade tussen Boom en Bosch en Gunterstein kan aan de
kant van Gunterstein aangelegd worden aan de houten paaltjes. Het is
hier echter niet makkelijk om aan land te komen! Onder de brug door is
het makkelijker op- en afstappen. Dit kan aan de rechterkant direct na
de brug, of iets verder aan de loswal aan de linkerhand.
Het is zeker de moeite waard om hier aan te leggen, want Breukelen is
een prachtig historisch plaatsje vol leuke winkeltjes en gezellige
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terrassen. Hier kun je heerlijk shoppen voor de hipste kleding, de
lekkerste delicatessen of de mooiste kunst.
Boom en Bosch is in de 17de eeuw eigendom geweest van Engel de
Ruyter, de zoon van de beroemde admiraal Michiel de Ruyter. Het is
van 1925 tot 2011 gemeentehuis van Breukelen geweest. Sinds
Breukelen in 2011 samen met Maarssen en Loenen gefuseerd zijn tot
een nieuwe gemeente, Stichtse Vecht, is het pand onderdeel van het
gemeentekantoor van de nieuwe gemeente. Hier kan ook getrouwd
worden. Op het balkonnetje boven de achterdeur vindt na ieder
huwelijk een heuse balkonscène plaats, compleet met kus.
De tuin is een reconstructie van een formele tuin zoals die in de 17de
eeuw overal langs de Vecht te zien waren, geïnspireerd op de tuinen
van Versailles en Paleis Het Loo. Typerend in deze tuinen was de
symmetrische indeling en de in krullen aangelegde, strak geschoren
heggetjes. De nieuw aangelegde tuin is iets simpeler van opzet, zodat
alles wat gemakkelijker te onderhouden is!
Kasteel Nijenrode
Nijenrode, aan de westoever van de Vechten omringd door een
slotgracht, werd in 1250 gebouwd door Gerard Splinter van Ruwiel,
wiens vader iets verderop aan de Aa kasteel Ruwiel bezat. De
versterkte woontoren kreeg de naam Nijen Rode, wat ‘nieuwe
ontginning’ betekent. Het is inde loop van de eeuwen steeds uitgebreid
en verbouwd. Ook dit kasteel ging in vlammen op in het rampjaar maar
het werd helemaal in oude staat terug gerestaureerd.Een bekende
eigenaar was de kunsthandelaar Jacques Goudstikker, die Nijenrode
van 1930-40 gebruikte als toonzaal voor zijn grote collectie oude
meesters. Inde oorlog zijn het kasteel en de collectie onvrijwillig
verkocht aan de Duitsers. De laatste jaren keren diverse werken van de
‘Goudstikker’ collectie terug naar de erfgenamen, wat regelmatig in de
pers te volgen is. Sinds 1946 huisvest het kasteel de Nyenrode Business
University, de enige privé universiteit van Nederland. Deze is opgericht
door Nederlandse captains of industry van internationaal
georiënteerde bedrijven als KLM, Unilever, Shell, Philips en Akzo als
internationale economische opleiding. In het prachtige 56 hectare
grote park van dit Rijksmonument liggen de collegezalen en de
studentencampus. De mooie houten loods aan het water is van de
studentenroeivereniging. Sinds een paar jaar mogen hier gelukkig ook
niet-studenten lid van worden, want op de Vecht is het schitterend
roeien.
Kasteel Oudaen dateert uit de 13de eeuw en is het enige kasteel in de
Vechtstreek dat in het Rampjaar 1673 niet door de Fransen is verwoest.
Alle andere kastelen -en veel buitenplaatsen- langs de Vecht werden
wel verwoest uit kwaadheid omdat de Fransen werden tegengehouden
tijdens hun opmars naar Amsterdam, toen zij de stad wilden innemen.
Het is dus het enige originele middeleeuwse gebouw dat nog bestaat
aan de Vecht. Waarom nou net dit kasteel gespaard is gebleven, is niet
zeker: Waarschijnlijk was het omdat de eigenaren &ndash;net als de
Fransen- katholiek waren, of ze hebben een flinke afkoopsom betaald
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om hun kasteel te bewaren.
http://www.utrechtsebuitenplaatsen.nl/buitenplaats/oudaen
Kraaienestsluis
Helaas is het water te ondiep (zowel in het Tienhovens kanaal als in de
sluis) en kan er met de boten van Korvet Bootverhuur GEEN gebruik
worden gemaakt van deze sluis. De sluis in het begin van de 17e eeuw
aangelegd. Gaandeweg de geschiedenis is de sluis aangepast en
geschikt gemaakt voor inundatie van het achterliggende gebied c.q.
militaire doeleinden. De sluis maakte deel uit in de Nieuwe Hollandse
Waterlinie van een complex van werken in relatie met het nabijgelegen
Fort bij Tienhoven. Tegenwoordig werkt de sluis op basis van
zelfbediening en is slechts geschikt voor kleine vaartuigen met
beperkte hoogte boven de waterlijn.
Slangevecht
Ten westen van de Vecht ziet u buitenplaats Slangevecht. Het ligt aan
een van de vele bochten van de Vecht,die ‘kronkelend als een slang
door het landschap gaat’. Vandaar de naam van deze18de eeuwse
buitenplaats. In de 19de eeuw woonde hier Kees Dudok de Wit, alias
Kees de Tippelaar, een beroemde Breukelse inwoner die de hele
wereld over wandelde en zo zijn bijnaam kreeg. Bij zijn overlijden in
1913, liet hij een Fonds na waardoor tot op de dag van vandaag alle
kinderen van Breukelen op 3 oktober –zijn verjaardag- poffertjes
mogen eten. Sinds 1950 is Slangevecht een restaurant.
Buitenplaats aan het water
Zoals de naam al zegt, ligt Logement aan de Vecht pal aan deze oude
rivier. In deze prachtige buitenplaats uit 1721 kunt u zich
onderdompelen in de luxe, sfeer en de entourage van lang vervlogen
tijden. Het pand is ingericht in de stijl van toen.
Er zijn zes indrukwekkende kamers. Allemaal verschillend van afmeting
en inrichting, doch stuk voor stuk uitermate smaakvol, antiek, voorzien
van alle mogelijk modern comfort en uiteraard met een eigen
badkamer. Het ontbijt komt ter tafel in één van de antieke kamers op
de begane grond. Als het weer mooi genoeg is, kunt u wegdromen in
de tuin aan het water.
Kijk voor meer info op http://logement.aandevecht.com/
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Vecht en Rhijn is een voormalige steenfabriek en de enige
overgebleven herinnering aan de rijke baksteen- en dakpanindustrie
die de Vecht kende. De kleigronden langs de rivier werden al vanaf de
16de eeuw afgegraven om er bakstenen en dakpannen mee te bakken.
De turf om de ovens te stoken werd afgegraven in het achterland (zo
zijn de plassen ontstaan waar u zo naar toe vaart!) De Vecht was de
transportweg om deze bouwmaterialen naar de alsmaar groeiende
steden Amsterdam en Utrecht te vervoeren. Naast de oude
steenfabriek (nu steen- en tegelhandel) staat de buitenplaats die erbij
hoorde. De combinatie buitenplaats-fabriek kwam veel voor aan de
Vecht. Er waren buitenplaatsen waar verf, glas, matrassen of zelfs
medicijnen als kinine gemaakt werden. Een goede bron van inkomsten
voor de eigenaar.
aren over de Vecht is varen langs fraaie buitenplaatsen. Er werden in
de 17de en 18de eeuw 200 buitenplaatsen aan de Vecht gebouwd door
rijke Amsterdamse kooplieden die hier beleggingen voor hun vermogen
zochten en rust, ruimte en frisse lucht. Zij woonden hier in de zomer, ’s
winters trokken zij weer naar hun huis aan de gracht. Het leven was
hier heerlijk op het platteland, waar zij gasten ontvingen, gingen jagen
of vissen, spelevaren over het water of thee drinken in hun theekoepel.
Langs de Vecht ziet u veel theekoepels.Bij elke buitenplaats hoorde
zo’n theekoepel, en geen is hetzelfde. Soms is de combinatie met een
botenhuisje eronder gemaakt, sommige zijn rond of vierkant,sommige
hebben een rieten of een loden dak. Het was een plek waar men graag
zat.Het motto was hier namelijk: zien en gezien worden, men wilde
pronken met zijn bezit. En men zat hier natuurlijk goed in het zicht
zodat alle voorbijgangers konden zien dat men thee dronk, een heel
duur drankje in de 17de eeuw!
Hier is een aanlegsteiger bij restaurant Geesbergen met een mooi
terras met uitzicht op de Vecht. Er is zelfs een midgetgolfbaantje bij,
dus voor wie even speels wil genieten kan hier aan wal!
Gelegen in een rijksmonument aan de rivier de Vecht tussen Maarssen
en Breukelen is Buitenplaats Geesberge met zijn grote terras en eigen
aanlegsteiger een bijzondere locatie.
Bij Buitenplaats Geesberge bent u de gehele dag, het gehele jaar
welkom: Geniet op ons grote terras van het mooie uitzicht over de
Vecht of warm je binnen op bij de open haard.
The boat and Breakfast
Zandpad 6 WS
3601 AN Maarssen
www.theboatandbreakfast.nl
einarnjio@hotmail.com
0346-564603
(0)6-55902416
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Dit is de 18de eeuwse buitenplaats Vechtoever. Opvallend zijn de rode
dakpannen waarmee de oever beschermd wordt tegen golfslag van alle
passerende boten. Deze vorm van beschoeien is typisch voor de
Vechtstreek. Hier stonden namelijk dakpan- en baksteenfabriekjes die
de klei uit de oeverwal van de Vecht opgroeven en hier de
bouwmaterialen mee bakten die in de 17de eeuw hard nodig waren
voor de aanleg van de grachtengordel van Amsterdam. De misbaksels
werden gebruikt om de oevers mee te verstevigen.
Voorbij Vechtoever is een aanlegsteiger bij restaurant Geesbergen met
een mooi terras met uitzicht op de Vecht. Er is zelfs een
midgetgolfbaantje bij, dus voor wie even speels wil genieten kan hier
aan wal!
Aan de rechterhand liggen een paar fraaie buitenplaatsen, vaak met
een bijzondere theekoepel. Hier zat men goed in het zicht zodat alle
voorbijgangers konden zien dat men thee dronk, een heel duur drankje
in de 17de eeuw!

In het voormalige buitenplaatsje Silversteijn zijn twee musea gevestigd:
In het Vechtstreekmuseum komt u alles te weten over de
buitenplaatsen en de tuinen langs de Vecht. Het Drogisterijmuseum
heeft de grootste collectie gapers ter wereld, beelden van de hoofd van
een (vaak donkere) man, die eeuwenlang als uithangbord bij
apothekers en drogisten tegen de gevels hingen. Hier wandelt u door
drie ingerichte drogisterij winkels uit verschillende tijden, een feest van
herkenning voor veel mensen!
Vechtstreekmuseum: woe, za en zo van 14-17 uur. Toegang 3,-,
kinderen gratis
www.vechtstreekmuseum.nl
Goudestein is nu de buitenplaats waar burgemeester en wethouders
van gemeente Stichtse Vecht hun kantoor hebben. Het is in 1754
gebouwd op de plek van een oude buitenplaats die door Joan
Huydecoper gebouwd was. Huydecoper was burgemeester van
Amsterdam. Hij kocht al het land rond zijn huis op en bouwde hier
kleine buitenplaatsjes die hij aan zijn familie en vrienden verkocht. Zo
werd hij de eerste projectontwikkelaar aan de Vecht. Van die hele
concentratie buitenplaatsen zijn er nog maar een paar over.
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Doornburg
Achterin een schitterend park ligt buitenplaats Doornburg. Het is van
de nonnen van het Heilig Graf, die er in de jaren zestig een modern
klooster naast hebben gebouwd in de stijl van de Bossche School. Er
woont nog steeds een aantal nonnen in het klooster, die hier mensen
ontvangen voor vergaderingen of stilte-retraites. Het park is in de 19de
eeuw ontstaan door de tuin van Doornburgh samen te voegen met de
parken van drie buur-buitenplaatsen. Daarvoor moesten die wel eerst
gesloopt worden!
Aan de lange kade langs het jaagpad kan aangemeerd worden. Vanaf
hier kun je langs de Vecht naar het dorp of door het park van
Goudestein wandelen of een bezoek brengen aan het
Vechtstreekmuseum of het Drogisterijmuseum, naast Goudestein
gelegen.
Ridderhofstad Bolestein is ontstaan uit een 14de eeuwse woontoren,
gebouwd door ridder Derck de Bole, die schepen van Utrecht was. Tal
van belangrijke bewoners zouden na hem Bolestein bezitten. In de
17de eeuw werd het kasteel verbouwd tot buitenplaats, maar het
huidige uiterlijk kreeg het huis pas aan het begin van de 19de eeuw.
Van 1942-60 was het huis eigendom van de gemeente Maarssen. Het
oorspronkelijke plan om er gemeentehuis van te maken ging niet door.
Wel werd het politiebureau. De vorige bewoner van Bolestein was de
bekende filmregisseur Mathijs van Heiningen. Momenteel is het in
handen van een bekende zakenman die het huis in 2000 grondig
gerestaureerd heeft.
Maarssen
Het sfeervolle centrum van Maarssen heeft met de grachtjes met hun
eeuwenoude grachtenpanden wel wat weg van Amsterdam, op
kleinere schaal. 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 &ndash;en dus droge &ndash; 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. Alleen het joodse kerkhof buiten het dorp (niet
te bezoeken) en de Jodenkerksteeg herinneren nog aan hun
aanwezigheid. Door de gunstige ligging aan de Vecht en vlak bij Utrecht
&ndash;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.
U kunt overal in het dorp aan de kade gratis aanleggen. Als er geen plek
is, vaart u even door naar de kade van Goudestein, iets buiten het dorp
gelegen.
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Bed and Breakfast Maarssen
Langegracht
Huis ten Bosch is de oudste buitenplaats aan de Vecht, gebouwd in
1628 door architect Jacob van Kampen. Voor die tijd was het een
revolutionair modern gebouw. Het lijkt wel of Van Kampen hier
oefende voor zijn latere meesterwerk: het paleis op de Dam, dat hij 20
jaar later zou bouwen. Beide gebouwen lijken veel op elkaar. Iets
voorbij Huis Ten Bosch is het gezellige terras op het water van
restaurant De Vrienden van de Vecht, waar de boot naast het terras
aangelegd kan worden.
Vechtensteijn is een groot wit huis met een opvallend groen dak. De
villa werd halverwege de 1930-er jaren gebouwd op de plek van een
oude buitenplaats en was geïnspireerd op het huis van vrienden in
South Carolina, Amerika. Het park achter het huis werd aangelegd door
de beroemde tuinarchitect J. D. Zocher en is openbaar toegankelijk.

Restaurant OpBuuren
De Hoopkade 51, 3604 DX Maarssen
restaurantopbuuren.nl
+31 346 283 333
Opbuuren
Aan de oostzijde van de Vecht stond vroeger de buitenplaats Opbuuren
met daarbij een fabriek die kinine (een medicijn tegen malaria)
produceerde, later ACF Chemiefarma. Het vervuilde terrein heeft
jarenlang braak gelegen totdat vanaf 2008 Opbuuren gebouwd werd,
bestaande uit de delen Park, Buiten en Dorp, elk met een eigen gezicht.
Acht architecten, ieder met zijn eigen stijl, hebben de huizen
vormgegeven, zodat er geen herhaling optreedt. Het plan is
geïnspireerd op de bouw van de Vecht plaatsjes Maarssen, Breukelen
en Loenen.
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Brasserie la Saucière
Daalseweg 79, 3611 AA Oud Zuilen
www.lasauciere.nl
+31 346 554 533

Oud Zuilen is de meest zuidelijke kern van de gemeente Stichtse Vecht
en is beroemd om het prachtige slot Zuylen. Hier groeide de bekende
18e eeuwse schrijfster Belle van Zuylen op. Zowel Slot Zuylen als de
voormalig Hervormde Kerk van Oud- Zuilen vallen onder beschermd
dorpsgezicht.

B&B Klein Zuylenburg
Dorpsstraat 1, 3611 AD Oud Zuilen
www.kleinzuylenburg.nl
+31 6 20738375
DM Plombrug
Vanaf de ophaalburg in Oud-Zuilen was in 1928 de overstroming van de
Vecht goed te zien. De kades aan weerszijden waren ondergelopen
waardoor de Vecht tweemaal zo breed was als normaal. Ook de kelders
van de huizen aan de Dorpsstraat stonden onder water. Buiten het
dorp was de polder Oostwaard ondergelopen. F.C.C. baron van Tuyll
van Serooskerken, de kasteelheer van Slot Zuylen, was ten tijde van de
overstroming burgemeester van Zuilen. Hij sprak de bewoners moed in
en stuurde de genietroepen aan die kwamen assisteren. Na afloop
drong de burgemeester bij de provincie aan op maatregelen.
D.M. Plompbrug nu
In 1934 werd de brug vervangen door een nieuwe stalen ophaalbrug
die vernoemd werd naar oud-wethouder D.M. Plomp. Deze brug werd
vervaardigd in de Werkspoor-fabriek in (Nieuw) Zuilen. De hoge
waterstanden waren toen inmiddels verleden tijd door de bouw van
het stoomgemaal bij Muiden en de Afsluitdijk.
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Logement Swaenenvecht
Dorpsstraat 16a, 3611 AE Oud Zuilen
+31 6 12860234
Logement Swaenenvecht is een luxe huis waar u kunt overnachten en
ontbijten, het logement is gevestigd in een Rijksmonument uit 1678 en
gelegen aan de rivier de Vecht onder de rook van Utrecht. Het
logement heeft zeven prachtige kamers, ieder met zijn eigen
bijzondere historische details uiteraard voorzien van alle hedendaagse
comfort.
Voor zowel particuliere als zakelijke gasten is Swaenenvecht een ideale
locatie. Fietsen langs de Vecht, genieten van de prachtige omgeving of
onthaasten na een zakelijke bijeenkomst.
Logement Swaenenvecht: een bijzonder adres voor bijzondere gasten.
Van der Valk Hotel Breukelen
Verrassend vanzelfsprekend!
Dit hotel ligt op slechts 150 meter van het treinstation van Breukelen
en op 2 minuten met de auto van de snelweg A2. Het biedt gratis
parkeergelegenheid en een wellnesscentrum met een binnenzwembad,
een fitnesscentrum en een sauna, die allemaal gratis te gebruiken zijn.
Het Van der Valk Hotel Breukelen heeft luxe kamers, suites en een
romantische bruidssuite. Alle accommodatie is standaard uitgerust met
een flatscreen-tv, een zithoek en een bad. Er is een fietsverhuur
beschikbaar.
Vanuit het Van der Valk Hotel Breukelen bent u in 10 minuten rijden bij
Korvet Bootverhuur, waar je zo de Vecht of de Loosdrechtse Plassen op
kan varen.
Kijk voor meer info op https://www.hotelbreukelen.nl/
Landelijk logeren bij Appelhoeve Logies
Midden tussen de fruitboomgaarden liggen de Appelhoeve logies.
Vanuit de appartementen heeft u zicht op de boomgaarden. De
appartementen zijn allemaal ingericht naar een fruitsoort; Pruim, Peer,
Kers en Appel.
Naast de appartementen beschikt Appelhoeve logies over vier
prachtige hooiberghuisjes.
Kijk voor meer info op http://www.appelhoeve.nl/
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