Wandelen en fietsen in het Vechtgebied
Ontdekkingstochten langs het water is een serie
van wandelingen en fietsroutes langs de rijke
cultuurhistorie van het waterbeheer in drie
gebieden: de Vechtstreek, het Essche Stroomgebied
en Texel.

Ontdekkingstochten
langs het water
Wandelen en fietsen in het Vechtgebied

Dit boekje wordt u aangeboden door het
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.
De fietsroute voert u door het stroomgebied van de
Vecht ten noorden van Utrecht.
De Vecht is een aftakking van de Rijn die via Utrecht
naar de veengebieden in het noorden stroomt om
bij Muiden uit te monden in het IJmeer. Het gebied
kenmerkt zich door uitgestrekte veenontginningen,
buitenplaatsen en polders. Ook de Hollandse
Nieuwe Waterlinie, een belangrijk cultuurhistorisch
monument loopt nagenoeg parallel aan de Vecht.
Een hoogheemraadschap of waterschap is een van
de oudste vormen van democratisch bestuur in
Nederland. Het hoogheemraadschap heeft mede
bepaald hoe het landschap in het verleden vorm
heeft gekregen. Dit boekje vertelt het verhaal van
karakteristieke waterstaatkundige elementen in
het stroomgebied van de Vecht.

Met een beschrijving van cultuurhistorische
bezienswaardigheden in het waterbeheer
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Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
In het gebied tussen Utrecht en Amsterdam is het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht verantwoordelijk voor het
waterbeheer, het beheer van dijken en waterwegen en de
waterkwaliteitszorg. Een gebied van maar liefst 70.000 ha
waar ongeveer 1,2 miljoen mensen wonen en werken. Een
typisch Hollands gebied, waar specifieke waterbeheerproblemen spelen.
De Vechtstreek heeft een lange geschiedenis waar het gaat om
het beteugelen van zee- en rivierwater en om de beheersing
van het binnenwater.
Ook al is het huidige hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht jong, het bestaat pas vanaf 1997, de voorgangers
waaruit het is voortgekomen
hebben een geschiedenis die
teruggaat tot in de 13e eeuw.
In die tijd zijn dijken aangelegd langs het IJ en de Zuiderzee. Er werden waterschappen
in het leven geroepen voor het
beheer van de dijken en de
sluizen die het binnenwater in zee moesten lozen.
Deze dijken en sluizen bepalen mede het karakter en de
herkenbaarheid van het gebied.
Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht heeft dit
boekje laten samenstellen
om u een beeld te geven van
de rijke geschiedenis van het
waterbeheer in dit gebied.

Oude kaart van de Vechtstreek.
Het Horstermeer is vanaf 1612
diverse malen ingepolderd.
De huidige inpoldering voert terug
naar 1882. Opmerkelijk is de grote
dichtheid aan sloten. Deze zijn nodig
voor de afvoer van grote hoeveelheden
kwelwater uit het Gooi.
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Fietsroute
De fietsroute is in totaal circa 85 km lang. U vindt de route op de
middenpagina van dit boekje. De nummers naast de teksten verwijzen
naar de locaties op de kaart. De beschrijving in het boekje start bij de
Weerdsluizen in Utrecht (nabij het NS station). Natuurlijk kunt u op elke
plaats opstappen en de route naar eigen inzicht inkorten. De ‘onderste lus’
op de kaart is circa 40 km, de ‘bovenste lus’ circa 35 km. Op het station
in Weesp en Utrecht zijn fietsen te huur. Ook kunt u een deel van de
route fietsen en terugkeren per trein. De route komt (bijna) langs het
station in Weesp en Naarden-Bussum. Deze fietsroute is niet
gemarkeerd met borden.

Wandelroutes
In de Vechtstreek is een groot aantal gemarkeerde wandelingen uitgezet.
Deze wandelingen zijn niet op de kaart in dit boekje opgenomen vanwege
schaalgrootte en het grote aanbod. Hieronder vindt u een overzicht van
de wandelingen van de ANWB:
• Westbroekroute (12 km). Start Tienhoven, hoek Nieuwe Weg en Laan
van Nifterake
• Groenekanroute (12 km): Start Groenekanseweg, Groenekan
• Bommelsteinroute (10 km). Start Hervormde kerk, Nederhorst den Berg
• Aetsveldroute (10 km). Start NS station Weesp
• Muiderbergroute (10 km). Start de Brink in Muiderberg
Markering met zeshoekige ANWB bordjes & geel-rood-gele stickers.
Zie ook www.anwb.nl.
Overige routes:
• Waterlinieroute Noord & Zuid (145 km): van Muiden naar de Biesbosch.
• NS wandeling Muiderslot (18 km). Start station Naarden Bussum
• NS wandelroute Naardermeer (18 km). Start station Naarden Bussum
• LAW wandeling: Floris V pad van Muiden tot Bergen op Zoom (222 km).
Voor een gedetailleerd overzicht van wegen en wandelpaden en de
routemarkeringen kunt u bij Staatsbosbeheer of de VVV de Nieuwe
Hollandse Waterliniekaart Noord (nr. 44) aanschaffen. Hierop staan ook
de bovengenoemde wandelingen.
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Ontginning en ontwatering
Vanaf de Middeleeuwen zijn de veenmoerassen in de Vechtstreek in hoog tempo ontgonnen zodat het land door boeren
bewerkt kon worden. Het land moest daarvoor eerst ontwaterd worden. Sloten werden gegraven om overtollig water af te
voeren. Doordat veen zelf veel water bevat, werd door de sloten ook water aan het veen onttrokken waardoor de veengrond
daalde. De afvoer van water werd een steeds groter probleem.
De verschillende waterschappen bouwden sluizen, molens,
afwateringskanalen en boezems om het overtollig water af te
voeren. Later werden de molens vervangen door gemalen.

Karakteristieke houten huizen
nabij Vesting Weesp. Deze zijn
gebouwd binnen de verboden
kring van 300 meter rondom
een verdedigingswerk. Bij een
aanval konden deze snel
worden afgebroken.

Nieuwe Hollandse waterlinie
In de 16e en 17e eeuw lag het economisch hart van Nederland
in Holland. De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt van de voormalige Zuiderzee bij Muiden tot aan de Biesbosch. De Linie
was ongeveer 85 km lang en circa 4 km breed. De Waterlinie
werkt met een ingenieus waterhuishoudkundig systeem van
sluizen, kanalen en bestaande waterwegen en -keringen. Door
het gebied te laten onderstromen met water, gemiddeld maar
40 cm. diep, werd het land verraderlijk en moeilijk begaanbaar
voor mensen, voertuigen of paarden. Tegelijkertijd was het te
ondiep voor boten. Binnen een kleine 3 weken kon de Waterlinie onder water worden gezet. Op zwakke punten werd de
natuurlijke verdedigingslinie aangevuld met onder meer
forten, kazematten en (groeps)schuilplaatsen. In 1815 is
begonnen met de bouw van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze ligt parallel aan de oostkant van de Vecht. In het

3

landschap vindt je nog steeds een groot deel van de bouwwerken terug. Aan de rand van Utrecht zijn bijvoorbeeld diverse
forten te zien, vaak verscholen in het groen zoals Fort de Klop,
de Gagel, Maarssenveen (langs de fietsroute) en Ruigenhoek.
Sommige zijn opengesteld voor publiek.
De Vecht
De Vecht was vroeger een zijtak van de Rijn en heeft vanaf de
Romeinse tijd een belangrijke transportfunctie vervuld. In de
loop van de 9e en 10e eeuw veranderde de loop van de Rijn en
werden Lek en Waal belangrijker voor de afvoer van het rivierwater naar zee. Na de aanleg van een dam in de Kromme Rijn
in 1122 veranderde de Vecht in een tam stroompje.
Ondanks dat zorgde de Vecht soms voor wat opwinding als
door noordelijke winden het gestuwde water uit de Zuiderzee
de dijken van de Vecht dreigden te vernielen. Er zijn gevallen bekend dat het zeewater tot de stadswallen van Utrecht
is doorgedrongen. Door de bouw van onder anderen de grote
zeesluis in Muiden (1674) verbeterde de situatie. Op verschillende plaatsen staat de Vecht nu via sluizen in verbinding met
het Amsterdam-Rijnkanaal. Deze keersluizen staan meestal
open waardoor de Vecht het water loost in het kanaal, en de
merkwaardige situatie ontstaat dat het water in het noordelijke deel van de Vecht van noord naar zuid stroomt!

De Weerdsluis in Utrecht. De oude
sluizen dateren van 1607.

Weerdsluis Utrecht
De Weerdsluizen in Utrecht vormen een verbinding tussen de
Vecht en de stadsgrachten. De huidige sluizen dateren van
1824 zijn daarmee onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een systeem van schuiven en buizen zorgt ervoor dat de
waaierdeur zelfs tegen hoog water kan worden geopend.
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Polder Westbroek en Buitenweg. De Westbroekse molen
is een achtkante kruier uit
1753. De wipwatermolen
dateert uit 1830.

Polder Westbroek en Buitenweg
Even buiten de stad Utrecht vinden we een buitengewoon
interessante plek in de waterbeheersing. De twee molens
voerden via de Nedereindse vaart het overtollige water af van
de polders Westbroek en Buitenweg. Bij elke molen ligt een
sluisje waardoor landbouwproducten en turf uit de polders
naar de Vecht konden worden vervoerd. De schutssluis met de
bruggetjes is nog steeds aanwezig.
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De Vecht bij Zuilen
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Tienhovensch kanaal
Het Tienhovensch kanaal vormt de begrenzing tussen verschillende ontginningseenheden en is tevens de grens tussen de
Loosdrechtse plassen en de diepgelegen droogmakerij Polder
Bethune. Tevens vormde het kanaal lange tijd de grens tussen
Holland en Utrecht.

De Ster van Loosdrecht
Bij het gehucht Nieuwerhoek stroomt de Drecht in de Vecht.
De Drecht is een veenriviertje dat het veengebied tussen de
Vecht en de hoge zandgronden van het Gooi afwaterde. Rondom de bovenloop van de Drecht ontstond een waaiervormig
verkavelingspatroon, de ster van Loosdrecht genaamd.
De Drecht was vroeger een belangrijke vaart voor de afvoer
van turf uit de Loosdrechtse venen.
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De Bethunepolder. Het gemaal
Bethune slaat het water de Bethunepolder uit. Een deel van dit water
verdwijnt naar het noorden ten
behoeve van de drinkwatervoorziening van Amsterdam.
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Fort Nieuwersluis
In de 17e eeuw maakte Nieuwersluis deel uit van de Oude
Hollandse Waterlinie. Het fort uit 1673 bestond uit een gracht,
aarden wallen, een toren, een sluis, een ophaalbrug en een
kazerne, en diende ter verdediging van de Vechtoevers.
Behalve de schans resteren enkele oude gebouwen uit deze
tijd. In de 19e eeuw werd het opgenomen in de Nieuwe Hollandse waterlinie. Toen functioneerde het fort als verdediging
van de oevers, maar ook van de spoorweg en de Keulse vaart,
de toenmalige vaarverbinding tussen Amsterdam en de Rijn.

Groepsschuilplaats Bethunepolder. Als de polder onder
water werd gezet, bleven de
manschappen droog.

Ster van Loosdrecht
Waterleidingplas
Verder naar het noorden tussen de Vecht en de Loenderveensche plas ligt de Waterleidingplas. In de twintigste eeuw is
deze oude veenafgravingsplas als drinkwaterbassin ingericht.
De plas wordt onder andere gevoed met kwelwater uit de
Polder Bethune. Het vormt onderdeel van het waterleidingsstelsel van Amsterdam.
Horstermeerpolder
De drooglegging van het Horstermeer heeft een lange
geschiedenis. In de 17e eeuw werd een eerste poging gedaan
om dit natuurlijke meer droog te malen. Tussen 1612 en 1629
werden de ringdijk en ringvaart aangelegd en werd het meer
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met behulp van zes molens drooggemalen. Het werk werd
gefinancierd door enkele rijke Amsterdamse kooplieden. Een
lucratieve investering bleek het echter niet te zijn.
Al tijdens het droogmalen bleek de waterbeheersing een
probleem: door de sterke kwelstroom uit het Gooi was het
moeilijk het gebied droog te houden. Dit probleem was nieuw:
in de eerdere droogmakerijen, zoals de Beemster (1612) was
de kwel veel minder sterk. Daar lagen geen hoge zandgronden
in de nabijheid.
Een volgende tegenslag kwam in 1636, toen de Horstermeer
onder water werd gezet om de oprukkende Spanjaarden de
doortocht naar Amsterdam te belemmeren. Pas in 1882 werd
het meer weer drooggemaakt met behulp van stoomgemalen. Midden door de polder werd de Middenweg aangelegd
waarlangs de boerderijen verschenen. Er werd een zuiver
vierkant van weteringen aangelegd om het water af te voeren. Opmerkelijk is de grote dichtheid aan sloten en percelen,
nodig om het vele kwelwater af te voeren. In beide wereldoorlogen werd de Horstermeer opnieuw onder water gezet.

Aetsveldse Polder,
ten zuiden van Weesp.
De wijdse horizon is kenmerkend voor de polders
in het Vechtgebied.
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Fort Uitermeer
Ten zuidoosten van Weesp lag reeds in de 16e eeuw een
schans, die in 1672 tot fort is verbouwd. Dit fort was een
onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. Het fort diende ter beveiliging van de aanvankelijk binnen het fort gelegen schutsluis, de ’s-Gravenlandse Vaart en de daarnaast
gelegen wegen. In 1726 en 1773 werd het fort versterkt en

uitgebreid, en in 1845 voorzien van een bomvrije toren met
gracht en ophaalbrug. Het werd toen een deel van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Van 1913 tot 1922 is het fort zelfs tijdelijk
opgenomen in de Stelling van Amsterdam. Verschillende
groepsschuilplaatsen versterken het ‘militaire landschap’ van
het fort en zijn omgeving.
Weesp
De vestingstad Weesp is ontstaan op de plaats waar een
riviertje, de Smal Weesp geheten, uitmondt in de Vecht. In dit
riviertje ligt een sluis die gebouwd is in 1816.
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Fort Ossenmarkt Weesp,
gebouwd in de 19e eeuw.
Het fort domineert het
stadsbeeld nog steeds.

De stad wordt voor het eerst genoemd in stukken uit het jaar
1156. In de 17e eeuw werd het stadje behoorlijk uitgebreid.
Net als in Amsterdam werden enkele grachten aangelegd, die
nu echter - op de Oude Gracht na - allemaal gedempt zijn.
De oude verzorgende functie van het stadje Weesp blijkt nog
uit de aanwezigheid van twee korenmolens: ‘t Haantje (1820)
en De Vriendschap (1900). De oudste molen is echter De Eendracht, gebouwd in 1691. Deze molen werd de eerste eeuwen
van zijn bestaan gebruikt om graan te malen voor de moutwijn. Van deze moutwijn werd vervolgens jenever gestookt.
Toen deze nijverheid in de 19e eeuw tot een eind kwam werd
de Eendracht omgebouwd tot zaagmolen.
Weesp is, net als Muiden, onderdeel van drie verdedigingslinies geweest: de Oude en de Nieuwe Hollandse Waterlinie en
de Stelling van Amsterdam. De aarden omwalling uit de 17e
eeuw aan de oost- en zuidkant van de stad ligt er nog steeds.
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De overige delen van de aarden bastions zijn nooit aangelegd.
Het ensemble bestaat verder uit de schutsluis SmalweespVecht, de haven en de kering van het Amsterdam-Rijnkanaal.
In Weesp herinneren houten huizen aan de Utrechtseweg
en het Molenpad nog aan de voormalige verboden kringen
rondom forten waar niet of alleen met hout mocht worden
gebouwd. Deze huizen konden in tijd van oorlog snel worden
afgebroken.
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Muiden
Muiden ligt op de plaats waar de Vecht uitmondde in de
Zuiderzee. Omstreeks het jaar 900 werd de naam geschreven als ‘amuthon’, een samenstelling van ‘a’ (water) en ‘muth’
(riviermonding). Al omstreeks 1575, dus in het begin van
de Tachtigjarige Oorlog, werden verdedigingswallen aan de
oostkant van de stad Muiden aangelegd. Ook het Muiderslot
lag binnen de wal. In de 19e eeuw werd de verdediging van
het stadje in het kader van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
ingrijpend verbeterd.

Grote zeesluis van Muiden.
Om doorbraken van de Vechtdijken te voorkomen werd in
1673-1674 de Grote Zeesluis in Muiden aangelegd.

Tegenover het Muiderslot werd de Westbatterij gebouwd en
van een torenfort voorzien. Verder zijn wallen aangelegd ter
verdediging van de havenmond. Een deel van het water dat
nodig was voor het onder water zetten van de inundatiekommen (overstromingsgebieden) van de Waterlinie, moest namelijk worden aangevoerd via de Zuiderzeesluizen in Muiden.
De inundatiesluizen werden voorzien van zogeheten stenen
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beren (in een punt uitlopend metselwerk) om de vijand te
beletten de sluis over te steken. Zowel aan de zuidkant van de
stad als bij het Muiderslot is zo’n stenen beer te vinden.

Muiderslot. Het gebouw zoals
we dat nu kennen dateert
uit de 14e eeuw.

Muiderslot
Op de strategische plaats waar de Vecht in de Zuiderzee
uitmondde bouwde Floris V, graaf van Holland, in de 13e eeuw
een sterk kasteel. Een lang leven was dit eerste Muiderslot
niet beschoren, want nadat Floris in 1296 bij Muiderberg was
vermoord verwoestte de bisschop van Utrecht een jaar later
zijn kasteel.
Naardermeer
Twee keer heeft men geprobeerd het Naardermeer, een
natuurlijk meer gevoed door kwelwater uit het Gooi, droog
te leggen. De eerste poging werd ondernomen in de jaren
1623-1629. Het meer was net droog toen besloten werd de
bemaling te staken en het meer weer vol te laten lopen, omdat
er een aanval van Spaanse troepen op Amsterdam dreigde.
Het gebied van het Naardermeer lag namelijk in de inundatiegebieden van de Hollandse Waterlinie.
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Een nieuwe poging tot drooglegging werd veel later, in de
jaren 1883-1884, uitgevoerd. Vanwege de hoge kosten van
de bemaling, en vanwege het feit dat er zout kwelwater vanuit de Zuiderzee aan de oppervlakte kwam, werd de bemaling
na één oogst in 1886 opnieuw gestaakt. Vanuit de lucht is
echter nog goed te zien dat de mens toen een andere
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toekomst voor het gebied in gedachten had dan het natuurgebied dat het nu is. De Uitwatering van het Naardermeer,
het afwateringskanaal dat ten zuiden van Muiden in de Vecht
uitkomt, de ringdijk rondom het meer, de kaarsrechte lijnen
van de hoofdwatergangen (zoals de Oosttocht en de Hoofdtocht) en de kavelsloten herinneren nog duidelijk aan het
kortstondige agrarische verleden.
Waterbeheersing Naardermeer
Tal van maatregelen zijn genomen om de waterkwaliteit en
waterkwantiteit op een voor de natuur gewenst peil te krijgen.
Zo wordt het waterverlies in de zomer aangevuld door water
uit het IJmeer via de Vecht en de Uitwatering aan te voeren, te
defosfateren en in het gebied in te laten.

Nieuw Keverdijkse polder
De Nieuwe Keverdijkse Polder is ontstaan door samenvoeging
van enkele kleinere polders: de Polder Keverdijk, de Polder
Hondswijck en de Spijkerpolder. Twee gemalen zorgen voor
de bemaling: Gemaal Nieuwe Keverdijkse Polder en gemaal
Hondswijck. Vlakbij het fort Uitermeer staat nog het oude
gemaal van de nieuwe Keverdijkse polder.
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Gemaal Keverdijkse Polder.
Dit gemaal is nu een provinciaal monument.

Uitdagingen voor de toekomst
In de loop van de geschiedenis is het land in West Nederland lager ten opzichte van de rivieren en de zee komen te
liggen. Ook zal door uitbreiding van steden en dorpen het waterbergend vermogen van het land kleiner worden. De verwachte
temperatuurstijging zal niet alleen zorgen voor een stijging
van de zeespiegel, maar ook voor heftige buien met veel
water in korte tijd. Meer water, minder ruimte en daling van de
bodem zorgen ervoor dat het waterbeheer in deze eeuw voor
grote uitdagingen staat.
Naardermeer.Vanuit de lucht is de poging
tot inpoldering nog goed te zien.

Het probleem van wegzijging naar de aangrenzende Keverdijkse Polder wordt tegengegaan door in deze polder steeds
meer agrarische gronden een natuurbestemming te geven en
het waterpeil te verhogen. De afwatering van het Naardermeer
gaat zo veel mogelijk via de windmolen die aan de noordwestkant van het meer staat.
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Om deze wateropgaven het hoofd te bieden zijn voor het
hele land stroomgebiedvisies opgesteld, ook voor het gebied van Amstel, Gooi en Vecht. Een stroomgebiedvisie is een
gezamenlijk lange termijnvisie van alle verantwoordelijke
waterbeheerders: Rijkswaterstaat, de provincies en de hoogheemraadschappen. Er worden verschillende maatregelen
voorgesteld om ervoor te zorgen dat het water langer in het
gebied wordt vastgehouden en dus wat geleidelijker in de
boezemwateren terecht komt.
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Voor de berging van het overtollige water is ruimte nodig.
Naast het verbreden van sloten en watergangen betekent dit
grotere schommelingen in het waterpeil. Sommige gebieden
zullen daarom worden ingericht als opvangbassin.
Water is een cruciaal onderdeel van de leefomgeving. Het op
orde houden van de waterhuishouding is iets dat iedereen
aangaat. Het hoogheemraadschap hoopt de komende jaren tot
heldere afspraken te kunnen komen met gemeenten, grondgebruikers en bewoners. Niet alleen over de manier waarop
het water en het waterbeheer in dit gebied meer ruimte kan
worden gegeven. Maar ook hoe het hoogheemraadschap een
bijdrage kan leveren aan recreatie en aan het behoud en de
ontwikkeling van cultuurhistorische waarden in het landschap
van de toekomst.
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