
 

 

Kanokaart van Utrecht 

Door: Peter Kuiper 

 

Utrecht is een mooie stad om per kano of kajak te ontdekken. Op deze kanokaart (zie volgende 2 

pagina’s) zijn alle kanotrajecten van de stad Utrecht bij elkaar gebracht. Sinds dit jaar (2020) is de 

Stadsbuitengracht (de ‘Singel’) weer helemaal rond: je kunt nu onder Hoog Catharijne door varen en 

oude resten van kasteel Vredenburg zien. 

De Oudegracht is mooi met zijn werven en werfkelders, maar ook de Biltse Grift en vooral de 

Minstroom brengen je door een mooi stuk van Utrecht. Op de Minstroom waan je je op het 

platteland, terwijl je toch midden in de stad bent. Helaas is de Minstroom aan de kant van de 

Stadsbuitengracht tijdelijk afgesloten wegens werkzaamheden. Overdragen is hier niet mogelijk.  

De Nieuwegracht is helaas in het midden afgesloten wegens langdurige renovatie. Toch is het 

zuidelijke deel nog steeds de moeite waard om doorheen te varen. Net als de Oudegracht heeft de 

Nieuwegracht de voor Utrecht karakteristieke werven, alleen is het er een stuk rustiger.  

Kijk op https://kanokaartutrecht.nl/stad.html voor actuele informatie. 

Behalve de Kromme Rijn (een aftakking van de Rijn, van Wijk bij Duurstede tot aan Utrecht) kent 

Utrecht nog drie andere ‘Rijnen’: de Vaartsche Rijn, de Oude Rijn en de Leidse Rijn. Deze zijn allemaal 

al vele eeuwen oud en zijn in het verleden gegraven omdat de oorspronkelijke Rijn niet meer 

bevaarbaar was. 

Het gebied rond de Munt en park Oog in Al, waar de Leidse Rijn het Merwedekanaal kruist, is een 

mooi deel van Utrecht! Over een aantal jaren kun je hier direct naartoe varen vanaf de 

Stadsbuitengracht, als de Leidse Rijn weer verbonden wordt met het centrum. 

Vergeet ook de Kruisvaart niet, als je in de buurt bent, en vaar onder de monumentale hefbrug door 

die daar te vinden is. 

Kanoverhuurbedrijven en instapplekken in Utrecht staan achteraan in dit document. 

Veel peddel-plezier in Utrecht! 

 

Peter Kuiper ( peter@kanokaartutrecht.nl ) 

 

https://kanokaartutrecht.nl/stad.html
mailto:peter@kanokaartutrecht.nl






Biltse Grift 
De Biltse Grift loopt vanaf de Stadsbuitengracht langs het Griftpark door de wijk Wittevrouwen en verder naar 

de Bilt en Zeist. Komend vanuit de wijk Wittevrouwen, kom je langs de Waterlinieweg. De biltse Grift gaat dan 

linksaf onder de Waterlinieweg gaat. Als je rechtdoor gaat, dan kom je op de Zilveren Schaats.  

In de 17e eeuw was scheepvaart de belangrijkste infrastructuur voor handel. Utrecht en Zeist willen hier ook 

een graantje van meepikken. In 1668 worden plannen gemaakt om de Biltse en Zeister Grift te graven.  

RTV-Utrecht heeft een interessante documentaire gemaakt over de geschiedenis en huidige watergang van de 

Biltse en Zeister Grift.  

Op https://kanokaartutrecht.nl/biltsegrift.html staan drie linkjes naar de drie delen van deze documentaire. 

 

Griftpark, met een links een schildpad die daar 
meerdere malen gesignaleerd is 

 

Koekoeksvaart 
De Koekoeksvaart is een smalle gracht in de Vogelenbuurt die alleen via de Biltse Grift bereikbaar is. Vroeger 

liep de Koekoeksvaart door naar het Zwarte Water, en die was verbonden met de Vecht. Het deel langs de 

Nieuwe Keizersgracht en een deel van het Zwarte Water is begin jaren zeventig gedempt. 

 

Koekoeksvaart 

Kromme Rijn 
De Kromme Rijn is een rivier die begint bij de Nederrijn, en uitkomt in de Stadsbuitengracht van Utrecht. Net 

buiten Utrecht ligt Amelisweerd met het landhuis Rhijnauwen, en een thee- en pannenkoekenhuis Theehuis 

Rhijnauwen ( https://theehuisrhijnauwen.nl/ ).  

De Biltse Grift in de wijk Wittevrouwen 

https://kanokaartutrecht.nl/biltsegrift.html
http://home.kpn.nl/petermk/kanokaartutrecht/biltsegrift.html
http://home.kpn.nl/petermk/kanokaartutrecht/zwartewater.html
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De witte houten brug in Amelisweerd 

 

Kromme Rijnsweerd 
De watergang door de wijk Rijnsweerd heet officieel ook Kromme Rijn, maar omdat ik dat redelijk verwarrend 

vind, noem ik deze watergang de Kromme Rijnsweerd. Deze watergang verbindt de Kromme Rijn met de Biltse 

Grift, en via een zijtak (door een stuw die soms gesloten is) kun je ook direct naar de Zilvereren Schaats.  

De verbinding met de Biltse Grift, op het einde van de Kromme Rijnsweerd, is via de vaste stuw en kano-

overdraagplaats Park Bloeyendael. Voorbij deze stuw bevind je je in het natuurgebied Park Bloeyendael.  

Wat je wel moet weten is dat een aantal bruggen over de Kromme Rijnsweerd zeer laag zijn. Deze zijn zo laag 

dat je alleen onder de bruggen door kunt met een kano of kajak die lager is dan 40 cm., en waarin je geheel 

plat kunt liggen. 

 

Eén van de lage bruggen in Rijnsweerd 

Kruisvaart 
De Kruisvaart is alleen toegankelijk vanuit de Vaartsche Rijn en begint pal naast station Vaartsche Rijn aan de 

zuidkant. Het begin lijkt niet aantrekkelijk, maar verderop is dit een mooi en oud stukje Utrecht met opvallend 

veel groen, en een oude monumentale spoor-hefbrug buiten dienst. 

 

Veel groen langs de Kruisvaart, vlak achter het spoor 

Landhuis Oud Amelisweerd 

Monumentale Hefbrug in de Kruisvaart 



 

Leidse Rijn 

De Leidse Rijn is in de 17e eeuw gegraven van de Catharijnesingel (Stadsbuitengracht) naar het westen en 

volgt grote delen van het oudere kanaal de Oude Rijn. Het eerste gedeelte van de Catharijnesingel tot aan de 

Damstraat is nu grotendeels dicht. Alleen onder het spoor in de fietstunnel is het water open. Rond 2026 (dat 

is de verwachting) zal de Leidse Rijn weer helemaal verbonden zijn met de Stadsbuitengracht. Dat is goed 

nieuws voor kanovaarders, maar het duurt nog even. Het gebied ronde de Rijks Munt en park Oog in Al, waar 

de Leidse Rijn het Merwedekanaal kruist, is een mooi stuk van Utrecht. Na Oog in Al kruist de Leidse Rijn het 

Amsterdam-Rijnkanaal, maar voor kanovaarders is dit afgesloten. 

 

Zaagmolen De Ster aan de Leidse Rijn 

 

Lunet I en II 
Vanaf de Kromme Rijn is Lunet I te bereiken via een kleine doorgang onder een voetgangersbruggetje. 

Lunet I en II zijn twee van de vier forten (Lunetten) die onderdeel uitmaken van de Stelling van Utrecht en in 

groter verband van de Waterlinie. 

Woonboten langs de Kruisvaart, met in de 
verte het hoofdkantoor van de Rabobank 

De Abel Tasmanbrug en de Munt 



 

Op de gracht van Lunet I 

 

 

Van Lunet I naar Lunet II loopt een duiker onder de Koningsweg. De doorgang is erg laag en smal. Het lukt 

alleen als je volledig in de kajak gaat liggen, en als je kajak of kano laag genoeg is. Maar bovenal ook alleen als 

je niet claustrofobisch of angstig bent, en ook alleen als je niet alleen bent. Wie gaat hulp halen als je vast komt 

te zitten? 

Waar ik van te voren niet aan gedacht had is dat de achterkant van de kajak naar boven komt als je zelf voorin 

de kajak gaat liggen. De achterpunt schuurde dus tegen de onderkant van de duiker aan, en was zichtbaar 

versleten. 

Laatste waarschuwing: de duiker loopt een klein beetje schuin naar beneden. Hoe verder ik kwam, hoe meer de 

kajak ging schuren. 

Op de terugweg zijn we toch maar bovenlangs gegaan... 

 

Merwedekanaal 
Einde 19e eeuw is het Merwedekanaal gegraven om de verbinding over water tussen Amsterdam en de rivier 

de Lek te verbeteren, en verder richting de Waal bij Gorinchem. Deels werd gebruik gemaakt van bestaande 

trajecten zoals het zuidelijke deel van de Vaartsche Rijn in de stad Utrecht. Aan de andere kant van het 

Amsterdam-Rijnkanaal gaat het Merwedekanaal verder door Nieuwegein. Het laatste stuk tot aan de Lek wijkt 

het Merwedekanaal daar weer af van de Oude Vaartsche Rijn. In de jaren 50 van de vorige eeuw is het 

Amsterdam-Rijnkanaal gereed gekomen, waarmee het Merwedekanaal zijn belangrijkste functie verloor.  

Bij de Munt kruist het Merwedekanaal de Leidse Rijn. Iets verder, nog voor de Muntsluis, is een zijtak naar 

rechts. Dit is een overblijfsel van de Oude Rijn.  

Waarschuwing: Op een groot deel van het Merwedekanaal wordt veel geroeid. Kijk dus uit dat je goed rechts 

blijft varen, en geen aanvaring krijgt. 

 

Bij de Munt kruist het Merwedekanaal de Leidse Rijn 

 

 

  

Zeer lage doorgang onder de Koningsweg naar 
Lunet II 

Resten van de oude steenfabriek De Liesbosch, 
aan het Merwedekanaal 



Minstroom 
De Minstroom is een klein riviertje die vroeger in de Kromme Rijn uitmondde. Het loopt door een gebied waar 

vroeger veel tuinders waren. Nog steeds heeft het een landelijk karakter, met veel groen en wilgen langs de 

oever. Je waant je in het Groene Hart.  

De Minstroom stroomt nu vanuit de Zilveren Schaats en komt bij het Hiëronymushuis (een rijksmonument met 

kenmerkende torentjes, aan de Maliesingel) uit in de Stadsbuitengracht. 

 

Knotwilgen langs de Minstroom 

 

Nieuwegracht,  
Kromme Nieuwegracht, Drift en Plompetorengracht 

Wat op de Kanokaart staat aangegeven als de Nieuwegracht zijn in feite vier grachten die in elkaars verlengde 

liggen. Van zuid naar noord zijn dit Nieuwegracht, Kromme Nieuwegracht, Drift en Plompetorengracht. 

De Nieuwegracht is eind 14e eeuw gerealiseerd, en is daarmee nieuwer dan de Oudegracht zoals de naam ook 

doet vermoeden. Ook de Nieuwegracht heeft werven en werfkelders die zo kenmerkend zijn voor Utrecht. 

Helaas is de Nieuwegracht in het midden langdurig afgesloten wegens renovatie. Het middelste stuk wat nu is 

afgesloten wordt wel de 'Verborgen Stad' genoemd. Het is nu inderdaad verborgen voor de waterrecreant...  

De Nieuwegracht loopt van Stadsbuitengracht tegenover de monding van de Minstroom via de Kromme 

Nieuwegracht, de Drift en de Plompetorengracht naar de andere kant van de Stadsbuitengracht schuin 

tegenover de plek waar de Biltse Grift in de Stadsbuitengracht uit komt. 

 

Quintijnsbrug 

Een mooi huis aan de oever van de Minstroom 

Nieuwegracht 



 

 

Het Paushuis aan de Kromme Nieuwegracht 

Oudegracht 
 

De Oudegracht is de oudste gekanaliseerde watergang in Utrecht. Omsloten door de Stadsbuitengracht is de 

Oudegracht de verbinding tussen de Kromme Rijn in het zuiden en de Vecht in het noorden. 

 

Oudegracht bij 't Wed, onder de Maartensbrug 

 

 

Bij de Geertebrug 

 

Oude Rijn 

In Harmelen gaat de Leidse Rijn over in de Oude Rijn, maar in Utrecht ook! 

Al in de vroege middeleeuwen werd de rivier de Rijn tussen Utrecht en Harmelen gekanaliseerd omdat 

de rivier steeds verder dicht slibde. Dit kanaal werd de Vleutensevaart genoemd. Net buiten de oude 

stad volgde deze het traject van de huidige Vleutenseweg. Omdat de Rijn na Vleuten ook te smal en 

kronkelig werd, werd in 1381 een nieuw kanaal gegraven: de Oude Rijn. Vanaf de Vleutensevaart liep 

deze naar het zuiden, en volgde grote delen van wat later de Leidse Rijn is geworden. In Utrecht is dat 

vanaf park Oog in Al. Het Merwedekanaal waar de Oude Rijn nu op uit komt bestond toen nog niet. De 

Stadhuisbrug, in 1547 ontstaan uit overkluizing 
van twee oudere bruggen 



Vleutensevaart in Utrecht is in de jaren dertig van de vorige eeuw gedempt. Binnen de stad heet alleen 

dit kleine stukje in Lombok nu nog Oude Rijn. 

 

 

Ouderijnbrug in de wijk Lombok 

 

Stadsbuitengracht 
De Stadsbuitengracht is de gracht die de oude binnenstad omsingelt, en wordt ook wel de Singel genoemd. 

Strikt genomen is de singel de weg buitenlangs de Stadsbuitengracht. Begin jaren zeventig is een deel van de 

Stadsbuitengracht gedempt (waar Hoog Catharijne gebouwd werd), maar gelukkig is deze stedenbouwkundige 

vergissing weer hersteld. Hoog Catharijne is helemaal vernieuwd, de autoweg die door de voormalige singel 

liep is opgeruimd, de Stadskamer werd gebouwd, nieuwe bruggen werden gebouwd en Catharijnesingel werd 

opnieuw gegraven. Eén van de nieuwe bruggen is de Marga Klompébrug. Marga Klompé was de minister die 

de Stadsbuitengracht de monumentale status gaf, waarmee voorkomen werd dat de Stadsbuitengracht verder 

gedempt kon worden. Sinds 12 september 2020 kun je weer helemaal rond varen door de Stadsbuitengracht.  

De Oudegracht en Nieuwegracht liggen binnen de Stadsbuitengracht. Verschillende andere watergangen 

komen uit op de Stadsbuitengracht. Bij elke aansluiting op een watergang krijgt de singel een andere naam. 

Van de Kromme Rijn tot aan de Minstroom heet de singel Tolsteegsingel. Na de Minstroom gaat deze verder 

als Maliesingel tot aan de Nachtegaalstraat. Hierna heet het Wittevrouwensingel tot aan de Biltse Grift. Vanaf 

dat punt gaat de singel verder als Weerdsingel Oostzijde tot aan de Weerdsluis, waar de Vecht begint. Voorbij 

de Weerdsluis zit je op de Weerdsingel Westzijde tot aan de Amsterdamsestraatweg. Na deze weg krijg je de 

Daalsesingel tot het punt waar vroeger de Leidse Rijn verbonden was met de Stadsbuitengracht. Voorbij de 

Leidse Rijn heet de singel Catharijnesingel tot aan de Vaartsche Rijn. Het laatste stukje tussen de Vaartsche 

Rijn en de Kromme Rijn heet Ledig Erf... Was dit te kort om singel te mogen heten? 

 

Abstederbrug 

Onder de Herenbrug, met zicht op Park 
Lepelenburg 



 

Martinusbrug, met op de achtergrond de   
Martinuskerk 

Vaartsche Rijn 
De Vaartsche Rijn is een van de oudste kanalen van Nederland. Al in 1127 werd het eerste stuk gegraven. Dit 

werd noodzakelijk omdat de Kromme Rijn in die tijd afgedamd werd bij Wijk bij Duurstede. Scheepvaart over 

de Kromme Rijn was hierdoor niet meer mogelijk. Om toch met Duitsland handel te kunnen drijven, werd 

Utrecht middels de Vaartsche Rijn verbonden met de Lek. In die tijd was het graven van de Vaartche Rijn 

misschien wel de grootste ruimtelijke ingreep in Nederland. Zie ook https://kanokaartutrecht.nl/route-

godebald.html   

Vroeger stonden veel fabrieken langs de Vaartsche Rijn, maar nu is daar weinig van over.  

De Vaartsche Rijn begint bij de Stadsbuitengracht, in het verlengde van de Oudegracht. In het zuiden komt de 

Vaartsche Rijn uit in het Merwedekanaal. Het deel van het Merwedekanaal wat in het verlengde ligt van de 

Vaartche Rijn, was vroeger ook Vaartsche Rijn. Hier zijn nog restanten te zien van de voormalige steenfabriek 

De Liesbosch.  

In het zuiden van Nieuwgein, in Vreeswijk, ligt een stuk vaart wat Oude Vaartsche Rijn heet. Op die plek volgt 

het Merwedekanaal weer zijn eigen traject. De Oude Vaartsche Rijn in Vreeswijk en de Vaartsche Rijn in 

Utrecht was vroeger één en dezelfde vaart.  

Direct naast het station Vaartsche Rijn begint de Kruisvaart.  

 

Watertoren aan de Vaartsche Rijn 

 

  

De Stadskamer, waar de Catharijnesingel 
onderdoor gaat 

Bar & Bistro ‘Op Zuid’ in de voormalige draad 
& staal fabriek Neerlandia 

https://kanokaartutrecht.nl/route-godebald.html
https://kanokaartutrecht.nl/route-godebald.html


Vecht 
De Vecht is een oude rivier die stroomt van Utrecht (vanaf de Weerdsluis) naar Muiden, waar deze uitkomt in 

het IJsselmeer. De aanvoer van water komt hoofdzakelijk vanuit de Kromme Rijn, en stroomt via de 

Oudegracht en de Stadsbuitengracht naar de Vecht. 

Van de Vecht, de Maarsseveense Plassen en Noorderpark Ruigenhoek (tot aan Westbroek) heb ik een aparte 

kanokaart gemaakt: https://kanokaartutrecht.nl/vecht.html  

 

Vecht ter hoogte van de Westbroekse molen 

Zilveren Schaats 
De Zilveren Schaats is een plas of brede watergang aan de rand van het natuurgebied de Zilveren Schaats. De 

naam is ontleent aan de voormalige 19e eeuwse schaatsclub met dezelfde naam voor officieren en notabelen 

van Utrecht.  

Aan de noordkant is deze middels een watergang verbonden met de Biltse Grift. 

Aan de zuidkant begint in de ene hoek de Minstroom richting de Stadsbuitengracht en in de andere hoek een 

watergang richting Rijnsweerd en de Kromme Rijn. 

 

Zilveren Schaats 

 

Zwarte Water 
Het Zwarte Water is een eeuwen oud grachtje die nu alleen met de Vecht verbonden is. Vroeger liep deze door 

naar de Koekoeksvaart, maar het tussenstuk is in de jaren zeventig van de vorige eeuw gedempt.  

Via deze stuw met schuif (die eigenlijk altijd 
open staat) is de Zilveren Schaats verbonden 
met de Minstroom 

https://kanokaartutrecht.nl/vecht.html


 

Lauwerechtbrug 

 

Kanoverhuur:  

- Aan de Gracht (Oudegracht 275, https://kanoverhuurutrecht.nl/ ) 

- De Rijnstroom (aan de Kromme Rijn, Weg naar Rhijnauwen 2, https://www.rijnstroom.nl/ ) 

 

Instapplaatsen:  

Op de kaart staan de volgende plaatsen aangegeven waar je met je eigen kano of kajak kunt 

instappen: 

- Biltse Grift in de wijk Rijnsweerd: Archimedeslaan. Naast de fietsbrug tussen de 

Archimedeslaan en de Offerhausweg is een kanosteiger. Alleen in het weekend mag je 

parkeren in de berm. 

- Vaartsche Rijn, Oranjebrug (Diamantweg). Aan de zuidkant van de brug is een lage 

aanlegsteiger. Alleen op zondag gratis parkeren. 

- Vaartsche Rijn, Bar & Bistro Op Zuid. De kade is hoog, maar wel met een trappetje. 

(Neerlandiakade 2B, https://www.opzuidutrecht.nl/ ) 

- Merwedekanaal: bij de weg Noordersluis is een kleine kanosteiger met enkele 
parkeerplekken. 

- Kromme Rijn: direct naast kanoverhuur De Rijnstroom (zie hierboven) is een grasveldje met 

lage wal. Ruime parkeerplaats. 

- Kromme Rijn: Mytylschool Ariane de Ranitz (Blauwe-Vogelweg 11, Utrecht). Tijdens 

schoolvakanties en in het weekend is hier voldoende parkeergelegenheid vlak bij het 

water. 
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