
Rosenboomroute 

Door: Peter Kuiper 

 

De Rosenboomroute is een gemarkeerde route van Rosenboom Recreatie (camping, horeca en 
kanoverhuur) via de watertoren van Polsbroek naar de Cabauwse Molen over de Lansing, en weer 
terug. Deze route is zonder overdragen. Als je meer variatie wil, en geen probleem hebt met 
overdragen, dan kun je terug via de Polsbroeker Voorwetering of de Benschopper Molenvliet. 

 
Online: deze route kan ook online bekeken worden met meer en grotere foto’s:  
https://kanokaartutrecht.nl/rondje-rosenboom.html  

 

Start en Horeca: Rosenboom Recreatie.  
Adres: Benedeneind Zuidzijde 283a, 3405 CJ Benschop. www.recreatielandschaprosenboom.nl 

 
Lengte en overdragen voor de verschillende varianten:  

• Rosenboomroute (punt 1 t/m 5) heen-en-weer:  
Lengte: 18.2 km, of korter als je eerder omdraait. Overdragen: 0x 

• Rosenboomroute heen (punt 1 t/m 5), en terug via de Polsbroeker Voorwetering (punten 
6,7,10 en 11):  
Lengte: 18.6 km. Overdragen: 3x, waarvan 2x vrij lang. Neem een karretje mee! 

• Rosenboomroute heen (punt 1 t/m 5), en terug via de Benschopper Molenvliet (punten 6 
t/m 11): 
Lengte: 21.5 km. Overdragen: 3x, waarvan 1x vrij lang. Dit is de avontuurlijke variant. Bij 
punt 9 zijn geen kanosteigers. Neem een karretje mee! 

• Rosenboomroute tot aan de watertoren (punt 1 t/m 4), dan rechtsteeks naar 
Polsbroekerdam langs gemaal 't Hazepad, en terug naar Rosenboom (punten 10 en 11): 
Lengte: 9.8 km. Overdragen: 1x met ook een zeer lage brug. Je moet in de kano kunnen 
liggen, of over de brug kunnen klimmen. 

 

Alternatieve startpunten:  

• Watertoren Polsbroek 
Adres: Damweg, Polsbroekerdam, ten zuiden van Polsbroekerdam. 

• Parkeerplaats bij Polsbroek 
Adres: Slangeweg, Vlist, net buiten Polsbroek. De kleine parkeerplaats, aan de zuidkant van 
de weg, is onverhard. Er is een informatiebord, een picknickbank, een kanosteiger en een 
paar parkeerplekken langs het pad. 

 

Route: De Rosenboomroute is in paarse kleur aangegeven op de kaart op de volgende pagina, vanaf 
punt 1 t/m punt 5, en weer terug zonder overdragen.  

Je kunt ook een stukje verder varen (tot punt 7 of 8) en via een blauwe route terug gaan langs de 
punten (9), 10 en 11. Je moet dan wel een paar keer overdragen. 
 

 

https://kanokaartutrecht.nl/rondje-rosenboom.html
http://www.recreatielandschaprosenboom.nl/


Kaart: 

 



Route:  
De nummers hieronder verwijzen naar de nummers op de kaart.  

 

1: Vertrek vanaf Rosenboom Recreatie. Vaar door de 
camping en vervolg de sloot. 

2: Aan het einde van de sloot linksaf. Alternatief: ga 
rechtsaf. Het is korter, en zo kom je ook uit bij de 
watertoren, maar langs dit deel zitten veel meer 
waterplanten. Misschien dat het water in de winter wel 
schoon is. 

3: Bij het eerste bruggetje aan je rechterhand: ga hier 
onderdoor en meteen weer rechtsaf. Je ziet nu drie grote 
moderne windmolens van dichtbij. 

4: Als je aankomt bij de watertoren, ga dan linksaf en vaar 
om de watertoren heen. Negeer de vaart naar links, en 
vervolg je weg over de Lansing in het verlengde van waar je 
kwam. 

5: Als je aankomt bij een brug, en net daarvoor een sloot 
naar links die uitkomt bij een molen, dan ben je 
aangekomen op punt 5 van de kaart. Als je alleen de 
Rosenboomroute heen-en-weer wilt varen, draai dan om en 
ga terug. Als je een alternatieve terugweg wilt varen met 
overdragen, vervolg dan je weg over de Lansing. 

6: Aan het einde van de vaart rechtsaf. Je vaart nu over de 
Groote Kerkvliet. Bij de volgende stuw overdragen. 
Kanosteigers zijn aanwezig. Hierna met de bocht naar links, 
en bij de volgende kanosteiger aan je linkerhand uitstappen. 

7: Je bent aangekomen bij de Slangeweg, Polsbroek.  

Als je via de Benschopper Molenvliet terug wil, steek dan de 
Slangeweg over en ga bij het gemaal Slangeweg (direct aan 
de overkant) het water in. Vaar de Lange Vliet af tot een 
kruispunt van waterwegen. Dit is punt 8 op de kaart. Ga 
verder bij punt 8. 

Als je over de Polsbroeker Voorwetering terug wil, loop dan 
met je kano of kajak Polsbroek in en ga na zo'n 200 meter 
aan de linkerkant van de wetering het water in. Hier is een 
kanosteiger. Vaar de hele wetering af, en ga het water uit bij 
een duiker. Loop nog een klein stukje tot de stuw hierna 
(zo'n 100 meter) en ga aan de andere kant van de stuw het 
water in (aan de linkerkant). Hier is een kanosteiger. Dit is 
punt 10 op de kaart. Ga verder bij punt 10. 

8: Neem de meest rechtse watergang, en vaar deze uit tot het einde. 

9: Ga het water uit, loop een klein stukje naar links over een betonnen pad, ga het hekje door aan je 
rechterhand, en steek de weg over. Ga hier het water in (dit is de Korenmolenvliet) en ga naar 
rechts. Ga na 200 meter weer naar rechts. Je ziet hier een lage brug. Als je hier niet onderdoor kunt, 
dan kun je ook om het kleine eilandje heen varen. Vervolg de Korenmolenvliet tot het einde in 
Polsbroekerdam. 
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10: Komend vanaf de Korenmolenvliet, ga linksaf.  

Komend vanaf de Polsbroeker Voorwetering, vervolg je weg 
rechtdoor. 

In beide gevallen: vaar de Benschopper Wetering af tot aan 
het beginpunt bij Rosenboom Recreatie. 

11: Bij huisnummer 283a, aan je rechterhand, ben je 
aangekomen bij Rosenboom Recreatie. Er staat ook een 
bord langs de weg. Helaas is uitstappen op deze plek niet 
eenvoudig, maar je hebt geen keus.... Toch beter dat je op 
het allerlaatst natte voeten krijgt, dan aan het begin. Zelf stapte ik uit bij het kleine steigertje naast 
de witte paal. 

 

Peter Kuiper – kanokaartutrecht.nl 

Ik ben benieuwd naar ervaringen met deze route!  
Reacties kun je sturen naar peter@kanokaartutrecht.nl 

 

Polsbroek 
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