
Kromme Mijdrechtroute 

Door: Peter Kuiper 

 

Dit is een kanoroute over de Kromme Mijdrecht, en terug door Mijdrecht en Wilnis over de 
Kerkvaart, de Ringvaart en de Heinoomsvaart. 

Het startpunt bij punt 1 (TOP Eiand van Hein) is tevens het startpunt van de Bijleveld- en Gagelroute. 
Deze twee routes kunnen ook gecombineerd worden. 

Deze route gaat via Amstelkade. Het voordeel hiervan is dat je minder meters hoeft over te dragen. 
Op andere sites wordt de route via de Oudhuizersluis beschreven (route A op de kaart, ook voor 
motorboten) of via de Veldwetering, maar dan met een overdracht iets zuidelijker dan Amstelkade 
(route B op de kaart, alleen voor kano of kajak). 

Route A is zeer af te raden omdat het minder mooi is, maar bovenal omdat de overdracht bij de 
Oudhuizersluis zeer lastig is. Er zijn hier geen kanosteigers. Ook ligt verderop een nieuwe dam in het 
water. 

Route B was voorheen een goede optie, maar het terrein waar je dan moet overdragen is verkocht 
aan een particulier. De toegang is daar nu verboden, hoewel dit vanaf het water niet te zien is. Vanaf 
de weg zie je wel een bordje 'Verboden Toegang'. 

De route is met de klok mee beschreven zodat je Amstelkade (punt 4) niet kunt missen. Maar je kunt 
natuurlijk ook andersom varen. 

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

 
Lengte: 19.7 km. 

 

Start: De route begint bij het Toeristisch 
Overstappunt (TOP) Eiland van Hein (voorheen TOP 
Heinoomsvaart) bij punt 1 op de kaart. Hier is een 
parkeerplaats, wat horeca in aanbouw, een 
toiletgebouwtje (in de zomer geopend) en een 
kanosteiger. (zie eilandvanhein.nl) 
Adres: Bovendijk 4G1, Wilnis. 

 

Alternatieve Start: De route kan ook begonnen worden bij het Toeristisch Overstappunt (TOP) 
Pondskoekersluis, bij punt 6 op de kaart. Hier is een parkeerplaats en een kanosteiger. 
Adres: De Hoef Oostzijde 1, De Hoef.  

 

Overdragen: 3, 4 of 5x, afhankelijk of je moet overdragen bij de stuw in de Veldwetering en de 
Pondskoekersluis. Bijna overal zijn kanosteigers, en waar die niet zijn, is overdragen nog steeds heel 
goed te doen. 

 

Sluis: De Pondskoekersluis wordt in de winter bijna niet geschut, maar je kunt hier wel altijd 
overdragen. Kijk hier voor schuttijden. 

Huisjes achter de dijk van de Kromme Mijdrecht 

https://kanokaartutrecht.nl/krommemijdrecht.html


 

Horeca, overnachten en kanoverhuur: 

 

• Eiland van Hein: (Punt 1) Recreatieterrein in ontwikkeling en Toeristisch Overstappunt 
(TOP). Diverse activiteiten. Binnenkort ook met horeca en kajakverhuur. (https://eilandvanhein.nl/) 
Adres: Bovendijk 4 G1, Wilnis 

• Amstelkade: (Punt 4) Natuurkampeerterrein, theehuis en kanoverhuur op een 
zorgboerderij, in een mooie omgeving aan de Kromme Mijdrecht. (amstelkade.nl). 
Adres: Amstelkade 61, Wilnis 

• Groene Hart: (Punt 5) Camping, hooiberghutten, appartementen en kanoverhuur bij de 
boer, aan de Kromme Mijdrecht. (groenehartcamping.nl). 
Adres: Oostzijde 119, De Hoef 

• De Strooppot: (Tussen 5 en 6) Pannenkoekenrestaurant met een aanlegsteiger voor de deur 
(www.strooppot.nl) 
Adres: Oostzijde 42-43, De Hoef 

• Blik op de Wei: (Na punt 6) Hooiberghutten en kanoverhuur bij de boer, aan een zijvaart van 
de Kerkvaart. (www.blikopdewei.nl). 
Adres: Ringdijk 2e Bedijking 33, Mijdrecht 

 

 

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

1: Ga vanaf de kanosteiger naar links, links aanh  ouden en 
onder de brug door. Na de brug naar rechts en weer naar 
links. Na een paar honder meter zie je een kanosteiger aan 
je rechterhand. Dat is punt 2. 

2: Overdragen bij de kanosteiger aan je rechterhand, en ga 
de Veldwetering op. Na een kilometer passeer je een stuw, 
maar als je geluk hebt staat deze open. Ga door totdat de 
vaart een lichte knik naar links maakt. De met bordjes aangegeven route (route B op de kaart) gaat 
hier naar links. Wij gaan rechtdoor tot de volgende landbouwbrug (zie foto). Dit is punt 3. 

3: Ga de eerste sloot na de brug naar links. Vaar deze uit 
tot het einde. Draag over naar de andere kant van de dam. 
Ga in deze sloot naar rechts tot het einde. Je vaart nu 
achterlangs Amstelkade. Onderweg passeer je een vrij laag 
voetbruggetje. Als je diep bukt, of helemaal achterover 
ligt, dan kun je er onderdoor (zonder zwemvest). De plank 
ligt op zich los en kan opgetild worden, maar is behoorlijk 
zwaar. Ga aan het einde van deze sloot naar links.  Vaar 
ook deze sloot uit tot het einde, en ga opnieuw naar links. 
Dit is een heel smal slootje. Vaar het slootje uit tot het 
einde. Dit is punt 4 bij Amstelkade.  

4: Ga het water uit. Loop naar de weg, steek de weg over en ga bij de kanosteiger de Kromme 
Mijdrecht in, en vaar naar rechts. Vaar bijna 3 kilometer tot een zijvaart met een bruggetje aan de 
linkerhand. Dat is punt 5. 

Heinoomsvaart 

Overdragen achter Amstelkade 

https://eilandvanhein.nl/


5: Net voor punt 5 ben je langs camping Groene Hart 
gekomen. Voor gasten of kanohuurders is hier ook een 
kanosteiger. Vervolg je weg over de Kromme 
Mijdrecht, pass  eer De Hoef, ga onder een brug door, 
en hierna nog een kleine kilometer tot de 
Pondskoekersluis aan je rechterhand. Dit is punt 6. 

6: Ga door de Pondskoekersluis of draag over. 
Kanosteigers zijn aan de linker kant van de sluis. Vaar 
de Kerkvaart uit tot in Mijdrecht. Op het einde even 
naar links en weer naar rechts. Je komt uit op de 
Ringvaart. Dat is punt 7. 

7: Ga rechtsaf de Ringvaart op. In het centrum van 
Mijdr  echt is een kanosteiger bij de grote 
parkeerplaats. Vervolg de Ringvaart, passeer de grote 
Johannes de Doperkerk, en vervolg je weg tot in Wilnis. 
In Wilnis aangekomen gaat de Ringvaart naar links en 
kort daarna weer naar rechts. Hierna, net voor de 
tweede brug naar rechts. Hier staat een bord naar de 
Nieuwkoopse Plassen. Dit is punt 8. 

8: De vaart naar rechts, richting de Nieuwkoopse 
Plassen dus, is de Heinoomsvaart. Na de volgende brug 
maakt deze een bocht naar links en kort hierna weer 
naar rechts. Vanaf hier is het nog 2 kilometer tot het 
einde en startpunt van deze route. 

 

Peter Kuiper – kanokaartutrecht.nl 

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

 

Pondskoerkersluis 

Mijdrecht 

mailto:peter@kanokaartutrecht.nl


 

 


