
Knooppuntenkaart Wormer en Jisperveld 
 

 

Op 8 juni 2012 wordt de kanoknooppuntenroute in het Wormer- en Jisperveld officieel 

geopend. Deze route is door de gemeente Wormerland in samenwerking met een groot 

aantal organisaties aangelegd. 

De nieuwe kanoroute voert o.a. over De Marken, 't Zwet, De Poel en door talrijke slootjes 

in het Wormer- en Jisperveld. Aan de rand van het gebied zijn op verschillende plaatsen 

informatieborden geplaatst. Er kan in twee richtingen gevaren worden, van knooppunt 

naar knooppunt.  

Sinds 2008 werkt de gemeente Wormerland aan nieuwe voorzieningen om het Wormer- 

en Jisperveld  meer een beter toegankelijk te maken voor haar inwoners en andere 

recreanten. 

 

WORMERWONEN heeft ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan een kaart van de 

route laten maken. Deze kaart is op papier maar ook digitaal beschikbaar en kan ook 

worden gebruikt op een smartphone. De kaart is te downloaden op de website 

www.wormerwonen.nl en is voor de kanowereld ook hier op de TKBN website gezet. 

 

Het tot stand komen van deze kanoknooppuntenroute is een woord van waardering ten 

zeerste waard. Het is een uitstekend initiatief van de gemeente Wormerland, evenals het 

maken van de kaart door WORMERWONEN. 

 

 

Erik Rem, Regionaal Vertegenwoordiger van de TKBN in Noord-Holland, geeft de 

onderstaande extra toelichting bij de kaart.  

 

 

Aanvullende tips en opmerkingen bij de kaart 

1. De brede sloot vanaf de Jispersluis No.18 naar No.10 (evenwijdig aan het N-H kanaal) 
is ook te varen/roeien. 

2. De dorpssloot van het kerkje in Jisp naar No.27 (vlak bij de Lepelaar) is ook te varen 
(wel smal), niet voor roeiboten.  

3. Weromeri is open van di-zo vanaf 12.00. 
4. De Lepelaar is open di 14.00 en vr-za-zo vanaf 17.00. Bij een groep is eerder open 

mogelijk, tevoren afspreken.  

5. De Poelboerderij is open 1 maart – 1 oktober van 09.30-16.00 (niet in de 
schoolvakantie). Er is nog geen kanoaanlegplaats, maar je kunt vanaf de sluis No.1 

lopen; er wordt aan een kanosteiger gewerkt. 

6. Als je niet bij een kanoverhuurder wil instappen dan kun je naar de Spijtstraat rijden 
(dat is vanaf No.2 naar het zuiden, de bocht bij de sporthal naar het oosten en dan 

circa 300 m verder, meteen na het groenstrookje). Er zijn daar 2 publieke steigers en 

je kunt de auto er ook makkelijk kwijt. 

7. Tussen de knooppunten staan nog extra bordjes op plaatsen zoals bij zijsloten waar 
twijfel mogelijk is over de juiste route. 

 

 


