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Aanrijroute   Instappunt: ZH5 Noorden 

Vanaf de A2, tussen Amsterdam en Utrecht, neem je de afslag Kockengen-Breukelen. Vanaf de 

afslag borden Kockengen volgen. Voorbij Kockengen Woerden aanhouden en op de 2e rotonde 

Wilnis-Amsterdam volgen. Voor de brug hou je linksaf Nieuwkoop-Noorden aan, nu Noorden 

aanhouden en bij Noorden rechtdoor blijven rijden langs het water (niet naar Noorden-

centrum). Dan ± 100 mtr. voor de kerk is links een instapplaats voor kano’s. Hier kun je ook 

kano’s en fluisterboten huren en er is een grote parkeerplaats. 

 

Vaarroute 

Vanaf hier vaar je de “Vlietsloot” op en neem je het 1e open vaartje rechtsaf net voor een 

alleen staande boom. Je gaat wat kronkels door en houdt het bredere water aan. Als je bij een 

bomenrij komt hou je linksaf aan dan, bij een groene oever weer linksaf. Iets verder op de 

splitsing ga je rechtsaf en dan weer 1e naar links (dit is ook een elektraroute). Je vaart nu 

tussen bomen door. Voorbij de bomen, op de kruising, ga je linksaf. Iets verder, op de 

splitsing, weer linksaf dan vaar je een meertje op. Dit meertje naar rechts oversteken naar de 

bomen en bij de rietkraag vaar je naar rechts en hier vaar je de “Noordeinderplas” op. Je 

houdt een stuk van de kant de linkeroever aan. Je hebt een mooi uitzicht over het open water. 

Verderop zie je voor je op de oever bomen, daar vaar je omheen en je vaart dan zo de 

“Machinesloot” in. Hier zijn aanlegplaatsen voor boten, een informatiebord en een 

toiletgebouwtje. “Machinesloot” uitvaren en op de kruising rechtsaf, op de hoek is een 

kanosteiger. Je vaart nu op de “Meesloot”. Verderop links is weer een kanosteiger, daar net 

voorbij ga je rechtsaf, hier staat ook een bordje ‘kanoroute’. Je vaart dit uit naar de bomen in 

de verte, daar vaar je een meertje op met een eilandje voor je. Houdt links aan en je vaart 

hier het “Braampjesgat” in. Als je hier door bent steek je het meertje over richting de toren 

van Nieuwkoop. Rechts is de “Noordeinderplas” en wat verder, als je tegen de oever vaart bij 

aanwijsbord naar Zwammerdam, ga je linksaf. Je blijft nu de kant van Nieuwkoop aanhouden, 

langs 2 kerken, huizen en woonboten. Dan krijg je een grasveld met goede uitstap om e.v.t 

Nieuwkoop even in te gaan.  

Blijf deze route volgen en verderop, voorbij de woonboten en precies t/o jachthaven 

Akcerboom en 3e kerk, ga je linksaf. Bij dit slootje staat een bordje (open voor kano’s). 

Dit watertje heet de “Halve Roe”. Op de Y-splitsing ga je rechtsaf, dan op de splitsing linksaf, 

volgende splitsing linksaf en gelijk weer rechtsaf, dit komt uit op de “Meesloot”. Hier rechtsaf 

het bredere water volgen en bij kanosteiger scherpe bocht naar links gaan. Als je op een 

rietkraag aanvaart ga je rechtsaf, je houdt de linkerkant aan en vaart om een uitstekende 

rietkraag en je vaart hier het 1e vaartje in die je krijgt, ook weer aangegeven met een 

kanobordje. Als je een meertje opvaart hou je rechtsaf aan, je vaart een kronkel door en 

neemt het 1e vaartje naar links met een houten doorgang ervoor. Je vaart nu recht op de toren 

van het dorpje Meye af. Voor de kerk ga je linksaf het riviertje de “Meye” op, je vaart langs het 

dorpje Meye. Het riviertje is een mooi watertje met vele bruggetjes, alleen de draaibruggen 

zijn wel eens dicht maar je kunt ze makkelijk open duwen. Je krijgt nog een mooi rustplaatsje 

met bankjes, rechts, en aan het eind van de “Meye” een haakse bocht naar links. Je vaart 

langs Natuurmonumenten de “Vlietsloot” op. Zou je nu rechtdoor varen kom je uit op de 

instapplaats maar je gaat verderop voorbij een kapot draaibruggetje op de kruising met 

aanwijsbord linksaf richting Nieuwkoop. Verderop bij de bomen ga je rechtsaf. Je houdt de 

rechteroever aan en als je een meertje opvaart rechtdoor, langs de rechteroever aanhouden 

en dan kom je weer via dit ommetje op de “Vlietsloot”. Hier voor de rietkraag linksaf naar de 

instapplaats varen. 

 

Samenvattend 

In een zin: een prachtig gebied dat moet je gevaren hebben zo mooi en schoon zwemwater. 

Tochtlengte 19 km 
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