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BRUG: In totaal kom je 10 bruggen 
tegen. 6 bruggen zijn te laag om 
onderdoor te varen. Die bruggen moeten 
draaien. Voor de brug is vaak een 
wachtsteiger. Druk op de knop en de 
brugwachter komt binnen nu en een half 
uur. Houdt rekening met de draaitijden 
en pauzes van de brugwachter. Anders 
lig je wellicht ongewild een uur te 
wachten..

SLUIS: Jullie gaan twee keer door de 
sluis. Ook bij de sluis is een 
wachtsteiger met knop. Indien er een 
rij met boten ligt: achteraan 
aansluiten! In de sluis leg je de boot 
niet vast, want je gaat 1,75 m omhoog 
of omlaag. Touw voor én achter om de 
bolders slaan (zo hoog mogelijk als je 
omhoog gaat) en in de hand houden. Zo 
kun je aantrekken of vieren als de 
sluis gaat draaien. Houdt ook bij de 
sluis rekening met draaitijden en 
pauzes.

(geen * dan kan je er onderdoor)

HOW TO BRUG & SLUIS 

LEGENDA

* BRUG DRAAIT OP:
16-04 t/m 31-05

9:00-12:30/13:30-19:00

01-06 t/m 31-08

9:00-12:30/13:30-20:00

01-09 t/m 15-10

9:00-12:30/13:30-19:00

** BRUG DRAAIT OP:
16-04 t/m 15-06

9:00-12:30/13:30-16:30/17:30-19:00
16-06 t/m 31-08

9:00-12:30/13:30-20:00
01-09 t/m 15-10

9:00-12:30/13:30-19:00

Restaurant

Brug

Sluis>>

1

Fort aan de Winkel

Fort Waver Amstel

Fort in de Botshol

RESTAURANTS
Restaurant Bon1

De Stokkelaer2

Restaurant de Voetangel3

Restaurant De Oude Smidse4

Bakker Out5

Boerderijcamping Amstelhoeve6

7 Cantina del Corazon

FORTEN
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Nellesteinbrug*

Stokkelaarbrug*

Brug te Ouderkerk

Jan Benninghbrug

A9 viaduct

A9 viaduct

Keabrug**

Waverbrug**

BOTSHOL
VINKEVEENSE PLASSEN

WINKEL

HOLENDRECHT

BULLEWIJK

AMSTEL

OUDERKERKERPLAS

Amstelveen

Nes a/d 
Amstel

Ouderkerk
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Voetangelbrug*

H11 Kerkbrug*

Proosdijersluis* >>
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Hoeveel
damsluizen 

kom je tegen?

Zie je dat 
het land en 
de sloten 

lager liggen?

Hier heb je 
fijne pauze-
plekjes



Rondje Ronde Hoep
Een route om te ontspannen. Weg uit de drukte, tussen het groen. Langs de waterkanten hoog riet. 

Hier en daar een doorkijkje over de weilanden en de skyline van Amsterdam. Leg de boot eens stil, 

motor uit en luister naar de geluiden van het water, de wind en de dieren om je heen. Hoor je dat? 

Je vaart om polder de Ronde Hoep heen. Wellicht ken je de Ronde Hoep van een rondje wielrennen? 

Het is ook over de weg een gewilde route. Je vaart over de eeuwen oude riviertjes Winkel, Waver, 

Bullewijk en Amstel. De route komt langs één dorpje: Ouderkerk aan de Amstel. Een goede plek om 

pauze te houden. Hier zijn vele leuke en goede restaurantjes te vinden. Geniet!

1.Het land is lager
Kijk maar eens goed. Alle 
polders en sloten liggen hier 
lager dan de wegen en de 
riviertjes die je vandaag 
bevaart. Het water ligt op 
-0,40 meter NAP. Het omliggen-
de land ligt 2 tot 6 (!) meter 
lager. Dat heeft een hele 
geschiedenis én is kenmerkend 
voor dit gebied. In het kort: 
de veengrond is ontgraven, 
bemalen en ingeklonken.

De polder is niet verveend en 
heeft nog grotendeels het 
oorspronkelijke verkavelings-
patroon uit de middeleeuwen. 
Omdat het veen hier niet 
ontgraven is, ligt het land  
'maar' 2 meter onder NAP. 
In het midden is een weide-
vogelgebied met een hoger 
waterpeil. Hier leven vele 
(water)vogels en andere dieren 
een mooi leven.

Waarvoor zijn die muurtjes met 
stalen frame en balken op de 
kant? Dit zijn damsluizen. Ze 
werden gebruikt om het water 
snel te laten stijgen om zo 
gebieden te laten overstromen 
in tijden van oorlog. Ze zijn 
onderdeel van de Stelling van 
Amsterdam. Nog steeds zijn ze 
nuttig. Bij de dijkdoorbraak 
in Wilnis (2003) werden enkele 
keringen gesloten om over-
stroming van nog meer polders 
te voorkomen.

Is het al tijd voor een kop 
koffie? Dat kan hier prima! Ons 
favoriet is Bakker Out (sinds 
1897), hij zit net naast de 
brug. Ouderkerk zelf is een 
leuk klein dorpje, 2 eeuwen 
ouder dan Amsterdam. Fijn om 
even doorheen te banjeren.
Er is een cultuurhistorisch 
museum, een joodse begraaf-
plaats en een oud kerkje 
(hervormd, uit de 18e eeuw).

De forten zijn net als de 
damsluizen onderdeel van de 
Stelling van Amsterdam. Dit is 
een verdedigingsnetwerk uit 
eind 19e eeuw. 49 forten 
rondom Amsterdam die met 
elkaar verbonden zijn door 
dijken en waterwegen. 
In tijden van oorlog konden 
weilanden onder water gezet 
worden om het oprukken van de 
vijand te stoppen. 

Een waar paradijs voor vele 
trek- en roofvogels. Ook vele 
libellensoorten vind je hier 
(wel 22 soorten!). De planten 
zijn uniek door o.a. de water-
kwaliteit. Totaal zijn er wel 
240 soorten te vinden waarvan 
er 14 soorten zeldzaam zijn, 
zoals de vleeskleurige orchis, 
ronde zonnedauw en groot 
nimfkruid.

2.De Ronde Hoep 3.Damsluizen 

4.Ouderkerk 5.Forten 6.Botshol

Overal in Nederland daalt het 
aantal grutto’s of het blijft 
gelijk. In de Ronde Hoep is 
sinds enkele jaren een stij-
gende lijn te zien in het 
aantal grutto's. Bijzonder 
toch?

GRUTTO GRUTTO

Kijk goed misschien zie je wel 
de gele kwikstaart, de gras-
pieper, de slobeend, de ture-
luur, de veldleeuwerik en de 
zomertaling. Motor uit en 
luisteren maar!

NOG MEER VOGELS

ook leuk
om te weten:

-NAP

410

420

430

440

Er komen nog meer bedreigde 
diersoorten voor. En dat 
vinden wij best speciaal! 
Bijvoorbeeld de waterspitsmuis 
en de meervleermuis (zoog-
dier). Wie kent ze niet?! 
En de rugstreeppad of de 
kleine modderkruiper. 
De laatste is een vissoort. 
Goed om je heen kijken, miss-
chien zie je ze wel.

BEDREIGD
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