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LEGENDA

Aanmeren

Zwemstrand

Recreatie Eiland

Restaurant

Brug

Openbaar Toilet

Toren

Eilandhut

Wedstrijdboei

Ondiepte

Niet betreden

Restaurant Bon

Koffiehuis De Goede Morgen

Beachclub Eiland 1

4KNT (vanaf 2020)

Hotel Restaurant De plashoeve

Hotel Restaurant De Lokeend

The Harbour Club 
 
Het Voordek Pannenkoekenrest

's Anders Eten en Drinken 

Bar & Eetcafé ’t Kruytvat

IJssalon De IJsbeer

Restaurant De Veensteker

RESTAURANTS

Middenweteringbrug *
(kap omlaag)

Baambrugse Zuwebrug *
(kap omlaag)

Viaduct N201

Geuzenbrug *

Heulbrug *

Reigersbrug

Roerdompbrug

Zuiderwaardbrug

Proosdijbrug *

Achterbosbrug *

Gemeenlandsevaartbrug *

Demmeriksebrug *

Loopbrug eiland 1

Loopbrug eiland 2

BRUGGEN

HOW TO: BRUGGEN

*BRUG DRAAIT OP:

Sommige bruggen zijn laag en kan je 

niet onder door varen. Dan moet de 

brug 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.

16-04 tot 15-06

9:00-12:30/13:30-16:30/17:30-20:00

16-06 tot 31-08 (ma t/m do)

9:00-12:30/13:30-16:30/17:30-20:00

16-06 tot 31-08 (vrij t/m zo)

9:00-12:30/13:30-22:00

(geen * dan kan je er onderdoor)

Natuurgebied 

De Botshol

Vinkeveen

N201
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Stilstaan bij 
de geluiden 
om je heen: 
motor uit, 
ogen dicht, 
wat hoor je?

Stilstaan bij 
wat je ruikt: 
motor uit, 
welke geuren 
merk je op?

1 km



Er zijn 12 van zandeilanden 
waar je mag afmeren. Eiland 7 
is vaak lekker rustig. Een 
fijne duik en je door de zon 
weer laten opdrogen in het 
gras. Of aan de waterkant 
zitten, starend over het water 
met voetjes bungelend over de 
rand…. Wij houden er van!

PAUZE
Als je met je vingers even 
over het blad wrijft dan ruik 
je zijn sterke aromatische 
geur. 

KALMOES: de waterplant met 
lange groene smalle bladeren 
met ribbeltjes halverwege het 
blad

WATERMUNT: lijkt op de welbek-
ende munt van de thee: het 
blad is wat kleiner, ronder en 
grijzer met lila lipvormige 
bloemetjes.

GEURENDE PLANTEN

Ontspanmomentjes:
De Zwier Route
Op deze tocht nemen we je mee naar onze lievelingsplekjes op de Vinkeveense Plassen. Met aandacht 

voor het Hier & Nu en al je zintuigen. Ontspannen varen. Ga je mee? De tocht leidt je langs kleine 

intieme sloten met groene wanden van o.a. elsen, eiken en lijsterbes en vele geurende kruiden op 

de oevers, over open water en tussen langgerekte legakkers door. Leg de sloep of kano af en toe 

stil en neem alle geluiden, geuren en kleuren in je op. Ook Nederland is prachtig!

1.Botsholsesloot
Deze sloot ligt op de grens 
met natuurgebied de Botshol en 
dat voel je. Zie je de libel-
len en waterjuffers met hun 
ragfijne vleugels?  En de grote 
diversiteit aan vormen en 
kleur van de oeverplanten? 
Deze sloot is onze favoriet. 
Adem diep in.. wat ruik je 
allemaal? (lees ook bij 
'Geurende Planten')

Drijf even uit over het water 
(motor uit). Sluit je ogen, 
voel je de warmte, de wind? 
Voel je kaken en oogleden 
ontspannen. Ervaar de omgeving 
en dat wat in jou gebeurt. Het 
lijkt wel mediteren :-)

Je koerst af op een huis in de 
verte. Het vaarwater wordt 
steeds smaller. Loopt het hier 
dood? Geniet van de mooie 
treurwilgen die hier staan. 
Zie je de miljoenen kleine 
geelgroene blaadjes?

Wellicht had je het al ergens 
gelezen: bij Zwier is ook plek 
om helemaal tot jezelf te 
komen. Alleen op jouw stukje 
eiland. Zonder telefoon, 
zonder contact met anderen. 
Nieuwsgierig waar dat kan? Nou 
hier!

Voel je de weidsheid, de 
ruimte? Hier voel je je klein 
en toch heel groots. Om dit 
echt goed te voelen ga dan 
even goed rechtop zitten (of 
staan): Yes! Voelt goed he?! 
(of vind je dit maar onzin, 
mag ook hoor!) 

Hier vaar je om het privé 
natuurgebiedje Vinkenrust. Er 
broeden vele watervogels zoals 
meerkoet, fuut en reiger. Ook 
zitten er zwarte zwanen. Welke 
dieren zie jij?

2.Rust 3.Waar naar toe?

4.24 uur zonder 5.Op de plas 6.Vinkenrust

Ssss
sssst
tttt..

Er wordt weleens beweerd dat in Nederland geen échte natuur meer 
bestaat. Wij denken daarover: het is maar hoe je het bekijkt! 
Het klopt dat de Vinkeveense Plassen zijn aangelegd door de mens 
en dat overal waar je kijkt de mensenhand zichtbaar is. En toch 
voel je de kracht van de natuur daar dwars doorheen: het kab-
belende water, de vele dieren met hun geluiden, al het groen dat 
zijn eigen weg gaat. De Vinkeveense Plassen zijn een échte mix 
van 'recreatiegebied' (dat zie ervaar je vooral op mooie zomer-
dagen) en Hollandse natuur. Natuur in de Randstad, misschien niet 
ongerept en vrij van mensen. Wat ons betreft wel inspirerend en 
met een grote kracht. Voel je mee?

VINKEVEENSE PLASSEN
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