
Korte omschrijving roeitochten in en om Amsterdam: 

 

Roeitochten Amsterdam en omstreken: 

Hieronder volgt een korte omschrijving van de verschillende tochten. In 

de beschreven tochten worden (cultuur)historische bijzonderheden, 

aanlegplekken en horecatips aangegeven en worden nautische 

bijzonderheden vermeld (meenemen van sluistouw, hoosblik, sluisgeld 

etc.). Alle routebeschrijvingen zijn voorzien van kaarten, waarop de 

routes staan ingetekend.  

 

Amsterdam 

Amsterdamse Plassentocht ( 24 km):  

Bij deze tocht passeer je drie sluizen: de Nieuwe Meersluis (of 

Schinkelsluis), de Akersluis en de Cramergrachtsluis. De laatste twee 

worden van afstand bediend en via je mobiele telefoon kun je verzoeken 

de sluisdeuren te openen (het telefoonnummer staat bij de sluis 

aangegeven).  

Vanaf het Nieuwe Meer roei je via Sloten naar de Sloterplas. Terug ga je 

via Nieuw West (Erasmusgracht, Admiralengracht en Schinkel). 

Bij de zeilschool op de Sloterplas kun je koffie drinken, lunchen of een 

sanitaire stop maken. Pikhaak en sluistouw meenemen! 

 

Beelden en Bruggen (17km): 

Deze tocht voert langs bruggen en bouwwerken van de Amsterdamse 

School. Je vaart via de Amstel en de Wallen naar het Entrepot. Er wordt 

veel aandacht besteed aan de bruggen en beelden. 

 

De Ceuvel (20 km): 

De Ceuvel is een innovatieve broedplaats in de haven van 

Buiksloterham (Amsterdam Noord).  

Een groep (landschaps)architecten legde op vervuilde grond een parkje 

aan met plantensoorten, die de vervuilde grond moeten zuiveren. 



Vervolgens werden op deze grond woonboten geplaatst, die met een 

meanderend pad verbonden werden. 

Deze tocht is alleen voor ervaren roeiers bedoeld of als midweektocht. 

Je moet het IJ oversteken en in het gebied rond het IJ met veel 

pontveren,  rondvaartboten en beroepsvaart. Blijf weg bij de pontveren 

en volg de voorgeschreven route.  

Bij de Ceuvel kun je desgewenst iets eten of drinken. 

Hoosblik, pikhaak en landvast meenemen. 

 

Oostelijk Havengebied (architectuurtocht), 20 km: 

Het Oostelijk Havengebied (Java-eiland, KNSM-eiland, Oostelijke 

Handelskade, Sporenburg, Borneo en Cruquius) behoort tot een van de 

succesvolste naoorlogse nieuwbouwprojecten. 

Rond 1980 werd dit voormalig havengebied bestempeld tot woongebied. 

Aan de krakers is het te danken dat menig waardevol gebouw bewaard 

bleef en dat de havenbekkens behouden bleven, waardoor dit waterrijke 

gebied een uniek karakter kreeg. 

Hoosblik meenemen. 

 

De Wallen (oud Amsterdam), 15 km: 

Via de Oudezijdsvoorburgwal roei je door het oudste deel van 

Amsterdam met de Oude Kerk en de vele seksshops en coffeeshops 

naar de rustige Kromboomsloot.  

Na de oude Jodenbuurt (Rapenburg) vaar je via Oosterdok, Entrepot, 

Artis en de Amstel weer terug. 

Bij Hannekes Boom kan desgewenst gepauzeerd worden. 

 

Westelijke Eilanden/Artis (21 km): 

Je kunt ervoor kiezen om alleen het eerste deel van de tocht te roeien 

(naar de Westelijke Eilanden).  Na de Prinsengracht ga je dan via de 

Amstel terug naar de club. 



Deze tocht voert je via de Keizersgracht en Brouwersgracht naar de 

rustige Westelijke Eilanden (Realen-, Bickers- en Prinseneiland). Begin 

17e eeuw werden deze eilanden aangelegd om de havencapaciteit uit te 

breiden met scheepswerven, pakhuizen en teer- en taankokerijen. Nadat 

de buurt in de 19e eeuw in verval geraakt was, werden de eilanden 

ontdekt door kunstenaars als Breitner en Olie. 

Het tweede deel (na de Prinsengracht de Amstel oversteken) kost je een 

uur extra. Deze tocht voert je langs Artis naar het Oosterdok. Via het 

groengebied en voormalige Sefardische Jodenbuurt de Plantage 

(Nieuwe Herengracht) kom je weer terug bij de Amstel. 

 

Westelijke Eilanden via Boerenwetering en Kostverlorenvaart (20 

km): 

Via de Boerenwetering, Keizersgracht en Brouwersgracht roei je naar de 

rustige Westelijke Eilanden (Bickers eiland, Realeneiland en 

Prinseneiland). Begin 17e  eeuw werden deze eilanden aangelegd om de 

havencapaciteit van Amsterdam te vergroten. 

In de 19e eeuw raakte de buurt in verval en werden de eilanden ontdekt 

door kunstenaars. 

Via de Kostverlorenvaart en Schinkel vaar je via Oud West terug. 

  

Roeitochten in de omgeving van Amsterdam. 

 

Broek in Waterland (34 km): 

Wanneer je het IJ oversteekt, kom je via het Noordhollands Kanaal in het 

karakteristieke dorpje Broek in Waterland met haar houten huizen  in 

pasteltinten en ‘Broeker grijs’. Al eeuwenlang wordt dit dorp door 

toeristen bezocht. 

Het loont de moeite om vanuit het Havenrak aan BB zijde van het kerkje 

een klein stukje door het dorp te roeien (zie beschrijving). 

Hoosblik, pikhaak en sluistouw meenemen. 

 

De Drie Diemen (20 km): 



Via de Weespertrekvaart (met Cinetone als het voormalig Hollywood van 

Nederland) kom je na Diemen uit op drie meertjes, waaraan tal van  

vakantie- en weekendhuisjes liggen. Terug ga je via dezelfde route. 

 

Het Gein (33km): 

Via Ouderkerk en Abcoude roei je naar het schilderachtige riviertje het 

Gein, waar Mondriaan de molens schilderde en de personages van 

Nescio bijeenkwamen om koffie te drinken bij de Vink (bij het 

loopbruggetje). 

Ter hoogte van  Driemond vaar je via Gaasp en Weespertrekvaart terug. 

Peddel, pikhaak, landvast meenemen. 

 

Ilperveld (34km): 

Het IJ overstekend, kom je via Landsmeer en Den Ilp in het Ilperveld 

(een Europees beschermd veenweidegebied). Door de honderden 

legakkers en petgaten (uit de tijd dat er nog veen gewonnen werd) raak 

je al snel de weg kwijt in de eindeloze reeks van watertjes, eilandjes 

moerasbosjes en riet. Je vaart langs het Twiske en door het Ilperveld. 

Hoosblik, pikhaak en landvast meenemen 

 

Landje van Geijsel (26 km): 

Het Landje van Geijsel is een vogeluitkijkpunt ter hoogte van de 

Voetangel (tussen Ouderkerk en Abcoude in). In het broedseizoen kun je 

hier vanuit een vogelkijkhut duizenden vogels zien, die die op dit 

ondergelopen weiland neerstrijken na hun lange tocht uit Zuid-Europa en 

Afrika. Onderweg kun je eventueel pauzeren in het haventje van 

Ouderkerk).  

 

Ouderkerk aan de Amstel (19 km): 

Een tocht over de Amstel langs drie van de oorspronkelijk zestig  

buitenplaatsen) naar het dorp je Ouderkerk. In de 17e eeuw lieten 

kooplieden buitenhuizen bouwen langs de Amstel. Eind 18e eeuw was de 

tijd van de grote buitens weer voorbij, waarbij een zekere heer Kaal goud 



geld verdiende aan de koop en sloop van de buitenhuizen (hij verrijkte 

onze taal met het woord kaalslag). 

Ouderkerk is overigens ouder dan Amsterdam. Op de plek waar nu de 

eeuwenoude Portugees-Joodse begraafplaats ligt, lag vermoedelijk het 

kasteel van de Heren van Amstel gestaan. 

 

Overleek (afhankelijk van de gekozen route 38 km, 41 km of 45 km): 

Het IJ overstekend roei je via het Noordhollands Kanaal naar het 

schilderachtige dorpje Broek in Waterland met haar karakteristieke 

houten huizen. Via het smalle smalle watertje Het Dee kom je uit op het 

meertje de Leek, van waaruit je richting Monnickendam vaart. 

Je kunt op drie manieren terugvaren. Rechtstreeks via de Broekervaart 

of via de meertjes Ooster Ee, Kerk Ae en Bozenmeertje. De derde route 

voert je door Waterland langs de Holysloter Die en de Ransdorper Die, 

maar daar moet je een goede conditie voor hebben (45km). 

Hoosblik, sluistouw en pikhaak meenemen. 

 

Pampus (40 km): 

Deze tocht naar het fort Pampus (vernoemd naar de hinderlijke ondiepte 

in de voormalige Zuiderzee, waardoor schepen lang werden 

opgehouden) kan alleen bij windstil weer geroeid worden. Tegenwoordig 

beschikt R&ZV de Amstel over een zeewaardige vier op IJburg, 

waardoor deze tocht beter vanaf IJburg geroeid kan worden. 

Hoosblik, kleingeld voor de aanleg bij Pampus. 

 

Vinkeveen: via Winkel heen en terug (40 km), via Winkel heen en 

Angstel terug (53 km). 

Via Amstel, Bullewijk, Waver en Winkel vaar je naar de door turfwinning 

ontstane Vinkeveense Plassen. Je kunt er aanleggen bij een van de vele 

eilandjes en zwemmen en picknicken. 

Je kunt kiezen om weer dezelfde weg terug te nemen (40 km) of 

helemaal om te voeren via Loenersloot en Abcoude (53 km), maar dan 

moet je vroeg vertrekken en over een hele goede conditie beschikken! 



Hoosblik, sluisgeld, peddel, landvast en pikhaak meenemen. 

 

Wavertocht (35 km): 

Via Amstel, Bullewijk, en Waver maak je in een rondje door de 

veenpolder de Ronde Hoep, waarbij je weer uitkomt op de Amstel. 

Op de Waver moet je twee loopbruggetje openen en sluiten! 

Je passeert onderweg de dorpjes Ouderkerk, Waver en Nes en op de 

plek waar de Waver in de Amstel uitmondt, ligt een fort van de Stelling 

van Amsterdam. 

 

Weesp (44 km): 

Via de de Weespertrekvaart, Gaasp Smal Weesp en Vecht kom je in het 

stadje Weesp. Onderweg steek je het Amsterdam Rijnkanaal over. 

Je kunt eventueel aanleggen bij de roeiclub van Weesp. Terug kun je het 

beste dezelfde route nemen.  

 

Westeinderplassen (38km): 

Via het Nieuwe Meer en de Ringvaart vaar je naar Aalsmeer. Daar kun je 

via de Brandewijnsloot of Aardbeiensloot naar de Westeinderplassen 

roeien, waar je op een tiental plekken kunt pauzeren bij openbare 

aanlegplekken. Je kunt er zwemmen en picknicken. 

Onderweg kun je ter hoogte van Schiphol pauzeren bij een langgerekt 

vlot. 

Peddel, pikhaak, landvast meenemen. 


