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Gein
Slechts 6 kilometer meet het riviertje 
het Gein. Klein maar fijn is hier zeker 
van toepassing. Langs de oevers staan 
diverse monumentale boerderijen en de 
Broekzijdse Molen. Deze windmolen stamt 
uit 1641 en werd gebruikt voor het bema-
len van de polder. 
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 Langs de Gaasp oplopen.
• In Driemond bij Y-62281-1 rechtdoor, 

Lange Stammerdijk. 
• Bij Y-18167-1 rechtsaf brug over, Brug 

Driemond. 

 Direct na Brug Driemond rechtaf, voetpad 
langs water op.

• Volg het troitoir tot je bij de weg bent en 
steek over.

• Vervolg je weg aan de overzijde van de 
weg tot bij de N-weg.

• Steek de provinciale weg N236 via de 
verkeerslichten over.

• Aan de overzijde rechtsaf en direct links 
de weg langs de Gein in, links zie je bui-
tenplaats Schoonoord.
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 We volgen de weg langs de Gein  
3,3 kilometer tot wandelknooppunt 15. 

• Daar gaan we linksaf, Velterslaan in, naar 
wandelknooppunt 16.

• Bij wandelknooppunt 16 blijven we de 
asfaltweg volgen naar wandelknooppunt 
18 aan het einde van de straat.

• Aan het einde bij het kanaal en wandel-
knooppunt 18 gaan we rechtsaf, langs het 
Amsterdam Rijnkanaal op.

 De eerste mogelijkheid rechtsaf.
• We lopen de brug op en steken hierdoor 

ook het Amsterdams Rijnkanaal over.
• Aan de overzijde rechtsaf en via de trap 

naar beneden. (het fietspad blijven vol-
gen mag ook)

• Onder aan de trap rechtdoor blijven 
lopen en rechtsaf het fietspad op.

• Aan het einde van het fietspad linksaf.
• Aan het einde van de weg rechtsaf, brug 

over.
• Na de brug direct rechtsaf, Dorpsstraat.
• Op de kruising schuin rechtdoor blijven 

lopen, Dorpsstraat vervolgen, is een een-
richtingsweg.

• Na huisnummer 120 rechtsaf, Adri 
Ameszpark richting ‘pont Nederhorst den 
Berg’. 
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Vaartijden pont Nigtevecht
Ma-vr: 7.30-8.30 uur, 12.00-13.30 uur 
en 15.30-17.30 uur.
Za-zo: 12.00-17.30 uur.
Half december tot en met begin januari 
geen vaart.
Check: www.voetveren.nl
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 Met de pont de Vecht oversteken. 
 Let op: check van tevoren de vaartijden 

van de pont. 
• Eenmaal aan de overkant, rechtsaf dijk 

volgen. 
• Houd de Vecht bijna 2 kilometer aan je 

rechterhand.

Fort bij Nigtevecht
Het Fort bij Nigtevecht, aangelegd rond 1900, behoort bij de Stelling van Amsterdam met 
als doel een sluis en waterinlaatpunt te beschermen. Dat inlaatpunt en de sluis waren 
immers nodig om in geval van oorlog grote stukken land onder water te kunnen zetten. 
(bron foto: Nederlands Instituut voor Militaire Historie/Wikimedia Commons)
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