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Vaarroutenetwerk door het 
Wormer- en Jisperveld
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LEGENDA

REGELS BIJ HET (KANO)VAREN
Kano/bootverhuur

De Poelboerderij
(natuur/educatie/
vaartochten)

Aanlegsteiger/
picknickplaats

Kanoroute:
knooppunt met kaart

Sloepenroute: 
knooppunt met kaart

Tevens 
overstapplaats

Horeca

Informatieborden

Weidemolens

Geef voorrang aan motor- en 
zeilboten.
Hinder geen vissers.
Spaar de natuur zoals rietoevers 
en verstoor geen vogels. 
Ga alleen aan land op daarvoor 
bestemde uitstapplaatsen. 
Honden mogen nergens aan land.
Neem afval mee naar huis.

Knooppunt 
met infopaneel

Station
Wormerveer



Het Wormer- en Jisperveld is het 
grootste aaneengesloten veenweide-
gebied van Europa. Met een boot, kano 
of sup vaar je tussen de honderden 
(w)eilandjes en geniet je van de 
bijzondere natuur. Het landschap is 
een wirwar van boerenslootjes, 
weilanden en rietkragen. In het veld 
bruist het van leven. Diverse soorten 
weidevogels die in Nederland voor-
komen, broeden hier: grutto, kieviet, 
tureluur en graspieper. Ook roofvogels 
als een buizerd, slechtvalk of kieken-
dief zijn hier vaak te zien. Vogellief-
hebbers kunnen hier dus naar 
hartenlust vogels spotten! Niet alleen 
de vogels, ook de begroeiing is uniek. 
Zeldzame plantensoorten als ronde 
zonnedauw, moerasheide, brede 
orchis en echte koekoeksbloemen zijn 
in het veld te vinden. En doordat het 
water licht brak is, groeien er boven-
dien planten als lepelblad en heemst.

In het veld kom je overal kleine 
molentjes tegen. Deze ‘weidemolen-
tjes’ zijn ook nu nog noodzakelijk voor 
het beheren en in stand houden van 
het waterpeil in het veenweidegebied. 
De molentjes malen op windkracht het 
teveel aan water uit de kleine slootjes 
weg. Daardoor wordt het weiland beter 
begaanbaar voor koeien en de maai-
machine. Zonder begrazing en maaien 
zou het historisch waardevolle open 
landschap veranderen in laagveenbos. 
Onaantrekkelijk voor weidevogels 
zoals onze nationale vogel de grutto. 
De molentjes zijn daarom nog steeds 
noodzakelijk voor behoud en beheer 
van dit eeuwenoude en typisch 
Hollandse veenweidelandschap.

WEIDEMOLENS 
VEENWEIDEGEBIED

      De molentjes malen 
op windkracht het 
teveel aan water uit de 
kleine slootjes weg.

GENIETEN IN HET 
WORMER- EN 
JISPERVELD

Startpunt in Wormer bij 
Kanocentrum Arjan Bloem  
Volg de knooppunten van 
het kanoroutenetwerk:  
26 - 3 - 4 - 5 - 8 - 6 - 7 - 16

Startpunt in Jisp bij 
Molenpad (bootverhuur) 
Volg de knooppunten van 
het kanoroutenetwerk:  
27 - 17 - 15 - 12 - 14 - 28 - 
20 – 13 - 27

Door het veld is een kano-
routenetwerk aangelegd. Op de 
kaart is deze rood gemarkeerd. 
Ook loopt het sloepennetwerk 
door het veld, dit is de witte 
markering. Je bepaalt zelf de 
route en afstand die je wilt 
varen, vrijheid en flexibiliteit 
staan voorop. De route is in 
twee richtingen te varen, van 
knooppunt naar knooppunt via 
de genummerde borden. Bij elk 
knooppunt maak je een keuze 
in welke richting je wilt gaan. 
Veel vaarplezier!

www.bezoekwormerland.nl

VAREN DOOR 
HET WORMER- 
EN JISPERVELD

•

•

Onderweg zijn diverse aanleg-
plekken in het Wormer- en 
Jisperveld om uit te stappen. 
Ga hier gerust even aan wal en 
geniet van de rust en de natuur. 

Kijk voor meer kano- en vaarroutes, 
informatie over het Wormer- en 
Jisperveld en de weidemolens op:  

www.bezoekwormerland.nl
www.zaans.nl
www.natuurmonumenten.nl 
www.bezoekerscentrumpoelboerderij.nl
www.sloepennetwerk.nl

KANOROUTES 
(DUUR 2-3 UUR)

      Diverse soorten 
weidevogels die in 
Nederland voorkomen 
broeden hier.


