FIETSEN, WANDELEN EN
VAREN IN DE PROVINCIE
UTRECHT
Utrecht is prachtig en je bent zo buiten! De
kleinste provincie van Nederland, maar met
grootse verhalen. Je vindt er meer dan 300
kastelen en buitenplaatsen, de forten van de
Hollandse Waterlinie en overblijfselen van de
Romeinse Limes. Utrecht is een provincie met
verschillende landschappen, afgewisseld met
middeleeuwse steden en dorpen.
Dankzij uitgebreide routenetwerken kun je
alle kanten op. Kijk voor alle fiets-, wandel-, en
vaarmogelijkheden op routesinutrecht.nl.

DEMMERIKROUTE
Type:
Wandeltocht

Lengte:
12.0 km

Wandelroutenetwerk
In het grootste deel van de provincie Utrecht
vind je wandelroutenetwerken op basis van
knooppunten. Je herkent het netwerk aan de
oranje schildjes met blauwe cijfers en pijlen.
Op de Utrechtse Heuvelrug ligt nog een
netwerk op basis van gekleurde
bewegwijzering. Indien wandelroutes niet zijn
bewegwijzerd, volg dan de tekst van de
routebeschrijving of GPX.
Kijk voor de mooiste wandelroutes en
wandelplanner op
routesinutrecht.nl/wandelen.

LET OP!
De routebeschrijving, kaart en tips voor
onderweg zijn in deze print automatisch
gegenereerd. Het is mogelijk dat de
bewegwijzerde route in het veld afwijkt van
deze routefolder.
Houd er rekening mee dat je te gast bent in
het landschap. Blijf op de paden en
gemarkeerde route, houd rekening met
andere recreanten en laat geen afval achter.
Natuurgebieden en landgoederen zijn veelal
alleen toegankelijk van zonsopgang tot
zonsondergang. Daarnaast kunnen paden
afgesloten zijn vanwege broedseizoen (maartjuni) of verboden voor honden.
Is de bewegwijzering van routes verdwenen
of beschadigd? Geef opmerkingen over de
routenetwerken aan ons door via
routesinutrecht.nl/melding.
Routes en routenetwerken in de provincie
Utrecht worden beheerd door: Routebureau
Utrecht
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DIT GA JE ZIEN
Startpunt: Bosdijk 4, 3626 AS
Nieuwer ter Aa
1

Bosdijk
Adres: Bosdijk 1, 3626 AS Nieuwer
ter Aar

2

Donkereindse Bos
Adres: Korenmolenweg , 3648 AA
Wilnis

3

Het Spoorhuis Vinkeveen
Adres: Demmerik 68, 3645 ED
Vinkeveen
http://www.hetspoorhuis.nl

4

Kaasboerderij en
zuivelboerderij Van der Arend workshop kaasmaken in
Vinkeveen
Adres: Demmeriksekade 17, 3645
AZ VINKEVEEN
http://www.arendkaas.nl

5

Demmerikse Bos
Adres: Demmeriksekade , 3626 AZ
Nieuwer ter Aa

6

Boerderijcamping Demmerik
Adres: Demmeriksekade 25, 3645
AZ VINKEVEEN
http://www.boerderijcampingdemmerik.nl
Eindpunt: Bosdijk 4, 3626 AS
Nieuwer ter Aa
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ROUTEBESCHRIJVING
Een prachtige wandeling door de polder van
Demmerik in de Ronde Venen. De wandeling
gaat over mooie paden, omzoomd door
knotwilgen, langs sloten en tussen de
weilanden door. Een paar kilometer gaat het
ook over de weg, wat een mooi beeld geeft
van de huidige bebouwing met mooie
boerderijen. Ook loop je een deel over de
oude spoorbaan, tussen 1915 en 1950 reden
hier de goederentreinen richting de stations
van Vinkeveen en Wilnis.
De naam ‘Demmerik’ is waarschijnlijk een
verbastering van ‘Denemarc’ of
‘Deenmercken’ en slaat op afstammelingen
van Deense Vikingen die zich als kolonisten in
deze veenwildernis hebben teruggetrokken.
De Demmerikpolder is een groene polder die
nog een authentiek beeld geeft van het
oorspronkelijke veenlandschap. In het voorjaar
en de zomer verblijven hier veel weidevogels,
bijvoorbeeld de Grutto, de Kievit en de
Tureluur.
Deze route volgt het
wandelknooppuntennetwerk te herkennen
aan de oranje schildjes met blauwe cijfers en
pijlen. Volg de knooppunten: 26 - 43 – 44 – 45
– 42 – 63 - 32 - 54 - 26.

