Vaargebied met veel variatie
Amsterdam Nieuw-West - met als klotsend
hart de Sloterplas - heeft een heel divers en
fijnmazig waternetwerk, ideaal om te kanoën.
Vele afwisselende routes zijn mogelijk. Over
de historische waterranden of langs recente
toevoegingen. Door stedelijk, park- of landelijk
gebied. Over weidse meren, met de Noordoever
van de Sloterplas als toekomstig gemeentelijk
monument. Of varend door de beslotenheid
van de Amsterdamse Biesbosch op weg naar
waterspeelplaats De Natureluur. Je peddelt
vanuit middeleeuws veenweidegebied zo het
proefontwerp voor de Noord-Oostpolder in bij
de Tuinen van West-kanoroute.

Ontdek het kanoparadijs Nieuw-West

Licht, lucht
& kano’s
Horeca

Kanoparadijs Nieuw-West

Kunst en natuur

Naast de watersportcentra is er nog een
ruime hoeveelheid andere horeca binnen het
waternetwerk. Zie hiervoor de kaart.

Het is niet toevallig dat Amsterdam (Nieuw-)
West een kanoparadijs genoemd kan worden.
Het beroemde Algemeen UitbreidingsPlan (AUP)
uit 1935, was de basis voor de huidige Westelijke
Tuinsteden. Daarin lezen we het volgende:

Dit afwisselende gebied wordt als toegift nog
gelardeerd met o.a. beeldende kunst, historische
molens, architectuur uit vele tijdsperioden
en musea. Speciale vermelding verdient
het prachtige stoomgemaal aan de ruime
ringvaart en het bijzondere boostergemaal in
het Rembrandtpark. Ook het vogelleven met
o.a. sperwers, haviken, buizerds, aalscholvers,
lepelaars, futen en ijsvogels, draagt bij aan de
totaalbeleving. En er zijn plekken te ontdekken
waar je in het juiste seizoen onbeperkt bramen
kunt eten vanuit de kano.

Geniet van de natuur
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In de Tuinen van West is een klein natuurgebiedje ’s winters en in het broedseizoen
afgesloten. En de bosbaan kan je bij roeiwedstrijden niet oversteken. Bekijk daarvoor
de bosbaankalender van het Amsterdamse
Bos. Daarbuiten is het water het hele jaar vrij
toegankelijk. Vanuit de kano geniet je nog meer
van bloeiende waterplanten en broedende
vogels. Als goede gast hou je daarbij rekening
met de natuur en ook je afval neem je natuurlijk
weer mee terug.

Het ligt voor de hand, dat bij de uitwerking van de desbetreffende
detailplannen erop zal moeten worden gelet, dat het ontworpen
stelsel van waterwegen ook zooveel mogelijk dienstbaar wordt
gemaakt aan de behoefte van de watersport, o.a. door op daartoe
geschikt gelegen plaatsen de gelegenheid te scheppen, lichte
vaartuigen, zooals kano’s, van het eene water naar het andere te
brengen, zoodat de liefhebbers tochten van verschillende grootte,
tot zelfs rondvaarten om de stad heen zullen kunnen maken.

Kennismaken met kanoën

Kies zelf je route
Met deze kanokaart kan je zelf routes samenstellen. Er zijn voor de beginnende kanovaarder volop
mogelijkheden voor mooie korte trajecten rond
de Sloterplas. De gevorderde toerkanoër kan de
tochten in vele lengtes variëren. Als bonus schetst
de kaart de mogelijkheden voor de avonturier, die
ongebaande (water)paden wil gaan waar voorzieningen nog ontbreken.

www.nicenieuwwest.nl/kanoparadijs

En aan de voorzieningen blijft gewerkt worden.
Sinds 2010 zijn de Aker- & Cramersluis 24 uur
per dag passeerbaar. Vanaf 2018 zal dat ook
gelden voor de Heemstedesluis. Overstappen
worden verbeterd of overbodig gemaakt en
routes toegevoegd. Zoals de Tuinen van Westroute die voorjaar 2016 is opengegaan. En als
topper het Rondje Sloterplas-Rembrandtpark
(open in 2017). Acht avontuurlijke kilometers
puur genieten. Een aanrader voor wie het echte
toergevoel wil meemaken zonder meteen de
hele dag onderweg te zijn.

Doorvaart naar vele kanten

Nieuw-West

Het gebied aan de groene rand van Amsterdam,
ligt een kwartiertje fietsen van de Dam en is
ook via water of snelweg goed bereikbaar.
Vanuit het gebied kan je via de Ringvaart
doorvaren richting Haarlem (Mooie Nel,
Spaarne). Of zuidelijk naar het Amsterdamse
Bos of de Westeinderplassen. De Amsterdamse
grachtengordel is zelfs via drie routes varend
bereikbaar.

De twee watersportcentra bij de Sloterplas
zijn opgeknapt en verhuren kano’s. Kinderen
t/m 14 jaar kunnen bovendien een klein rondje
funkanoën bij Het Landje in het Rembrandtpark.
Met de Ookmeer Jungle is er een extra
mogelijkheid gekomen om begeleid kennis te
maken met de kanosport. Tegen de oude stad
aan, kun je bij de Admiralengracht kano’s huren
of les nemen. Ook in het Amsterdamse Bos zit
een kanoverhuur. En voor wie meer wil, is er al
veertig jaar de kanovereniging Sloterplas. Zie
voor de adressen de website.

Verklaring letters & cijfers
Kanocentra
K1 Kanovereniging Sloterplas
K2 Watersportcentrum Sloterplas, kanoverhuur
K3 Watersportcentrum de Duikelaar, kanoverhuur
K4 Ookmeer Jungle (Griffioen Outdoor)
K5 Bouwspeelplaats ’t Landje
K6 SUP-Center Amsterdam / Kanoschool.nl,
kano-en SUP-les, kano- en SUPverhuur
K7 Kanoverhuur Amsterdamse Bos
Richtingen
N1 Westerpark, Jordaan
N2 Centrum, Grachtengordel
N3 Zuid en Amstel
N4 Westeinderplassen, Leiden
N5 Haarlem
N6 Amsterdamse Bos - Zuid
Sluizen
S1 Cramersluis (Nieuw-West – Binnenstad;
op afstand bediend)
S2 Akersluis (Nieuw-West – Ringvaart Haarlemmermeerpolder;
op afstand bediend)
S3 Heemstedesluis (Nieuw-West – Binnenstad; nog buiten gebruik)
S4 Nieuwe Meersluis
S5 Bosbaansluis (buiten gebruik)
Molens
M1 De 1200 Roe
M2 De 1100 Roe
M3 Akermolen (theehuis)
M4 Molen van Sloten (te bezichtigen)

DOOR: WOUTER VAN DER WULP, MARTIN WOLTERS & IWAN DANIËLS | www.nicenieuwwest.nl/KANOPARADIJS

Kanoparadijs

Musea
T1 Van Eesterenpaviljoen (toekomstige locatie)
T2 Kuiperijmuseum en Molen van Sloten (Rembrandt op zolder)
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Overdraagpunt, zonder voorziening
Overdraagpunt met voorziening
 Horeca / koffie
 Rustpunt met bankjes of picknicktafel
g Winkelcentra (bereikbaar vanaf het water)
 Natureluur
 Park
 Stoomgemaal Lynden

Routes
Aangeraden kanoroute
Avonturiersroute
Toegankelijk van 16 juni tot 31 oktober
Geen toegang tijdens wedstrijden
Doodlopend
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