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Hoe werkt het?
Volg de 2 uur durende Tulpenroute langs de 

verhalen. Op bijzondere plekken vertellen 
tulpenborden deze verhalen in de vorm van 

inspirerende weetjes, feiten en anekdotes die de 
Veense polder bijzonder maken. Achtergronden 

en verdieping van de verhalen vindt u op 
detulpenroute.nl en rondomkaagen

braassem.nl/tulpenroute.

Geen eigen boot?
U kunt de route in uw eigen boot varen. Heeft u 

geen boot? Via Bob on Board kunt u een 
fluisterboot voor 6/8 personen huren en boten 

voor grotere groepen, eventueel ook met gids te 
boeken. Voor meer informatie kijk op 

bobonboard.nl of neem telefonisch contact op via 
06 52 08 30 62.

Zelf bedienen van de sluis
Wilt u de polder in? U bent van harte welkom. U 
vaart vanaf het Braassemermeer, via de Zwet de 
historische sluis binnen, die u zelf bedient. Het 
schutten van deze sluis is een unieke ervaring. 

In de polder
Maak het gezellig, maar heb respect voor de 

omwonenden en de omgeving. Wijk niet van de 
route af in verband met beperkte bevaarbaar-

heid van de polder. Let op de hoogte. De laagste 
brug over de route is 1,20 meter.

Scan de QR Code en ontdek de mooiste plekken, 
leuke bezienswaardigheden, diverse activiteiten 
en andere bijzondere hotspots op en langs de 

route. Door het scannen van de QR Code heeft u 
ook direct een digitale versie van de kaart. 
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Hoe werkt het?
Volg de twee uur durende Tulpenroute  
dwars door de polder van Roelofarendsveen.  
Op bijzondere plekken vertellen tulpenborden  
verhalen in de vorm van inspirerende weetjes,  
feiten en anekdotes die de Veense polder bijzonder 
maken. Op verschillende kassen langs de route 
vindt u ook een beeldverhaal van de poldersage 
over de Veenmeermin. Achtergronden en verdieping 
van de verhalen vindt u op detulpenroute.nl en 
rondomkaagenbraassem.nl/tulpenroute.

Geen eigen boot?
U kunt de route in uw eigen boot varen. Heeft u  
geen boot? Via Bob on Board kunt u een fluisterboot  
huren voor 6 personen; motorboot voor 10 personen;  
of een grote boot met schipper en eventueel een  
gids. Voor meer informatie kijk op bobonboard.nl  
of neem telefonisch contact op via 06 52 08 30 62.

Zelf bedienen van de sluis
Wilt u de polder in? U bent van harte welkom.  
U vaart vanaf het Braassemermeer, via de Zwet  
de historische sluis binnen, die u zelf bedient.  
Het schutten van deze sluis is een unieke ervaring.

In de polder
Maak het gezellig, maar heb respect voor de  
omwonenden en de omgeving. Wijk niet van de  
route af in verband met beperkte bevaarbaarheid  
van de polder. Let op de hoogte. De laagste brug  
over de route is 1,20 meter.
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Scan de QR Code en ontdek de mooiste plekken, 
leuke bezienswaardigheden, diverse activiteiten 
en andere bijzondere hotspots op en langs de  
route. Het geeft u ook direct toegang tot een  
digitale versie van de kaart.
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