De 8 van de Aar
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Braassem-Drecht
route

Fietsen
Kanoën
Nieuwkoopse Plassen Kaag-Brassem
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Colofon
Deze routebrochure wordt uitgegeven door VVV Het Groene Hart in
samenwerking met het intergemeentelijk overlegorgaan
Rijnstreekberaad en de Alphense kanovereniging “De Kromme Aar”.

U kunt deze brochures gratis downloaden van de website van VVV
Het Groene Hart www.vvvhetgroenehart.nl . Een papieren exemplaar
kunt u bestellen in de webshop van de VVV:
www.recreatie-inspiratiewinkel.nl . Kosten € 2,50 (exclusief
verzendkosten).

Wandelen
Molenviergang route
route
Zegerplas route
Zaans Rietveld route
Weids Wandelen 1
Weids Wandelen 2

Deze serie routes bestaat uit wandel-, fiets- en kanoroutes in en rond
Alphen aan den Rijn, Kaag- en Braassem, Nieuwkoop, en
Rijnwoude. In deze serie zijn verschenen:

Wij wensen u een fijne tocht toe!

Deze kanoroute is ook op het water bewegwijzerd met witte bordjes met een groene rand.
De beschrijving start vanaf de jachthaven ‘De Noord Aa’ te Hoogmade, alwaar kano’s te huur zijn.
(tel: 071-5018411). U kunt ook starten vanuit andere plaatsen (zie routekaart).
Naast de beschrijving van de route treft u een beschrijving van wetenswaardigheden aan in een
kader. De nummers voor de kaders verwijzen naar de nummers op de routekaart.
Voordat u de kano instapt, adviseren wij u eerst de instructies op de laatste pagina’s door te nemen.

Geniet van de rust en de weidsheid van dit
bijzondere stukje Groene Hart.

Tijdens de tocht wordt u door deze brochure
bijgepraat over de vele wetenswaardigheden en
attent gemaakt op bijzondere details.

Deze kanoroute is een heuse Hollandse
Plassentocht. De tocht voert over de
Kagerplassen en poelen en het Braassemermeer,
maar ook door authentiek Hollands
polderlandschap. Talloze molens staan als
bakens in de polder. U vaart door het
molenrijkste gebied van Nederland.

Lengte: ca. 24 kilometer

Als alternatief kunt u op het Vennemeer links aanhouden en
het Zijp opvaren, welke u naar de Kagerplassen voert. Deze
sub-route leidt u over Zweiland, Spijkerboor, Sever en Kever
om uiteindelijk via de Boerenbuurt weer op de hoofroute
terug te keren. Tussentijds kunt u ook weer terugkeren op de

De hoofdroute volgt dus de Stingsloot, die aan het eind scherp naar
rechts buigt en een andere naam krijgt: Achtergat. Aan de
rechterzijde bevindt zich “Watertuin” waar vele bungalows zijn
gebouwd voor bewoning. U komt via het Achtergat op het
Vennemeer. Dit meer steekt u helemaal over om vervolgens de
Molensloot in te varen.

Voor de sub-route gaat u hier rechtsaf de Vaarsloot in. Deze vaart u
uit tot het einde, waar u linksaf de
Oude Ade op gaat. Deze vaart leidt
u door het dorp Oud Ade. Aan de
Leidseweg is een
horecagelegenheid. Na het dorp bij
de Vrouw Venne Molen gaat u
rechtsaf de Zevenhuizervaart in. Bij
het kruispunt gaat u rechtsaf de
Zomersloot in om de hoofdroute
weer op te pakken. Deze sub-route
is qua afstand vrijwel gelijk aan de
hoofdroute.

Bij de eerste driesprong gaat u rechtdoor, maar bij de tweede gaat u
linksaf de Stingsloot in.

Vanuit de jachthaven gaat u direct rechts af en daarna weer rechts
de Does op. U vaart nu langs het dorp Hoogmade. Ongeveer 250 m.
voor de tweede brug gaat u rechtsaf de Zuidzijdervaart op. U
passeert de autosnelweg A4 Amsterdam-Den Haag.
Aan uw linkerhand ontwaart u de bebouwing van de Oud-Hollandse
stad Leiden. Zeer de moeite waard om een bezoek te brengen.

De beschrijving start bij Jachthaven en Kanocentrum ‘De Noord Aa’,
Europaplantsoen 58 in Hoogmade. Telefoon: 071-5018411. De
beschrijving volgt de hoofdroute.
De beschrijving van de sub-routes zijn cursief weergegeven.

Links van u ziet u de diepe Haarlemmermeerpolder (ca. 4,5 m
beneden NAP) die pas nadat de stoommachine uitgevonden werd,

Deze kanoroute had ook heel goed Alkemade route
genoemd kunnen worden. Alkemade. Het is de historische
naam van de gemeente die zes dorpen omvatte. Made
betekent drassige polder. De zes dorpen zijn: Oude en
Nieuwe Wetering, Roelofarendsveen, Rijpwetering, Oud Ade
en De Kaag, respectievelijk het jongste en het oudste dorp.
De Kaag wordt in 1308 reeds genoemd als Kaghe, dat
‘buitendijks land’ betekent. Dat klopt nog steeds.

Zodra u in de Koppoel bent, kunt rechts aanhouden om in het dorp
Rijpwetering te komen, alwaar enkele prima pauzeplekken met
horeca te vinden zijn.
U kunt ook doorvaren naar de volgende poel. U gaat dan als u uit de
Zomersloot komt links af. Bij de eerste driesprong gaat u rechtdoor
en blijft u de Ade volgen. U komt nu in de Kleipoel, ook wel Kiekpoel
genoemd, welke u een beetje rechts laat liggen om de Ade te blijven
volgen naar de derde poel.
Net voordat de Ade uitmondt in de Ringvaart van de
Haarlemmermeerpolder gaat u rechtsaf de derde en laatste poel in:
De Hanepoel. U vaart de Hanepoel door en rechtsboven gaat u een
sloot in die evenwijdig aan de Ringvaart loopt. Deze sloot komt even
later uit in de Ringvaart. In dezelfde richting vaart u verder over de
Ringvaart. Let hier op voor eventueel onstuimig water en de drukke
scheepvaart.

De hoofdroute volgt dus de Molensloot en na 200 meter gaat u
rechtsaf de Boekhorstvaart in. Deze vaart u helemaal door tot een
kruising van waterwegen, waar u rechtdoor de Zomersloot in vaart.
Deze sloot vaart u helemaal uit en dan komt u in de Koppoel terecht.

Dringend advies:
De Kagerplassen zijn ontzettend mooi, maar als de wind ongunstig
staat (d.w.z. vanuit noordwestelijke richtingen) kunt u ze beter
mijden. Zie ook de instructies achter in deze brochure.

hoofdroute via de Zevenhuizervaart en de Diepenhoek. Als u
de volledige sub-route zou uitvaren is dat slechts 1 km.
langer dan de hoofdroute.

gebruikmaken van de toiletten en de kantine. Deze laatste is alleen in
de weekenden geopend. Een stukje verder langs de oever ziet het
oude sluisje van Roelofarendsveen, welke nog steeds in gebruik is.
(zie tekening).

De hoofdroute voert u langs het dorp Roelofarendsveen. Voorbij de
grote jachthaven komt u bij Watersport vereniging “De
Braassemermeer”. Hier mag u, ondanks het bord ‘geen vrije aanleg’
met uw kano bij de jollensteiger aanleggen. U kunt hier

Indien de wind uit oostelijke richtingen waait, is het
raadzaam de oostelijke oever te volgen om via de 'De
Hemmen' aan de Zuidkant van de Braassem de route weer
op te pakken bij het Paddegat. De ingang van het
natuurgebied ‘De Hemmen’ vindt door ca. 100 m. de Leidse
Vaart in te varen. Deze sub-route langs de oostelijke oever
is ca. 3 km. langer.

De hoofdroute volgt de westelijke of rechter oever.

U vaart door Oude Wetering in zuidelijke richting. De Oude Wetering
is een doorgaande vaarroute, het water kan onstuimig zijn. Let
daarom goed op en blijf vlakbij de oever varen. U vaart richting het
Braassemermeer.

drooggemalen kon worden. Even later passeert u via een aquaduct
voor de tweede maal de snelweg A4.
Bij de volgende driesprong gaat u rechtsaf de Oude Wetering op. U
bevindt zich nu het gelijknamige dorp.
Op de rechter oever bevinden zich enkele horeca gelegenheden en
een kanoverhuurder: Felix Kanosport, Kerkstraat 28 (071-3313256).

AFSTANDSTABEL
Does
Zuidzijdervaart; Stingsloot; Vennemeer
Molensloot; Boekhorstvaart; Zomersloot
Koppoel; Kleipoel; Ade; Hanepoel
Ringvaart
Oude Wetering; Braassem (west)
Paddegat; Wijde Aa; Kromme Does
TOTAAL:
Oude Wetering; Braassem (oost) (extra)

2 km
4 km
3 km
3,5 km
2,5 km
5 km
4 km
24 km
3 km

U vaart door het Paddegat en houdt daarbij rechts aan waardoor u
op de Wijde Aa terecht komt. Kies afhankelijk van de wind de zuid- of
noordoever die u blijft volgen. Via de Kromme Does komt u weer in
Hoogmade, waar u rechtsaf gaat naar Jachthaven en Kanocentrum
‘De Noord Aa’, het vertrek- en eindpunt.

Helemaal aan de zuidwest kant van de Braassem is het Paddegat.
Daar is een voetveer die de verbinding tussen de Roelofarendsveen
en Woubrugge onderhoudt. Tevens bestaat aan de Woubrugse kant
de mogelijkheid voor een hapje en drankje en is er kanoverhuur:
Veerdienst Van Leersum, Boddens Hosangweg 118 a/b (0172519329).
Ook een bezoekje aan het natuurgebied De Hemmen is de moeite
waard. (meer info in route II en III). Daar vindt u in de jachthaven een
prima pauzeplek.

Roelofarendsveen: Kenmerkend is de grote voormalige
watertoren waar een grote rode tulp op afgebeeld staat.
Voorbij de grote jachthavens vindt u het oude sluisje van
Roelofarendsveen. Dit sluisje was in vroeger tijden de enige
toegang tot het lagergelegen kassen- en slotengebied. Daar
was ook de veilig gevestigd. Hier boomde menig kweker zijn
praam. In 1988 is het sluisje na een restauratie weer
heropend.

