Vaarroute “Braassemmeer”

Tolhuissluis

Vaarduur 5 uur

Brug Bilderdam

Braassemmeer

Vaarroute “Braassemmeer” is een route die gaat langs een van de mooiste gebieden in het Groene
Hart.
Vanuit Uithoorn vaart u in de richting van de Irenebrug. Gelijk rechts na de brug ziet u het alom
bekend Rechthuis van Uithoorn. U vaart rustig door totdat u bij de splitsing van de rivieren komt.
Hier houdt u rechts aan.
Heerlijk varend over de Amstel nadert u de brug van Vrouwenakker, hier kunt u onderdoor, wel even
de vlag strijken. Het is super relaxed om over dit gedeelte van de Amstel te varen, breed water en de
rust van de omgeving. De Tolhuissluis komt al in zicht, zijn de lichten groen, dan kunt u naar binnen
varen, de sloep niet vast leggen. Er is een verval van slechts 30cm dus het schutten is vrij snel
gedaan.
Na de sluis vaart u direct rechts de Drecht op. Dit is een smal riviertje met z’n eigen schoonheid.
Spoedig bent u bij Bilderdam aangekomen, de brug wordt opengedaan door een vriendelijke
brugwachter. Al genietend van het weer, uw gezelschap en de omgeving komt u aan bij Leimuiden,
ook hier zal de brug worden geopend, dit is het laatste stukje voordat u aankomt bij Oude Wetering,
aan het einde van de Drecht linksaf en weldra bent u op de Braassem. De Braassem is een van de
schoonste wateren.
Op de Braassem is het heerlijk vertoeven er zijn diverse jachthavens met gezellige restaurants. Heb je
je eigen picknickmand mee, ga lekker voor anker. Dit is werkelijk helemaal super. Nog even lekker
rondvaren op de Braassem is het tijd om weer richting Uithoorn te gaan.
U gaat naar de Leidsche Vaart, u komt diverse bruggen tegen die automatisch bediend worden nadat
u op een knopje heeft gedrukt. Het kan soms een paar minuutjes duren voordat de brug open gaat.
Aan het einde van de Leidsche Vaart gaat u linksaf het Aar kanaal op waarna u weer bij de
Tolhuissluis uit zal komen. Na de sluis is het een driekwartier varen en u bent weer in Uithoorn
aangekomen.
Het is nog een kwestie van aanmeren en direct aan de haven kunt u genieten op een van de vele
terrassen. Of het nu een hapje of een drankje gaat worden het kan allemaal op een van de gezellige
terrassen. Bovendien is er een ijssalon waar u van een overheerlijk ambachtelijk ijsje kunt genieten.
Aemstel Boating hoopt dat u met deze beschrijving een indruk heeft gekregen wat u bij vaarroute
“Braassemmeer” kunt verwachten.
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