Vaarroute

“Nieuwkoop”

Nieuwkoopse plassen

Vaarduur 8 uur

Kwakelbrug Meijepad

Restaurant Watergeus Noorden

Vaarroute “Nieuwkoop” is meer dan moeite waard om door u ontdekt te worden.
Vanuit Uithoorn vaart u in zuidelijke richting naar de Pr. Irenebrug, onmiddellijk na de brug ziet u het
bekende Rechthuis van Uithoorn. Eenmaal bij de splitsing van de rivieren links aanhouden om de
Kromme Mijdrecht op te varen.
Dit schilderachtige riviertje vaart u af tot het Woedense Verlaat. Rechts aan houden en na enkele
minuten bereikt u de Sluis van Slikkendam. Let op de lijnen niet vast maken tijdens het schutten. Bij
de sluiswachter kunt u een vaarvergunning kopen (€ 4,20 contant afrekenen).
Vaar rechtdoor de Kade wetering af om uiteindelijk op de Nieuwkoopse plassen uit te komen. Al een
beetje trek gekregen, dan biedt restaurant/cafe Watergeus een uitstekende mogelijkheid om volop
te genieten van een uitstekende lunch met uitzicht op de plassen. Heeft u uw eigen proviand aan
boord, ga lekker voor anker, eet, drink relax. Bij Aemstel Boating is het allemaal mogelijk.
Bij de terugvaart gaat u via restaurant Tijsterman, u houdt rechts aan tot vrijwel het einde van dit
gebied waarna u linksaf gaat. Vanzelf kom je uit bij de Kwakelbrug en bent u op de Zuideindeplas
aangekomen. Steek dwars over om de Ziendevaart op te gaan. Belangrijk, vooral heel veel genieten
van deze prachtige vaarroute! Na de Ziendesluis op naar de Oude Rijn richting Alphen aan de Rijn.
Bij de Steekterbrug rechtsaf het Aarkanaal op. Volg het Aarkanaal totdat u bij de Tolhuissluis komt,
nog eenmaal schutten voor het laatste stukje over de Amstel terug naar Uithoorn. Over de Amstel
gaat u heerlijk varend langs Vrouwenakker naar Uithoorn.
Na de brug van Vrouwenakker ziet u links verscholen het fort aan de Drecht, dit maakt deel uit van
de stelling van Amsterdam. Vaar rustig door, Uithoorn komt in zicht.
Na een dag varen, volop genieten van de natuur, met uw gezelschap is het alleen een kwestie van
aanmeren een terrasje uitzoeken en nagenieten met een wijntje en een hapje.
Aemstel Boating hoopt dat u met deze beschrijving een indruk heeft gekregen wat u bij vaarroute
“Nieuwkoop” kunt verwachten.
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