Vaarroute “Ronde Hoep”

Fietsbrug over de Waver

Vaarduur 4 uur

Oude Spoorbrug Uithoorn

Thamerkerk Uithoorn

Vaarroute “Ronde Hoep” is een actieve vaarroute, waarbij diverse bruggetjes zelf geopend en
gesloten moeten worden. Deze route is uitermate geschikt voor natuurliefhebbers die ervan houden
om actief bezig te zijn en in alle rust dwars door het Groene Hart willen varen.
Vanuit Uithoorn vaart u over de Amstel richting Ouderkerk aan de Amstel. Na 20 minuten varen ziet
u de kabelpont, pas op voor de kabel, de kabel moet op de bodem van de rivier liggen voordat u kunt
passeren. Na 300 meter gaat u rechtsaf de Waver op. Al vrij spoedig komt u de eerste fietsbrug tegen
die u zelf moet openen. De Waver is een prachtig klein kronkelend riviertje met uitzicht op de polder,
in de verte kunt u Amsterdam al zien liggen. Nu naderen we de brug van de Hoofdweg, even bellen,
de brug wordt opengedaan door een vriendelijke brugwachter.
Nog twee zelfbedieningsbruggen te gaan u bevindt zich nu bij de splitsing van de Stokkelaarsbrug. Bij
deze splitsing links aan houden, even bellen en de brug wordt weer voor u opengedaan. Heerlijk
varend over de Waver bereikt u de Voetangel. Bij dit restaurant kunt u op het terras genieten van
een drankje of lunch. Nog geen trek, gewoon doorvaren want op culinair gebied is er nog veel meer
te beleven. Ouderkerk aan de Amstel is al bijna in zicht. Al varend onder de A9 passeert u weldra de
Jan Benningbrug u bent in Ouderkerk aangekomen.
De culinaire ontdekkingstocht kan beginnen. Of u nu voor een High tea gaat bij bakkerij Out of aan de
overzijde aanmeert bij de Oude Smidse het is werkelijk heerlijk. Geen keuze kunnen maken, geen
probleem 200 meter verderop bevindt zich de culinaire boulevard van Ouderkerk aan de Amstel.
Gaat u voor Loetje, Ron’s Gastro bar, Paardenburg of Twist het is prima vertoeven op een van de vele
terrassen aan het water. De sloep gewoon aanmeren, uitstappen en begeef je naar het terras,
kortom geniet.
Bij vaarroute “Ronde Hoep” heeft u alle tijd om gezellig een terrasje te pikken. Geen keuze kunnen
maken of gewoon zelf lekker picknicken, bij Aemstel Boating kan het allemaal. Langzaam vaart u
terug vanuit Ouderkerk. Nu is het nog 50 minuten varen naar Uithoorn. Heerlijk relaxed terug over
de Amstel richting Nes met aan de rechterzijde de prachtige Sint Urbanuskerk. Spoedig passeert u
weer de kabelpont, pas op voor de kabel bij passage moet de kabel op de bodem van de rivier liggen.
Uithoorn is bijna in zicht. U vaart langs de Thamerkerk, na passage van de Oude Spoorbrug bent u
weer in de haven van Uithoorn.
Wat is dat heerlijk, aanmeren en vervolgens een ruime keuze aan horeca met zelfs een ijssalon,
ondergaande zon, biertje, wijntje en een hapje erbij wat een superdag was dat.
Aemstel Boating hoopt dat u met deze beschrijving een indruk heeft gekregen wat u bij vaarroute
“Ronde Hoep” kunt verwachten.
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