Leiderdorpse Kanovereniging "RIJNLAND"

GRACHTENTOCHT LEIDEN
WEIPOORTTOCHT
± 12 km
Route :

grachten van Leiden

Opmerkingen : U wordt door de oude en fraaie binnenstad van Leiden gevoerd en ziet stukjes van
de stad die u nog nooit gezien heeft. Voor een ieder aan te bevelen.
Beschrijving : Met uw rug naar de loods vaart u rechtsaf de Does op, bij de Oude Rijn gekomen
gaat u rechtsaf. U vaart onder de snelweg door en komt even later onder de
Leiderdorpse brug (Stierebrug). Hierna neemt u de eerste links (afbuigend) en vaart
langs het Waardeiland. U kruist het brede Rijn-Schie Kanaal (links de watertoren)
en vaart rechtdoor, Leiden in. U neemt nu de eerste doorgang naar links en komt op
de Singel, volg deze tot de kruising met de Vliet en sla rechtsaf, onder de brug door
de Vliet op. U komt op het Rapenburg, hier rechtsaf. Langs het Van der Werfpark
onder de Breestraat door, tot onder een brug waaronder een T-splitsing is, u moet
hier onder linksaf, maar heeft u trek in een versnapering, sla dan rechtsaf en zie
direct rechts van u twee cafés aan het water. Onder de brug links dus indien u niet
dorstig bent en u vaart recht op de schitterende Koornbeursbrug (!?) af. Doorvarend
komt u op de Apothekersdijk. Aan het einde hiervan moet u onder de brede witte
brug door en komt op het Galgewater. Hoe nauw en laag het ook lijkt, u kunt gerust
linksaf de duiker in die in het Rapenburg uitkomt. Op het Rapenburg gekomen
neemt u de eerste gracht rechts, dit is de Groenhazengracht. Vervolgens komt u
weer op de Singel, rechtsaf en op de Rijn gekomen weer rechts. U vaart weer naar
het Galgewater, recht op de brede witte brug af.
Ga hier niet weer terug onderdoor maar sla linksaf, onder de Blauwpoortsbrug door,
langs de boten van Avifauna,
rechtsaf de Oude Vest op. Deze
volgt u. Aan het einde rechts
onder de brug door, vervolgens
links en u bevindt zich in de
Haven. Langs de fraaie Zijlpoort
vaart u nu rechtdoor de Oude
Rijn af waardoor u uiteindelijk
bij de Spanjaardsbrug uitkomt.
Hier rechtsaf (schuin rechtdoor)
en de Oude Rijn brengt u weer
naar de eerste links, De Does.

