Leiderdorpse Kanovereniging "RIJNLAND"

HANEPOEL TOCHT
± 27 km
Route :

Does - Zuidzijdervaart - Vaarsloot - Ade - Zomersloot - Koppoel - Kleipoel Ade (nr .1) - Hanepoel - Ringvaart - Kever - Zweiland - Zevenhuizen Vennemeer - Stingsloot - Zuidzijdervaart - Does

Opmerkingen : Deze tocht voert voor een behoorlijk deel over rustige binnenwateren. Eigenlijk
is de benaming 'Meertjes tocht' het best op z'n plaats. Aangezien ook hier weer
delen van de Kager Plassen worden aangedaan is ruim voldoende drijfvermogen
en een goed spatzeil aan te raden.
Beschrijving : Met uw rug naar de loods vaart u linksaf de Does op, u neemt na de jachthaven
de tweede brede vaart links en u bent op de Zuidzijdervaart. Deze splitst zich aan
het einde naar links en naar rechts, u gaat rechtsaf de Vaarsloot in. Volgt deze
kronkelend en u komt door Oud Ade . U volgt de rechteroever en buigt onder de
betonnen ophaalbrug rechts af de Zomersloot in. Deze sloot brengt u naar het
meertje de Koppoel, hier linksaf richting het tweede meertje, de Kleipoel
(rechteroever volgen). Bij de Kleipoel aangekomen gaat u schuin
rechts/rechtdoor de andere Ade op, hier de rechteroever volgend komt u
uiteindelijk rechts terecht op de Hanepoel, een klein binnenmeertje. Doorvarend
gaat u linksaf de ringvaart om de Haarlemmermeer op. Vervolgens de tweede
links. U vaart naar de Kever, steekt deze over richting Zweiland en slaat op het
Zweiland linksaf (eerste), Zevenhuizen in.
Aan het einde van deze
schattige waterloop door het
gehucht Zevenhuizen gaat u
rechtsaf (Boekhorstvaart) , en
aan het einde hiervan links. U
komt op het Vennemeer. U
volgt de linkeroever van dit
meer en komt op het Achtergat
terecht, dat overgaat (links
wegbuigend) in de Stingsloot,
de eerste rechts is dan weer de
Zuidzijdervaart. Vaar deze uit
tot aan de Does, hier rechtsaf en
u vaart weer op de loods aan.

