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Met een ‘cab’ het  
hollandse Plassen

gebied verkennen.  
aanleggen bij een 

terras voor koffie 
of genieten van een 

goedgevulde Picknick
Mand tussen de wei
landen. en ’s avonds 
neerstrijken bij een 
sfeervolle b&b aan 

het water. het voor
jaar begint goed. 

tekst en foto’s: erik van den berg en feMMie goudswaard 
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at doe je als je het water rond de 
Braassem op wil, maar je hebt geen 

varend vervoer? Dan kun je, net als in 
New York en andere grote havensteden, 
een watertaxi nemen. Wij kiezen voor The 
Cab , maar dan wel zonder ‘chauffeur’, van 
Menken Maritiem in Ter Aar. Die nos-
talgisch ogende sloep is geënt op de ele-
gant-stoere boten uit de Roaring Twenties 
waarmee rijke New Yorkers zich naar hun 
buitenhuizen op Long Island lieten vervoe-
ren. Met zo’n klassieke ‘watertaxi’, maar 
dan in niet te missen oranje, pas je zowel 
in het oer-Hollandse plassenlandschap als 
in de hippe studenten-scene van een his-
torische stad als Leiden. Het enige nadeel 
van de naam van onze boot, The Cool Cab, 
is dat sommige mensen denken dat ze met 
je mee kunnen varen. Maar dat leidt wel 
weer tot leuke ontmoetingen.
Het Groene Hart ligt aan onze voeten. Er is 
bijna geen brug te laag of  we kunnen hem 
hebben. En vaargeulen hoef  je niet aan te 
houden, want ‘te ondiep’ bestaat praktisch 
niet. Of  je nu over meanderende rivieren, 
weidse plassen of  door smalle slootjes of  
grachten wilt glijden, met een sloep als 
The Cab kom je overal. En veel hoef  je niet 
voor te bereiden of  mee te nemen. Als de 
eerste zonnestralen zich aandienen, gooi 
je los en vaar je weg. De stad in of  juist 
langs eindeloze weilanden en schilderach-
tige huisjes. Iets dat in het vroege voorjaar 

W

Superhandig: alle vaarkaarten van het 
gebied op de iPad met dank aan de Water-
kaarten-App.

doorgaans helemaal een feest is, omdat je 
dan al dat heerlijke vaarwater nog maar 
met weinigen hoeft te delen en de koeien 
nog lekker uitgelaten zijn. 
Qua natje en droogje kom je met een goed 
gevulde picknickmand al gauw een heel 
eind. Maar er zijn ook voldoende terrassen 
aan het water waar ze lekkere Italiaanse 
koffie serveren en je desgewenst uitge-
breid kunt tafelen. Een gevoel van vrijheid 
gecombineerd met comfort. M’n liefje, wat 
wil je nog meer? Een lekkere plek om te 
slapen misschien? Want aan boord van 
een sloep is dit vaak niet zo comfortabel. 
Gelukkig is ook daar een aantrekkelijke 
oplossing voor: charmante bed & break-
fasts aan het water met een ligplaats voor 
de deur. 
‘Bed & boatfast’ noemen Janny en Arie 
Bosman van de ‘Vrouw Venne Hoeve’ 

het. Zij hebben een waar paradijs aan-
gelegd aan het Vennemeer en ontvan-
gen daar graag gasten van over de hele 
wereld.  Daarbij ook mensen met boten, 
want zelf  varen ze graag met hun sloep. 
Zij bieden mooie kamers in de geheel in 
stijl herbouwde herenboerderij met mini- 
haventje. De kamers zijn nostalgisch en 
allemaal even degelijk als prachtig inge-
richt, schoon en voorzien van alles wat je 
hartje na een lange dag varen begeert. En 
dan kan je ook nog kiezen voor hun nieuw-
ste aanwinst:  een woonboot - een drijvend 
appartement met uitklapbare kikkers om 
je boot aan te leggen. Dichter bij je sloep 
kun je ’s nachts niet slapen, terwijl de hon-
den Hobbes en Muppet goedmoedig over je 
waken. De enige gasten die zij weren zijn 
kinderen die niet kunnen zwemmen. Want 
verdrinking is helaas rondom de boerde-

KaagSociëteit
Watersport Vereniging De Kaag, eigenaar van de Sociëteit, werd reeds in 1910 
opgericht en bestaat dus al meer dan 100 jaar. In 1917 verkreeg de Vereniging het 
predikaat Koninklijk en kocht een oude boerderij aan de Kaag als ‘pied à terre’ 
voor de club. Eerst werd de starttoren gebouwd die in 1921 gereed kwam. Daarna 
verrees in 1932 de koepelvormige rietgedekte Kaag Sociëteit in haar huidige 
vorm. Het gebouw is inmiddels een rijksmonument. Het restaurant is onlangs  
van binnen gemoderniseerd. Voor de Koninklijke Vereniging is een aparte ruimte 
gereserveerd die nog geheel in oude stijl gehouden is.
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Dit geeft 
een gevoel 

van vrijheid, 
gecombi-

neerd met 
comfort

Geen brug zo laag of je kunt hem zelf 
bedienen.

De Hollandse Plassen zijn al meer dan  
honderd jaar een echt watersportgebied. 
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Lezersactie
In de ANWB-gids ‘Bed & 
Breakfast aan het water’ 
staan 100 romantische 
B&B’s beschreven, ook 
in het Hollandse-Plas-
sengebied. Wij geven er 
25 weg aan onze lezers. 
Wil je kans maken op dit 
boekje? Mail voor 5 juni 
je NAW-gegevens naar 
waterkampioen@anwb.nl 
o.v.v. ‘B&B aan het water’. 
Winnaars krijgen auto-
matisch bericht.
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Voor de deur bij de eeuwen-
oude veeboerderij Maria 
Hoeve aan de Wijde Aa.

Bij de eigenaresse Karen van de Ven 
van de Hertog-Inn kun je een culinair 

hoogstaande picknickmand bestellen.

‘Bed & 
boatfast’  
noemen 

Janny en 
Arie hun 

verblijf

Hollandse-Plassengebied aan je voeten
Je kunt natuurlijk onze route navaren (zie kaart). Maar er zijn ook 
alternatieve routes uit te stippelen. Om het je makkelijk te maken 
heeft Zuid-Holland een sloepennetwerk met knooppunten in kaart 
gebracht. Met behulp daarvan zijn leuke (dag)tochten samen te stel-
len met bijbehorende stops. Kijk op: sloepennetwerk.nl. De ANWB 
Vaarkaart H (Hollandse Plassen) of Vaarkaart Groene Hart geeft alle 
informatie over dieptes, brughoogtes en -bediening. Deze vaarkaar-
ten kunnen ook handig als app worden gedownload en gebruikt op 
smartphone of tablet, zo hebben wij ervaren. 
Een goede wegwijzer voor het gebied is de Vaargids Hollandse Plas-
sen van uitgeverij de Amsterdamse Vaargids met praktische informa-
tie als vaarroutes, adressen van jachthavens en horecagelegenheden. 
Ook levert deze uitgeverij een handige Boat & Breakfast-kaart.

de vrijHeid van je eigen bootje
Wij huurden onze boot bij Menken Maritiem in Ter Aar (menkenmaritiem.nl) maar er zijn op en  
rond de Hollandse Plassen nog veel meer sloepenverhuurbedrijven te vinden. Zoals G-man Water-
sport bijvoorbeeld aan de Braassem (g-manwatersport.nl) en ’t Fissertje met Van Wijk-sloepen op 
De Kaag (sloepenopdekaag.nl). Het ligt er maar net aan waar je je tocht wilt beginnen, met welke 
boot en voor welke prijs. Kijk ook op de site varendoorzuidholland.nl (via ‘Praktische informatie’ 
klikken op ‘boot verhuur’). 
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Hobbes waakt ook goedmoedig over 
het drijvende logeeradres van de 

Vrouw Venne Hoeve.

Op de Hollandse plassen staan zelfs 
wegwijzers voor watersporters.

In de koepelzaal van de Kaagsocieteit is het 
aangenaam vertoeven.

De jam bij 
het ontbijt is 
zelfgemaakt 
met fruit uit 
de eigen 
boomgaard
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Eenzaamheid aan de Zwanenburgerpol-
der om de door Karen samengestelde pick-
nick soldaat te maken. Daarna varen we 
over de Zijl en het Rijn-Schiekanaal naar  
Leiden. We meren even aan bij de Zijlpoort 
en nemen als ware sloepverkenners een 
kijkje bij B&B Poort van Leiden. Het is een 
voordelig adres in een authentiek zeven-
tiende-eeuws pand, met uitzicht over de 
passantenhaven. Eenmaal binnen blijkt 
het wel een hoog ‘malle Pietje’-gehalte te 
hebben en vooral geschikt te zijn voor gas-
ten zonder al te veel last van smetvrees.

Als de voorjaarszon echt doorbreekt, is het 
al gauw bloedheet op de door historische 
huizen beschutte Leidsche grachten. Ver-
koeling biedt een drankje bij Annie’s, een 
drijvend terras op het kruispunt van de 
Oude en Nieuwe Rijn waar leuke taferelen 
op het water te aanschouwen zijn. Bij het 
chique ‘Boutique’ B&B Huys van Leyden, 
gevestigd in een fraai gerestaureerd pand 

rij mogelijk. “In dit waterrijke gebied zijn 
veel kinderen verdronken en dat willen we 
hier voorkomen”, zegt de familie Bosman.

De boer op
Voor gezinnen met jonge kinderen is de 
Maria Hoeve aan de Wijde Aa, die we 
eerder op onze eerste vaardag bezoeken, 
geschikter. Je treft er niet alleen honden 
en katten, want je logeert er bij een al 
generaties lang opererende echte veehou-
derij. Met koeien, kippen en konijnen en 
in het voorjaar hordes rondspringende 
lammetjes. Degelijke hekken houden kin-
deren bij het water weg, maar de kans 
dat ze daardoor aangetrokken worden is 
nihil, gezien het geboden vermaak op het 
land. Eigenaren John en Mirjam van der 
Salm die zelf  vier kinderen hebben, maken 
jonge bezoekers graag deelgenoot van hun 
werk. En wat is er leuker voor een kind 
na een dag varen, dan kalfjes voeren en 
meerijden op een tractor?
Om onze indrukken van deze totaal ver-
schillende B&B’s even rustig te ‘herkau-
wen’, sturen we onze ‘taxi’ naar de onder 
watersporters beroemde Kaag Sociëteit 
aan de Kager Plassen. Dit statige etablis-
sement uit 1932 van de Koninklijke Water-
sport Vereniging De Kaag is ook voor 
niet-leden toegankelijk en we hebben er 
gereserveerd voor een copieuze lunch. Het 
is er aangenaam toeven in de koepelzaal 
terwijl het water zachtjes tegen ons bootje 
klotst. Later vervolgen we onze weg over 
De Kager Plassen; niet voor niets een van 
de eerste plekken in Nederland waar varen 

ook als tijdverdrijf  werd beoefend. We pak-
ken de Warcker Leede, het Norremeer, de 
Dieper- en Eijmerspoel nog even mee om 
via het Spijkerboor, de Diepenhoek en de 
Koppoel onder de aangenaam ruisende 
bomen voor de Hertog-Inn in Rijpwetering 
aan te meren. Karen van de Ven, een gedi-
plomeerd hotelmanager en zeer ervaren 
kok, ontvangt ons in haar sfeervolle woon-
keuken met eeuwig brandende Scandina-
visch blauwe AGA-cooker. De kamers op 
de grote zolder van de voormalige deel zijn 
brandschoon en van alle gemakken voor-
zien. De jam voor het ontbijt wordt zelf  
gemaakt met fruit uit eigen boomgaard 
en de eieren kunnen niet verser, want die 
worden gelegd door eigen kippen. Voor het 
diner varen we naar restaurant Het Kom-
pas op het Kaageiland waar we de enige 
bezoekers zijn en dus alle ruimte hebben 
om aan te leggen. 
De volgende dag vinden we een al even 
riant plekje net voorbij kaasboerderij de 

Slapen en ontbijten aan het water
Er zijn meerdere sites met van bed & breakfasts. Bedandbreakfast.nl geeft een 
overzicht van meer dan 4.000 B&B’s door heel Nederland met beoordelingen. 
Ook bij de ANWB kun je bed & breakfasts vinden en direct boeken, waarbij je 
onder andere kunt selecteren op B&B’s met een aanlegsteiger, aan een rivier of 
aan een meer. Zie anwbbedandbreakfast.nl. Aanraders zijn wat ons betreft: de 
Maria Hoeve aan de Wijde Aa in Woubrugge (mariahoeve-logies.nl), de Vrouwe 
Vennehoeve aan het Vennemeer (vrouwevennehoeve.nl), de Hertog-Inn aan de 
Rijpweteringvaart in Rijpwetering (hertogshoeve.nl) en Huys van Leyden aan de 
Oude Vest in de binnenstad van Leiden (huysvanleyden.nl).
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uit 1611 aan de Oude Vest, kunnen we 
ook weer pal voor de deur aanmeren. We 
leggen de boot er voor de zekerheid wel 
vast aan een kettingslot.
Na een prettige nacht in en rond het ‘Huys’  
ontbijten we op gouden stoeltjes, met zil-
veren bestek, omlijst door de klanken van 
Vivaldi’s Vier Jaargetijden. Het uitzicht op 
onze Long Island-boot maakt het decadente 
plaatje compleet. The Cab brengt ons later 
op de ochtend via de Dwarswetering naar 
de Kromme Does en de Braassem, het 
weidse meer dat het middelpunt vormt van 
onze driedaagse sloepentocht. We genieten 
onderweg van een perfecte cappuccino en 
lunch bij Kom Eten in Hoogmade waar we 
tevens verse rode kersen kopen. Ook de 
mooie vergezichten op onze tocht zijn niet 
te versmaden. Net als het zicht op de vele 
molens waaraan we voorbij trekken en 
waarvan de kleuren de geloofsovertuiging 
van de streek verraden. De katholieke zijn 
rood, de protestantse blauw. 
Varen over de Drecht blijkt een overheer-
lijke toegift. Het liefelijke water meandert 
over een dijk hoog boven het land en biedt 
een prachtige blik op de lager gelegen lan-
derijen. Kinderen nemen laat in de mid-
dag een ouderwetse Drech ter duik, terwijl 
ganzenkuikens een sierlijke mars houden 
door het hoge gras op de oever. Alleen 
de Bilderdamse brug moet nog voor ons 
draaien en dan is onze bijzondere Boot, 
Bed & Breakfast-tocht rondom de Braas-
sem helaas alweer voorbij. 

LEIDEN ZONDER LASTEN
Leiden is een stad met 28 kilometer vaarwater en 88 bruggen. Veel musea 
liggen aan het water. Bij het stedelijk museum de Lakenhal, het museum voor 
Oudheden, de Hortus Botanicus en de stadschouwburg kun je gratis voor de 
deur aanmeren (zie ook museumgroep.nl). Er zijn ook talloze horecagelegen-
heden met terrassen aan het water, voorzien van aanlegmogelijkheden. Zoals 
dat van Restaurant Annie’s, Café Diner De Grote Beer en Etablissement Einstein. 
In het centrum van Leiden aan boord overnachten kan bij de Zijlpoort en in de 
Gemeentelijke Passantenhaven (leiden.nl/ligplaatsen).

Het terras van Annie’s ligt midden in de binnenstad van Leiden.

Bij Huys van
Leyden, een 
pand uit 1611,
kunnen we
voor de deur
aanmeren
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