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Voor onze sloepenvaarders 

 

 

Ontdekkingstocht Leiden 

 

Na de haven van de WVA te hebben verlaten gaan we stuurboord uit de Heimans 

Wetering op.  

Vervolgens gaan we aan het eind van Wetering bakboord uit naar de Wijde AA. 

Na Hoogmade ga we op de Does richting Leiderdorp. en na passeren van de 

Doesmolenbrug gaan we na ca. 100 mtr. stuurboord uit de Dwars watering op. Let 

hierbij op de kap van de sloep want er zijn enkele lage bruggen maar voor de 

sloepvaarder moet het geen probleem geven. Aan bakboordzijde passeren we de 

leidse studentenroeivereniging, en vervolgens geeft een lage 

brug(3gatenbrug)toegang tot de Zijl. Let hierbij op want de Zijl is de 

hoofdvaartroute en heeft dus voorrang! 

 

 
 

We kunnen stuurboord uit naar de Kagerplassen maar gaan bakboord uit richting 

Leiden.   
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Voorts onder de spanjaardsbrug door en direct stuurboord uit richting de 

Sumatrabrug, rechtdoorvaren onder de Zijlpoortbrug door, de havenkade volgen 

waarbij je aan de rechterhand de historische haven van Leiden ziet liggen.  

 

Vervolgens onder de grote havenbrug door waarna we op de oude Vest/ Oude 

singel varen. Na de blauwpoortsbrug stuurboord naar Galgewater. Na de 

Rembrandtbrug bakboord uit, de witte singel op. Deze vervolgen en na de 

Vreewijkbrug bakboord uit onder de Vlietbrug door. Aan het eind bakboord uit 

het Rapenburg op en aan het eind bij de Noordeindsbrug omkeren.  

 

Nu het Rapenburg uitvaren, Groene brug onderdoor en nu komt een spannend 

stukje, je vaart nu een tunnel in “Het Gangetje” lengte 70 meter, Let op 

stuurboordwal houden en langzaam varen! 
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Aan het eind van de tunnel bakboord uit de nieuwe Rijn op. Halverwege zie je aan 

beide zijden terrasjes, dus aan de rechtkant afmeren en een drankje drinken! 

 
 

Bij de Visbrug stuurboord uit de “Oude Rijn “op. Na de Scheluwbrug, stuurboord 

uit, de Herengracht op. Aan het eind van de Herengracht, bakboord uit naar de 

Singelbrug en vervolgens via de Nieuwe Rijn naar Alphen. Hier eindigt dan ook de 

ontdekkingstocht Leiden. 

 

Veel plezier! 


