
 
 
 

Voor onze sloepenvaarders 
 
 

Een dagtocht naar het 
pittoreske Oudewater 

 
Deze dagtocht begint vanuit de haven van de watersportvereniging WVA en gaan 
bakboord uit over de Heimanswetering richting Avifauna. 
Door het dorp en blijven onze weg vervolgen over de Oude Rijn, langs de hefbrug 
richting Zwammerdam, Bodegraven. 
Via de sluis in Bodegraven, richting Nieuwerbrug (tolbrug h= 1.20mtr). 
In Woerden aangekomen, passeren we de Kwakelbrug (h= 1.20mtr) en de 
Rozenbrug (h=1.70mtr). 
 

Let op! 
Voor de Spellenbrug (vlakbij het station) stuurboord uit de “Korte Linschoten”  
op. We passeren nu een aantal vaste betonnen bruggen waar we met de sloep met 
gemak onderdoor kunnen mits de kap naar beneden is. 
We vervolgen onze tocht over de prachtige “ Korte Linschoten”  
 

In het plaatsje “Linschoten” semi rechtdoor varen ( in het centrum dus niet 
bakboord uit! ) richting Oudewater, de “lange Linschoten” volgen. 
Bij het begin van Oudewater worden we geschut in een oude sluis met een stevig 
verval. 

 
 

In het centrum van Oudewater, kan je overal aanleggen en een bezoekje brengen 
aan het centrum (vergeet niet een ijsje te nemen op de markt en minstens een 
bezoekje te brengen aan de Waag en de 2 cafe’s aan de beide zijden van de 
markt. 
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Weer aan boord, verlaten we Oudewater, direct na het centrum stuurboord u
richting

it 
 de Hollandse IJssel. Op de Hollandse IJssel varen we via Hekendorp, 

aastrecht en naderen we na verloop van tijd de Waaierschutsluis. 
 

 het Gouwe 

). 
 afvaren tot Alphen 

m van 

H
Nu enige tijd, hebben we de keuze tussen door Gouda te varen via de sluis die we
aan stuurboordzijde zien of door te varen over de Hollandse IJssel. 
In het laatste geval komen we op een T kruising waar we stuurboord
Kanaal opvaren richting de Julianasluis. 
Let hierbij wel op, er is in dit gedeelte veel beroepsvaart. 
Bij de Julianasluis moet je je melden via Marifoonkanaal 18 of per mobiele 
telefoon (0182-513096 of 06 50243901
Na de sluis gepasseerd te zijn, kan je vervolgens de Gouwe
aan den Rijn om vervolgens na de Hefbrug bakboord uit richting het centru
Alphen te varen. 
Hier eindigt dan ook de beschrijving van de dagtocht naar Oudewater. 
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