
Leiderdorpse Kanovereniging "RIJNLAND" 
 
 

 BOERENBUURT 
±± 25 km 

 

 
Route : Does -Zuidzijdervaart - Stingsloot - Vennemeer - Zijp - Zweiland - Kever -

Boerenbuurt - Ade - Kleipoel - Koppoel - Zomersloot - Ade - Vaarsloot -  
Zuidzijdervaart - Does 

 
Opmerkingen : Deze tocht voert voor een deel over groter water (Zweiland/Kever), waarvoor 

een goed spatzeil en ruim drijfvermogen aan te raden zijn. De Boerenbuurt 
behoort ongetwij feld tot de mooiste stukjes Nederland. 

 
Beschrijving : Met uw rug naar de loods vaart u linksaf de Does op, neemt na de jachthaven de 

tweede brede vaart links en u bevindt zich op de Zuidzijdervaart. Deze volgt u 
geruime tijd. Uiteindelijk splitst deze vaart zich naar rechts in de Vaarsloot en 
naar links in de Stingsloot, u slaat hier linksaf, de Stingsloot dus. Deze sloot 
loopt via het Achtergat in het Vennemeer, hier weer links, de Zijp op. De Zijp 
komt uit op het Zweiland bij de Kaagsociëteit en de Starttoren, u volgt de 
rechteroever van het Zweiland, om de sociëteit en haar jachthaventje heen. De 
eerste vaart aan uw rechterhand laat u voor wat hij is en u vervolgt uw tocht. U 
vaart voorbij Kaageiland en komt op de Kever, vaart het eiland aan uw 
rechterhand links voorbij en neemt na het eiland de tweede doorgang aan uw 
rechterhand. 

 Dit is de Boerenbuurt. U volgt de 
rechteroever, vaart over de Ade en 
komt op het meertje De Kleipoel, u 
houdt schuin rechts en vervolgens de 
linkeroever volgend komt u op het 
tweede meertje, de Koppoel, U steekt 
niet rechtdoor over Rijpwetering in 
maar gaat rechtsaf de Zomers loot in.  
Deze sloot voert richting Zevenhuizen. 
U houdt de linkeroever en draait linksaf 
onder de bruggen door, bent nu op de 
Ade  gekomen en volgt deze met haar 
kronkels naar links (onder de weg 
door), rechts en weer links. Dit is de 
Vaarsloot die weer bij de 
Zuidzijdervaart uitkomt. Linksaf, aan 
het einde van deze Zuidzijdervaart 
rechts en u bent weer op de Does, de 
loods ligt voor u. 

 
 
 


