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Kager plassen

Een heerlijke zomerroute

In ons waterrijke landje is het populair aan het worden om fiets- en wandelroutes uit te zetten waarin
overtochten met veerponten zijn opgenomen: rondjes met pontjes. De afgelopen jaren zijn heel wat
'rondjes' uitgezet.
De zomerroute rond de Kager Plassen
Het merendeel van de rondjes is in eerste instantie bedoeld voor fietsers. De 3 ponten route rond de Kager
Plassen heeft zowel een variant voor fietsers als voor wandelaars. Bovendien heeft ze door een
routebeschrijving aan de hand van foto's iets heel aantrekkelijks. Het startpunt is de VVV in Warmond,
Dorpsstraat 4a, alwaar de routebeschrijving gekocht kan worden. De buslijnen 50 en 51 van Leiden naar
Haarlem v.v. stoppen in Warmond (halte Sweilandstraat). De route is één van de resultaten van een
samenwerkingsproject tussen vier gemeenten. De Kager Plassen liggen ten Noordwesten van Leiden. Ze
vormen een complex van omstreeks 400 ha vol veenplassen met inhammen en eilanden, die in open
verbinding staan met de Ringvaart en via De Zijl met de Oude Rijn.
Zowel fietstocht als wandeltocht zijn in
totaal 18 km lang plus 2 km varen. In
Warmond kunnen fietsen worden
gehuurd.
De
fietser
begint
noordwestwaarts. In deze beschrijving
kiezen we voor het perspectief van de
wandelaar. Deze start zuidoostwaarts. Als
eerste komt zij/hij De Zijlboot tegen. Deze
vaart van 1 april tot 30 september van 10
uur tot 18 uur. Op maandag wordt niet
gevaren. Vanaf de pont een prachtig zicht
op De Zijl en de Boterhuismolen. Vaart de
boot niet, dan kan de wandelaar de
omweg over de Zijlbrug maken. Maar dat
is nog een heel eind! De wandelaar gaat verder en vaart met 't Heen en Weertje dat in 2002 als proef in
gebruik is genomen. Dit fiets /voetveer vormt het kernstuk van de route en verbindt Oud-Ade met
Kaageiland. Het vaart uitsluitend in de maanden juni, juli en augustus. Het afgelopen jaar hebben 13.000
passagiers er gebruik van gemaakt. De proefperiode is dus geslaagd. Op Kaageiland kan de wandelaar op
twee verschillende manieren verder:


Of: via de Kaagpont over de Ringvaart van Kaageiland naar Buitenkaag. Dit overzetveer vaart het
hele jaar. De gemeente Alkemade heeft de verplichting om de bewoners van Kaageiland dag en
nacht over te zetten.
 De tweede mogelijkheid is: via een rondvaartboot terug naar Warmond. Deze boot vaart op een
beperkt aantal tijden in de zomermaanden vanaf restaurant 't Kompas.
Twee van de drie pontjes varen in het zomerseizoen. Om toch een mogelijkheid te bieden voor het gehele
jaar, is de Verlengde Veerpontenroute ontwikkeld.
Tenslotte
Genoemde pontjes staan vermeld in het boekje 'Overzetveren in Nederland, België en de NederlandsDuitse grensstreek. Hoe dit besteld kan worden leest u op de pagina over de artikelen.

