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Rondje Braassem
Woubrugge vormt een aardig startpunt voor een wandeling of fietstocht rond het Braassemermeer. Dit
dorpje maakt sinds enige tijd uit van de gemeente Jacobswoude. Met de buslijnen 182 en 249 van
Connexxion te bereiken vanaf Alphen aan de Rijn en Leiden.
Woubrugge ligt aan de Woudwetering en is in het bezit van een schitterende achthoekige kerk. De
Woudwetering is al in de Middeleeuwen gegraven als afwateringskanaal en als verbindingswaterweg naar
Amsterdam. Het ligt middenin Rijnland. Omstreeks 900 vestigden zich hier de eerste bewoners.Veel
populieren, water, weilanden en dijken, schapen en koeien, tuinbouw (spruitjes), bloemkwekerijen,
palingrokerijen, jachthavens. En dat allemaal rond dat prachtige grote Braassemermeer, ontstaan als een
natuurlijk meer en later door turfwinning vergroot tot nu 425 ha. Aan de zuidzijde natuurgebied De
Hemmen.
Bij de kerk van Woubrugge beginnen enkele gemarkeerde wandelingen. Het Marskramerpad (LAW 3-3)
voert er langs. Vandaag gaat het ons vooral om de overzetveren. Eerst naar het Paddegat, tussen de Wijde
Aa en de Braassemermeer en met een motorveer voor fietsers en voetgangers naar de overkant. Een
bekend type pontje, gevaren door een jonge vrolijke veerman. Tot voor enkele jaren werd hier nog
overgezet met een roeiboot.
Foto links: De veerboot van Woubrugge.
Foto : Wim Kusee
Het Paddegat is een betrekkelijk breed water. Veel
jachtjes en in de verte op het meer talloze zeilbootjes.
Op verzoek zet de veerman je af op een steiger aan de
Wijde Aa. Wij maken geen gebruik van deze
mogelijkheid, maar gaan richting Roelofarendsveen.
Na een korte tijd kun je een paadje rechts nemen
waardoor je vlak langs het water wandelt. Veel
bebouwing. Oude boerenwoningen naast luxe
landhuizen. En wat een kolossale jachthavens! In Oude Wetering kom je bij het tweede pontje, te weten de
Desteree over de Oude Wetering. Dit is een motorveer voor alle verkeer, met als reclametekst op de
zijkant van de boot: Rij niet rond, neem de pont. De boot vaart af en aan.
Iedere keer is er weer aanbod van auto's, schoolkinderen op de fiets,
recreanten. Vriendelijke veervrouw. Vanaf de pont een mooi zicht op het
meer. Vroeger was er veel scheepvaart op de Wetering. Vandaar dat het
dorp sterk op scheepvaart was ingesteld: scheepswerven, zeilmakerijen,
schipperscafés en bevoorradingswinkels.
Na de pont verandert het landschap van karakter. Door het dorpje
Rijnsaterwoude. Karakteristieke Hollandse boerderijen met prachtig
onderhouden tuinen. En later onderlangs de dijk over de Zwetweg terug
naar Woubrugge. De polder biedt veel aantrekkelijke natuur.Ondanks alle
asfalt blijft het Rijnland erg mooi. En zeker in de omgeving van de
Braassemermeer. Ons tochtje was 16 km.
foto rechts: De veervrouw van Oude Wetering.
Foto : Wim Kusee

