Nieuwkoopse Roeivereniging "De Meije"
Het Nieuwkoopse plassengebied.
Informatie en vaarroutes voor bezoekende roeiers.
(editie 2021)
Nieuwkoopse plassen algemeen.
Het natuurgebied de ‘Nieuwkoopse Plassen’ is een prachtig gevarieerd moerasgebied van 2000
hectare in het groene Hart van Holland. Behalve enkele grotere plassen bestaat het uit een wirwar
van rietlanden, hooilanden, moerasbossen en sloten. In het vroege voorjaar heb je op de vaarten en
sloten een wijd uitzicht over de rieten hooilanden. Later in de zomer
wordt het uitzicht enigszins
belemmerd door opgroeiend riet,
maar dan geniet je van prachtige
waterlelies en allerlei andere
waterplanten waartussen zich allerlei
zang-, weide- en watervogels zich
schuilhouden. De laatste jaren is de
otter een vaste bewoner van de
Nieuwkoopse Plassen geworden en
eind van de zomer wordt steeds vaker
de visarend gezien. Sommige delen
van het gebied zijn afgesloten
natuurgebieden, maar de belangrijkste roeiroutes zijn open.
Het Nieuwkoopse plassengebied is per boot te bereiken. In het noorden via de Slikkendammer sluis
vanuit de Kromme Mijdrecht of de Grecht. In het zuiden via de Ziendesluis vanuit de Oude Rijn bij
Zwammerdam.
Er is in het gebied een aantal aanlegplaatsen die bruikbaar zijn voor roeiboten en er is een aantal
horeca- en overnachtingsgelegenheden.

Nieuwkoopse Roeivereniging "De Meije"
"De Meije" is een kleine roeivereniging met ± 130
leden en een daarbij passende vloot. Onze
botenloods is gelegen aan het Meijepad. Dit is een
fiets- en wandelpad, dat loopt van het Zuideinde
(begint tegenover Zuideinde nr. 89) door het
natuurgebied naar de buurtschap de Meije. De
botenloods is op ± 200m afstand van Zuideinde. Een
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ruim parkeerterrein is gelegen aan het begin van de nieuwe woonwijk ‘Zuidhoek’ (locatie: nabij
Zuideinde 44). Daar vandaan is het ong. 75 meter verder lopen, links aanhouden, voetgangersbrug
over en links het Meijepad op. Een tiental meters verder ligt de loods aan de rechterkant.
De botenloods van "De Meije" biedt zeer beperkte faciliteiten voor bezoekers. Er is een toilet en een
douche. In de zelfbedieningskantine kan koffie gezet worden. Er is geen bemande bar. Wij zijn er niet
permanent aanwezig en de loods is bij afwezigheid van onze leden afgesloten Er is geen mogelijkheid
tot overnachting in het clubhuis. Door de kleinschaligheid is de mogelijkheid tot lenen van boten ook
beperkt.
Er is een loswal bij het begin van het Meijepad en ook bij de kerk in Noorden kunnen meegebrachte
boten te water gelaten worden.
Meegebrachte boten kunnen wel tijdelijk gestald worden op het terrein van "De Meije".

Contactpersonen:
•
•

Voorzitter: J.W. (Jan-Willem) Meertens, 06-534 278 20 voorzitter@rvdemeije.nl
Secretaris: C.M.C. (Karin) Verlaan, 06-516 126 47, secretaris@rvdemeije.nl

Vaarroutes
De bijgevoegde plattegronden geven een overzicht van het plassengebied en de belangrijkste
vaarroutes. De plas tussen Noorden en Woerdense Verlaat is beschermd vogelgebied waar niet
geroeid mag worden, verder zijn de plassen overal te bevaren met roeiboten. De met rood
aangegeven sloten en vaarten zijn ook met roeiboten te bevaren.
Plattegronden op grotere schaal zijn lastig om aan te komen, maar Google Maps biedt
mogelijkheden. Een andere optie is de ANWB-waterkaarten.
De grotere plassen zijn goed bevaarbaar bij rustig weer. Bij harde wind is voorzichtigheid geboden.
De sloten en vaarten zijn beschut en bijna altijd te bevaren.
De doorvaartroute van Slikkendam naar Zwammerdam is breed en overal te bevaren. De kleinere
vaarwateren zijn hier en daar wat nauwer. Hier kan het soms nodig zijn een stukje te peddelen, en
enige stuurmansbekwaamheid is vereist. Hiertegenover staat dat juist die sloten en vaarten behoren
tot de mooiste delen van het plassengebied.
Er is door Natuurmonumenten en anderen een aantal gemerkte routes uitgezet. Kanoroutes zijn
gemerkt met borden met kanoafbeeldingen. Routes voor elektroboten hebben wegwijzers met
"Electroroute". Soms (maar niet altijd) zijn de borden genummerd. De nummers geven de volgorde
van de borden aan, niet het nummer van de route. Sommige van de met rood gemerkte vaarwateren
op de plattegronden zijn ook onderdeel van het elektro- en kanonetwerk.
Op het riviertje de Meije is er een groot aantal zeer lage en nauwe bruggen. Het is herhaaldelijk
gebeurd dat boten beschadigd werden door aanvaringen tegen bruggen. Helaas hebben wij
daarom moeten besluiten, dat er met boten die geleend zijn van NRV De Meije niet op de rivier de
Meije gevaren mag worden.

Aanlegplaatsen, horeca, etc.
Aanlegplaatsen geschikt voor roeiboten. Het gaat hier om terreinen waar er vrij aangelegd kan
worden. Meestal zijn er eenvoudige picknick faciliteiten. Soms ook toiletten. De aanlegplaatsen zijn
op de plattegronden gemerkt met een blauw genummerde driehoek.
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1. Loswal Noorden
2. De Schepengaten
3. Machinesloot
4. Brampjesgat
5. NRV De Meije
6. Loswal Elleboogvaart / De Ziende
Eetgelegenheden met aanlegmogelijkheid.
De onderstaande eetgelegenheden zijn per boot bereikbaar. Zij zijn op de plattegronden gemerkt
met een groen genummerde driehoek. Verder zijn er in Nieuwkoop en Noorden een aantal cafés en
eetgelegenheden.
1. Het Leeuwtje. Eenvoudige snackbar. Café De Klinker. Een Oudhollands café. Er is hier ook een
kano- en elektrobootverhuur. Simon van Capelweg, Noorden
2. Restaurant De Watergeus, Simon van Capelweg 10, 2431 AG Noorden. 0172-40 83 98.
Kwaliteitsrestaurant en hotel. Nette kleren worden op prijs gesteld. Hogere prijsklasse.
3. Restaurant Tijsterman, Dorpstraat 116, 2421 BC Nieuwkoop. Restaurant, jachthaven, kanoen elektrobootverhuur.

Overnachting
•
•
•

Kampeerboerderij Koole, Hogedijk 6, 2431 AA Noorden 0172-40 82 06. Camping voor
tenten en caravans. Ook groepsaccommodatie.
Hotel/restaurant De Watergeus, Simon van Capelweg 10, 2431 AG Noorden. 0172-40 83 98.
B&B De Ziende, Zuideinde 2, 2421 AH Nieuwkoop, 0172-57 17 61 Beperkt aantal kamers.

Enkele afstanden (km)
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1,2
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4,7
3,0
5,5
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7,0
3,3
2,5
2,5
5,1
7,6
4,4

4,9
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3,8
4,9
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1,9
3,3
11,1

1,2
3,3
3,8

1,0
2,5
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1,3
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Verdere informatie
3

4,7
2,5
9,2
5,5
4,7
7,3
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2,5
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Verdere informatie over de Nieuwkoopse plassen, botenverhuur, kano- en elektroroutes,
plattegronden, etc. is te verkrijgen bij VVV Nieuwkoop, Noordenseweg 23a, Nieuwkoop.
www.tipnieuwkoop.nl
In een periode in het voorjaar (± 15 mei tot eind juni) heeft men in het plassengebied last van
meurzen in de vroege ochtend en 's avonds (soms ook overdag). Meurzen zijn microscopisch kleine
insecten die venijnig bijten. In die periode is een effectieve muggenspray aan te bevelen.
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