
POLDER TOCHT 
  
 
Maandagochtend, 31 mei 2010, om 9.00 uur verzamelden zie 6 AA'ers zich bij Natsec voor 
een tocht door de polder. Dit jaar had Jan Willeboordse een tocht uitgezet naar Delft dwars 
door de landerijen. Nu dat hebben we geweten! Het werd soms flink klauteren om vanaf de 
oever de kajak in te komen of eruit! Kan zijn dat de leeftijd mee gaat spelen of de 
vermoeidheid van de vorige dag want menigeen hoorde je hijgen na weer zo'n klauterpartij. 
  
Vanaf Natsec waren we snel bij de overdraagplaats om de Zouteveense polder in te komen. 
Via een heel smal slootje kwamen we op wat breder water maar het was overal vrij ondiep. 
Het water de Zweth kronkelde door het polderlandschap je zag duidelijk dat het op 
sommige plekken nog zijn natuurlijke loop heeft. Op menig plekje moest er flink gepeddeld 
worden om door de prut en het kroos door te varen. Gelukkig hield het op met miezerregen 
maar het bleef zwaar bewolkt. De eerste bruggentje doemde al op en met een kreet: pas op 
Gerard voeren we onder de lagen bruggentjes door. Het bleek dat Gerard, die er nu niet bij 
was, zich op een eerdere tocht had bezeerd aan een bruggentje! We kwamen mooie 
vergezichten tegen maar ook hier, waar je het eigenlijk niet verwacht, glooide het landschap 
in diverse vormen omhoog. Sommige punten waren niet te overzien en zo kon je goed 
vanuit de kajak zien dat in de loop van honderden jaren het landschap zich had gevormd tot 
de hedendaagse polder. 
  
De eerste dieren vertoonde zich langs de oevers: koeien, schapen en paarden draafden met 
ons mee terwijl wij rustig door peddelden. Bij sommige plekken kwamen de koeien en 
paarden zeer dicht langs de oever staan zodat wij ze haast aan konden raken. Een prachtig 
gezicht die grote paarden zo vlak voor je. Wat later poseerden we in de kajaks vlak voor een 
aantal zwart witte gevlekte koeien zodat de fotograaf, Willem, zijn plaatje kon schieten. Dick 
wist ons weer op diverse bijzonder volgens te attenderen en stil dreven we naar de 
rietkragen om deze vogeltjes van dichtbij te kunnen zien. Niet dus. Of ze schrokken van ons 
of hielden zich stil tot we weer verder dreven! Het was tijd voor een korte pauze. Ieder 
zocht een geschikte plek om uit de kajak te klauteren. Het gras was te nat om te zitten dus 
werd het brood staande verorber. In de verte zagen we Delft liggen en besloten even later 
weer in te stappen om onze tocht te vervolgen. 
  
We voeren nu onder het wegdek van de toekomstige A4 door via een grote duiker. Zou die 
in de toekomst blijven bestaan of zal die verdwijnen als de nieuwe aan te leggen A4 onder 
tunnelt wordt zoals de wens van de bevolking/milieuactivisten is. Wie weet hoe de polder er 
in de toekomst uit komt te zien. Hopelijk blijft er genoeg groen en water over voor recreatie. 
  
We waren nu zo beetje op de helft van onze tocht toen we bij een moeilijke overdraagplaats 
kwamen gelegen aan de Tanthof kade. Dat werd lachen want het viel niet mee om eruit te 
komen. Ieder had zijn manier van uitstappen. Willem lag klaar met zijn camera want hij 
hoopte dat er iemand zou omslaan of vanaf de oever het water zou inglijden. Het werd zelf 
gestraft want bij het uitstappen ging zijn kajak toch wel iets schever dan gepland en werd 
zijn broek gedeeltelijk nat. Ja, dat kon er nog wel bij, heimelijk werd er toch wel gelachen. 
Het was de tweede keer dat Willem de klos was, eerder werd hij gefopt met een Engelse 



vertaling waar hij mooi in tuinde! Na een flinke wandeling met de kajaks werd de tocht weer 
aangevangen door de Slinksloot gelegen in de Abwoudse polder. Zelfs werd er nog een 
afsluiting onder een brug verwijderd om door te kunnen varen. Op de terugweg werd deze 
afsluiting weer in zijn oude positie teruggebracht. Na nog een overdraagplaats genomen te 
hebben kwamen we in een druk slootje terecht! Nee, geen vogels, eenden of koeien maar 
om de drie minuten een trein die voorbij raasde richting Delft of Schiedam. Gelukkig was het 
maar een kort slootje en kwamen we even later in een mooi park van Delft terecht. Het 
Abwoudse bos gelegen bij de wijk Tanthof. Via diverse slootjes en kleine plassen kwamen 
we op ons eindpunt terecht. Tijd voor de laatste boterhammen, soep of koffie.  
  
Na zo 20 minuten werden er enkele toch zenuwachtig ze wilden weer richting huis of 
vreesden ze de donkere luchten en hoopte ze voor de regen terug te zijn. We gaven er 
gehoor aan en stapte weer in de kajaks. Gelukkig zou het droog blijven. Om Delft te verlaten 
had Jan een mooie koers uitgezet! Jaap vroeg regelmatig of we goed gingen want hij had nu 
al enkele malen dan eens Noord gevaren en dan weer Zuid. Ja, ja riep Jan we nemen een 
leuke route en gaan langs Moeder Aarde, een toeristische bezienswaardigheid in het park. 
Een groep heuvels die de vorm van een vrouw voorstelde. Nou, je moet het maar kunnen 
zien of voorstellen! Jan vertelde nog dat het vanuit de lucht duidelijk waarneembaar is. Nu 
de meesten van onze groep was er achteloos aan voorbij gevaren maar Willem zag er echt 
iets in! Ja, ja werd er geroepen jou fantasie gaat wel erg ver.  
Op de terugweg kwamen we de meeste koeien en paarden weer tegen en zoals op de 
heenweg renden en galoppeerden deze weer met ons mee. De terugtocht verliep vlot, vaak 
hadden we de wind mee en zelfs voor de geplande tijd arriveerden we bij de loods van 
Natsec. Moe en voldaan van de leuke tocht stapten we uit. Alle kajaks werden weer op hun 
plek gelegd. We spraken af om dit nog eens te doen en dan een ander gedeelte van de 
polder te bekijken. Misschien bent u er de volgende keer bij u bent altijd welkom bij de AA 
groep. In de regel varen we iedere maandag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Soms wat langer als 
er een speciale tocht gepland is. 
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