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Al een tijdje waren we van plan om weer eens een tocht door de Holierhoekse/ 
Zouteveense polder te maken. Wat ons weerhield was dat er geen café in de polder is en 
dat de overdraagplaats begroeid was met brandnetels. Het eerste probleem werd 
opgelost door gevulde thermosflessen. Het tweede probleem loste Gerard op door voor 
de tocht met een van Cees geleende tuinschaar een pad tussen de brandnetels vrij te 
maken.  De overdraagplaats is onlangs aangelegd door het recreatieschap vlak bij de 
Reigershof. Het steigertje aan de 
Vlaardingervaart is redelijk uitgevoerd. 
Het uitstappen werd door Cees uitgebreid 
gefotografeerd. Langs de binnenzijde van 
de kade is geen pad, gelukkig was het 
allang droog en daarom was het redelijk 
lopen daar. In regenachtige periode zal het 
wel glibberen zijn hier. Aan de onderzijde 
van de kade loopt een heel smal slootje. Er 
is een klein instapplaatsje gemaakt 
bestaande uit wat stoeptegels. Heel 
minimaal. Het lukte ons , Cees, Gerard,  Jan, ikzelf en onze huiler Peter Paul toch om in 
te stappen en dan heel voorzichtig het slootje uit te varen.  Zo kwamen we op de 
Zwethsloot. Die voeren we af, langs de inmiddels overgroeide oude melksloot. We zagen 
heel wat vogels waaronder twee lepelaars. Jan en ik gingen nog even kijken of je de 
Olsthoornplas kon bereiken maar dat lukte niet. Dus voeren we onder de Willemoordse-
weg door en manoeuvreerden langs een onderwater-maaimachine. Zo kwamen we op de 

Slinksloot. Deze wordt ook wel Stinksloot 
en Slunksloot genoemd maar het is echt 
Slinksloot. Ook nu weer begon er ergens 
in de groep het gemor over wanneer we 
nu eindelijk eens koffie gingen drinken. 
Maar Jan wist een goede plek dus 
moesten we maar even volhouden. We 
genoten van de koeien onder de Paulus-
Potter boom (of zij van ons?).  Gerard 
hitste nog een paar paarden op die in de 
wei liepen. We genoten nog van een stel 
aalscholvers die op een watermolentje 

zaten. En toen kropen we uit de kano’s het dijklichaam van de toekomstige A4 op om 
koffie te drinken. Je hebt dan wel een mooi uitzicht over de polder heen. Als we hier 
later nog eens met onze kleinkinderen in de auto rijden kunnen we zeggen: “Hier zat ik 



vroeger nog eens met de AA-ers koffie te drinken”. We  zagen nog de laatste restanten 
het uitgebrande Bouwkundegebouw van de TU boven de bomen uitsteken. Na wat 
schapenstront van onze schoenen geschraapt te hebben voeren we verder, langs de 
Tanthofkade. Aan het eind daarvan sleepten we de kano’s naar de stuw en het gemaal 
vlak bij de Harreweg. Daar zaten we eventjes lekker met onze benen te bungelen boven 
en in het heldere water.  En we peddelden even later door een kleine duiker onder de 
Harreweg door. Ik had nog ven wat foto’s gemaakt en kwam even later onder de duiker 
door en daar kwam ik mijn mede-AAers weer tegen. “De duiker onder het fietspad is 
geblokkeerd, er hangt gaas voor om de muskusratten tegen te houden.Laten we dus 
maar terug gaan!”  dus weer met de kano’s slepen en via de Slinksloot terug. We 
genoten weer uitgebreid van het geweldige mooie weer. En van de rust en stilte zo vlak 
bij  grote steden. We besloten aan het eind van de Slinksloot bij het Schouwgemaal naar 
de Vlaardingervaart over te dragen. De nieuwe overdraagplaats was ons maar slecht 
bevallen, zonder veel wroeging voeren we daarom even later langs het steigertje ervan. 
Via de vaart bereikten we de loods waar IJsbrand ons van een biertje voorzag.  Weer 
een prachtige tocht van de Anders Actieven. 
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Zie voor alle foto’s van deze tocht – www.natsec.nl - 


