Uitje op maat, rondje Kagerplassen.

We varen nu de Leede uit en zien aan bakboordzijde nog de contouren van
het Bos van Krantz.

Afvaart vanaf Koudenhoorn over ’t Joppe richting Grote Sloot.
Invaart Grote Sloot.
Broekdijkmolen.
Invaart Leede, langs de Veerpolder richting spoorbrug.
Tolhek, Ingang Warmond
Vanaf hier varen we terug naar Warmond.
Aan bakboordzijde zien we grote huizen die grenzen aan de Oranje
Nassaulaan, vroeger stonden hier boerderijen met vee dat weidde aan de
overkant van de Leede.
Weer onder het spoor door, tegenover de Grote Sloot staan witte huizen.
Hier stonden tot 1930 kalkovens en werden schelpen gebrand tot witkalk.
De Gemeentehaven,
Dit was de laad en losplaats voor Warmond. Hier vertrok de bodedienst naar
Leiden. Tevens werd hier in de zomermaanden de stront afgeleverd uit
Friesland.

De Ruige Hoek,
Hier staat de molen die plaats moest maken voor de Schiphollijn. Boven in
de wiek zit een uil, deze is speciaal aangebracht om meeuwen te weren.
De Jeneverboom.
Deze boom stelt niet zoveel voor maar wordt gekoesterd als de Mona Lisa.
De boom is momenteel de plek waar elk jaar de opening van het vaar
seizoen wordt gehouden.
Kaagdorp.
Leeghwater.
We varen langs het gemaal.
Dan varen we de Ringvaart op .
Hier achter ligt de Haarlemmermeerpolder.
Hanepoel. (eventueel koffiestop)
Via de Kleipoel terug, richting Warmond

Als we zo langs Warmond varen zien we allemaal slootjes die uitmonden in
de Leede. Dit zijn slootjes die vroeger tussen de boerderijen door liepen om
langszij te komen van de boerderij.

Eiland van de Unie.
Dit is een eiland dat alleen voor leden toegankelijk is. Het is de oude
eendenkooi van de Kaag.

Boerderij van van Rijn
We passeren nu de enige nog in bedrijf zijnde boerderij die nog koeien weidt
in de Zwanburgerpolder, deze is van de gebroeders van Rijn.

Kever, Spijkerboor,
Hier staan de paddestoelhuisjes.

Park
Het park groot Leerust, dit park behoort toe aan het grote herenhuis dat in op
de overgang Dorpsstraat, Burg. Ketelaarstraat staat.
Molen
Aan de overkant staat de Zwanburgerpolder molen uit 1805, gebouwd door
de Warmondse molenbouwer Paddenburg.

Zweiland.
Molentjes op de eilanden zijn monumenten en houden de polders droog. Het
zijn de Kokmolen en de Lakermolen.
Kaagsociëteit, ook dit is een voormalige boerderij op een punt van kruising
van waterwegen waar drie boerderijen bij elkaar lagen.
Via het Joppe einde van dit ‘’Uitje Op Maat’’.

