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Prijzen 
 

Prijzen zijn op aanvraag en afhankelijk van de groepsgrootte.  

Kijk op onze website om richtprijzen te bekijken. 

www.watersnip.info 
 

Mooi weer Garantie! 

Ziet u aankomen dat uw programma door hevige regen of storm in het 

water dreigt te vallen, dan kunt u uw programma in overleg kosteloos uit-

stellen. Vraag bij de boeking naar de voorwaarden.  

Voor meer informatie of voor boekingen kunt u contact opnemen met  

Watersnip Natuuractiviteiten. Telefonisch: 0182 - 395460 of per  

e-mail: natuuractiviteiten@watersnip.info. 

Vaartochten in het Groene Hart 

Vaar mee met de cultuur- 

en natuurvaartochten 

over de Reeuwijkse plas-

sen en naar het historische 

stadje Gouda. U kunt zich 

voor deze vaartochten ook 

individueel inschrijven. 

Buitenactiviteiten 
in het Groene Hart 

op en rond het water 



 

 

Bent u op zoek naar een groepsactiviteit in het 

Groene Hart?  
 

Watersnip verzorgt diverse buitenactiviteiten voor bedrijfsuitjes, 

verenigingen of familiebijeenkomsten. Vaar met uw groep in één 

van de historische vaartuigen: bokken, grundels, pramen en sluip-

wijkers. 

Sluipwijkse turf maken 

De Reeuwijkse en Sluipwijkse plassen zijn ontstaan door turfwin-

ning en zijn met de hand uitgebaggerd. Ervaar hoe in de 17e en 

18e eeuw de plassen zijn uitgegraven en vaar mee met de gids 

langs veenbonken en legakkers.  

Geniet van de natuurlijke omgeving en hanteer de baggerbeugel en 

stikgraaf. 

Turf maken in  

veengebied 

Actief in de polder 

Deze poldervijfkamp is een sportief en actief programma. In twee 

ploegen steekt men elkaar de loef af met praamvaren, polsstok-

springen, turfbaggeren, touwtrekken en lokeenden vangen. 

 

 

Zeilen met een  

platbodem 
 

Een zeilclinic of een spannende 

regatta over de Reeuwijkse  

plassen. 

 

 

 

 

 

Vaartocht met grote  bok 

 

Geniet van de flora en fauna, 

neem een picknickmand mee in 

de boot of vaar mee naar de his-

torische stad Gouda.    

 

Roeien in een praam 
 

Geniet op actieve wijze van de 

prachtige natuur. Peddelen in deze 

streekeigen bootjes is een hele 

belevenis.  

 


