NEDERLAND 2015 reisvoorbereiding
Vaartuig(en ) 12 m x 3,4 m x 1,2 m diepgang

VERSIE 07 /05/2015
2,7 m Kruiphoogte Chaveli
3,4 m Kruiphoogte Carina
??? m Kruiphoogte Merel

Minimale doorvaarthoogte historisch Maastricht = 3,31 meter - anders kies alternatief sluis Bosscherveld
Kentekens
Vaarbewijs
Marifoon

de naam en de woonplaatsvan de eigennaar op een in het oog vallende plaats
aan de binnen- of buitenzijde (vlg. In Nederlandse wetgeving )
ICC vaarbewijs of ALGEMEEN stuurbrevet. ( i.v.m. bepaalde rivieren)
Alle toestellen vergund. Inbeslagname van niet vergunde toestellen.
( vlg. Nederlandse wetgeving : Handleiding VHF aan boord hebben )
Kaart " verplicht uit te luisteren VHF kanalen . (Watersportmarifoonkaart Nederland 1.1a en b
IVS90 Informatie en volgsysteem scheepvaart : VHF sluizen en telefoonnummers 1.1.2
VTS marifoon blokkanalen

Radar refelector
Verplicht o.a. op Westerschelde en Rijn
Anker
Op getijdenwater steeds anker(s) gebruiksklaar , op diverse plassen in Nl kan je ankeren.
Weerbericht VHF 23 of VHF 83 ( windkracht - 1 voor binnenwateren)

Getijden

Advies vertrektijden Westerschelde zie www.watersportalmanak.nl
http://www.watersportalmanak.nl/artikel/vertrektijden-jachthavens
www.getij.nl voor de actuele getijden .
www.infocentrum-binnenwateren.nl , info over stremmingen , waterstanden en getijgegevens.
http://teletekst.nos.nl geeft informatie over stremmingen.
Van
Terneuzen
Hansweert
Hansweert
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Hansweert
Terneuzen
Terneuzen

O tot 3 u na LW Terneuzen
1 u voor Hw A'pen
0 tot 2 uur na HW Hansweert
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Dordtse Kil : vloedstroom van HW hoek van holland ( HvH) tot 4 uur na HW ( HvH)
Beneden Merwede : vloedstroom van 1 uur na tot 3 uur na HW hoek van Holland.
Hoek van Holland = Rotterdam = referentie getijden voor de beneden rivieren.
Getijdtafels op
http://www.maritiemfreelancer.nl/index.html
Hoek van Holland = Rotterdam : HW referentie voor benedenrivieren.
Varen op de grote rivieren. ( alles zeevast en betrouwbare motor )
Vaar je met de getijstroom mee, dan worden de golven van tegenliggers extra steil.
Rivierstroming ( waterdebiet ) en getijstroming ( Eb en vloed )
Invaren van een haveningang " Neer " = omgekeerde stroming
Grote rivieren : Gelderse Ijssel , Nederrijn, Lek , Maas, Waal, Merwede => rivierstroming
Als open verbindig met de zee => getijwerking . Hollandse Ijssel (tot Gouda) en Wantij.
Daar er echter op deze rivieren geen rivierstroming is, afzonderlijke categorie = zoals op ZEE.
Grote ( beneden) rivieren : Noord , Dordtse Kik , Oude Maas, Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg
hebben zowel rivier- als getijstroming maar staan ook in verbinding met open zee.
Dit maakt dat eb ongeveer 8 -9 uur zeewaarts gaat en vloed 3 a 4 uur landinwaarts.
Bij harde westenwind en weinig rivierstroom gaat vloed dieper landinwaarts.
Alleen rivierstroming : waterstroomt altijd dezelfde kant. Op de Lek en de Beneden Merwede :
Bij vloed vermindert ( of stopt) slechts de rivierstroom, waardoor de waterstand bij Vianen kan
oplopen.
In de getijdentabel staan de stroomrichtingen van alle benedenrivieren overzichtelijk :
zie afzonderlijke file .

Regelementen
Op Tablet of PC ( Vlg.Nederlandse wetgeving zou je niet verplicht zijn om vaarkaarten aan boord
te hebben voor de binnenwateren) .
Alle reglementen aan boord ( mag ook digitaal ) zie map reglementen Belgie¨Nederland - Marifoon
BPR= Binnenvaart Politie Reglement: praktisch overal van kracht op de binnenwateren uitgez.
Op de wateren die UIT Duitsland komen geldt het STRENGERE RIJNVAART POLITIE reg.(RPR)
Dit zijn de : Waal , de Boven-Rijn, de Neder-Rijn , de Lek en het Pannerdensch kanaal.
Nederland 2015 reisvoorberiding
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Op deze wateren heeft : BEROEPSVAART ( Groot ) ALTIJD VOORRANG .
Een groot schip is NIET verplicht ruimte te laten voor kleine schepen.
Op de Maas: Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas ( SRGM) - weinig verschil BPR
Wateralmanak 1 omvat de regelmenten ( ofwel digitaal )
Blz25/86 uitleg Blauwe borden:Groot schip IS NIET verplicht blauw bord te tonen
aan kleine schepen.

Kaarten

Anwb kaarten App : gans Nederland op tablet. Met info van de jachthavens .
Ontbreekt = beschik niet over papieren versie.
0/ Kaart van de Scheepvaartwegen België : Naar Maasmechelen / Maastricht varen
0.1 / De Willemsroute vaarkaart Nederlands en Belgisch Limburg
1/ Overzichtskaart van Nederland ( Nautic) met aanduiding maximum doorvaarthoogte 3,5m
1.1/Kaart "verplicht uit te luisteren VHF kanalen. Watersportmarifoonkaart van Nederland 1.1 a en b
2/ Vaarkaart Nederland met 20 toeristische vaarroutes Vaarrouteplanner max doorvaarth 3,4 m
met de vakken van de ANWB waterkaarten : M = Limburgse Maas K = Grote Rivieren N =Biesbosch

Beschikbaar 3.1/ ANWB wateratlas Zeeland = Westerschelde -Oosterschelde - Volkerak tot Willemstad 2014
3.1.1 / Deltawaterland Kaart Zeeland Delta Overzicht tot Dordrecht - Gorinchem op de WAAL
en Rotterdam
3.1.2 / Varen in West- Brabant van Goes tot Gorichem / tot Waalwijk . Oosterschelde -Hollands
diep. ( ook met treinverbindingen - jachthavens - bvb Diesel in Bendensas en dintelsas ,Drimmelen
3.1.3 Deltagids 2015 met o.a. Getijdentabel Vlissingen Overzichtkaart Zeeland Marifoonkanalen
3.1.4 Getijdenboekje Waterstanden WEMELDINGE
3.1.5 Grevelingenmeer ( aanmeerplaatsen )
Ontbreekt
3.2/ANWB wateratlas A Groningen
In leen B.H. 3.3/ANWB Atlas 2012/2013 kaart B Friesland - Leeuwarden
3.3.1/ Zuid West Friesland route . Grou - Sneek - Terherne - Lemmer
In leen J.D
3.4/ANWB kaart C Noord West Overijsel - Zwolle
In leen B.H. 3.4/ ANWB Kaart Noord West Overijssel 2014 /2015 ( Bart Heyse )
3.4.1/ Artikel Motorboot = Van Zwolle - Hasselt , Zwartsluis , Giethoorn naar Ossenzijl
3.4.2/ Artikel Zwolle Over de Vecht langs Dalsfsen naar Ommen
Nederland 2015 reisvoorberiding
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Ontbreekt
Ontbreekt

Ontbreekt
In leen J.D

3.5/ ANWB wateratlas D Gelderse Ijsel
3.6/ ANWB kaart L Nijmegen Arnhem
3.7/ ANWB kaart M Limburgse Maas
3.7.1 / Limburgse Maas _Maaseik Maasbracht ( afslag Haven Spanjerd ) Roermond ,Kessel
3.8/ ANWB kaart N Biesbosch
3.8.1/ Biesbosch Marina Drimmelen Noord Brabant Amer - Geertruidenberg Nieuwe Merwede
en Dordtse Kill
3.9/ ANWB kaart K Grote Rivieren Midden
3.10/ ANWB kaart E Lelystad Randmeren
3.11/ ANWB kaart I Amsterdam en Vechtplassen.
3.12 VAARROUTES 86 blz . Deel 1 - Hollandse Plassen - Friesland
Deel 2 Limburg - Friesland

Belangrijke knooppunten in de route Limburg - Friesland :
Afvaart is van Limburg naar Friesland
Opvaart is de terugweg van Friesland naar Limburg.
Kooppuntenboekjes
1b Zuid- Holand, 1c Amsterdam-Rijnkanaal, 3 Friesland, Groningen en Drenthe,
en 4a Maas en grote rivieren ,
zie blz 27/86 4 b Gelderse Ijssel , Twente Kanalen en NW Overijssel, Kanalen Noord Brabant en midden Limburg.
Digitaal
Veilig varen op de rivieren en Wat te doen bij onmanoeuvreerbaar worden.
4/ Overzichtskaart dieselpompen en marifoonkanalen Servicekaart voor de watersport
5/ Vaarkaart Promotie Binnenvaart Vlaanderen " OOST " Limburg ( NL ) Noord Brabant ( NL )
Van Maastricht over Venlo tot Mook -S' Hertogenbosch-Nijmegen-Gorichem-Sliedrecht-Dordrecht
6/ Overzichtskaart van Nederland Provincies ( in kleur )
7/ VAARWATERKAART van UTRECHT
8/ 8a en 8 b / Varen op de Lek
9/ Groningen als hartendief artikel uit Motorboot.
10.1 / Vaarroute West- brabant Volkerak - Tholen - Willemstad _Hollands diep - Biesbosch -Amer
en Bergse Maas
10.2/ Vaarroutegids West -Brabant :Steenbergen - Oudenbosch - de heen - Steenbergen
Nederland 2015 reisvoorberiding
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en Benedensas - Terheijden
10.3/ Vaarroute West -Brabant : Benedensas - Steenbergen -Bovensas - VLIET - Roosendaal
en Zevenbergen - Terheijden
Fietskaart regio Bree - Dilsem Stockum - Lanklaar ( zie kaart Willemsroute)
De Willemsroute ( de fietsknooppunten staan er ook op )
Promotie Binnenvaart Vlaanderen kaart Oost = PBV Oost
bevat : Limburg ( NL) en Noord Brabant( NL)
Promotie vaarkaart West-Brabant ( NL) Volkerak- Hollands Diep -Amer -Bergsche Maas
Havens : zeer veel yachthavens , maar ook veel gewone afmeerplaatsen , weliswaar meestal
zonder elektra.
Energie ( elektriciteitsvoorziening in eigen beheer is aangewezen ) aggregaat / omvormer
en of stel goeie batterijen.
Onze Route in grote stuken . ( kort en snel enkele rit = 408 Km 9 sluizen 56 vaaruren)
Maastricht - Leeuwarden via Maas en Gelderse Ijssel
Maastricht - Julianakanaal - Maasbracht -Maas Venlo - Mook -Maas-Waalkanaal - Nijmegen - Gendt
Doornenburg - Pannerdens Kanaal ( Arnen) Giesbeek - Ijsel - Bronkhorst -Deventer Zwolle - Hasselt - Wanneperveen - Giethoorn -Ossenzijler kanaal - Ossenzijl
(Artikel reisverslag " Over de "'grens " naar Hollands venetië = Zwolle -Hasselt Zwartsluis Giethoorn -Ossenzijl ) ' Akkrum
Terug via : Sneek Ijlst - Lemmer - Lemstervaart - Zwolsevaart Randmerenroute - Ijsel -Roggebotsluis - Drontermeer - Elburg - Veluwemeer - Harderwijk -Spakenburg - Eemmeer - Gooimeer - Huizen - Ijmuiden
Vecht en Loosderechtse Plassen -Utrecht -Nieuwegein - Vianen
Eventueel afwijken naar Gouda Hollandse Rivierenroute ( zie kaart 2 Toeristische vaarrroutes )
Via de Bergse Maas - Geertruidenberg - Willemstad - Dinterloord - Tholen - Wemeldinge Hansweert - Terneuzen
Ofwel : Hollandse Ijssel Krimpen a/d ijsel - Noord - Dordrecht - Hollands Diep - Willemsstad Dinteloord . Volkerak -Schelde Rijn kanaal -Tholen -Ofwel Oosterschelde ofwel richting Antwerpen
2 maand onderweg : 14 mei tot 20 juli. Bedoeling is max 4 u varen /dag . Vertrek om 09 uur .
Zonder te varen : ongeveer 13 rustdagen voorzien
Nederland 2015 reisvoorberiding
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Een afzonderlijk reisschema met vaaruren wordt bij gehouden ( afzonderlijke file )
Diverse info De dorpjes Sloten en Giethoorn zouden absoluut de moeite zijn om te bezoeken
Giethoorn = omweg zie dag 38
Sloten : best in het centrum gaan liggen.
Zou tevens de richting van, Friesland varen.
Francois Van Campenhout met boot De Witse, uit de club 't Sas van Kampenhout.
Mail : Hilda.vanlierde@telenet.be
Volgnummer
Dag

Van ==> Naar
Havens : week 1 : Merelbeke - Klein Willebroek - Lier - Herentals -Mol - Neerpelt - of Bocholt Bree - Maasmechelen.

1 14/05/2015 Deinze ==> Gent via toeristische Leie
2 15/05/2015 Gent => Wintam = > Klein Willebroek
Schelde :Vertrek Gent : …………………
3 16/05/2015 Klein Willebroek ==> Lier
17/05/2015 Lier => Herentals
3

zie handgeschreven reisvoorbeiding. Getij / vertrektijden .

4,9 +10,2 +4 = 19 ,1 km

2 sluizen . Met LW Wintam vertrekken de Ruppel op.

3,6 +15,4 +10,3 + 2 = 31,3 km

2 sluizen : Sluis Herentals verval 7,51 meter.

Lier => Viersel => Herentals : Vaarkaart PBV Oost
Albertkanaal nemen we enkel een kort stukje , zou wel korter zijn,
maar enkel op zondag aan te bevelen.
Afslag naar Herentals , naar het Kanaal Bochelt - Herentals

4 18/05/2015 Herentals => Mol Zilvermeer 26,2 km + 6 sluisjes
19/05/2015 Mol -zilvermeer => Blauwe Kei => Lommel Yacht Club
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20/05/2015 Lommel => Neerpelt of St. Huibrechts -Lile
Aanmeersplaats met water en elektra in Neerpelt, + Trein station
5 21/05/2015 Neerpelt - of St.Huibrechts-Lille => Bocholt of wel naar Bree
Aanmeersplaatsen met water en elektra in Bree
6

Aanmeerplaats in BREE met elektra, Bierbrouwerij en koffiebranderij te bezoeken+Culinair centrum
www.dewillemsroute.eu
Kasteel Vilain XIIII Dreef 148 Leut eventueel te bezoeken aanmeren in Lanklaar tussen
Dilsen-Stokkem en Maasmechelen . Culinair kan in het kasteel.
Nederweert - passantenhaven zie Willemsroute te bezichtingen
Openluchtmuseum oude ambachten EYNDEHOOF

7 22/05/2015 Aankomst in Maasmechelen vrijdag 22 mei 2015. De VPF toervaart 2015 is aldaar.
s avonds gezellig etentje bij G & G ( op wandelafstand v.d. haven )
8 23/05/2015 Zaterdag : vrij bezoek markt of Shoppingcenter
Zaterdag namiddag : Wandeling Nationaal Park Hoge Kempen met gids. Of bezoek Turkse Moskee
Zaterdagavond : buffet en dansavond in feestzaal Casino
9 24/05/2015 Zondag voormiddag : ontvangst door de gemeente
Zondagnamiddag ofwel wandeling Het Kruinenpasd of bezoek mijnsite.
Zondagavond : etentje in zaal Arena
10 25/05/2015 Maandag : Maasmechelen
Vertrek uit Maasmechelen
Maasmechelen is het vertrekpunt van onze trip naar Friesland.
Maasmechelen vaarkaart PBV Oost
Keuze : Zuid Willemsroute of Julianakanaal en de Maas
Maastricht kan ook , dan via recht Juliana Kanaal ( 25 KM ) en de Maas.
Indien de Maas , maasplassen en 3 havens van Maasbracht , witte dorpje Thorn ,Maaseik
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eventueel met de fiets te bezoeken
Gezien we via Lommel /Neerpelt/Bree/Dilsem-Stokkem naar Maasmechelen komen, gaat de
voorkeur uit richting Maastricht en dan via Julianakanaal naar de Maasplassen en dan kiezen
we later om via het Kanaal Wessem-Nederweert richting S' Hertogenbosch te gaan .
Lanaken , 2 aanmeerplaatsen (zonder voorzieningen) Oud Rekkem mooiste dorp
Vertrek uit Maasmechelen op de Zuidwilemsvaart richting Z Maastricht
Zuidwillemsvaart volgen = BB uit ( rechtdoor is Kanaal Briegden-Neerharen)
BB aanhouden richting sluis Bosscheveld VHF 20 ( i.v.m. doorvaarhoogte )
Op de Maas SB uit en aan SB eerste Yachthaven Oude Bassin ( via toegangsluis 20 )
Als je in het kommetje ligt ben je omgeven door gezellige restaurantjes.
Ofwel verder aan de muur gaan liggen ofwel een Yachthaven verder.
Jachthaven : www.treech42.nl W.V. M.C.C aan SB zijde insteek St.Pietersplas ofwel
Jachthaven W.V. MWC aan SB inhammetje ofwel
Jachthaven op Pietersplas. -Nautisch centrum Pietersplas

11 26/05/2015 Maastricht : blz 151 Mergelgrotten St.Pietersberg , rondleiding VVW
Knoopuntenboekje 04 blz 20 , de cijfers op blz 33 /86 rood omcirkeld verwijzen naar de
knoopunten. Detailkaart blz 35/86 met aanduiding jachthavens.
12 27/05/2015 Van Maastricht de Maas op naar Maasbracht - Roermond : blz 33/86 / Knoopuntenboekje 4
Als we verder de Maas volgen gaan we richting SB naar Maasbracht-Roermond.
(Kaart nr5 PBV Oost) Via Julianakanaal naar de Maasplassen , Maaseik
Sluis
Sluis LIMMEL VHF 20 ( staan meestal open )
Stroomafwaarts op Julianakanaal - VHF 10 met meldpunten o.a. nr 9 en 12
Sluis
Sluizen te BORN ( SB zijde ) VHF 22 Verval 11,35 m. voor en achter sluizen zijn wachtplaatsen
sluis
Sluis Maasbracht Verval 11,85 m verval op drijvende bolders. VHF 20
blz 36/86 Maasbracht , blijven volgen op de Maas.
Volg het Julianakanaal tot in Maasbracht Na de sluis in Maasbracht naar bakboord de Maas op.
1 ste SB = Jachthaven Comfortparc Wessem ( diesel )
2 de SB = Plas Koeweide en zo kan je tot bij de steiger van THORN
3 de aan BB = Jachthaven Van der Laan Yachting ( zie detailkaart van de Marc Yachthaven )
Nederland 2015 reisvoorberiding
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zie kaartje nr 3.7.1= Van Maasbracht naar de Marec Havens Spanjerd en Thorn
Thorn : aan de noordzijde van de plas KOEWEIDE zijn een paar vrije aanlegplaatsen
zonder voorzieningen, vanwaar je lopend naar Thorn kunt.

13 28/05/2015 Van Maasbracht / De Spaanjerd naar Roermond
blz 37/86 Roermond punt 4b : we gaan via het centrum en nemen sluis Linne ofwel laterale route.
Ter hoogte van Claus centrale ( Elektriciteit ) , SB uit naar Roermond .
Tussen de sluizen Linne en Roermond : max 9 km/u.
sluis
Sluis Linne Verval 4,05 m VHF 22
Kiezen we om Roermond NIET te bezoeken dan is het 1/2 korter via BB lateraal Linne-Buggenum
kanaal . BB uit sluis Heel : verval 6,7 m VHF 18
De mooiste vaarroutes blz 136 . Op blz 150 Roermond .
Roermond met aanmeerplaats Noordelijke steiger Plas Hatenboer ( plas grindwinning )
Roermond , Iedere dag om 12.00 u Stadsbeiaard met draaiende beelden .
Roermond : OLVrouwe Munsterplein 14-17 u concerten op (s' werelds) mooiste plein .
Roermond : Restaurant/Hotel in oude gevangenis. " Het Arresthuis " aanbevolen om
gastronomisch te gaan eten. Pollartstraat 7
Wat verder aan SB : Jachthaven WV Nautilus
Wat verder aan SB : JachthavenRestaurant Mijnheerkesn in het Willem Alexanderhaven
Morgen : Sluis Roermond Verval 2,65 m VHF 20

14 29/05/2015 Roermond - Venlo , terug afvarende op de Maas
Sluis Km 81 Sluis Roermond Verval 2,65 m VHF 20
Gierpont
Gierpont aan km 94,8
Sluis Km 101 Sluis Belfeld aan BB zijde Verval 3,25 m VHF 18
Veer Km 102,5
Veer Km 102,5
Km 108
Voorbij de spoorwegbrug . Aan SB Passantenhaven Venlo tot 15 m Welkom ( veiligheid ?)
Venlo : Jachthaven en oude stadskern is te bezoeken waard. ( blz 149)
" Twee Gebroeders van Venlo " Stadhuis van Venlo 16de eeuw.
Km 111
Jachthaven " W.S.V. De Maas " in Venlo aan BB. +31 77 382 38 20
( Pasantenhaven zou niet veilig zijn )
Nederland 2015 reisvoorberiding
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15 30/05/2015 Venlo - Arcen - Leukerheide
Veer
Veer Km 118,5
Arcen : Kasteeltuinen op loopafstand van de pasantenhaven en bierbrouwerij Hertog Jan
Km 120,5
Vlak bij de haven is er een oude waterradmolen. Er is een Passantenhaventje ( onrustig )
VEER Km 122Ter hoogte van het veer is de Arcen Stoom Bierbrouwerij ( 2 km van het passantenhaventje )
Aan SB paseren we Gelderns Kanaal
Km 133
Indien gewenst kan je BB uit naar Wanssum jachthaven
Km135
Aan SB jachthaven " Leukermeer " - natuurgebied watersportcentrum Leukerheide aan SB zijde
Afhankelijk van tijdsbestek - bezoek van Venlo en bezoek aan Arcen overnachten we ,
Venlo - Leukerheide = 24 km gevaren - rest is bezoek.

16 31/05/2015
Sluis
Km 153
Km154

Leukerheide km 135 - tot 166 = 31 Km tot Mookerplas.
Sluis Sambeek Verval 3,25 m VHF 22
Heijen
Gennep jachthaven W.S.C. de Paesplas
Mook Km 164 - je kan SB uit naar de Mooker plassen Jachthaven Dolfijn
Aanbevolen te overnachten op de Mookerplas gezien volgend traject de WAAL en
Pannerdenskanaal is zonder veel havens. ( en 't is te hopen dat het goed weer is )
Pannerdenskanaal is RIJN POLITIE REGLEMENT RPR Beeroepsvaart heeft altijd voorrang
Een groot schip is niet verplicht ruimte te maken voor een klein schip.
Cuyjk , Kraaijenbergse plassen en Mook met Mookerplas ( om te overnachten )
Cuyjk is op de Maas ,er is ook een jachthaven ( naast industriehaven ) zie blz 34 boekje 04

Nederland 2015 reisvoorberiding

10 / 29

Luc Pattyn 0477 42 82 12
printdatum : 18/02/2016

17 1/06/2015

Sluis
13 km
20 km

Km874
11 km

18 2/06/2015

Mookerplas - Weurt - Indien mogelijk tot Arnem : Lange vaardag - druk vaarwater .
Knooppuntenboekje nr 4 blz 34 SB aanhouden en Maas-Waal Kanaal opdraaien zie ook blz 38/86
+ 13,5 km = 44,5 tot Weurt
SB aanhouden en Maas-Waalkanaal opdraaien Km 0
Sluis Heumen VHF 22 ( kan open staan )
Weurt Cuyjk naar Weurt = 13,3 km.
Voorbij sluis Weurt komen we op de WAAL VHF 4 km 887 tot 867 afslag Pannerdense kanaal
SB het Maas Waalkanaal opdraaien richting Nijmegen tot sluis Weurt blz 38/86
Knoopuntboekje 04 . 13 Sluis Weurt blz 44 .
Verkeerspost Nijmegen melden op VHF Kanaal 4
Voorbij boei 25 VHF 10 Km 881
BOVEN -WAAL : Van Weurt naar Pannerdense kop is 19,4 km opvaart zal ongeveer 3 uur zijn
stroom tegen 4 km/h Zie eigenschappen blz 40/86 . Sterke stroom , Druk bevaren gedeelte.
Verkeerspost Nijmegen VHF 4 uitluisteren
zie knooppuntenboekje 4 a Maas en grote rivieren zie 4.12.
Recreatievaart: Stroomopvarend,indien de buitenbocht aan SB zijde ligt (waar hoofdstroom loopt)
vaart afvarende beroepsvaart vaak dicht onder jouw SB wal je tegemoet, dit kun je beter mijden
door tijdig de verkeerde wal op te zoeken. Daar net buiten de betonde vaargeul te gaan varen
bij voldoende diepgang. Recreatie vaargeul is voorzien op de Boven-Waal tussen Weurt en
kop van Pannerden . Op de Waal is het Rijn P R van toepassing ( RPR)
Eerste BB het Pannerdens kanaal opdraaien . Knooppuntenboekje 04.12
Op het Pannerdens kanaal aan KM 874 SB naar W.S.V Loowaard
Ofwel even verder op de Neder Rijn naar Jachthaven Valkenburg
in Arnhem ( nadien 3 km terug keren )
Van de kop van Pannerden naar Ijsselkop ( blz 43/86 ) stroom mee afstand 11 km.
Even verder varen tot in Arnem - Haven aan BB zijde VHF 12
Jachthaven Valkenburg : opgelet stroming bij invaren.

van W.S.V. Loowaard is het 8 km naar Arnem
Ofwel zijn we reeds in Arnem en is dit een reserve dag.
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11 / 29

Luc Pattyn 0477 42 82 12
printdatum : 18/02/2016

19 3/06/2015

Bezoekdag /rustdag in Arnem. Diverse bezoeken mogelijk zie blz 94 en 95 (mooiste vaarroutes NL)
Panoramische lift van de Grote - of Eusebius kerk . De historische kelders .
Park Sonsbeek en Watermuseum

20 4/06/2015

Arnhem - Doesburg
Vertrek uit Arnhem , komende uit de haven gaat u BB uit . Opgelet beroepsvaart en stroming.
knooppuntenboekje 4b blz 6 lezen i.vm. Voorangsregels op de Gelderse Ijsel BPR.
Stukje stroomopwaarts naar Pannerdens kanaal en aan 879 BB uitgaan Gelderse Ijsel .
In Ijselkop / Arnhem gaan we SB uit de Ijssel op , ( blz 45/86 )
Arnhem 4 + Gelderse Ijsel 879 Valeplas 897 Doesburg 902 = 27 km
Jachthaven Stichting Doesburg's Goed tel 06 55177509
Arnem - Doesburg aan SB = 20 km.
Indien stop in Doesbug , met de fiets naar het kleinste stadje van Nederland" Bronkhorst "volledig
gerestaureerd in 17 de eeuwse stijl . Indien Doesburg rumoerig : verder varen om te overnachten
Indien tijd op overschot kan je ook iets verder varen naar jachthaven Dorado Beach aan SB

20 km

21 5/06/2015
Veer 917

?
?

22 6/06/2015
Veer 966

Doesburg - via de Ijssel naar Deventer en Veessen ( richting Zwolle = stroomafwaarts )
902 We paseren Dorado Beach aan SB ( met inhan jachthaven )
Zutphen :W.S.V. Gelre jachthaven opgepast sterke NEERSTROMING , bb -zijde invaren
20 km verder Zutpher , Deventer en Hattem
Steenenkamer Deventer en Veessen Km 962 ( vaartocht van 60 km )
Deventer met clubhuis /kantine
Reserveren Jachthaven Ijsselzicht in Veessen ( 10 pasantenplaatsen ) 0578 63 12 58
Tikoyo ging hier SB uit
Giesbeek , aanmeerplaats gelegen op Rhedelaag , een grintgat langs de Gelderse Ijssel
Giesbeek met molen en winkeltje , Ijssel afvarend naar Deventer

Veessen -962 Zwolle 981 + Gemeentehaven 038 498 27 98
Pontveer = met kabel - bord = kabel onder bootje
Hattem 977 met jachthaven
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Sluis

Laten Willemsvaart aan SB liggen en voorbij de brug SB uit Zwolle-IJsselkanaal
In Zwolle SB uit richting Spooldersluis VHF 22 , Zwolle-Ijsselkanaal ( 2,5 km )
en zwartewater ( 19 km) Zwolle is een bezoek waard. O.a. Sassenpoort ( 1409)
In juli op woensdag " Batjes of blauwevingersdag "
Artikel 3.4.2 Zwolle is precies goed : Yachthaven Zwolle " Katerveer " ( achter het sluis )
Zwolle ( nr 21 ) en aan SB zijde het Zwolle-Ijsselkanaal en verder aan SB de Overijsselse Vecht .
Artikel 3.4.2 : Zwolle is het knooppunt van de Ijssel , de Vecht en het Zwarte Water
Jachthaven De Hanze Zwolle 038 422 11 18 (waterpeil kan sterk varieren )
Verder op het zwarte water KM 5 aan SB Noorderkolk inham met o.a. visbotenhaven. Je kan
aanmeren in de Noorderkolk, een plas in de omgeving van Zwolle en de rest met de fiets
Of je kan ook verder de Overijsselse Vecht aan SB op en aanmeren in een jachthaven
Via de Nieuwe Vecht is wegens doorvaarhoogte geen optie ( H 2 m )

23 7/06/2015

Zwolle -knooppunt nr 21. km 0 via zwarte Water tot aan de afslag naar de Vecht = 6,5 km
Vlg . Weersgesteldheid kiezen we om Nu de OVERIJSELSE VECHT op te varen , en terug te keren
Vecht lengte 33 a 36 Km. DOORVAARHOOGTE 3,25 m , diepgang 1,2 a 1,7m, 2 sluizen
Doorvaarhoogte H 2, 7 m aan elektrische oversteek voorbij Berkum .
Sluis Vechterweer (zijdelings ) en voorbij Dalfsen ligt 2 de sluis VILSTEREN , drempel is bij
zomerpeil slechts 1,2 m.
Overijsselse Vecht met Dalfsen en Ommen met Landgoeden , kastelen en tuinen.
Beide een jachthaven . Einde is de stuw te bij Junne , dus terug keren .
Dafsen : yachthaven 0529 48 83 88 1,25 € /m en op donderdagmorgen markt . Max 1,2m diepgang
Ommen : Yachthaven en op dinsdagmorgen markt
Maximum snelheid : 9 km/ uur : Max kruiphoogte 3,30 m
Beperkte zondagsbediening.

24 8/06/2015

Rustdag : een dagje op anker liggen.
In het westelijk deel van de Overijsselse Vecht ( Berkum ) zijn een paar mooie zandwingaten,
waar je heerlijk kan ankeren en zwemmen.
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25 9/06/2015

Overijsselse Vecht terug keren

26 10/06/2015 De Vecht uitkomend naar SB richting Zwartsluis en dan naar het hoge noorden richting Groningen
Op het zwarte water , voorbij Hasselt 7 naar 16 = 9 km
Zwartsluis ( nr 23 ) SB aanhouden via Meppelerdiep . Er zijn 3 jachthavens aan de
splitsing Zwartsluis . 26 hefbrugjes die allen vlot bediend worden.
SB aanhouden Beukersgracht laten liggen . 0 =>
Meppel heeft 4 jachthavens , BB aanhouden
Voorbij Meppel kom je geen beroepsvaart meer tegen
BB aanhouden naar Drentse Hoofdvaart , via kleine 18 de eeuwse handbediende sluisjes
Sluis
Paradijssluis verval 2 m stijgen
Sluis
Haveltersluis verval 2 m stijgen
Sluis
Uffeltersluis verval 2 m stijgen
Sluis
Dieversluis verval 2 m stijgen
Haarsluis verval 2 m
Veenesluis verval 2 m
Recht kanaal en SB anhouden naar Drentsche Hoofdvaart en Assen
27 11/06/2015 Regelmatig zijn er gratis afmeerplaatsen voorzien.
vorderingen. Fiets omgeving is prachtig.

Tussendag voorzien afhankelijk van de

28 12/06/2015 Assen , hoofdstad van de provincie Drenthe
Passantenhaven gemeente Assen 0592 36 69 11 www.assen.nl ( 12 passante plaatsen )
max 1,55 m diepgang max breedte 3,5 m . Alternatief is SB aanhouden
Jachthaven in De Vaart met alle voorzieningen ( andere havens zijn zonder douches )
Sluis
Sluis Peelo verval 2,2 m zakken op het Noord -Willemskanaal
Passantenhaven ('2 de )gemeente Assen 0592 36 69 11 www.assen.nl
BB aanhouden , indien passantenhavens niet goed , BB zijn er nog 2 havens
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29 13/06/2015 Assen naar Groningen via Noord Willemskanaal 27 km .
Sluisjes voorzien o.a. van broonzen kabouters, koperen toeters die blazen vlg de waterstand
van de sluis . Ijzeren wachters voor de sluisdeuren
Sluis
Sluis Vries verval 3 m zakken
Sluis
Sluis De Punt verval 3 m. zakken
Luchthaven Eelde
Net voor Groningen aanmeren en / of even het Hoornse Meer en Paterwoldse meer op
Jachthaven www.jachthavenZuidwesthoek.nl met alle voorzieningen
Groningen
Westerhavensluis verval 2,8 m
Jachthaven 050 36 78 910

Tikoyo maakt hier een afslag via Winterschotediep , Veendam en Winschoten
30 14/06/2015 Groningen : Oosterhaven in Groningen tegen het centrum maar niet afgesloten
GMC Groningse Motorboot Club , 2 km verder op en afgesloten ( 17 € ? ) aan de 2de 4 weg
Groningen stad met o.a. 96 meter hoge Martinikerk
Groningen bezoeken met de fiets
Groningen als hartendief : artikel nr 9 uit Motorboot
31 15/06/2015 Reserve dag in de planning

32 16/06/2015 Verlaten de provincie Groningen via Van Starkenborgkanaal en Prinses Margrietkanaal in Friesland
Andere provincie = andere vaarkaart .
Aan de Westerhavensluis gaan we SB uit , verbindingskanaal en dan verder Eemkanaal
Aan de 2 de 4 weg ( grote kom ) gaan we BB uit Van Starkenborghkanaal=Groninger Motorboot club
VHF 68 Richting Leeuwarden
Sluis
Oostersluis verval 4,2 m zakken
Sluis
Gaarkeuken schutsluis verval 4,7 m
passeren de jachthavens Passantenhaven de landtong en Dorpshaven Gerkesklooster /Stroobos
Nederland 2015 reisvoorberiding
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Prinses Margrietkanaal van Groningen tot Bergumermeer ongeveer 41 Km
Bergumermeer oversteken aan de splitsing met Marrekrite steiger
Jachthaven Recreatiecentrum Klein Zwitserland Suameer www.bergumermeer.nl 0511 46 13 85
Bergumer meer ( mar ) Kaart ANWB Wateratlas Friesland bz 11
33 17/06/2015 Bergumermeer naar Leeuwarden - iets verder jachthaven www.wsvbergumermeer.nl ( 20 km )
Leeuwarden ( Ljouwert) Kaart ANWB Wateratlas Friesland bz 15
Aan de splitsing SB aanhouden Skalkedjip afvaren
Langdeel - rustenburg - BB en dan SB naar de pasanten haven
Jachthavens www.hemrikmarine.nl Geen passanten, iets verder www.leeuwarderjachthaven .nl
Ofwel : Van Harinxma kanaal volgen - aan BB jachthaven www.jachthavendezwemmer.nl
( geen douches)
Leeuwarden ( blz 38 ) koopavond op donderdag . Dit is de eerste van de elf
Friese steden en hoofdstad van de prov. Moderne stad maar in het oude centrum is het gezellig
wandelen.. Oude gebouwen , De Kanselarij, de Waag, en het Stadhouderlijk Hof kan je zien dat
het vroeger (1435) welvarend was. Diverse jachthavens en aanlegplaatsen met alle voorzieningen.

34 18/06/2015 Van Leeuwarden via Grou naar Sneek lengte 75 km vaartijd 12 a 14 uur
( bron blz 44 de mooiste vaarroutes van NL.)
Vandaag van Leeuwarden naar Nationaal park Alde Feanen
Deze route voert van Leeuwarden via het soms ruime water van het Princenhof in het prachtige
plassengebied de Alde Feanen ( Oude venen ) en het princes Margrietkanaal verderop naar Grou
Vertrek uit Leeuwarden=terug dezelfde aanvaarroute via Langdeel en tussen de boeien SB uitgaan
Richting Akwaduct Langdeel rechtdoor oversteken en dan BB uit richting Warten op Langdeel
Vertek vanuit Leeuwarden ( blz 46) Volg Harinxma Kanaal aan de zuidzijde van de stad in
Oostelijke richting. Bij de molen vaart u SB richting Warten. Direct na Warten kruist u het
Princes Margrietkanaal. ( opgelet beroepsvaart) VHF 20
In de Lange Sloot volgt u de betonning. Na boei 12 gaat u BB uit en ziet u Earnewald liggen.
Nationaal park ALDE FEANEN ( oude venen ) in Earnewald
Diverse jachthavens :Passantenhaven www.havenearnewald.nl 06 12 14 26 31
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35 19/06/2015 Van Earnewads naar Grou vaartijd 1 uur . Kaart ANWB Wateratlas Friesland bz 15
We sturen Westwaarts via Ule Krite en Folkerssleat (Folkersslot)
Via de Folkertsslot vaart u richting Princes Margrietkanaal .
BB uit en SB via Trijehuster Sleat + oversteken.
Als het Princes Margrietkanaal zich lijkt te verbreden betekend dit dat je op het Pikmeer opvaart.
Er ligt ok een Groot Eiland. Grou(w) is een klein pittoresk vissersdorpje
Aan SB zie je Grou liggen. Koopavond vrijdag. Grouw : beschermt dorpsgezicht.
Gezien de korte afstanden tussen de verschillende locaties is het best mogelijk dat er een halte
verder gevaren wordt en onze planning een dag inkort. ( aanpassen in computer ? )
6 km verder van Grou op het Margrietkanaal restaurant Oostergoo met steiger 0566 621309
36 20/06/2015 Van Grou naar Terhorne
Grou blz 47 Starteiland op het Pikmeer
Van Grou vaart u vervolgens langs hotel- restaurant De Oude schouw , waarna u iets verder
VOOR het Sneekermeer in Terhorne aankomt.
Terhorne s vertrekpunt ( aankomstpunt ) blz 9 vaarroutes mt 6 jachthavens.
Terhorne ( Terherne) dorpje van de jeugdboekenreeks Hielke en Sietse Klinkhamer.

37 21/06/2015 Van Terhornne naar Sneek over via het Sneekermeer
Sneek ( blz 48 ) = meest bekende Friese watersportplaatsen. De Geeuwkade is aanbevolen
met zicht op de Kolk en Waterpoort Sneek => IJLST
Windmolen ( de Rat) te bezoeken , drijft een houtzakerij aan. ( 2€/p)
Zeer mooi uitzicht vanop de molen .
Via een open schutsluis kom je op het Sneekermeer. ( Snitser Mar )
Sneekermeer (Snitserma Mar) ook buiten de vaargeul meestal een diepte van 1,2 m uitgez. Bakens
Tussen de betonning steekt u het meer in zuidwestelijke richting over.
Bij boeiPM66 - HO1 gaat u SB uit Houkesleat naar de stad Sneek .
Sneek : met diverse watersportzaken en zeker het bezoeken waard.
Voor de haven Aquanaut moet je 2 x BB uitgaan.
Sneek kaart : ANWB wateratlas blz 22 detail
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38 22/06/2015 Van Sneek naar Lemmer ( Snel )
Lemmer is een aanrader om te bezoeken. (eventueel met de fiets) ANWB atlas blz 22 detail kaart
Van Terhorre of Sneek naar Lemmer zie blz 9/86 26,5 km Princes Margrietkanaal
Sneek - Waldfeart in zuidelijke richting - It Nau - aansluiten op Princes -Margietkanaal
Via Koevordermeer - verder Stroomkanaal - Spannenburg
Grutte Brekken en dan BB uit naar Lemmer via Stroomkanaal en Zijlroede naar Lemstersluis
3 jachthavens langs de Zijlroede
Morgen naar de Buitenhaven en dan Oostelijke richting naar Friese Sluis en Lemstervaart
Van Lemmer naar Ketelmeer en dan verder naar de randmeren

sla over

ofwel via Nationaal Park De Weerribben = + 3 dagen
in het centrum van Ossenzijl . Jachthaven www.dekluft.nl 0561 47 73 70
Na te vragen ter plaatse : diepgang _doorvaarhoogte alls via Ossenzijl
Alde Feanen = ANWB wateratlas blz 16

sla over

Sneek - Waldfeart in zuidelijke richting - It Nau - Kruispunt met Princes -Margietkanaal
Oversteken naar Langweerdervaart - Langwarder - ZO richting - Skarster Rien
Tjeukemeer .Op Tjeeukemeer richting Z0 Pier Christiaanssloot
Er is tevens een afslag vanaf Princes Margriet naar Tjeukermeer.
Einde van de Pier Christiaannsloot BB en dan SB Jonkerss of Heloma
SB langs de weerribben , SB uit naar sluis Mr. H.P. Linthorst De Lende
BB Ossenzijler-sloot ,in het centrum van Ossenzijl . Jachthaven www.dekluft.nl 0561 47 73 70

Artikel Ossenzijl ?
sla over

Van Sneek via Sloten naar Lemmer en dan verder via de randmeren
Sneek - Waldfeart in zuidelijke richting - It Nau - aansluiten op Princes -Margietkanaal
Koevordermeer Er is tevens een afslag vanaf Princes Margriet naar Tjeukermeer.
Grutte Brekken en dan BB uit Streakanaal naar jachthavens.
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sla over

Van Terhorne (omgeving Sneek ) naar Lemmer 26,5 km , max 12,5 km/h , 2,5 uur , 0 sluizen ,
Max.1,5 diepgang via Teerkaplesterpoelen Zie ook blz 24 /86 i.v.m. reglementen
Lemmer: watergemaal op stoom: te bezoeken wereld erfgoed. Regenwater van Friesand oppompen
( weg pompen ) zie filmpje bij www.rijkswaterstaat.nl - overstomingsgevaar

sla over

Ter horne in de omgeving van Sneek. Terugtocht van Terhorne naar Muiden via de randmeren.
De Hoofdroute 3 blz 10/86 177,6 KM , 20 vaaruren , 4 sluizen , max 2,8m diepgang
Via de randmeren = bebakend .
Toeristische route ( randmeren = meren die naast de grote meren liggen )
Passages van vele oude handels/vissersplaatsen via Ijmeer , Ketelmeer en Zwartemeer
S' morgens vroeg is er minder wind , is de randmerenroute het aangenaamst.
Bij mooi weer , de toeristische route Randmeren nemen , bij slecht weer Polderroute nemen
Polderroute zie blz 5/86

max doorvaarhoogte 2,5 meter , dus geen optie voor onze boten.

sla over

Van Ossenzijl naar Ketelhaven om dan verder via de randmeren te gaan.
Navragen doorvaarhoogte - diepgang ?
Via de Kalenbergergracht richting ZZO - Diezenvaart - Noorderdiep
Vollenhoverkanaal - Smeege - sluis Kadoelerkeersluis - Zwarte Meer -Ketelhaven
Ketelmeer op en BB aanhouden om dan in te draaien richting Roggebot

sla over

Bij slecht weer - via binnenland - alternatieve route
ANWB kaart C met o.a. Giethoorn en NatPark De Weerribben -Zwolle -Zwartsluis
Van Ossenzijl naar Giethoorn via kanaal Steenwijk - Ossenzijl 12 km
splitsing Steenwijkerdiep richting Z naar De Wieden : 14 km sluis Beukerssluis
Op Blauwe Hand is er de jachthaven www.waterparkbeulaekehaven.nl
In Giethorn zijn er tevens 4 jachthavens.

omweg
alternatief
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39 23/06/2015 Van Lemmer naar Zwarte Meer : afstand nog na te meten .

Sluis
Sluis

Bovenste deel van de route blz 5 / 86 tussen Lemmer en Zwarte Meer
naar de Buitenhaven en dan Oostelijke richting naar Friese Sluis en Lemstervaart
aan splitsing Kamperbrug BB uit Zwolse Vaart tot aan Marknesserssluis
Sb uit voorbij de sluis Zwolse Vaart naar Voorstersluis
Jachthaven www.jachtcentrumdevoorst.nl juist als sluis uit bent aan BB zijde
Sluis uit en SB naar Kadoeler Meer tot aan Kadoelerkeersluis
Zwanendiep en dan SB uit Ramsdiep Zwarte Meer - binnen de betonning blijven
Mond uit in Ketelmeer en betonning volgen naar Ketelhaven
Jachthaven www.jachthavenketelmeer.nl

40 24/06/2015 Van Ketelhaven naar Elburg op de Randmeren
Randmerenroute. Natuurgebied met diverse eilandjes om te overnachten en havens met diesel.
Van Ketelhaven naar MUIDEN ( blz 104 boek de mooiste varroutes )
Varen over de schitterende Randmeren langs oude Zuiderzeestandjes. Kaart ANWB E en I
In de vaargeulen van de randmeren : max 20 km/uur , daarbuiten 9 km/uur .
Lengte 80 km vaartijd 10 a 15 uur.
Roggebotsluis VHF 20
Nijkerkersluis VHF 18
Vaarroutes in Flevoland ( bron www. vaarroutesinnederland.nl)

Randmerenroute (noord naar zuid)

De Randmeren en de rietlanden aan de oever zijn van internationaal belang voor moeras- en
watervogels. Ze vormen een ecologische structuur binnen Nederland.
Het vormt de belangrijkste schakel tussen de moerasgebieden van het Hollandse en Utrechtse
laagveengebied. Aan de ene kant het Friese en aan de andere kant het Overijsselse.
In de Randmeren is de kwaliteit van het water na 10 jaar sterk verbeterd.
De Randmeren lopen vanaf de monding van de IJssel tot de Hollandse brug
Vanaf De Ketelhaven op het Ketelmeer naar Almere en Muiden paseren we het Vossemeer en,
Roggebotsluis , Drontermeer, voorbij Elburg het Veluwemeer
Nederland 2015 reisvoorberiding
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, voorbij Harderwijk het Wolderwijd, Nuldernauw, Nijkerkernauw,
Eemmeer en Gooimeer en het IJ-meer. Afvaart is rode boeien rechts=naar het IJ-meer, naar Muiden.
In de Randmeren liggen de oneven groene spitse markeertonnen aan Flevozijde (links) en
de even rode stompe markeertonnen aan de zijde van het "oude land" (rechts). De gebruikte
letters op de betonning zijn een afkorting van de naam van het meer waar ze zich bevinden.
Na de inpoldering van Flevoland is dit mooie watersport gebied van Flevoland ontstaan.
Het is bedoeld als afwatering van de Veluwe.
De provincie Flevoland is omringd met schitterende vaarwateren.
Ten westen van Flevoland vindt je het Markermeer,
ten noorden het Ketelmeer en aan de zuid-oostzijde het Gooimeer,Eemmeer,Wolderwijd,
Veluwemeer, Drontenermeer en het Vossemeer.
De Oostzijde van Flevoland is prima bevaarbaar voor zeil- , motorjachten, motorboten en sloepen.

7 km
sluis

10 km

Van Noord naar Zuid
De route begint aan het Ketelmeer. Vaar hier het 7 km lange Vossemeer op richting Roggebotsluis.
Blijf binnen het vaarwater tussen de betonning , buiten de betonning ondiep ( 1 m) Halfweg
ligt het eiland de Zwaan. Gans het Vossenmeer is een natuurgebied , zonder dorpen.
Jachthavens bij de Roggebotsluis.
Vaar na de Roggebotsluis het 10 km Drontenermeer op.
richting Elburg. Hier passeert u een schitterend landschap met grote partijen watervogels.
Blijf in de vaargeul want buiten de betonning is het erg ondiep.
Bij de Elburgerbrug gaat u bakboord richting Elburg en vaart stuurboord u langs de gemeentelijke
jachthaven "Jachtcenter Elburg".
U kunt ook helemaal doorvaren naar de nieuwe Haven. Hier ligt u direct aan het centrum.
Elburg is een oude gezellige middeleeuwse gave vestigings-stad met leuke winkels en terassen.
Er zijn genoeg bezienswaardigheden , stratenplan is haaks en het palingroken, musea en dergelijke.
Na Elburg kunt u verder varen naar Harderwijk en na het passeren van de Elburgerbrug met een
doorvaarhoogte van 5.7 meter komt u uit op het grote veluwemeer.
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41 25/06/2015 Van Elburg naar Harderwijk via het Veluwemeer
17 km

Veluwe meer : 17 km ( Steeds binnen bebakening varen ) Bij Harderwijk via het aquaduct .
Bij Ton- VM9 passeert u de Jachthaven van Riviera Beach. Biddinghuizen.
Bij deze jachthaven vindt u een compleet pretpark en vakantiepark. Walibi World.
Een prima locatie om samen met uw kinderen de dag door te brengen!
U passeert een watersportgebied bij de Bremerbergse Hoek voor Skien en surfen.
Harderwijk is een oude hanzestad en u vindt er gezellige restaurantjes, en terrasjes.

Voor uw kinderen een hoogtepunt tijdens de vaarroute!

42 26/06/2015 Van Harderwijk naar het centrum van Bunschoten-Spakenburg met 2 jachthavens..
Verkiest u de rust boven de drukte van het pretpark dan kunt u verder varen naar Harderwijk.
Direct na naviduct ligt aan stuurboord "de Knar" een jachthaven op loopafstand van Harderwijk.
Doorvaren naar het centrum is ook een mogelijkheid en er zijn diverse aanlegmogelijkheden.
Ook kunt u een bezoek brengen aan het standsmuseum of het Dolfinarium van Harderwijk!
6 km

Voorbij het aquaduct van Harderwijk ligt het 3 -4 km brede Wolderwijd. Lengte 6 km.

9 km

Waar Wolderwijd versmalt ligt het 9 km lange Nuldernauw , met verder de Nijkerkkersluis.
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Sluis

Sluis

Nijkerkersluis VHF 18 en verder Nijkerkernauw
Buns Spakenburg
Vaarroute - Harderwijk naar Spakenburg en Bunschoten ( bron: www.boothureninnederland.nl)
Verlaat Harderwijk door de vaarroute aan bakboord te houden.
Na het naviduct volgt u de route richting Spakenburg op het "Wolderwijd" en
hou de betonde route aan. Aan stuurboord passeert u Zeewolde en Strand Horst aan
bakboordzijde. Beide plaatsen hebben jachthavens met goede voorzieningen.
Vervolgens passeert u de stranden van Nulde en komt bij de Nijkerkersluis.
Het is nog maar een klein stukje naar Bunschoten en Spakenburg na het passeren van de sluis.
Aan stuurboord ziet u eerst nog de Eemhof.
De Eemhof is nauw verbonden met Center Parcs, voor kinderen misschien wel een leuk uitstapje
waard. Vaart u door naar Spakenburg volg dan na de NK40 de vaargeul aan bakboord.
In het centrum van Bunschoten-Spakenburg vindt u 2 jachthavens. De Oude- en Nieuwe
jachthaven. In de Oude Jachthaven zijn alleen traditionele schepen welkom. In de
Nieuwe Jachthaven zijn alle voorzieningen aanwezig.
Spakenburg was vroeger een belangrijke visserijplaats aan de Zuiderzee.
Sindsdien is dit erg veranderd maar de vissergeest is nog overduidelijk aanwezig.
De klederdrachten zijn beroemd en wie in Spakenburg komt moet koek en/of vis eten.
Spakenburg is eigenlijk het eindpunt voor schepen met een staande mast hoger dan 12,7 meter.

43 27/06/2015 Van Spakenburg naar Huizen ofwel Almere ofwel Naarden
Verder de Eem - Eemmeer opvaren richting Baarn en doorvaren naar het
Gooimeer en de imposante Stichtse Brug passeren.
5 km
Eemmeer 5 km
Na de imposante Stichtse Brug het Gooimeer. En vindt u aan d zuidzijde van het vaarwater Huizen.
Huizen heeft zijn peilen in de loop der jaren gericht op watersport.
Veel ontwikkelingen op watersportgebied komen uit Huizen.
Alle 3 havens zijn voorzien van standaardfaciliteiten en liggen direct aan de stad.
13 km
Gooimeer .13 km lang 2 a 3 km breed.
Indien gewenst , U draait naar bakboord richting Naarden om Huizen te verlaten.
Nederland 2015 reisvoorberiding

23 / 29

Luc Pattyn 0477 42 82 12
printdatum : 18/02/2016

Naarden 1350 met intacte vestigingwerken ,twaalfkantige ster met zes bastions
Houdt hier de betonning aan want dan bent u zeker van een veilige route.
Na het eiland De Schelp dient u voor de GM70 te keren richting Naarden.
Naarden beschikt maar liefst over 1250 ligplaatsen.
Zoals dat hoort voor een grote jachthaven zijn er voorzieningen in overvloed.

44 28/06/2015 Van ofwel Huizen ofwel Almere ofwel Naarden naar Muiden
Van Huizen BB uit , u volgt de vaargeul en na de Hollanse Brug ( verbinding Muiden -Almere)
vaart u tussen de betonning het IJ-meer ( Ijselmeer) op . Heeft uw schip een maximale
diepgang van 1,2 meter dan kunt u voor de rode boei IJM12 bakboord uitgaan .
U vaart dan ten zuiden van de drie kunstmatige eilandjes en volgt de met recreatiemarkering
aangegeven vaargeul. Met een grotere diepgang dan 1,2 m moet u de eilandjes
aan de Noordzijde passeren. Iets verder op kruist u de rode boeien van de vaargul die naar Muiden
leidt. Hier gaat u bakboord uit . Als u achterom kijkt ziet u in de verte het eiland Pampus liggen.
Muiden = zeesluis tegen betaling ( 9,35 € ) met bankkaart naar de Oude Vecht

45 29/06/2015 MUIDEN = Het Muiderslot : als je Muiden binnen vaart ziet u aan BB het prachtige kasteel.
( is te bezoeken ) Rustdag in Muiden . 2 jachthavens voor de sluis en 2 achter de sluis.
Afhankelijk van onze tijdsbesteding kan je ook nog verder varen naar Weesp

46 30/06/2015 Van Muiden naar Nieuwegein over de VECHT
Lengte 45 km , vaartijd 9 a 12 uur
Kaart ANWB atlas I
Boek " de mooiste vaarroutes in NL blz 112 " zie afzonderlijk kaart .
Enkele vaaraanwijzingen en tips voor de Vecht
De doorvaarhoogte is maximaal 3,75 mtr
De diepgang is maximaal 1,50 mtr.
De maximumsnelheid is 9 km. p/u tot aan Nederhorst den Berg daarna 6 km. p/u.
De Maximumsnelheid op het Merwedekanaal ten noorden van de Lek is 4,5 km. p/u.
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Op de VECHT Blz 112 : boek de mooiste vaarroutes in Nederland.
De monding van de Vecht is aan de IJ ( Ijmeer ) We varen naar het zuiden ,
Van Muiden via Weesp, Loenen, Breukelen, Maarssen (aansluitend op het Amsterdam -Rijnkanaal)
en Utrecht en Nieuwegein
Vaarroute - De Vecht Van Muiden naar Nieuwegein ( bron www/vaarroutesinnederland.nl)

47 1/07/2015

In de provincie Utrecht. De Vecht is een belangrijke verbinding met het achterland.
Deze regen-rivier geeft u een prachtig landschap en beeld. U ziet hier prachtige landhuizen
aan beide zijden van de rivier.
De rivier kronkelt zich een weg door het landschap en passeert Weesp.
In Weesp zijn drie jachthavens: De Vecht, de Zeemeermin en Weesp.
Alle havens hebben voldoende voorzieningen zodat u volop kunt genieten van uw vakantie
Weesp is een pittoresk stadje met veel bezienswaardigheden
Als u besluit verder te varen komt u via Vreeland en Loenen
De route heeft veel aanlegplaatsen maar zonder voorzieningen.

48 2/07/2015

De vecht opvarend van Weesp of Muiden naar Nigtevecht
De vecht kan je een stuk kortsluiten via het Amsterdam -Rijnkanaal tussen Weesp en de
kruising met de Nieuwe Wetering ter hoogrtee Nieuwersluis
Nigtevecht - Oude Vecht - De Nes
Via de Mijndense Sluis aan BB kan je een tussenstop maken op de Loosdrechtse Plassen .
Hier vindt u de Loosdrechtseplassen. Anders is het verder varen naar Breukelen en

49 3/07/2015
50 4/07/2015

Loosdrechtse plassen opdraaien ofwel laten liggen . Of als reserve dag ingepland
Loosdrechtse plassen opdraaien ofwel laten liggen . Of als reserve dag ingepland
Rustdag 3/7/2015
Rustdag 4/7/2015
Rustdag 5/7/2015
Rustdag op 6/7/2015

51 5/07/2015
52 6/07/2015
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53 7/07/2015

Maarssen is de volgende stop. Hier kunt u tevens het Amsterdam-Rijnkanaal opvaren.
Ofwel Via de Vecht naar Utrecht
Van de Vecht naar UTRECHT zie kaart route B Vaarwaterkaart van Utrecht .nr 7
Tussenstop in Utrecht is mogelijk afhankelijk van de schippers ( -innen)
Vaarwaterkaart van UTRECHT kaart 7 : komende van de VECHT

ofwel Utrecht voorbijvaren
Vanaf de Vecht gaat u over op het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit kunt u met een forse snelheid doen.
De maximum snelheid op dit kanaal is voor alle schepen 18km. p/u.
Het is belangrijk om stuurboordswal te houden. Let hier goed op.
Het is een druk vaarwater. Op zondag is het aanzienlijk rustiger dan door de week.

Km 31
sluis

Van Maarsen naar Nieuwegein ( stukje loopt over Schelde -Rijn kanaal )
Knooppunten boekje 01C : VOORAF raadplegen : Amsterdam -Rijnkaal .
Wij komen in sector Maarsen VHF 61
MARIFOON : VHF 61 en VHF 10 ( melden als je uit de openstaande sluis van Maarssen )
Blz.68 / 86 Vaarroutes detailkaart Vianen -Maarsen via Ark
Buiten de openstaande sluis van Maarssen ga je BB uit , mogelijks is er voortdurend golfbeweging.
Na 10 km , na kilometerpaal 41 ziet u aan SB de Zuidersluis. Hier komt u op het veel rustiger
Merwedekanaal.
Als je BB aanhoudt , komt u vanzelf bij de Koninginnesluis . Na de sluis vaart je de Lek op.
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Varen op de Lek 8 a en 8b artikel : Varen over de Lek en clubhavens ( 48)
De Lek : rustige haven aan levendige rivier .
54 8/07/2015

Van Nieuwegein naar Vianen
Vianen heeft een gratis passantenhaven ( incl water en elektra )
In Nieuwegein BB uit naar Vianen en dan naar Gorinchem en Heusden
Varen doe je samen boekje 01C blz 24 kaart 1.30 van Nieuwegein naar Vianen
Van Vianen naar Gorinchem = 24 km ofwel verder naar Heusden
Boek De mooiste vaarroutes in Nederland blz. 126 Van Vianen naar Heusden
Blz 130 Richting Gorinchem ( Linge naar Geldermalsem vorige keer gedaan ) naar de buitenhaven
Clubhuis in Gorinchem met eetgelegenheid. Bruggen naar de binnenhaven doorvaarhoogte 2,8 m.

55 9/07/2015
Blz 58 en 57/ 86 Vaarroutes detailkaartBoven -Merwede = komende van Vianen naar buitenhaven
Beslissingsmoment
Gorinchem
terugweg
en dan naar Woudrichem - Heusden
Kaart :ANWB wateratlas K Op het Merwederkanaal tussen Vianen en Gorinchem max. 12 Km/u
Eventueel naar Sliedrecht / Dordrecht voor afstelling motor door Drinkwaard
Van Vianen naar Heusden : Lengte 45 km 6 a 8 uur varen.
Gorinchem : buitenhaven ofwel in de stad. Donderdag marktdag
56 10/07/2015 Van Gorinchem naar Heusden .
Heusden : paling eten ? Laatste stuk Heusdenskanaal max 9 km/u
Gorinchem -BB uit op de Boven Merwede en SB uit naar de Afgedamde Maas en naar Heusden
Blz 55/ 86 Vaarroutes detailkaart Gorinchem - Heusden Andelse en afgedamde Maas
blz 56/86 Afstand 19,7 km vaartijd 2 1/4 u max 9 km /u
Oversteek van Boven-Merwede : RPR reglement ( Beroepsvaart voorrang!)
Blz 57/ 86 Vaarroutes detailkaartBoven -Merwede = komende van buitenhaven Gorinchem en dan
naar Woudrichem - Heusden
Varen doe je samen knoopunten boekje blz 17
Heusden, in de havenkom zijn er geen voorzieningen, er zijn 2 yachthavens met alle voorzieningen.
Blz 131
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Ofwel de mooi trage toeristische vaarwegen ofwel via de grotere wateren naar Dordrecht enz.
57 11/07/2015 We zakken eerst wat via Heusden en Geertuidenberg naar de Biesbosch Drimmelen-Willemstad enz.
afhankelijk van het weer gaan we dan verder over Antw. Ofwel Terneuzen
Van Heusden naar Geertruidenberg en hier kan je terug op de Bergse Maas

58 12/07/2015 Via de Dintel verder : doorvaarhoogte ????? !!!!!!
eventueel verder Oudenbosch blz 156 ( waarom niet met de Fiets )

59 13/07/2015 Geerttuidenberg - Drimmelen - Biesbosch
60 14/07/2015 Biesbosch - Willemstad - Dinteloord
Sliedrecht - Willemstad = 4 uur .

61 15/07/2015 www.waterkantbv.nl +31 167 52 25 53
Dinteloord - Tholen

51° 38 ' 51.06 " +4° 22' 52.48" Jachthaven Dinteloord.

62 16/07/2015 Tholen - Oosterschelde - Wemeldinge
te verkennen

63 17/07/2015 Wemeldinge - Hansweert - Terneuzen - Sas van Gent
Hansweert : VHF 65 kaartje 2.8 blz 32/40 (varen doe je samen )
Terneuzen : VHF 3 kaartje 2.9 blz 34/40 ( varen doe je samen )
Van Hansweert naar Terneuzen 1 u voor Hw A'pen
64 18/07/2015 Sas van Gent - Gent ofwel naar Deinze
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65 19/07/2015 Gent
66 20/07/2015 Deinze
67 21/07/2015 Eén week reserve ingepland
68 22/07/2015 Rustdag 30/07/2015
Rustdag 31/07/2015
Trouw An Meerscham en Thomas op 31/07/2015
Rustdag 2/8/2015
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