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Het auteursrecht op het materiaal van ‘Varen doe je Samen!’ ligt bij de Convenantpartners die bij dit project betrokken zijn. 
Overname van illustraties en/of teksten is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de Stichting Waterrecreatie 
Nederland. www waterrecreatienederland nl

http://www.waterrecreatienederland.nl
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Inleiding
Het bevorderen van de veiligheid voor beroeps- en recreatievaart op dezelfde vaarweg.
Dat is kortweg het doel van het project ‘Varen doe je Samen!’.

In het kader hiervan zijn aanbevelingen verzameld om ‘knooppunten’ op vaarwegen vlot en veilig te passeren. Knooppunten 
zijn drukke plaatsen waar de beroeps- en recreatievaart elkaar ontmoeten en waar een gevaarlijke situatie kan ontstaan. 
De weergegeven kaarten zijn niet geschikt voor navigatiedoeleinden, maar zijn een aanvulling op de officiële waterkaarten. 
Gebruik aan boord altijd de meest recente kaarten en almanak en in dit vaargebied ook de getijtafels en stroomatlassen (HP 
33 Waterstanden en stromen) van de Dienst der Hydrografie. Zorg voor bijgewerkte kaarten aan de hand van Berichten aan 
Zeevarenden.

Op www varendoejesamen nl vindt u meer informatie over veilig varen en kunt u diverse gratis folders downloaden.  
De website van ‘Varen doe je Samen!’ werkt ook goed op een smartphone.

Rowena van der Maat
Projectleider ‘Varen doe je Samen!’

Disclaimer
De makers hebben de overzichten ‘Knooppunten vaarwegen’ zorgvuldig samengesteld. De gebruiker van de ‘Knooppunten 
vaarwegen’ blijft echter zelf eindverantwoordelijk voor een veilige vaart. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze 
uitgaven. In alle gevallen wordt verwezen naar de letterlijke tekst van de geldende reglementen en de meest recente kaarten.  
De Stichting Waterrecreatie Nederland sluit als uitgever van de ‘Knooppunten vaarwegen’ aansprakelijkheid voor schade en/of letsel 
als gevolg van het gebruik van deze uitgaven uit.

http://www.varendoejesamen.nl
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Aanvullende informatie
Vaar rechts
Vaar zoveel mogelijk aan de rechterkant (stuurboordzijde) van het vaarwater.

Blijf uit de dode hoek!
Vrachtschepen hebben een dode hoek. Vuistregel: als u de stuurhut en de schipper van een vrachtschip niet kunt zien, dan ziet 
de schipper u ook niet. 

Veilig oversteken
Vaar niet blindelings vanaf een nevenvaarwater een hoofdvaarwater op. Kijk goed rond en beluister het marifoonverkeer. Sla 
eerst ‘rechtsaf ’, met eventueel een uitkijk voorop, en vaar een kort stukje aan stuurboordwal. Steek het kanaal pas over als het 
veilig genoeg is.

het kanaal
zijwater

goed (over)zicht?
is het veilig om
over te steken?

Open varen
Dat wil zeggen: neem de bocht iets ruimer als u een haveningang invaart, mits dat geen hinder geeft. Deze koers geeft meer 
overzicht en andere schippers zien u sneller. 
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Blokkanalen 
Op drukke vaarwegen zorgen verkeersposten voor verkeersbegeleiding. Een verkeerspost bestrijkt een stuk vaarweg, het 
blokgebied. Dat heeft een eigen marifoonkanaal. In een blokgebied is uitluisteren en communiceren op dat kanaal verplicht.
Buiten blokgebieden geldt VHF 10 voor schip-schip communicatie.
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1 1 Den Helder
Waar: komend vanaf het Noordhollandsch Kanaal 
Beschreven vaarrichting: noordwaarts.
• Bakboord uit = naar de binnenhavens in het centrum.
• Stuurboord uit = richting de Koopvaardersschutsluis, Nieuwe Diep en de Marinehaven Willemsoord.
• Koopvaardersschutsluis = melden op marifoonkanaal 22. Of bij de wachtsteiger aan bakboordzijde van de sluis. 
 Let bij het oversteken op naderende scheepvaart.

De Koopvaardersschutsluis is een zeesluis met een flink niveauverschil. 
Let bij het uitvaren op de stroming die de overgang van zoet naar zout water veroorzaakt. 

Na de sluis ligt de Vice-Admiraal Moormanbrug (marifoonkanaal 18). Na deze brug vaart u richting de Marinehaven 
Willemsoord. Aan bakboord is een laad- en loskade met bevoorradingsschepen voor de offshore. Als deze schepen manoeuvreren 
moet de recreatievaart wachten. 

• Bakboord uit = richting de jachthaven in het Willemsdok, via de Zeedoksluis en beweegbare brug. De sluis (marifoonkanaal 
14) wordt op vaste tijden bediend. 

• Omgekeerd – vanuit de jachthaven naar buiten – gaat u ook via Zeedoksluis. 
 De sluiswachter geeft pas een vrije doorgang na overleg met de verkeerscentrale. 
• Uitvaren van de Zeedoksluis = melden op marifoonkanaal 62.

In de Marinehaven Willemsoord:
• aan stuurboord liggen de marineschepen;
• aan bakboord is de jachthaven van de Koninklijke Marine Jacht Club. Let bij het invaren op de stroming. 
• Havendienst Den Helder: marifoonkanaal 14.

In Hoofdstuk 13 van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) staan bijzondere bepalingen voor de scheepvaart van, naar en in de 
haven van Den Helder. 

Zie ook: Wateralmanak 2, Den Helder.

Regionale vaarwegbeheerders:

Foto: Havendienst Den Helder
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1 2 De Kooy
Waar: Noordhollandsch Kanaal, zuid van Den Helder  
Beschreven vaarrichting: noordwaarts. 
Tussen kilometerraai 71 en 72 is een kabelveerpont.
• Brandende flikkerlamp aan stuurboord = staalkabel over het water. Wacht tot deze lamp uit is. 

Even ten zuiden van kilometerraai 74 ligt de Spoorbrug Koegras. Voor bediening: melden via de knop op de steiger of via 
telefoonnummer: 072- 5198557. 

Noord van kilometerraai 75 ligt de Kooybrug (marifoonkanaal 20), een hefbrug. 
Ten noorden van de Kooybrug is de splitsing met het Balgzandkanaal, het vaarwater naar het Amstelmeer. De bocht aan 
oostoever is hier ondiep. 
• Let op beroeps- en recreatievaart die vanuit de Kooysluis bakboord uit richting Alkmaar, of stuurboord uit richting Den 

Helder wil varen. Zet zo nodig een uitkijk voorop. 

De centrale meldpost bij de Kooysluis (marifoonkanaal 20) bedient verschillende bruggen over het Noordhollandsch Kanaal, 
het Balgzandkanaal en over het Kanaal Stolpen - Schagen. 

Tussen de Kooybrug en Den Helder ligt aan stuurboordzijde (oostoever) een industrieterrein. Houd hier rekening met 
manoeuvrerende beroepsvaart. 

Zie ook: Wateralmanak 2, Noordhollandsch Kanaal.

Regionale vaarwegbeheerder:
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1 3 Tapsloot, Alkmaardermeer en Alkmaar 
Waar: Tapsloot bij West-Knollendam 
Beschreven vaarrichting: naar Alkmaar.
• Let op beroepsvaart; in de Tapsloot zijn losplaatsen. 
• Na het passeren van de Beatrixbrug (marifoonkanaal 18) in de Tapsloot moet u eveneens rekening houden met beroepsvaart 

die via de Nauernasche Vaart (Zijkanaal D) naar het Noordzeekanaal vaart.

Stuurboord uit gaat het hoofdvaarwater via de Markervaart richting Alkmaardermeer. 
Bij de Stierop kunt u bakboord uit het Alkmaardermeer op. Binnen de betonning is voldoende diepgang (3 m),  
daarbuiten is het op sommige plaatsen ondiep. 
De Markervaart Noord en het Kogerpolderkanaal zijn voornamelijk in gebruik als verbinding tussen de Zaan en het 
Noordhollandsch Kanaal.

Via marifoonkanaal 20 kunt u bij de op afstand bediende Kogerpolderbrug informeren of er scheepvaart in de buurt is.  
De Markervaart is smal en druk met veel recreatievaart.

Aan de noordwestkant van het Alkmaardermeer kunt u stuurboord uit via het Gat op de Meer het Noordhollandsch Kanaal 
op. Gele betonning markeert ondiepten aan weerszijden. Na het passeren van de openstaande Schulpstuw komt u langs een 
veerpont. Let ook op beroepsvaart van en naar Purmerend.

Voor de Leeghwaterbrug voor Alkmaar ligt aan bakboordzijde een industrieterrein waar regelmatig beroepsschepen afmeren en 
afvaren. Na de Leeghwaterbrug gaat het Noordhollandsch Kanaal bij Nautisch Centrum Nicolaas Witsen bakboord uit richting 
het centrum van Alkmaar. Het vaarwater door het centrum heeft veel bochten. 
• Tip: zet een uitkijk op de boeg als een bocht onoverzichtelijk is.

Zie ook: Wateralmanak 2, West-Knollendam, Noordhollandsch Kanaal, Alkmaar en Alkmaardermeer.

Regionale vaarwegbeheerder:

Foto: Dik van Veldhuizen
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1 4 Noordzeekanaal
Waar: vaarweg tussen Amsterdam en IJmuiden  
Algemeen: het Noordzeekanaal is een drukke scheepvaartroute, waar zowel grote zeeschepen als binnenvaartschepen varen. 
Er is ook veel recreatievaart, want de alternatieve staandemastroute (via Haarlem) loopt door dit vaargebied, richting het 
IJsselmeer. 
De maximum snelheid is 18 km/u voor schepen met een diepgang minder dan 4 meter en voor snelle motorboten 20 km/u.
De havens in het Westelijk Havengebied zijn verboden voor recreatievaart.

• Zeil- en motorboten moeten een (direct startklare) motor hebben, waarmee ze ten minste 6 km/u kunnen varen.
• Op het Noordzeekanaal en in de zijkanalen moet een klein vaartuig ‘s nachts en bij slecht zicht een radarreflector voeren.
• Belangrijk: houd op het Noordzeekanaal stuurboordwal en kijk regelmatig achterom.

Ter hoogte van Zaandam
Waar: Zijkanaal G.
Beschreven vaarrichting: noordwaarts.
Komend vanaf het Noordzeekanaal vaart u tussen de borden 18 en 19 in noordelijke richting via Zijkanaal G naar Zaandam. 
Voor de Wilhelminabrug en -sluis (marifoonkanaal 20) is aan bakboord een kade waar haven- en sluisgeld betaald moet 
worden. Om hier aan te leggen moet u oversteken, let dus goed op naderende en achterop komende schepen. 

Staande mast naar Den Helder via Alkmaar
Het traject van Amsterdam naar Den Helder is via Alkmaar als staandemastroute te bevaren. 
Bij slecht weer een veilig alternatief voor een buitengaatse tocht. 

Zie ook: Wateralmanak 2, Noordzeekanaal en Zaan. 

Blokkanalen marifoon
In het gebied van IJmuiden tot en met het Buiten-IJ gelden blokkanalen voor de marifoon. 
VHF 22 Sluizen IJmuiden 
VHF 7 IJmuiden Aanloop (op 12 mijl van de zeesluizen IJmuiden)
VHF 74 Seaport Marina
VHF 3 Verkeersdienst Noordzeekanaal (van de IJmuider sluizen tot km 14.8) 
VHF 4 Haven Amsterdam (km 14.8 tot 26.5) 
VHF 60 Sector Schellingwoude (vanaf kmr 26.5)
VHF 18 Oranjesluizen

Regionale vaarwegbeheerder:

Foto: Paul van der Drift



14



15

1 5 Noordzeekanaal, zijkanalen C en D
Waar: Noordzeekanaal, ter hoogte van Nauerna  
Beschreven vaarrichting: vanaf het Noordzeekanaal noordwaarts.
Bij bord 12 geeft Zijkanaal D toegang tot de Nauernasche Vaart richting het Alkmaardermeer.
Eerst passeert u de Nauernaschebrug (marifoonkanaal 20), aan bakboord is de jachthaven Nauerna, vooruit ligt de 
Schermersluis met brug.
• Houd rekening met beroepsvaart.
• Zijkanaal D is staande mastroute naar Den Helder. ( hiermee ontlasten wij de route via de Zaan)

Waar: Noordzeekanaal, ter hoogte van Spaarndam (ten zuiden van Buitenhuizen) 
Beschreven vaarrichting: vanaf het Noordzeekanaal zuidwaarts.
Bij bord 10 geeft Zijkanaal C toegang tot de westelijke staandemastroute via Haarlem.
• Als u moet wachten voor de brug over Zijkanaal C (marifoonkanaal 18), meer dan af aan de wachtsteiger voor de brug. 

Draai geen rondjes op het Noordzeekanaal.

Zie ook: Wateralmanak 2, Noordzeekanaal, Nauerna en Spaarndam.

Regionale vaarwegbeheerder:

Foto: Hylke Steensma
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1 6 Zeesluizen in IJmuiden
Waar: het Noordzeesluizencomplex (marifoonkanaal 22) in IJmuiden 
Het complex bestaat uit vier schutsluizen: Noordersluis, Middensluis, Zuidersluis en Kleine Sluis. 
De recreatievaart maakt gebruik van de Kleine Sluis. 
Het opvaren naar de sluis gaat in de volgorde van groot naar klein: zeevaart, binnenschepen en recreatievaart.  
Bij twijfel: raadpleeg de sluisdienst op marifoonkanaal 22. 
De Vissershaven, Haringhaven en IJmondhaven zijn niet voor jachten bestemd.

Beschreven vaarrichting: westgaand - richting open zee.
Voor het schutten moet de scheepvaart zich ter hoogte van de pont in Velsen per marifoon 
melden bij de verkeersdienst Noordzeekanaal op kanaal 3. 
In de Velserkom moet u haaks oversteken, om uw weg te vervolgen richting de Kleine Sluis. Dat moet u doen in overleg met de 
verkeersdienst op marifoonkanaal 3. 
Bij het naderen van de sluis moet u zich melden op marifoonkanaal 22 voor het schutten. 
Na de schutting: koers ten zuiden van het Fort Eiland westwaarts.
De route richting Seaport Marina IJmuiden bepaalt u in overleg met de verkeersdienst IJmuiden haven op marifoonkanaal 61. 

Beschreven vaarrichting: oostgaand - richting Amsterdam.
Vanaf zee komend meldt de scheepvaart zich voor het schutten bij de verkeersdienst IJmuiden haven op marifoonkanaal 61. 
Recreatievaart volgt de aanlooproute naar het sluizencomplex ten zuiden van het Forteiland. 
Bij het naderen van de sluis meldt u zich voor het schutten op marifoonkanaal 22. 
Na de schutting: houd stuurboordwal. Let bij Velsen ook op de veerpont.

Let op: gedurende de bouw van de nieuwe sluis kan de situatie ter plaatse veranderen.  

Zie ook: Wateralmanak 2, IJmuiden (onder de Y).
 

Regionale vaarwegbeheerder:

De bouw van  
de nieuwe sluis is volop gaande.
foto: Havenbedrijf Amsterdam
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1 7 Het IJ bij Amsterdam
Waar: van boei IJ1 ter hoogte van de Houthaven tot de Oranjesluizen 
Het IJ (formeel: het Afgesloten IJ) bij Amsterdam is zeer druk bevaren. Het is een doorgaande route voor de beroepsvaart, 
veerponten kruisen voortdurend het vaarwater en er varen veel rondvaartboten. De Passagiers Terminal, oost van het Centraal 
Station, is de bestemming van cruiseschepen, die hier rondzwaaien. Het IJ is tevens gedeelte van de staandemastroute.
• Belangrijk: houd stuurboordwal, houd voortdurend uitkijk en kijk regelmatig achterom.

In een deel van het IJ ligt recreatiebetonning. Deze tonnen liggen ten noorden van de lichtboeien IJ10 – IJ14 en ten zuiden van 
de lichtboeien IJ3 – IJ11 en tot aan de invaart van de Ertshaven. Recreatievaart moet deze routes (ook wel ‘fietspaden’ genoemd) 
volgen.
 
Luister de volgende marifoonkanalen uit:
4, ten westen van lichtboei IJ3 (Haven Amsterdam);
60, ten oosten van lichtboei lichtboei IJ3 (sector Schellingwoude).

Vanuit het noorden mondt het Noordhollandsch Kanaal via de Willemsluizen in het IJ uit. De recreatievaart moet loodrecht 
oversteken, evenwijdig aan de route van de pont ‘IJ-veer’ (Centraal Station – Amsterdam Noord vice versa).
Er zijn in deze omgeving enkele passantenhavens. 

Oude Houthaven
Waar: tegenover Zijkanaal I, nabij lichtboei IJ1.
Hier liggen de Oude Houthaven en de toegang/uitgang van het Westerkanaal en de Kostverlorenvaart, onderdeel van de 
staandemastroute. 
• Vaart u vanuit de Oude Houthaven in westelijke richting, dan moet u eerst de vaarweg haaks oversteken. 
• Vaart u vanuit de Oude Houthaven in oostelijke richting, dan moet u rekening houden met de gevaarlijke ondiepte bij de 

Silodam, afgebakend met bijzondere markering. 

• Tip: kijk op de website van de Havendienst van Amsterdam voor meer info: 
 www amsterdamports nl en www amsterdamports nl/havenkaart

Zie ook: Wateralmanak 2, Amsterdam.

Regionale vaarwegbeheerder:

Foto: Hylke Steensma

http://www.amsterdamports.nl
http://www.amsterdamports.nl/havenkaart
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1 8 Oranjesluizen bij Schellingwoude
Waar: het IJ, ten noorden van het Java- en KNSM-eiland 
Beschreven vaarrichting: west-oost.
Ook hier ligt recreatiebetonning die de recreatievaart moet volgen. 
Bij de monding van het Amsterdam-Rijnkanaal is er markering voor de recreatievaart richting Ertshaven, het Spoorwegbassin 
en de Entrepothaven. 
• Let op: de beroepsvaart vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal draait bakboord uit het IJ op of gaat stuurboord uit richting Oran-

jesluizen. 

Oranjesluizen
Het Oranjesluizencomplex (marifoonkanaal 18) bestaat uit vier schutsluizen: de Noordersluis, de Middensluis, de Zuidersluis 
en de Prins Willem Alexandersluis (PWA). De beroepsvaart en de recreatievaart worden gescheiden. De PWA (aan de zuidkant) 
is uitsluitend voor de beroepsvaart, de Noordersluis alleen voor de recreatievaart (aangegeven met ‘Sport’). In het hoogseizoen 
wordt de recreatievaart indien nodig ook door de Midden- en Zuidersluis geschut. 

Beschreven vaarrichting: oostgaand richting IJsselmeer.
Als u naar de Oranjesluizen vaart voor een schutting richting IJsselmeer, dan moet u 
ter hoogte van de rode Y14 haaks oversteken en aan bakboordwal naar de Noordersluis varen. 
• Let op: kijk eerst achterom voordat u oversteekt, in verband met achteropkomend verkeer!
 Luister uit op marifoonkanaal 60 van de sector Schellingwoude.
 Als u moet wachten, meer dan af aan de wachtsteigers. Daar zijn ook praatpalen. 

Schellingwouderbrug
Waar: Oost van de Oranjesluizen 
Aan de noordzijde van Schellingwouderbrug loopt een vaargeul onder de vaste zijoverspanningen van de brug door, geschikt 
voor de recreatievaart met beperkte masthoogte. Blijf dus na het schutten aan bakboordwal varen en steek na de brug haaks 
over naar stuurboordwal. Voor hogere schepen gaat het beweegbare brugdeel op gezette tijden open.

Het Buiten-IJ
Waar: het vaarwater tussen de Oranjesluizen en het Markermeer  
Beschreven vaarrichting: westgaand richting Amsterdam.
Op het Buiten-IJ is het verplicht de stuurboordzijde van de betonde vaarweg te volgen.
Luister vanaf het Vuurtoreneiland (het begin van de strekdam) uit op marifoonkanaal 60 van de sector Schellingwoude.  
Ter hoogte van de Zeeburgertunnel meldt de scheepvaart zich op marifoonkanaal 18 voor de schutting. 
Na de schutting moet u bereikbaar zijn op marifoonkanaal 60 tot aan de sectorgrens van de boeien Y10 en Y3 in het IJ 
(overgaan op marifoonkanaal 4) of tot aan de Zeeburgerverkeersbrug over het Amsterdam - Rijnkanaal (overgaan op 
marifoonkanaal 10). 

Als u na de sluizen richting Utrecht wilt, dan moet u ter hoogte van het droogdok van de Oranjewerf het IJ oversteken richting 
het Amsterdam-Rijnkanaal. 

Zie ook: Wateralmanak 2, Amsterdam, Buiten IJ.

Regionale vaarwegbeheerder:
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1 9 Ringvaart Haarlemmermeerpolder – noordwest kant
Waar: noordwest zijde bij Cruquius en de T-splitsing met het Spaarne 
Dit scheepvaartknooppunt ligt ten zuiden van Haarlem bij het oude stoomgemaal de Cruquius. De beroepsvaart vaart het 
knooppunt zoveel mogelijk open en de recreatievaart houdt stuurboordwal. 
• Let op met een staande mast: de Cruquiusbrug kan niet helemaal worden geopend, de brugklep hangt deels boven het 

vaarwater. 

De beroepsschippers melden zich ongeveer 250 meter voor de Cruquiusbrug via marifoonkanaal 18 bij de brugwachter en 
geven aan vanuit welke richting ze komen en wat de bestemming is. Als de schepen bij mist op radar varen, melden zij zich hier 
ook op marifoonkanaal 10. 

Schepen in de richting van Haarlem moeten zich na het invaren van het Spaarne voor doorvaart melden bij de Havendienst van 
Haarlem via marifoonkanaal 18 en doorgeven wanneer er een opening van de Schouwbroekerbrug nodig is. 
De doorvaarthoogte van deze brug in gesloten toestand is 4,45 meter. 

De westelijke variant van de staandemastroute loopt via de Ringvaart door Haarlem. De passage van de stad gebeurt in 
konvooivaart.

Zie ook: Wateralmanak 2, Haarlem en Ringvaart van de Haarlemmermeer.

Regionale vaarwegbeheerder:

Foto: Heleen Kolijn
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1 10 Ringvaart Haarlemmermeerpolder – zuidoost kant
Waar: Westeinderplassen 
Bij Rijsenhout sluiten de plassen Blauwe Beugel en het Zwet, onderdeel van de Westeinderplassen, aan op de Ringvaart.  
Dit is een druk punt waar veel recreatievaart de plassen opdraait of er vanaf komt. 
Ter hoogte van de Blauwe Beugel en iets oostelijker - bij Rijsenhout - steken vrijvarende veerpontjes de Ringvaart over. 

De Blauwe Beugel is ook voor de beroepsvaart een geschikt wachtpunt om een tegenligger te laten passeren.  
De Ringvaart is namelijk niet overal breed genoeg. Beroepsschippers maken hierover afspreken via de marifoon. 
• Let op: houd rekening met golfslag en vooral zuiging die binnenvaartschepen op het overwegend smalle vaarwater 

veroorzaken. 

De Ringvaart tussen Oude Wetering en de Nieuwe Meer maakt deel uit van de staandemastroute door Amsterdam.

Schiphol
Het oostelijke deel van de Ringvaart loopt langs Schiphol. Schepen met een mast hoger dan 23 meter moeten zich melden in 
verband met de aanvliegroute. Vanuit noordelijk richting: marifoonkanaal 22; vanuit het zuiden marifoonkanaal 18.

Zie ook: Wateralmanak 2, Ringvaart van de Haarlemmermeer.

Regionale vaarwegbeheerder:

Foto: Weisteinderplassen Aalsmeer Magazine 2009
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1 11 Ringvaart Haarlemmermeerpolder – Oude Wetering
Waar: zwaaikom bij Weteringbrug en Oude Wetering 
Dit scheepvaartknooppunt ligt op de provinciegrens van Zuid-Holland en Noord-Holland. 
Vanaf de Ringvaart kunt u dwars uit de Oude Wetering op die naar het Braassemermeer voert. Het is onderdeel van de 
staandemastroute. 

Het knooppunt is vrij ruim, maar bebouwing beperkt het zicht. De Weteringbrug over de Ringvaart, pal aan de westkant van dit 
scheepvaartknooppunt, heeft geen marifoon. 
De beroepsvaart meldt zich ruim voor het knooppunt op marifoonkanaal 10. 
• Recreatievaart moet stuurboordwal houden. Verander pas van koers als u goed zicht heeft op de overige vaart. Laat duidelijk 

zien wat uw koers is en wat u van plan bent. 

Zie ook: Wateralmanak 2, Ringvaart van de Haarlemmermeer.

Regionale vaarwegbeheerder:
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1 12 Ringvaart Haarlemmermeerpolder - Kagerplassen 
Waar: zuidkant van Haarlemmermeerpolder 
Dit scheepvaartknooppunt ligt eveneens op de provinciegrens van Zuid- en Noord-Holland. De vaargeul aan de noordzijde van 
de Kagerplassen loopt via het ’s-Gravenwater en komt uit op de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. 

Het knooppunt is vrij ruim en overzichtelijk in westelijke richting van de Ringvaart (Hillegom - Haarlem), maar 
onoverzichtelijk voor het scheepvaartverkeer dat de Ringvaart in oostelijke (richting Amsterdam) wil opdraaien.
De verkeerssituatie is hier ingewikkeld, met een vrij varende veerpont en schepen die dit knooppunt gebruiken om te keren.
De Ringvaart is hier onderdeel van de staandemastroute via Haarlem.

De beroepsvaart volgt voornamelijk het vaartraject Kagerplassen (vaargeul) - westelijke route Ringvaart van de 
Haarlemmermeerpolder. Komend vanaf de Kagerplassen meldt de beroepsvaart zich bij de scheepswerf Royal Van Lent en geeft 
aan de Ringvaart op te draaien. Komende vanaf de Ringvaart uit de richting Amsterdam meldt de beroepsvaart zich voor de 
Kaagpont op marifoonkanaal 10 en geeft de gewenste vaarrichting aan. 

• Let goed op, kijk om u heen, ook achterom.
• Minder zo nodig vaart.
• Vaar een duidelijke koers. 
• Luister uit op marifoonkanaal 10. 

Zie ook: Wateralmanak 2, Ringvaart van de Haarlemmermeer.

Regionale vaarwegbeheerder:
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Colofon
Knooppunten Vaarwegen – Project ‘Varen doe je Samen!’ 2019

Uitgave: Stichting Waterrecreatie Nederland
Bron kaarten: ANWB, Dienst der Hydrogra� e en Stentec So� ware

Samenwerkende partijen:
Agentschap Telecom, ANWB, Koninklijke BLN-Schuttevaer, Havenbedrijf Amsterdam, 
Havenbedrijf Rotterdam, HISWA Vereniging, KNRM, Rijkswaterstaat, Platform Waterrecreatie, 
de Provincies, Reddingsbrigade Nederland, Sportvisserij Nederland, 
Stichting Waterrecreatie Nederland, Unie van Waterschappen, Watersportverbond.

Project ‘Varen doe je Samen!’ wordt uitgevoerd door:
Waterrecreatie Nederland, Postbus 37111, 1030 AC Amsterdam
info@varendoejesamen nl / www varendoejesamen nl
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Het auteursrecht op het materiaal van ‘Varen doe je Samen!’ ligt bij de Convenantpartners van dit project. Overname 
van beeld en teksten is uitsluitend toegestaan na schri� elijke toestemming van de Stichting Waterrecreatie Nederland. 

met medewerking van

BLN-SCHUTTEVAER
K O N I N K L I J K E


