Vaarroutes nabij ’t Twiske

Zaanse Schans en Wormerveer
Dagtocht. Circa 4-5 uur voor varen en schutten, exclusief tijd voor aanmeren en rondkijken. De
route volgt de Zaan tot aan Wormerveer, gaat weer terug naar Zaandam en komt langs diverse fraaie
oude fabrieksgebouwen en de beroemde Zaanse Schans met oude molens.
De route begint bij Jachthaven ‘RS Watersport’ en gaat eerst door Zaandam heen naar de historische
Hanepadsluis (foto 1, locatie is aangegeven op kaart). Let op: de bediening van de Hanepadsluis dient
24 uur van tevoren te worden aangevraagd via het telefoonnummer 06-152.283.65 en wordt bediend
door vrijwilligers. Vanaf de jachthaven naar rechts, en na een tijdje de eerste sloot links, onder de hoge
voetbrug door (met routebordje). Gebruik voor dit gedeelte van de route de meer gedetailleerde en een
kwartslag gedraaide inzetkaart. Na het schutten in de Hanepadsluis ga bij het grote water rechts de
Voorzaan op, naar de Wilhelminasluis en Oude Sluis. De eerste, rechts gelegen, is een grote moderne
sluis. De ander, links, een historische zeesluis. De keuze welke sluis te gebruiken laten afhangen van de
lichten: rood: wachten; rood en groen samen: het is bijna zover; groen: invaren of uitvaren.
Openingstijden van de sluizen:
Hanepadsluis:
Maandag tm vrijdag: 09.00 - 17.00
zaterdag: 09.00 - 11.00 uur
zondag: 09.00 - 11.00/16:00-17:30/18:30-20:00

Wilhelminasluis en Oude Sluis.
maandag tot en met vrijdag: 06.00 - 22.00
zaterdag: 07.00 - 20.00
zondag en feestdagen: 09.00 - 19.00

Na het schutten gestaag noordwaarts varen. Let goed op, de Zaan wordt drukbevaren, ook door
vrachtschepen. Denk aan de vaarregels; hou goed stuurboordwal (rechts) en geef beroepsvaart
voorrang. Bij grote bruggen met meerdere doorgangen, gebruik de doorgang met de gele lichten en
nooit een doorgang met een rood/wit/rood gestreept bord erboven!
Na de sluizen passeert u de ‘Verkade koekfabriek’ (foto 1) en na enige grote bruggen komt u bij de
Zaanse Schans, met de vele oude molens en huizen. Er is een kleine aanmeerplaats, op de kaart
aangemerkt met (P). Verder varend passeert u diverse fraaie oude fabrieksgebouwen, zie de nummers
op de kaart en de foto’s hieronder. Verkade, Lassie, Duyvis, Honig en Albert Heijn komen alle uit dit
gebied! Nadat Wormerveer is bereikt en de Rijstpellerij Hollandia (horeca gelegenheid, foto 8), wordt
omgekeerd en teruggegaan via dezelfde route.
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Volg de route en zie waar je bent op je
telefoon middels Google Maps:
(tip: zet de ‘satellite view’ aan)
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Voor een video van de route zie:
https://youtu.be/07yA-uCKCHk

© F.L. Snijders, 2019. Aan deze vaarroute en overige informatie kunnen geen rechten worden ontleend en is geen vervanging van een
officiële waterkaart. I.v.m. de veelal lage bruggetjes is de route alleen geschikt voor lage boten en sloepen. Deze vaarroute valt onder
de CC BY licentie. Meer vaarroutes zijn te vinden op www.twiske.info
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