Vaarroutes nabij ’t Twiske

Route naar het IJ, via Zaandam en Noordzeekanaal
Tocht van circa 3,5 uur totaal (heen en terug en inclusief schutten), vanaf Jachthaven RS Watersport.
Circa 4,5 uur vanaf de Luijendijksluis. De route loopt door het havengebied van Zaandam en Amsterdam
en kan gebruikt worden als begin van een tocht door Amsterdam-Centrum of langs de Amstel.
Voor het traject van de Luijendijksluis naar de Jachthaven RS Watersport in Zaandam, zie Vaarroute #3.
Vanaf Jachthaven RS Watersport gaat de route richting Hanepadsluis (foto 1). Na ongeveer 20 min.
varen is links de afslag naar de sluis, met typisch hoog houten bruggetje en routebordje. Volg de sloot
en bereik de sluis. Let op: de bediening van de Hanepadsluis dient 24 uur van tevoren te worden
aangevraagd via het telefoonnummer 06-152.283.65. Openingstijden:
16 april – 15 oktober
09.00 – 17.00
09.00 – 11.00
09.00 – 11.00, 16.00 – 17.30, 18.30 – 20.00

Maandag t/m vrijdag
Zaterdag
Zon- en feestdagen

16 oktober – 15 april
09.00 – 17.00
09.00 – 11.00
-

Iets na het schutten gaat de route links de Voorzaan op. Ga onder de grote brug door; neem de
doorgang met de gele lichten. Blijf rechtdoor varen, steek haaks het Noordzeekanaal over en sla links
af. Vaar langs de olietanks. Na 3km komt de route bij de Oude Houthaven met hoge Pontsteiger (foto 3,
locatie aangegeven op kaart). Dit is de eerste van vier doorgangen van het IJ naar de grachten van
Amsterdam die op de kaart zijn aangegeven. Vervolgens loopt de route langs de Westerdoksdoorgang /
Paleis van Justitie (foto 4), en de Westelijke doorgang / Havengebouw (foto 5). Blijf weg bij de gele
tonnen, daarachter liggen grote stenen en is het ondiep! Navigerend langs het Centraal Station (let op
de pontjes) wordt de Oostdoksdoorgang bereikt, herkenbaar aan de torens van de IJtunnel en het
kopergroene Nemo gebouw (foto 6). Via de Cruise Terminal en de Kop van het Javaeiland gaat de route
weer terug naar Zaandam en passeert een aanlegmogelijkheid met horecagelegenheid (foto 7) en het
oude pakhuis De Vrede (foto 8). Hierna komen Zijkanaal G, de Voorzaan en de Hanepadsluis. Na de
sluis wordt weer teruggevaren naar de Jachthaven, met Bistro voor een drankje of maaltijd.
Let goed op, het Noordzeekanaal is een drukke scheepvaartroute met grote schepen die met een veel
hogere snelheid varen dan wat men rondom ’t Twiske gewoon is. Denk aan de vaarregels; hou goed
stuurboordwal (rechts), geef beroepsvaart voorrang. Indien overgestoken moet worden, doe dit zo
haaks mogelijk en kijk zeer goed uit. Maximum snelheid: 18km/u op het Noordzeekanaal en 12km/u
op het IJ vanaf het Stenen Hoofd tot de Kop van het Javaeiland, aangegeven met borden.
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Volg de route en zie waar je bent op je
telefoon middels Google Maps:
(tip: zet de ‘satellite view’ aan)

Westerdoksdoorgang

Pakhuis De Vrede

Voor een video van de route zie:
https://youtu.be/8LymAkhjTdc

© 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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Vaarroute
Alterna,eve route (Oostzaan)
Doorgang van het IJ naar Amsterdam-C
A
- Oude Houthaven / Pontsteiger
B
- Westerdoksdoorgang / P.v.Jus==e
C
- Westelijke doorgang / Koepelkerk
D
- Oosterdoksdoorgang / Nemo
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