Vaarroutes nabij ’t Twiske

Route naar het IJ, via Landsmeer / Noordhollandsch Kanaal
Tocht van circa 5 uur totaal (heen en terug en inclusief 4x schutten), vanaf Jachthaven RSWatersport. De
route loopt door de Polder Oostzaan, de Luijendijksluis, Landsmeer, het Ilperveld, en Amsterdam-Noord.
Hij kan gebruikt worden als begin van een tocht door Amsterdam-Centrum of langs de Amstel.
Vanaf Jachthaven ‘RS Watersport’ gaat de route richting Luijendijksluis. Voor boten die niet onder het
bruggetje van de Zussensloot passen is een alternatief door Oostzaan aangegeven. Dit kost extra
vaartijd. De Luijendijksluis is een zelfbedieningssluis. Zie Vaarroute #3 voor meer details en informatie
over de sluis. Vanaf de sluis wordt de open plas, waar veel gezwommen en gevist wordt, overgestoken
en bij Landsmeer direct tussen de huizen door gevaren. Hier is weer een heel laag bruggetje (foto 1,
locatie zie kaart). Voor boten die hier niet onder door passen is een alternatief via Den Ilp aangegeven.
Vanaf Landsmeer loopt de route langs het Ilperveld naar het Noordhollandsch Kanaal. Hou daar rechts.
De max snelheid is nu 9km/u. Volg bij grote bruggen de doorgang met geel licht. Passeer de oude
krijtmolen d’Admiraal (foto 2) en de doorgang door de oude zeedijk bij Buiksloot. Hier begon vroeger
het IJ! Het kanaal komt uit bij de Willemsluis. Let goed op de lichten. Rood: wachten. Rood en groen
samen: bijna. Groen: invaren/uitvaren. Binnenvaartschepen gaan eerst naar binnen. Als je hier bij gaat
liggen let dan op dat de schroef van dat schip even is uitgezet, anders zal je bootje alle kanten op gaan!
Vanuit de sluis wordt het IJ bereikt (foto 6). Max snelheid is hier 12km/u. Voorbij het Stenen Hoofd en
de Kop van het Javaeiland is het 18km/u. Pas op, het IJ is hier relatief smal en drukbevaren. Geef
beroepsvaart voorrang, houd goed rechts en doe oversteken zo haaks mogelijk. Denk om de pontjes,
die zijn overal en hebben voorrang. Vanaf het IJ zijn diverse doorgangen naar Amsterdam-Centrum te
bereiken, aangegeven met A, B, C en D op de kaart. Rechtsaf vaar je achtereenvolgens langs de
Westelijke doorgang/Havengebouw (C, foto 5), de Westerdoksdoorgang/Paleis van Justitie (B, foto 6)
en Oude Houthaven/Pontsteiger (A, foto 3). Overstekend en linksaf leidt de route naar de
Oostdoksdoorgang (D, zie de torens van de IJtunnel en het kopergroene Nemo gebouw, foto 7). Links
hiervan ligt de Cruise Terminal) en daar schuin tegenover de Kop van het Javaeiland (foto 8).
Openingstijden:

Zomer (16 april – 15 oktober)
Luijendijksluis
Willemsluis
08:00 – 20:00
05:00 – 22:00
08:00 – 20:00
09:00 – 19:00
08:00 – 20:00
09:00 – 20:00

Maandag t/m vrijdag
Zaterdag
Zon- en feestdagen

1

Lage bruggetje Landsmeer

2

5

Westelijke doorgang

6

Krijtmolen d’Admiraal

Ingang Noordhollandsch Kanaal

Volg de route en zie waar je bent op je
telefoon middels Google Maps:
(tip: zet de ‘satellite view’ aan)

Winter (16 oktober – 15 april)
Luijendijksluis
Willemsluis
09:00 – 17:00
05:00 – 22:00
09:00 – 17:00
09:00 – 15:00
09:00 – 17:00
-

3

Oude Houthaven

4

Westerdoksdoorgang

7

Oosterdoksdoorgang

8

Javaeiland / Cruise Terminal

Voor een video van de route zie:
https://youtu.be/5cLD_N12E20

© 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

Vaarroutes nabij ‘t Twiske

Route naar het IJ, via Landsmeer/Noordhollandsch Kanaal

Luijendijksluis
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Vaarroute
Alterna,eve routes (Oostzaan, Den Ilp)
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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