
Vaarroutes.....


Vanuit de ligplaats direct aan het Veluwemeer zijn leuke en mooie vaarroutes uit te zetten.

Voor vertrek is het wel goed om daar over na te denken. Want in de havenkom zijn er namelijk

3 mogelijkheden qua route


1) nog in de havenkom bij de sluis aan te meren en wachten tot de sluisdeuren open gaan. Hier 
leg je de boot neer en belt de sluisbeheerder op. Je ligt bij “de blauwe dromer” . Is nr 7. In de 
sluis zakt de boot dan 5 meter. Hierna vervolg je de route door de polder bv naar Almere.                     


2) je vaart de haven uit en gaat dan na 50 meter linksaf richting 
Elburg..Kampen..Weerribben..Friesland


3) je vaart de haven uit en gaat dan na 50 meter rechtsaf 
richting ..Zeewolde..Huizen..Amsterdam


1 daags route -  vertrek naar sluis (300 meter) Nadat u zich aangemeld heeft bij de sluisbeheerder

                          zult u moeten wachten tot de sluisdeuren open zijn en beide stoplichten op groen 

                          staan. Dan vaar je de sluis binnen en legt te boot links (vieze 😣 ) sluismuur aan.   	
	 	   Daarna doet iemand voor en iemand achter een touw om de stalen pijp in de 	 	
	 	   sluismuur.

                         Wanneer de boot 5 meter gezakt is gaan de sluisdeuren voor je open en kun je de 

                         polder invaren. Dit is meteen een hele andere wereld. De vaargeul is maar 12 	 	
	 	   meter breed en de hoge bomen staan dicht langs de waterrand. 

	 	 

	 	   Je vaart nu op de Hoge Dwarsvaart richting Biddinghuizen. Maar naar ongeveer 

	 	   4 kilometer varen ga je na de brug linksaf de Hoge Vaart op richting Almere. 

	 	   Deze route volg je ongeveer 6 km en dan ga je linksaf de Groenewoudse tocht op.

	 	   Deze route gaat door Zeewolde heen en stopt bij de nieuwe sluis (2019) van 	 	
	 	   Zeewolde. Nu ga je hier 5 meter omhoog. Nadat de sluisdeuren weer open zijn 		
	 	   vaar je naar de vaargeul om de tocht linksaf naar de haven te vervolgen. Na een 	
	 	   uur vaar je onder de brug door en dan na 200 meter ligt de haven aan de 	 	
	 	   linkerkant. 


3 daags polderroute -  vaar zoals aangegeven bij de 1 daags route naar de sluis toe. Na het 	 	
	 	   openen van de sluisdeuren vaar je naar Biddinghuizen en daarna door richting 

	 	   het Ketelmeer. Maar voor de sluis vaar je linksaf richting Dronten. In Dronten 

	 	   overnacht je.

	 	   Vandaag gaat de tocht via Lelystad door naar Almere. In Almere zul je dan een 		
	 	   ligplaats moeten vinden

	 	   Vanuit Almere gaat de route dan weer terug langs Zeewolde na de sluis toe. Ook 	
	 	   is het mogelijk om bij Zeewolde rechtsaf de route door Zeewolde te nemen.

	 	   Dan ga je hier door de sluis omhoog en is het nog een uur varen naar de haven.

                     


