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Is Den Oever het meest IDeale vertrekpunt 
van Ons lanD? GrOte kans. Waar anDers 
kun je naar alle vIer WInDrIchtInGen een 
tOcht OnDernemen? Den Oever lIGt aan 
zOet, zOut, Open en beschut Water, maar 
bIeDt OOk GenOeG vertIer Om een paar 
DaGen te blIjven lIGGen.

den     oever
vertrekpunt
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TeksT en foTo’s: klaas Wiersma

den     oever
Ideaal  

vertrekpunt
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OVER DE BODEM VAN 
HET WIERINGERMEER

Bossen, polders en monumentale sluisjes

Gemaal 
Leemans mar-

keert het begin 
van de route 

door het Rob-
benoordbos.

De sluis van 
Oudesluis. Ooit 
lag hier een van 
de grootste slui-
zen van Europa.

De naam Café De Postboot her-
innert aan de tijd dat Wieringen 
nog een eiland was. Bij de Hau-

kes kwam de postboot aan.

Vrije ligplaats 
bij de Ulkesluis 
op het Amstel-
meer.
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Het had niet veel gescheeld of onze tocht van Den Oever naar Den Helder ging over een groot meer 
ten zuiden van Wieringen. De aanleg van het Wieringerrandmeer had deze eeuwenoude verhoging in 
het land opnieuw omgevormd tot eiland. De plannen gingen op het laatste moment niet door.

erstopt in de hoek van de Zuider-
haven ligt de Stontelerlsuis, onder-

deel van het witgeschilderde gemaal 
Leemans. Hier begint het eerste gedeelte 
van de tocht en wel tussen half  negen en 
half  tien. De sluis wordt maar twee keer 
per dag bediend en wie goede voortgang 
wil maken, kan het best de vroege schut-
ting nemen. Het verval is zo groot dat 
we letterlijk de Wieringermeerpolder in 
duiken. Uitgestrekte polderlandschap-
pen zien we deze tocht nog genoeg, maar 
eerst bestaat de omgeving uit een bos. Het 

V

Den Oever - Den Helder
Lengte: 52 km

ANWB Waterkaart F, Alkmaar - Den Helder

Maximale doorvaarthoogte: 
Den Oever - Amstelmeer: 3,75 m. 

Het traject Van Ewijcksluis - Schagerbrug loopt gedeeltelijk via 
de rustieke Groote Sloot. Dit water is met een diepte van 0,8 m 
en doorvaarthoogte 2,25 m niet voor alle boten toegankelijk.
Alternatieve routes: verlaat het Amstelmeer door de Ulkesluis. 
Na de Waardbrug stuurboord uit (Waardkanaal) en via het 
Kanaal Stolpen-Schagen-Kolhorn kom je bij Schagerbrug weer 
op de route. De maximale doorvaarthoogte is hier 2,85 m. 
Een sterk verkorte versie van de route loopt via het Balgzand-
kanaal rechtstreeks naar Den Helder (geen vaste bruggen)

Varen op schema
De sluizen in de Wieringermeer worden beperkt bediend.
Stontelersluis: ’s ochtends tussen 8.30 en 9.30 en ’s middags 
tussen 16.00 en 17.00 uur.
Schutting door de Haukessluis sluit hierop aan en is van 10.00 
tot 11.00 en van 14.30 tot 15.30 uur. Het traject van 16 km tus-
sen beide sluizen moet dus binnen 2,5 uur worden afgelegd. 
Bediening van de brug in Van Ewijcksluis is tot 1 juni beperkt, 
daarna bediening op elk heel uur tussen 9.00 en 18.00 u.
De brug van Anna Paulowna draait op dezelfde tijden als de 
brug van de Van Ewijcksluis, alleen is het nodig de brugwach-
ter vooraf te bellen op nummer: 0223-53 17 55 

Amstelmeer
Op het Amstelmeer is het buiten de vaargeulen over het alge-
meen diep genoeg om te varen. Bij de Ulkesluis is een aanleg-
plaats waar je maximaal 3 x 24 uur mag verblijven. Verder zijn 
er havens bij Westerland, De Haukes en de Van Ewijcksluis.

VAARINFORMATIE

DE PLAATSEN

Anna Paulowna
De naam van deze plaats verwijst 
naar de vrouw van Willem II en 
moeder van koning Willem III.
Windmolen Leonide aan de Boe-
zem van de Zijpe verkeert in per-
fecte staat. Dat is niet zo vreemd; 
deze zaagmolen is een in 2002 
gebouwd woonhuis en heeft geen 
‘gaand werk’. 

Den Helder
In 1811 gaf Napoleon opdracht tot 
de bouw van een fortifi catie van 
Den Helder, de meest noordelijke 
oorlogshaven van zijn keizerrijk. Het 
resulteerde in een imposante verde-
digingslinie van forten, kustverdedi-
ging en verbindingswallen met een 
lengte van wel vijf kilometer. 
Bezoek ook het Nationale Red-
dingsmuseum Dorus Rijkers en 
ervaar in de windtunnel hoe wind-
kracht tien aanvoelt of merk hoe 
weinig je ziet in potdichte mist.

Robbenoordbos beslaat wel 600 hectare.
Neem in Slootdorp de Slootvaart richting 
De Haukes. Hier gaan we het Amstelmeer 
op. Vroeger vertrok de postboot vanaf  dit 
westelijke puntje van Wieringen naar de 
vaste wal. Tegenwoordig herinnert alleen 
nog de naam van het plaatselijke café aan 
deze verbinding. Wij volgen de route van 
de postboot richting Van Ewijcksluis. 
Wie op de Van Ewijcksvaart vlak voor 
Anna Paulowna opeens vreemde gelui-
den hoort, hoeft niet bang te zijn dat de 
rust en stilte van het Amstelmeer hem te 

veel is geworden. Vlak aan het water huist 
Stichting Leeuw, een asiel voor leeuwen 
en tijgers. 
Het water slingert nu richting het dorpje 
Oudesluis. Al in 1562 had men hier een 
sluis in de dijk. Was het eerste sluisje nog 
van hout, met de nieuwbouw van 1631 
verscheen hier een van de grootste slui-
zen van Europa. We kunnen er nog steeds 
doorheen varen. Langs de Groote Sloot 
staan prachtige monumentale stolpboer-
derijen. Na deze sloot komen we op de 
kanalen naar Den Helder.  
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Den Oever - Alkmaar
Lengte: 63 km

Stroomatlas en getijdentabellen:
HP 33, Waterstanden en Stromen 
2014

Kaarten:
Hydrografi sche kaart 1811: Westelijke 
Waddenzee 
ANWB Waterkaart F, Alkmaar - Den 
Helder

Vertrekken vanuit Den Oever 
vanaf Hoogwater (HW) tot 3 uur 
na HW.
Den Oever - Den Helder is 11 mijl. Op 
de hele route groene betonning aan 
bakboord houden.
Op de route liggen Mosselzaad 
vangstinstallaties (MZI’s). Dit zijn 
buizen met hangende netten waar 
jonge mosseltjes zich aan hechten. 
Rijkswaterstaat heeft met cardinale 
merktekens aangegeven aan welke 
kant de obstakels het best kunnen 
worden gepasseerd.
Noteer voor vertrek de coördina-
ten van belangrijke punten zoals 
bijvoorbeeld het noordelijkste punt 
in de route. Op het Wad vaar je van 
positie naar positie en moet je altijd 
weten waar je je op de kaart bevindt. 
Omdat we met afgaand water ver-
trekken is teruggaan al snel een lan-
gere weg dan doorvaren.

Den Helder
De haven van Den Helder is een 
drukke zeehaven. Let goed op de 
bewegingen van andere schepen. 
Luister uit op marifoonkanaal 62.
Recreatievaart is alleen toegestaan 
als de jachthaven van de Koninklijke 
Marine Jacht Club rechtsreeks wordt 
aangedaan of bij rechtstreekse door-
vaart naar de sluis; buiten de aan-
looproute van de sluis en jachthaven 
is recreatievaart verboden.
De haven van Den Helder wordt bij 
het uit- of binnenvaren van een mari-
nevaartuig geheel afgesloten, ook 
voor recreatievaart. Dit wordt op de 
Harssens bekend gemaakt door een 
rood-wit-rood horizontaal gestreept 
bord of rood licht.
Schutting is mogelijk via de Zeedok-
sluis en de Koopvaardersschutsluis.

VAARINFORMATIE

Mistig weer 
tijdens Sail Den 

Helder.

In de historische binnenstad 
van Alkmaar hebben de 

straten namen als Fnidsen en 
Luttik Ouddorp. 
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Bij de Alkmaarse Waag wordt elke vrijdag-
ochtend een kaasmarkt gehouden.

Twee grote zwarte ogen staren vanuit het water naar de boot. De 
zeehond draait met de boot mee en volgt het glijdende vaartuig 
dat te gast is in zijn wereld. Het gaat goed met de zeehonden in 
de Waddenzee. 

IDEAAL VOOR 
‘N EERSTE 
WADDENTRIP 

Langs de zandbanken 
naar de marinehaven

n het voorjaar van 2014 werden op 
onze route, tussen Den Oever en Den 

Helder, maar liefst 77 zeehonden geteld. 
Goede kans dus om er een te zien. Maar 
niet alleen de grote zeehond-dichtheid 
maakt de tocht van Den Oever naar Den 
Helder tot een van de leukste trajecten 
op het Wad. De route is ideaal voor schip-
pers die de eerste keer het Wad op gaan. 
Den Oever ligt bij de meeste windrichtin-
gen beschut. Aan drijvende steigers van 
de buitenhaven kan het juiste tij worden 
afgewacht. Vertrekken richting Den Hel-
der kan vanaf  hoogwater tot drie uur na 
hoogwater. Een ruime ‘window’ dus.
Buitengaats wordt al snel duidelijk dat de 
stroom een prettig steuntje in de rug is. 
De boeien van het Visjagersgaatje komen 
in hoog tempo voorbij. De geul slingert 
zich tussen de zandbanken door richting 
het ruimere water van het Malzwin en de 
Texelstroom. 

IDen Oever ligt 
aan haast alle 
kanten beschut 

TIP

SMULLEN 
De jachthaven van de 
Koninklijke Marine Jacht 
Club in Den Helder is 
ook open voor gewone 
recreanten. Probeer in 
het clubhuis de befaamde 
nasi- en bamimaaltijd, 
bereid op originele Indi-
sche wijze, zoals die bij 
de Marine gebruikelijk is.

Op de zandgrond van de 
Wieringermeer doen de 
tulpen het uitstekend. Ook 
langs het water is het 
regelmatig genieten van 
de kleurige velden.

Magische ontmoeting 
tijdens een goudgele 
avond op het Wad.

Omdat iedereen door de-
zelfde geul moet is het soms 
toch nog druk op een uitge-
strekte, lege Waddenzee.

Bij goed weer zijn de hoge gebouwen van 
Den Helder al snel te zien. Na de boei 
Malzwin 13 wordt de koers zuidelijker 
dan West. Het baken M-1 ligt recht voor 
de haven van Den Helder.

De aanloop van de haven van Den Helder is 
van een andere orde dan die van Den Oever. 
Hier varen veerboten, vissers, vrachtsche-
pen en bij de komst of  vertrek van een 
marineschip wordt zelfs de hele haven afge-
sloten. Luister uit op kanaal 62 voor infor-
matie over de actuele status. Den Helder 
leent zich uitstekend voor een overnach-
ting. Dat kan op zout water in de jachthaven 
van de Koninklijke Marine Jacht Club of  
bijvoorbeeld in het dok van Willemsoord. 
Het traject van Den Helder naar Alkmaar is 
onderdeel van de staande- mastroute. Als in 
het voorjaar de bloembollen in bloei staan 
vaar je op het Noordhollands Kanaal door 
een zeer kleurrijk decor.  
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Zilveren schatten
Den Oever

In 1996 vond een amateurarcheoloog een schat van meer dan 1,5 kilo zilver op Wierin-
gen. De waarde van de zilverstukken, achtergelaten door de Vikingen die het voormalige 
eiland gebruikten als uitvalsbasis voor hun plundertochten, was destijds genoeg om een 
herenboerderij te kopen inclusief de benodigde slaven.

e originele Vikingschat is tentoon
gesteld in het Rijksmuseum voor 

Oudheden in Leiden. Het Vikingmuseum 
van Den Oever aan de Havenweg 1 heeft 
echter een mooie replica. Ook de twee 
schatten die later zijn gevonden zijn hier 
geëxposeerd. 

Zeefruit
Maar er is een zilverschat die de bewo
ners van Den Oever veel belangrijker 
vinden. De haven van Den Oever is een 
echte vissershaven. Dat zie je, dat hoor je 

D en dat ruik je. Op de kade liggen netten 
en roestige buizen met zware kettingen. 
In de hoek van de haven wordt een kotter 
geknipt en geschoren in een drijvend dok. 
Tegen het einde van de week verschijnt 
die andere schat in Den Oever. Dan 
komen de vissers terug van zee en wor
den kisten vol zilvergeschubd zeefruit uit 
de koude buiken van de kotters getakeld. 
Den Oever leeft van de visserij. De zater
dagse vismarkt is het moment om een 
visje te bemachtigen voor in de kombuis. 
Soms komt die vis van schepen die nog 

tijdens de markt binnenlopen, verser kan 
haast niet.
De derde zilveren schat van Den Oever 
is natuurlijk het glinsterende Wad. De 
magische betovering van het murmelende 
water dat altijd in beweging is. De zand
banken die twee maal per etmaal boven 
water komen om na een korte tijd weer 
te worden opgeslokt door het stijgende 
zeewater. En de gelukkige zeilers die zich 
bewegen in geulen tussen de banken van 
deze unieke wildernis.   

Het dokbedrijf van Luyt. Vissers maken er dankbaar gebruik van; een schoon onderwaterschip 
scheelt brandstof. Zelf schrobben en teren op een drooggevallen zandbank is al jaren verboden.

Verse kabeljauw op de vismarkt van  
Den Oever.

plus&min
+ De zeesluis draait 24/7 (buiten de 

reguliere uren op aanvraag, min. 4 uur 
van te voren op marifoonkanaal 20)

- Geen passantenplaatsen aan de  
IJsselmeerkant
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Het lossen van de weekvangst. 
Sommige viskisten gaan rechts-
reeks naar de vismarkt in de 
Visafslag. Rechtsreeks van de 
visser kopen kan soms ook.

Buitengaats overnacht je in de 
Waddenhaven, binnen in Marina 
Den Oever

Op de kades liggen netten  en 
buizen met zware kettingen

4 X MUST DO HAVENINFO

ZIEK EN ROT

Zeeverse vismarkt 
Elke zaterdag van 9.00-12.00 uur 
wordt op de markt bij de visafslag 
op de haven verse vis verkocht. 

De Houtzolder
Kijk vanaf het verhoogde terras van 
café De Houtzolder over de dijk en 
overzie de hele haven. Aan de bar 
worden de sterke vissersverhalen 
verteld.

Excursie Jan Rotgans
Visser en waddengids Jan Rotgans 
kent het wad als zijn broekzak. 
Vanuit den Oever maakt hij excur-
sies. Droogvallen, wadlopen, zee-
honden bekijken of vissen, alles is 
mogelijk met Jan.

Flora- en Visserijdagen
Het jaarlijks terugkerend feest van
de Flora- en Visserijdagen is dit jaar 
van 29 augustus tot 2 september. 
Er is een vlootschouw, bloemen-
show, nachtmarkt en natuurlijk een 
echte Noord-Hollandse kermis met 
alles wat daarbij hoort. 

1

2

3

4

Den Oever
De o�  ciële ligplaats voor passan-
ten is in de Waddenhaven. Hier 
zijn drijvende steigers. De lig-
plaats en in de Binnenhaven (IJs-
selmeerzijde), de Voorhaven en 
de Buitenhaven (beide Wadden-
zeezijde) zijn uitsluitend bestemd 
voor brug- en sluispassage. 
Passanten die aan de IJsselmeer-
zijde willen blijven zijn welkom bij 
de jachthaven Marina Den Oever. 
Marifoon: Sluis Den Oever kanaal 
20, Noorder-, Vissers- en Wad-
denhaven kanaal 11.

Havenmeester 
Henk Addink
“Ja hoor, je mag afme-
ren naast een van de
vissersschepen in de 
Vissershaven. Maar 
doe het niet op zon-
dag, dan gaan ze 
weg!” Havenmeester 
Henk Addink staat 
voor het oude peil-
huisje in een hoek van 
de haven. Ooit was 
dit het kantoor van de 
havenmeester. “Veel te 
klein natuurlijk. Tegen-
woordig is vanuit het 
havenkantoor de hele 
haven te overzien.”

De VOC-schepen lieten bij terug-
komst uit de Oost rotte lading en 
zieke bemanningsleden achter 
op de Westpunt van Wieringen 
om de epidemieën in de steden 
tegen te gaan. Voelt u zich plots 
niet lekker bij De Haukes? Het 
zou een restant kunnen zijn van 
de cholera of vliegende tering.
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