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EEn stad diE allang ovEr  
nationalE rivalitEitEn hEEn  
is gEstapt En hEt viziEr 
onbEschaamd op dE wErEld 
hEEft staan. rottErdam is 
goEd bErEikbaar vanaf hEt 
watEr En ondEr andErE EEn 
idEalE tussEnstop richting  
dE zEEuwsE watErEn.
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Vanaf de Nieuwe Maas vaar je dwars door de stad en vervolgens langs de randen van de stad de 
natuur in. De motorbootroute gaat vanuit de stad de polder in. Als de Hennipsloot bij Zevenhuizen 
eenmaal is gebaggerd, kun je via de Hollandse IJssel terug naar Rotterdam. 

RELAXEN OP DE ROTTE
Stad & polder

icht filosofisch misschien, maar 
waar begint een rondje? Laten 

we voor het gemak beginnen bij de City 
Marina Rotterdam. Vanuit hier vaar je de 
Nieuwe Maas af, tot je bij de Parksluizen 
(duidelijk gemarkeerd door de Euromast) 
van het grote water af  gaat en recht de 
stad in. Eerst kom je bij Delfshaven waar 
je ineens terug bent in het Rotterdam van 
voor de oorlog. Via de Delfshavense Schie 
ga je nog een stukje door de stad. Je vaart 
pal langs de voormalige Van Nelle Fabriek 
waar nu moderne werkplekken zijn geves-
tigd en evenementen worden gehouden en 
daarna langs Diergaarde Blijdorp, waar 
je met gemak een (verregende) dag stuk 
kunt slaan met het hele gezin. Langs de 
noordkant van Rotterdam kom je aan bij 
de Bergse Plassen, waar de chique bewo-
ners van de wijk Hillegersberg komen om 
te ‘verpozen’ of  ‘een rakje te pakken’.
De Rotte, waar Rotterdam zijn naam aan 

L

Vanaf de Hollandse IJssel 
staan de Rottemeren aan-
gegeven.

Chique bewoners van Hillegersberg 
komen hier een rakje te pakken

Maritiem 
Museum

Van Nelle 
fabriek

Delfshaven

dankt (maar dat nu een bijrol speelt), 
brengt je verder het Groene Hart in, tot 
je bij de Eendrachtsluis van de Hennip-
sloot komt. De Hennipsloot wordt in 2014 
gebaggerd en daarna krijgt ze pas een 
gegarandeerde diepgang (eerst contact 
opnemen met de vaarwegbeheerder, zie 
Vaarinformatie). 

Via de kalme Ringvaart van de Zuidplas-
polder vaar je vervolgens zuidwaarts 

richting de Hollandse IJssel waarop het 
heerlijk afzakken is, terug richting het 
Rotterdamse. In Rotterdam kun je bij-
voorbeeld overnachten in de City Marina, 
die zich bevindt in de prachtig opgeknapte 
overslaghaven Entrepothaven. Vanaf  hier 
heb je een perfecte uitgangspositie voor 
bijvoorbeeld een fi etstocht langs de kades 
van Rotterdam-Zuid, waar onder meer 
Hotel New York en de SS Rotterdam tot de 
grote trekpleisters behoren.  
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De Bergse Plassen, veenplassen 
met veel pleziervaart.

Delfshaven is een gezellig en historisch stukje 
Rotterdam. 

Tocht in cijfers
Lengte tocht: ca. 50 km
Doorvaarthoogte: 2,4 m
Diepgang: 0,9 m (zie Knelpunt)
Sluizen: 5
Parksluizen: 010-4365405/06-20070952 - Marifoon VHF 22
Bergsluis: 16 April t/m 15 Okt: 010-4660929, 16 okt t/m 15 april: 
06-13903336 (niet op zon- en feestdagen) 
Zevenhuizense Verlaat: 1 apr - 1 okt op hele uren. 1 okt - 1 apr op 
verzoek (0180-632361)
Kolksluis: 06-11368418/0182-373248
Algerasluis: 010-4506044

Knelpunt:
Hennipsloot
De Hennipsloop, de enige verbinding tussen de Rottemeren en 
de Ringvaart van de Zuidplaspolder is het ondiepste punt in de 
route en staat in Wateralmanak 2 aangegeven met een diepgang 
van 0.80 m. Deze diepte is echter niet gegarandeerd! In 2013 zou 
de Hennipsloot gebaggerd worden, maar dat is uitgesteld tot 
vaarseizoen 2014. Wil je zeker weten of je kunt doorvaren of niet, 
neem dan contact op met de vaarwegbeheerder: Gemaal Abraham 
Kroes, tel 0182-373248.

VAARINFORMATIE

Hennipsloot

Abraham Kroes Gemaal, Moordrecht

020-027_WAK04_ART61_Vertrekpunt Rotterdam.indd   23 26-03-14   15:23



24 ANWBWATERSPORT.NL 04 • 2014

We zullen het niet te veel romantiseren: op rivieren als de Noord, Oude Maas en Nieuwe Maas ontkom 
je niet aan de grote beroepsvaart. Toch maakt de veelzijdigheid de ronde erg de moeite waard en kan 
het op sommige plekken, zoals op de Oude Maas, soms heel rustig en goed toeven zijn.

RONDJE RIJNMOND
Groot & mooi

tel, je bent via de Lek op weg naar 
Zeeland, iets wat veel watersporters 

jaarlijks doen, waarom dan niet een keer 
je vakantie onderweg laten beginnen? 
Voordat je de Noord op vaart, kun je een 
bezoek brengen aan Kinderdijk. Handig is 
dan om een ligplaats te zoeken bij WV De 
Lek of  WV Smit in Krimpen a/d Lek en 
vervolgens de veerpont te nemen naar de 
overkant. De Noord is zeer drukbevaren 
en vooral bij de splitsing met de Beneden 

S

Botlek Rotterdam

De Rhoonse Grienden 
staan bloot aan het getij. 
Tweemaal per dag staan 
grote delen onder water.

De majestueuze 
SS Rotterdam.

Vlak daarbij gaat 
de amfi biebus te 

water.

Op de Oude Maas wordt 
alles al snel groener en 
mooier.

Merwede is het goed opletten bij de over-
steek. Aan de overkant ligt Dordrecht, een 
stad die vooral vanaf  het water een bezoek 
meer dan waard is. Op de Oude Maas kom 
je nog steeds vrachtverkeer tegen, maar 
voorbij Zwijndrecht wordt alles al snel 
groener en mooier. Vanuit de jachthavens 
onderweg zijn ook verschillende natuur- 
en recreatiegebieden te bezoeken, waar je 
leuk kunt fi etsen en wandelen.
Ga je de Oude Maas verder af  richting 

Rotterdam, dan vaar je midden tussen de 
olieraffi naderijen en trakteer je jezelf  op 
een havenrondvaart op eigen kiel. Daarna 
volgt het meest indrukwekkende gedeelte 
van de tocht, over de Nieuwe Maas, pal 
langs de SS Rotterdam, met ligplaatsen 
bij Delfshaven, Veerhaven en de Entrepot-
haven. Vanaf  deze jachthavens ligt een 
wereldstad aan je voeten, waar je zo lang 
als je wilt op pad kunt om nieuwe plekjes 
te ontdekken.  
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Kinderdijk is goed te bezoeken vanaf 
Krimpen aan de Lek via de veerpont.

 Trakteer je 
jezelf op een 

havenrondvaart 
op eigen kiel

Vanaf de jacht-
havens ligt een 
wereldstad aan 
je voeten

Tocht in cijfers
Lengte tocht: ca. 65 km
Maximale diepte: 3.60 m

Historisch Delfshaven
Bekend geworden dankzij de 
Pilgrim Fathers, de puriteinen 
die uit Engeland waren gevlucht 
en na hun verblijf in Delfshaven 
uitweken naar Amerika waar ze 
als eerste kolonisten de grond-
slag voor New England legden. 
Historisch Delfshaven, met zijn 
scheepswerven en magazijn van 
de Kamer van Delft, vormde 
een belangrijke plek voor de 
Vereenigde Oost-Indische Com-
pagnie. Nu is het een intieme en 
authentieke plek, verstopt tussen 
de verstedelijking. 

Kids Marina
In Kids Marina beleven kinderen 
als kapitein van een politieboot, 
sleepboot of rondvaartboot het 
ultieme havengevoel en krijgen 
ze varende wijs inzicht in de 
haven en haar functies en vaar-
tuigen. 
kidsmarina.nl

Zenne
Bij restaurant Zenne begint de 
avond met een variëteit aan 
koude mezzes, gevolgd door een 
warm vis- én vleesgerecht met 
baklava of vers fruit als dessert. 
Dit Turkse restaurant biedt mooi 
uitzicht op de Maas en bij goed 
weer kun je op het terras pal aan 
het drukke vaarwater zitten.
zenne.nl

VAREN & DOEN

De jachthaven 
van ‘Dordt’.

De Maas bij 
Dordrecht.
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Rust en RumoeR 
in RotteRdam

Jong en dynamisch

Rotterdam is de Nederlandse stad waar je het minst snel op uitgekeken bent. De havenstad verandert 
razendsnel en ben je er even niet geweest, dan vind je altijd wel weer een nieuw modern gebouw, 
horecagelegenheid of bijzonder winkeltje. Over het water reis je eersteklas door de stad.

r is iets met grote steden aan groot 
water. Majestueus zou je het kunnen 

noemen, zoals de Nieuwe Maas langs het 
centrum van de stad richting zee stroomt. 
Taxibootjes sprinten alle kanten op, water
bussen varen af  en aan, binnenvaartsche
pen zijn op weg naar de haven of  met volle 
lading de andere kant op en een amfibie
bus ploegt voorbij met een groep toeristen.
Geen waterstad zoals Rotterdam. De 
Nieuwe Maas is niet gewoon een levens
ader, het is de wortel en de tak van de 
stad, met de haven als bakermat waarin de 
beroemde Rotterdamse werkethiek haar 

E oorsprong vond. Maar gelukkig vind je in 
Rotterdam niet alleen de grootste haven 
ter wereld, maar ook leuke kleinschalige 
haventjes, zoals de Veerhaven en Delfs
haven.
Rotterdam koestert haar maritieme ver
leden en dat merk je overal. Op de Zuid
oever, waar je vanaf  de statige SS Rotter
dam een fenomenaal uitzicht hebt over 
de Nieuwe Waterweg en het ‘Manhattan 
aan de Maas’ aan de overkant, maar ook 
aan de stadsoever waar bij de Leuvehaven 
het Maritiem Museum en het Havenmu
seum ernaast het Rotterdamse maritieme 

erfgoed in het zonnetje wordt gezet. Hoe 
groot Rotterdam ook is, vanuit een van 
de vijftien passantenhavens kom je met 
een huurfiets of  met het prima openbaar 
vervoer eenvoudig op de leukste plekjes 
van de stad. 

Uitzicht vanaf het zonnedek van de SS Rotterdam.Genieten bij stadsbrouwerij De Pelgrim.

plus&min
+ Altijd iets nieuws te beleven
+ Uitzicht op de mooiste skyline van 

Nederland
- Motorbootroute heeft hinderlijk knel-

punt

App
Rotterdam heeft een app met wandelingen, 
uitagenda en alle informatie over de stad die 
je maar wenst: rotterdam.info/bezoekers/
praktisch/rotterdam-app-op-je-mobiel
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Leuvehaven met het Havenmuseum 
en het Maritiem Museum.

“De Nieuwe Maas is de wortel 
en de tak van de stad”

Wij geven 20 gratis Welcome 
Cards weg én 20% korting 
bij het Maritiem Museum. 
Kijk op anwbwatersport.nl/
vertrekpunt-rotterdam

NIET TE MISSEN HAVENINFO

SS Rotterdam
Prachtig, historisch 228 meter lang 
cruisestoomschip (1959) van de 
Holland-Amerika Lijn. 3e Katen-
drechtsehoofd 25, ssrotterdam.nl

Maritiem Museum
Voor de jeugd is de ‘kinder-doe-
expo’ Professor Plons zeker een 
hit; volwassenen voelen misschien 
meer voor de expositie Sex & The 
Sea. Ontdek daarnaast de passie 
van woonbootbewoners in de 
nieuwste expo ‘Wonen op water’, 
waan je aan boord van een cruise-
schip of maak met licht, geluid en 
actie kennis met de Rotterdamse 
haven. Maritiemmuseum.nl

Stadsbrouwerij
Delfshaven is een plek waar je 
in ieder geval heen moet, maar 
stap dan zeker ook even binnen 
bij Stadsbrouwerij De Pelgrim, 
waar je een rondleiding kunt krij-
gen, zelf gebrouwen biertjes kunt 
proeven en heerlijk kunt eten. 
Pelgrimbier.nl

1

2

3

Grotere jachthavens in Rotterdam 
zijn: City Marina, citymarinarot-
terdam.nl. W.V. Verenigde Liggers 
Delfshaven, jachthaven-delfshaven.
nl. Stichting Veerhaven Rotterdam, 
veerhavenrotterdam.nl. Zie voor een 
volledig overzicht Wateralmanak 2

De local
Bart Borgmeijer (29): 
“De Zeemeeuw is in 
1937 gebouwd en een 
oud vrachtscheepje 
dat als kustvaarder 
naar Scandinavië en
zelfs op Marokko voer. 
Op dit soort schepen 
voeren ze met het 
hele gezin, het perso-
neel sliep in de anker-
bak. In het Havenmu-
seum is te zien hoe de 
haven vroeger werkte. 
Hier ligt bijvoorbeeld 
ook het beurtschip 
Voorwaarts, dat 108 
jaar oud is en waarvan 
de motor nog werkt.”

HANDIG!

Rotterdam Welcome Card
Met de Rotterdam Welcome Card 
krijg je minimaal 25% korting bij 50 
attracties, musea, uitgaansgelegen-
heden en restaurants in Rotterdam 
en 1, 2 of 3 dagen onbeperkt reizen 
met RET metro, tram en bus. De 
kaart kost € 7 (1 daags, 4 t/m 7 jaar) 
t/m € 17,50 (3-daags, volwassenen). 
rotterdamwelcomecard.nl
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