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Parijs heeft de eiffeltoren, rotterdam zijn
haven en sPakenburg
heeft de botterwerf in het centrum van het
dorP. vanuit deze sfeervolle Plaats maken we
twee dagtochten, oP de
motor en onder zeil.
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De pont van Eemdijk
vaart ook voor een
enkele wielrenner.

Waterspelen

Palenrij op de

bij de Baarnse

zuidoever van

Watersportver-

het Eemmeer.

eniging de Eem
(BWV de Eem).
Terras met
zicht op de
rivier bij De
Kemphaan.

DE PLAATSEN
Eemdijk
Het kleine dijkdorp Eemdijk is
ontstaan in de vijftiende eeuw en
heette eerst Dijkhuizen. De veerpont van Eemdijk figureerde in
1973 in het lied ‘De Veerpont’
van Drs. P.

Baarn
Baarn heeft twee jachthavens.
Deze liggen beide aan de noordzijde van de vaste brug over de A1.
Wie naar het centrum van Baarn
wandelt (1.000 meter) moet zeker
een bezoek brengen aan de Koffiewinkel Golden Coffeebox op de
Laanstraat nr 49.
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De Koppelpoort
in Amersfoort.

Hier vaar
je langs de
veerpont
van Drs. P
Hollandse plaatjes: de Eem in het avondlicht.

Slingerend door de weilanden

OVER DE EEM
NAAR AMERSFOORT
Wie de monding van de rivier de Eem tussen de
bomen heeft gevonden, komt in een rustgevend
ritme van brede bochten tussen uitgestrekte vogelrijke graslanden. Het vaarwater loopt door tot in het
gezellige centrum van de stad Amersfoort.

O

p de zuidoever van het Eemmeer is net
buiten Spakenburg een stuk middeleeuwse dijk nagebouwd. Ooit werden grote
stukken van de Zuiderzeekust beschermd
met rijen palen. Hier staan ze weer. Halverwege de dijk met de windmolens nemen we
de geul richting de monding van de Eem. Hier
ligt jachthaven ’t Raboes verscholen tussen de
bomen. Ooit was deze voormalige werkhaven
een vrijplaats voor alles wat het licht niet kon
velen. Die tijden zijn voorbij.
Op de Eem zijn meerdere aanlegplekken waar
je drie keer 24 uur mag liggen. In het dorpje
Eemdijk steken fietsers en wandelaars de Eem
over met het kabelpontje. Voordat de betonnen brug over de A1 verschijnt, passeren we
jachthaven de Kemphaan, gelegen aan een
oude slinger in de Eem. Het terras van café
‘De Haven van Eemnes’ heeft een schitterend
uitzicht over de weilanden. Bocht na bocht
slingert de Eem tussen de weilanden door richting Amersfoort. Daar staan op de linkeroever
pittoreske houten loodsen. Varen kan tot vlak
voor de monumentale Koppelpoort. Volgens
de overlevering wierpen Amersfoortse vrouwen bij een belegering in 1427 kokend bier van
de muren van deze waterpoort. Of de vijand
werkelijk op deze manier werd verdreven valt
niet na te gaan, maar in Amersfoort zijn van
oudsher veel bierbrouwerijen geweest. Vlak
achter de Koppelpoort is nog steeds een klein
brouwerijtje.

WEETJE
De Eem is de enige rivier die in ons
eigen land ontspringt en eindigt in
groot water. Alle andere hebben hun
stroomgebied buiten ons land, of
monden uit in een ander water.

VAARINFORMATIE
Lengte tocht 18 kilometer
Maximum doorvaarhoogte 7,70 m

Eem
De ingang van de Eem wordt gevormd door twee korte dammen,
met een groen vast licht op het W-havenhoofd en een rood vast
licht op het O-havenhoofd. In het verlengde van de geul en de
Eemmond staan twee lichtopstanden, 1 vast wit licht en een onderbroken wit licht (Oc 5s), die in lijn gehouden leiding geven bij het
binnenvaren. ANWB Waterkaart E Randmeren - Flevoland.
Er is een vaste brug over de Eem van H 7,70 m en vier beweegbare
bruggen, waarvan twee in de stad Amersfoort. Zie voor bediening
bruggen: ANWB Wateralmanak 2
In Amersfoort zijn meerdere jachthavens. In het stadscentrum lig je
voor prijzen van rond de euro per meter.

Beroepsvaart
Op de Eem varen vrachtschepen tot 70 meter lengte en 8,5 meter
breedte (tot 1.200 ton) naar de kleine industriehaven van Amersfoort. Kijk regelmatig achterom en weersta de verleiding om de
bakboord-binnenbocht te nemen.
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Iconisch plaatje:
het Paard van Marken.

Wijkje Doolhof waar
de huizen zonder stratenplan zijn gebouwd.

De voormalige visafslag
van Volendam.

Ankeren in de
luwte van het
eiland Pampus.

De haven van
IJburg ligt zeer
beschut.

VAARINFORMATIE
Lengte: 52 kilometer
Bruggen:
Stichtse Brug en Hollandse
Brug (beide vast)

Maximale maten
Maximale doorvaarthoogte: 12,70 meter
(Hollandse Brug);
Maximale diepte voor de
vaargeul van de Randmeren: 2,80 meter.
Waterkaarten: E Rand-
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meren - Flevoland en Y
IJsselmeer

IJburg
De haven van IJburg is
bereikbaar via een sluis
(6 meter breed en 35
meter lang, bediening in
de zomer van 8.00-24.00
uur). Telefoon 020-4165815,
mobiel 06-51450545.
VHF 84

Pampus
open van 1 april t/m 31
oktober, ’s maandags
gesloten, toegang tot 17.00
uur.
Wie met de eigen boot
naar Pampus komt, moet
toch entree betalen om
het eiland op te mogen.
Volwassenen: € 10,50. Kinderen t/m 11 jaar: € 8,00.
Kinderen jonger dan 4 jaar:
gratis

Haven van Volendam met de oude visafslag op palen.

Voor Durgerdam is
het goed ankeren

Onderweg naar Marken vaar je langs het buurtschap Rozewerf.

Van Spakenburg naar Volendam

LANGS OUDE EN
NIEUWE HAVENS

Een zeiltocht van Spakenburg naar Volendam met onderweg de kans om even
lekker voor Pampus te liggen of de nieuwe haven van IJburg te bewonderen.
Ook passeren we het markante Paard van Marken.

N

a het passeren van de Hollandse
Brug doemt Forteiland Pampus op
aan de horizon. De vesting werd in 1895
gebouwd ter verdediging van Amsterdam,
maar is nooit gebruikt voor oorlogshandelingen. Het Forteiland heeft een eigen
haven met passantensteiger. Vanwege de
spectaculaire licht- en geluidseffecten in
de bunkers is een wandeling door het Fort

een ware belevenis. Ook voor kinderen is
er van alles te doen. Het terras van het
Pampus Paviljoen heeft zicht op het Muiderslot.
Dan zetten we koers richting een andere
betonjungle. Een bezoek aan de haven van
het mondaine IJburg zal voor veel watersporters de eerste keer zijn. Dit nieuwe
stukje Amsterdam heeft veel architectonische bezienswaardigheden. Aan de haven
zijn meerdere restaurants. Het clubhuis
van de jonge actieve watersportvereniging
IJburg is nog in de planningsfase. Door
de bebouwing rond de haven en de dijk
met sluis heeft deze jachthaven een zeer
beschutte ligging.
Het water voor Durgerdam is zeer geschikt
om te ankeren. Er liggen hier zelfs boten
het hele jaar aan een mooring.
We volgen nu de Noord-Hollandse kustlijn richting het Paard van Marken. Na
het ronden van deze befaamde vuurtoren
is Volendam al te zien. Het meest opvallend in de Volendamse haven is de houten visafslag op palen, gebouwd in 1934.
Tegenwoordig is in dit gebouw het havenkantoor gevestigd. Direct achter de haven
is een woonwijk met de toepasselijke naam
Doolhof waar de huisjes zijn gebouwd zonder enig stratenplan.
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Spakenburg

TradiTies
bewaard
Wie Spakenburg zegt, zegt vis. Ooit lag hier een vloot van 200
schepen. Na de afsluiting van de Zuiderzee was het afgelopen met
de visserij. Maar er kwam ook een eind aan de overstromingen, zoals
in 1916 toen de botters tussen de huizen werden teruggevonden.

D

e Oude Haven van Spakenburg
ligt nog steeds vol met monumentale schepen en op het Eemmeer ziet het
meerdere dagen per week bruin van de
getaande zeilen. Het verhuren van botters aan groepen en bedrijven gaat de
Spakenburgers goed af. Eén avond in de
week varen ze zelf met hun monumentale
schuiten. Op dinsdagavond kan iedereen
getuige zijn van een mooi spektakel: de
Dinsdagavond Rond- en Platbodemcompetitie, bekend als de DARP. Het is niet
vreemd om tijdens een wandeling door het
Spakenburgse een dame in klederdracht

tegen het lijf te lopen. Tweehonderd
vrouwen dragen nog dagelijks de traditionele kleding. Typisch Spakenburgs is
de kraplap, een brede gesteven doek over
de schouders. Anders dan in Volendam of
Marken, komen er in Spakenburg geen
busladingen buitenlandse toeristen. Bij de
Botterwerf, middenin het centrum, wordt
dagelijks gewerkt aan houten schepen die
er op de helling liggen.
Sinds de zomer van 2012 ligt aan de overkant van het Eemmeer het nieuwe mediterraan ogende havencomplex De Eemhof.
Dit is dé plaats voor een glas witte wijn en

Traditioneel is de Spakenburgse kraplap.

plus&min
+ Traditioneel zonder opsmuk
+ Levend erfgoed
+ Gevarieerd vaargebied
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loungemuziek bij de beachclub. De Eemhof is onderdeel van het vakantiepark De
Eemhof en biedt een scala aan activiteiten
voor een dag met minder goed weer.

Hier geen
busladingen
buitenlandse
toeristen

Prinswerk: typische versiering op het roer en boven het vooronder.

De helling van de Botterwerf altijd werk in uitvoering.

Op het Eemmeer ziet het bruin
van de getaande zeilen

5 MUST DO

HAVENINFO

1

Museum Spakenburg

Spakenburg heeft meerdere
havens.

2

DARP

De local
Jaap de Graaf, de
havenmeester van de
WSV De Eendracht,
over het nieuwe stuk
haven, de Zuyderzee
jachthaven: “De haven
zelf ligt er al en volgend seizoen is alles
klaar. Dan hebben we
er 90 ligplaatsen bij.
Hoe het kan dat er in
Spakenburg midden
in de crisis een nieuwe
haven wordt aangelegd? Het plan voor
deze haven is al van
ver vóór de crisis. We
zijn hier al zeker vijftien jaar mee bezig.”

3
4

Aan de Oude Haven ligt Museum
Spakenburg. Neem een kijkje in de
historie van het rijke boerenleven,
de visserij en oude ambachten. Een
binnen- en buitenmuseum aan ’n
steegje waar de tijd stil heeft gestaan. Bewonder de complete vloot
modellen van Zuiderzeeschepen.

Botterwedstrijd op dinsdagavond
met de start voor de haven van
Spakenburg. Na de wedstrijd is het
nog lang gezellig in de haven.

De Eemhof
Aan de overkant van het Eemmeer
ligt Center Parcs De Eemhof, een
vakantiepark met een jachthaven,
een beachclub en een brasserie.

Weekmarkt
Elke zaterdag in het centrum van
Spakenburg met wel honderd
kramen. Een goed moment om de
voedselvoorraden aan boord bij te
vullen met verse waar.

WSV De Eendracht beheert de
havens in Spakenburg. In het
havenkanaal mag iedereen zelf een
plaatsje uitkiezen. Wie dichter bij
het centrum wil liggen, moet even
contact opnemen met de havenmeester. Die weet welke ligplaatshouders op vakantie zijn.
Havenkantoor: 033-2981755. Mobiel
havenmeester Jaap de Graaf:
06-27127410.

Oude Haven
De Oude Haven is door de
gemeente benoemd tot museumhaven. Traditionele schepen zijn er
altijd welkom.

Jachthaven Nieuwboer
Aan het Eemmeer ligt jachthaven
Nieuwboer. Deze haven is van alle
gemakken voorzien. Het is tien
minuten lopen naar het centrum van
Spakenburg. Naast de haven is een
vogelreservaat met lepelaars, bergeenden en grutto’s.
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