Rondvaart tochten
De tochten voeren je langs eeuwenoude handelsroutes en door prachtige Hollandse steden en
dorpen. De routes kunnen in één dag gevaren worden met een rustige vaarsnelheid.

IJ zeesluizen route
Ongeveer 36 km
Vertrek vanuit Zaandam. Volg de Zaan stroomafwaarts richting Wormerveer. Vandaar langs
de Nauwernasche Vaart, door de sluis van Nauerna richting Noordzeekanaal. Steek deze bij
Buitenhuizen over en vaar door het Zijkanaal C naar Spaarndam. Neem op het IJ de rechter
sluis (Kolksluis). Daar vandaan een rondje over het Spaarne en Mooie Nel, vanouds een
bekend water voor wedstrijdzeilerij. Dan weer schutten door Spaarndam (Grote Sluis of weer
de Kolksluis). Vervolgens door Zijkanaal C en Noord Zee Kanaal terug naar de Zaan. Het
laatste stuk is wat saai, maar van tijd tot tijd wordt de tocht opgeluisterd door een fraai
zeeschip.

Rondje Ringvaart
Ongeveer 50 km
Vertrek vanuit De Kaag en vaar langs de Ringvaart door Sassenheim, Lisse naar Bennebroek.
Ga na de Cruquius brug Het Spaarne op. Vaar deze rivier af tot het eind en schut via de
Kolksluis naar het IJ. Vervolgens weer naar binnen door de Grote Sluis. Volg het Spaarne een
stukje en ga bakboord uit naar de Mooie Nel. Vaar deze tot het eind (doorvaarthoogte 11 dm)
en volg de Liede en vaar de Ringvaart op naar bakboord. Vervolg de tocht langs Halfweg
(hier is de oudste ijzeren brug van Nederland), langs de Nieuwe Meer, Aalsmeer, Westeinder
en snij na Oude Wetering af door de Boerenbuurt en Spijkerboor terug naar de Kager plassen.

Rondje Haarlem
Ongeveer 17 km
Vertrek vanuit Haarlem en vaar naar het zuiden door het Zuider Buiten Spaarne. Ga bij het
Cruquius gemaal bakboord uit richting Vijfhuizen. Vervolg de Ringvaart tot de Liede en vaar
deze af (doorvaarthoogte 11dm). Na de Mooie Nel stuurboord uit tot Spaarndam. Schut door
de Kolksluis naar buiten en vaar door de vernieuwde Grote Sluis weer naar binnen. Vaar het
Spaarne stroomopwaarts (stroomt alleen als er gemalen wordt!) tot Haarlem.

Rondje Amsterdam-Haarlem
Ongeveer 43 km (door Haarlem 53 km)
Vertrek vanaf de Houthaven door het Noordzeekanaal naar Buitenhuizen. Vaar het Zijkanaal
C op tot Spaarndam. Schut via de Kolksluis naar binnen. Vervolg de tocht door Haarlem en
ga bij de Cruquius bakboord uit de ringvaart op langs Halfweg tot aan de Nieuwe Meer. Schut
aan het eind naar buiten en vaar via de Kostverlorenvaart tot aan de Houthaven. De korte
route voert via de Mooie Nel en Liede direct naar de Ringvaart. Haarlem sla je dan over.
Informatie:
Doorvaart beperking: breedte 6 m, diepgang 1.8 m (2.2 m vanaf 2012), hoogte 3.7 m, lengte
80 m. Schuttijden: zaterdag, zondag en feestdagen: 9.30 uur- 16.30 uur. Telefoon Kolksluis:
06-11435130
www.stichtingkolksluisspaarndam.nl

