OP NAAR DE WADDEN
VA A R G E B I E D

Met je sloep naar Vlieland en Terschelling? Avontuurlijk is het wel!
T E K S T & F O T O G R A F I E J O O K N A U TA , L U C H T F O T O ’ S F LY I N G F O C U S . N L
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V ABAERUGR EZ BE INE D

‘GENIETEN VAN RUSTENDE ZEEHONDEN OP DROOGVALLENDE ZANDBANKEN’
Om de horizon te verbreden van sloepvaarders vraagt

Het kan je dus wel 10 km in snelheid schelen (en veel

wachten voordat we de zeesluizen van Kornwerderzand

vaarwater aanhoudt. Al snel krijg je daar de zandplaat

Daemes & Heeren aan gastschrijvers om hun favoriete

brandstof!) of je de eb- of vloedstroom voor of tegen

gaan passeren. Eenmaal op de Waddenzee neem je de

de Richel in het vizier dat wordt bevolkt door grote

vaargebied te beschrijven. Jook Nauta is

hebt. Liever een paar uur wachten dan te varen tegen

route over vaarwater de Boontjes (rood aan bakboord),

kolonies zee- en wadvogels terwijl aan de randen vaak

gepassioneerd liefhebber van de wadden en

de stroom in. Erg handig is om waddenhavens.nl te

richting Harlingen. Een afstand van ongeveer 14 km.

talrijke zeehonden liggen te rusten. Met je verre-

schrijft over varen naar Vlieland en Terschelling.

raadplegen, de website van de gezamenlijke jacht-

Vanaf Harlingen leg je de ca. 36 km lange route naar

kijker kan je dit allemaal mooi bewonderen en door

havens op de vijf Waddeneilanden. Daarop vind je alle

Vlieland of Terschelling in ongeveer 3 uur af. De

veilig binnen de betonde vaarwaters te blijven verstoor

BEREID JE VOOR! Werelderfgoed de Waddenzee, het

gegevens van eb en vloed maar ook informatie over de

aanbevolen vertrektijd voor beide eilanden vanaf Har-

je geen vogels of zeehonden. Je vaart als het ware om

mooiste Natuurgebied van Nederland. De superlatieven

meest gunstige vertrektijden, de weersverwachtingen,

lingen is 2 uur na hoogwater Harlingen, vanaf Kornwerd

de Richel heen en komt dan vervolgens in de Vliesloot

schieten te kort om de schoonheid en de natuur van de

de marifoonkanalen, evenals route- en vaaradviezen.

een uur na hoogwater te Harlingen.

richting de haveningang van de jachthaven van

Waddenzee te benadrukken. Met je sloep daar te varen

Verder zie je daar een indicatie van de beschikbaar-

is een belevenis die je altijd bij blijft. Varen met een

heid van ligplaatsen bij de vijf Waddenhavens op de

NAAR VLIELAND Voor Vlieland volg je de route die

acht neemt, heb je vanaf Harlingen de ebstroom lange

sloep op de Waddenzee is veilig en verantwoord bij

eilanden. Kortom, complete informatie om veilig en

ook de veerboot aflegt. Je vaart langs de Pollendam en

tijd mee gehad maar het laatste stuk van de Vliesloot

maximaal windkracht 3, je het getij in acht neemt en je

verantwoord je vaartocht naar een Waddeneiland te

door de Blauwe Slenk. Een groot deel van dit vaarwater

heb je dan de ebstroom tegen.

je goed voorbereid. Dus in ieder geval actueel kaart-

ondernemen.

heeft naast de vaargeul een met gele bebakening aan-

Waddenhaven Vlieland biedt ca. 300 ligplaatsen

geduide vaarweg, speciaal voor de recreatievaart. Door

waarvan de meeste in comfortabele ligboxen. In de

materiaal en zwemvesten aan boord. Een marifoon is

Vlieland. Wanneer je de aanbevolen vertrektijden in

aan te raden. Vaar uitsluitend via de duidelijk betonde

HARLINGEN Vanaf de Friese binnenwateren vaar je

die te benutten blijf je uit de buurt van de veerboten

zomer tijdens het hoogseizoen is het wel eens passen

routes naar de eilanden. En met een goede verrekijker

via het Van Harinxmakanaal naar Harlingen. Vlak voor

en andere beroepsvaart. Vanaf de Blauwe Slenk kom je

en meten. Maar voor sloepen is altijd wel een plekje te

hou je niet alleen de bebakening op de route in het

de Tsjerk Hiddessluis vind je de jachthaven van de Har-

na het Pannengat op de Vliestroom waar je de bak-

vinden.

oog, maar geniet je ook volop van de vele zeevogels en

linger watersportvereniging waar je als passant goed

boordkant ( is de groene betonning) van het zeer brede

Waddenhaven Vlieland ligt op een mooie locatie aan de

rustende zeehonden op droogvallende zandbanken.

terecht kunt. Een gastvrij ontvangst, een mooi clublokaal

rand van bos, duinen en strand. Het pittoreske dorpje

en de fraaie historische binnenstad maken tussenstop

Oost Vlieland is een kwartiertje lopen. De haven heeft

EB EN VLOED Texel en Schiermonnikoog zijn vrij ge-

hier tot een genoegen. De sluizen van Kornwerderzand

alle moderne faciliteiten. Er is ruim gesorteerde winkel

makkelijk vanuit het binnenwater bereikbaar en de af-

liggen in de Afsluitdijk, vlakbij Makkum. Dit lieflijke

voor de dagelijkse boodschappen en het stijlvolle

standen zijn betrekkelijk kort. De eilanden Vlieland en

stadje is door de binnenwateren van Friesland of over

havenpaviljoen/restaurant ‘De Dining’ met uitzichtterras

Terschelling liggen een stuk verder weg en zijn vanaf

het IJsselmeer gemakkelijk voor sloepen bereikbaar. Er

het binnenwater het best bereikbaar via Kornwerder-

zijn diverse jachthavens en aanlegmogelijkheden. Het

zand of Harlingen. Vanaf de sluizen van Kornwerderzand

is er goed vertoeven en het oude stadje is een bezoek

en Harlingen lopen brede duidelijk betonde vaarwaters

waard. Een prima plek om daar het gunstige getij af te

Haven van Vlieland

naar de eilanden. Zolang je ‘tussen rood en groen vaart’
zit je altijd goed. Ook is het van belang dat je goed de

Werelderfgoed is cultureel en natuurlijk erfgoed dat wordt

tijden van eb en vloed in acht neemt en zo veel

beschouwd als onvervangbaar, uniek en eigendom van de

mogelijk profiteert van de getijdenstromingen. De

hele wereld, en waarvan het van groot belang wordt geacht

snelheid hiervan kan oplopen tot ruim 5 km per uur.

om te behouden. Alleen erfgoed dat is ingeschreven op de
Werelderfgoedlijst van UNESCO mag deze titel dragen. De
lijst wordt jaarlijks samengesteld door de Commissie voor
het Werelderfgoed, die bestaat uit vertegenwoordigers van

Boei
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AL RUIM 16 JAAR BEHOORT
TOT DE
ABSOLUTE TOP IN SLOEPENLAND

V ABAERUGR EZ BE INE D

over de haven en het Wad is zeker een bezoek waard.

Na het binnenlopen vaar je langs de veerboten en de

Vlieland zelf is een eiland van rust en natuur met een

beroepsvaart door naar de ruime passantenhaven

grote verscheidenheid aan bossen, duinen, zandvlaktes,

Dellewal van Terschelling, fraai gelegen in de

kwelders en stranden. Het eiland telt slechts ca. 1100

enige natuurlijk baai van Nederland. Aan de voet

inwoners en is autoluw want alleen de inwoners mogen

van hoge duinpartijen, aan de rand van het dorp

er een auto hebben. Vlieland is daardoor een echte

West-Terschelling.

wandel- en fietsbestemming; fietsen zijn er dan ook

Waddenhaven Terschelling heeft ongeveer 350

volop te huur.

ligplaatsen, allemaal langs de steigers. Voor sloepen
zijn er altijd wel voldoende aanlegplaats. Terschelling

Oud Huijzer 616 Tender

Oud Huijzer 475 Luxury

Oud Huijzer 620 Tender Diesel

Oud Huijzer 570 Tender

• Oud Huijzer 471 Tender

Modellen met Vetus diesel motoren:

• Oud Huijzer 480

• Oud Huijzer sloep 540

• Oud Huijzer 568 Tender

• Oud Huijzer sloep 620 Tender

• Oud Huijzer 570 Tender

• Oud Huijzer sloep 720

NAAR TERSCHELLING

heeft iets met sloepen. Jaarlijks wordt er in mei een

De route naar Terschelling voert vanaf Harlingen over

spectaculaire sloepenroeirace gehouden van Harlingen

dezelfde vaarwateren als die naar Vlieland: via de

naar Terschelling waar zo’n 120 sloepen aan deelne-

Pollendam en de Blauwe Slenk de Vliestroom op. In dit

men. De jachthaven heeft alle voorzieningen voor een

brede vaarwater houden we nu stuurboord aan totdat

comfortabel verblijf met het dorp West Terschelling op

we bij de scheidingston VL2-SG1 komen om daar

een paar minuten loopafstand. In het dorp vind je volop

stuurboord af te slaan het Schuitengat in.

winkels voor al je boodschappen maar ook een keur

Dit vaarwater is sinds 2016 weer volledig en duidelijk

aan leuke restaurants, cafés en gezellige winkeltjes.

betond en zeker voor sloepen ook bij eb ruim

Net als op Vlieland is het op Terschelling heerlijk

voldoende diep om veilig het laatste stuk naar de haven

fietsen. Een netwerk van ruim 70 km fietspaden brengt

van Terschelling af te leggen.

je overal op het eiland naar de mooiste plekjes. Kortom,

Als je op het aanbevolen tijdstip vanaf Harlingen

ook op Terschelling mag je je als sloepvaarder

vertrok, voer je comfortabel met de ebstroom mee. Nu

genieten van prachtige natuur, gezellige dorpjes en een

krijg je in het Schuitengat (de inmiddels verminderde)

fantastisch Waddeneiland. |

ebstroom tegen tot de havenmond. Al spoedig krijg je
de haven en het dorp West Terschelling in zicht met

waddenhavens.nl

Nederlands beroemdste vuurtoren de Brandaris.

• Oud Huijzer 575 Luxury
• Oud Huijzer 616 Tender
• Oud Huijzer 630 Cabin
• Oud Huijzer 700 Tender
• Oud Huijzer 700 Cabin

Kijk voor meer informatie over
onze modellen en dealers op:

WWW.OUDHUIJZER.NL

Haven van Terschelling

Jook Nauta is een geboren en getogen Texelaar, sinds 1969 wadvaarder en vertrouwd met het Wad. Hij is bestuurlijk nauw betrokken bij Waddenzee
onder meer als voorzitter van de Stichting Waddenhaven Texel en de Stichting Jachthavens Waddeneilanden.
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