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V A A R P L A N 

Opgesteld door Leo Mol, commissielid 

 

 

 

Lustrumevenement 2022 “5 Provinciën Tocht” 

Van zondag 8 mei tot en met zaterdag 14 mei 2022  

Routebeschrijving 

 

 

De totale lengte Huizen-Harderwijk-Hattem-Giethoorn             -

Langweer-Sneek is circa 180 kilometer. 
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Algemene informatie:  

Communicatie tijdens de tocht: Er wordt een “5 Provinciën Tocht” App aangemaakt voor de 

deelnemers om tijdens de tocht navigatie informatie en andere wetenswaardigheden over de 

tocht uit te wisselen. Voor deelname aan deze app kunt u zich opgeven bij de beheerders  

Ria Mol of Anne Marie Vos. 

De “5 Provinciën Tocht” App wordt weer opgeheven op 15 Mei 2022. 

Tijdens de tocht wordt uitgeluisterd en aangeroepen op het VHF marifoonkanaal 10 en 

overgegaan naar kanaal 77 voor uitgebreide mededelingen. 

Bruggen en sluizen aanroepen op de daarvoor bestemde VHF kanalen, degene die voorop 

vaart in een bepaald groepje zou dat op zich kunnen nemen. 

Het is niet de bedoeling dat we in konvooi varen. De commissie beveelt groepjes van vier of 

vijf schepen aan. Als er op smal vaarwater gevaren wordt met veel bruggen of sluizen van 

beperkte lengte, wordt aangeraden om een ruimte van ongeveer 20 minuten te laten tussen 

de laatste boot van een groepje en de voorste boot van de volgende groep. Hierdoor zouden 

lange wachttijden voorkomen kunnen worden bij de doorvaart van bruggen en sluizen. Ook 

wordt aangeraden om bij brug- en sluispassages in een groepje zo dicht als mogelijk bij je 

voorganger te varen om de doorvaartijd zo kort mogelijk te houden zodat het wegverkeer zo 

min mogelijk hinder ondervindt. 

Het is belangrijk om te benadrukken dat elke individuele schipper van de deelnemende 

Kusters verantwoordelijk is voor goed zeemanschap en niet blindvaart op de andere 

deelnemers van de “5 Provinciën Tocht”. Wees alert bij sluis-en brugpassages en kruisende 

vaarwegen. 

Schade aan uw boot of lichamelijk letsel: Het bestuur en de lustrumcommissieleden kunnen 

niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade aan uw boot of anderszins, ontstaan 

tijdens de “5 Provinciën Tocht”. 

 

Tijdens de gehele “5 Provinciën Tocht” wordt u vriendelijk verzocht de KusterKring 

Jubileumgeus vanaf de boeg te voeren. 

 
Mochten er na het lezen van dit Vaarplan nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met 

één van de Lustrumcommissieleden. 

 

Hans Zwier:  06 13774486 / Geraldine Zwier: 06 33160158 

Loed Vos: 06 53346856 / Anne Marie Vos: 0651053082 

Leo Mol: 0653600114 / Ria Mol: 0615435640 
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Dag 1 

Zondag 8 Mei 2022  

➢ Verzamelen in Gemeente Haven Huizen  

➢ Vanaf 17 uur Welkomstborrel in Restaurant “De Haven van Huizen” 

➢ Openingsdiner met 3 gangen menu tot 22:00 

De Gemeentehaven Huizen is te bereiken via het Gooimeer. Er zijn twee betonde geulen die 

naar Huizen leiden. De meest westelijk gelegen betonde geul voert naar de Gemeentehaven. 

Zie foto hieronder: 

 

U kunt een ligplaats kiezen aan de kade of langszij één van de afgemeerde Kusters. Water en 

elektriciteit is aanwezig. 

De kosten voor het havengeld en dergelijke dient u zelf te voldoen op het havenkantoor of 

indien aanwezig via een speciale betalingsapp voor jachthavens zoals bijvoorbeeld AanUitnet 

of BlueWater.  

Over de lengte van de kade zijn er (slechts) drie haspels voor het laden van drinkwater. Er zijn 

voldoende elektrische aansluitpunten. 

Contact havenmeester: mobiel: 06 27 30 80 84 telefoon: (035) 528 12 22                                            

E-mail: gemeentehaven@huizen.nl 

Supermarkt en restaurants liggen oploopafstand van de haven, winkels liggen wat verder 

weg.  

Voor meer informatie over Huizen bezoek de site: www.huizen.nl/toerisme-en-vrije-tijd 

https://www.huizen.nl/
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Het restaurant “De Haven van Huizen” waar de welkomstborrel en diner gegeven wordt ligt 

op steenworp afstand van de afgemeerde Kusters en wordt aangeven op bovenstaande foto 

met een oranje icoontje.  

 

 

 

Palaver op de steiger om 8:30 uur de volgende morgen ter hoogte van de Betelgeuse om de 

meest recente informatie door te nemen voor de tocht Huizen-Harderwijk. 
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Dag 2 

Maandag 9 Mei 2022  

➢ Trip Huizen - Harderwijk 

➢ Stadswandeling in Harderwijk 

Vaarroute zie afbeelding hieronder: 

 

 

Na het palaver van 8:30 uur kan de reis naar Harderwijk gestart worden. De vertrektijd mag 

iedereen naar eigen keuze invullen, daarom zal er geen konvooi gevormd worden. De praktijk 

zal zijn dat er verschillende groepjes van Kusters ontstaan.  

De vaarwegen die we vandaag bevaren zijn achtereenvolgens Gooimeer, Eemmeer, 

Nijkerkernauw, Nuldenauw en het Wolderwijd. Het is raadzaam om de boeienroute te volgen.  

Vaartijd: Ongeveer 4 uur. Afstand: 38 kilometer. 

Sluizen: Vandaag 1 sluis n.l. de Nijkerkersluis na ongeveer 20 km vanaf Huizen. Afmetingen 

Nijkerkersluis lengte 90m, breedte 10m, diepte 4.10m,  verval 10cm. 

Bruggen: Op de route passeren we een aantal bruggen maar die belemmeren de doorvaart 

van de Kusters niet. Echter om de Stadshaven te bereiken via de Waterstadhaven passeert 

men de Dolfinariumbrug (1.80m doorvaart hoogte) of via de Strandhaven dan passeert men 

de Vischpoortbrug (2.10 doorvaart hoogte).   

Bij de beweegbare bruggen Waterfrontbrug, Dolfinariumbrug en Vischpoortbrug. Van 1 april 

tot 31 oktober van 8.00 - 20.00 uur is bediening aanwezig.   
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Ligplaats: De Stadshaven van Harderwijk, is te bereiken vanaf het Wolderwijd aan de zuidkant 

via de Strandhaven of vanaf het Wolderwijd aan de noordkant via de Waterstadhaven. 

Ligplaats kiezen in de Stadshaven op aanwijzing van de havenmeester of één van de Lustrum 

commissie leden. 

Harderwijk havenplan: zie afbeelding hieronder. 

 

De kosten voor het havengeld en dergelijke in de Stadshaven wordt geregeld d.m.v het  

scannen QR-code op plakkaten op de kademuren en met Ideal betalen “ I-Marina” of bij de 

havenmeester. Betalingsapp van AanUitnet voor elektra en water.  

De stadswandeling in Harderwijk begint om circa 15:00 uur en duurt ongeveer 1.5 uur. Het 

verzamelpunt en de exacte aanvangstijd van de stadswandeling wordt via de 5 Provinciën 

tocht App gecommuniceerd.  

Supermarkten, winkels en restaurants liggen oploopafstand van de haven. Op onderstaande 

link vindt u interessante informatie over de gemeente Harderwijk.  

Avondprogramma naar eigen inzicht in te vullen. 

https://www.harderwijk.nl/over-de-gemeente/toerisme-en-cultuur/havens-en-ligplaatsen 

Palaver op de steiger om 8:30 uur de volgende morgen ter hoogte van de Betelgeuse om de 

meest recente informatie door te nemen voor de tocht Harderwijk - Hattem. 
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Dag 3 

Dinsdag 10 Mei 2022  

➢ Trip Harderwijk – Hattem 

Vaarroute zie afbeelding hieronder 

 

Na het palaver van 8:30 uur kan de reis naar Hattem beginnen. De vertrektijd mag iedereen 

naar eigen keuze invullen. 

De vaarwegen die we vandaag bevaren zijn achtereenvolgens Wolderwijd, Veluwemeer, 

Drontermeer, Reevediep, Geldersche IJssel, Apeldoorns Kanaal. Het is raadzaam om de 

boeienroute te volgen.  

Vaartijd: Ongeveer 5 uur. Afstand: 51 kilometer. 

Sluizen: Vandaag 2 sluizen. 

De Reevesluis na ongeveer 28 km vanaf Harderwijk. Afmetingen Reevesluis lengte 120m, 

breedte 10,50m.  

De Scheeresluis lengte 60m, breedte 5m diepte 1,70 m bij -40cm NAP doorvaart hoogte 

5,00m t.o.v. NAP en dus afhankelijk van de waterstand op de  Geldersche IJssel. Bediening 

Scheeresluis 08:00-12:00 en 12:30-19:00 geen marifoon. 

Contact Reevediep 038-4997100 tijdens bedientijden 

 

Het Reevediep is ongeveer 8 kilometer lang en is een vrij nieuw vaarwater die het 

Drontermeer met de Geldersche IJssel verbindt. Er geldt een vaarsnelheid van 6 km/uur op 

het Reevediep. 
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De waterstand op het Reevediep kan erg verschillen. Controleer de doorvaarthoogte met de 

hoogteschalen bij de brugpijlerschalen. 

Bruggen: Uiteraard de Dolfinarium brug (1,80m) in Harderwijk. De vaste bruggen over het 

Veluwemeer en Drontermeer zijn van voldoende doorvaarthoogte voor de Kusters. Echter op 

het Reevediep zijn vier vaste bruggen waarvan de doorvaarthoogte voor sommige Kusters 

een probleem kan zijn, hieronder achtereenvolgens genoemd in de vaarrichting op weg naar 

Hattem. 

Brug Nieuwendijk          doorvaarthoogte    NAP +4,25m   

Brug N50                       doorvaarthoogte    NAP +4,10m     

Brug Hanzespoorlijn      doorvaarthoogte    NAP +3,82m 

Brug Kamperstraatweg  doorvaarthoogte    NAP +5,00m  bij Scheeresluis 

 

Vanaf het Reevediep over de Geldersche IJssel naar Hattem is ongeveer 12 kilometer tegen 

stroom varen, die wel 4 kilometer per uur kan zijn. Vanaf de monding van het Apeldoorns 

Kanaal naar Hattem is minder dan 0.5 kilometer naar de IJsseldelta Marina Hattem. 

Ligplaats kiezen in de jachthaven op aanwijzing van de havenmeester of één van de Lustrum 

commissieleden. 

IJsseldelta Marina Hattem havenplan: zie afbeeldingen hieronder. 

 

 

De kosten voor het havengeld en dergelijke in IJsseldelta Marina dient u te regelen met de 

havenmeester. 

Zodra u een ligplaats heeft gevonden, onze havenmeester wijst u graag een plekje 

toe, eenmaal veilig afgemeerd dan vragen wij u zich aan te melden bij de receptie. Hier 

ontvangt u van ons het passantenbonnetje met de deurcode van ons sanitair, de 

inloggegevens van de WiFi en indien u wenst toeristische informatie.  

Water laden kunt het best in Hattem doen omdat Giethoorn maar 1 watertappunt heeft. 
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Indien in vragen heeft dan kunt u bellen naar IJsseldelta Marina 038-451925 vraag naar Marie 

Sophie 

Supermarkten, winkels en restaurants liggen oploopafstand van de haven.  

 

Middag- en Avondprogramma naar eigen inzicht in te vullen. 

Hanze stad Hattem Cultuur en Natuur.  

Het pittoreske uiterlijk van Hattem en omgeving trok begin 1900 tal van schilders aan die de 

Hollandse wolken boven de IJssel trachtten te vereeuwigen. Jan Voerman was één van hen. In 

het Voerman Museum Hattem zijn tal van zijn prachtige werken te bewonderen.  

De bekende illustrator Anton Pieck was ook zeer gecharmeerd van Hattem. Hier herkende hij 

iets van de sfeer uit zijn eigen werk. Geen wonder dat het Anton Pieck Museum er een 

plaatsje vond, ontworpen door de meester zelf. 

In het Nederlands Bakkerijmuseum wordt op verrassende wijze de geschiedenis van brood en 

banket weergegeven. Meerdere keren in de week wordt er gebakken, soms in de 200 jaar 

oude takkenbossen oven. Het hele jaar zijn er demonstraties en rondleidingen.  

 

https://www.visitveluwe.nl/locaties/3646395587/anton-pieck-museum
https://www.visitveluwe.nl/locaties/2914854448/nederlands-bakkerijmuseum-hattem
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Natuur: Hattem is omringd door prachtige natuurgebieden. Met haar ligging aan de 

noordrand van de Veluwe ben je in korte tijd in natuurgebied ´t Algemene Veen. Daar vind je 

heide, Jeneverbesbosjes, stuifzand. Nabijgelegen bevindt zich Wiessenbergse kolk, een waar 

ideaal verblijfsgebied voor watervogels en bevers en natuurlijk de uiterwaarden en de rivier 

de IJssel met het ´Kleine Veer´ (pontveer), met verbinding naar Zwolle. 

 

Palaver op de steiger om 8:30 uur de volgende morgen ter hoogte van de Betelgeuse om de 

meest recente informatie door te nemen voor de tocht Hattem - Giethoorn. 
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Dag 4 

Woensdag11 Mei 2022  

➢ Trip Hattem – Giethoorn 

➢ Steigerborrel en/of bezoek Grand Café De Fanfare 

Vaarroute zie afbeelding hieronder 

 

Na het palaver van 8:00 uur kan de reis naar Giethoorn beginnen. De vertrektijd mag een 

ieder naar eigen keuze bepalen. 

De vaarwegen die we vandaag bevaren zijn achtereenvolgens; Geldersche IJssel, Zwolle-

IJsselkanaal, Zwarte Water, Meppelerdiep, Beukersgracht, Belter-en Beulakerwijde, Kanaal 

Beulakerwijde-Steenwijk. 

 

Vaartijd: Ongeveer 4 uur. Afstand: 31 kilometer. 

 

Sluizen: Vandaag 3 sluizen. 

 

De eerste sluis is de Spooldersluis na ongeveer 4km. Afmetingen sluis lengte 142m, breedte 

14m, verval 1m afhankelijk waterstand Geldersche IJssel. 

De Meppelerdiepkeersluis na ongeveer 21km en de Beukerschutsluis na ongeveer 24km, 

lengte 65m, breedte 8m. verval 0,75m. Beide sluizen schutten naar beneden.   

Bruggen: Vandaag heel veel bruggen maar de meeste zijn geen belemmering qua 

doorvaarthoogte voor de Kusters. 3 bruggen op het Zwarte Water doorvaarthoogte 4,60m en 

5,20m. Over het Meppelerdiep ligt een brug met een doorvaarthoogte van 5,60m.  De 

Blauwehand brug heeft 2,70m doorvaarthoogte. Bovengenoemde bruggen zijn beweegbaar.  
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Ligplaats: De jachthaven waar we overnachten in Giethoorn heet Zuiderkluft. De ingang ligt 

aan BB zijde van het vaarwater. In principe is de zuidelijkste haven van de drie voor de 

Kusters gereserveerd.  

Ligplaats kiezen op aanwijzing van de havenmeester of één van de Lustrum commissieleden. 

Giethoorn Zuiderkluft havens: zie afbeeldingen hieronder:  

 

De kosten voor het havengeld en dergelijke in de passantenhaven Zuiderkluft kunt u regelen 

met de havenmeester. Telefoon havenmeester 06 53624010 
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Elektriciteitspalen zijn aanwezig op het grasveld. Er is maar 1 watertappunt op de kop van de 

noordelijkste landtong.  

 

Middagprogramma: steigerborrel en/of bezoek Grand Café De Fanfare 

Avondprogramma: naar eigen inzicht in te vullen 

Voor informatie over Giethoorn via de link www.Giethoorn.com  

Palaver op de steiger om 8:00 uur de volgende morgen ter hoogte van de Betelgeuse om de 

meest recente informatie door te nemen voor de tocht Giethoorn-Langweer. 

Vanwege de lange en duur van de vaartocht Giethoorn – Langweer begint het palaver om 

08:00 

 

 

   

 

 

 

http://www.giethoorn.com/
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Dag 5 

Donderdag 12 Mei 2022  

➢ Trip Giethoorn – Langweer (passantenhaven) 

Vaarroute zie afbeelding hieronder. 

 

 
De vaarwegen die we vandaag bevaren zijn achtereenvolgens 

Kanaal Beulakerwijde-Steenwijk, Kanaal Steenwijk-Ossenzijl, Ossenzijlersloot, Linde, De 

Kuunder of Tsjunger, Pier Christiaansloot, Tjeukermeer, Scharsterrijn, Langweerderwielen 

(zuidoost gedeelte), Geul naar passantenhaven van Langweer. 

 

Vaartijd: Ongeveer 6 uur. Afstand: 50 kilometer. 

Sluizen: Vandaag 1 sluis de H.P.Linthorst Homansluis afmetingen Lengte 60m, breedte 8m, 

omhoog schutten maar verval is enkele decimeters. Afmeren in de sluis kan niet naast elkaar 

vanwege de beperkte breedte, maar liefst wel de eerste Kuster bv aan de stuurboordkant de 

2de dan aan de bakboordkant van de sluis enzovoort.      

Bruggen: Vandaag 14 bruggen allemaal beweegbaar. Bij de passage van de brug probeert U 

zo kort mogelijk aan te sluiten op elkaar. Het beste is om in clusters te varen van 4 of 5 

schepen en bv een gat van ongeveer 15 tot 20 minuten te laten vallen tussen het laatste 

schip van een cluster en het eerste schip van de volgende cluster.  

De bedieningstijden zijn in het algemeen van 08:00 tot 19:00, sommige bruggen worden 

tussen 12:00 en 13:00 niet bediend. Bij sommige bruggen wordt het klompje aangeboden. 

 

Doorvaartbeperking brug Ossenzijl. In verband met het herstelproject van de kademuur in 

Ossenzijl is er een doorvaartbeperking voor de scheepvaart. De maximale doorvaartafmeting 
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is 20.00 x 4.50. Passeer de opening voorzichtig. Echter afgelopen winter werd er gestart met 

de werkzaamheden aan de kademuur in de kolk van Ossenzijl. Naar verwachting zijn deze 

eind maart 2022 afgerond, De beschikbare breedte moet dan 4,95m zijn. Dus voorzichtigheid 

blijft geboden.  

      

Ligplaats: De passantenhaven van Langweer is gesitueerd aan de zuidwest zijde van de 

Langweerderwielen. U komt uit het zuidoosten en neemt de betonde geul die noordwest 

voert. Daarna neemt u de eerste betonde geul aan bakboord die zuidwest leidt naar de 

passantenhaven.  

 

Ligplaats kiezen op aanwijzing van de havenmeester of één van de Lustrum commissieleden. 

  

De kosten voor het havengeld en dergelijke in de passantenhaven Langweer dient u te 

regelen met de havenmeester 06-27626528.  

 

Elektriciteit en watertappunten zijn er voldoende aanwezig. 
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Supermarkten, winkels en restaurants zijn in beperkte mate aanwezig en liggen op 

loopafstand van de haven.  

 

Middag- en avondprogramma naar eigen inzicht in te vullen  

Voor informatie Langweer: www.visitlangweer.. 

➢ Tip historische wandeling door Langweer. De route neemt je mee naar 8 verschillende 

locaties. 

.    

50444335 

Palaver op de steiger om 9:30 uur de volgende morgen ter hoogte van de Betelgeuse om de 

meest recente informatie door te nemen voor de tocht Langweer - Sneek. 

http://www.visitlangweer/
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Dag 6 

Vrijdag 13 Mei 2022  

➢ Trip Langweer - Sneek (Simmerrak) 

➢ Rondleiding en proeverij Wed. Joustra museum 

Vaarroute zie afbeelding hieronder 

 

De vaarwegen die we vandaag bevaren zijn achtereenvolgens 

Geul Langweer, Langweerderwielen Noordoost deel, Noorder-Oudeweg, Goingarijpster-

Poelen, Sneekermeer, Prinses Margrietkanaal, Houkesloot, Simmerrak (Somerrak). 

 

Vaartijd: Ongeveer 2 uur. Afstand: 17 kilometer. 

Sluizen: Vandaag geen sluizen. 

Bruggen: Vandaag maar 1 beweegbare brug over de Noorder-Oudeweg doorvaarthoogte 

2,80m  

Ligplaats: In principe zijn de ligplaatsen voor de Kusters in het Simmerrak zuidoost van de 

Oosterpoortsbrug nabij het gemeentelijkhavenkantoor.  

 

Ligplaats kiezen op aanwijzing van de havenmeester of één van de Lustrum commissieleden. 

De gemeentelijke ligplaatsenvoorzieningen in Sneek strekken zich uit vanaf het havenkantoor 

op de Somerrakpromenade tot de beroemde Waterpoort. Vrijwel alle ligplaatsen zijn 

voorzien van een walstroomvoorziening en er zijn op verschillende plaatsen watertappunten. 
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De kosten voor het havengeld en dergelijke dient u te regelen met de havenmeester. 

Telefoon: 31(0)621941100 ; E-mail: havensneek@sudwestfryslan.nl 

Middagprogramma: Bezoek aan het museum van Wed. Joustra inclusief een proeverij. 

Verzamelpunt bij het museum van Wed. Joustra om 15:00 uur. Adres: Kleinzand 32, 8601 BH 

Sneek. 

 

➢ Tip bezoek aan Fries Scheepvaart Museum T: 0515 414 057 

info@friesscheepvaartmuseum.nl ; Adres Kleinzand 17 8601 BH Sneek 

   

   

Supermarkten, winkels en restaurants zijn volop aanwezig rondom het havengebied.  

Het avondprogramma naar eigen inzicht in te vullen.  

 

Voor informatie Sneek: https://www.sneek.nl/nl 

 

tel:+31515414057
mailto:info@friesscheepvaartmuseum.nl
https://www.sneek.nl/nl
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G. 06-50444335 

 

Dag 7 

Zaterdag 14 Mei 2022  

Geen Palaver en onze motor hoeft vandaag niet gestart te worden en toch gaan we varen.  

 

KusterKring Lustrum Evenement  Zaterdag 14 Mei 2022 voor alle leden/ Ere leden 

 

Het Grote Lustrum  Evenement Rondvaarttour met de Toerist VI 

 

Aanmonsteren  12.30 uur  Centraal in Sneek nabij Oostpoortsbrug 

Vertrek 13.00 uur 

Route o.a. Heeg/ Woudsend/ Sloten  

Benen strekken in Sloten ca. 16.30 uur 

Warm/koud buffet  ca. 18.00 uur 

Voor de wal ca. 20.00 uur 
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Deelnemerslijst aan de “5 Provinciën Tocht” 
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