
VAARROUTE 
HOOGHEEMRAADSCHAP 
VAN RIJNLAND? 
Water. We drinken het, we wonen aan 

het water, genieten in ons bootje van de 

waternatuur. Op een mooie zomerdag 

zwemmen we erin en het is de bron van 

leven voor onze natuur, landbouw en 

veeteelt. 

Als hoogheemraadschap van Rijnland 

werken we al 800 jaar met het meest 

bijzondere product op aarde. We zorgen 

tussen IJmuiden, A’dam West, Gouda en 

Wassenaar voor droge voeten, schoon en 

gezond water in plassen, meren, sloten 

en grachten en voor voldoende  water 

van goede kwaliteit. Voor de inwoners 

van dit prachtige gebied spreekt dat 

voor zich, maar wij weten dat het niet 

vanzelfsprekend is. Rijnland beheert een 

van de meest complexe waterschappen van 

Nederland wat betreft bevolkingsaantal, 

industrie, landbouw en ligging. We zijn 

verantwoordelijk voor:  

 · 40 grotere plassen, meren en vaarten;

 · 12.000 kilometer aan rivieren, sloten, 

 · kanalen en grachten;

 · 43 zwemlocaties;

 · En we zuiveren 130 miljoen m³  ·

 · afvalwater per jaar.

En dat doen we voor 1,3 miljoen mensen! 

Op deze prachtige vaarroute van Rijnland 

nemen we je mee langs een aantal 

kenmerkende plekken die iets vertellen 

over het werk van het waterschap en de 

bijzonderheden die je ziet in het landschap. 

5 ROUTES
Naast de vaarroute die je in je handen 

hebt, hebben wij nog vier vaarroutes in 

ons prachtige Rijnlandse gebied. 

Een overzicht van de routes vindt je 

terug op de onderstaande kaart: 

 Ringvaart / Haarlemmermeer

 Leidsevaart / Ringvaart

 Regio Leiden

 De Gouwe / Oude Rijn

 Oude Rijn / Nieuwkoopse plassen

RIJNLAND EN 
KLIMAATVERANDERING
Het klimaat verandert. De zeespiegel 

stijgt. Extreem weer komt steeds vaker 

voor. 

Door extreme neerslag neemt de kans 

op wateroverlast toe, terwijl extreme 

droogte nadelige gevolgen heeft voor 

de waterkwaliteit, bodemdaling en 

waterbeschikbaarheid. Bovendien werkt 

droogte verzilting in de hand en kan de 

veiligheid van veendijken door uitdroging 

in het geding komen. 

Welke gevolgen heeft klimaatverandering 

voor de kwaliteit van ons water? 

Door een hogere luchttemperatuur 

tijdens een langere periode warmt het 

water op. Ziekteverwekkende bacterien 

ontwikkelen zich dan makkerlijk. Ook algen 

groeien sneller in warm water en het is 

aantrekkelijk voor nieuwe algensoorten. 

Lange droge periodes. Regenwater is 

relatief schoon en verdunt het water op 

akkers en weiden en ook het gezuiverde 

rioolwater dat teruggestort wordt in ons 

oppervlaktewater. Bij langere periodes 

zonder regen wordt het minder schone 

water veel minder verdund met schoon 

regenwater.

KEN DE VAARREGELS

Net als op de weg gelden er ook regels op 

het water. Deze staan in het Binnenvaart-

politiereglement. In deze vaarroutekaart 

zijn de belangrijktse regels in algemene zin 

voor je op een rij gezet.

 · Houd op het vaarwater zoveel mogelijk  

stuurboordwal (rechterkant) aan. Ook  

binnen de betonde vaargeul!

 · Houd het midden van drukke vaarroutes  

vrij voor grote schepen. Laveer daar  ·  

niet!

 · Pas je koers en snelheid tijdig aan  

wanneer je voorrang verleent aan een  

ander schip. Laat goed zien welke  

koers je vaart en geef elkaar de ruimte  

om te manoeuvreren. Verander niet  

plotseling van koers en snelheid.

 · Zorg dat je rondom goed zicht hebt en  

kijk regelmatig achterom.

 · Gebruik op tijd de juiste navigatie- 

verlichting.

 · Wees alert op hinderlijke golfslag of  

zuiging van je schip. Minder tijdig  

vaart. Voorkom zo gevaarlijke situaties  

en schade aan andere schepen.

 · Een klein schip moet op zijn motor een  

snelheid van minstens 6 km per uur  

kunnen behalen op grote wateren,  

rivieren en kanalen. Daar varen immers  

ook de binnenvaart en zeevaart.

 · Anker alleen waar het veilig is. Niet  

bij bruggen, sluizen, werkschepen met  

uitstaande ankers en in het midden van  

een vaarwater.

 · Ga alleen zwemmen waar het mag en  

veilig is. Zwemmen in gedeelten van  

de vaarweg bestemd voor de  

doorgaande vaart, bij bruggen, sluizen  

en wachtplaatsen is verboden.

 · Waar visnetten zijn zie je meestal  

zwarte of gele vlaggetjes. Blijf daar uit  

de buurt.

 · Je moet een vaarbewijs hebben als  

schipper van een snelle motorboot  

(sneller dan 20 km/u) of een niet  

snelvarende boot langer dan 15 meter.

 · Vaar alcoholvrij, houd je kop erbij!  

De wettelijke grens op het water is 

0,5 promille.

Grote schepen mogen in sommige situaties aan bakboordwal (aan de

linkerkant) varen. Bijvoorbeeld om sterke stroming te ontwijken of bij het 

invaren van een haven. Grote schepen die aan bakboordwal varen, tonen 

een blauw bord met wit knipperlicht voor tegemoetkomende vaart.  

Dit betekent stuurboord op stuurboord passeren. Een klein schip passeert 

dus zoveel mogelijk aan de zijde van het blauwe bord.  

Uiteraard als de situatie zich daarvoor leent. 

HET ONTSTAAN
Het hoogheemraadschap van Rijnland 

ontstond in de middeleeuwen. Dorpen in 

de omgeving van de Oude Rijn moesten 

samenwerken om overtollig water uit de 

Rijnstreek af te voeren. Dat gebeurde in 

noordelijke richting, via het Spaarne naar 

het IJ. Om het land tegen hoge vloeden te 

beschermen, werd het Spaarne afgedamd (de 

Spaarndam) en kwam een dijk langs het IJ tot 

stand (de Spaarndammerdijk).

In 1255 is voor het eerst sprake van 

heemraden, belast met toezicht op de dam 

en de dijk. Later gingen de heemraden 

zich hoogheemraden noemen. Samen met 

een dijkgraaf controleerden zij het gehele 

waterbeheer ten zuiden van het IJ, tot 

Wassenaar en Gouda toe.

in dat Rijnland toezicht had op de polders 

in zijn gebied. Door molens die je ook langs 

deze vaarroutes ziet loosden de polders hun 

overtollig water op de boezem van Rijnland. 

Via sluizen bij Spaarndam en Halfweg voerde 

Rijnland het boezemwater af op het IJ. Later 

ging Rijnland ook boezemwater afvoeren op 

de Noordzee (bij Katwijk) en op de Hollandse 

IJssel (bij Gouda).

Na de droogmaking van het reusachtige 

Haarlemmermeer in de 19de eeuw werden 

voor de lozing van boezemwater gemalen 

gebouwd. Eerst waren dit stoomgemalen, 

later werden het dieselgemalen en nu is 

alle bemaling elektrisch. In de 20ste eeuw 

kreeg Rijnland een nieuwe taak: zorg voor 

de kwaliteit van het oppervlaktewater. In 

awzi’s (afwaterzuiveringsinstallaties) wordt 

rioolwater gezuiverd.

De ‘handvestverlening’ door graaf Willem II aan 

de heemraden van Rijnland.

Zorg voor waterkeringen langs IJ en Oude 

Rijn, voor de duinen langs de Noordzee 

en voor afvoer van overtollig water uit 

Rijnland naar het IJ was de taak van het 

hoogheemraadschap. Dat laatste hield ook 

VERBORGEN MANIEREN 
WAAROP WE ZORGEN 
VOOR VOLDOENDE 
WATER 
Het beheren van water is een complex 

proces. Soms is er te veel of te weinig 

water. Op deze route zie je allerlei 

verborgen manieren waarop Rijnland 

zorgt voor een goed waterbeheer. 

WAT IS EEN POLDER?

WAT IS EEN BOEZEM?

WAT DOET EEN GEMAAL?

Een polder is een gebied begrensd 

door een waterscheiding, zoals een dijk, 

kade, dammen of sluizen, waardoor de 

waterstand kunstmatig wordt geregeld. 

De waterstand binnen een polder 

is hierdoor meestal lager dan in het 

omliggende gebied.  

De boezem is oppervlaktewater dat 

ertoe dient om polderwater op te 

vangen en af te voeren. Het is dat deel 

van het oppervlaktewater binnen een 

waterschap dat geen vast peil heeft. 

Over het algemeen wordt het water uit 

de boezem op een rivier geloosd die het 

water naar zee of naar het IJsselmeer 

brengt.

Op deze route komen we langs diverse 

gemalen, maar wat doet een gemaal? 

Met gemalen zorgen we ervoor dat het 

water in ons gebied op peil blijft. Bij te 

veel water wordt het overtollige water 

vanuit de polders (de lagergelegen 

delen in ons gebied) uitgemalen naar 

de boezem (grote meren, plassen en 

kanalen, waarvan het water op peil wordt 

gehouden door grote boezemgemalen). 

Van daaruit wordt het water afgevoerd. 

In het noorden van Rijnland, bij 

Spaarndam en Halfweg wordt het water 

afgevoerd naar het Noordzeekanaal, bij 

Gouda naar de Hollandsche IJssel en in 

Katwijk naar de Noordzee. Wanneer er 

een watertekort dreigt te ontstaan, kan 

Rijnland bij Gouda water binnenlaten dat 

via de inlaten in de polders verder ons 

gebied in wordt gebracht.

NATUURVRIENDELIJKE 
OEVERS
Op deze route kom je langs diverse 

natuurlijkvriendelijke oevers. Natuurlijk 

begroeide oevers zijn een beschutte 

leefomgeving voor insecten, kikkers, 

padden, kleine zoogdieren en vissen.  

De oever-en waterplanten zijn een prima 

plek om te schuilen, voedsel te vinden 

en jonkies te krijgen. Ook veel vogels 

voelen zich er thuis. Omdat dit allemaal 

bijdraagt aan een betere ecologische 

waterkwaliteit zorgt Rijnland voor meer 

meters aan natuurvriendelijke oevers. 
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Wil je meer weten? Ga naar 

www.rijnland.net of meld je aan voor

het Rijnland Magazine! Dat kan online op 

www.rijnland.net/aanmelden. 
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V2 - Leidsevaart

VAARROUTE 
LEIDSEVAART / RINGVAART

Ga naar www.rijnland.net 

of meld je aan voor het Rijnland 

Magazine! Dat kan online op 

www.rijnland.net/aanmelden.

WIL JE MEER WETEN?

VAARROUTE 
LEIDSEVAART / RINGVAART



6  MOLEN DE ADRIAAN 
Deze prachtige windmolen is al sinds 

1778 bepalend voor de Haarlemse 

skyline. De geschiedenis van Haarlem 

begint zo’n duizend jaar geleden. 

De gunstige ligging aan het Spaarne en 

de oude landweg door Holland bracht de 

stad welvaart. Grachten, muren en torens 

werden gebouwd ter verdediging. De 

Adriaan is gebouwd op de resten van de 

Goê Vrouwtoren, een oude verdedigings-

toren. Hij werd gebouwd door de 

Amsterdamse ondernemer Adriaan de 

Boois, die er jarenlang turfsteen tot tras 

maalde. Latere eigenaren maalden er 

onder andere tabak en koren. 

HERKENNINGSPUNTEN
VAARROUTE LEIDSEVAART /
RINGVAART

3  BOEZEMGEMAAL 
SPAARNDAM  
Met grote houten schoepraderen voert 

boezemgemaal Spaarndam overtollig water 

uit Rijnland af naar het Noordzeekanaal. 

Het gemaal werd in 1844 gebouwd in 

opdracht van de Commissie van Beheer 

en Toezicht over de Droogmaking van het 

Haarlemmermeer. Aanvankelijk werden 

de schoepraderen aangedreven met 

stoommachines. De dieselmotoren die het 

in 1936 overnamen zijn in 2018 vervangen 

door elektromotoren met een vermogen van 

1920 kuub per minuut. Naast het gemaal 

bevindt zich een vispassage die ervoor zorgt 

dat het gemaal geen barrière meer vormt 

voor vissen vanaf het Noordzeekanaal willen 

migreren naar Rijnlands gebied. 

Boezemgemaal Spaarndam is één van de vier 

boezemgemalen van Rijnland. De andere 

boezemgemalen staan in Halfweg, Katwijk 

en Gouda. Samen spelen deze gemalen een 

hoofdrol in het peilbeheer van Rijnland. Het is 

zo dat binnen Rijnlands gebied ongeveer 200 

polders liggen met elk een eigen waterpeil. 

Als de polders te veel water hebben, malen 

poldergemalen overtollig water naar de 

boezem. Dit is het grootste aaneengesloten 

waterlichaam in Rijnlands gebied. Raakt 

de boezem te vol, dan pompen de vier 

boezemgemalen water naar het buitenwater. 

De boezemgemalen Spaarndam en Halfweg 

pompen water naar het Noordzeekanaal. 

Boezemgemaal Katwijk pompt naar de 

Noordzee en Boezemgemaal Gouda naar de 

Hollandse IJssel.

13  DE KAGERPLASSEN 
Inmiddels varen we op de Kagerplassen. 

Van zuidwest naar noordoost zijn dit: 't 

Joppe, de Spriet, de Laeck, de Warcker-

leede, Zweiland, het Norremeer, de 

Eijmerspoel, de Dieperpoel, Spijkerboor 

en Kever. Ook de vijf kleine plassen ten 

oosten en zuiden van de hoofdplassen 

horen bij de Kagerplassen. Zwemmers, 

surfers, zeilers en vissers zijn dol 

op dit gebied. Verder zien we op de 

Kagerplassen een tiental eilandjes die 

voor de bemaling elk een eigen molen 

hebben. Veel Hollandser wordt het 

landschap niet met al die molens! Vanaf 

de vele woonboten moet het geheel er 

wel prachtig uitzien.

Behalve voor droge voeten zet Rijnland 

zich ook in voor de waterkwaliteit, dus 

voor schoon en gezond water. Net als 

het Spaarne en de Ringvaart, behoren de 

Kagerplassen tot de boezem van Rijnland.

Grote Sluis te Spaarndam

Gemeenlandshuis Rijnland te Spaarndam

Boezemgemaal Spaarndam

De Mooie Nel 

Het Spaarne

Molen De Adriaan

Gemaal De Cruquius                                                                                                                                       

Stadsvrachten in Haarlem                                                                                                                                       

Buitenplaatsen

RWZI Zwaanshoek

De Lisserpoelmolen

Gemaal De Leeghwater

De Kagerplassen

De Nieuwe Hofmolen in Warmond

Zwanburgpolder

Het Oestgeesterkanaal

De Haarlemmertrekvaart

De Klinkenbergerplas

Hoop doet Leven

De Leidsevaart

Bollenteelt en peilbeheer

Waterkwaliteit

Meer buitenplaatsen

Pompstation Leyduin/
Drinkwatermuseum

Afdamming

Boezemfuncties

De Nieuwe Gracht

De Leidsevaart is ongeveer 30 kilometer 

lang. De naam van de trekvaart varieert. Het 

Leidse deel wordt Haarlemmertrekvaart 

genoemd, het Haarlemse deel Leidse 

trekvaart. Sinds 1822 wordt ook wel de 

meer algemene naam Leidsevaart gebruikt. 

Zoals gezegd werd deze vaart tussen in 1657 

gegraven. Hiervoor werkten 1500 mannen 

zich in het zweet. Zij konden de klus binnen 

een jaar klaren. Tot de komst van de trein 

rond het midden van de 19e eeuw, was de 

trekschuit de meest voorkomende vorm van 

openbaar vervoer. Later werd de trekvaart 

zowel voor goederenvervoer als voor de 

waterbeheersing een belangrijke ader in de 

Bollenstreek. De Leidsevaart maakt ook deel 

uit van de Ecologische Hoofdstructuur in de 

Duin- en Bollenstreek. 

20  DE LEIDSEVAART HERKENNINGSPUNTEN

In het betonnen fundament van de 

voetgangers- en fietsbrug waar we nu 

onderdoor varen zijn sponningen te zien. 

Door stalen balken in de sponningen 

te plaatsen kan de Leidsevaart worden 

afgesloten. 

 In 2018 gebruikte Rijnland deze afdamming 

om de instroom van zilt water vanuit 

Spaarndam en Haarlem richting de 

bollenstreek te beperken. De boezem wordt 

continue doorgespoeld met zoetwater. Als er 

een zoetwatertekort is loopt het zoutgehalte 

in het water op. De afdamming op deze plek 

houdt dit proces tegen en is slechts een van 

de vele compartimenteringswerken van 

Rijnland. 

25  AFDAMMING
26  BOEZEMFUNCTIES 

Net als de Leidsevaart behoren de 

grachten van Haarlem tot de Rijnlands 

boezem. De Kagerplassen waar we zijn 

geweest, de Ringvaart en het Spaarne 

maken ook deel uit van die boezem. 

Het waterpeil in de boezem varieert 

van -0,61 tot -0,64 NAP. De boezem 

heeft meer dan één functie. Hij wordt 

niet alleen gebruikt om overtollig water 

uit de polders af te voeren naar het 

buitenwater, hij wordt ook gebruikt als 

zoetwatervoorraad. In droge tijden leidt 

Rijnland water vanuit de boezem naar 

de verschillende polders. De kunst is 

om geen zoet water weg te pompen uit 

de boezem terwijl je dit een week later 

misschien wel hard nodig hebt. Rijnland 

heeft een team van peilbeheerders en 

watersysteembeheerders die samen 

zorgdragen voor een optimaal peilbeheer. 

Het weer in de gaten houden en 

vooruitdenken is voor hen heel belangrijk. 
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Bloemendaal

Overveen

Bloemendaal aan Zee

Haarlem
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INFORMATIE OVER DE
HERKENNINGSPUNTEN? 
Scan de QR code en ontdek de mooiste 

plekken en leukste bezienswaardigheden 

van Rijnland langs deze route. Door het 

scannen van de QR code heb je ook direct 

een digitale versie van de kaart. Scan de 

QR code met je smartphone om de gratis 

Sloepennetwerk app te installeren. 

Start de app en werk de data bij als er om 

gevraagd wordt. Kies 'Scan QR code' in 

het menu linksboven.

10  RWZI ZWAANSHOEK
Aan BZ zien we rioolwaterzuivering 

Zwaanshoek. Deze RWZI (of 

rioolwaterzuiveringsinstallatie) kan 

het afvalwater van 203.000 inwoners 

zuiveren. Door heel Rijnland staan 

zuiveringen waar Rijnland het afvalwater 

van huishoudens en bedrijven zuivert. 

Onder huishoudelijk afvalwater valt het 

water dat we wegspoelen via het toilet, 

maar bijvoorbeeld ook water dat we 

gebruiken in de keuken, douchewater 

en water van de wasmachine. Via het 

gemeenteriool komt al dit water op de 

waterzuivering. Hier wordt het in een 

aantal stappen zodanig behandeld dat 

het veilig naar het boezemwater kan. 

Rijnland moderniseert de installaties 

naar de nieuwste normen. Hierdoor 

neemt de capaciteit en effectiviteit van de 

installaties toe. Het boezemwater wordt 

steeds schoner. Natuur en watersporter 

profiteren beiden. 
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