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.

Net als op de weg gelden er ook regels op
het water. Deze staan in het Binnenvaartpolitiereglement. 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!

· Zorg dat je rondom goed zicht hebt en
kijk regelmatig achterom.
· Gebruik op tijd de juiste navigatieverlichting.

KEN DE VAARREGELS

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.

· 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.

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

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).
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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?

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.

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.

Naast de vaarroute die je in je handen
hebt, hebben wij nog vier vaarroutes in
ons prachtige Rijnlandse gebied.

WIL JE MEER WETEN?

Een overzicht van de routes vind je
terug op de onderstaande kaart:

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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· 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.

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.

NATUURVRIENDELIJKE
OEVERS
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.

5 ROUTES

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.

· Waar visnetten zijn zie je meestal
zwarte of gele vlaggetjes. Blijf daar uit
de buurt.

· Vaar alcoholvrij, houd je hoofd erbij!
De wettelijke grens op het water is
0,5 promille.

RIJNLAND EN
KLIMAATVERANDERING
Het klimaat verandert. De zeespiegel
stijgt. Extreem weer komt steeds vaker
voor.

· 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.

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

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.

· 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.

Op deze route kom je langs diverse
natuurvriendelijke 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.

WAT IS EEN POLDER?

2 Leidsevaart / Ringvaart
3 Regio Leiden

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.

4 De Gouwe / Oude Rijn
5 Oude Rijn / Nieuwkoopse plassen
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WAT IS EEN BOEZEM?
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.

IJmuiden
Velsen

Bloemendaal
Spaarndam

Amsterdam
Halfweg

Zandvoort

Haarlem

WAT DOET EEN GEMAAL?
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Heemstede

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.
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Voorschoten

Leiden

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.
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BELUCHTINGSINSTALLATIE NIEUWE MEER
1

GEMAAL LIJNDEN

Aan BZ staat het prachtige gemaal
Lijnden. Samen met het Cruquiusgemaal
in Cruquius en Gemaal de Leeghwater
in Buitenkaag pompte gemaal Lijnden
tussen 1849 en 1852 het volledige
Haarlemmermeer droog. Tegenwoordig
zit in het oude gemaal Lijnden een
restaurant.

Op de bodem van de Nieuwe Meer bevindt
zich een luchtmenginstallatie voor het
behoud van de waterkwaliteit. Deze
bestaat uit buizen waar lucht door wordt
gepompt. De opstijgende luchtbellen helpen
om hinderlijke blauwalgen te bestrijden.
Blauwalgen gedijen vooral in de warme
bovenlaag van het water, maar door verticale
menging van de waterlagen komen ze terecht
in koudere waterlagen en dat overleven ze
niet. Zo kunnen wij hier ‘s zomers gewoon
een verfrissende duik nemen! In de Nieuwe
Meer geldt deels een ankerverbod. Houd
daar rekening mee, zodat je kunt blijven
genieten van blauwalgenvrij water.
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AWZI SCHALKWIJK

INFORMATIE OVER DE
HERKENNINGSPUNTEN?

Nu zien we aan SZ de afvalwaterzuivering
(awzi) Schalkwijk. Dit is een van de vele
installaties waar Rijnland het gebruikte water
uit toilet, keuken, douche en het afvalwater
van bedrijven schoonmaakt voordat het
weer in de boezem wordt geloosd. Door
biologische processen in de vrije natuur
gaat de reiniging van het water in het
oppervlaktewater verder.

Het naastgelegen nieuwe gemaal heeft
een vermogen van 1275 m³ per minuut.
Samen met gemaal Koning Willem I
(Vijfhuizen) en gemaal De Leeghwater
(Buitenkaag) houdt gemaal Lijnden het
waterpeil van de Haarlemmermeer op
orde.

Overveen

LEENDERT
DE BOERSPOLDER
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Even verderop ligt aan SZ de Leendert de
Boerspolder. Dit was eerst een grote polder
van 6 hectare, maar in 2015 zette Rijnland
- samen met partners - de polder bijna
helemaal onder water. Zo is er meer ruimte
gekomen voor water én natuur.

Inmiddels was echter de industriële
revolutie op gang gekomen en met hulp
van de Britten, werd het gemaal in 1846
voorzien van drie grote stoommachines.
In het monumentale Cruquius vind je nu
Haarlemmermeermuseum De Cruquius.
Zeker een bezoekje waard!

Dat een waterschap land onder water zet
gebeurt zelden, maar soms moet dit ter
compensatie van elders verloren gegaan
boezemwater. In dit geval werd de polder
eerst vrijwel geheel afgegraven. Dit deel
werd vervolgens via een inlaat onder water
gezet. Het stuk land dat toen nog droog
stond werd onder water gezet door één van
de kades gecontroleerd te laten bezwijken.

In noordelijke richting stroomt het
Spaarne naar Haarlem, om vlakbij de
Grote Sluis in Spaarndam uit te komen
in de Mooie Nel. Dit is een doorgaande
en redelijk drukke route voor recreatieen beroepsvaart. Iets meer over de
Ringvaart dan. Deze omringt de hele
Haarlemmermeerpolder en maakt deel
uit van Rijnlands boezem.

Haarlemmerliede
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DE GOOGERMOLEN

De Googermolen werd in het jaar 1717
gebouwd voor 7.990 gulden. Het laatste
grote onderhoud vond plaats in 2017. De
molen kan tot 30 m³ per minuut verpompen
en de opvoerhoogte is 4,30 m.
Bij deze molen hoort een mooi verhaal.
In het laatst deel van de Tweede Wereldoorlog zetten de Duitsers een aantal
Rijnlandse polders onder water, zo ook de
Googerpolder. Na de bevrijding stuurde de
Rijksoverheid een pompinstallatie om de
polder weer droog te malen. De pomp bleek
defect, maar dat was geen probleem. De
molenaar, de zeventigjarige Hein de Jong,
spande de molen in en maalde de polder
droog. De molen is nog steeds maalvaardig.

De boezem is feitelijk een groot waterbekken, niet gescheiden door sluizen,
dijken of andere keringen. De boezem
heeft een waterpeil tussen de -0,61
en -0,64 NAP en dient onder andere
om overtollige water uit de polders

te bergen. Raakt de boezem te vol, dan
wordt water weggepompt via een van
de 4 boezemgemalen van Rijnland. Deze
staan in Spaarndam, Halfweg, Katwijk en
Gouda. De boezem wordt ook gebruikt als
zoetwatervoorraad.

7
8 6

HERKENNINGSPUNTEN

Zwanenburg

5

1 Beluchtingsinstallatie Nieuwe Meer
2 Woonboten

12

Herkenningspunt
Vaarknooppunten

Aerdenhout

Haarlem

13
14

Boesingheliede

4 Gemaal Lijnden
5 Waterstaatswerken in Oorlogstijd
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6 Gemaal Halfweg
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9 Poldergemaal Rottepolder
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Cruquius-Oost

Als je goed kijkt kun je de contouren van de
oude polder nog zien. De andere kades zijn
namelijk behouden. Om de natuur vervolgens
een handje te helpen heeft Rijnland rondom
de hele binnenkant van de oude kade
natuurvriendelijke oevers aangelegd.
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20

Schiphol Noord
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14 De Vijfhuizermolen
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Amstelhoek

29

Vrouwenakker

31 Fort Rijsenhout
32 De Waterwolftunnel

Leimuiden

33 Heesterteelt Aalsmeer

Oude Wetering
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27 De Googermolen
28 Afslag Oude Wetering
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21 RWZI Zwaanshoek
22 De Lisserpoelmolen
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Nieuw-Vennep

oversteken naar de zuidzijde van de plas
zien we een palenrij met daarachter een
natuurvriendelijke oever. Het is een vorm
van oeverbescherming in combinatie met
ruimte voor de natuur. In de luwte is onder
en boven water ruimte voor allerlei soorten
planten en dieren.

10 Fort aan de Liede
11 De Liede

Vogelenzang

Rozenburg

In dit uitgestrekte veen- en plassengebied
werkt Rijnland samen met de omgeving
aan een gezonder waterleven en de
algemene kwaliteit van het gebied. De
focus daarbij ligt op de ecologie. Als we

8 De Zwaaikom

Sloten

Badhoevedorp

Cruquius

WESTEINDERPLASSEN

Inmiddels zijn we in de gemeente
Aalsmeer. Hier verlaten we de Ringvaart
kort om de Westeinderplassen op te
varen. Deze plassen waren er niet altijd.
Tot de vroege middeleeuwen was dit een
moerasgebied. Daarna vond hier tien
eeuwen lang agrarische ontwikkeling
plaats. De Westeinderplassen
ontstonden pas rond de Gouden Eeuw
door uitgraving.

7 Nieuw boezemgemaal Halfweg
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Schiphol Zuid
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3 Molen van Sloten

Osdorp

Nieuwebrug

Hillegom
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HET SPAARNE
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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.
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CRUQUIUSGEMAAL

Aan BZ zie je het oude Cruquiusgemaal
uit 1849. Nicolaus Samuelis Cruquius
was een Nederlands landmeter,
waterbouwkundig plannenmaker,
cartograaf en astronoom. Al in de
zeventiende eeuw presenteerde hij
een plan voor de droogmaking van het
Haarlemmermeer. Het duurde echter
nog tot 1836, toen Amsterdam bedreigd
werd door een storm, dat Koning Willem
1 besloot dat de Haarlemmermeer
drooggemalen moest worden. Dit
gebeurde tussen 1849 en 1852 volgens
het plan van Cruquius, met één groot
verschil. Cruquius had bedacht om
120 windmolens in te zetten.
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34 Natuurvriendelijke oevers

