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Waddenzee

•  Wadvaren en getijden

•  Tochtplanning en routes

•  Wantijen en droogvallen

•  Vaarinformatie en havens 

•  Fietsverhuur, eten en drinken

•  Attracties, musea en evenementen

Als je het IJsselmeer onder de knie hebt is een tocht
over het wad naar een van de eilanden als het overgaan
naar de volgende klas. Het is een stapje verder. Je vaart
op zout water en je moet met getij rekening houden.
De afstanden zijn ook groter en er worden hogere eisen
gesteld aan zeewaardigheid van schip en bemanning,
vooral in de ruime zeegaten. Maar wat een heerlijk
vaargebied! Na het verlaten van de haven van Harlingen
zie je algauw het bultje van Terschelling aan de horizon
verschijnen. Dan wordt een verticaal streepje op dat
bultje zichtbaar: de majestueuze vuurtoren Brandaris.

Je waant je in het buitenland, alsof je na een oceaan-
oversteek een exotisch eiland aan de horizon ziet 
verschijnen. De lucht is zout, een zwerm meeuwen
trekt achter een viskotter aan en de vaargeulen maken
groteske bochten. Eenmaal aangekomen op een van de
eilanden, of het nu Texel, Vlieland, Terschelling,
Ameland of Schiermonnikoog is, voel je je los van de
drukte van de vaste wal. Er hangt een volkomen 
ontspannen sfeer op de eilanden en je proeft de hang
naar zee, geschiedenis en cultuur. Wat wil de 
watersporter nog meer?
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Het IJsselmeer is het 
mooiste vaargebied van 
West-Europa met prachtige 
oude stadjes langs haar oevers 
en met de ruimte die zeilers en 
motorbootvaarders juist zo kan bekoren. 
Dit boek is geen traditionele vaargids met 
kaartjes en navigatieaanwijzingen maar 
portretteert de highlights vanuit de lucht. 
Elk gebied heeft zo zijn eigen karakeristiek, 
bijvoorbeeld Noord-Holland met de oude 
VOC-steden Hoorn en Enkhuizen. 
In het weidse Friesland legt u aan in charmante 
stadjes als Workum, Hindeloopen en Stavoren. 
In het zuidelijk deel van het IJsselmeer ligt het ‘nieuwe’
polderlandschap van Flevoland en de Noordoostpolder, 
met attracties als Batavia-stad en Walibi World, maar 
ook met rustige ankerplaatsen in bijvoorbeeld 
Pampushaven en met unieke natuurgebieden als de 
Oostvaardersplassen. Alle sluizen en bruggen komen 
ook aan bod en natuurlijk vindt u informatie over 
de jachthavens, de plaatsen zelf en wat er te doen valt: 
van eten & drinken, uitgaan en musea, 
attracties, speelmogelijkheden 
voor kinderen, tot tips over
wandelen en fietsroutes. 

Reeds verschenen: 
Vaargids 1 Zuid-Holland en Zeeland

In voorbereiding: 
Vaargids 3 Waddenzee

Het IJsselmeer is het 
mooiste vaargebied van 
West-Europa met prachtige 
oude stadjes langs haar oevers 
en met de ruimte die zeilers en 
motorbootvaarders juist zo kan bekoren. 
Dit boek is geen traditionele vaargids met 
kaartjes en navigatieaanwijzingen maar 
portretteert de highlights vanuit de lucht. 
Elk gebied heeft zo zijn eigen karakeristiek, 
bijvoorbeeld Noord-Holland met de oude 
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met attracties als Batavia-stad en Walibi World, maar 
ook met rustige ankerplaatsen in bijvoorbeeld 
Pampushaven en met unieke natuurgebieden als de 
Oostvaardersplassen. Alle sluizen en bruggen komen 
ook aan bod en natuurlijk vindt u informatie over 
de jachthavens, de plaatsen zelf en wat er te doen valt: 
van eten & drinken, uitgaan en musea, 
attracties, speelmogelijkheden 
voor kinderen, tot tips over
wandelen en fietsroutes.
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