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Havengeld

Bezienswaardigheid

Museum

Bunkerstation

Sloepen aanleg mogelijkheid

Haven

Passantenhaven
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Legenda

Afmeren in Leiden

Varen in en om Leiden is een feest. Er is veel te zien en 
de stad is met de boot goed toegankelijk. De kades zijn 
laag en er zijn overal aanlegplaatsen. De gemeente heeft 
voor de waterrecreant veel voorzieningen getroffen. Er 
is een ruime passantenhaven aan de oostzijde van het 
centrum ingericht voor overnachtingen. Op belangrijke 
locaties vindt u sloepensteigers en langs verschillende 
kades zijn afmeerringen aangebracht. Afmeren mag 
alleen bij deze faciliteiten. 

Wij hebben de plaats van de sloepensteigers en overige 
afmeervoorzieningen voor u in kaart gebracht. U zult 
zien dat het vanaf deze locaties nooit meer dan enkele 
minuten lopen is naar een museum, winkel of 
horecabedrijf van uw keuze. 

Bruggen 

Stadsuitbreidingen in het verleden hebben ervoor 
gezorgd dat het centrum beschikt over een uitgebreid 
netwerk van grachten. Leiden kent veel vaste (niet 
beweegbare) bruggen. U dient rekening te houden met 
de beperkte doorvaarthoogte. Een boot van 1,20 meter 
kan onder vrijwel elke brug door. Met een schip met een 
kruiphoogte van 1,40 meter kunt u praktisch overal in de 
stad komen. Wel  moet er in sommige gevallen omgeva-
ren worden om de plaats van bestemming te bereiken.
Wij hebben de brughoogtes op de kaart ten opzichte van 
het water aangegeven. Let op! De brughoogtes kunnen 
door wisselend waterpeil hoger of lager uitvallen.

Vaarregels 
Varen in en om Leiden neemt elk jaar in populariteit toe. 
Daardoor wordt het ook steeds drukker op het water. 
Om elkaar niet tot last te zijn, is het van belang dat de 
regels op en om het water worden nageleefd. Het BPR 
(Binnenvaart Politie Reglement) bevat alle regelgeving 
voor veilig verkeer op het water. Om overlast op het 
water tot een minimum te beperken, heeft de gemeente 
Leiden bij toegangswateren tot de stad borden geplaatst. 
Neemt u de hierop vermelde regels in acht.

Snel het water op met de vaarregels van Leiden:
•  Matig uw snelheid (max. 6 km/u) 
•  Veroorzaak geen hinderlijke golfslag 
•  Maak gebruik van de afmeervoorzieningen voor 
    pleziervaart
•  Geef rondvaartboten voorrang 
•  Overnachten? Dat mag in de passantenhaven bij  
    de Schrijversbrug
•  Vaar altijd stuurboord
•  Het is verboden om onder invloed van alcohol een 
    vaartuig te besturen
•  Voer in de schemering en in het donker altijd licht
•  Meer niet af onder of aan een brug
•  Meer niet af aan woonboten of andere drijvende 
    objecten

Beroepsvaart heeft voorrang op pleziervaart. Houdt u er 
rekening mee dat rondvaartboten ook voorrang hebben.
Wij verzoeken u om rekening te houden met andere 
watergebruikers én met omwonenden van het water 
door versterkte muziek op uw vaartuig achterwege te 
laten. Bij een duidelijke constatering van geluidsoverlast 
wordt direct een boete uitgedeeld.

VaarsneLheden 
Leiden
De vaarsnelheid in Leiden is vastgesteld op 6 km/u.

Kaag, Braassemmermeer en omliggende kanalen 
en rivieren
Tenzij anders aangegeven, is de vaarsnelheid op meren 
en kanalen 6 km/u. Op het Braassemmermeer, de Wijde 
Aa vanaf het Paddegat tot de Kromme Does en de Kaag 
geldt een maximumsnelheid van 12 km/u (op de Kaag 
uitsluitend op stukken die breder zijn dan 6 meter). 
Overige wateren: 7,2 km/u.

Tien bezienswaardig-
heden aan het water
Vanaf het water heeft u prachtig zicht op historische 
gebouwen en romantische parken. Goed bekeken is 
Leiden één groot openluchtmuseum. Wij hebben voor u 
een lijst opgesteld met tien populaire bezienswaardig-
heden die u vanaf de boot kunt bekijken.

1. horTus boTanicus
Eind 16e eeuw werd deze wetenschappelijke tuin aan-
gelegd om zeldzame planten te kweken en te behouden 
voor toekomstige generaties. Kleine stekjes zijn inmid-
dels uitgegroeid tot grote bomen van wel vierhonderd 
jaar oud.

Informatie: T 071 527 51 44
Aanleggen: Rapenburg, maar walstoepjes vrijhouden 
voor afmeren rondvaart

2. moLenmuseum de VaLk
Negentien molens op de stadswallen van Leiden bepaal-
den eeuwen terug het stadsgezicht. Molen de Valk 
is de enige die de tand des tijds heeft doorstaan. De 
molen draait en maalt weer. U kunt het molenmuseum 
bezoeken.

Informatie: T 071 516 53 53
Aanleggen: aan kop van Rijnsburgersingel bij 
Rijnsburgerbrug; aan beide zijden van het water zijn 
vrije afmeerplaatsen voor sloepen

3. zijLpoorT
De Zijlpoort is samen met de Morspoort de enig overge-
bleven stadspoort van Leiden. Het imposante gebouw is 
opgetrokken in classicistische stijl en voorzien van prach-
tig beeldhouwwerk. U kunt voor de deur aanleggen en 
vanaf het terras van De Poort uitgebreid het gebouw 
bestuderen.

Aanleggen: bij de steigers voor de ingang van brasserie 
De Poort van Leyden  

4. sTerrewachT
Voor de bouw van dit prachtige monument heeft de 
Hortus Botanicus in 1960 een deel van haar tuin 
moeten afstaan. Het gebouw staat exact in oost-west 
richting. Deze positie maakt het mogelijk om met een 
meridiaankijker de precieze plaats van de sterren te 
bepalen. In 1970 verhuisden de astronomen naar het 
Huygens Laboratorium, aan de noordwest rand van de 
stad. De Sterrewacht behield wel haar naam. Al mist er 
volgens de moderne spelling wel een ‘n’. 

Informatie: T 071 52 757 37
Aanleggen: bezichtigen vanaf het water; aanleggen in 
Witte Singel niet toegestaan

5. schouwburg 
Op 1 oktober 1705 werd de Leidse Schouwburg geopend 
met de voorstelling ‘Belegering ende Ontset der Stadt 
Leyden’ van Reynerius Bontius. De Schouwburg is in de 
loop der tijd meerdere malen uitgebreid en gereno-
veerd. In 1865 onderging het gebouw een ingrijpende 
verbouwing. De stadsarchitect Schaap ontwierp de 
huidige zaal in een hoefi jzervorm, geïnspireerd door 
Italiaanse theaters.

Informatie: T 0900 900 1705
Aanleggen: in de Oude Vest nabij de Schouwburg 
(afmeerlocatie direct voor Schouwburg is bestemd voor 
rondvaartboten)

6. Van der werfpark
Het Van der Werfpark is in 1807 ontstaan toen een schip 
met 37.000 kg kruit op weg naar Delft aan de kade 
ontplofte. Alle huizen in de omgeving waren plotsklaps 
verdwenen. Ondanks vele creatieve ideeën werd de lege 
ruimte nooit opgevuld en de natuur overwoekerde het. 

Passantenhavens

Leiden beschikt over twee passantenhavens. 
De passantenhaven bij de Beestenmarkt (Blauwpoorts-
haven) is ingericht voor dagtoeristen. Hier mag men dus 
niet overnachten. Er is geen liggeld verschuldigd.
In de passantenhaven aan de rand van de binnenstad 
kunt u wel overnachten. Deze haven is alleen vanuit 
het oosten bereikbaar via de Zijl, het Rijn-Schiekanaal 
en de Oude Rijn. Wanneer u naar de passantenhaven 
vaart, passeert u achtereenvolgens de Sumatra- en de 
Schrijversbrug.
Deze bruggen worden op werkdagen bediend van 
6.00 tot 21.00 uur. Op werkdagen worden de bruggen 
niet bediend gedurende de volgende periodes: 8.00-8.45 
uur, 12.00-12.45 uur en 17.15-18.00 uur. In het weekend 
worden de bruggen op zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur 
en op zondag van 10.00 tot 20.00 uur bediend. 

Buiten het vaarseizoen wordt er op zaterdag na 13.00 uur 
en op zondag niet bediend. 

Havenkantoor  
071 521 96 75 
 

kosTen oVernachTen
Het havengeld bedraagt € 1,08 per meter, met een 
minimum van € 5,45 per dag of overnachting. U dient te 
betalen op het havenkantoor op de Schrijversbrug. 

saniTair
Voor het gebruik van de douches en toiletten geldt een 
toeslag van € 0,50 per persoon per dag of overnachting. 
Wanneer u gebruik wilt maken van de douches en toilet-

Belangrijke 
telefoonnummers

Alarm   
112 (levensbedreigend)
Politie Leiden
0900 8844 (niet levensbedreigend)
Havenkantoor (Schrijversbrug) 
071 521 96 75
Inlichtingen passantenhaven
071 521 96 75
LUMC (ziekenhuis)  
071 526 91 11
Brandweer  
088 246 50 00

Het park is inmiddels gecultiveerd en vernoemd naar 
de standvastige burgemeester ten tijde van het Leidse 
beleg.

Aanleggen: voor Van der Werfpark toegestaan

7. academiegebouw
Dit voormalige nonnenklooster aan het Rapenburg 
werd in 1581 geannexeerd door het bestuur van de 
Universiteit Leiden. Het Academiegebouw is het oudste 
universiteitsgebouw in Nederland. College wordt er 
tegenwoordig nog maar mondjesmaat gegeven. Wel 
wordt het gebouw intensief gebruikt voor promo-
ties en andere ceremoniële doeleinden. Achter het 
Academiegebouw is de Hortus Botanicus gevestigd 
(zie nr. 1).

Informatie:  T 071 527 12 10
Aanleggen: Rapenburg, maar walstoepjes vrijhouden 
voor afmeren rondvaart

8. sTadhuis 
Het stadhuis van Leiden ligt op de oever van de Nieuwe 
Rijn. Aan de zijde van de Breestraat bezit het gebouw 
een prachtige oude renaissancegevel uit 1600. Bij een 
grote brand in 1929 heeft men slechts deze gevel kun-
nen redden. 
 
Aanleggen: in de Nieuwe Rijn toegestaan; gebruik de 
hiervoor speciaal aangebrachte meerringen. 
Let op: Opstapplaats bedrijfsvaartuigen, verboden voor 
pleziervaartuigen. 

9. koornbrug 
Vroeger was de Koornbrug de verbinding met
de Burcht. Deze is allang verdwenen al zijn de 
fundamenten en de brug er nog steeds. Hier werd 
eeuwenlang een Korenbeurs georganiseerd. 
De overkapping boven de brug is aangebracht in 1825.

Aanleggen: in de Nieuwe Rijn toegestaan; gebruik de 
hiervoor speciaal aangebrachte meerringen

10. Visbrug 
De Visbrug is de oudste brug van Leiden. Gelegen op de 
kruising van de Oude en de Nieuwe Rijn was de brug 
vroeger een belangrijke verbinding waaraan alle dorpen 
in de omgeving van Leiden meebetaalden. De eerste 
brug dateert uit de 12e eeuw. De brug in haar huidige 
vorm is gebouwd in 1637. Haar naam dankt ze, u raadt 
het al, aan de vishandel die op de brug fl oreerde. 

 
Aanleggen: in Nieuwe Rijn toegestaan; gebruik de hier-
voor speciaal aangebrachte meerringen

ten kunt u bij het havenkantoor een sleutel krijgen. De 
borg voor de sleutel bedraagt € 10,-. U ontvangt deze 
terug wanneer u de sleutel weer inlevert.

waTer en eLekTra
Penningen voor de water- en elektra-automaten op de 
steigers zijn verkrijgbaar bij het havenkantoor à € 0,50 
per stuk.

Gemeente Leiden 
14 071
Postkantoor  
0900 0990
Visitors' Centre 
071 516 60 00
Taxi   
071 521 21 44
OV Binnenland  
0900 9292
ANWB watersport 
informatie 
088 269 50 20 

De afmeerfaciliteiten hebben wij in de kaart groen gear-
ceerd. Op de overige plekken geldt een aanlegverbod. 
Wij wijzen u erop dat de gemeente streng op naleving 
van het aanlegverbod controleert.

Nabij de Vismarkt, tegenover het Stadhuis, is een opstap-
plaats voor de rondvaart.

Op diverse locaties in de binnenstad van Leiden bevinden 
zich de ligplaatsen van de bedrijfsvaartuigen (rondvaart 
en botenverhuur) en opstapplaatsen voor de rondvaart 
voor het in- en uitstappen van passagiers. Op deze met 
borden aangegeven locaties, geldt een aanlegverbod 
voor sloepen en overige vaartuigen van bezoekers. 
Wij wijzen u erop dat de gemeente streng op naleving 
van het aanlegverbod controleert.
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Leiden leeft met water!
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Colofon

Deze Vaarkaart is een uitgave van de gemeente Leiden 
en heeft tot doel het watertoerisme in en om Leiden te 
stimuleren. Meer informatie over water en Leiden vindt u 
op www.leiden.nl/waterloket of www.leiden.nl.

Deze Vaarkaart is gerealiseerd door 
Uitgeverij De Amsterdamse Vaargids. 
Meer informatie:
www.vaargidsen.nl
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Vaartochten

Varen in en om Leiden is leuk en afwisselend. De rijke 
cultuur van de stad wordt afgewisseld met prachtige 
landschappen waar rust en groen nog vanzelfsprekend 
zijn. 
Wij hebben voor u drie interessante vaartochten met 
elk een eigen karakter op de kaart aangegeven. Voor 
uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de Vaargids 
Hollandse Plassen of www.vaargidsen.nl, waar de vaar-
tochten uitgebreid zijn beschreven.

VaarTochT Leiden
Afstand 6 km  |  Doorvaarthoogte 1,20 m
De vaartocht Leiden leidt u door een stad met een 
veelbewogen geschiedenis. U vaart langs bekende 
bezienswaardigheden als het Academiegebouw, de 
(overgebleven) stadspoorten en de Leidse Schouwburg. 

Evenementen
In Leiden worden ieder jaar diverse evenementen op 
en rond het water georganiseerd. Beroemd zijn de 
Lakenfeesten die plaatsvinden in het laatste weekend van 
juni. 

Signatures, Cultuurweken Leiden: dit festival biedt 3 
weken lang een showcast van de Leidse cultuur en vindt 
jaarlijks plaats in mei en juni. Bijzonder onderdeel is 
'Schemerstad', het theaterevenement op en langs het 
Leidse water. www.leiden.nl 

De Lakenfeesten worden officieel geopend met de 
Peurbakkentocht, een tocht door de Leidse grachten 
met versierde pieremachochels. Vast onderdeel is ook de 
Dragonboatrace. Op de Nieuwe Rijn roeien diverse teams 
onder begeleiding van professionele trommelaars met hun 
14 meter lange dragon-boten een wedstrijd om de eer. 
www.lakenfeesten.nl

In 1574 werd de Leidse bevolking door de watergeuzen 
ontzet van de bezetting door de Spanjaarden.  
 
Dit Leidens Ontzet wordt al eeuwenlang met veel muziek 
gevierd. Natuurlijk spelen haring, wittebrood en hutspot 
een belangrijke rol. Deze bevrijding wordt ieder jaar 
gevierd op 3 oktober.
www.3october.nl

Tijdens het Nationaal Regenboog Evenement gaan 
dorpen, steden, overheid en bedrijfs leven de strijd met 
elkaar aan op de Hollandse/Utrechtse Plassen. Het evene-
ment start in Leiden; de wedstrijden vinden plaats op de 
Kagerplassen, het Braassemermeer, de Westeinderplassen, 
de Vinkeveense Plassen en de Nieuwkoopse Plassen.  
Iedere dag op een andere plas. Rond de wedstrijden komt 
een aanvullend programma. 
www.nationaalregenboogevenement.nl

Staande Mastroute
Voor schippers van zeilboten die hun mast niet willen of 
kunnen strijken, en van Noord- naar Zuid-Nederland wil-
len varen, is er een route via kanalen en rivieren. Deze 
Staande Mastroute, loopt van Delfzijl (noordoost) tot 
Vlissingen (zuidwest). 

Komend uit noordoostelijke richting, de ringvaart 
van de Haarlemmermeer vanuit Amsterdam, houdt 
u bij de splitsing met de Oude Wetering bakboord 
aan. Aan het eind van de Oude Wetering steekt u 
het Braassemmermeer over. U volgt de betonning en 
vaart in zuidwestelijke richting het Paddegat door. 
Bij de splitsing met de Wijde Aa en de Woudwetering 
houdt u bakboord aan en vaart de Woudwetering 
op. Ter hoogte van Woubrugge treft u de eerste brug 
aan, de Woubrugse brug. Na de brug heet dit vaar-
water de Heimans Wetering. Aan het eind van de 
Heimans Wetering, vlak voor Alphen a/d Rijn, bevindt 

zich de Molenaarsbrug. Indien u via Alphen a/d Rijn 
in zuidelijke richting uw weg vervolgt, passeert u 
tot de Gouwe vervolgens de A. Zweitzerbrug, Kon. 
Julianabrug, Alphensebrug en  Swaenswijkbrug. 

Bediening van de A. Zweitzerbrug, Kon. Julianabrug en 
Swaenswijkbrug kan centraal aangevraagd worden via 
de Alphensebrug (Kanaal 18, Centrale Bedieningspost).

bedieningsTijden aLLe bruggen op deze kaarT

Buitenbruggen die ter plaatse gedraaid moeten worden 
24 uur van tevoren aanvragen bij de brugwachters op de 
Schrijversbrug (071-5219675).

Maandag *  
06.00-24.00 u
Dinsdag t/m vrijdag* 
00.00-14.00 u  (vr. tot 22.00 u)
Zaterdag  
06.00-18.00 u***
Zon- en feestdagen**
10.00-18.00 u***

* De avond voor Hemelvaartsdag bediening tot 22.00 u. 
Aanvang bediening na feestdagen om 06.00 u.
** Op zon- en feestdagen zal worden bediend vanaf de 
eerste paasdag, als die dag valt voor 16 april. 
*** Juni, juli en augustus bediening tot 20.00 u.

Activiteiten in Leiden

weekmarkT 
Woensdag van 08.00-17.00 uur in de Leidse binnenstad, 
Nieuwe Rijn, Vismarkt / Botermarkt en omgeving. Circa  
119 kramen. Afmeren Nieuwe Rijn toegestaan.

weekmarkT zaTerdag 
Zaterdag 08.00-17.00 uur in de Leidse binnen-
stad, Nieuwe Rijn, Vismarkt, Botermarkt, Aalmarkt, 
Nieuwstraat e.o. Circa 210 kramen. Afmeren Nieuwe Rijn 
toegestaan.

de burchT bekLimmen
De oude versterking van de stad De Burcht beklimmen. 
De Burcht ligt in het verlengde van de Koornbrugsteeg/
Burgsteeg in het hart van Leiden waar de Oude en 
Nieuwe Rijn bij elkaar komen. Afmeren Nieuwe Rijn 
toegestaan.

winkeLen
Winkelen in de Leidse binnenstad en dan vooral het 
historische gebied rondom de Burcht en de Hooglandse 
Kerk. Afmeren Nieuwe Rijn toegestaan. Of het 
historische gebied achter het Rapenburg rondom de 
Pieterskerk Afmeren Rapenburg toegestaan m.u.v. 
walstoepjes voor rondvaartboten.

Leidse hofjeswandeLing
Leiden telt 35 hofjes, vrijwel allemaal in de binnenstad. 
Deze hofjes zijn stuk voor stuk idyllische plekjes, waar 
het stadsrumoer is buitengesloten en waar het lijkt alsof 
de tijd heeft stilgestaan. Een routekaart van de hof-
jeswandeling is het hele jaar door verkrijgbaar bij het 
Visitors’ Centre. Gevestigd aan de Stationsweg. Afmeren 
aan de kop van de Rijnsburgerbrug.

sTadsparken
Breng een bezoek aan een van de stadsparken zoals het 
Plantsoen. Dit stadspark in Engelse landschapsstijl, is 
aangelegd in 1836 en gelegen aan de 
Zoeterwoudsesingel. Het Van der Werfpark is aangelegd 
in 1885 rondom het standbeeld van Pieter Adriaensz. van 
der Werf, burgemeester van Leiden ten tijde van Leidens 
Ontzet op 3 oktober 1574. Het park is gelegen aan de 
Steenschuur.

geboorTepLaaTs Van rembrandT
Bezoek de geboorteplaats van Rembrandt in de 
Weddesteeg tegenover de schildersplaats. Afmeren nabij 
het Rembrandtpark. 

Terrassen
Bezoek een van de vele terrasjes in de binnenstad op 
of langs het water langs de Nieuwe Rijn, de Nieuwe 
Vismarkt of de Hoogstraat.

Musea in Leiden

1 anaTomisch museum
Hippocratespad 21 
2333 ZD Leiden
T 071 526 83 25

2 horTus boTanicus Leiden 
Rapenburg 73 
2311 GJ Leiden
T 071 527 51 44

3 moLenmuseum de VaLk 
2e Binnenvestgracht 1 
2312 BZ Leiden
T 071 516 53 53

4 museum boerhaaVe
Lange St. Agnietenstraat 10 
2312 WC Leiden
071 521 42 24

5 museum VoLkenkunde
Steenstraat 1 
2312 BS Leiden
T 071 516 88 00

6 naTuraLis
Darwinweg 2 
2333 CR Leiden
T 071 568 76 00

7 pieTerskerk Leiden
Kloksteeg 16 
2311 SL Leiden
T 071 512 43 19

8 rijksmuseum Van oudheden
Rapenburg 28 
2311 EW Leiden
T 071 516 31 63

9 heT sieboLdhuis
Rapenburg 19 
2311 GE Leiden
T 071 512 55 39

10 sTedeLijk museum de LakenhaL
Oude Singel 28-32 
2312 RA Leiden
T 071 516 53 60

Tijdens uw tocht heeft u een ruime keuze aan gezellige 
horecazaken waar u goed aan kunt leggen. 

VaarTochT aLkemade
Afstand 28 km |  Doorvaarthoogte 1,45 m
De vaartocht Alkemade leidt u door het veengebied 
tussen de Kagerplassen en de Braassem. Tijdens deze 
tocht ervaart u de rust en de ruimte van het Groene 
Hart. U vaart langs kleine dorpjes zoals Oude Wetering 
en Hoogmade.

VaarTochT rijnwoude
Afstand 24 km |  Doorvaarthoogte 3,00 m
De vaartocht Rijnwoude biedt u een afwisselend aanbod 
van oude wateringen, slingerende vaarten en prachtige 
molens. De verstilde polders liggen door inklinking vaak 

meters onder het vaarwater. Kortom: een tocht met 
fantastische vergezichten. 

VaarTochT kaag
Afstand 16 km |  Doorvaarthoogte 1,45 m
De Kagerplassen zijn al sinds begin 20ste eeuw een 
geliefd watersportgebied. En niet voor niets. Het labyrint 
van water en eilanden maakt van de Kaag een afwis-
selend vaargebied waar je met gemak vele dagen rond 
kunt dobberen. 

Leidse Loper

Om de bezoekers van Leiden de mogelijkheid te bieden 
ook zonder kaart de stad te verkennen, is de Leidse 
Loper gerealiseerd. Het is een bewegwijzering en infor-
matie-systeem dat bestaat uit groene palen met witte 
verwijsborden, gecombineerd met vierentwintig infor-
matieborden die uitleg geven over een groter gebied. 
De Leidse Loper leidt u langs bijzondere plekken zoals 
musea, theaters en historische bezienswaardigheden. 
De nadruk ligt hierbij op de Gouden Eeuw. U kunt het 
systeem gebruiken als routebewegwijzering maar ook 
als aaneengesloten wandelroute door de stad. In vogel-
vlucht maakt u dan kennis met de vele monumenten 
en het rijke culturele verleden. Het leuke van de Leidse 
Loper is dat deze bewegwijzering ook vanaf het water te 
volgen is. 
www.deleidseloper.nl

Legenda

Havengeld

Bezienswaardigheid

Aanlegmogelijkheid voor sloepen

01 Museum

Haven

Passantenhaven

Landhuis / slot

Kerk

Verkoop vaarvergunning

Vaartocht Alkemade

Vaartocht Rijnwoude

Vaartocht Kaag

Havengeld

Bezienswaardigheid

Sloepen aanleg mogelijkheid

01 Museum

Haven

Passantenhaven

Geluidsseinen
De benodigde scheepsinventaris voor een tocht door 
Leiden en omgeving is beperkt. Maar een scheepstoe-
ter is een noodzakelijk onderdeel van de uitrusting. 
Onderstaande tabel helpt u bij het juiste gebruik van de 
scheepstoeter.

   zeer korte stoot, ca. 1/4 seconde
   korte stoot, ca. 1 seconde
   lange stoot, ca. 4 seconden

geLuidsseinen binnenVaarTpoLiTieregLemenT (bpr) 

geLuidssein  beTekenis 
  Attentie, bijvoorbeeld bij het 
  naderen van kruisend vaarwater
  Verzoek tot het bedienen van 
  een brug of sluis
 
  Ik wijk naar stuurboord
  Ik wijk naar bakboord
  Ik sla naar achteren
  Ik ga over stuurboord keren
  Ik ga over bakboord keren
  Ik wil aan stuurboord voorbijlopen
  Ik wil aan bakboord voorbijlopen
  Ik ga oversteken
   Ik ga haven- of nevenwater in- of  
  uitvaren naar stuurboord
  Ik ga haven- of nevenwater in- of  
  uitvaren naar bakboord
  Er dreigt gevaar voor aanvaring,  
  herhalen tot gevaar voorbij is
  Verzoek om medische hulp 
  Noodsein, herhalen evt. in combina- 
  tie met vuurpijlen of vlaggen
                  Kom niet naderbij

Varend bij slecht zicht is het verplicht minstens 1 keer 
per minuut het attentiesein te laten horen.
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