
Vaarroutes	nabij	’t	Twiske	
	

Aan deze vaarroute en overige informatie kunnen geen rechten worden ontleend en is geen vervanging van een officiële waterkaart.  
I.v.m. de veelal lage bruggetjes is de route alleen geschikt voor lage boten en sloepen.  

Oostzanerveld	en	Zaandam	
	
Een	 tocht	 van	 circa	 3,5	 uur	 varen,	 exclusief	 tijd	 voor	 dobberen,	 zwemmen,	 rondkijken,	 etc.	 De	
tocht	 gaat	 door	 een	 veenweidegebied	 met	 veel	 vogels,	 vervolgens	 over	 de	 Jagersplas	 waar	 veel	
gerecreëerd	wordt	en	dan	door	een	parkachtig	deel	van	Zaandam.	
	
De	 route	 begint	 bij	 ‘Varen in Oostzaan’.	 Pas	 op,	 volg	 goed	 de	 route	 want	 niet	 alle	slootjes	 in	 het	 Oostzan-
erveld	zijn	even	goed	uitgebaggerd!	Vaar achteruit de sloot uit en ga gelijk naar links richting het westen. Vaar
de lange sloot uit tot aan de snelweg.	 	 Je zult hier veel weidevogels aantreffen. Aan het einde van de sloot, voor
de snelweg ga je naar rechts.
De	 route loopt	 korte	 tijd	 langs	 de	 snelweg	 (foto	 1)	 en	 net	 voor	 het	 benzinestation	wordt	 rechtsaf	 geslagen.	 	
De	locatie	van	de	foto’s	is	met	nummers	op	de	kaart	aangegeven.	
	
Nu	 loopt	 de	 route	 tussen	 de	 veenakkers	 door.	 Dit	 is	 een	 natuurgebied	 waar	 in	 het	 voorjaar	 veel	 vogels	
nestelen	 en	waar	 de	 ‘Vogelrichtlijn’	 geldt	 ter	 bescherming	 van	 zeldzame	 of	 bedreigde	 vogelsoorten	 en	over-
winteringsgebieden	 van	 trekvogels.	 Het	 maakt	 deel	 van	 het	 ‘Natura	 2000’	 gebied	 Ilperveld,	Varkensland,	
Oostzanerveld	 &	 Twiske.	 Doorvarend	 bij	 de	 bebouwing	 aangekomen,	 ga	 langs	 de	woonboten	en	onder	
een	bruggetje	door	(foto	2).	Volg	de	sloot	en	bij	de	ringvaart	van	recreatiegebied	
’t	 Twiske	 ga	 naar	 links	 (foto	 3).	 Dit	 vaart	 eerst	 langs	 de	 bebouwing	 van	 Oostzaan	 en	 later	 langs	 de	velden.	
Als	 na	 enige	 tijd	 de	 ringvaart	 zich	 dreigt	 te	 splitsen,	 ga	 scherp	 linksaf.	 Kijk	 goed	 op	 de	 kaart.	 De	 route	 leidt	
weer	naar	de	bebouwing	toe.	Ga	onder	een	bruggetje	door	(foto	4)	en	u	komt	wederom	op	
het	Oostzanerveld.	De	boeren	maken	 in	dit	gebied	gebruik	van	platte	 ‘landingsvaartuigen’	waar	zowel	koeien	
als	een	 tractor	op	passen	 (foto	5,	 locatie	op	kaart).	 In	de	verte	zijn	de	silhouetten	van	de	grote	flats	in	Zaan-
dam	zichtbaar	(foto	6).		
	
Navigeer	nu	nauwkeurig	om	te	voorkomen	 in	de	blubber	 te	geraken.	De	route	brengt	u	afwisselend	noordwaarts	
en	westwaarts	gaande	naar	de	snelweg	toe.	Op	sommige	plaatsen	staan	bordjes	van	het	Sloepnetwerk.	Neem	
de	 tunnel	onder	de	snelweg	door	en	na	enige	 tijd	komt	er	 rechts	een	afslag	met		twee	bruggetjes.	Dit	 brengt	
u	 op	 de	 Jagerplas.	 Dit	 is	 een	 oude	 zandwinplas	 uit	 de	 jaren	 ’60	 en	 in	 het midden	wel	35m	diep.	Vissen	en	
zwemmen	ismogelijk.	De	route	gaat	verder	aan	de	westzijde	van	de	plas	en	dit	leidt	middels	een	aantal	tunnels	
en	bruggen	naar	de	Gouw,	die	door	een	verrassend	parkachtig	deel	van	Zaandam loopt	(foto	7).	na de	Hanen-
padsloot	te	zijn	gepasseerd	(foto	8)	buigt	het	water	twee	
keer	links	en	zo	vaart u	langs een	jachthaven met een gezellige kleine bistro. Vaar onder de brug door van de
kerkstraat en neem de tweede sloot rechts. Je kunt de tunnel al zien waar je onderdoor moet gaan. Vaar onder
de snelweg door en sla gelijk linksaf. Na 50 meter weer rechtsaf en je vaart terug naar de opstapplaats.

	
	

	 	 	 	
1  Oostzanerveld 2  Brug	Roemersloot 3  Ringvaart	‘t	Twiske 4  Brug	Klaas	Wannensloot 

	 	 	 	
5  Landingsvaartuig 6  Klaas	Gortersloot 7 De	Gouw,	Zaandam 8  Hanenpadsloot  
	
	
Volg	de	route	en	zie	waar	je	bent	op	je	
telefoon	middels	Google	Maps:		
(tip:	zet	de	‘satellite	view’	aan)	 	

	 Voor	een	video	van	de	route	zie:		
https://youtu.be/ppulpOA3Y-o	
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F.L. Snijders. Bron topografie: J.W. van Aalst, www.opentopo.nl.  
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