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Hoe vaart u?
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West-Friesland bestaat u it een w irw ar v an kleine en g rote sloten.
De belang rijkste v aarrou tes zijn op de kaart aang eg ev en. Ook
staan de doorv aarthoog ten v an du ikers en bru g g en erop.
Kanorou tes: een aantal rou tes is alleen bev aarbaar door kano’s.
Door obstakels zijn deze rou tes niet g eschikt v oor 
sloepen en elektrische boten.
Om u  te helpen de w eg  te v inden zijn lang s de aang eg ev en
v aarrou te rou tebordjes aan bru g g en of aan palen g eplaatst. U v olg t 
de bordjes met het nu mmer dat correspondeert met het nu mmer op
de kaart om v an knooppu nt naar knooppu nt te v aren. Op die
manier bepaalt u  zelf u w  rou te.
U v aart door ov erw eg end landbou w - en natu u rg ebied. Het is streng  
v erboden om deze g ebieden te betreden. Aanleg g en is u itslu itend
toeg estaan op de aanleg plekken.
 
U w ordt v riendelijk v erzocht u w  afv al mee te nemen in de boot en
zich te hou den aan de maximale snelheid v an 6 km/u u r.
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Vaarrou tenetw erk West-Friesland

kanorou te
v aarrou te ca. 1.0m doorv aarthoog te
v aarrou te ca. 1.5m doorv aarthoog te
bov enreg ionale v aarrou te ca. 2.6m doorv aarthoog te
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