Je ziet
meer als
je rustig
vaart.

Hoge nood? Bezoek
een openbaar toilet.
•

Kapelstraat

•

Stadhuis

•

Herengracht (mannen)

•

Stadsbouwhuis

•

Havenplein (passantenhaven)

•

Bibliotheek Nieuwstraat

•

Parkeergarage Haarlemmerstraat

•

Universiteitsbibliotheek,

Vaarregels
Leiden laat zich vanaf het water goed ontdekken. Tijdens het vaarseizoen is het erg druk
op het water. Daarom zijn er vaarregels, die ervoor zorgen dat iedereen plezierig en
veilig kan varen.

Ik houd me aan de snelheid en vaar maximaal 6 km per uur.
Ik houd rekening met bewoners op en aan het water en veroorzaak geen golfslag.
Ik bestuur de boot alcoholvrij.
Ik veroorzaak geen geluidsoverlast door versterkte muziek op de boot af te spelen.

Witte Singel
•

Ik ga op zoek naar een (openbaar) toilet als ik hoge nood heb.

HEMA

Ik meer af op de daarvoor aangewezen plaatsen.
Ik vaar stuurboord (rechts) en geef rondvaartboten altijd voorrang.

Overnachten in de
passantenhaven
Wil je in Leiden overnachten op je eigen
boot? Dat kan in de passantenhaven
aan de rand van de binnenstad.
Hier vind je douches, toiletten,
stromend water en aansluitingen voor
elektriciteit. Je mag in het hoogseizoen
maximaal 3 nachten achter elkaar
aanmeren. De passantenhaven bij de
Beestenmarkt (Blauwpoortshaven) is
alleen voor dagtoeristen.

Waar is de
passantenhaven?
Let op deze iconen

De Leidse
Vaarkaart
Samen genieten van het water.
Daar vaart iedereen wel bij.

Horeca langs het water
met toilet
•

Aan de Rijn

•

Aloha

•

ROOS

•

Van Buuren

•

Gaspare Ristorante Pizzeria

•

Pakhuis

•

Kleine Planeet

•

Brasserie De Poort

•

Einstein

•

Brasserie Cronesteyn

•

De Stadthouder

•

Dende

•

Waag

•

Scarlatti

•

McDonald’s

•

De la Soul

•

D’Oude Morsch

Let op deze iconen

Horeca met toilet

Woonbootbewoners

•

Rederijen

•

Bootverhuurders

•

Booteigenaren

•

Vaartoeristen

•

Horeca Leiden

•

Gemeente Leiden

Let op dit icoon

Wil je gebruik maken van de douches
en toiletten bij de passantenhaven?
Dan betaal je € 0,50 per persoon per
dag of overnachting. Je krijgt bij het
havenkantoor een sleutel voor de
douches en toiletten. Voor de sleutel
betaal je een borg van € 10,-. Je ontvangt
deze terug wanneer je de sleutel weer
inlevert.

Afmeervoorziening

De afmeervoorzieningen rondom de
Nieuwe Rijn zijn alleen te gebruiken voor
kortstondig afmeren. Er mag niet aan
terrasboten of op plekken van
bedrijfsvaartuigen aangelegd
worden.

Havengeld
overnachten
Het havengeld bedraagt € 1,08 per
meter, met een minimum van € 5,45 per
dag of overnachting. Je kunt betalen op
het havenkantoor op de Schrijversbrug.

VAART
WEL

Zachte
muziek is
ook mooi.

Samen genieten van het water.
Daar vaart iedereen wel bij.

De kades in Leiden zijn laag en er zijn
overal aanlegplaatsen. Op belangrijke
locaties vind je sloepensteigers en langs
verschillende kades zijn afmeerringen
aangebracht. Afmeren mag alleen op
deze plekken. Vanaf deze locaties is
het nooit meer dan een paar minuten
lopen naar een museum, winkel of
horecagelegenheid. Bij het Stadhuis is
een opstapplaats voor de rondvaart.
Op verschillende locaties in Leiden zijn
ligplaatsen van rondvaartboten en
bootverhuurders. Hier stappen passagiers
in of uit en geldt een aanlegverbod voor
sloepen en overige vaartuigen
van bezoekers.

Openbaar toilet

Bedankt namens
•

Sanitair

Afmeren in Leiden

Belangrijke
telefoonnummers

Voor de kapitein
Rustig varen
Doodlopend

Bedankt namens de
woonbootbewoners.

Openbaar toilet

Passantenhaven
dagtoeristen

Picknickplaats
Afmeervoorziening

leiden.nl/varen

De ideale vaarroute
Stop, hier loopt
het dood!

Politie Leiden
0900 8844

•

Brandweer
088 246 50 00

•

Havenkantoor (Schrijversbrug)/
Inlichtingen passantenhaven
071 521 96 75

•

Gemeente Leiden
14 071

•

Bezoekerscentrum
071 516 60 00

•

ANWB watersport informatie
088 269 50 20

Passantenhaven
overnachting

Horeca met toilet
Monument/museum

•

Volg de stippellijn op
de kaart.
Begin bij de stip.

leiden.nl/varen

Warmond/Amsterdam
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Oude Sterrewacht
Van der Werfpark
Levendaal

Voor de kapitein
Rustig varen
Doodlopend
Openbaar toilet
Horeca met toilet

Afmeervoorziening
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oudsesin

De ideale vaarroute
Volg de stippellijn op
de kaart.
Begin bij de stip.

De afmeervoorzieningen rondom de Nieuwe Rijn
zijn alleen te gebruiken voor kortstondig afmeren.
Er mag niet aan terrasboten of op plekken van
bedrijfsvaartuigen aangelegd worden.
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