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Publieksvaartochten Waddenzeezijde De Afsluitdijk

1.

Hoe kun je je aanmelden voor de publieksvaartocht?
Via de website www.deafsluitdijk.nl kan via de online inschrijfmodule worden
ingeschreven voor ‘Boottochten werkzaamheden Afsluitdijk’. Hier is ook aanvullende
informatie over de boottocht te vinden.

2.

Wat is de vertreklocatie van de publieksvaartochten?
De opstapplaats is aan de Oostkade in de haven van Den Oever. De auto kan
geparkeerd worden op het dichtbij gelegen openbare parkeerterrein of aan de kade
zelf, in de openbare parkeervakken ter hoogte van het vissersschip WR130 of
WR70.
Route: op het ‘Haventerrein’ (=naam van de weg) bij het kruispunt boven op de dijk
rechtdoor rijden (parallel aan de A7), langs de Viskiosk Havenzicht, langs het
parkeerterrein richting de afrit naar de Oostkade. Zie Jan Rotgans – Google Maps
(kaartje). Op de website van A naar Beter kunt u alle wegwerkzaamheden aan
rijkswegen bekijken.

3.

Waar kan ik (gratis) parkeren?
Zie vraag 2.

4.

Met welk schip wordt er gevaren?
In opdracht van bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord en Rebel) varen
vissers/schippers Jan Rotgans met vissersschip WR130 en Jan Heiligenberg (Wad
Anders) met vissersschip WR70 om beurten of tegelijkertijd vanuit haven Den
Oever.

5.

Hoe lang voor vertrektijd moet je aanwezig zijn?
Wij verzoeken je 15 minuten voor de geplande afvaart aanwezig te zijn op het
aangegeven adres/bij de opstapplaats, omdat de boot op tijd vertrekt.

6.

Zijn er kosten verbonden aan deelname publieksvaartocht?
De deelname wordt kosteloos aangeboden door bouwconsortium Levvel, als
publieksinformatie over de dijkversterkingswerkzaamheden Waddenzeezijde. Wij
verzoeken je een eventuele annulering tijdig door te geven, zodat deze plaatsen
weer beschikbaar komen voor andere geïnteresseerden.

7.

Hoeveel personen mogen per aanmelding geregistreerd worden?
Per aanmelding mogen maximaal 4 personen geregistreerd worden.

8.

Hoeveel personen kunnen maximaal deelnemen per publieksvaartocht?
Per boot zijn maximaal 25 personen toegestaan (volgens de geldende COVID-19
richtlijnen).
Op een ingeplande datum waarop 1 boot vaart is de capaciteit totaal 25 personen.
Op een ingeplande datum waarop 2 boten varen is de capaciteit totaal 50 personen.

9.

Kan ik een groepsreservering maken voor een boottocht?
Neem hiervoor ruim van tevoren contact op met Loket Afsluitdijk via: telefoon 08006040 of email loket@deafsluitdijk.nl. Er wordt contact opgenomen voor nadere
afstemming.

10.

Voor wie zijn de boottochten minder geschikt?
Voor jonge kinderen (in kinderwagen) en mensen die slecht ter been zijn
(hoogteverschillen) is de boottocht minder geschikt i.v.m. de toegankelijkheid.
De vissersboten zijn helaas niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
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11.

Hoe lang duurt de vaartocht?
Afhankelijk van tij en weersomstandigheden duurt de boottocht
gemiddeld 2,5 uur. Dit kan dus per boottocht verschillen en korter of
langer duren.

12.

Wat is er te zien, welke route vaart het schip?
De publieksvaartocht is bedoeld om de dijkversterkingswerkzaamheden
aan de Waddenzeezijde van De Afsluitdijk te laten zien. Het schip vaart
vanuit haven Den Oever, langs de spuimiddelen Den Oever
(Stevinsluizen), langs de dijk van Noord-Holland richting Fryslân en
weer terug naar de haven van Den Oever. Route en bestemming
afhankelijk van tij en weersomstandigheden.

13.

Zijn er zwemvesten aan boord van het schip?
Ja, er zijn voldoende zwemvesten aan boord (voor kinderen en
volwassenen). Kinderen dragen verplicht een zwemvest, volwassenen
mogen deze keuze zelf maken.

14.

Wat is het kledingadvies?
Let op het weerbericht voor vertrek. Trek passende kleding aan of in
ieder geval laagjes kleding, neem evt. een (extra) jas / trui / muts /
haarband / sjaal mee, door de wind op zee kan het fris aanvoelen. Trek
goede stevige schoenen aan. Gebruik bij zonnig weer zonnebril en
zonnebrand.

15.

Is er een toilet aan boord van het schip?
Ja, er is een toilet aan boord van het schip.

16.

Is er catering aan boord van het schip?
Bij vertrek schenken de schippers koffie of thee, verder is er geen
catering aan boord. Je kunt zelf eten en drinken meenemen voor
onderweg.

17.

Mag er gerookt worden aan boord?
Nee, er wordt niet gerookt aan boord.

18.

Mag mijn hond mee aan boord?
Nee, honden zijn niet toegestaan aan boord.

19.

Sta je binnen of buiten aan boord van het schip?
In principe ben je tijdens de boottocht buiten op het dek van het schip.
Er is slechts een compacte ruimte in de stuurhut (WR70) of open
achterkant (WR130) op de schip.
(De ruimte benedendeks is tijdens de COVID19 maatregelen afgesloten
voor publiek).

20.

Is er een gids aan boord van het schip?
Ja, in principe er is een gids aan boord van het schip.

21.

Wordt tijdens de boottocht informatie verstrekt?
Ja, tijdens de boottocht wordt een veiligheidsinstructie gegeven, een
algemene inleiding gedaan over de dijk/regio en een toelichting op
(onderdelen van) de dijkversterkingswerkzaamheden.
Er is documentatiemateriaal beschikbaar om in te zien en evt. een
folder om mee te nemen.
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22.

Zijn de boottochten op vaste dagen en/of tijden?
Nee, de planning van de boottochten zijn afhankelijk van het tij in de haven van
Den Oever (en beschikbaarheid/inhuur van de schippers). De beschikbare data en
tijden zijn te vinden in de reserveringsmodule op de website De Afsluitdijk.

23.

Krijg ik een bevestiging van mijn aanmelding voor de boottocht?
Ja, na de online registratie op de website De Afsluitdijk volgt een emailbevestiging
op het opgegeven emailadres. Hierin staat ook aanvullende informatie over de
boottocht.
De emailbevestiging is tevens het toegangsbewijs, bewaar deze dus goed, en toon
de email (digitaal of hardcopy) aan de schipper bij de toegangscontrole.

24.

Ik heb geen bevestiging van mijn aanmelding van de boottocht per e-mail
ontvangen, hoe weet ik dat ik aangemeld ben?
Het kan zijn dat de emailbevestiging in uw spammail terecht komt. Mocht u deze
mail niet ontvangen hebben, check dan allereerst de spammail. Als dit ook niet het
geval is, dan kunt u contact opnemen met Loket Afsluitdijk via: telefoon 0800- 6040
of email loket@deafsluitdijk.nl. Zij kunnen geen boeking plaatsen en geen
wijzigingen of annuleringen doorvoeren. Dit kunt u alleen via de website doen.

25.

Kan ik mijn aanmelding voor de boottocht zelf annuleren?
Ja, na de online registratie op de website De Afsluitdijk is een emailbevestiging op
het opgegeven emailadres ontvangen. In dat emailbericht staat een link om te
annuleren. Annuleer tijdig zodat de plekken weer beschikbaar zijn voor andere
gasten.

26.

Kan de boottocht door de organisatie geannuleerd worden?
Het is mogelijk dat wij door omstandigheden genoodzaakt zijn de boottochten te
annuleren (bv. slechte weersomstandigheden). Er volgt dan een annulering per
email op het opgegeven e-mailadres.

27.

Gaat de boottocht door, vaart het vissersschip bij slecht weer?
Indien de schippers de boottocht niet laten doorgaan wegens weersomstandigheden
(harde wind/storm, onweer, enz.) volgt een annulering vanuit de organisatie.
Zie vraag 22.

28.

Is het maken van beeldmateriaal toegestaan en mag dit op social media
geplaatst worden?
Ja, er mogen foto’s en filmpjes gemaakt worden. Neem een verrekijker, fototoestel
of mobiel mee. Denk om privacy van andere deelnemers (toestemming vragen
indien nodig) en hou te allen tijde de veiligheid van jezelf en anderen in de gaten
(op het schip en op het beeld).
Bij het plaatsen van een bericht op social media kan gebruik gemaakt worden van
de hashtags #deafsluitdijk #mijnafsluitdijk, en je kunt ons taggen (@deAfsluitdijk)
zodat onze kanalen jouw berichten kunnen volgen en evt. kunnen reposten. Je kunt
ons account ‘De Afsluitdijk’ volgen op Instagram, Twitter, Facebook en LinkedIn.
Zie op LinkedIn ook het account ‘Levvel – project Afsluitdijk’.

29.

Waar kan ik informeren naar vergeten voorwerpen?
Neem hiervoor contact op met Loket Afsluitdijk via: telefoon 0800- 6040 of e-mail
loket@deafsluitdijk.nl. Er wordt contact opgenomen voor nadere afstemming.
----
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