
Ankeren en 
droogvallen



Waarom wil je 
ankeren of 
droogvallen

Tijstop

Nachtstop

Genieten van de natuur en de omgeving

Gebrek aan voldoende water

Anders ………

Waarom wil je droogvallen of 
ankeren?



Waar is het rustig ankeren?  Zoek een goede plek; 
zoek het goede moment.

• Aan de hoge wal; achter een hoge plaat

• Waar de eb stroom en de wind gelijk opgaan;

• Goede ankergrond (niet te hard), dus in de zeegaten niet vertrouwen 
op de grip van je anker

• Niet te diep

• Voor overnachten: buiten de zeegaten en buiten de betonde geulen

• Voor tijstop: buiten de betonde hoofdgeulen.

• Luister naar het weerbericht en beoordeel vooral de windrichting



Waar kun je rustig droogvallen?

• Naast de kleinere geulen en wat verder van de grote geulen
• Waar wind en ebstroom gelijk opgaan
• Zoek de bodem die past bij de reden van het droogvallen en die past bij het 

weer en de wind.
• Hoge wal 

Waar kun je beter NIET droogvallen?
• Nabij de zeegaten
• Naast de veerbootgeulen
• Naast en nabij de zeegaande geulen
• Op keiharde bodem.



Geschikt bij 
westen wind

Geschikt bij 
oostenwind



De stilte en de 
waterbeweging

maken het 
avontuur







Als je zo 
staat wil je 
wel van 
boord



Maar als je 
terugkomt!!!!



Dit is veel schoner droogvallen. Maar wel 
hard als er wind en water komt



Actuele waterstanden bij Rijkswaterstaat



Zoek bij 
Rijkswaterstaat

Waterhoogte ten 
opzichte van NAP

Actuele waarden







Het anker ligt lager dan de 
plaat; boot kan niet tegen 
anker aandrijven



Als je enige tijd voor anker hebt 
gelegen zit het anker mogelijk 
wat dieper in de grond.

Geduld

Ankerlijn of ketting strak

Wachten en opletten

Anker lijn of ketting opnieuw 
strak zetten

Anker zal loskomen



Geschikt bij 
westen wind

Geschikt bij 
oostenwind





Vooraf water 
pakken.

Klaar zetten 
voor van 

boord gaan



Houd er ook rekening
mee dat je goed aan

boord kan komen



Kimkielers en catamarans zakken een beetje weg op 
hun kiel en maken dan een eigen vorm in de bodem. 
Vooral op harde grond en veel stroom kan dit 
redelijk diep worden.






