JACHTHAVEN NOORDPOLDERZIJL BEREIKBAAR (MEI 2021)
In opdracht van gemeente Het Hogeland (opdrachtgever) en waterschap Noorderzijlvest
(medefinancier) heeft baggeraar Sleepdienst Bokschoten in januari 2021 en in april
2021 onder regie van HDidee Advies & coaching de aanloopgeul naar het haventje in
Noordpolderzijl weer gebaggerd.
In tegenstelling tot vorig jaar (2020) is het resultaat dat Noordpolderzijl als bestemming
weer goed bereikbaar is voor wadvaarders en/of als vluchthaven/tussenstop voor een
route over het oostelijke wad. De oorspronkelijke streefdiepte van NAP -0,80 m. op dit
gedeelte van het wantij wordt al jaren niet meer gehaald maar nu is er wel een
gemiddelde diepte van NAP -0,40 m. Bovendien zijn al in januari 2021 alle drempels in
de aanloopgeul geslecht en/of verwijderd. Het grote voordeel hiervan is dat bij
voldoende laagwater de aanloopgeul ook daadwerkelijk helemaal leeg kan stromen.
Daarmee wordt voorkomen dat in de aanloopgeul watermassa’s worden ingesloten
waardoor ál het zwevende slib in die watermassa’s bezinkt. Het ploeg- en
schroefwoelwerk dat door de baggeraar in april 2021 is uitgevoerd was mede daardoor
veel simpeler.

Figuur 1. Anna 1 en Anna 6 aan het ploegen en schroefwoelen deze winter (© Skyfixion, januari
2021).

Met hoogwaters van meer dan NAP +0,90 m. is het aanlopen van de jachthaven
Noordpolderzijl voor Wadvaarders tot 1,20 m. diepgang dus prima te doen (marge één
handje onder de kiel J).

Vaarweg aanduiding
Door de ijsgang in februari van dit jaar zijn werkelijk álle boeien van de aanloopgeul van
hun plaats verschoven. In april van dit jaar heeft Sleepdienst Bokschoten het merendeel
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van de boeien van de platen afgetrokken en weer op hun juiste positie gelegd. Een aantal
boeien ligt echter nog ver buiten de geul, misschien dat de beboeiingsdienst dit nu een
keertje eerder in het seizoen kan oppakken? Belangrijkste is dat u het weet en niet moet
schrikken als u ergens ver op de platen groene boeien ziet liggen.
Zoals al vaker gezegd zet de baggeraar voor zichzelf met rode en groene stokken de te
baggeren aanloopgeul uit. Op het Wadvaarderscongres is al eens ‘geklaagd’ dat deze
kleine stokjes nauwelijks te zien zijn en sommige ontbreken ... J, nogmaals, het is
bedoeld als uitzetwerk voor de baggeraar. Desalniettemin kunt u ze wel gebruiken voor
navigatie.
In week 18 hebben we te maken gehad met een stevige storm waardoor wéér een aantal
belangrijke stokken zijn losgekomen en weggespoeld. De baggeraar gaat de week direct
na Hemelvaart (week 20) weer nieuwe stokken zetten zodat de geul goed aan te lopen
is. Daarnaast heeft Hans Danel in dit bericht een verwijzing naar betreffende GPX-files
opgenomen die u kunt downloaden danwel per email kunt opvragen.

Navigatie
Op een ondergrond van Google Earth (nb. niet actueel!)
zijn Waypoints (WP) geplot (zie Figuur 2). De WP’s zijn zo
geplaatst dat u feitelijk tussen de WP’s een rechte lijn kunt
varen. Nogmaals: trek u niets aan van de vele totaal
verkeerd liggende tonnen! Houd u echter wel aan de op
kleur (cf. betonningsrichting) geplaatste stokken. De
betreffende data van deze WP’s kunt u dus downloaden
en/of per mail opvragen (voor extensies zie inzet rechts).
U kunt deze WP’s overnemen en/of in uw plotter zetten.
Vanuit de Zuidoost Lauwers is de aanloopgeul goed aan te lopen (WP ‘Nieuwe ingang,
begin stokken (G&R)’. Vanaf de aanloopton kan je dus in één streep door de diepe zijarm
van de Zuidoost Lauwers varen naar het begin van de aanloopgeul.
Komend vanaf zee moet u bij WP Route 7 even opletten, in ieder geval niet te ver
stuurboordswal varen omdat daar ter plekke een voormalige strekdam is
schoongespoeld en schade aan uw schroef kan veroorzaken.
Tussen WP Route 8 en WP Route 9 ook opletten dat u niet over de dwarse strekdam
vaart die bij hoogwater vanaf ca. NAP + 0,90 m. onder water verdwijnt. De dam is
overigens met een bakboordswal stok gemarkeerd.
Voor algemene informatie over Noordpolderzijl kunt u naar de sites van gemeente Het
Hogeland (https://www.hethogeland.nl) of Noorderzijlvest (https://www.noorderzijlvest.nl ).
Voor de wijze van baggeren, overige nautische en technische vragen kunt u mailen en/of
bellen (bij voorkeur WhatsApp-en) naar resp. j.a.danel@hdidee.nl , mob. +316 22 37 34 92
of naar de website van www.hdidee.nl.
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Figuur 2. Aanloopgeul met waypoints zoals van toepassing voor de route begin mei 2021. Tussen de
waypoints kunnen in principe rechte trajecten worden gevaren. De waypoints zijn in verschillende
formats te downloaden en/of via de mail op te vragen (bron: Google Maps, satelliet datum mei 2018).
Wij hopen dat uw tocht naar, uw verblijf op en vertrek uit Noordpolderzijl ook dit jaar
weer in uw logboek kan worden bijgeschreven. Fijne vakantie alvast!
Met vriendelijke groet,
Hans Danel
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