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Aanrijroute  Instappunt: FL8 Schokkerhaven 

Vanaf de A6 Lelystad-Emmeloord, neem je de afslag Urk-Nagele, de N352. Je houdt Nagele 

aan en na 3 km bij de rotonde afslag Schokkerhaven nemen (Havenweg). Bij het strandje van 

Schokkerhaven is een goede instap. Betaald parkeren. 

 

Vaarroute 

Vanaf het strandje vaar je recht over naar het eiland Slipdepot. Je ziet een wand rechts van je 

met een opening. Tussen eiland en wand staat in het water een groen wit paaltje, daar vaar je 

de opening in en ga dan rechtsaf. Even verderop zie je links een langgerekt strandje, daar vaar 

je langs. Je kunt hier ook even zwemmen.  

Verder varend om dit depot is het water eerst nog een stuk ondiep en wordt later dieper. Een 

stuk verder vaar je langs de ingang van een werkhaven en vanaf hier kun je nog eventueel 

oversteken naar de eilanden aan de overzijde van het water. Rechts zie je ook Ketelhaven 

liggen met een restaurant. Als je oversteekt rechtdoor varen en je houdt de meest rechtse 

stenen dam aan, de oversteek is ± 1½ km. Op de kop van eiland 5 en de splitsing IJssel (heet 

hier Keteldiep) zijn basaltblokken ingelegd om de golven bij harde wind op te vangen, daar 

vaar je in. Je kan hier op de zandstrandjes rechts even heerlijk rustig zitten en eventueel 

zwemmen. Vooral bij het laatste smalle strandje is het water dieper en kun je de schepen op 

het Keteldiep van dichtbij mooi bekijken. 

Daarna oversteken naar de andere kant en om het eiland varen naar links. Eerst krijg je een 

opening naar het binnenmeer van eiland 5. Dit is een plekje voor de vele vogels die je hier 

ziet. Links blijven aanhouden om het eiland heen. Als je tussen eiland 5 en 4 vaart naar rechts 

oversteken en langs eiland 4 varen richting Ketelmeer. Je vaart om eiland 4 heen, op de kop 

van dit eiland is het versterkt met steenblokken ter bescherming bij harde wind. 

Vaar rechtsom verder langs dit eiland en vaar tussen eiland 4 en 3. Hier loopt ook een 

vaarroute voor bootjes van Kampen naar Schokkerhaven, aangegeven met rode en groene 

bakens. Hier naar de linker oever oversteken richting de bomen en som dit eiland varen naar 

links. Daar is ook een prima strandje voor de bomen op eiland 2. Rechterzijde van eiland 2 

aanhouden, langs de stokken in het water, want dat is een diepere geul, de rest is erg ondiep. 

Doorvaren richting Ketelmeer en hier langs de kop van eiland 3 varen naar links. Dan terug 

naar het Slipdepot oversteken, 3 km. Je houdt het einde van de bomenrij links op het eiland 

Slipdepot aan. Daar aangekomen ga je de vaart rechts in net voor de werkhaven.  

Hier is een zandstrandje bij de ingang van de brede vaart. Deze vaart volgen langs de linker 

oever en aan het eind is links een water, daar vaar je in (dit is tegenover de laatste bomen 

rechts van je). Je vaart hier door een bosgebied. Op de splitsing rechtsaf, voor de stenen dam 

naar links, en eerste inham rechtsaf, langs de visstokken varen en 800 m oversteken naar het 

strand van Schokkerhaven. Einde van deze mooie grootwater route. 

 

Samenvattend 

Een verrassend leuke route over grootwater en de tussenvaartjes rondom het slipdepot, door 

het aangelegde natuurgebiedje, de oversteek naar de zandeilanden met zandstrandjes en de 

vogelmeren. Pas op met harde wind op het grote water met oversteken. 

Tochtlengte 22 km. 

 

Veiligheid 

De tocht gaat over groot water, dit is geen vaarwater voor beginners. Zorg voor geschikte 

grootwateruitrusting, draag een zwemvest en houd rekening met de weersverwachting.  
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