
Algemene informatie
26e editie Grachtenrace Amsterdam

1 Het initiatief voor de wedstrijd gaat uit van de Stichting Roeisloepengrachtentocht Amsterdam. 

2 Evenement 
Het evenement kan georganiseerd worden dankzij de medewerking van Haven Amsterdam, 
Hogeschool van Amsterdam/Hogere Zeevaartschool Amsterdam, Waternet, Gemeente 
Amsterdam, Rijkswaterstaat, Politie te water, Koninklijke Marine, sponsors en een groot aantal 
medewerkers. 

3 Berichtgeving en informatie 
Berichten en mededelingen over het evenement kunt u verkrijgen via:
E-mail: info@grachtenrace.com 
Adres: Noordspierdijkerweg 183, 1643 NM Spierdijk

4 Weersgesteldheid
Het organisatiecomité behoudt zich het recht voor het evenement bij slechte weersgesteldheid af 
te gelasten. 

5 Controle sloepen + materiaal 
Alle sloepen dienen uiterlijk 10.30 uur in de IJhaven, tegenover de Passenger Terminal Amsterdam 
(PTA) te liggen. 

6 Start en finish
De start vindt plaats aan de zuidzijde van de IJhaven (west van Jan Schaeferbrug), tussen het 
startschip Gyrinus en de startboei in de IJhaven. LET OP: de finish is in het Oosterdok ter hoogte 
van het NEMO, finishlijn bevindt zich tussen de Gyrinus en een finishboei. In verband met het 
vertrek van een cruiseschip is er een aparte procedure voor terugvaren van de finishlijn naar Kop 
Java, informatie hierover volgt later. De starttijden zijn niet opgenomen in dit document, maar 
worden begin oktober bekendgemaakt.

7 Begeleiding van de sloepen 
Volgboten mogen niet worden afgemeerd aan de Javakade, IJhaven. Alleen het organisatiecomité 
zorgt voor begeleiding op het water of via de wal. Een beperkt aantal (kleine) volgboten is 
toegestaan; men moet er echter voor zorgen dat deelnemende ploegen niet gehinderd worden. 
Aanwijzingen van vaartuigen van Waternet, Politie te water, Havendienst, Rijkswaterstaat en de 
organisatie dienen onmiddellijk opgevolgd te worden. Vaartuigen behorende bij de organisatie zijn 
de boten van de Reddingsbrigade of boten met een witte vlag met een rode 'C' voeren.

8 E.H.B.O 
Vrijwilligers van het Nederlandse Rode Kruis afdeling Amsterdam zijn aanwezig bij de start/finish 
locatie in de feesttent. Telefoonnummers: 
Alarmcentrale  112 (spoedeisende zaken)
Politie Amsterdam 0900 - 8844 (niet spoedeisend, ook meldingen/vragen) 
O.L.V.G. (ziekenhuis) 020 - 599 91 11 

9 Prijzen 
De volgende prijzen worden beschikbaar gesteld: 
-1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e,7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e, 
20e plaats algemeen klassement (met C-waarde) 
-1e, 2e, 3e,4e, 5e, 6e,7e, 8e, 9e, 10e plaats dames klassement (met C-waarde) 

10 Roeierslijst
In de feesttent geeft u ’s ochtends tijdens het inschrijven de namen van de roeiers schriftelijk door 
op de bemanningslijst. Dit is voor de veiligheid van de roeiers. De lijst kunt u van tevoren 
downloaden, invullen en op de wedstrijddag meenemen. Dit scheelt veel tijd. 



11 In bijna heel Amsterdam is het BETAALD PARKEREN
Parkeren is mogelijk in de Piet Heingarage onder de PTA. Voordeliger alternatief is de P&R 
Zeeburg, waarna u met openbaar vervoer makkelijk het evenemententerrein kunt bereiken. 
Er mag niet, behalve door auto’s met trailers en vrachtauto’s, geparkeerd worden op de Javakade. 
De omgeving van de Javakade is betaald parkeren. Hier wordt streng op toegezien. 

12 Locatie lossen en laden sloepen
Op de kop van de Javakade recht tegenover de Passagiersterminal kunnen de sloepen gelost en 
weer geladen worden. Auto’s met trailers en vrachtauto’s kunnen op deze locatie parkeren. U dient 
de aanwijzingen van de organisatie op te volgen. Volg de route die aangegeven is op de 
'Routekaart naar het kranen', dus niet via de Jan Schaeferbrug.

13 Openbaar vervoer naar de PTA (Passenger Terminal Amsterdam)
Zie voor actuele informatie: www.9292.nl of www.gvb.nl.
Tram 26 gaat vanaf Amsterdam CS naar de PTA (halte Kattenburgerstraat). Hier loopt u de Jan 
Schaeferbrug over en u bent op het evenemententerrein. Ook met bus 48 kunt u naar Kop Java 
(halte Tosaristraat). 

14 Parkeren
P+R Zeeburg I en II ligt aan de westelijke zijde van de ringweg A10, afslag S114, naast ingang Piet 
Heintunnel (adres: Zuiderzeeweg 46a, 1095 KJ Amsterdam). Het terrein is 24 uur, 7 dagen per 
week geopend. Gebruik van de P+R regeling Amsterdam is het meest voordelig (8 euro incl. gratis 
openbaar vervoer voor max. 5 personen, tickets verkrijgbaar bij beheerder Zeeburg I). Vanaf P+R 
Zeeburg neemt u sneltram 26 naar Amsterdam CS (uitstappen halte Kattenburgerstraat).

Houdt het evenemententerrein goed schoon, laat geen afval achter. Indien men schade 
maakt op dit terrein wordt men hiervoor aansprakelijk gesteld.


