35e Grachtenrace
Zaterdag 08 oktober 2022

Routebeschrijving
Start
Je vaart de oostelijke richting in, de Stadiongracht op via Aldo van Eyckbrug (no 413) en het
Zuideramstelkanaal op. Hier volgen 7 bruggen: brug (no 421), brug (no 414), brug (no 415), brug (no
416), brug (no 417), brug (no 418) en de Hildo Kropbrug (no 419). Je komt nu op de De Kom en gaat
dan stuurboord uit naar Amstelkanaal.
Hier volgen 5 bruggen: de Barbiersbrug (no 404), Gerard Revebrug (no 403), Han van Zomerenbrug
(no 402), Ernst Cahn en Alfred Kohnbrug (401) en de P.L. Kramerbrug (no 400). Nu ga je bakboord uit
de Amstel op, route noordelijk vervolgen onder 2 bruggen: de Nieuwe Amstelbrug (no 101) en
Torontobrug (no 350).
Na de Torontobrug ga je direct stuurboord weer in oostelijke richting, onder Tulpbrug (no 255) door
de singelgracht op. Hier volgen de volgende 6 bruggen: Weesperpoort (no 263), de Dr. Samuel de
Ranitzbrug (no 187), brug (no 131), Muiderpoortbrug (Nr. 265), de Olifantsbrug (Nr. 1957) en de
Oosterbeerbrug (Nr. 354) bij molen de Gooijer (Brouwerij ‘t IJ).
Na de Oosterbeerbrug ga je bakboord uit voor de molen langs en na brug (no78) direct weer
stuurboord uit de Nieuwe Vaart op. Hier volgen 2 bruggen; de Spoorbrug, brug (no 332) en brug (no
1966). Direct na brug no 1966 een vrijwel haakse bocht naar bakboord, richting Nieuwe
Entrepotdoksluis. Er volgen 2 bruggen: brug (no 352) brug (no 445) met daartussen de Nieuwe
Entrepotdoksluis.
Na brug (no 445) bakboordzijde aankoersen richting de aan bakboordzijde liggende doorgang van de
Entrepotbrug (no 1982) en vervolgens onder brug (no1940) door. Vanaf hier de route vervolgen via
Entrepothaven, einde bakboord uit. Bakboord aankoersen op de Ertshaven (2e ingang naar
bakboord). In de ertshaven koersen richting Blauwehoofdbrug (no 163) en na deze brug route
voorzetten via de IJhaven en Jan –‘in gelul kan je niet wonen’ Schaëferbrug (no 2000) naar de
PTA/Muziekgebouw aan ’t IJ.

Centrum
Na de PTA/Muziekgebouw aan ’t IJ bakboord uit koersen, aan stuurboordzijde de
Oosterdoksdoorgang (no 485) passeren. Onder de spoorbrug en de (open) Oosterdoksdraaibrug (no.
2270) door en bakboordzijde uit, bakboord om NEMO aankoersen op Oosterdok/schippersgracht. Bij
‘t Scheepvaartmuseum bakboord aankoersen en de Kattenburgerbrug (no 274) passeren naar de
Nieuwe vaart.
Er volgt 1 brug: De Pelikaanbrug (no 277) voor werf ’t Kromhout. Voor werf ’t Kromhout en direct na
deze brug stuurboord uit , 2 bruggen onderdoor; de Entrepotdoksluis (no 80) en de Armand
Sunierbrug (no 327). Dan bakboord uit richting Plantage Muidergracht. Hier volgen 4 bruggen: brug
(no 1938), Jules Schelvisbrug (no 264), Rita Vuykbrug (no 116P)en de Lau Mazirelbrug (no259). Hierna
buigt de route naar bakboord richtig de Nieuwe Keizersgracht met 2 bruggen; de L.H. Sarlouisbrug
(Nr. 240) en de Dirk van Nimwegenbrug (Nr. 241), die op de Amstel uitkomt.
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Op de Amstel stuurboord uit, kort noordelijk en op bakboord aankoersen richting Herengracht en via
de Hendrick Jacobsz Staetsbrug (no 35.) richting het westen de herengracht vervolgen.
Nu volgen 8 bruggen: brug (no 34), de Kaasmarktsluis (no 32), Isa van Eeghenbrug (no 30),
Koningssluis (no 29), brug (no 26), brug (no 25), brug (no 24) en de warmoesbrug (no 22). Let op! Na
direct na deze brug ligt een noodbrug in aanbouw, waardoor je niet direct kan roeien.
Let op! Je ziet nu een brug (no 20) maar gaat voor deze brug naar bakboord. Dus aankoersen op de
brug (no21) aan bakboordzijde en deze passeren de Leliegracht op. Deze gracht heeft een smalle
doorgang. Na ca 100 meter de brug (no 53) passeren en bakboord uit de Keizersgracht op. (Let op
voor boten van stuurboord).
Kort na het homo-monument aan de voet van de Westerkerk, ligt een noodbrug in aanbouw. Hou
rekening met korte slinger.
Hierna volgen 11 bruggen op de Keizersgracht: Niek Engelschmanbrug (no 106), Kees Fensbrug (no
49), brug (no 48), brug (no 47), brug (no 46), brug (no 43), brug (no 42), Johanna Borskibrug (no 41),
brug (no 38), brug (no 37) en de Lucas Jansz Sinckbrug (Nr. 36). LET OP!! voor de 10e brug (brug no
37) hangen rood-witte balken. Bij hogere sloepen dient men te bukken in de sloep in verband met
de doorvaarthoogte.
Na de 11e brug gaat je stuurboord uit de Amstel op in zuidelijke richting. Vervolg de route via de
Magere Brug (no 242), de Amstelsluis bij Carre naar de Hogesluis (brug no 246). Na de Hogesluis
stuurboord aankoersen, de Singelgracht in.
Op de Singelgracht 3 bruggen passeren: De Van Gendtbrug (no 247), Paleis voor Volksvlijtbrug (no
248) en de Freddy Heinekenbrug (no 84). Let op! Tussen de laatste 2 bruggen liggen woonboten aan
weerszijden en is het te smal om in te halen. Niet doen dus.

Zuid
Na ca 300 meter een haakse bocht naar bakboord maken, onder de Judith Leysterbrug (no 176) de
Boerenwetering op. Nu volgen er 5 bruggen tot ‘De Kom’. De Brandweerbrug (no 79), Diamantbrug
(no 137), Korrelbrug (no 143), Ceintuurbrug (no 116) en de Boerenweteringbrug (no 406). Let op!
Tussen deze laatste 2 bruggen liggen woonboten aan weerszijden en is het te smal om in te halen.
In de kom zuidwest aankoersen op de Hildo Kropbrug (no 419) richting het Zuideramstelkanaal.
Hier volgen nog 7 bruggen: brug (no 418), brug (no 417), brug (no 416), brug (no 415), brug (no 414),
brug (no 421), en de Aldo van Eyckbrug (no 413).

Finish
In de sluis in de stadiongracht is de finish. Direct na de finish zal het startnummer worden
ingenomen.
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Bravo Stuur! In totaal heb je 85 bruggen gepasseerd, waarvan 8 dubbel op het Zuideramstelkanaal.
Je roeiers hebben die pieremachochel 25250 mokumse meters langs drijfzijsen en waterpaleise
geroeid. Die mogen nou wel ff nasse met een afzakkertje d’r bij en daarna as een maleier naar kiet
toe! De mazzel en tot volgend jaar.
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