De 66 Bruggenroute: Onder andere bij het
VVV-kantoor in Warmond is een folder verkrijgbaar
met daarop de zogenaamde 66 Bruggenroute, een
toeristische vaarroute door het centrum van Leiden.
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Passantenhaven: De Leidse passantenhaven
bevindt zich aan rand van de binnenstad en is alleen
vanuit het oosten bereikbaar via de Zijl, het RijnSchiekanaal en de Oude Rijn. Op werkdagen zijn de
volgende spertijden van toepassing: 8.00-8.45 uur,
12.00-12.45 uur, 13.50-14.15 uur en 17.15-18.15
uur. Het havenkantoor treft u op de Schrijversbrug.
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Contact:
telefoon: Schrijversbrug (havenkantoor) (071) 5219675,
telefoon: Bureau Havenbeheer (071) 5167660,
e-mail: passantenhaven@leiden.nl
Kosten: Het havengeld bedraagt € 0,84 per meter
per dag òf overnachting en dient u te betalen op het
havenkantoor. In het hoogseizoen mag u ten hoogste
drie achtereenvolgende nachten doorbrengen in de
passantenhaven. Voor het gebruik van de douches en
toiletten geldt een toeslag van € 0,50 per persoon per
dag of overnachting. Wanneer u gebruik wilt maken
van de douches en toiletten kunt u bij het havenkantoor
een sleutel verkrijgen. De borg voor de sleutel bedraagt
€ 5,- en u ontvangt deze uiteraard terug wanneer u de
sleutel weer inlevert. Ook de penningen voor de wateren elektra-automaten op de steigers zijn verkrijgbaar
bij het havenkantoor (€ 0,50 per stuk).

Bedieningstijden gemeentelijke bruggen:
Nieuwe Rijn
Nieuwe Rijn
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DOORVAARTHOOGTES
De grachten en singels in het centrum
zijn bevaarbaar voor scheepjes met een
hoogte tot 1,40 m. De uitzonderingen
zijn voorzien van “Hxx” (bijv. H11 = doorvaarthoogte 1,10 m) Voor meer details zie
ANWB Waterkaart H of Wateralmanak 2.

Leiden, van oudsher een stad van grachten
Eeuwenlang werd over deze waterwegen de koopwaar naar de markt vervoerd. Nu zijn de grachten
veel meer het toneel van levendige recreatie. Leiden
ligt in het Hollands Plassengebied en is vanuit alle
windstreken bereikbaar. Een goed geoutilleerde passantenhaven bij de Zijlpoort is een prima uitvalsbasis

voor de waterrecreant om kennis te maken met Leiden. Ontspannen genieten van de Oud-Hollandse stad vanaf het water; in Leiden kan dat op vele
manieren. Met een doorvaarthoogte van 1,40 m zijn de grachten en singels
toegankelijk voor kleine motorboten. Vaar de stad in en meer af bij één van
de vele terrasboten voor een hapje en een drankje! Of stap in een rondvaartboot en geniet van de honderden monumenten die Leiden rijk is.

De meeste bruggen in Leiden zijn onbemand. De Schrijversbrug is wel bemand: van daar uit worden de Haagsche Schouwbrug, de Stevensbrug en de Sumatrabrug
op afstand bediend. Alle andere gemeentelijke bruggen
worden op afspraak bediend. Hiervoor kunt u terecht bij
het kantoor bij de Schrijversbrug. Voor doorvaart van
het Galgewater geldt een wachttijd van minimaal twee
uur door de bediening van de Spoorbrug door de NS.
Bedieningstijden: Haagsche Schouwbrug, Stevensbrug, Sumatrabrug en Schrijversbrug; ma t/m vr
6.00-21.00 en za 9.00-14.00 uur. Gedurende het
vaarseizoen (van het Paasweekeinde t/m het tweede
weekeinde van oktober) worden de Sumatrabrug en
de Schrijversbrug aanvullend bediend op za tot 18.00
en op zo 10.00-20.00 uur. Ma t/m vr 6.00-21.00 en
za 9.00-12.00 uur. Buiten het vaarseizoen dient een
opening van de overige bruggen buiten kantoortijden
(d.w.z. voor 9.00 of na 17.00 uur of op za) de dag
ervoor te worden aangevraagd (zie onder Bediening).
Meer informatie via Servicepunt Woonomgeving,
telefoon: 071 516 55 01, e-mail: woonomgeving@leiden.nl

