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Aanrijroute  Instappunt: FL7 Ramsdiep 

Vanaf de weg N50, van Kampen naar Emmeloord, doorrijden tot afslag Ens, dan de N352 

richting Ens (Kamperweg) en op de rotonde rechtdoor op de Kamperweg/Frieseweg langs Ens 

en parallel aan de N50. Aan einde haakse bocht naar links en dan meteen rechtsaf de 

Ramsweg in. Na 300 m in de bocht weggetje linksaf in naar parkeerplaats aan het Ramsdiep, 

daar is bij de trailerhelling een goede instap. 

 

Vaarroute 

Vanaf hier naar links uitvaren, langs de strekdam en voor de hoogspanningsleidingen, om de 

strekdam gaan en terug varen naar de Ramspolbrug. Daar onderdoor, dan iets verder vaar je 

langs de Balgstuw, dit is een nieuwe stuw die bij opstuwend water opgepompt wordt met 

water en die dan voor de nodige afsluiting zorgt. 

Je houdt nu links aan en je vaart langs een langgerekte hoge rietkant. Je kunt een stuk verder, 

als je rechts een zandeiland ziet, oversteken naar dit voor vogels gemaakte eiland. 

Het water is hier ondiep ± 1 m. Op het zandeiland kun je even op je gemak bijkomen en wat 

rusten en zwemmen, het is hier heel rustig en er zijn veel vogels zoals reigers, zwanen en 

ganzen te zien, dit hangt wel af van de tijd van het jaar. 

Als je om dit zandeiland vaart zie je links een opening naar een binnenmeertje van het 2e 

eiland, je vaart hier tussen eiland 1 en 2. Ook hier is het ondiep water. Je komt ook nog een 

klein zandeilandje tegen. Je vaart nu naar de linkerzijde en gaat om het 2e eiland heen, je 

vaart dan tussen eiland 2 en 3. Daar is met stokken een vaargeul uitgezet. Buiten deze 

vaargeul is het ook ondiep, ook hier kom je nog een klein zandeilandje tegen. Verderop, als je 

de bocht naar rechts gaat om het 3e eiland, is het water dieper. Links zie je de vaarroute naar 

het Ketelmeer en rechts kun je nog even aanmeren voor een rustpauze en om te zwemmen. 

Het water is hier ± 1,5 m diep op 30 m van de kant. Als het niet te hard waait kun je ook om 

eiland 3 varen die op de kop met basaltblokken is verstevigd. Deze blokken geven 

bescherming bij veel wind met hoge golven en beschermen ook de eilanden 1 en 2 voor 

afkalving. Aan de buitenkant van het 3e eiland is het water dieper. Als je om dit eiland gevaren 

bent hou je de brug van Ramspol aan, je vaart langs de eilanden 2 en 1en je kunt nog even 

een rustpauze nemen op een van de strandjes. Het water is ook hier heel ondiep. Dan de 

Ramspolbrug onderdoor, langs de strekdam varen en voor de hoogspanningsleidingen om de 

strekdam heen en terugvaren naar de instapplaats. 

 

Samenvattend 

Het is een tochtje op ruim water met grote stukken ondiep water, heel rustig en met veel 

vogelleven. Als je om eiland 3 vaart oppassen bij harde wind. 

Tochtlengte 18 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.  

 



 

 

FL7 


