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Locatie

Wat

Tekstbord

A

bord + oranje knipperende lamp

Bij oranje knipperend licht: niet harder
dan 3 km per uur varen

B

bord + blauw licht

Bij blauw licht: alle boten naar rechts via
Haarlemmersluis

C

bord

Boten <14m rechtsaf
Boten >14m linksaf

D

bord

Niet in varen tussen 17:00-23:00 uur
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Let op, voor boten van 14 meter en langer geldt het volgende:
Mocht er een boot van Noord naar Zuid varen via de Eenhoornsluis terwijl er rondvaartboten
op het rak Korte Prinsengracht aanwezig zijn, dan gaat het volgende in werking:
1. Het meest noordelijke doseerlicht (B) wordt op blauw gezet, net als het doseerlicht op
de Herengracht/Brouwersgracht.
2. 3x knipperende licht gaat aan (zie A). Bij de lamp staat een geel bord met de tekst:
“niet harder dan 3 km per uur varen”. Dit moet de snelheid van de boten verlagen en
ook filevorming tegengaan. Bij brug nummer 18 komt ook een blauw doseerlicht. Hier
worden de rondvaartboten geïnformeerd dat ze via de Haarlemmersluis moeten
varen.
3. De boot die aankomt vanuit de meest noordelijke richting (vanaf het IJ) moet kort
wachten totdat alle rondvaartboten die vanuit de Eenhoornsluis komen zijn
gepasseerd.
4. Zodra de rondvaartboten tussen de Herengracht/Brouwersgracht en de
Eenhoornsluis op het IJ zijn, kan het blauwe doseerlicht (B) aan de noordelijke kant
uit. De boot vanaf het IJ kan door de Eenhoornsluis varen. Het blauwe licht op de
Herengracht/Brouwersgracht blijft op blauw totdat de boot van noord naar zuid is
gepasseerd.
5. De boten vanuit de Herengracht/Brouwersgracht moeten dan de route nemen via de
Haarlemmersluis. Dit zorgt er voor dat de doorvaart van boten tussen de
Herengracht/Brouwersgracht en brug nummer 18 vlotter verloopt.
6. Zodra de boot die van noord naar zuid vaart het kritieke punt (de ingang van de
Brouwersgracht (D) gepasseerd is, gaan alle blauwe lichten en de knipperende
oranje lichten uit en is in principe de route weer bevaarbaar voor de grote boten.
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