
FAVORIETE LIGPLAATS

Wanneer?

Wat verder nog?Waar?

Wie geeft ons deze tip?

Waarom moeten we daarheen?

Wat is er te doen?

digend zijn.

Je kan er prachtige luchten zien en ’s avonds van de 

lichtjes op het land genieten.

Alle seizoenen kan je er ankeren. In de zomermaanden 

bij warm weer zal het drukker zijn met ankeraars. Je zult 

dan zeker het plezier van kinderen horen.

Een prachtige plek om neer te strijken wanneer je slecht 

weer wilt afwachten of geen zin hebt om naar een 

haven te gaan.

Het is geschikt voor diepe en ondiepe schepen. Er zijn 
Midden In het Ketelmeer tussen Zuid- en Noord – 

havens zeer dichtbij en je kunt in Schokkerhaven 
Flevoland. Ten noorden van de aanvaarroute voor de 

heerlijk eten.
IJssel. Ten zuiden van Schokkerhaven.

Je kunt er goed uitslapen en in alle rust genieten van je 
Het is van noord naar zuid (of andersom) een doorgang 

koffie, biertje of wijn .
door het eiland dat is ontstaan rondom het slibdepot : 

het IJsseloog.

Peter en Marianne van Kralingen,

 ”Schuttevaer”, een Rival 34.
Omdat het verwonderlijk is dat rondom de opslag van 

rivierslib de natuur zich aanpast en het geheel wordt 

geïntegreerd in de flora en fauna.

Het is een prachtig ankergebied. Het is er meestal rustig 

en soms een gering aantal mede ankeraars.

De faciliteiten van een haven zijn niet aanwezig, maar 

wel de faciliteit van goede ankergrond, beschutting 

voor de meeste winden, veel rust en geen liggeld. 

Je kunt er met een roeibootje rondvaren en op ondie-

pere plaatsen kijken en rond het eiland roeien. Ook is 

het water van die kwaliteit dat je er goed kan zwem-

men.

Tevens is het heerlijk  om vanuit je kuip te genieten van 

de honderden watervogels. Ook de (boom)vogels 

ontbreken niet en het geluid daarvan kan overwel-

Het IJsseloog

Oproep: iedere Blocqer heeft wel een favoriete ligplaats in de buurt . 

Stuur je bijdrage aan deze rubriek naar Dat gaat heel 

eenvoudig: beantwoord de vijf W’s  en voeg een foto toe.

 redactie@blocq.nl. 
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