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Voorwoord 

 

In verband met het opstellen van een verkeersmodel heeft de gemeente Gooise Meren Waterrecreatie 

Advies opdracht gegeven een schatting te maken van het aantal recreatievaartuigen per uur dat de 

verschillende bruggen en sluizen in de Naardertrekvaart zal willen passeren. Over de bedieningstijden 

van de verschillende kunstwerken is op 11 april 2018 overeenstemming bereikt. In eerdere rapporten 

is een schatting gemaakt van het aantal vaarbewegingen per jaar. Het gaat nu om een nadere 

verdeling per seizoen en per dag. De uitkomst zal door de gemeente, na verkeerstelingen, in een 

verkeersmodel worden gespiegeld aan het weggebruik om inzicht te krijgen in te verwachten 

knelpunten. 
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             5.000 vaarbewegingen per jaar 

             3.000 vaarbewegingen per jaar 

1. Inleiding 
 

Waterrecreatie Advies heeft in 2015 in opdracht van Tauw BV een rapport geschreven over de te 

verwachten toename van de recreatievaart in de Naardertrekvaart1. Eerdere schattingen zijn na de 

economische crisis in 2008 iets naar beneden bijgesteld. Op termijn, na realisatie van 

woningbouwprojecten zoals de Krijgsman in Muiden en de Bloemendalerpolder bij Weesp, worden 

4.000 – 5.000 vaarbewegingen op de Naardertrekvaart tussen Muiden en de nieuwe sluis bij 

Jachthaven Naarden verwacht en ca. 2.000 – 3.000 vaarbewegingen in het traject tussen de afslag bij 

Naarden en de nieuwe passantenhaven (gestippelde route).  

 

Bij Naarden Vesting zal een passantenhaven worden aangelegd zodat de stad Naarden een nieuwe 

bestemming wordt in het Nederlandse toervaartnet. De vaarweg is geschikt voor boten van BRTN 

categorie DM en kleiner2. De maximale doorvaarthoogte van de laagste brug in de route bedraagt 2,5 

m. De diepgang van de Naardertrekvaart is ca. 1,30 m. De vaarweg is daarmee geschikt voor 

toervaarders (kleine motorboten) en dagtochten (o.a. sloepen).     

  

In 2017 heeft Waterrecreatie Advies een analyse3 gemaakt van mogelijke conflicten op de 

Naardertrekvaart tussen boten van de Roeivereniging Naarden en de te verwachten recreatietoervaart 

na realisatie van de nieuwe sluis naar het Gooimeer bij Jachthaven Naarden. Van beide 

gebruikersgroepen zijn de (te verwachten) vaarbewegingen in beeld gebracht. Op 13 november 2017 

heeft het bestuurlijk overleg na consultatie van alle betrokkenen een besluit genomen over het gebruik 

en de bediening van bruggen en sluizen in het voor- en hoogseizoen op week- en weekenddagen. Op 

11 april 2018 is overeenstemming bereikt met de Roeivereniging Naarden over de bedieningstijden. 

De in dat overleg overeengekomen tijden vormen de basis voor de verdere uitwerking in deze 

rapportage.  

                                                           
1 Toename recreatievaart in de Naardertrekvaart na realisatie van een verbinding met het Gooimeer 
2 BRTN, Basisvisie Recreatietoervaart Nederland, verdere informatie zie Bijlage 
3 De uitkomsten van deze analyse zijn gepresenteerd aan de werkgroep van de provincie Noord- 

   Holland op 27 september 2017 in het provinciehuis in Haarlem.     
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2.   Bedieningsregime en vaarbewegingen van schepen  

 

2.1. Openingstijden bruggen en sluizen 

Navolgend een overzicht van het op 11 april 2018 overeengekomen bedieningsregime van de 

bruggen en sluizen in de Naardertrekvaart. In het compromis zijn twee seizoenen gedefinieerd, het 

hoogseizoen voor de watersport in de maanden juni, juli en augustus en het voor- en naseizoen in 

april en mei en in september en oktober. In de winterperiode, vanaf 1 november tot 1 april worden de 

bruggen en sluizen alleen op aanvraag bediend. In de gemaakte afspraken wordt onderscheid 

gemaakt tussen weekenddagen en werkdagen.  

Bedieningstijden bruggen en sluizen 

hoogseizoen (juni, juli, augustus) weekend 11.00 11.30 21.00 

  werkdagen 11.00 11.30 19.00 

laagseizoen (april, mei en september, oktober weekend 12.00 12.30 19.00 

  werkdagen 11.00 11.30 17.00 

winter (november t/m maart) op aanvraag 

 

In het overzicht met bedieningstijden is verschil gemaakt in bedieningstijden ’s morgens. De 

Keetpoortsluis en de Naarderpoortbrug worden een half uur eerder bediend dan de rest van de 

kunstwerken. Dit is onderdeel van het compromis met de roeivereniging.  

 

2.2. Hoogseizoen en laagseizoen 

Voor de bedieningstijden van bruggen en sluizen in het compromis met de roeivereniging zijn juni, juli 

en augustus tot het hoogseizoen gerekend en april, mei, september en oktober tot het voor- en 

naseizoen. In de praktijk valt het hoogseizoen in juli en augustus (schoolvakanties en Bouwvak). Het 

voorseizoen bestaat uit de maanden april, mei en juni, waarbij in april heel beperkt wordt gevaren. De 

meeste eigenaren zijn dan bezig om de boot uit de winterstalling te halen en vaarklaar te maken. In 

april is het vaak ook (te) koud, zeker voor kleinere open boten. Het voorseizoen, liever gezegd 

vaarseizoen begint eigenlijk in mei. Het naseizoen bestaat uit de maanden september en oktober na 

de vakantieperiode. Dat juni qua bedieningstijden tot het hoogseizoen wordt gerekend is onderdeel 

van het compromis en voor de watersport belangrijk omdat ze in het weekend een uur eerder de 

Naardertrekvaart op mogen.   

 

2.3. Vaarbewegingen 

Over het aantal boten dat gebruik zal maken van de vaarroute is lang gediscussieerd. Er is rekening 

gehouden met trends en nieuwe ontwikkelingen zoals vergrijzing, daling van de toervaart en opkomst 

van het sloepvaren, de verhuur van boten en bijvoorbeeld gedeeld eigenaarschap. Ook met 

ontwikkelingen in de omgeving zoals de Krijgsman en de Bloemendalerpolder waar huizen zullen 

worden gebouwd met eigen ligplaatsen die geschikt zijn voor o.a. sloepen. Niet alleen daar, maar in 

de hele Metropoolregio Amsterdam (MRA), in IJburg en Almere en in de Vechtplassen4 vinden 

ontwikkelingen plaats die invloed hebben op de waterrecreatie en waterrecreatiemogelijkheden in het 

gebied. Rekening houdende met deze trends zijn wij uitgegaan van 4.000 tot 5.000 vaarbewegingen 

op de Naardertrekvaart als deze verbonden wordt met het Gooimeer.  

Er ontstaat voor de recreatievaart niet alleen een bruikbare nieuwe doorgaande route, maar ook  de 

stad Naarden wordt als bestemming of vaardoel bereikbaar. Het aantal vaarbewegingen van boten in 

het traject naar Naarden Vesting is geschat op 2.000 tot 3.000. Tijdens een dagtocht is dat bezoek 

kortstondig, men zal nog terug moeten keren naar de thuishaven. Het wordt ook mogelijk om in de 

                                                           
4  Uitvoeringsprogramma Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen  
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nieuw te realiseren passantenhaven te overnachten. Motorboten en grotere sloepen (BRTN categorie 

DM en E) hebben meestal slaapplaatsen aan boord, maar men kan er ook voor kiezen in een B&B, 

Airbnb of een hotel om te overnachten. Als men tijd wil besparen en sluizen en bruggen wil vermijden, 

kan men in Jachthaven Naarden overnachten en naar de stad wandelen of fietsen.  

Wij zijn in de berekeningen uitgegaan van het hoge scenario, van resp. 5.000 en 3.000 

vaarbewegingen als “worst case scenario”. Worden het er meer of minder? Het te verwachtten aantal 

boten hangt ook af van de faciliteiten in de nieuwe passantenhaven en hoe actief men de route en 

nieuwe mogelijkheden in Naarden gaat promoten. Genoemde aantallen worden niet meteen gehaald, 

maar zullen parallel aan geschetste ontwikkelingen toenemen.   

5.000 vaarbewegingen op de Naardertrekvaart betekent globaal 2.500 boten van Muiden richting 

Naarden (sluis) en 2.500 van Naarden (sluis) richting Muiden. 3.000 vaarbewegingen vanaf de 

kruising in het deel naar Naarden, betekent 1.500 heen en 1.500 terug. Dit zijn boten die uitvoegen uit 

de stroom van 5.000 vaarbewegingen en na een bezoek aan Naarden weer invoegen.   

2.4. Boten per dag 

In 2001 zijn in een groot aantal havens in het IJsselmeergebied in en uitvarende boten geteld, in het 

hoogseizoen en in het voor- en naseizoen5. Daaruit blijkt dat het aantal vaarbewegingen in de 

vakantiemaanden juli en augustus op werk- en weekenddagen niet veel varieert. Fluctuaties in 

vaarbewegingen ontstaan door slecht weer of harde wind. Mensen die met de boot op vakantie zijn 

(toervaart) blijven in zo’n geval ergens verwaaid liggen, hoewel motorboten die op binnenwater varen 

daar minder last van hebben. Mensen die in het buitenland op vakantie zijn, dat geldt dus ook voor 

mensen die thuis een boot hebben, varen niet. De thuisblijvers maken af en toe een dagtocht. In juli 

en augustus (62 vaardagen) is het het drukst op het water. In de weekenden in het voor en naseizoen 

(mei, juni, september en oktober, in totaal 35 weekenddagen) halveert het aantal vaarbewegingen ten 

opzichte van het hoogseizoen. Op de door-de weekse dagen in het voor- en naseizoen (87 

werkdagen) vaart nog 10% van wat er in de weekenden in het voor- en naseizoen vaart. Met behulp 

van bovenstaande getallen (percentages) kan het aantal vaarbewegingen per dag worden berekend. 

 

62x + (35 x 0,5x) + (87 x 0,05x)  = 5.000 vaarbewegingen.  Volgens deze formule is x = 60 

vaarbewegingen. Dus op een dag in het hoogseizoen (juli en augustus) varen er 60 schepen op de 

Naardertrekvaart, 30 heen en 30 terug. Zo kan ook het aantal boten worden berekend dat in het 

hoogseizoen naar Naarden gaat (36,  18 heen en 18 terug). Het is een toekomstscenario, dus in het 

begin zullen het minder zijn. Als het erg mooi weer is, zal het aantal eerder worden gehaald. Wij 

denken dat het een realistisch uitgangspunt is om verder mee te rekenen en om te kijken of de 

bestaande sluis in Muiden dit aantal schepen binnen de afgesproken bedieningstijden kan verwerken.  

 

3. Vaartijden van schepen per dag   
 

In 2001 zijn in het voor- en naseizoen en in het hoogseizoen in weekenden en op werkdagen van ’s 

morgens 9.00 uur tot ’s avonds 20.00 uur in- en uitvarende boten geteld. Dit geeft een beeld van het 

vaargedrag van watersporters, wanneer men vertrekt en wanneer men weer binnenkomt indien er 

geen beperkingen zoals gesloten bruggen zouden zijn. Deze zomer (2018) zijn ook in het centrum van 

Leiden tellingen verricht waarbij een vergelijkbaar patroon is gevonden6. De meeste schepen 

vertrekken ’s morgens na het ontbijt en/of de koffie en komen rond “borreltijd”  weer binnen.  

 

 

                                                           
5 Onderzoek uitvaarpercentages jachthavens IJsselmeergebied 2001 
6 Vaarbewegingen in het centrum van Leiden, Waterrecreatie Advies, nog niet gepubliceerd. 
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Vaartijden van schepen 

Tijd 
Werkdag / weekend 

hoogseizoen 
Weekend voor- / 

naseizoen 

09.00 - 10.00 5% 3% 

10.00 - 11.00 11% 7% 

11.00 - 12.00 13% 8% 

12.00 - 13.00 14% 10% 

13.00 - 14.00 12% 13% 

14.00 - 15.00 11% 18% 

15.00 - 16.00 11% 17% 

16.00 - 17.00 11% 11% 

17.00 - 18.00 6% 10% 

18.00 - 19.00 4% 2% 

19.00 - 20.00 2% 0% 

   Totaal 100% 100% 

 

In het hoogseizoen vertrekt men wat eerder en komt men wat later terug. Het kortere venster in het 

voor- en naseizoen wordt beïnvloed door de buitentemperatuur en het feit dat het vroeger donker 

wordt.  Het aantal in- en uitvarende schepen in het voor- en naseizoen op werkdagen was per dag zo 

klein dat geen verdeling over de dag te maken was. 

   

Met behulp van deze percentages kan het aantal vaarbewegingen per uur worden berekend als er 

geen beperkingen zouden gelden voor de bedieningstijden van de bruggen en sluizen.  

 

  
Recreatievaart 

Op basis van 5.000 vaarbewegingen p.j. Op basis van 3.000 vaarbewegingen p.j. 

Hoogseizoen Voor- en naseizoen Hoogseizoen Voor- en naseizoen 

Tijd 
weekend 

dagen 
werk- 
dagen 

weekend 
dagen 

werk- 
dagen 

weekend 
dagen 

werk- 
dagen 

weekend 
dagen 

werk- 
dagen 

09.00 - 10.00 3 3 1               2              2              1    

10.00 - 11.00 6 6 2               4              4              1    

11.00 - 12.00 8 8 2               5              5              1    

12.00 - 13.00 9 9 3               5              5              2    

13.00 - 14.00 7 7 4               4              4              2    

14.00 - 15.00 6 6 5               4              4              3    

15.00 - 16.00 7 7 5               4              4              3    

16.00 - 17.00 6 6 3               4              4              2    

17.00 - 18.00 4 4 3               2              2              2    

18.00 - 19.00 2 2 1               1              1              0    

19.00 - 20.00 1 1 0               1              1              0    

Totaal 60 60 30 3 36 36 18 2 

 

Het betreft dus 60 boten/vaarbewegingen per dag in het hoogseizoen op het traject tussen de 

Keetpoortsluis en de nieuwe sluis bij Naarden en 30 boten per dag in de weekenden in het voor- en 

naseizoen.  

In aansluiting op dat traject worden van en naar de  nieuwe passantenhaven in Naarden in het 

hoogseizoen 36 boten / vaarbewegingen per dag verwacht en in de weekenden in het voor- en 

naseizoen 18. Deze getallen moeten worden teruggebracht naar het met betrokkenen 

overeengekomen bedieningsregime per kunstwerk (zie hoofdstuk 5).     
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4.  Bruggen en sluizen in de route 

 

De Naardertrekvaart loopt tussen Muiden en Naarden. Gepland is een verbinding tussen de 

Naardertrekvaart en het Gooimeer.  

 

In Muiden bevinden zich 2 beweegbare bruggen: de brug over Keetpoortsluis en de 

Naarderpoortbrug. De doorvaarthoogte van de brug over de Keetpoortsluis is ca. 1,20 m zodat ze voor 

een groot deel van de vaartuigen moet draaien. De brug hoeft echter niet gedurende de gehele tijd dat 

de sluis in werking is dicht voor het wegverkeer. De even verderop gelegen Naarderpoortbrug heeft 

een doorvaarthoogte van 80 cm, dus uitzonderingen daargelaten zal deze brug voor alle vaarverkeer 

moeten draaien. 
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Ca. 3 km na de Naarderpoortbrug ligt de 

Hakkelaarsbrug bij Muiderberg. Deze heeft 

een doorvaarthoogte van 1 m, maar is 

beweegbaar. In deze rapportage is ervan 

uitgegaan dat ook de Hakkelaarsbrug voor 

alle recreatievaartuigen moet draaien. Als 

het aantal lage sloepen toeneemt, kan dit 

meevallen.   

 

Bij Jachthaven Naarden komt de nieuwe sluis om een verbinding met het Gooimeer te realiseren. 

De doorvaarthoogte van de brug bij de nieuwe sluis in de kruising met de IJsselmeerweg zou volgens 

het BRTN een doorvaarthoogte van 2,60 m moeten hebben of beweegbaar moeten zijn (vastgestelde 

vaarwegprofielen door GS Noord-Holland d.d. 9 december 2014, nr. 502006/502021). Er van uitgaand 

dat de brug voldoet aan de BRTN, dus een doorvaarthoogte van 2,60 m krijgt vormt deze geen 

obstakel voor het wegverkeer.  

 

In de Naardertrekvaart vanaf de splitsing richting Naarden bevinden zich bruggen met een 

doorvaarthoogte van 2,50 m (de Kwakel) of meer (brug A1). Vlak voor de geplande passantenhaven 

in Naarden bevinden zich de Prinses Irenebrug en de Groene Brug. 

 

 
 

De Prinses Irenebrug heeft in gesloten toestand een doorvaarthoogte van 1,20 m. De Groene Brug 

die toegang verleent tot de geplande nieuwe passantenhaven heeft een doorvaarthoogte van 0,95 m. 

Alleen boten van de roeivereniging en lage sloepen kunnen onder de Prinses Irenebrug door, maar de 

Groene brug is voor bijna alle vaartuigen te laag. In de rapportage gaan wij er daarom van uit dat 

beide bruggen voor alle vaartuigen die naar de passantenhaven willen, zullen moeten draaien.      
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5.   Aantal passerende boten per kunstwerk 

 

De Keetpoortsluis, Naarderpoortbrug, Hakkelaarsbrug en de nieuwe sluis liggen in het traject waar 

5.000 vaarbewegingen verwacht worden. Wij gaan er van uit dat ’s morgens voordat de kunstwerken 

worden bediend er geen boten liggen (overnachten) in het traject tussen de Naarderpoortbrug, de 

nieuwe sluis naar het Gooimeer en de Prinses Irenebrug. Als de bediening van de kunstwerken start, 

wil men dus vanaf de Vecht de Keetpoortsluis in, vanaf het Gooimeer de nieuwe sluis in en passanten 

in de Passantenhaven willen via de Groene Brug en de vlak daarachter gelegen Prinses Irenebrug de 

Naardertrekvaart op. Door het beperken van de vaartijden ’s morgens zal een “prop” ontstaan, 

iedereen wil weg of het traject invaren. De vaarbewegingen die normaal plaatsvinden voor de 

bediening start, hebben wij opgeteld bij het uur waarop de bediening ingaat.      

 

Bij de Hakkelaarsbrug komen binnen het uur boten van beide kanten aan, uitgaande van een 

(maximum) vaarsnelheid van 6 km per uur. De Kwakel is niet opgenomen in navolgende overzichten 

omdat deze brug niet wordt bediend. In het tweede uur en daarna komen boten bij alle bruggen en 

sluizen van twee kanten. Dit aanbod aan boten is per seizoen en per kunstwerk verwerkt in 

navolgende tabel.  

 

  

Dag in hoogseizoen Weekenddag laagseizoen 
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11.00 - 12.00 9 9 18 9 10 10 Geen bediening 

12.00 - 13.00 13 13 9 13 5 5 4 4 8 4 5 5 

13.00 - 14.00 8 8 7 8 4 4 6 6 4 6 2 2 

14.00 - 15.00 7 7 6 7 4 4 5 5 5 5 3 3 

15.00 - 16.00 7 7 7 7 4 4 5 5 5 5 3 3 

16.00 - 17.00 7 7 6 7 4 4 4 4 3 4 2 2 

17.00 - 18.00 5 5 4 5 2 2 3 3 3 3 2 2 

18.00 - 19.00 3 3 2 3 1 1 2 2 1 2 0 0 

19.00 - 20.00 2 2 1 2 1 1 
Geen bediening 

20.00 - 21.00       

per dag 60 60 60 60 36 36 30 30 30 30 18 18 

 

De aantallen boten in bovenstaande tabel per uur zijn afgerond op hele getallen. De Keetpoortsluis en 

de Naarderpoortbrug worden vanaf 11.00 uur bediend, de overige kunstwerken vanaf 11.30 uur. 

Vanaf het Gooimeer gaat een deel richting Muiden en een deel naar Naarden. Vanuit Naarden gaat 

een deel naar de Nieuwe sluis en een deel richting Muiden. Aan het eind van het eerste uur komen 

van 2 kanten in totaal 18 schepen bij de Hakkelaarsbrug aan. Negen (9) gaan richting Keetpoortsluis 

en vanaf de Vecht willen 4 nieuwe schepen de Naardertrekvaart in. Dat levert 13 schepen in het 2e 

uur, etc.       
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6.   Capaciteit sluizen en tijd om een kunstwerk te passeren 
 

Het passeren van een sluis, het schutproces, kost tijd.  

Keetpoortsluis 

De kolk van de Keetpoortsluis is volgens de ANWB waterkaart 26 x 4,90 m. De brug heeft een 

doorvaarthoogte van ca. 1,20 m.  Een kleine sloep kan dus onder de brug door en, komend vanaf de 

Vecht, voor in de kolk gaan liggen tijdens het schutten.  

 

 

 

 
 

Volgens overleg met Waternet7 kunnen 4 schepen gelijktijdig geschut worden als de brug open staat. 

In gesloten toestand passen ca. 3 schepen in de sluis. Uiteraard is dit een gemiddelde. Per uur kan 

men ca. 3 keer heen en terug schutten. Het te overbruggen peilverschil is slechts 10 cm. Als er geen 

boten terug geschut hoeven te worden zoals het eerste uur dat de sluis wordt bediend, kan men 

theoretisch 4 keer schutten. Op basis van het verwachtte aanbod (9 schepen) is dat niet nodig, 3 keer 

schutten in het eerste uur is voldoende. De piek zit in het tweede uur met het verwerken van 13 boten 

uit 2 richtingen. Om boten te laten passeren staat de brug ca. 5 minuten open. Als in en uitvaren wordt 

gecombineerd, ca. 7 minuten. Dit is een schatting. Exacte tijden en de tijden nadat overgegaan is op 

                                                           
7 Dhr. W. Wormhoudt van de Grote Zeesluis in Muiden 
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afstandsbediening worden nog door Waternet opgegeven.  Op de capaciteit van de sluis en soorten 

boten die worden verwacht, wordt verder ingegaan in hoofdstuk 6, Samenvatting en conclusies.  

 

Naarderpoortbrug 

Boten die de Keetpoortsluis zijn gepasseerd, varen achter elkaar aan naar de Naarderpoortbrug. Als 

deze brug op afstand wordt bediend, maar ook in de huidige situatie, zal de brug ca. 5 minuten 

openstaan om zo’n “kolonne” boten door te laten. Als boten van 2 kanten moeten worden doorgelaten 

is de openingstijd iets langer (ca. 5 - 7 minuten).  

 

Hakkelaarsbrug 

De Hakkelaarsbrug ligt op ca. 30 minuten varen vanaf de Naarderpoortbrug. De maximum snelheid op 

de Naardertrekvaart bedraagt 6 km/uur. Deze snelheid is beperkt om golfslag en schade aan oevers 

te voorkomen. De meeste recreatievaartuigen hebben varend een kruissnelheid die hoger ligt. Wij 

verwachten daarom niet dat schepen in het traject tussen Muiden en de Hakkelaarsbrug op elkaar uit 

zullen lopen. Uitzonderingen daargelaten zullen alle schepen uit de sluis in Muiden dus in één 

brugopening ook de Hakkelaarsbrug passeren. De Hakkelaarsbrug draait dus, net als de 

Keetpoortsluis maximaal 3 of 4 keer per uur.  

 

Nieuwe sluis bij Naarden 

Voor de nieuwe sluis bij Naarden wordt een variantenstudie uitgevoerd. Als we uitgaan van de 

voorkeursvariant krijgt de sluiskolk een afmeting van 26 x 8 meter. Vooral de breedte heeft invloed op 

de capaciteit, omdat bij een breedte van 8 meter twee schepen naast elkaar kunnen liggen. De 

capaciteit van de sluis zal 4 tot 6 schepen per schutting bedragen. Uiteraard is dit ook een 

gemiddelde. De sluis wordt geïntegreerd met een beweegbare brug in de IJsselmeerweg. Indien 

gekozen wordt voor een vaste brug, dan zal deze voldoen aan de BRTN (doorvaarthoogte min. 2,60 

m).   

 

Het schutproces zal verder ongeveer overeenkomen met hetgeen is aangegeven bij de 

Keetpoortsluis. Het IJsselmeerpeil (zomerpeil NAP – 20 cm) is hoger dan het peil in de 

Naardertrekvaart. In principe kan water vanaf het IJsselmeer bij Naarden via de Naardertrekvaart en 

de Keetpoortsluis naar de Vecht (NAP – 40 cm) worden doorgelaten. Dit is belangrijk voor de 

waterkwaliteit in de Naardertrekvaart.  

  

Schepen die in Naarden geschut zijn, komen in kolonne aan bij de Hakkelaarsbrug of de Prinses 

Irenebrug. Ook die trajecten (ca. 30 minuten) zijn tekort om op elkaar uit te lopen. Dus het aanbod uit 

de sluis wordt in een keer door Hakkelaarsbrug of de Irenebrug en daarachter gelegen Groene Brug 

gelaten. Ook deze bruggen draaien dus maximaal 4 keer per uur afhankelijk van het aanbod.  

 

Prinses Irenebrug en Groene Brug 

Bij de eerste mogelijkheid ’s morgens zullen de meeste schepen die in Naarden als passant hebben 

overnacht, weer verder willen. In het hoogseizoen zijn dit ca. 10 schepen in het eerste uur. In de 

weekenden in het voor- en naseizoen ca. 5. Dit zijn de piekmomenten, daarna verdeeld de vaart zich 

over de dag. De bruggen zullen na elkaar bediend worden, zodat de kolonne in één keer verder kan.  

 

Wachtplaatsen en tijdelijke aanlegplaatsen   

Als schepen voor een brug of sluis langere tijd moeten wachten, worden meestal voorzieningen in de 

vorm van wachtplaatsen gerealiseerd. De noodzaak neemt toe als wind of stroming het wachten / 

manoeuvreren bemoeilijken. Wachtplaatsen zijn niet bedoeld om te overnachten. Op basis van 

bovengenoemd vaargedrag en de overeengekomen bedieningstijden van de kunstwerken is het 
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mogelijk dat schepen voor de nieuwe sluis naar het Gooimeer of de Naarderpoortbrug in Muiden 

“stranden”.   

 

In eerdere rapportages is aangegeven dat een aantal (tijdelijke) aanlegplaatsen bij het Muizenfort in 

Muiden gewenst zijn. “Stranden” bij de Hakkelaarsbrug is vanuit recreatief oogpunt ook niet erg. De 

Hakkelaarsbrug ligt minder dan 1,5 km vanaf het centrum van Muiderberg en heeft een aantal prima 

restaurants. In deze tijd waarin het aantal sloepen toeneemt waarop in beginsel niet kan worden 

overnacht, zijn combinaties met B&B, Airbnb of een hotel kansrijk en gevraagd. In Naarden is de 

situatie anders. Overnachten, al dan niet in combinatie met B&B, Airbnb of een hotel is gewenst maar 

niet in de Naardertrekvaart voor de Prinses Irenebrug. Voor het roeien is het doorvaartprofiel met 

name in dat deel van de Naardertrekvaart belangrijk en de nieuw te realiseren passantenhaven biedt 

benodigde en gewenste voorzieningen.        

 

Aantal schuttingen per uur 

De BRTN gaat uit van “continu bediening” van bruggen en sluizen die tot het toervaartnet behoren. De 

Naardertrekvaart is een binnen de BRTN vastgestelde route, categorie DM. Met “continue bediening” 

bedoeld men minimaal 4 bedieningen per uur. Zoals eerder aangegeven kunnen de sluizen ook niet 

sneller, dus het aantal openingen zal niet alleen voor de sluizen, maar ook voor de tussengelegen 

bruggen niet hoger zijn.  

  

maboe
Doorhalen
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7.   Samenvatting en conclusies 

 

Waterrecreatie Advies heeft in 2015 in opdracht van Tauw BV een rapport geschreven over de te 

verwachten toename van de recreatievaart in de Naardertrekvaart8. Daarover waren al eerder 

rapporten geschreven, maar in dit rapport is rekening gehouden met de effecten van de economische 

crisis in 2008 en o.a. vergrijzing en verandering van het vaargedrag. De te verwachten 

vaarbewegingen door de Naardertrekvaart zijn naar beneden bijgesteld naar 4.000 tot 5.000 en het 

aantal vaarbewegingen in het gedeelte van de afslag naar de passantenhaven in Naarden op 2.000 

tot 3.000. In dit rapport zijn we uitgegaan van respectievelijk 5.000 en 3.000. Deze aantallen zijn niet 

vanaf het begin, maar op termijn te verwachten na realisatie van projecten zoals de Krijgsman en de 

Bloemendalerpolder.  

In de Krijgsman en de Bloemendalerpolder worden woningen gebouwd met eigen ligplaatsen. Het 

gaat bij die projecten om kleinere boten / sloepen, de bruggen in de nieuwe woonwijken hebben een 

doorvaarthoogte van 1,40 m of 1,50 m. De in de toekomst te verwachten mix aan boten in de 

Naardertrekvaart verandert dus ook. Het aantal kleinere boten zal toenemen en dat heeft gevolgen 

voor het aantal boten dat in bijvoorbeeld de Keetpoortsluis past. Wij hebben daar geen rekening mee 

gehouden en zijn in overleg met Waternet uitgegaan van gemiddeld 4 schepen die per keer in de 

Keetpoortsluis kunnen worden geschut. Het gaat daarbij om boten van BRTN klasse DM, E en F. In 

de bijlage bij dit rapport wordt daar verder op ingegaan.  

De afmetingen en het bedieningsregime van de Keetpoortsluis zijn bepalend voor het aantal schepen 

dat in de toekomst kan worden verwerkt. Door overschakeling van handbediening op 

afstandsbediening van alle kunstwerken in de Naardertrekvaart en de nieuwe sluis naar het Gooimeer 

verwacht Waternet dat dat de snelheid van het verwerken van de schepen toeneemt, dus dat de 

bruggen korter open hoeven te staan. Daar hebben wij in deze analyse geen rekening mee gehouden.  

Verder zijn wij er van uitgegaan dat alle bruggen voor de passerende schepen moeten draaien. De 

Hakkelaarsbrug bij Muiderberg heeft in gesloten toestand een doorvaarthoogte van 1 m., de Prinses 

Irenebrug in Naarden heeft een doorvaarthoogte van 1,20 m en de Groene Brug die toegang biedt tot 

de nieuwe passantenhaven heeft een doorvaarthoogte van 0,95 m. Een flink aantal kleine sloepen en 

rubberboten (deel BRTN categorie F) kan hier onder door. Wij hebben daar geen rekening mee 

gehouden omdat in elke schutting wel een hogere boot zit zodat de bruggen in ieder geval moeten 

draaien. Los van de voorgenomen afstandsbediening, neemt de tijd waarop een brug open staat door 

toename van het aantal schepen in BRTN categorie F dus in de toekomst ook af.    

In de analyse zijn wij uitgegaan van een gelijk aantal boten per dag in de maanden juli en augustus. 

Op basis van 5.000 vaarbewegingen per jaar zijn dat 60 vaarbewegingen per dag op de 

Naardertrekvaart, 30 in elke richting. Op basis van 3.000 vaarbewegingen vanaf de splitsing naar de 

passantenhaven in Naarden zijn dat 36 vaarbewegingen per dag, 18 in elke richting. In de weekenden 

in het naseizoen halveert dit aantal. Op werkdagen in het voor en naseizoen is de vaart zo beperkt dat 

geen verdeling van het aantal schepen per uur te maken is.  

Er zijn dagen waarop het druk is en er veel wordt gevaren en er zijn dagen waarop het koud is of 

regent en men niet of nauwelijks vaart. Bij toervaart in mindere mate, maar bij dagtochten zijn de 

weersomstandigheden belangrijk. Als het druk is, zal je langer moeten wachten. De sluiscapaciteit 

vormt in die gevallen de bottleneck. Het zal net als bij de ochtend- en avondspits voor de auto leiden 

tot verschuivingen in het gebruik. Men vertrekt later of keert eerder terug. Eerder vertrekken kan niet 

door de afspraken met de roeivereniging. ’s Avonds laat naar Muiden of via de nieuwe sluis naar het 

Gooimeer kan in het weekend in het hoogseizoen (bediening bruggen en sluizen tot 21.00 uur).  

Dit overziend lijkt het geschetste scenario als toekomstverwachting en in de eerste jaren als ‘worst 

case scenario’ een geschikte basis voor het op te stellen verkeersmodel.   

                                                           
8 Toename recreatievaart in de Naardertrekvaart na realisatie van een verbinding met het Gooimeer 
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Bijlage (bron9)  
De provincie heeft besloten de (BRTN) status van de Naardertrekvaart terug te brengen van een CM-

route naar een DM-route. De diepgang bedraagt nu 1,30 m. De route is daardoor geschikt voor kleine 

motorboten en sloepen.  

 

Navolgend een tabel waarin de kleinere motorboten en sloepen in klassen zijn verdeeld10.  

 

Enkele afbeeldingen ter illustratie: 

Categorie DM                    

Categorie DM zijn motorboten waar ook nog toertochten mee worden gevaren.  

Categorie E 

Categorie E zijn grotere sloepen met een kleine opbouw en soms een keukentje of een toilet. Je kunt 

er misschien op slapen, maar primair zijn het schepen voor dagtochten. De doorvaarthoogte is ca. 

2m. 

                                                           
9 Bron: Afstemming recreatievaart Naardertrekvaart, Waterrecreatie Advies, maart 2017 
10 Tabel: gegevens en categorieën PVVP Fryslân, bewerkt door Waterrecreatie Advies 

 

Categorie Diepgang vaarweg Ingrijpdiepte Doorvaarthoogte bruggen

CM Grote motorboten > 1,50 1,6 > 3 of BB

DM Motorboten 1,3 1,4  2,5 of BB

E Kleine motorboten 1,1 1,1 1,5 - 2,5 of BB

F Sloepen 1 1 1 - 1,5 of BB

G Kano's 0,5 - 1 n.v.t. 1, obstakels toegestaan
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 Categorie F 

Categorie F zijn de bekende sloepen die voor dagtochten worden gebruikt. Het aantal is snel 

toegenomen. De doorvaarthoogte is 1 - 1,5 m. 

 

Langs de oever van de Naardertrekvaart liggen ook allerlei bootjes die in deze categorie thuishoren.  

Categorie G  

Categorie G zijn boten die normaalgesproken op de wal liggen zoals kano’s, opblaasboten, 

rubberbootjes met een aanhangmotor en bijvoorbeeld de roeiboten van de roeivereniging.  

 




