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1. Inleiding en opdracht 

Waterrecreatie Advies is door Tauw BV benaderd voor een expert judgement over de te verwachten 
toename van de recreatievaart in de Naardertrekvaart vanaf de Vecht bij Muiden tot de kruising waar 
de Naardertrekvaart verbonden wordt met het Gooimeer. In 2008 zijn door Grontmij vier potentiele 
tracés voor een verbinding tussen de Naardertrekvaart en het Gooimeer in kaart gebracht. In januari 
2009 heeft de ILG-subcommissie ‘Vaarverbinding Vecht-Gooimeer’ besloten een 
haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren naar de beleidsmatige, technische en financiële 
consequenties

1
. Gekozen is voor een verbinding langs de westkant van Naarden, variant A.                

In februari 2014 werd door DLG een schetsontwerp voor dit tracé gemaakt. In opdracht van de 
provincie Noord-Holland wordt die variant nu verder door Tauw BV doorgerekend. Benodigde 
investeringen en kosten voor beheer en onderhoud, gewenst bedieningsregime van bruggen en 
sluizen en fysieke aanpassingen passend bij de te verwachten toename van de recreatievaart zullen 
in kaart worden gebracht.    

De Naardertrekvaart tussen Muiden en Naarden en de verbinding vanaf de Naardertrekvaart naar het 
Gooimeer zal geschikt worden gemaakt voor boten van categorie DM conform de BRTN. Categorie 
DM is volgens de definities ‘een ontsluitingswater met doorvaartbeperkingen, geschikt voor 
motorboten met een diepgang van 1,10 meter en een opbouwhoogte boven de waterlijn van 2,40 
meter’

2
.  

 

2. Aanpak 

Om een zo goed mogelijke schatting te maken van de toename van het aantal recreatievaartuigen dat 
van de Naardertrekvaart gebruik zal maken, zullen een aantal onderwerpen nader worden 
beschouwd: 

a. Korte terugblik op de historie van de Naardertrekvaart en de vaarverbinding Vecht - Gooimeer 
b. Huidig recreatief gebruik en de omgeving van de Naardertrekvaart  
c. Van huidige situatie naar een vaarweg die voldoet aan categorie DM (BRTN) 
d. Schatting in 2008 van de recreatievaart in de Naardertrekvaart na realisatie van een 

verbinding met het Gooimeer 
e. Marktontwikkelingen en trends in de watersport en ontwikkelingen in Naarden en Muiden 
f. Openingstijden van bruggen en sluizen 
g. Expert judgement te verwachten toename recreatievaart (ten opzichte van nu) 

 

3. Expert Judgement toename aantal vaarbewegingen 
 

a. Korte terugblik op de historie van de Naardertrekvaart en de vaarverbinding Vecht - 
Gooimeer 

BRTN 
 
In de eerste Beleidsvisie Recreatietoervaart in Nederland (BRTN) in 1997 werd de verbinding tussen 
de Utrechtse Vecht en het Gooimeer als ‘ontbrekende schakel genoemd’. In de periode daarna werd 
de route in het BRTN aangemerkt als ‘een te realiseren kansrijke verbinding’. Realisatie van de 
vaarweg zou resulteren in een veilige verbinding voor de kleine watersport van de Zeeuwse wateren 
naar de besloten Randmeren.  
 
Groene Uitweg 
 
In september 2003 hebben regionale en plaatselijke overheden en maatschappelijke organisaties 
het ‘Manifest Uitweg’ ondertekend. Hierin was een dubbeldoelstelling opgenomen: 

1. Het verbeteren van de bereikbaarheid tussen Schiphol, Amsterdam en Almere en 

                                                           
1
 Haalbaarheidsonderzoek Vaarverbinding Vecht Gooimeer, Grontmij, december 2009 

2
 Voor een verdere toelichting zie o.a. hoofdstuk 3c.  
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2. Bescherming en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied. 
Bij de uitwerking van de dubbeldoelstelling was de balans tussen de twee doelen van groot belang.  
In de periode februari 2005 tot februari 2006 is in een brede samenwerking van partijen (provincies, 
gemeenten en maatschappelijke organisaties) vervolgens gewerkt aan een Uitvoeringsprogramma

3
.  

 
De binnendoorverbinding Vecht – Gooimeer werd in het Uitvoeringsprogramma als een van de elf 
‘sterprojecten’ benoemd. Sterprojecten moeten tenminste aan een van navolgende criteria voldoen:  

1. Het project is haalbaar, illustratief en inspirerend voor de wijze waarop de Groene 
Uitwegpartijen aan de uitvoering willen werken (integraal, innovatief, gericht op ontwikkeling 
én beheer); 

2. Het project is een zogenaamde ‘Quick win’ (eenvoudig uitvoerbaar) en heeft een 
enthousiasmerende werking door de snelle uitvoering; 

3. Het project vormt een kansrijke koppeling met grootschalige ontwikkelingen 
(Noordvleugelprogramma, Groene Hart e.d.).   

 
De Naardertrekvaart in 1956 

Voor het historisch gevoel is het ook altijd interessant even terug te vallen op een oude waterkaart. 
Navolgend een uitsnede uit de ANWB waterkaart van de Vechtplassen uit 1956

4
. 

 

In 1956 had de Naarder Trekvaart volgens de waterkaart een diepgang van 1,60 meter. De 
Karnemelksloot was volgens de kaart onbevaarbaar en de Trekvaart naar de ’s-Gravelandsche Vaart 
tussen Bussum en de Vecht had een diepgang van 1,20 meter.  

                                                           
3 ‘Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg’, 17 februari 2006 
4
 Waterkaart van het Vecht-Plassen Gebied, Samengesteld door het Bureau voor Watertoerisme in 

  Amsterdam, uitgegeven door de Kon. Nederlandse Toeristenbond A.N.W.B. in 1956 
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b. Huidig recreatief gebruik en de omgeving van de Naardertrekvaart  

Diepgang en doorvaarthoogte 

Volgens de huidige waterkaart van de ANWB heeft de Naardertrekvaart een diepgang van 1,30 meter. 
De (gegarandeerde) diepgang is dus sinds 1956 met 30 cm afgenomen. De Karnemelksloot is nu wel 
bevaarbaar. Volgens de waterkaart is de diepgang 1 meter, de doorvaarthoogte wordt beperkt door de 
(vaste) spoorbrug die een doorvaarthoogte heeft van 1,10 meter. De ’s-Gravelandse Vaart heeft nog 
steeds een diepgang van 1,20 meter. 

Voor o.a. de Naardertrekvaart, van de Vestinggracht in Muiden tot de Buiten Vestinggracht in Naarden 
is door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 9 december 2014 een vaarwegprofiel 
vastgesteld

5
. De bevaarbare breedte van de Naardertrekvaart is volgens dit besluit 10 meter bij 1,30 

waterdiepte.  Voor het gedeelte van de Hakkelaarsbrug tot de Buiten Vestinggracht in Naarden geld 
aanvullend een bevaarbare breedte van 16 meter bij 70 cm waterdiepte. Over het hele traject, van 
Muiden tot Naarden Vesting, heeft de Naardertrekvaart een doorvaarthoogte van maximaal 5,60 meter 
(brug A1)

6
.  

Over de gewenste doorvaartprofielen is volgens het besluit met de vaarwegbeheerders overleg 
gevoerd. Bij de berekening van de doorvaartprofielen is uitgegaan van de systematiek van de 
Richtlijnen Vaarwegen 2011. De vaarwegprofielen moeten worden gezien als de minimaal 
benodigde afmetingen van vaarwegen die nodig zijn voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer. 
Vaarwegbeheerders zijn vrij om ruimere dwarsprofielen dan de vastgestelde te 
realiseren en te onderhouden. 
 
Bediening bruggen en sluizen 

De bedieningstijden van de Keetpoortsluis met brug in Muiden, de toegang tot de Naardertrekvaart, is 
vastgelegd in een besluit van Gedeputeerde Staten van 6 april 2012

7
. In de periode van 1 april tot 1 

november worden de brug en de sluis bediend van maandag t/m zondag, inclusief feestdagen van 
9.00 - 11.00 uur en van 16.00 - 17.00 uur. In ‘de winterperiode’ van 1 november t/m 31 maart worden 
de brug en sluis bediend van maandag t/m vrijdag van 11.45 – 12.15 uur en van 12.45 – tot 13.15 uur. 
Op zaterdag, zon- en feestdagen wordt de brug in deze periode niet bediend. De brug en de sluis zijn 
in eigendom en beheer bij AGV/Waternet.  
 
De Naarderpoortbrug is in eigendom en beheer bij Domeinen. De bediening van de brug wordt 
verzorgd door Waternet. Deze brug draait volgens de zelfde openingstijden als de Keetpoortsluis. 
 
De Hakkelaarsbrug bij Muiderberg heeft een afwijkend bedieningsregime. Deze brug draait het hele 
jaar van 14.00 tot 15.00 uur. De Hakkelaarsbrug is eigendom van de gemeente Muiden en wordt net 
als de andere bruggen in dit deel van de Naardertrekvaart bediend door Waternet.  
 
In Naarden, na de kruising met de A1 (doorvaarthoogte 5,50 m) tot de beoogde passantenhaven 
liggen 3 bruggen. De eerste brug is voetgangersbrug De Kwakel met een doorvaarthoogte van 2,50 
m. Deze brug is in principe beweegbaar, maar op dit moment niet als zodanig in gebruik. Vlak voor 
Naarden Vesting ligt de Irenebrug (beweegbaar, doorvaarthoogte 1,20 m) en daarachter vanaf de 
Naardertrekvaart naar de kom waarin de passantenhaven is voorzien, de Groenebrug (ophaalbrug, 
doorvaarthoogte 0,95 m). De bruggen in Naarden worden door de gemeente bediend, het hele jaar 
van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Op zaterdag, zon- en feestdagen worden de 
bruggen niet bediend.       
 
Brug- en sluispassages 
 
Het aantal brug en sluispassages in de Naardertrekvaart is beperkt. Volgens Waternet zijn de 
Keetpoortsluis, de Naarderpoortbrug en de Hakkelaarsbrug in 2014 alle drie iets minder dan zeventig  
keer bediend (resp.: 63,67 en 69 keer). Het aantal passerende schepen varieert iets meer (resp.: 160, 

                                                           
5
 Besluit nummer 502006 / 502021 d.d. 9 december 2014 

6
 Bron: Wateralmanak ANWB 2015 

7
 Besluit nummer 2012-16034 d.d. 6 april 2012 
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168 en 96 schepen). Daaruit valt af te leiden dat een deel van de boten die de Keetpoortsluis 
passeren, niet doorvaren naar Naarden.  
 
Het lage aantal passages in de richting van Naarden ligt niet alleen aan de (beperkte) 
bedieningstijden, maar wordt vooral veroorzaakt omdat de route naar Naarden nu in Naarden eindigt. 
De afstand van de Keetpoortsluis bij Muiden naar Naarden Vesting via de Naardertrekvaart is ruim 7 
km en er zijn op het traject geen voorzieningen behalve enkele wachtplaatsen. Een rondje van Muiden 
naar Naarden en dan via de Karnemelksloot, de ’s-Gravelandse Vaart en de Vecht terug naar Muiden 
is ruim 20 km. Qua afstand een mooie dagtocht als de bedieningstijden van de bruggen en sluizen op 
elkaar zijn afgestemd. De beperking in deze route is de doorvaarthoogte van de bruggen in de 
Karnemelksloot ten westen van Bussum. De doorvaarthoogte is hier maximaal 1,10 meter 
(spoorbrug). De route is dan ook alleen geschikt voor (kleine) sloepen, visboten en open boten.   
 
De omgeving van de Naardertrekvaart 
 
De Naardertrekvaart werd in 1641 in zes weken gegraven en kostte circa 240.000 gulden. De kosten 
werden door Muiden, Naarden en Amsterdam betaald. Op de trekvaart werd gedurende twee eeuwen 
een geregelde trekschuitdienst onderhouden. Door de komst van de spoorbaan en een trambaan aan 
het eind van de 19e eeuw verloor de trekvaart zijn status als transportroute

8
. 

 
De trekvaart is gelegen in het Groene Uitweggebied

9
, een bijzonder gebied, gekenmerkt door 

landelijke rust, openheid, natuurlijke en cultuurhistorische waarden. Tussen de stedelijke concentraties 
van Amsterdam en het Gooi ligt een afwisselend landschap van veenrivieren met de Vecht en de 
bijhorende landhuizen als ruggengraat, maar ook de Gein, Angstel en Holendrecht. 
 
Een landschap van koeien en weidevogels in klei- en veenweidepolders met kenmerkende 
verkavelingpatronen die voor grote delen nog volledig authentiek zijn. Het IJmeer, de Oostelijke 
Vechtplassen en het Naardermeer zijn bekend om hun watersportmogelijkheden en/of natuurwaarden. 
De vestingen en forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam (Unesco) 
zijn cultuurhistorische parels. Het samenspel tussen de rivieren, polders en plassen vormt de kracht 
van het gebied en maakt dat zowel de wandelende, fietsende of varende passant niet alleen kan 
genieten van de rust en openheid, maar ook van de continue afwisseling van landschappen en 
indrukken. Het gebied maakt onderdeel uit van drie (voormalige) nationale landschappen: ‘de Stelling 
van Amsterdam’, ‘de Nieuwe Hollandse Waterlinie’ en ‘ het Groene Hart’. 
 

 
  

                                                           
8
 Bron: Wikipedia 

9
 Bron: Uitvoeringsprogramma II Groene Uitweg, Grontmij, maart 2007 
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Uit bovenstaand blijkt dat de omgeving van de Naardertrekvaart incl. de plaatsen Muiden en Naarden 
bijzonder zijn. Vanaf het water is dat maar beperkt zichtbaar. De Naardertrekvaart is een recht kanaal 
zonder veel variatie en wordt gekruist door de A1 en de A6. Het is een blauwe ader die loopt door een 
gebied met snelwegen. Ook langs de Naardertrekvaart lopen wegen, o.a. de  Naarderstraatweg en de 
Amsterdamsestraatweg. De Naardertrekvaart is daardoor niet een attractief gebied om in de natuur 
aan te leggen en van de rust te genieten. De kracht van de Naardertrekvaart moet worden gevonden 
in het maken van verbindingen met de omgeving, zoals aanlegplaatsen bij het Muizenfort in Muiden 
en de mogelijkheid om Naarden Vesting met een boot te bezoeken. Die mogelijkheden ontstaan door 
het realiseren van een verbinding met het Gooimeer. De oorspronkelijke argumentatie achter deze 
mogelijkheid, het creëren van een veilige alternatieve binnendoor route voor kleinere boten vanaf 
Muiden naar de Randmeren, lijkt achterhaald. Het is in ieder geval niet meer de primair toegevoegde 
waarde. Door een verbinding met het Gooimeer bij Naarden ontstaat een nieuwe mogelijkheid vanaf 
Muiden of Naarden een rondje te varen via de Naardertrekvaart en het IJmeer en een betere 
mogelijkheid om als passant met een boot Naarden (Vesting) te bezoeken. Het rondje kan worden 
gemaakt als dagtocht of als weekendtocht. 

De omgeving van de Naardertrekvaart tussen vanaf de Hakkelaarsbrug tussen Muiden en Naarden 

Beperkte wachtmogelijkheden aan weerszijden van de Naarderpoortbrug bij Muiden en geen aanlegplaatsen bij 
het Muizenfort op de achtergrond links. 

Er zijn geen aanlegmogelijkheden tussen de Keetpoldersluis en de Naarderpoortbrug bij Muiden. Bij 
beide objecten zijn beperkte wachtvoorzieningen.  

Als men vanaf de Keetpoortsluis de Naarderpoortbrug is gepasseerd ligt meteen aan de linkerhand 
het Muizenfort. Het Muizenfort heeft een rijke historie en is zeker een bezoek waard. Volgens 
Wikipedia is het fort opgegaan in het landschap en daardoor moeilijk te zien. Een terechte opmerking 
zoals blijkt uit bovenstaande foto links.  

In Muiden zijn geen aanlegplaatsen bij het Muizenfort. Het realiseren van aanlegplaatsen met 
beperkte voorzieningen bij het Muizenfort zou de nieuwe gebruikers van de Naardertrekvaart de 
mogelijkheid bieden met de boot het Muizenfort te bezoeken en naar het Muiderslot te wandelen.  
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Ook in Naarden is de entree niet erg gastvrij. De staat van de bootjes langs de kant is rommelig. 
Langs de vaart loopt een drukke weg waaraan industriële bedrijven gevestigd zijn. De omgeving is 
niet echt aantrekkelijk om aan te leggen. Daarvoor moet men doorvaren naar het eind, naar de locatie 
waar de nieuwe passantenhaven is gepland. 

Entree van de stad Naarden en rechts de havenkom waar een passantenhaven met 40 plaatsen is voorzien.  

 

De route naar de nieuwe passantenhaven loopt langs Jachthaven Naarden en langs de westkant van 
het Industrieterrein Gooimeer Noord.  

 

Gepland tracé van de vaarverbinding tussen de Naardertrekvaart en het Gooimeer 
10

 

Door het gebied tussen Jachthaven Naarden en de Golfbaan Naarderbos loopt ook de IJsselmeerweg 
van Naarden naar het Naarderbos en Muiderberg. In de spits zorgt die voor de nodige verkeersdrukte.   

De afstand vanaf het Gooimeer naar de nieuw geprojecteerde passantenhaven voor Naarden Vesting 
is ca. 3,5 kilometer. Een rondje vanaf Muiden via de Naardertrekvaart naar de nieuwe verbinding met 
het Gooimeer en terug naar Muiden onderlangs de eilanden Hooft, Warenaar en De Drost voor 
Muiderberg is ca. 16 km. Dit is een goed te overbruggen afstand tijdens een dagtocht.   

                                                           
10

 Gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting, DLG Ministerie van EZ, maart 2015 
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c. Van huidige situatie naar een vaarweg die voldoet aan categorie DM (BRTN) 

De Naardertrekvaart van Muiden naar Naarden en de nieuwe verbinding met het Gooimeer moet 
voldoen aan categorie DM van de Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland (BRTN). Dat betekent 
dat de route geschikt is voor motorboten met een diepgang van maximaal 1,10 meter en een 
opbouwhoogte boven de waterlijn van maximaal 2,40 meter. De afstand tussen de onderkant van een 
boot en de waterbodem van het vaarwater wordt “kielspeling” genoemd. De kielspeling is 
normaalgesproken minimaal 20 cm. De Naardertrekvaart is volgens de ANWB waterkaart 1,30 meter 
diep en voldoet dus aan klasse DM van de BRTN. De diepgang wordt door Waternet onderhouden. 
Meestal wordt met een extra marge onderhoud gepleegd (opleveringsdiepte 1,50 meter). Het 
vaarwegprofiel, de breedte waarover de diepgang moet worden bereikt, wordt beschreven in het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 9 december 2014, nr. 502006/502021, tot 
vaststelling van de scheepsafmetingen en de vaarwegprofielen. De breedte van het vaarwegprofiel 
beïnvloed te veiligheid. Kruisende schepen moeten elkaar veilig kunnen passeren. De veiligheid wordt 
verder beïnvloed door de toegestane vaarsnelheid. Volgens de Wateralmanak is die in de 
Naardertrekvaart maximaal 6 km per uur. Diepgang, kielspeling en vaarsnelheid beïnvloeden de 
“zuiging” (waterverplaatsing door passerende schepen) in een vaarwater en daarmee o.a. afkalving 
van- en onderhoud aan oevers.   

De hoogte tussen de opbouw van een motorboot en de onderkant van een brug wordt “schrikhoogte” 
genoemd. Ook deze afstrand is volgens bovengenoemd besluit van Gedeputeerde Staten 20 cm. De 
minimale brughoogte om te voldoen aan categorie DM is dus 2,60 meter.  

  

De laagste vaste brug in De Naardertrekvaart vanaf Muiden naar Naarden is op dit moment 5,60 
meter. Alle andere bruggen zijn beweegbare bruggen. Qua doorvaarthoogte voldoet de route dus aan 
BRTN categorie DM.   

Ook over brug- en sluisopeningstijden doet de BRTN uitspraken. Het zijn geen regels, maar richtlijnen 
omdat niet iedere vaarweg even intensief wordt gebruikt. Voor “Ontsluitingswateren” (categorie BZM 
en BM) en “Ontsluitingswateren met doorvaartbeperkingen” (categorie CM en DM) adviseert men in 
de periode van 1 april tot 1 november continue bediening van maandag t/m zondag. Continue 
bediening betekent minimaal 4 x per uur. In het winter- en winterbergingseizoen van 1 november tot 1 
april adviseert men bediening op aanvraag van maandag t/m zaterdag voor de recreatievaart tenzij er 
een uitgebreider bedieningsregime is voor de beroepsvaart.    

De bediening van de Keetpoortsluis en de beweegbare bruggen in de Naardertrekvaart voldoet dus 
niet aan de richtlijnen zoals vermeld in de BRTN. Met eerder vermelde ca. 70 brugopeningen per jaar 
en minder dan 170 passerende boten (cijfers 2013) is dit ook begrijpelijk.  

Er zal een bedieningsregime moeten worden gevonden wat past bij het aantal gebruikers in de nieuwe 
situatie waarbij de Naardertrekvaart is verbonden met het Gooimeer en een grotere doelgroep gebruik 
gaat maken van de nieuw ontstane vaarmogelijkheden. Het huidig gebruik van de Naardertrekvaart 
door de Roeivereniging Naarden vergt nadere afstemming. Partijen hebben aangegeven rekening te  
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willen houden met de wensen van de roeivereniging zoals beschreven in een convenant tussen 
watersportorganisaties, de roeivereniging en overheden

11
.   

 

d. Schatting in 2008 van de recreatievaart in de Naardertrekvaart na realisatie van een 
verbinding met het Gooimeer 

In de rapportage ‘Veilig en aantrekkelijk varen via Vecht - Naardertrekvaart – Gooimeer’ heeft Grontmij 
in 2008 een schatting gemaakt van het aantal vaarbewegingen

12
. Daarbij is gebruik gemaakt van 

onderzoekgegevens van Waterrecreatie Advies uit die periode. De sluiswachter van de Keetpoortsluis 
gaf toen aan dat tussen 1 april en 1 november 92 boten de sluis passeerden (2014: 160). Een deel 
van deze boten vaart een rondje via de Karnemelksloot en de ‘s –Gravelandse Vaart. Tijdens dit 
rondje passeert men ook de Uitmeersluis. 71 boten passeerden in 2008 de Uitmeersluis.    

Voor het schatten van het mogelijke aantal vaarbewegingen in de Naardertrekvaart na realisatie van 
een verbinding met het Gooimeer bij Naarden is toen gekeken naar het aantal sluispassages in de 
Randmeren (Roggebotsluis en Nijkerkersluis) en in de Vecht bij Muiden (Zeesluis). Het aantal 
sluispassages in de Randmeren was toen vrij stabiel. Het aantal passanten in de Randmeren (toen ca. 
50.000) en het aantal sluispassages daalde licht.   

De Vechtbrug bij Muiden draaide in 2008 voor in totaal 3.200 pleziervaartuigen
13

. Geschat werd dat dit 
10% was van het totale aantal pleziervaartuigen dat de via de Vecht naar Muiden of richting Weesp 
voer. Het totale aantal pleziervaartuigen werd derhalve geschat op 32.000. In 2008 zijn een aantal 
tracés om de Naardertrekvaart bij Naarden aan te laten sluiten op het Gooimeer nader onderzocht. 
Een van de tracés was tracé A, het tracé dat nu verder wordt uitgewerkt. Als niet alleen de 
Naardertrekvaart verbonden zou worden met het Gooimeer, maar ook Naarden Vesting door de 
nieuwe verbinding beter bereikbaar zou worden voor recreatievaartuigen, dan werden in Naarden 
2.000 tot 3.300 passanten verwacht

14
. Het ging daarbij om een deel van de schepen die via Muiden 

en de Naardertrekvaart naar Naarden Vesting zouden varen en om schepen die via de nieuwe 
verbinding met het Gooimeer de stad aan zouden doen. Twee stromen die bij elkaar komen in 
Naarden. Het aantal is een schatting en afhankelijk van de aantrekkelijkheid (faciliteiten in de haven) 
en bereikbaarheid van de stad (bediening bruggen).    

In de rapportage ‘Haalbaarheidsonderzoek Vaarverbinding Vecht Gooimeer’ uit 2009 wordt verwezen 
naar de quickscan vaarbewegingen uit 2008. Aangegeven wordt dat er ca. 27.000 vaarbewegingen 
van motorbootpassanten op de Vecht en de Randmeren plaatsvinden. Na realisatie van een 
verbinding met het Gooimeer zouden daarvan dus ca. 2.000 tot 3.300 Naarden vesting bezoeken. Het 
aantal vaarbewegingen op de Naardertrekvaart inclusief de bezoekers aan Naarden Vesting werd 
geschat op 5.000 à 6.000. De rapportage geeft aan dat dit exclusief zeilboten en sloepen is. Dat 
zeilboten zijn uitgesloten ligt voor de hand omdat in beide trajecten vaste bruggen zijn opgenomen. 
Sloepen maken echter gewoon deel uit van genoemde aantallen, omdat ze in de sluizen worden 
meegeteld.  

e. Marktontwikkelingen en trends in de watersport en ontwikkelingen in Naarden en Muiden 

Alvorens een uitspraak (expert judgement) te doen over het aantal vaarbewegingen in de 
Naardertrekvaart tussen Muiden en de nieuw te realiseren verbinding met het Gooimeer worden een 
aantal ontwikkelingen in de watersport sinds 2008 in kaart gebracht. De ontwikkelingen worden 
gebaseerd op onderzoek in het IJsselmeergebied en de Randmeren

15
. Sinds 2008 is stagneert de 

groei van het aantal boten in het IJsselmeergebied en in 2012 was voor het eerst sprake van een 
beperkte krimp (-500 boten is – 1,5%). Om meer grip te krijgen op ontwikkelingen zijn sinds 2009 ook 
sluispassages van de toegangssluizen naar het gebied geïnventariseerd en meegenomen in de 
toekomstverwachtingen. Het aantal passanten in jachthavens werd al langer bijgehouden.      

                                                           
11

 Gezamenlijk gebruik Naardertrekvaart, augustus 2013 
12

 Quickscan vaarbewegingen, Grontmij, december 2008 
13

 Bron: SRN, Quickscan Vechtverkeer Programma van Eisen en Wensen waterpartners, versie 4, 14 
november 2008 
14

 Quickscan Vaarbewegingen, inschatting en berekening volgens Waterrecreatie Advies 
15

 Monitor ontwikkeling watersport IJsselmeergebied 2009, 2010 en 2012.  
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Uit de nieuwe onderzoekgegevens bleek dat het aantal boten in 2012 voor het eerst licht was gedaald, 
maar het aantal sluispassages en passanten daalde al langer. Dit is een gevolg van veranderingen in 
het vaargedrag. Het aantal lange vakanties met de boot daalt. Deze trend wordt o.a. veroorzaakt door 
een toename van het aantal vakanties naar het buitenland, mede als gevolg van dalende 
vliegtarieven. Uiteraard speelt ook het weer in Nederland hierbij een rol. Het aantal korte vakanties 
neemt toe en dat betekent meer dag- en weekendtochten in de omgeving van de vaste ligplaats van 
de boot. Door betere weersverwachtingen zijn korte vakanties in Nederland beter te plannen. Voor de 
recreatietoervaart in Nederland heeft dat gevolgen, hetgeen meetbaar is in het aantal passanten in 
jachthavens en het aantal sluispassages.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkeling aantal ligplaatsen, boten en passanten in het IJsselmeergebied
16

 

 

                                                           
16

 Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied 2012, rapportage Noord-Holland, december 2012 
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Uit de sluispassages van de drie sluizen blijkt een duidelijke trend, het aantal passages daalt. In 2007 
passeerden 26.000 schepen de Grote Zeesluis in Muiden en in 2014 is het aantal passages gedaald 
naar ruim 23.000. Verhoudingsgewijs doet Muiden het “beter” dan de Randmeren, maar er is duidelijk 
sprake van een afname van het aantal vaarbewegingen, ook in Muiden. Het weer speelt o.a. een rol 
bij jaarlijkse fluctuaties.  

Ondanks de afname van het aantal sluispassages (en passanten) zijn er een aantal argumenten aan 
te voeren waarom het bevaarbaar en bruikbaar maken van de Naardertrekvaart in een behoefte zal 
voorzien: 

 De populariteit van dag- en weekendtochten neemt toe. Een nieuwe route / rondje vanaf 
Muiden of Naarden via de Naardertrekvaart en terug via het IJmeer zal zeker in een behoefte 
voorzien. De lengte van deze tocht is ruim 20 km. Bij een vaarsnelheid van maximaal 6 km / 
uur in de Naardertrekvaart zal deze tocht als dagtocht ca. 4 – 6 uur duren. 

 Tijdens een weekendtocht is het mogelijk de tocht te onderbreken en in Muiden 
(passantenplaatsen Muizenfort) of in Naarden (nieuwe passantenhaven) te overnachten. 

 Het verbeteren van de brug- en sluisbediening in het traject zal ook positieve gevolgen 
hebben op het rondje via Muiden en Naarden over de Karnemelksloot en de ’s-Gravelandse 
Vaart. Dit geldt i.v.m. de beperkte doorvaarthoogte (1,10 meter) echter voor een beperkte 
doelgroep (kleine sloepen en andere open boten).  

Een open boot verlaat de Vesting Gracht in Naarden en een sloep passeert een brug met een doorvaarthoogte 
van 1 meter 

 In Muiden zijn ontwikkelingen gepland waaronder de aanleg van een buitendijkse haven in 
combinatie met woningbouw op het KNSF-terrein en er zijn plannen voor woningbouw in de 
Bloemendaler polder. Ligplaatshouders in de geplande buitendijkse haven zijn met name op 
groot water gericht (zeiljachten) en horen niet bij de doelgroep die van de Naardertrekvaart 
gebruik zal maken. De bootjes bij de woningen in de Bloemendaler polder zullen echter zeker 
de route via de Naardertrekvaart naar Naarden en terug via het IJmeer (ca. 20 km) of de iets 
kortere route via Karnemelksloot en de ‘s–Gravelandse Vaart waarderen (ca. 15 km). 

 Voor de ligplaatshouders met een sloep of motorboot in Jachthaven Naarden of een van de 
andere jachthavens in het Gooimeer zullen de nieuwe routemogelijkheden en de mogelijkheid 
met de boot Naarden Vesting te bezoeken, van toegevoegde waarde zijn. De 
doorvaarthoogte van de nieuwe sluis en bijbehorende vaste brug is daarbij maatgevend. 
Volgens de BRTN zou de doorvaarthoogte van de brug 2,60 meter zijn. Dit is ook het 
uitgangspunt in de door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vastgestelde 
vaarwegprofielen voor DM routes

17
. Voor de toervaart zijn dit belangrijke maten, omdat de 

doorvaarthoogte bepalend is voor het type boot dat van de vaarweg gebruik zal maken. Boten 
die in het IJsselmeergebied varen, besteden als passant gemiddeld € 115 per boot per 
nacht

18
. 
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 Besluit GS d.d. 9 december 2014, nr. 502006/502021 
18

 Recreatietoervaart in het IJsselmeergebied, Waterrecreatie Advies, januari 2014 



-13- 

 

Maand Z N totaal

januari 0% 0% 0%

februari 0% 0% 0%

maart 0% 0% 1%

april 3% 2% 5%

mei 5% 5% 10%

juni 8% 8% 16%

juli 14% 13% 27%

augustus 14% 9% 24%

september 6% 5% 11%

oktober 2% 2% 4%

november 1% 1% 2%

december 0% 0% 0%

55% 45% 100%

Boten in Jachthaven de Rijd in Nieuwe Niedorp. De Barkas 1000 MK op de foto rechts heeft een opbouwhoogte 
(“kruiphoogte”) van 2,40 meter. De bruggen in de regio hebben een doorvaarthoogte van 2,60 meter.      

 

f. Openingstijden van bruggen en sluizen 

Het aantal boten dat van een route gebruik maakt, wordt mede bepaald door de openingstijden van 
bruggen en sluizen. Zeker als de kunstwerken deel uitmaken van een route die aantrekkelijk is voor 
dag- en weekendtochten. Langs de Naardertrekvaart (t/m Naarden Vesting) liggen geen reparatie- en 
onderhoudsbedrijven. Dat betekent dat de route een toeristisch karakter heeft. De gebruikers (sloepen 
en motorboten) varen dus eigenlijk alleen in het seizoen als de weersomstandigheden redelijk zijn.  

Voor een sloep is het vaarseizoen korter dan voor 
een kajuitmotorboot met verwarming aan boord. Uit 
de passages van de recreatievaart door de Grote 
Zeesluis in Muiden blijkt het recreatieseizoen 
vooral beperkt te zijn tot de periode 1 april tot 1 
november en dan met name in het hoogseizoen 
met een snelle daling van het aantal passages in 
de “schouderseizoenen”.  

De uitkomsten rechtvaardigen een 
bedieningsregime dat zich beperkt tot het 
hoogseizoen (1 april – 1 november). De meeste 
passages vinden plaats in de periode 1 juni t/m 
september (78%). In de periode voor juni gaat het 
met name over het Pinksterweekend en andere 
weekenden waarop het mooi weer is.  

Omdat het aantal passages in het vroege voor- en het late naseizoen (m.n. april en oktober) op 
doordeweekse dagen beperkt zal zijn, is men mogelijk geneigd het bedieningsregime daarop aan te 
passen. Het aantal sloepen dat van de route gebruikt maakt zal in die maanden vooral lager zijn. 
Motorboten met een kajuit hebben verwarming aan boord en trekken zich weinig van de kou aan. Op 
deze boten varen veel oudere watersporters die tochten maken en voor wie het voor- en naseizoen 
zich leent voor het ontdekken van nieuwe routes. Bediening op afroep op doordeweekse dagen in 
april en oktober is gezien het te verwachten aantal passages een overweging waard. Nu worden de 
bruggen wel op doordeweekse dagen bediend.  
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In 2001 heeft in het IJsselmeergebied (incl. Randmeren) een onderzoek plaatsgevonden o.a. naar de 
tijden waarop boten de jachthavens in en uitvaren

19
. In 7 jachthavens zijn op 5 dagen in het voor- en 

naseizoen tellingen verricht.  

 

 

Sommige schepen vertrekken ’s morgens “vroeg”. Het gaat dan met name om schepen die een wat 
langere tocht willen maken. De meeste schepen varen in de loop van de middag de haven weer 
binnen, zodat men nog kan winkelen of de omgeving kan verkennen. De drukte op het water is dus 
redelijk gelijkmatig verdeeld over een dag. Een beperkt aantal vertrekt vroeg en een beperkt aantal 
komt laat binnen. 

Er van uitgaand dat men de toervaarders en de mensen die een dag- of weekendtocht willen maken 
op de nieuwe route wil faciliteren betekent een uitbreiding van de openingstijden van bruggen en 
sluizen. Nu worden de Keetpoortsluis (met bijbehorende brug) en de Naarderpoortbrug in Muiden in 
de periode van 1 april tot 1 november dagelijks bediend van 9 – 11 uur en van 16 – 17 uur. De 
verderop gelegen Hakkelaarsbrug wordt in dezelfde periode van maandag t/m vrijdag bediend van 14 
– 15 uur. In het weekend en op zon- en feestdagen draait de Hakkelaarsbrug niet.  
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 Onderzoek uitvaarpercentages jachthavens IJsselmeergebied, Waterrecreatie Advies, 1 oktober  
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Voor een bedieningsregime waarbij men voor een belangrijk deel tegemoet komt aan het vaargedrag 
van watersporters, zouden de bruggen en sluizen eigenlijk de hele dag van 9 – 17 uur moeten worden 
bediend. Een avondopening vergt een nadere motivatie. In Friesland draaien alle bruggen van 9 tot 19 
uur en in het hoogseizoen (1 juni – 1 september) van 9 tot 20 uur. De Grote Zeesluis in Muiden draait 
van 1 juli tot 1 september dagelijks van 7.30 tot 21 uur. In het voor- en naseizoen begint men iets later 
(8 uur) en eindigt men iets eerder (20.30 uur) met enkele pauzes. Als in Muiden en in Naarden  
overnachtingsmogelijkheden worden geboden (passantenhaven bij het Muizenfort en in Naarden bij 
de vesting), dan lijkt een avondopening in Muiden weinig toe te voegen. Aan het eind van de dag 
“stranden” in een passantenhaven bij het Muizenfort is niet erg en voor de stad misschien wel goed 
om de druk wat te verdelen. Ondanks de uitbreiding is de ruimte bij Fort H beperkt.  

In Naarden is een avondopening van de Irenebrug en de Groenebrug wel nodig, omdat men anders 
de passantenhaven niet kan bereiken. Gezien het drukke verkeer is een spitssluiting te overwegen.  

Ruimere bedieningstijden van de nieuwe sluis naar het Gooimeer zijn ook zinvol, omdat men dan het 
gebied altijd nog in- en uit kan varen (zelfbediening?). Met de roeivereniging zullen nadere afspraken 
moeten worden gemaakt over het traject tussen de nieuwe afslag naar het Gooimeer en de 
passantenhaven bij Naarden Vesting.  

 

Roeiers met een skiff in de Trekvaart voor de Irenebrug in Naarden.  
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f. Expert judgement te verwachten toename recreatievaart (ten opzichte van nu) 

Aan Waterrecreatie Advies is een expert judgement gevraagd ten aanzien van aantal extra te 
verwachten boten in de Naardertrekvaart tussen Muiden en de nieuwe afslag naar het Gooimeer 
zonder uitgebreid onderzoek te doen. We zijn daarom uitgegaan van bestaande gegevens en 
bekende trends en ontwikkelingen. Uitgangspunt is dat de hele route vanaf Muiden naar de nieuwe 
sluis en naar Naarden Vesting geschikt wordt gemaakt voor boten van klasse DM (classificatie BRTN). 
In 2009 is Grontmij uitgegaan van 5.000 à 6.000 vaarbewegingen op de Naardertrekvaart tussen 
Muiden en Naarden en dat 2.000 à 3.300 vaartuigen Naarden Vesting zouden bezoeken. 

Sinds 2009 is de situatie in de watersport gewijzigd zoals aangegeven in deze rapportage. Dat heeft 
gevolgen voor eerdere aannames. Verandering in het vaargedrag van watersporters, vergrijzing in de 
watersport en o.a. de economische crisis waardoor de woningbouw en de verkoop van boten voor een 
belangrijk deel is vertraagd of stilgevallen, spelen een rol

20
. Het gevolg is naar verwachting een 

afname van het aantal vaarbewegingen in het traject. Omdat het varen met een sloep aan populariteit 
wint, verwachten wij dat de afname van dag- en weekendtochten beperkt kan zijn.  

Wij gaan er van uit dat de openingstijden van bruggen en sluizen afgestemd worden op het gebruik 
van de route (in principe van 9 tot 17 uur met een uitgebreider regime voor de sluis naar het 
Gooimeer). Verder gaan wij er van uit dat zowel vlak voor Naarden Vesting als bij het Muizenfort in 
Muiden goede passantenvoorzieningen worden gerealiseerd, mogelijk incl. punt waar sloepen kunnen 
worden gehuurd en ingeleverd. Wij verwachten (expert judgement) dat het eerder door Grontmij met 
input van Waterrecreatie Advies geschatte aantal vaarbewegingen in de Naardertrekvaart tussen 
Muiden en de afslag naar de nieuw te realiseren sluis door genoemde omstandigheden iets zal dalen 
en uit zal komen op 4.000 à 5.000. Verder zullen 2.000 à 3.000 vaartuigen per jaar Naarden Vesting 
bezoeken. De verschillen ten opzichte van 2009 kunnen worden verklaard door een iets grotere 
afname van de meerdaagse toervaart ten opzichte van het aantal dag- en weekendtochten. Promotie 
van de nieuwe vaarroute incl. evenementen en bezienswaardigheden in de omgeving zijn uiteraard 
belangrijk om van de vaarroute een succes te maken.      
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  Onderzoek Aantal ‘end of life’ boten in Nederland en potentiele afvalstromen, Waterrecreatie 
     Advies, januari 2015 en andere rapportages over jongeren en trends in de watersport op     
     www.waterrecreatieadvies.nl 


