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Hierbij doen wij u de Beleidsvisie Recreatietoervaart in Nederland 
1990 (BRTN 1990) toekomen, waarin de meest betrokken bewindslieden 
van de regering en de provinciale besturen voor een aantal belang- 
rijke punten van de recreatietoervaart hun beleid gezamenlijk hebben 
uitgewerkt. 
Deze BRTN 1990 betreft een actualisatie van de BRTN 1985 en vervangt 
deze laatste in zijn geheel. In de komende tijd zal deze beleidsvi- 
sie vertrekpunt zijn voor het te voeren beleid van rijk en provin- 
cies en voor het overleg met andere vaarwegbeheerders ter zake. Deze 
beleidsvisie is tot stand gekomen in nauwe samenspraak en onderlinge 
overeenstemming met het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond 
K.N.W.V. en de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB als verte- 
genwoordigers van toervaarders en de HISWA als vertegenwoordiger van 
bij de watersport betrokken bedrijven. 

 
 
 
 

Mede namens de ministers van 
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LEESWIJZER EN SAMENVATTING 
 
 
 
 
 

In 1985 presenteerden het rijk en de provincies de Beleidsvisie Re- 
creatietoervaart in Nederland (BRTN). De visie betreft recreatie- 
toervaart met boten vanaf± 6 meter lang met overnachtingsaccommoda- 
tie. In deze beleidsvisie werd voor het eerst vanuit een visie voor 
het hele land het te voeren beleid ten aanzien van·de recreatievaart 
geconcretiseerd. De visie gaat er vanuit dat een goede ontwikkeling 
van de toervaart staat of valt met de beschikbaarheid van water om 
erop te varen en dat het toervaartbeleid zich aldus allereerst moet 
richten op die beschikbaarheid. 
De BRTN hield in grote lijnen in de vaststelling van een landelijk 
toervaartnet, normen voor doorvaarthoogte en -diepte en richtlijnen 
voor brug- en sluisbediening en voor overige voorwaarden te stellen 
aan het toervaartnet. Verder bracht de BRTN concreet de knelpunten 
in beeld die weggewerkt zouden moeten worden om de beleidsvisie te 
verwezenlijken. 
Deze beleidsvisie was tot stand gekomen in nauw overleg met het 
"veld" (K.N.W.V., ANWB en HISWA), zodat gesteld mag worden dat hij 
breed werd gedragen door rijk, provincies, toervaarders en betrokken 
bedrijfsleven. 

 
In 1985 was de BRTN een op zichzelf staande (sectorale) visie. 
Sindsdien is de BRTN ingebed en verwerkt in verschillende rijksno- 
ta's (zoals de 4e Nota over de Ruimtelijke Ordening en het Ze Struc- 
tuurschema Verkeer en Vervoer) en diverse provinciale plannen. 
De BRTN is hiermee integraal onderdeel geworden van het rijks- en 
provinciaal beleid. In wisselwerking hiermee zullen de op basis van 
nadere uitwerkingen van met name de genoemde rijksnota's nog te rea- 
liseren projecten ter versterking van de structuur van Nederland als 
waterland te zijner tijd in de BRTN moeten worden geïntegreerd. 
Deze beleidsontwikkelingen - en ook de feitelijke ontwikkelingen in 
de jaren 1985-1990 (onder andere voortzetting groei van de toervaart 
en toename van de algemene belangstelling voor het water in 
Nederland) - hebben het nodig gemaakt de beleidsvisie van 1985 te 
actualiseren in de BRTN 1990, waarin vooral ook meer aandacht is 
besteed aan de uitvoering van het beleid. De status van de BRTN is 
overigens ongewijzigd: Het is een "gentlemen's agreement" van de mi- 
nisters van VROM, VenW, de staatssecretarissen van LNV en Economi- 
sche Zaken en de provinciale besturen in Nederland. Het agreement 
laat de officiële bevoegdheden van partners onverlet. Het wordt ge- 
dragen door de overlegpartners ANWB, K.N.W.V. en HISWA. Dit houdt 
onder meer in dat afwijking van de BRTN niet lichtvaardig zal kunnen 
plaatsvinden en niet zonder het nodige overleg met betrokkenen. Het 
sectorale karakter van de BRTN 1990 houdt in dat in concrete geval- 
len nog nadere afweging van belangen nodig is van onder meer natuur, 
landschap en (spoor)wegverkeer en dat rekening moet worden gehouden 
met algemene beleidslijnen van rijk en provincies. 

 
De BRTN 1990 vervangt de BRTN 1985 in zijn geheel. De BRTN bestaat 
uit 2 delen: 

Deel I. Beleidsvisie Recreatietoervaart in Nederland 1990 
Deel II. Toelichting bij de Beleidsvisie Recreatietoervaart 

in Nederland. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Deel I gaat uit van de centrale doelstelling van de BRTN 1990 die 
kort als volgt kan worden omschreven: Het net van bevaarbare Neder- 
landse wateren zal zoveel mogelijk worden ontwikkeld en beheerd als 
een samenhangende voorziening voor de recreatietoervaart. 

 
Verwezenlijking van deze doelstelling vraagt ten minste het voorzien 
in een aantal basiseisen die in hoofdstuk 2 van deel 1 zijn vermeld 
en die samengevat neerkomen op: 
* De vaststelling van het basistoervaartnet van ca. 4.200 km dat 

watersportgebieden verbindt en Nederland over het water open- 
legt. In dit basistoervaartnet moeten nog 6 belangrijke scha- 
kels worden aangebracht. Te zijner tijd kunnen op grond van 
nadere uitwerking van het thema "Nederland Waterland" (4e Nota 
RO) mogelijk nog andere voor versterking van de structuur nood- 
zakelijke verbindingen worden toegevoegd. 

* De vaststelling en doorvoering van normen voor doorvaarthoogte 
en -diepte van de verschillende categorieën water. Er zijn nog 
15 doorvaarthoogteknelpunten en ca. 140 km te ondiep water te 
verbeteren. Verder dient de situatie bij± 25 bruggen te worden 
verbeterd waar sprake is van zowel zeer drukke toervaart als 
wegverkeer. 

* De ontwikkeling van enkele parallelroutes over drukke en ge- 
vaarlijke routes. 

* De vaststelling en doorvoering van richtlijnen voor brug- en 
sluisbediening. In zeer veel gevallen schiet de huidige brug- 
en sluisbediening tekort, vooral in de weekends, zodat de wa- 
teren feitelijk niet of te weinig beschikbaar zijn. 

* De vaststelling en doorvoering van nadere voorwaarden voor de 
vaart waaronder openbaarheid van het water, wegwerken van tol- 
heffing en vergunningen en vaarsnelheid. 

* Planning. Door het opnemen van het toervaartbeleid in nota's, 
plannen en uitvoeringsschema's van rijk en provincies worden 
beoogde ontwikkelingen ingepast in het beleid op andere terrei- 
nen en wordt verwezenlijking nagestreefd. 

Rijk en provincies willen tot uitvoering van dit beleid komen door 
te werken op 4 fronten: 
* Financiën 

De inzet van middelen voor het wegwerken van de knelpunten BRTN 
wordt gecoördineerd in een door rijk en provincies gezamenlijk 
in te zetten planmatige meerjarenprogrammering. 

* Techniek 
Voor het wegwerken van doorvaarthoogte-, diepte-, capaciteits- 
en veiligheidsknelpunten zijn technische ingrepen nodig. 
Door automatisering, andere technische voorzieningen en vast 
maar voldoende hoog maken van beweegbare bruggen kan professio- 
nele "manbediening" op veel bruggen en sluizen overbodig ge- 
maakt worden of overgeschakeld worden op bediening op afstand 
of zelfbediening door de toervaarder. 
Ten slotte zijn voor het realiseren van nog 6 ontbrekende scha- 
kels in het basistoervaartnet belangrijke technische ingrepen 
nodig. 

* Organisatie/routecoördinatie 
Door gerichte coördinatie van bediening van bruggen en sluizen 
en van verbeteringsmaatregelen op samenhangende routes kan de 
beschikbaarheid van het basisnet worden vergroot. Gepoogd wordt 
voor de verbindingsroutes nog in 1991 te komen tot route- 
akkoorden. 
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* Juridisch kader 
Rijk en provincie ziJn van mening dat het bestaande juridisch 
kader, waaronder reglementen en verordeningen, voldoende moge- 
lijkheden bieden om de openbaarheid en de beschikbaarheid van 
het toervaartnet zoveel mogelijk conform BRTN-beleid te handha- 
ven. Handhaving van openbaarheid en beschikbaarheid vormt voor 
het rijk uitgangspunt bij de vaststelling van de kosten die 
gemoeid zijn met beheersoverdracht. 

 
Ter uitvoering van de BRTN 1990 worden mede drie vervolgprojecten 
BRTN opgestart: 
* Planmatige meerjarenaanpak van de uitvoering van de BRTN. Be- 

sloten is tot een voortschrijdend Meerjarenuitvoeringsprogram- 
ma, waarbij jaarlijks besteding van middelen wordt gecoördi- 
neerd en aandacht wordt besteed aan voorlichting met betrekking 
tot het BRTN-beleid. Rijk en provincie nemen zich voor de 
meerjarenuitvoeringsprogrammering een vastere basis te geven 
door die te brengen onder een overeenkomst, waarin de te ver- 
richten financiële inspanningen en de verdeelsleutel daarbij 
over de betrokkenen duidelijk zijn. 

* Stimulering van routecoördinatie op het basistoervaartnet. 
* Vervolg BRTN-project: onderzoek naar mogelijkheden voor en het 

daadwerkelijk wegwerken van brug- en sluistollen. 
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1. INLEIDING 
 
 

VOORAF 
 

* De beleidsuitspraken in deze Beleidsvisie 
Recreatietoervaart Nederland zijn vet gedrukt. 

* In de marge is aangegeven waar deel II, 
Toelichting, nader motiveert en specificeert. 

 
 

II, 
§ 1.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

II, 
§ 1. 2. 

 
 
 

II, 
§ 1. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II, 
§ 1. 4. 

 
Naar aanleiding van inspraak en het bestuurlijk overleg in 1982 over 
het Structuurschema vaarwegen, partiële herziening inhoudende toe- 
voeging hoofdvaartwegen in verband met recreatievaart, besloten rijk 
en provincies een landelijk samenhangend beleid voor de recreatie- 
toervaart te formuleren. 
In 1985 presenteerden het rijk en de gezamenlijke provincies de Be- 
leidsvisie Recreatietoervaart in Nederland (BRTN). De BRTN 1985 ont- 
stond in samenwerking tussen de vier meest betrokken ministers en de 
provinciale besturen in overleg en overeenstemming met vertegenwoor- 
digers van toervaarders en het betrokken bedrijfsleven. 
Bij de vaststelling van de BRTN 1985 werd afgesproken de beleidsvi- 
sie na een periode van 5 jaar te evalueren en voor zover nodig te 
herzien. 
In nagenoeg hetzelfde werkverband als in 1985 is de BRTN 1985 her- 
zien, met als resultaat de voorliggende BRTN 1990. 
De BRTN richt zich op de toervaart met pleziervaartboten met over- 
dekte verblijfsaccommodatie. 
De BRTN omvat geen complete toekomstbeleidsvisie op een goede ont- 
wikkeling van de toervaart in Nederland, maar richt zich op een van 
de basisfacetten daarvan, namelijk op de beschikbaarheid van vaarwa- 
ter. En dan nog alléén op de meest ernstige en urgente knelpunten 
daarbij, bezien vanuit nationale optiek. De BRTN moet dan ook gezien 
worden als een bodem, waarop verdere beleidsontwikkeling in rijks-, 
lagere overheids- en particuliere kring nodig is. Hierbij zullen 
onder meer de nadere uitwerkingen van de 4e Nota Ruimtelijke Orde- 
ning richtinggevend zijn voor de versterking van de hoofdstructuur 
van het basistoervaartnet. 
Bij het BRTN-werk is dankbaar gebruik gemaakt van de eerste resulta- 
ten van het werk van de Commissie Toekomstverkenning Watersport van 
de Voorlopige Raad voor de Openluchtrecreatie die het ontwerpen van 
een meer complete toekomstvisie voor de watersport tot taak heeft. 

 

Status en functie van de BRTN 1990 
 

De status van de BRTN 1990 ie een "gentlemen'e agreement" tueen de 
ministers van VROM en VenW, staatssecretarissen van LNV en van 
Economische Zaken en de provinciale besturen in Nederland. Het 
agreement laat de formele bevoegdheid van deze partners onverlet. 
Het agreement wordt gedragen door de overlegpartners ANWB, het 
K.N.W.V. en de HISWA. 



 
 

 

De partners in het agreement en de overlegpartners nemen de BRTN 
1990 als sectoraal vertrekpunt voor het te voeren beleid met betrek- 
king tot de recreatietoervaart in Nederland. 
Het sectorale karakter van de BRTN 1990 houdt in dat in concrete 
gevallen nog nadere afweging van belangen nodig is van onder meer 
natuur, landschap en (spoor)wegverkeer en dat rekening moet worden 
gehouden met algemene beleidslijnen van rijk en provincies. 
De BRTN 1990 is geen op zichzelf staand agreement meer, zoals dat 
wel het geval was met de eerste BRTN 1985. De beleidsvisie is in de 
loop van de jaren in brede kring aanvaard als vertrekpunt voor 
toervaartbeleid; onder meer ingebed in rijksbeleidsnota's (4e Nota 
Ruimtelijke Ordening met als een van de hoofdthema's "Nederland 
Waterland", Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer, diverse 
provinciale plannen en en beheersactiviteiten voor infrastructuur. 
Daarnaast is de achtergrond voor de BRTN versterkt: de toervaart- 
groei zet door, de afkalving van het toervaartnet is gestopt, de 
algemeen maatschappelijke belangstelling voor water in al zijn moge- 
lijkheden is toegenomen. (Hoofdthema 4e Nota RO: Nederland Water - 
lan.) 
Feitelijke ontwikkelingen in de toervaart, toegenomen inzicht en de 
bredere inbedding van de BRTN noodzaakten tot herziening en aan- 
scherping op onderdelen en tot een uitwerking van uitvoeringsaspe-c 
ten. 
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2. DOELSTELLING, NORMERING EN TAAKSTELLING 

 
 
 
 
 

2 .1. Doelstelling 
 

II, 
§ 2 .1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II, 
§ 2.2. 

Ontwikkeling van bevolking, inkomen en bekendheid met het water zor- 
gen voor een groeiend aantal toervaartboten met verblijfsaccommoda- 
tie (1990: 115.000-120.000), toenemende vraag naar vaarmogelijkheden 
en vraag naar meer samenhang in het toervaartnet in Nederland als 
geheel en in relatie met het buitenland. 
Rijk een provincies streven ernaar, waar dat redelijkerwijs mogelijk 
is, tegemoet te komen aan de wensen vanuit de toervaart om zodoende 
bij te dragen aan de ontwikkeling van de recreatie, aan het Neder- 
landse toeristisch produkt, aan het vrij omvangrijke en specialis- 
tische betrokken bedrijfsleven, aan inkomensvorming en werkgelegen- 
heid en tenslotte aan het behoud van functionerende vaarwegen als 
karakterbepalende elementen in het cultuurlandschap. Dit streven 
past ook in de bredere benadering van Nederland als waterrijk gebied 
in al zijn facetten, die is terug te vinden in het thema Nederland- 
Waterland in de 4e Nota over de Ruimtelijke Ordening. Meer specifiek 
op vervoersaspecten gericht is het rijksbeleid ten aanzien van de 
recreatietoervaart terug te vinden in projecten van het 2e Struc- 
tuurschema Verkeer en Vervoer. In een aantal vervolgprojecten van de 
4e Nota Ruimtelijke Ordening wordt in de vorm van nadere uitwerkin- 
gen bezien hoe de hoofdstructuur van Nederland-Waterland kan worden 
versterkt (De Blauwe Pijl en het rivierengebied). De nadere uitwer- 
king van het Groene Hart richt zich onder andere op de verbetering 
van vaarroutes in watersport-kerngebieden in het Groene Hart en op 
het opheffen van knelpunten in de doorgaande vaarroutes tussen de 
Deltawateren en IJsselmeer. De nadere uitwerking rivierengebied 
verkent de mogelijkheden van een toervaartverbinding van Maas naar 
IJssel. Hierbij is tevens als knelpunt onderkend de intensivering 
van de toervaart op de Maas en IJssel tegenover eenzelfde intensive- 
ringsbehoefte vanuit de beroepsvaart. Daarnaast is de vaarverbinding 
Blokzijl-Lemmer in studie. 
Tevens mag in dit kader worden verwezen naar het Milieubeleidsplan, 
naar het Natuurbeleidsplan en naar de 3e nota Waterhuishouding, 
waarin belangrijke aspecten van het water aan de orde zijn en daar- 
mee relaties met het toervaartgebeuren. Uit deze plannen en nota's 
komt naar voren dat de toervaart in de afgelopen jaren is ingebed in 
diverse terreinen van overheidsbeleid. De BRTN 1990 staat dan zeker 
niet meer op zichzelf, maar moet worden gezien als een nadere uit- 
werking van het meer algemeen geformuleerde beleid op de terreinen 
van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, milieu, natuur, water- 
huishouding en recreatie/toerisme. 

 
Het beleid van de overheid is in belangrijke mate bepalend voor de 
ontwikkeling van de toervaart, omdat beheer en ontwikkeling van 
vaarmogelijkheden (meren, groot vaarwater, kanalen, bruggen, sluizen 
enz.) nagenoeg geheel in handen zijn van de overheid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

II, 
§ 2.3. 
II, 
§ 2.4. 
II, 
§ 2.6. 
II, 
§ 2.7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. 
 

II, 
§ 2.2. 

 
 
 
 

II, 
§ 2.5. 

Besloten is het algemene toervaartbeleid van Nederland niet direct 
te richten op de toervaart zelf maar de nodige regulering en stimu- 
lering vooral indirect tot stand te brengen via de te bieden vaarmo- 
gelijkheden. Deze beleidsvisie richt zich dan ook vooral op het be- 
heer en de ontwikkeling van feitelijke beschikbaarheid van het toer- 
vaartwater met als centrale doelstelling: Het net van bevaarbare Ne- 
derlandse wateren zal zoveel mogelijk worden ontwikkeld en beheerd 
als één samenhangende voorziening voor de recreatievaart. 
Daarbij gelden als subdoelstellingen: 
* Het verbinden van intensief gebruikte vaargebieden 
* Het via het water openleggen van de Nederlandse verscheidenheid 

van landschappen, steden en dorpen. 
 

Het gezamenlijk rijks- en provinciaal beleid met betrekking tot de 
beschikbaarheid van toervaartwater heeft in deze beleidsvisie ge- 
stalte gekregen door: 

Het vaststellen van het Nederlandse basistoervaartnet dat als 
ruggegraat dient voor het gehele net van toervaartmogelijkheden 
in Nederland, met aanwijzing van nog ontbrekende schakels 
(§ 2.2.) 
Het vaststellen van een normering voor de doorvaarthoogte 
(bruggen, leidingen) en doorvaartdiepte op het basistoervaart- 
net, met aanwijzing van knelpunten ter zake in het basisnet 
(§ 2.3.) 
Het vaststellen van vertrekpunten voor brug- en sluisbediening, 
met aanwijzing van knelpunten ter zake in het basisnet (§ 2.4.) 
Het vaststellen van de speciale knelpunten in het basistoer- 
vaartnet die opgelost moeten worden(§ 2.5. Capaciteit en 
§ 2.7. Veiligheid) 
Het vaststellen van vertrekpunten voor voorwaarden voor de 
vaart op het basistoervaartnet (§ 2.6.) 
Het vaststellen van de aanpak bij het wegwerken van de knelpun- 
ten (hoofdstuk 3). 

 

Het Nederlandse basistoervaartnet 
 

Nederland kent, niet meegerekend meren en zeeën, ruim 6.000 km toer- 
vaartwater. Daarvan zijn de belangrijkste routes die de grotere 
vaargebieden verbinden en die het land toeristisch ontsluiten te 
zamen aangewezen als basistoervaartnet. Het basistoervaartnet is 
weergegeven op kaart 1 (zie voor details ingelegde kaart op grotere 
schaal) en omvat 4.200 km vaarwater. 
Het rijk en de provincie bezien het basistoervaartnet als één sa- 
menhangende voorziening die als zodanig behouden en verder ontwik- 
keld moet worden als openbare, voor ieder toegankelijke voorziening, 
een en ander vergelijkbaar met de landwegen. 

 
De toervaart heeft zich globaal als volgt uitgekristalliseerd. 

Er is toervaart langs verbindingsroutes. 
*  Toervaart tussen grootvaarwatergebieden onderling, door 

grote toerboten en toervaart tussen grootvaarwater en gro- 
te plassen- en merengebieden door in de regel grote bo- 
ten. 

* Toervaart tussen plassen- en merengebieden onderling en 
tussen grootvaarwater en kleine plassen- en merengebieden, 
door vooral middelgrote en kleinere toerboten. 
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NEDERLANDS BASISTOERVAARTNET 
FUNKTIEKAART 

 
NORMERING DOORVAART MATEN TOERVAARWA TEREN IN NEDERLAND 

 
 

KAART1 

6 
TOERVAARWA TEREN ZEIL-/MOTORBOOTROUTE      IZM) 

KATEGORIE BOOTMAAT lm) 
 

KODE    KLEUR      MAST-      DIEP- 
HOOGTE GANG 

MOTORBOOTROUTE !Ml 

KATEGORIE BOOT MAAT 
 

KODE KLEUR OPBOUW - .011 
HOOGTE GAN 

 

VERBINDINGSWA TEREN 
- VERBINOINGSWATER TUSSEN AZ /.1 

GROOTVAAR\'I ATER GEBIEDEN 
ONDERLING EN TUSSEN 
GROOTVAARWA TERG EBIEOEN 
EN GROTE PLASSEN-/MEREN- 
GEBIEDEN EN MET HET 
BUITENLAND 
VERBINOINGSWATER TUSSEN BZM 
PLASSEN-/MERENGEBIEDEN 
ONDERLING EN TUSSEN 
GROOTV AARWATERGEBIEDEN 
EN KLEINE PLASSEN-/ 
MERENGEBIEOEN 
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Er is toervaart vanuit vaargebieden het land in naar steden, 
dorpen en aantrekkelijke gebieden via "ontsluitingsroutes". 

 
Op de verbindingsroutes staat het verplaatsingsmotief voorop. Belem- 
meringen worden hier ale ernstige problemen ervaren. 
Bij ontsluitingsroutes staat de beleving van de omgeving en het ver- 
blijven op het water voorop; een belemmering voor de vaart blijkt 
hier in mindere mate ale problematisch te worden ervaren. 
Op basis van deze situatie kunnen de wateren van het baeietoervaart- 
net worden onderscheiden in vier categoriën functies, waaraan ver- 
schillende eisen worden gesteld. De categorie-indeling ie weergege- 
ven op kaart 1. 

 
De hierna geformuleerde BRTN 1990-eisen en -voorwaarden steunen op 
een zogenaamde bodemfilosofie. Ze geven de grenzen aan waar beneden 
de toervaart in Nederland niet meer redelijk functioneert en zich 
niet verder redelijk kan ontwikkelen. Dit houdt in dat in situaties, 
waarin in werkelijkheid de toervaart meer ruimte heeft of zou kunnen 
worden geboden, niet zonder meer toegewerkt kan worden naar de BRTN 
1990-voorwaarden en -normen. In concrete situaties dient steeds te 
worden afgewogen of toervaart en/of de ontwikkeling van het betref- 
fende gebied niet is gebaat met ruimere vaarmogelijkheden. 
Bij veel overheids- en particuliere instellingen bestaan tal van 
plannen en ideeën om het Nederlandse toervaartnet uit te breiden. 
Bezien vanuit BRTN-optiek betekenen de meeste hiervan vooral verbe- 
teringen van de regionale vaartoeristische structuur. Bij een klein 
aantal gaat het echter om voorzieningen voor vanuit landelijk oog- 
punt belangrijke verbindingen en schakels die tegelijk meerdere 
grote vaarcircuits tot stand brengen. 
Deze laatste gevallen zijn vooral van belang voor de compleetheid 
van het baeienet ale landelijke voorziening. De verwezenlijking er- 
van maakt daarom deel uit van de BRTN. 

 
Het betreft de volgende 6 schakels (zie ook kaart 5): 

Een zeil- en motorbootroute (BZM) tussen het Overijsselse en 
het Friese merengebied. 
De route Giethoorn-Steenwijk-Ossenzijl, waarin één vaste brug 
beweegbaar gemaakt moet worden, waarna de route verder volgens 
BRTN-etaandemaetroutenormen klaar ie, wordt hiertoe ontwikkeld. 

) 
De bovenloop van de Overijsselse Vecht tussen Junne en het ka- 
naal Almelo-Coevorden ale motorbootroute (CM). 
Een motorbootroute (CM) tussen Erica en Ter Apel ale schakel 
tussen Groningse, Drentse, Overijsselse, Noordduitee en Deense 
wateren. 
Een toegang naar de wateren van de Flevopolders bij Harderwijk 
(CM)• 
Een motorbootroute (BM) tussen Utrechtse Vecht en Gooimeer 
"binnendoor". 

 
') Bij voortzettende groei van de toervaart kan deze route vanwege 

beperkte capaciteit van vaarten en sluizen op termijn doorstro- 
mingsproblemen gaan geven. Hierbij is van belang dat in het kader 
van de 4e Nota Ruimtelijke Ordening onderzocht wordt of een nieu- 
we waterpartij/vaarverbinding haalbaar/mogelijk is tussen Lemmer 
en Blokzijl. Het onderzoek vindt plaats vanuit een meervoudige 
problematiek, waarbij onder meer aan de orde zijn natuur, water- 
huishouding, recreatie en leefbaarheid in de regio. 
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Een doorvaartmogelijkheid voor motor- en zeilboten tussen 
Brielse Meer en Haringvliet (BZM) via de Bernisse. 

Tevens mag nog worden aangetekend dat de problematische vaarver- 
binding Maas-IJssel in het kader van de uitwerking Rivierengebied 
(4e Nota RO) in studie is. 

 
 

2.3. 
 

II, 
§ 2.8.1. 

 
Doorvaarthoogte en -diepte 
 
Uitgaande van de onderscheiden verbindings- en ontsluitingsroutes en 
het gebruik daarvan is een normering vastgesteld voor doorvaartdiep- 
te van vaarwateren en doorvaarthoogte van bruggen .en leidingen uit- 
gaande van bootmaten. 
De normering gaat uit van: 

De bootmaten van de toerbotenvloot in 1985 ') en de vloot zei- 
lende beroepsvaartuigen in 1990, behoudens enkele procenten 
extreme toerboten. 
Het inzicht dat de ruimtelijke situatie van Nederland in het 
algemeen geen ruimere normering toelaat. 
Het inzicht dat de geboden normering in het algemeen voldoende 
ruimte laat voor de ontwikkeling van nieuwe toerboten. 

 
Voor de verschillende soorten wateren van het basistoervaartnet zijn 
de normen voor doorvaarthoogte en -diepte weergegeven in over- 
zicht 1. 
 
De BRTN 1990-normen voor doorvaarthoogte en -diepte z1Jn aangegeven 
in bootmaten. De bij deze normen horende vereiste hoogte van bruggen 
en leidingen en diepte van het vaarwater kan hier niet precies wor- 
den aangegeven, omdat die verschilt per water en onder meer afhanke- 
lijk is van het peilbeheer, op- en afwaaien, golfslag en de "zeker- 
heidsmarge" die een beheerder nodig acht. 
De Commissie Vaarwegbeheer (CVB) heeft een classificatie van soorten 
vaarwater en kunstwerken opgesteld, afhankelijk van het (gewenste) 
gebruik ervan, een en ander in samenhang met de BRTN. Een vergelij- 
king van de CVB-classificatie met de BRTN-normen is weergegeven in 
bijlage 1 van deel II, Toelichting. 
 
Speciale aandacht vraagt de situatie bij kruising van BRTN-verbin- 
dingsroutes met drukke spoorwegen en autosnelwegen. 
Wanneer hier regelmatig oponthoud van spoor- of wegverkeer niet ac- 
ceptabel is, dient als oplossing een aquaduct, tunnel of normhoge 
brug te worden gekozen. 

Worden de feitelijke doorvaartmogelijkheden van het basistoervaart- 
net vergeleken met de doorvaartnormen BRTN 1990 dan blijken: 

15 van de rond 1.800 bruggen en hoogspanningskabels over het 
basisnet een reëel doorvaarthoogteknelpunt te zijn (zie ook 
kaart 6). 
Naar voorlopige verkenning is daarenboven bij een aantal van 
de rond 25 lage beweegbare bruggen sprake van een situatie van 
zowel zeer drukke recreatievaart als wegverkeer, zodat het 
brengen van de doorvaarthoogte in gesloten stand op motorboot- 
normhoogte aangewezen is, eventueel kan het realiseren van een 
aquaduct of tunnel aan de orde komen. 

 

') Vastgesteld in BRTN 1985. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

OVERZICHT 1. Normering doorvaartmaten toervaartwateren in Nederland 
 

 Zeil-tMotorbootroute ZM 4l  Motorbootroute M 4l  Klasse 
Code- Brug- Max. bootmaat (ml 
cate- type Mast- Diepgang 

Code- Brug- Max. bootmaat (ml 
cate- type Opbouw- Diepgang 

CVB 5) 

gorie .!.ddl hoogte    gorie ,!l_ hoogte  

Verbindingswateren: 
   

- Verbindingswater tussen grootvaar- 
watergebieden onderling en tussen 

AZM bb 30.00 1.90 AM vb 3.40 1.50 4 

grootvaarwatergebieden en grote 
plassen-/merengebieden en met het 
buitenland 

- Verbindingswater tussen plassen-/ BZM bb 12.00 1.75 BM vb 2.75 1.40 3 
merengebieden onderling en tussen 
grootvaarwatergebieden en kleine 
plassen-/merengebieden 

 
Ontsluitingswateren:  
- Ontsluitingswateren leggen Neder- 
land buiten de vaargebieden open 
voor de toervaart 

- Idem, doch met doorvaartbeperkingen 
 
 

1) bb = beweegbare brug; vb = vaste brug 
 

2) Bij voorkeur en bij 15.000 bootpassages in ieder geval: 
AZM brugtype bb en in gesloten stand min. 3,40 m doorvaarthoogte (bootmaat) 
BZM/CZM/ brugtype bb en in gesloten stand min. 2,75 m doorvaarthoogte (bootmaat) 
DZM brugtype bb en in gesloten stand min. 2,40 m doorvaarthoogte (bootmaat) 

 
3) Wanneer door drukke vaart en/of druk wegverkeer een andere brug verkieslijk is boven een lage beweegbare brug 

volgens normering, gelden de volgende alternatieven naast aquaduct of tunnel: 
AZM/ brugtype bb en in gesloten stand min. 12,00 meter doorvaarthoogte (bootmaat) of 

brugtype bb en in gesloten stand min. 16,75 meter doorvaarthoogte (bootmaat) 
BZM/CZM brugtype bb en in gesloten stand min. 12,00 meter doorvaarthoogte (bootmaat) 
DZM brugtype vb met min. 12,00 meter doorvaarthoogte (bootmaat) 

 
4) Vanwege praktische omstandigheden en feitelijk functioneren van de toervaart gelden de volgende speciale normeringen: 

- Voor de route categorie AZM: Den Oever/Sluis, Enkhuizen, Amsterdam, Braassemermeer, Gouda, Dordrecht, Vlissingen en 
de route Amsterdam-IJmuiden geldt de norm voor minimale doorvaartdiepte van 2,30 meter (bootmaat). 

- Voor de route categorie AM: Utrecht-centrum vanaf Vondelbrug over Vaartse Rijn tot Weerdsluis in de Vecht geldt de 
norm voor maximum doorvaarthoogte van 3,20 meter (bootmaat). 

- Voor de route categorie DZM: Maas tussen Lith en Mook en tussen Roermond en Roosteren, met aansluitende dode armen 
en grindgaten geldt dat de thans beschikbare doorvaarthoogte (bootmaat) van ongeveer 10,00 meter voldoende wordt 
geacht. 

- Voor de route categorie DZM: Andelse Maas geldt als norm de thans beschikbare doorvaarthoogte (hefbrug) van min. 
11,30 meter. 

 
5) Commissie Vaarwegbeheerders. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZM bb 25.90 1.75 CM vb 2.75 1.40 3 

 
DZM 

 
bb 

 
12.00 

 
1.50 

 
DM 

 
vb 

 
2.40 

 
1.10 

 
2 
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2 sluizen, van de 286 sluizen in het basisnet, met een te hoge 
drempel een reëel diepteknelpunt te zijn (zie ook kaart 7). 
140 1an van het in totaal rond 4.200 1an lange basisnet te ondiep 
te zijn (zie ook kaart 7). 

Rijk en provincies streven ernaar deze BRTN 1990-knelpunten weg te 
werken. 

 

2.4. Brug- en sluisbediening 
 

Naast de doorvaarthoogte van vaste bruggen en leidingen, de door- 
vaarthoogte van beweegbare bruggen in gesloten stand en de diepte 
wordt de feitelijke beschikbaarheid van vaarwater om erop te toerva- 
ren voor een groot deel bepaald door de bediening van bruggen en 
sluizen. 
De nodige brug- en sluisbediening hangt af van: 

De functie van het toervaartwater; op verbindingswateren wegen 
belemmeringen in de vaart zwaarder dan op ontsluitingswateren. 
De drukte op het water en op de weg. Hoe drukker het verkeer 
des te zwaarder wordt een belemmering gevoeld, zowel op de weg 
als op het water. 
De samenhang tussen de bediening van bruggen en sluizen. Wordt 
één brug of sluis in een route niet bediend dan is de gehele 
route geblokkeerd. 
Speciale omstandigheden van verschillende doorvaartroutes. 

 
De erkenning van de speciale omstandigheden op routes maken brug- en 
sluisbediening onderwerp van maatwerk. 
Het beleid van rijk en provincies om dit maatwerk gestalte te geven 
is als volgt. 

 

II, 
§ 2.8.2. 

Als algemeen vertrekpunt voor de gewenste ontwikkeling van de toer- 
vaart in Nederland gelden de BRTN 1990-bedieningswensen van over- 
zicht 2. Deze bedieningswensen geven een niveau van bediening weer 
dat toervaarders, het betrokken bedrijfsleven en beheerders in het 
algemeen redelijk achten voor het basistoervaartnet. 
Om recht te doen aan de speciale omstandigheden van de diverse routes 
kan het nodig of gewenst zijn plaatselijk af te wijken van de BRTN 
1990-bedieningswensen: meer, minder of andere seizoensgrenzen. 
 
De in het overzicht 2 gegeven wensen behoeven op een aantal punten 
nog nadere uitwerking: 

Hemelvaartsdag, en de vrijdag daarna, Ze Pinksterdag, Goede 
Vrijdag en Ze Paasdag behoeven zaterdagbediening. 
Wanneer over meerdere jaren blijkt dat bij bediening volgens 
wensen de installatie gemiddeld voor minder dan 5 boten per 
dagdeel (ochtend, middag of avond) per kalenderweek wordt be- 
diend, dan kan worden overgegaan op bediening op aanvraag. Om- 
gekeerd geldt als wens dat bij niet of op aanvraag bediende 
bruggen en sluizen, waarvan verwacht wordt dat bij continube- 
diening de installatie voor ten minste 5 boten per dagdeel zal 
worden gebruikt, wordt overgegaan op continubediening. 

 
Voor het merendeel van de wateren van het Nederlandse basistoervaart- 
net is het mogelijk een bediening te realiseren waarbij wachttijden 
voor de toervaart en het wegverkeer op een maatgevende dag (bijvoor- 
beeld Se drukste dag) kort en wederzijds probleemloos zijn. Bij lage 
beweegbare bruggen waar drukke toervaartwegen drukke landwegen (even- 

 



 

 
 

 
 

OVERZICHT 2. Wensen met betrekking tot brug-/sluisbediening ') 

Functie water 

 
 
 
 
 

Dagdeel ma/do vrij/za zo  ma/do vrij/za zo  ma/do vri.i/za zo 
 

Winterseizoen en voorbe - 
reidings- en bergings- 
seizoen (1/11 t/m 31/3) 
Morgen A A - A A - A A 
Middag A A - A A - A A 

Voor- en naseizoen 
(1/4 t/m 31/5, 16/9 t/m 31/10) 
Morgen C C C C C C C C C 
Middag  C C  C C C C C C C 
Avond   - C  C 

 
Zomerseizoen (1/6 t/m 15/9)  
Morgen C C C C C C C C C 
Middag C C C C C C C C C 
Avond C C C C C C    

 
 

Ma/do = maandag t/m donderdag Morgen= 09.00-13.00 uur 
Vrij/Za =vrijdagen zaterdag Middag= 13.00-19.00 uur 
Za    = zaterdag Avond = 19.00-21.00 uur 
Zo = zondag 

A = Bediening op aanvraag 
C = Continubediening (minstens 1 x per uur doorvaart) 
- = Geen bediening 

 

')*Bij de geformuleerde wensen is geen rekening gehouden met het getij. De bediening van kunstwerken, die liggen 
in of aansluiten op getijdewater met stroom van betekenis, dienen in voor-, na- en zomerseizoen in beginsel 
18 uur per etmaal bediend te worden, waarbij de niet-bediening valt in de nachtelijke uren; bij niet-bediening 
dient beschutte wachtgelegenheid voorhanden te zijn. 

 

* De genoemde data ziJn richtdata; ze moeten per jaar precies worden afgebakend: 
In sommige jaren kunnen Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren zo vallen dat het 
reden kan zijn de seizoensgrenzen iets te vervroegen zodat de betreffende 
weekeinden beter rendement geven voor toervaart. Hoe ook de seizoensgrenzen 
worden afgepaald, het blijft belangrijk, dat in het weekend van Pasen (inclu- 
sief Goede Vrijdag) en in de weekends die de herfstvakantie begrenzen de voor- 
en nazeizoensbediening plaatsvindt. 

Categorie A Categorie B Categorie C en D 
Verbindingswater tussen Verbindingswater tussen Ontsluitingswateren leggen 
grootvaarwatergebieden plassen-/merengebieden Nederland buiten de vaar- 
onderling en tussen groot onderling en tussen groot- gebieden open voor de 
vaarwatergebieden en grote vaarwatergebieden en toervaart 
plassen-/merengebieden en kleine plassen-/meren-  

met het buitenland gebieden  

 



20 

 
 
 

21 
 

 
tueel met snelwegfunctie) of drukke spoorlijnen kruisen, zullen door 
middel van technische maatregelen (een vergaande oplossing is een 
tunnel) oplossingen moeten worden gevonden. 
In het algemeen wordt de lastenverdeling van brugoponthoud onevenre- 
dig zwaar afgewenteld op de recreatietoervaart wanneer de volgende 
maximum wachttijden voor de toervaart op de maatgevende dag worden 
overschreden. 

Bij matig drukke spoorwegen (tot 10 treinpassages per uur): 
maximaal een half uur. 
Bij drukke spoorwegen (11 treinpassages en meer per uur): maxi- 
maal 2 uur. 
Bij matig drukke gewone landwegen (tot 1.000 voertuigen per 
uur) en autosnelwegen: maximaal 1 uur; eventueel tijdens de 
spitsuren voor het wegverkeer is een langere wachttijd aan- 
vaardbaar. 

Bij deze wachttijden geldt evenwel dat voorkomen moet worden dat de 
wachttijden zich opstapelen doordat bij iedere brug of sluis ongeveer 
de maximum wachttijd geldt. Verder geldt dat, indien gekozen wordt 
voor wachttijden van een half uur en langer, deze keuze gepaard be- 
hoort te gaan met het zorgen voor voldoende en veilige wachtgelegen- 
heid. 
In de Randstad staat nog veel nieuwe infrastructuur op stapel. Aldaar 
kan de situatie van kruising van hoofdaders van weg-, spoor -, be- 
roeps- en toervaart niet meer per kruising worden bezien. Het SVV 
kondigt het maken van een samenhangend plan aan voor de structuur van 
de verschillende hoofverkeersaders in de Randstad. De BRTN-infra- 
structuurnormen en bedieningswensen zijn voor dit plan mede vertrek- 
punt. 
Bijzondere aandacht vraagt hierbij de veiligstelling van de noord- 
zuid-route (AZM) voor motor- en zeilboten en het realiseren van ver- 
vangende noodroutes bij stremming van de noord-zuid-routes. ') 
Met behulp van deze algemene vertrekpunten en rekening houdend met 
speciale omstandigheden bij individuele bruggen en sluizen en op sa- 
menhangende routes, kan maatwerk bereikt worden voor de bediening, 
met name door gerichte coördinatie ter zake tussen belanghebbenden en 
betrokkenen (zie ook hoofdstuk 3.4. Organisatie/routecoördinatie). 

 
Wordt de feitelijke bediening van het Basistoervaartnet '89 verge- 
leken met de BRTN 1990-bedieningswensen dan blijkt de bediening een 
ernstig knelpunt te zijn voor de toervaartontwikkeling (zie ook kaart 
8). 

Rond 80% van de bruggen en sluizen schiet ernstig tekort in 
bediening. 
Het bedieningstekort gerekend in uren is bijna eenderde van het 
gewenste niveau en bedraagt, uitgaande van bediening ter plaat- 
se door betaald personeel, in guldens op jaarbasis rond 
f 25 miljoen. 
De tekorten zijn geconcentreerd in de weekeinden, vooral op de 
zondagen, wanneer de toervaarder juist kan en wil varen. Tegen- 
over de weekeindtekorten staat dat door de week en buiten het 
vaarseizoen bediening wordt geboden die de BRTN-wensen te boven 
gaan; dat houdt onder meer verband met omschakelingsproblemen 
op de wateren waarop de beroepsvaart minder wordt en toervaart 
toeneemt of overblijft. 

 

') Vervangende/alternatieve routes zijn ook onderdeel van de 4e Nota 
RO-studie "Het groene hart". 



 

 
 
 

 

 

Rijk en provincies streven ernaar de bedieningstekorten zoveel moge- 
lijk weg te werken onder meer door: 

Routecoördinatie. 
Stimuleren van arbeidsbesparende techniek (onder meer zelfbe- 
diening, bediening op afstand, automatisering) en vast en norm- 
hoog maken van beweegbare bruggen op motorbootroutes waar moge- 
lijk. 
Waar nodig en mogelijk extra inzet van bedieningsuren. 
Aanboren van in dit kader nog niet eerder gebruikte middelen/ 
bronnen, als aanbevolen in het rapport Beleidsperspectief Brug- 
en Sluisbediening. 

 

2.5. Capaciteit 
 

Il, 
§ 2.9. 

De BRTN 1990 acht alleen capaciteitsknelpunten van landelijk belang, 
indien deze: 

Voorkomen in verbindingsroutes A en B. 
Voortkomen uit technische beperkingen die zo ernstig zijn dat 
ze ofwel leiden tot vermijding van de route ofwel regelmatig 
leiden tot wachttijden van lange duur. En dus in feite zorgen 
dat de route zijn functie niet waarmaakt. 

De capaciteitsknelpunten zijn de Krabbersgatsluis, de zuidelijke 
sluis Staveren, De Hardersluis bij Harderwijk, De Mijndense sluis en 
de Grevelingensluis bij Bruinisse. 

 
Verwacht wordt dat in de nabije toekomst ook de volgende capaciteits- 
knelpunten aan deze opsomming moeten worden toegevoegd: De Linthorst 
Homansluis, de Zandkreeksluis, de Roggebotsluis en de sluis bij Nij- 
kerk. 
Rijk en provincie streven ernaar de bestaande BRTN 1990-capaciteits- 
knelpunten weg te werken en de dreigende te voorkomen. 

 
 

2.6. Voorwaarden voor de vaart 
 

a. Waarborg voor het gebruik van het toervaartnet 
 

II, De kern van het BRTN-beleid is het streven naar het behoud en de 
§ 2.10.a ontwikkeling van het basistoervaartnet als één samenhangende, open- 

bare en voor ieder toegankelijke voorziening, een en ander verge- 
lijkbaar met de landwegen. 
Een wettelijke regeling voor de openbaarheid van vaarwater ontbreekt. 
Rijk en provincie zijn van mening dat het bestaande juridische kader 
voldoende mogelijkheden biedt om de openbaarheid en beschikbaarheid 
van het toervaartnet zoveel mogelijk conform het BRTN-beleid te hand- 
haven, ook wanneer overdracht van beheer naar lagere overheden aan de 
orde is. 

 
 
 

II, 
§ 2.10.b 

 
b. Financiële bijdragen door toervaarders 
 
De Nederlandse regering heeft een principebesluit genomen tot in- 
voering van een landelijke rijkspleziervaartuigenbelasting. 
Bij de afsluiting van de werkzaamheden aan de BRTN 1990 was het rijk 
nog doende meer definitief de mogelijkheden voor de invoering van 
pleziervaartuigenbelasting te onderzoeken. 
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Na een aanvankelijke oriëntatie op deze belasting als doelbelasting 
ter bestrijding van overheidskosten ten behoeve van recreatietoer- 
vaart, plaatste de regering in 1989 (3e Nota Waterhuis houding/Na- 
tuurbeleidsplan) deze heffing in een breed kader. 
De provincies verschillen op dit punt van mening met het rijk. Zij 
stellen zich op het standpunt dat een pleziervaartuigenbelasting als 
doelheffing zou moeten worden ingevoerd. Opbrengsten zouden in dit 
licht moeten worden aangewend binnen de sfeer van de watersport. 
Aangetekend wordt dat ANWB, K.N.W.V. en HISWA het onbegrijpelijk 
achten - en daarom voorshands afkeuren - dat watersport eenzijdig 
forse belasting moet ondergaan op een wijze waarbij de opbrengsten 
niet duidelijk gerelateerd worden aan de watersport. 

 
Bij de invoering van welke belasting dan ook zijn er effecten in de 
samenleving te verwachten; anderzijds biedt belastingheffing in be- 
ginsel kansen om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Bij de 
wettelijke vormgeving van de pleziervaartuigenbelasting wordt mede 
aandacht besteed aan: 

mogelijke effecten op de sociaal-economische situatie van de 
watersportbranche, de concurrentieposities van het Nederlandse 
watertoeristische produkt en aldus indirect op het nationale 
produkt 
het mogelijk ontstaan van druk op de watersport als vrijetijds- 
bestedingsmogelijkheid voor alle lagen van de samenleving. 

Voorts wordt uiteraard acht geslagen op: 
de uitvoerbaarheidsaspecten 
de hoogte van de perceptiekosten 
de fraudegevoeligheid. 

 
Tollen en vergunningen (ruim 100 situaties in het basistoervaartnet) 
staan op gespannen voet met een goede ontwikkeling van de toervaart 
en het streven is ernaar deze weg te werken (zie ook kaart 10). 

 
 
 
 

II, 
§ 2.10.c 

 
c. Vaarsnelheid 
 
Voor de wateren categorie A geldt als nastrevenswaardig een toege- 
gestane maximum snelheid liggend tussen 12 km/uur en 20 km/uur. 
Aanpassing van de maximum snelheid aan hetgeen beschoeiing of andere 
beheerszaken vragen is evenwel mogelijk. 
Een uitzondering wordt gemaakt voor enkele hoofdroutes en grote wa- 
teren, waarvoor het gewenst is te voorzien in de behoefte om daar met 
speedkruisers met grote snelheid te kunnen varen. Deze wateren zijn 
aangegeven op kaart 2. Met uitzondering van IJsselmeer en Noordzee 
betreft het de betonde geulen. Het beleid ten aanzien van het snelva- 
ren op grootvaarwater, beschikbaar voor speedkruisers, is voorlopig. 
Indien intensiteit en aard van het snelvaren aldaar leidt tot on- 
evenredige belasting van die wateren en/of de overige vaart daarop, 
kan het alsnog nodig blijken de snelle toervaart te beperken tot be- 
paalde stroken van dat grootvaarwater; onderzoek in dit kader is 
gaande. Verwezenlijking van het beleid met betrekking tot het snelva- 
ren wordt onder meer nagestreefd via aanpassing van het Binnenvaart 
Politiereglement. 
Voor de wateren categorie B, C en D geldt dat de snelheid steeds kan 
worden aangepast aan de eisen van het beheer; zij het dat onderkend 
moet worden dat bij snelheden lager dan 6 km/uur de toervaartfunctie 
niet meer goed wordt waargemaakt. 
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De grote verscheidenheid van snelheidslimieten op het Nederlandse 
basistoervaartnet wordt, waar mogelijk, teruggebracht tot de stan- 
daardnormen voor maximum snelheden: 6, 9, 12, 16 en 20 km/uur. 

 

2.7. Samengaan met beroepsvaart/veiligheid 
 

Enkele delen van het basisnet zijn druk bezet met zowel toervaart als 
beroepsvaart. Dit komt veiligheid en comfort voor beide partijen niet 
ten goede. 
In het rijksbeleid (SVV-2) wordt voor die gevallen gekozen voor op- 
lossing van de problemen via verkeerbegeleidende maatregelen en voor 
de ernstige gevallen via de ontwikkeling van parallelroutes. 
In het 2e Structuurschema Verkeer en Vervoer wordt gesproken over al- 
ternatieve routes voor de recreatievaart. De BRTN sluit hier op aan, 
maar acht het in het algemeen niet nodig en gewenst om voor delen van 
het basistoervaartnet te komen tot een strikte (opgelegde) scheiding 
van beroeps- en pleziervaart. 
De oplossingen moeten worden gevonden in het verhoudingsgewijs aan- 
trekkelijk maken van parallel- en alternatieve routes, in combinatie 
met "ontmoedigende" maatregelen op de drukke beroepsvaartwegen en wel 
zodanig dat de toervaarder (als vanzelfsprekend) deze routes mijdt. 

 
Waar strikte scheiding van recreatie- en beroepsvaart onvermijdelijk 
wordt - het zal dan gaan om delen van de hoofdtransportassen in de 
zin van het SVV - èn het gaat om BRTN-verbindingsroutes, zal die 
scheiding niet eerder kunnen worden doorgevoerd dan wanneer een vol- 
gens BRTN-normen vervangende route beschikbaar is gemaakt. 

 
Bezien vanuit de toervaart zijn er drie trajecten waarop beroeps- en 
pleziervaart zodanig wringen dat ontwikkeling van parallelroutes no- 
dig is. 

De route AZM Lemmer-Van Harinxmakanaal. Om toervaart af te lei- 
den van het Prinses Margrietkanaal wordt ernaar gestreefd de 
routes Lemmer, Sloten, Woudsend, Sneek, Grouw, Terhorne, aan- 
sluiting Van Harinxmakanaal zoveel mogelijk te beheren/dimen- 
sioneren als AZM- dan wel AM-route. 
De route AM grote rivieren-IJsselmeer. Wat betreft de verbin- 
dingsfunctie zou hier normaal gesproken gekozen worden voor het 
Amsterdam Rijnkanaal. 
De inschatting van de BRTN is dat op dat kanaal de beide soor- 
ten vaart en de omvang ervan ernstige problemen zullen geven. 
Daarom is op voorhand de toervaartroute gelegd over het Merwe- 
dekanaal en vanaf Utrecht richting noord over de Vecht. Dit 
houdt in dat het beheer van het traject over de Vecht volgens 
categorie A niet alleen nodig is voor de verwezenlijking van de 
functie zelf, maar ook om de toervaart zoveel mogelijk van het 
Amsterdam-Rijnkanaal af te leiden. 
De Waal van Nijmegen tot Pannerdse Kop, route AM. Deze route is 
voor recreatietoervaart uiterst gecompliceerd door drukte en 
speciale aard van beroepsvaart aldaar en allêên voor ervaren 
toervaarders met bedrijfszekere boten geschikt. 
Daarom wordt deze route gemeden door de watersport en functio- 
neert hij feitelijk zeer gebrekkig als bedoelde AM-verbinding. 
Als vervolgproject van het SVV en de nadere uitwerking Rivie- 
rengebied (4e Nota RO) worden er oplossingen gezocht voor deze 
verbinding. De uitkomst van deze studie zal in een latere fase 
in de BRTN gelntegreerd moeten worden. 
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In het kader van de BRTN-1990 ie nog geen oplossing gevonden 
voor dit probleem; studie wordt voortgezet ale vervolgprojecten 
van het SVV. 
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3. UITVOERING IN DE KOMENDE 5 JAREN VAN HET BRTN-BELEID 
 
 
 
 
 

3.1. Algemeen 
 

Uit de hoofdstukken 1 en 2 blijkt dat het landelijke (BRTN-)toer- 
vaartbeleid zich vooral richt op een samenhangend goed beschikbaar en 
openbaar toegankelijk basistoervaartnet dat vaargebieden langs ten 
minste één route onderling verbindt en vaar-toeristisch belangrijke 
gebieden van Nederland ontsluit. 

 
Ten opzichte van de bestaande situatie betekent dat, dat er nog een 
aantal knelpunten is weg te werken op het gebied van: 

Ontbrekende schakels in het basistoervaartnet 
Doorvaarthoogte en -diepte 
Brug- en sluisbediening 
Capaciteit en veiligheid 
Voorwaarden voor de vaart (snelheid, tolheffing, enz.). 

Hierbij zijn aan de orde de middelen/instrumenten: 
Financiën 
Techniek 
Organisatie 
Regelgeving. 

 

3.2. Financiën 
 
 
 

II, 
§ 3.2. 

 
Algemeen 

 
Het BRTN 1990-beleid is voor een groot deel een bevestiging, zij het 
meer gestructureerd, van bestaand beleid; voor een gering deel bevat 
het nieuwe elementen. De vraag is dan ook of het BRTN-beleid speciale 
consequenties heeft of moet hebben in financiële zin. 
De BRTN-opvatting hierbij is als volgt. Rijk, provincies en gemeenten 
ontvangen uitkeringen uit de algemene middelen. Die middelen zijn me- 
de bedoeld voor normaal beheer, onderhoud en vernieuwing van vaarwe- 
gen en daarover en in liggende kunstwerken, waarvan deze overheden 
beheerder zijn. 
De BRTN 1990 gaat ervan uit dat deze normale verplichtingen voor de 
op het basistoervaartnet geplaatste wateren ook inhouden de 
uitvoering van het BRTN-beleid. 
Is het beheer in handen van waterschappen dan behoren provincies, ge- 
meenten en waterschappen in onderling overleg te zorgen voor dit 
normale beheer in hun gebied. 
Door toepassing van de BRTN-normen kunnen financiële beheers- en in- 
vesteringsverplichtingen voor grote delen van het basistoervaartnet 
in beginsel aanmerkelijk geringer worden. Dat geldt vooral voor de 
vele BRTN-motorbootroutes die nu nog onnodig met beweegbare bruggen 
zijn uitgevoerd en die tot nog toe veiligheidshalve "oversized" wer- 
den gehouden. 
Het is evenwel nu niet te voorzien in hoeverre die mogelijkheden zul- 
len (kunnen) worden opgepakt en voorts is op voorhand niet duidelijk 
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II, 
§ 3.2. 

of die besparingen kunnen worden aangewend in de richting van oplos- 
sing van de BRTN-knelpunten. 

 
Rijk en provincies gaan er dan ook van uit dat het opheffen van de 
BRTN-knelpunten substantiële financiële inspanningen zal vragen; zij 
willen zich daarvoor inzetten. Anderzijds zijn zodanig grote inspan- 
ningen nodig en wordt een zware wissel getrokken op bestuurlijke sa- 
menwerking in technische en procedurele zin, zodat voor het wegwerken 
van de BRTN-knelpunten uitgegaan moet worden van een middellange pe- 
riode. 

 
In meerdere gevallen is het BRTN-beleid op het basistoervaartnet nog 
niet (geheel) in uitvoering en bestaan er nog verschillen tussen het 
tot nog toe/thans gevoerde beleid door beheerders ten aanzien van be- 
heer, onderhoud, vernieuwing en het BRTN-beleid. De BRTN begeeft zich 
niet in situaties waar het thans gevoerde normale beheer "méér" biedt 
dan de BRTN vraagt; er zullen voor die gevallen doorgaans goede rede- 
nen zijn (kwaliteit recreatie-, toerismebevordering enz.). 
In situaties waar beheer, onderhoud en vernieuwing achter zijn geble- 
ven bij het BRTN-beleid vraagt de uitvoering van het BRTN-beleid spe- 
ciale aandacht, ook in financiële zin. BRTN-hoofdlijn daarbij is: 
Exploitatielasten van normaal beheer van routes van het basisnet, 
waarin begrepen de uitvoering van het BRTN-beleid, komen voor reke- 
ning van de beheerder; ingeval het gaat om waterschappen voor reke- 
ning van waterschap en provincie in overleg. 
Immers er is in Nederland verband tussen de ontwikkeling van uitke- 
ringen uit algemene middelen en de ontwikkeling van de uit die uitke- 
ringen te betalen taakverrichtingen. 
Investeringen verbonden aan het op BRTN-peil brengen van de achter- 
standen in de technische situatie van het basistoervaartnet vormen in 
de regel voor beheerders een dermate plotselinge en omvangrijke fi- 
nanciële "hobbel" dat voor de uitvoering van de BRTN op dit punt spe- 
ciale afspraken zijn gemaakt. 

 

Exploitatiekosten 
 

Voorshands wordt ervan uitgegaan dat binnen de uitkering uit algemene 
middelen als passend bedieningsniveau (op termijn) het BRTN-bedie- 
ningsniveau kan worden gehaald of dicht benaderd onder meer door toe- 
passing van routecoHrdinatie en/of van de andere aanbevelingen uit 
het rapport Beleidsperspectief Brug- en Sluisbediening. 

 

Investeringen 
 

Er is een afspraak gemaakt over gezamenlijke inspanning tot het weg- 
werken van de BRTN-knelpunten in de investeringssfeer en wel als 
volgt. 

 
Rijk en provincies zetten als uitvoeringsproject BRTN gezamenlijk een 
meerjarenuitvoeringsprogrammering BRTN (MOP-BRTN) in werking, waarbij 
het gaat om knelpunten die met technische ingrepen zijn weg te wer- 
ken. 

 
In dit MUP-BRTN wordt een aantal jaren vooruit gezien en worden jaar- 
lijks, vóór de start van de begrotingscycli van de BRTN-samenwer- 
kingspartners en overige bij projecten betrokken beheerders, BRTN- 
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uitvoeringsprojecten financieel en in de tijd gecoördineerd en be- 
sluitklaar gemaakt. 
In deze MUP-BRTN zijn aan de orde: 
1. Investeringen in: 

* volgens BRTN-normen weg te werken doorvaarthoogte en 
-diepteknelpunten 

* automatisering, bediening-op-afstand-systemen en systemen 
zelfbediening van bruggen en sluizen 

* het vervangen van beweegbare bruggen door normhoge vaste 
bruggen 

* het vergroten van de doorvaarthoogte van beweegbare brug- 
gen in gesloten stand tot BRTN-motorbootroutenormen in 
zeil- en motorbootroutes waar sprake is van zowel zeer 
druk wegverkeer als recreatietoervaartverkeer 

* het wegwerken van BRTN-capaciteitsknelpunten 
* de ontwikkeling van BRTN-parallelroutes 
* verwezenlijking van de ontbrekende schakels in het ba- 

sistoervaartnet. 
2. Naast de onder 1 genoemde financiële punten is aan de orde een 

planningtaak, namelijk het voorkomen van nieuwe BRTN-knelpunten 
bij nieuwe of te vernieuwen infrastructuur waar het gaat om 

. kruisingen van snelwegen en drukke spoorlijnen met BRTN-basis- 
netroutes. 

Veel bruggen in Nederland stammen uit de tijd dat mensen minder mo- 
biel waren (minder (brom)fiets- en autobezit). 
Verkeersonderzoek kan uitwijzen of bruggen nog bestaansrecht hebben 
of kunnen worden vervangen door een simpeler oplossing (boog- of 
voetgangersbruggetje). 
Om deze reden worden in de MOP-BRTN bruggen, die liggen in een route 
waarin thans nog sprake is van meerdere kort bijeengelegen bruggen, 
alleen in aanmerking genomen als er sprake is van een gedegen "brug- 
genplan" voor een langer traject. 

 
De MUP-BRTN beziet de verwezenlijking van het wegwerken van BRTN- 
knelpunten projectsgewijs. 
De BRTN gaat ervan uit dat de projectsgewijze uitvoering van het weg- 
werken van BRTN-knelpunten aanmerkelijk kan worden verbeterd en ver- 
gemakkelijkt wanneer vooraf kan worden ingeschat hoe de kostenverde- 
ling over de BRTN-partners en anderen zal zijn. 
Rijk en provincies zullen pogen de MOP-BRTN een vastere basis te ge- 
ven door die te brengen onder een overeenkomst waarin de te verrich- 
ten financiële inspanningen BRTN en de verdeelsleutel daarbij over de 
betrokkenen in beginsel vooraf duidelijk zijn. 

 
De aan de uitvoering BRTN gekoppelde lasten kunnen de indruk wekken 
"nieuw te zijn". Dat is echter merendeels niet het geval. 
De afgelopen tijd hebben lagere overheid en rijk in onderlinge samen- 
werking (ook financieel) gewerkt aan verbetering van de technische 
situatie van het toeristische vaarwegennet en de bijbehorende voor- 
zieningen. Het BRTN-beleid is in wezen niet meer dan een gestructu- 
reerde voortzetting van dit beleid. De BRTN-normen voor de technische 
verbeteringen zijn feitelijk een consolidatie van de gemiddeld ge- 
groeide praktijk. 
Stand van zaken en resultaten van MUP-BRTN worden meegenomen in de 
jaarlijkse voortgangsrapportage BRTN, aan deze rapportage mag ook een 
belangrijke voorlichtende waarde worden toegekend. Jaarlijks wordt 
hiermee het BRTN-beleid en de uitvoering daarvan uitgedragen bij de 
betrokken overheden, watersportorganisaties en bedrijfsleven. 
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3. 3. 
 

II, 
§ 3.2. 

Brug- en sluistollen 
 
Rijk en provincie onderzoeken de mogelijkheden voor het wegwerken van 
brug- en sluistollen en pogen, zo mogelijk in samenwerking met VNG en 
Unie van Waterschappen, als vervolgproject BRTN de brug- en sluistol- 
len voor recreatievaart weg te werken. Vertrekpunt is daarbij voor- 
eerst dat de oplossing niet wordt gezocht in de sfeer van afkopen, 
maar in de sfeer van de financiële verhouding van overheidsmiddelen, 
overleg en zo nodig in de sfeer van regelgeving. 
 

Techniek 
 
Er missen 6 schakels in het basistoervaartnet. Er wordt naar ge- 
streefd die geleidelijk te verwezenlijken. Daarbij is het meest ur- 
gent het tot stand komen van de zeil- en motorbootverbinding (BZM) 
tussen het Overijsselse en Friese merengebied en vervolgens de motor- 
bootverbinding Vecht-Gooimeer (BM). 
De eerstgenoemde verbinding vraagt het beweegbaar maken van de Hee- 
renbrug in de route Giethoorn-Steenwijk-Ossenzijl. De tweede verbin- 
ding vraagt enkele honderden meters nieuwe vaarweg, twee vaste brug- 
gen en een sluis. 
 
Er wordt naar gestreefd de 15 bruggen en leidingen in het basistoer- 
vaartnet met te weinig doorvaarthoogte, waarvoor reële verbeterings- 
mogelijkheden bestaan, geleidelijk te verbeteren. 
Ter vermindering van verkeersopstoppingen te water en op de weg wordt 
ernaar gestreefd de doorvaarthoogte in gesloten stand van± 25 be- 
weegbare bruggen te verhogen tot motorbootnormhoogte op die plaatsen 
waar sprake is van zowel druk weg- als waterverkeer. 
 
Er zijn 5 sluizen met te geringe capaciteit, opheffing van deze capa- 
citeitsknelpunten acht de BRTN nodig. 
 
Er is rond 140 km van het basistoervaartnet (in het algemeen) enkele 
decimeters te ondiep. Dit geldt ook voor drie sluizen. Er wordt naar 
gestreefd ondiepten geleidelijk weg te werken. 
 
Ter besparing op personele bedieningskosten kunnen bruggen en sluizen 
in een groot aantal gevallen bediend worden op afstand, worden geau- 
tomatiseerd of bediend worden door de toervaarder zelf. De investe- 
ring verdient zich in de regel in enkele jaren terug, waarna verder 
jaarlijks grote exploitatievoordelen optreden, waaruit onder meer het 
bedieningsniveau kan worden verbeterd. 
Invoering van bedieningskostenbesparende techniek wordt gestimuleerd. 
Ter besparing op bedieningskasten wordt voorts gestimuleerd het ge- 
leidelijk vervangen van een groot aantal beweegbare bruggen in motor- 
bootroutes door vaste normhoge bruggen. 
Ook deze investering verdient zich doorgaands snel terug, terwijl een 
obstakel voor weg- en waterverkeer is weggewerkt. 
Ter verbetering van de veiligheid wordt door technische ingrepen een 
parallelroute volgens AZM-normen nagestreefd voor het zuidelijke deel 
van het Prinses Margriet Kanaal. 
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3. 4. 
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Organisatie/routecoördinatie 
 

Afmetingen van bruggen en sluizen, waterdiepte en bediening z1Jn 
vooral van belang voor hun effect op het functioneren van gehele 
routes. 
Deze knelpunten staan daarmee niet op zichzelf. De urgentie van hun 
oplossing is dan ook onderling afhankelijk. 
En dat verschilt per route. 
Als maatregel van uitvoering streven de partners BRTN zogenaamde rou- 
tecoHrdinatie na. 
RoutecoHrdinatie betekent: 

Aanwijzing van samenhangende routes van het basisnet. 
Aanwijzing van een routecoHrdinator die voor de betreffende 
route route-akkoorden voorbereidt tussen water, brug, sluis- en 
leidingbeheerders. 

Route-akkoorden betreffen in onderlinge samenhang zo mogelijk: 
De opheffing van doorvaarthoogte- en diepteknelpunten. 
Afstemming van bedieningstijden van bruggen en sluizen. 
Eventuele keuzes voor automatisering/zelfbediening/bediening op 
afstand. 
Speciale maatregelen/middelen voor bedieningsknelpunten, reke- 
ning houdend met de aanbevelingen uit het rapport Beleidspers- 
pectief Brug- en Sluisbediening, waaronder poolen van bedienend 
personeel door verschillende beheerders. 
Een schatting van de effecten van doorvaartheffingen (onder 
andere waardering van toervaarders en mogelijk vermijdingsge- 
drag). 

 
De route-akkoorden worden tot stand gebracht op basis van overleg met 
betrokkenen. 

 
Routecoördinatie krijgt ook een "klant"gericht aspect: naast beheer- 
ders worden bij het overleg over het route-akkoord als adviseurs be- 
trokken: 

Een door de K.N.W.V./ANWB aanvaarde vertegenwoordiging van de 
belanghebbende watersport. 
Een door de HISWA aanvaarde vertegenwoordiging van het betrok- 
ken bedrijfsleven. 
Een door de beroepsvaart aanvaarde vertegenwoordiging (bijvoor- 
beeld Schuttevaer). 
Een door aanliggende gemeenten aanvaarde vertegenwoordiging. 

Een overleg tussen deze "adviseurskring" en de beheerspartners omvat 
ten minste driejaarlijks een schriftelijke inventarisatie van de als 
ernstig ervaren knelpunten en van door de overlegpartners geziene op- 
lossingsmogelijkheden, inclusief de inspanning daarbij die zij zelf 
aanbieden bij te kunnen dragen. 

 
In de meerjarenuitvoeringsprogrammering BRTN wordt in beginsel voor- 
rang verleend aan in het kader van route-akkoorden voorgedragen pro- 
jecten boven "losse" projecten. 
De BRTN-partners streven ernaar zo mogelijk nog in 1991 route-akkoor- 
den voor de A- en B-routes te realiseren (zie ook kaart 11). 
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3.5. Regelgeving 
 

Openbaarheid en beschikbaarheid van vaarwater zijn van essentieel 
belang voor de samenhang in het toervaartnet. 

Rijk en provincie zullen in het kader van hun beleid met het 
hun ter beschikking staande juridisch kader conform BRTN-beleid 
zoveel mogelijk waarborgen bieden voor de openbaarheid en be- 
schikbaarheid van het baeietoervaartnet. Bij overdracht van 
beheer zullen zij daar ook in financiële zin rekening mee hou- 
den. 
Rijk, provincies en gemeenten behartigen het algemeen belang, 
waaronder het passende beheer (onder meer bediening, op peil 
houden doorvaartmogelijkheden) van aan hun toevertrouwde infra- 
structuur. Zij ontvangen daartoe een uitkering uit algemene 
middelen. 
Voor de onderdelen van het baeietoervaartnet, waarvan het be- 
heer in handen ie gelegd .van waterschappen en gemeenten, zullen 
de betrokken provincies (in onder meer het routecoHrdinatie- 
overleg) met betrekking tot het wegwerken van BRTN-knelpunten 
zich inspanningen getroosten om te komen tot resultaten, verge- 
lijkbaar met die in een situatie waarin zijzelf beheerder van 
die wateren zouden zijn. 

 

3.6. BRTN-nazorg periode 1990-1995 
 

De gezamenlijke wileuitdrukking die ie neergelegd in deze BRTN 1990 
wordt gevolgd met gerichte gezamenlijke nazorg van de BRTN-partners 
door: 
1. Jaarlijkse openbare rapportage van de projectgroep BRTN omtrent 

de voortgang van de verwezenlijking van de BRTN 1990. Deze rap- 
portage wordt zodanig ingericht dat deze mede dienstbaar ie aan 
de nodige voorlichting met betrekking tot het BRTN-beleid. 

2. Het zoveel ale nodig ie plegen van overleg met betrekking tot 
landelijk van belang zijnde beleidsonderwerpen de toervaart 
aangaande en in beginsel algehele evaluatie van de BRTN 1990 in 
1995 via de projectgroep BRTN. 

3. Planmatige meerjarenaanpak van de uitvoering van de BRTN. Be- 
sloten ie tot een voortschrijdend meerjarenactieprogramma, 
waarbij jaarlijks besteding van middelen wordt gecoHrdineerd. 

4. Stimulering van routecoHrdinatie op het baeietoervaartnet. 
5. Een BRTN-vervolgproject: onderzoek naar mogelijkheden voor en 

het daadwerkelijk wegwerken van brug- en eluietollen voor re- 
creatietoervaart. 
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1. INLEIDING 
 
 
 
 
 

1.1. Ontstaan van de BRTN 
 

Aanleiding 
 

In 1985 presenteerden de minister van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij (mede namens de ministers van Economische Zaken en Volks- 
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de staatssecre- 
taris Toeristisch Beleid) en de voorzitter van het Interprovinciaal 
Overleg Recreatie en Natuurbescherming namens de provinciale besturen 
de Beleidsvisie Recreatietoervaart in Nederland (BRTN). De BRTN is 
tot stand gekomen in nauwe samenspraak en overeenstemming met het 
Koninklijke Nederlandse Watersportverbond (K.N.W.V.), de Koninklijke 
Nederlandse Toeristenbond (ANWB) als vertegenwoordigers van de toer- 
vaarders en de HISWA als vertegenwoordiger van de bij de watersport 
betrokken bedrijven. De BRTN 1985 werd op deze wijze breed gedragen 
door het rijk, de provincies, de toervaarders en het betrokken be- 
drijfsleven. 
Gekozen was voor de vorm van een "gentlemen's agreement", omdat de 
BRTN 1985 gezamenlijke vertrekpunten bevatte die naderhand in offi- 
ciële/wettelijke planvormen en procedures zouden moeten worden afge- 
wogen en verwerkt. 
Aanleiding van het gentlemen's agreement waren de inzichten met be- 
trekking tot toervaart die naar voren kwamen in de procedure rondom 
een partiële herziening van het Structuurschema Vaarwegen in verband 
met recreatievaart in 1982. 
De kern van dat inzicht was dat recreatietoervaart in de afgelopen 
decennia is uitgegroeid tot een ruim regionaal, landelijk en deels 
internationaal gebeuren en dat de beheersstructuur van de toervaart- 
mogelijkheden in Nederland niet is meegegroeid met deze ontwikkeling 
van de toervaart. Daarbij ervoeren de betrokken bestuurders van de 
provincies, het Openbaar Lichaam Rijnmond en de betrokken ministers 
en staatssecretarissen als een.gemis dat er geen algemeen onder- 
schreven visie voor de ontwikkeling van de recreatietoervaart in 
Nederland beschikbaar was. 
Dit gemis werd vooral ervaren omdat er weinig zicht was op twee in 
gang zijnde conflicterende ontwikkelingen: 

Een toenemend beroep op toervaartmogelijkheden (steeds meer, 
grotere, langer en verder varende boten). 
Een afkalving van feitelijke vaarmogelijkheden (afsluiting van 
wateren, beperkingen van doorvaart van kunstwerken en dergelij- 
ke). 

 
Verder was er onzekerheid of de bestaande beheerssituatie van het 
Nederlandse toervaartnet en de ontwikkeling van het botenbestand 
spontaan zouden leiden tot, algemeen maatschappelijk gezien, de meest 
gewenste situatie rond de toervaart. 
Ten slotte werd overwogen dat het net van Nederlandse toervaartmoge- 
lijkheden in West-Europa een unieke toeristische voorziening is, dank 
zij de uitgebreidheid, veelzijdigheid en onderlinge verbondenheid van 
de wateren. 
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Het werd niet ondenkbaar geacht dat de afkalving van het toervaartnet 
al zover was voortgeschreden dat de grenzen nabij waren waarbij het 
net zijn unieke karakter zou verliezen. 

 

Beheerssituatie Nederlandse wateren 
 

Veel partijen dragen samen de verantwoordelijkheid voor de ontwikke- 
ling van de toervaart(mogelijkheden), terwijl er geen duidelijk cen- 
traal beslissingskader in den lande is voor het geheel van de toer- 
vaart. Toervaart als geheel zat en zit officieel nog steeds in een 
bestuurlijk en wettelijk vacuUm. 
Dat neemt niet weg dat er voor onderdelen of facetten van toervaart 
zeer veel bevoegde overheidsinstanties zijn met wetten en verorde- 
ningen ten dienste van hun beperkt taakveld. Talloze instanties gaan 
over onderdelen van het toervaartnet: "natte" waterstaatsinstanties, 
"droge" waterstaatsinstanties, beide van rijks- en provinciale dien- 
sten en diensten van gemeenten en waterschappen. Ze regelen samen de 
beschikbaarheid van het water om erop te toervaren. 
Het bevorderen of reguleren van waterrecreatie en -toerisme is voor- 
namelijk geconcentreerd over drie ministeries, ') economische en 
"groene" diensten van provincies en sommige gemeenten. Ze gaan daar- 
bij wèl mede over investeringen voor de toervaart, maar hebben vaak 
weinig binding met en invloed op waar het vooral ook om gaat: het 
werkelijk beschikbaar zijn van het water dat er al ligt door bedie- 
ning van bruggen en sluizen. 
In samenhang met en als gevolg van de bestuurlijk ingewikkelde si- 
tuatie laat de baten-/lastenbalans van de toervaart zich ook moeilijk 
sturen. Toervaart is financieel positief voor de samenleving als 
geheel. Bedrijven verdienen er goed aan en ook voor de overheid als 
geheel komt er meer van de toervaart en bijbehorend bedrijfsleven in 
het laatje dan er voor wordt uitgegeven. Maar die overheidsinkomsten 
vloeien meest naar de algemene middelen. Naar het oordeel van de be- 
heersinstanties van wateren zijn de uitkeringen uit de algemene mid- 
delen zodanig dat een redelijke beschikbaarheid van het toervaart- 
water op veel plaatsen niet goed kan worden geregeld. 
Het is duidelijk geworden dat de verschillen in doelstellingen en 
taakinterpretaties van de talloze betrokken instanties, terecht toe- 
gespitst op eigen situatie en mogelijkheden, niet vanzelfsprekend 
stroken met een voor het land als geheel gunstige ontwikkeling van 
toervaart, bijbehorend bedrijfsleven en openbare financiën. 

 

Koppeling van toervaartwensen en overheidshandelen 
 

Maar ook binnen de watersport zelf, een gedifferentieerde groep, is 
het niet gemakkelijk de grenzen te verkennen waar de limieten liggen 
voor aan de ene kant nog aangename vaart en verblijf op het water en 
aan de andere kant acceptatie van de noodzakelijke aanpassingen van 
boten en gedrag, ter wille van een goede inpassing in de steeds in- 
gewikkelder en drukker wordende samenleving en voller wordende ruimte 
in Nederland. 

 

') Verkeer en Waterstaat 
Economische Zaken 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. 
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Daar er geen wettelijk kader is waarin de samenhang van landelijke 
ontwikkelingen in het toervaren zijn ingebed, zal deze ingewikkelde 
situatie blijven bestaan. Goede wil met betrekking tot de toervaart 
is evenwel in het algemeen wel te bespeuren, op grond waarvan via 
redelijk overleg en samenwerking veel kan worden bereikt. De BRTN 
1985 is op landelijk niveau hiervan een bewijs. 
Ook in de watersportregio's ziet men een parallelle ontwikkeling be- 
ginnen om door middel van overleg en samenwerking van betrokken par- 
tijen tot een betere ontwikkeling van de toervaart te komen. 

 

1.2. De BRTN 1990 
 

Na het verschijnen van de BRTN 1985 ziJn er overeenkomstig de af- 
spraken in 1987, 1988 en 1989 voortgangsrapportages samengesteld. Als 
belangrijkste punten komen daaruit naar voren: 
a. - De groei van de toervaart zet zich voort. 
b. - De afkalving van het toervaartnet is tot staan gekomen. 
c. - Aan twee ontbrekende schakels in het basistoervaartnet is 

gewerkt, aan de andere vier niet. 
d. - De gesignaleerde knelpunten van doorvaarthoogte en -diepte 

nemen enigszins af. 
- De verslechtering van bediening van bruggen en sluizen is ge- 
stopt en omgezet in lichte verbetering. 
De situatie met betrekking tot tolsituaties is enigszins ver- 
slechterd. 

e. - Het feitelijke inzicht in toervaart en de beweegredenen en ver- 
langens daarbij zijn toegenomen. 

f. - Het inzicht in de oplossingsrichtingen van het grote bedie- 
ningstekort is toegenomen. 

g. - Het in de BRTN geformuleerde beleid wordt steeds verder ingebed 
in het provinciaal en het rijksbeleid. 

 
Naar aanleiding van dit laatste punt kan worden gesteld dat de BRTN 
in 1985 nog een min of meer op zichzelf staande (sectorale) visie 
was, waarvan moest worden afgewacht wat de werking ervan zou zijn. 
In verband met die onzekerheid bevat de BRTN 1985 reeds het voornemen 
tot algehele evaluatie en zo nodig herziening in 1990. 
Nu heeft de BRTN meer bestuurlijke betekenis gekregen, doordat hij is 
ingebed en verwerkt in verschillende rijksnota's (4e Nota over de 
Ruimtelijke Ordening, Ze Structuurschema Verkeer en Vervoer) en in 
diverse provinciale plannen. De algemeen maatschappelijke belang- 
stelling voor het water in al zijn verschijnings- en gebruiksvormen 
is eveneens meer op de voorgrond gekomen (zie onder meer het hoofd- 
thema Nederland-Waterland in de 4e Nota over de Ruimtelijke Orde- 
ning); ook blijkt de economische betekenis van de watersport meer 
belangstelling te krijgen, gezien de onderzoekingen die daarnaar zijn 
en worden verricht. 

 
De eerder aangeduide feitelijke en beleidsontwikkelingen hebben het 
nodig gemaakt de beleidsvisie van 1985 te actualiseren in de vorm van 
de BRTN 1990. De brede acceptatie van de BRTN heeft ertoe geleid dat 
bij de actualisering van de BRTN meer aandacht is besteed aan de uit- 
voering van het beleid. 
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1.3. Defini ring toervaart BRTN 
 

De BRTN richt de aandacht vooral op toervaart met zowel zeil- als 
motorboten waarop vaste slaapaccommodatie aanwezig is. Om de gedach- 
ten te bepalen: boten vanaf± 6 meter lengte met ten minste een 
hulpmotor en een overdekt vast verblijfsgedeelte.*) 

 

Voorbeelden van toerboten 
 

KLIPPER SCHERPJACHT PLATBODEM MOTORSAILER 
 
 
 
 
 

 : t § l;:n$ 
SPEEDKRUISER MOTORKRUISE'R 

 
 
 

De BRTN richt zich alleen op de grote lijnen van de toervaart die 
vragen om landelijke stroomlijning. Niet omdat de andere aspecten 
(zoals bijvoorbeeld ligplaatsen) geen landelijke aanpak vragen of 
onbelangrijk zijn, maar omdat die in het normale verkeer van overleg 
tussen overheden onderling en betrokkenen kunnen worden bezien en zo 
nodig geregeld. 

 

1.4. Status en functie van de BRTN 1990 
 

De Beleidsvisie Recreatietoervaart in Nederland 1990 is - evenals de 
BRTN 1985 - in de vorm gegoten van een "geritlemen's agreement" dat de 
formele bevoegdheden van de partners onverlet laat. 
De beleidsvisie wordt door de betrokken bewindslieden en de provin- 
ciale besturen onderschreven als vertrekpunt voor het te voeren be- 
leid voor de recreatietoervaart (het varen) en de recreatievaartmo- 
gelijkheden (infrastructuur, faciliteiten en voorwaarden voor de 
vaart). De beleidsvisie heeft een sectoraal karakter. 

 
 

*)  Er is ook recreatietoervaart met kleine boten en kano's; de 
schaal waarop dit plaatsvindt en de aard van de kleine toer- 
vaart vragen evenwel een eigen afzonderlijke behandeling. 
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Dit houdt in dat in concrete gevallen nog nadere afweging van belan- 
gen van onder meer natuur, landschap en (spoor)wegverkeer nodig is en 
dat rekening dient te worden gehouden met algemene beleidslijnen van 
rijk en provincies ter zake van recreatie, toerisme, economische za- 
ken en ruimtelijke ordening. 

 
De beleidsvisie is deels reeds ingepast en verwerkt in het totaal van 
rijks- en provinciaal beleid en kan dat gaandeweg steeds meer worden. 
Hierdoor worden de taken met betrekking tot de recreatietoervaart van 
de verschillende overheden in het kader van complementair bestuur in 
onderlinge samenhang steeds verder ingevuld. 
Het karakter van een beleidsvisie houdt in dat deze niet op alle pun- 
ten steeds zonder meer zal kunnen worden gevolgd. 
Afwijking zal evenwel niet lichtvaardig en zonder het nodige overleg 
met betrokkenen plaatsvinden. De beleidsvisie is immers een consensus 
inzake de door de overheid en betrokkenen gezamenlijk na te streven 
ontwikkelingen met betrekking tot de recreatietoervaart. 
Het betreft hier overigens niet alleen het te voeren beleid, maar 
evenzeer de concrete beheers- en ontwikkelingsmaatregelen ten aanzien 
van de in de BRTN gesignaleerde knelpunten. 

 
Tevens mag hierbij worden vermeld de doorwerking van het beleid naar 
gemeenten en waterschappen via het goedkeuringsbeleid van de provin- 
ciale besturen ten aanzien van verordeningen en bestemmingsplannen. 

 
Min of meer als onverbrekelijk complement van de voornemens van be- 
windslieden en provincies hebben de ANWB, HISWA en K.N.W.V. op zich 
genomen de Beleidsvisie Recreatietoervaart in Nederland uit te dragen 
en te ondersteunen in organisaties van vaarders en betrokken be- 
drijfsleven. 
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2. DOELSTELLING, NORMERING EN TAAKSTELLING 
 
 
 
 
 

2.1. Feitelijke ontwikkeling van de recreatietoervaart en vooruitzichten 
 

Was de watersport enkele tientallen jaren geleden meer iets voor de 
enk ling, nu heeft deze vorm van recreatie een vaste plaats veroverd 
in de vrijetijdsbesteding van veel Nederlanders. öok de snelle ont- 
wikkeling van het plankzeilen heeft hier een belangrijk aandeel in 
gehad. Het aantal Nederlanders dat zich min of meer regelmatig op het 
water begeeft kan op zo'n 7% van de totale bevolking worden geschat 
of op ruim een miljoen Nederlandse watersporters. 
Ook in het buitenland is er grote belangstelling voor de watersport- 
mogelijkheden in ons land; zo bedraagt het aantal pleziervaartuigen 
van buitenlanders dat in een Nederlandse jachthaven ligt ten minste 
17.000. Daarnaast zijn er veel buitenlanders die ons land met hun 
eigen boot bezoeken of hier een boot huren. 
Het totale aantal zeil- en motorboten, die langer zijn dan 3,5 meter, 
de zogenaamde grote watersport, bedraagt (1990) rond 230.000 boten. 
De ontwikkeling van het aantal motor- en zeilboten langer dan 
3,5 meter met en zonder kajuit is in bijlage 2 weergegeven. Het aan- 
tal boten langer dan ca. 6 meter met ten minste een hulpmotor en een 
overdekt vast verblijfsgedeelte, dat wil zeggen de boten die vooral 
van belang zijn voor de recreatietoervaart, is niet precies bekend. 
Een schatting ervan komt uit op 115.000 à 120.000 (1990). 
Het aantal boten per 1.000 inwoners is vergeleken met andere water- 
rijke gebieden als bijvoorbeeld Scandinavië laag, zodat er geen in- 
dicaties zijn voor een nabij verzadigingspunt. 

 
Het toerbotenbestand heeft een stormachtige groei gekend in de late 
jaren '60 en de jaren '70. In de beginjaren '80 viel de groei terug 
tot vrijwel nihil in verband met de economische stagnatie en twijfels 
bij de watersporters of de toervaartmogelijkheden op peil zouden 
blijven. Sinds 1985 groeit de toerbotenvloot weer enigszins (rond 1 à 
2% per jaar). 
Niet alléén de omvang van het aantal boten neemt toe; ook zijn er 
veranderingen te melden in de aard van het toerbotenbestand. Naar 
verhouding worden de boten steeds groter, zeewaardiger, veiliger en 
het verblijfscomfort aan boord neemt toe. 

 
Samenhangend met de veranderingen van de aard van de vloot wordt het 
verblijf aan boord meer (vaker en langer tochten, vakanties en een 
langer "vaarseizoen"). 
Samenhangend met toegenomen comfort en zeewaardigheid, seizoensver- 
lenging groeit het toervaren als geheel sneller dan het botenbestand. 
In dit verband is het een interessant gegeven dat thans (1990), ge- 
rekend in passages, het toervaren de binnenvaart is gaan overtreffen, 
terwijl die "prestatie" wordt geleverd in het vaarseizoen alleen 
(half jaar). 
Bijlage 3 en kaart 12 geven een beeld van gebruik en groei daarvan op 
het basistoervaartnet. 
De watersport is binnen het geheel van recreatie en toerisme ook eco- 
nomisch gezien belangrijk. Er is een aanzienlijke bedrijfstak rond de 
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watersport gegroeid. Deze specialistische en veelzijdige bedrijvig- 
heid sluit qua aard en vestigingsplaats nauw aan bij het vaartuigen- 
bestand en het vaargedrag in Nederland; ook opereert een deel succes- 
vol op de buitenlandse markt. In 1988 bedroeg de omzet van de bij de 
watersport betrokken bedrijven ca. f 1,5 miljard; het aantal direct 
betrokken arbeidsplaatsen bedraagt rond 10.000. Een interessant gege- 
ven hierbij is dat de omzet van de beroepsvaart± f 2 miljard gulden 
per jaar bedraagt (1990). 
Ook voor de openbare financiën telt de watersport mee; onderzoek 
wijst uit dat toervaart een recreatiesector is die de overheid als 
totaal bezien meer inkomsten oplevert dan er aan kosten uitgegeven 
wordt. 
De recreatietoervaart neemt binnen de waterrecreatie een belangrijke 
plaats in. Gelet op de ontwikkelingen in de vraag naar nieuwe vaar- 
tuigen, met name de tendens naar boten met betere verblijfsmogelijk- 
heden, grotere veiligheid en betere motorisering, mag verwacht worden 
dat niet alleen het aantal toervaarders verder zal toenemen, maar dat 
ook de trend doorzet, waarbij de duur van het vaarseizoen, de lengte 
van de tochten en de bestedingen in deze sector toenemen. 

 
De ontwikkeling van de toervaart gaat soms gepaard met de nodige 
wrijving bij de inpassing ervan in samenleving en ruimte. Het gaat 
dan om het spanningsveld met de belangen van natuur, milieu ') en 
landschap en verder met sportvisserij, oeverrecreatie, het weg- en 
railvervoer (oponthoud bruggen) en de binnenvaart (hinder, veilig- 
heid). 

 
Samengevat kan gezegd worden dat het toervaren in de afgelopen twin- 
tig jaar is uitgegroeid van een beperkte, vooral regionaal gebonden, 
zomeractiviteit tot een vrij massaal verschijnsel, dat zich afspeelt 
op ruime regionale, landelijke en deels internationale schaal en 
waarbij een groot deel van het voor- en najaar gerekend moet worden 
tot het vaarseizoen. Door de toervaart wordt het toervaartnet steeds 
meer gewenst en gebruikt als een samenhangende voorziening voor het 
toervaren in geheel Nederland. Vaargedrag, botenbestand en lig- 
plaatskeuze worden dan ook steeds meer afgestemd op landelijke vaar- 
mogelijkheden. 

 

2.2. Feitelijke ontwikkeling van toervaartmogelijkheden 
 

Nederland kent, de zee niet meegerekend, rond 300.000 ha bevaarbaar 
oppervlaktewater, waarbinnen ruim 6.000 km toervaartweg. Dit vaarwa- 
ter legt Nederland in grote verscheidenheid open en geeft Nederland 
in de wereld unieke toeristische mogelijkheden vanaf en op het water. 
Hierbij bestaat er overigens een groot verschil tussen de "natte" 
provincies in het noorden, westen en midden van het land enerzijds en 

 

') In verband met het milieu is van belang dat toerboten in het alge- 
meen zijn uitgerust met naar verhouding kleine motoren. In combi- 
natie met het geringe aantal vaardagen is de verbranding van 
brandstof gering vergeleken bij ander gemotoriseerd toerisme. Het 
gemiddelde jaarverbruik van een motorboot is minder dan het aan- 
deel van een gezin met één kind in het brandstofverbruik van één 
vliegtuigtrip naar Spanje. Het gemiddelde jaarverbruik van een 
zeiltoerboot komt overeen met dat van een gemiddelde auto op 
2 dagtrips. 
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de "droge" oostelijke en zuidelijke provincies anderzijds. Kaart 3 
geeft de vaarmogelijkheden in Nederland weer. 

 
De op kaart 3 weergegeven vaarwegen zijn nog maar een beperkt deel 
van het vaarwegennet dat in het begin van deze eeuw beschikbaar was, 
toen (kleinere) vrachtvaart, personenvervoer over water en veenaf- 
graving nog actueel waren. De vrachtvaart ontwikkelde zich sindsdien 
naar minder maar grotere schepen en naar minder regionale en lokale 
distributie per schip. Daarnaast werden de veenafgraving en het per- 
sonenvervoer over water vrijwel geheel beëindigd. 
Met deze ontwikkelingen vervielen voor veel wateren de motieven om ze 
in stand te houden als vaarwater. Vanaf het begin van deze eeuw tot 
de vroege jaren '80 nam het vaarwater met enkele duizenden kilometers 
af tot ruim 6.000 km in de huidige situatie. 
Het op kaart 3 weergegeven net van toervaartwegen geeft een te fraai 
beeld van de vaarmogelijkheden. Veel van de aangegeven wateren zijn, 
vanwege geringe diepte en lage vaste bruggen, alleen te bevaren met 
de allerkleinste toerboten. Voor gemiddelde toerzeilboten, waarvan de 
mast in de regel niet of moeilijk strijkbaar is en waarvan de diep- 
gang aanzienlijk meer is dan die van motorboten, is een belangrijk 
deel van het net niet beschikbaar door geringe diepte of door vaste 
bruggen. Verder geldt voor veel wateren van kaart 3 dat daarin lig- 
gende (lage) beweegbare bruggen of sluizen in het vaarseizoen be- 
perkt bediend worden en op bepaalde dagen niet. Die beperkingen door 
onvoldoende bediening zijn zeer ernstig. Om een voorbeeld te geven: 
op zondag, midden mei, is driekwart van het net in het geheel niet of 
voor een gering aantal uren te bevaren voor het merendeel van de 
Nederlandse toerboten als gevolg van onvoldoende bediening. 

 
Toervaartwateren zijn in beheer bij het rijk, de provincies, gemeen- 
ten en waterschappen (zie kaart 4). ') 
Over openstelling en sluiting voor de (toer)vaart beslist de beheer- 
der binnen de regels van bestaande verordeningen, dan wel krachtens 
een provinciale vaarwegenverordening van gedeputeerde staten in de 
betreffende provincie. Veelal worden de te nemen maatregelen vooraf 
openbaar gemaakt in het beheersgebied, waarbij ook de gelegenheid 
bestaat tot het maken van bezwaren. Wanneer geen overeenstemming 
wordt bereikt kan de bezwaarde zich richten tot de rechter. 
Voor rijkswateren (meestal de grotere door de beroepsvaart gebruikte 
wateren) geldt voor een beperking van de openstelling en (gedeelte- 
lijke) sluiting een inspraakprocedure voor belanghebbenden, waarbij 
onder meer advies wordt gevraagd van de Raad voor de Waterstaat. 
Brug- en sluisbediening worden bij de overige wateren zonder juri- 
dische plichtpleging door de beheerder vastgesteld; bezwaarden kunnen 
zich richten tot de rechter. 
De eenvoudige juridische constructies en het grote aantal beheerders, 
met elk veelal een eigen beperkte doelstelling voor een beperkt ge- 
bied, passen niet goed meer in het inmiddels gegroeide ruime regio- 
nale en landelijke karakter van de toervaart. 
Er zijn extra beheerscomplicaties wanneer bruggen enerzijds en het 
vaarwater anderzijds niet in één beheerdershand zijn. 

 

') De beheerssituatie van het water is sterk in beweging: er vindt 
doorschuiving plaats van rijk naar provincies en van provincies 
naar waterschappen en soms ook gemeenten. 
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Nog lastiger wordt het wanneer onderdelen van vaarroutes in ver- 
schillende hand zijn. Het is niet ongebruikelijk dat men op één dag- 
vaarttraject te maken krijgt met 5 verschillende waterbeherende in- 
stanties en 10 verschillende brugbeherende instanties. 

 
2.3. Samenhang tussen toervaartontwikkeling (varen en boten) en toer- 

vaartmogelijkheden (toervaartnet en beschikbaarheid daarvan) 
 

De afgelopen vijfentwintig jaren is de deelname aan toervaren sterk 
verbreid onder de bevolking. De omvang van het botenbestand blijft 
toenemen en de boten worden steeds meer en langer gebruikt. Er blijkt 
samenhang te bestaan met groei en samenstelling van de bevolking en 
het besteedbare inkomen. 
Nieuwe bootontwerpen zijn onderhevig aan technische verbeteringen en 
mode, wat voortdurend veranderingen teweegbrengt in de afmetingen van 
nieuwe boten. Vanuit het varen en de techniek zal er vermoedelijk 
nooit een einde komen aan de veranderingen in de bootontwerpen. Toch 
heeft men hier te maken met een proces dat wel degelijk beïnvloed kan 
worden. Van een deel van de boten is de mast strijkbaar te maken: 
zeilen kunnen verdeeld worden over meer en kortere masten of andere 
tuigtypen; diepgang kan bewust beperkt worden. Model, binnenruimte en 
vaareigenschappen kunnen aldus bewust "ingeruild" worden voor de toe- 
gang tot bepaalde wateren. Gezien de lange levensduur van de boten 
zullen dergelijke aanpassingen slechts langzaam in het totale boten- 
bestand doorwerken. Dit betekent dat bij beleidsontwikkeling met be- 
trekking tot de recreatietoervaart de opbouw van het botenbestand een 
belangrijk vertrekpunt moet zijn. 

 
In de kring van beheerders van wateren is het vanuit het verleden 
steeds gebruikelijk geweest om de vaarwegen te dimensioneren naar de 
schepen en de ontwikkeling van de scheepsvormen en -maten te volgen. 
De praktijk leert dat men in dat volgen zeer ver is gegaan. Zo kent 
Nederland een groot aantal zeer hoge bruggen; daarnaapt is er een 
aantal tunnels (voor het wegverkeer) en aquaducten om zoveel mogelijk 
vrije doorgang te geven voor zowel het water- als het wegverkeer. 
Niettemin is vroeg duidelijk geworden dat het niet mogelijk is om 
kanalen, rivieren, vaarten en meren steeds zodanig aan te passen dat 
alle scheepsontwerpen er zonder belemmeringen gebruik van kunnen ma- 
ken. Steeds moet er een afweging plaatsvinden tussen de lasten van 
een vaarvoorziening en het nut ervan. Hierbij worden ook andere 
"kosten", zoals die van natuur en landschap en de hinder voor andere 
activiteiten van de samenleving (maatschappelijke kosten), meegewo- 
gen. Ook hier geldt weer dat de lange levensduur van de scheepvaart- 
infrastructuur maakt dat aanpassing aan (nieuwe) normen slechts 
langzaam doorwerkt. 

 
De mogelijkheden om scheepsontwerpen en vaarwater (inclusief sluizen, 
bruggen enz.) aan te passen, leiden tot de voor de hand liggende 
conclusie dat er voor vaarders, beheerders (en de samenleving als 
geheel) al snel "winst" is te behalen wanneer scheepsontwerp (en 
scheepsgebruik) enerzijds en vaarwater (inclusief faciliteiten) an- 
derzijds onderling gekoppeld worden genormeerd. 
Standaardschepen kunnen onder standaardbruggen door; standaard 
scheepsgebruik past binnen standaardfaciliteiten (brug-/sluisbedie- 
ning); standaardsnelheden maken standaarduitmonstering van vaarwater 
mogelijk; standaardverkeers-/-vaarregels maken standaardmarkering en 
verkeersregulatiesystemen mogelijk. 
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In de moderne beroepsvaart en het daarvoor frequent gebruikte water 
is op grond daarvan reeds een vergaande standaardisering doorgevoerd. 
De normering van de modernere beroepsvaart(faciliteiten) is onder 
meer tot stand gekomen na langdurig overleg tussen transportministers 
van Europese landen. 1) 
Ook op oudere kanalen die niet meer of nog zelden gebruikt worden 
door de beroepsvaart zijn in een aantal gevallen nog uitmonsteringen 
te vinden, stammend van vroegere "standaardschepen". 
In dit verband mag uit een verder verleden ook worden genoemd het 
rapport "Normalisatie van de Nederlandse vaarwegen in het algemeen en 
die in de Hollandse laagvlakte in het bijzonder". 2) 
Dit rapport uit 1932 heeft ertoe geleid dat met name een brughoogte 
van 2,50 meter in de loop van de tijd op vele plaatsen is ingevoerd. 

 
De omvang en differentiatie van de recreatietoervaart, de toenemende 
lengte van het toervaartseizoen en het wegvallen van de beroepsvaart 
als beheersmotief maken het voor de vele beheerders moeilijk om op 
eigen kracht de weg te vinden naar de juiste "maat" van de te bieden 
faciliteiten voor de toervaart. 
Reeds geruime tijd zijn grotere vaarwegbeheerders - zich bewust van 
de nadelen van een grote verscheidenheid in de dimensionering van 
vaarwegen - ook voor de recreatievaart (technisch) gaan samenwerken 
in de Commissie Vaarwegbeheerders. 3) 
Uit het werk van de CVB is duidelijk geworden dat standaardisatie van 
faciliteiten voor toervaartwater mogelijk is, maar tevens dat deze 
normering - wil die in de praktijk werken - bestuurlijke bevestiging 
nodig heeft en instemming van de vaarwereld. 
Er is onder de huidige bestuurlijke constellatie alleen maar uit de- 
ze problematiek te komen door het via overleg bereiken van een 
"gentlemen's agreement". 
De voor het beheer van wateren, bruggen en sluizen verantwoordelijke 
overheidsbesturen, toervaarders en betrokken bedrijfsleven kunnen 
hierdoor op één lijn komen omtrent de gewenste en ook mogelijke na te 
streven afstemming van boten en vaargedrag enerzijds en beschikbaar- 
heid van wateren om te varen anderzijds. 
In de navolgende paragrafen van dit hoofdstuk is dit "agreement" 
verwoord voor een aantal van de meest urgente afstemmingspunten. 

 

1) In dit kader mag verwezen worden naar de Conférence Européenne des Ministres des 
Transports CEMT (1954). 

2) Samengesteld door de zogenaarooe comnissie Ringers, 1932. 
3) De Comnissie Vaarwegbeheerders (CVB) is een overlegorgaan, ingesteld door de direc- 

teur-generaal van Rijkswaterstaat, waarin Rijkswaterstaat en de Provinciale Water- 
staten samenwerken met als taakomschrijving: 
a. Het opstellen van richtlijnen voor de vormgeving en afmetingen van vaarwegen 

van de klassen I-V, volgens de indeling van de CEMT (zie 1). 
De richtlijnen dienen te worden opgesteld zowel voor de afmetingen van de vaar- 
wegen als voor de daarbij behorende kunstwerken (zowel bruggen als sluizen). 

b. Het opstellen van richtlijnen voor de afmetingen van vaarwegen en de daarbij 
behorende kunstwerken, indien de recreatievaart (mede) maatgevend is. Het op- 
stellen van richtlijnen voor het ontwerp en onderhoud van oeververdedigingen 
langs vaarwegen. 

c. Het opstellen van richtlijnen voor de automatische of afstandsbediening van 
kunstwerken. 

d. Het opstellen van richtlijnen voor de bepaling van de bedieningstijden van 
kunstwerken. Dit in de zin van het aantal uren en wanneer er per dag, per week 
en per jaar bediend moet worden. 
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2.4.6 Af,-e%%i'g6 /a'6 -(e+/a+e'6 e'6 -(e+/aa+-%(ge$i!"hede'6  

De6  af,-e&%i'g6 /a'6 -(e+/a+e'6 e'6  -(e+/aa+-%(ge$i!"hede'6  "a'6  /((+,ha'd,6 
be*e+"-6 b$i!/e'6 -(-6 he-gee'6 '(dig6 i,6 (%6 he-6 Nede+$a'd,e6 -(e+/aa+-'e-6 
a$,6 ee'6 ,a%e'ha'ge'd6 gehee$6 -e6 $a-e'6 f.'c-i('e+e'6 /((+6 he-6 %e+e'dee$6 
/a'6 de6 -(e+b(-e'/$((-.6 E+6 i,6 ge"(1e'6 /((+6 ee'6 $a'de$i!"6 c(5+di'a- e2 
%(de$6 da-6 e+6 a$,6 /($g-6 .i-1ie-.6 

E+6 0(+d-6 ee'6 $a'de$i!"6 'e-6 /a'6 -(e+/aa+-0ege'6 aa'ge0e1e'6 e'6 
/a,-ge,-e$d,6 da-:6 
a. de6 /aa+gebiede'6 i'6 Nede+$a'd6 ('de+$i'g6 e'6 %e-6 he-6 b.i-e'2 

$a'd6 /e+bi'd-6 e'6 /((+-,6 Nede+$a'd6 (*e'$eg-6 /((+6 he-6 -(e+e' 
-e6 0a-e+ 

b. /((+6 he-6 %e+e'dee$6 /a'6 de6 Nede+$a'd,e6 -(e+b(-e'6 be/aa+baa+ 
i,. 

Di-6 ba,i,-(e+/aa+-0ege''e-6 %(e-6 ge1ie'6 0(+de'6 a$,6 ee'6 "+.gge3 
g+aa-",6 0aa+aa'6 $("a$e6 -(e+/aa+-0ege'6 e'6 -'e--e'6 1i!'6 (*geha'2 
ge'.6 
V((+6 di-6 "Nede+$a'd,e6 ba,i,-(e+/aa+-'e-"6 0(+de'6 af,-e&%i'g,+e4 
ge$,6 ('(+%e+i'ge')6 'age,-+eefd6 -e'6 aa'1ie'6 /a'6 d((+/aa+-h((g-e6 
e'6 d((+/aa+-die*-e,6 bedie'i'g6 /a'6 b+.gge'6 e'6 ,$.i1e'6 e'6 /((+2 
0aa+de'6 /((+6 de6 /aa+-.6 
E+6 0(+d-6 /a'6 .i-gegaa'6 da-6 behee+de+,6 /a'6 0a-e+e',6 die6 'ie-6 be2  
h(+e'6 -(-6 he-6 Nede+$a'd,e6 h((fd-(e+/aa+-'e-,6 /((+6 de1e6 0a-e+e'6 
i'6 eige'6 /e+a'-0((+de$i!#heid6 1(/ee$6 %(ge$i!"6 bi!6 de6 $a'de$i!"e6 
'(+%e+i'g6 1.$$e'6 aa',$.i-e'.6 
E+6 0(+d-6 gee'6 a$ge%e'e6 +eg.$e+i'g6 /a'6 he-6 -(e+/a+e'6 1e$f6 'age2 
,-+eefd:6 i'di+ec-e6 +eg.$e+i'g6 /ia6 de6 %(ge$i!"hede'6 /a'6 he-6 
-(e+/aa+-'e-6 i,6 /($d(e'de.6 

2.5.6 Va,-,-e$$i'g6 /a'6 he-6 Nede+$a'd,e6 ba,i,-(e+/aa+-'e-6 

He-6 be,-aa'de6 'e-6 

De6 0a-e+e'6 /a'6 he-6 Nede+$a'd,e6 ba,i,-(e+/aa+-'e-6 hebbe'6 ee'6 aa'-a$6 
f.'c-ie,6 /((+6 de6 -(e+/aa+de+,.6 De6 ('de+,cheidi'g6 /a'6 f.'c-ie,6 ,-e.'-6 
(*6 de6 /($ge'de6 "-he(+ie"6 (/e+6 de6 ,a%e'ha'g6 -.,,e'6 -(e+/aa+-6 e'6 de6 
be,chi"baa+heid6 /a'6 0a-e+e'.6 

V)(+6 de6 +ec+ea-ie-(e+/aa+-6 1i!'6 0a-e+e',6 'aa,-6 ee'6 %(ge$i!"heid6 (%6 
-e6 /a+e',6 ee'6 %idde$6 /((+6 he-6 be+ei"e'6 /a'6 /((+a$6 de6 /($ge'de6 d(e$2 
,-e$$i'ge':6 

He-6 /e+*$aa-,e'6 /a'6 he-6 e'e6 /aa+gebied6 'aa+6 he-6 a'de+e;6 0a-e+6 
          heef-6 hie+6 ee'6 /e+bi'di'g,f.'c-ie.6 

He-6 /a'af6 he-6 0a-e+6 be$e/e'6 /a'6 de6 Nede+$a'd,e6 /e+,cheide'heid6 
/a'6 $a'd,cha**e',6 ,-ede'6 e'6 d(+*e',6 0aa+bi!6 ge$d-6 da-6 /((+"e.2 
+e'6 e'6 0e',e'6 /ee$1i!dig6 /a'6 aa+d6 1i!';6 0a-e+6 heef-6 hie+6 ee'6 
('-,$.i-i'g,f.'c-ie.6 
He-6 /e+b$i!/e'6 (*6 he-6 0a-e+,6 0aa+bi!6 /aa"6 (("6 aa'6 de6 (+de6 1i!'6 
/i,,e',6 10e&%e',6 *$a'"1ei$e',6 ,*e$e/a+e'6 e'1.;6 0a-e+6 heef-6 hie+6 
ee'6 /e+b$i!f,f.'c-ie.6 

Ui-e+aa+d6 ".''e'6 be*aa$de6 0a-e+e'6 -ege$i!"6 /e+,chi$$e'de6 f.'c-ie,6 
hebbe'.6 
V((+6 de6 ge'(e%de6 f.'c-ie,6 /e+,chi$-6 de6 %a-e6 0aa+i'6 de6 0a-e+e'6 fei-e3 
$i!"6 be,chi"baa+6 %(e-e'6 1i!'.6 
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Deze beschikbaarheid wordt vooral bepaald door: 
De doorvaarthoogte van bruggen, leidingen en doorvaartdiepte 
van wateren 
De bedieningstijden van bruggen en sluizen 
De voorwaarden/beperkingen waaronder men van de wateren gebruik 
kan maken (belastingen, vergoedingen, vergunningen, gedragsre- 
gels) 
De beschikbare verblijfsfaciliteiten (kwaliteit water, ver- 
blijfsvoorzieningen en dergelijke). 

 
Op basis van vorenstaande doelstellingen, daarvan afgeleide functies 
van de wateren en daaraan te stellen beschikbaarheîdseisen, kunnen 
de toervaartwateren van Nederland worden ingedeeld in: 

Vaargebieden, onder te verdelen in: 
* grootvaarwater, dat bevaren wordt door grotere zeewaardige 

boten en waar gezeild kan worden 
* grote plassen- en merengebieden, waar veel grotere boten 

varen en waar gezeild kan worden 
* kleine plassen en merengebieden waar vooral kleinere boten 

varen en waar gezeild kan worden 
Kanalen en rivieren en dergelijke die in beginsel door alle bo- 
ten worden bevaren en waar als regel niet - of beperkt - ge- 
zeild kan worden; deze zijn onder te verdelen in: 
* verbindingswateren (verbinden vaargebieden) 
* ontsluitingswateren (leggen Nederland open buiten de vaar- 

gebieden). 
 

Met behulp van de hiervoor ontwikkelde "theorie", de typen wateren 
en rekening houdend met de soorten boten die als regel de verschil- 
lende wateren bevaren, kan aan elk water van het Nederlandse toer- 
vaartnet een functie toebedeeld worden, waarna, op grond van die 
functie, de eisen voor beschikbaarheid van het water kunnen worden 
afgeleid. De verblijfsfunctie blijft hierbij buiten beschouwing. 

 
Deze beleidsvisie richt zich op het vaststellen van het Nederlandse 
basistoervaartnet, de toedeling van de eerder omschreven functies 
aan de betrokken wateren en de formulering van eisen voor beschik- 
baarheid van het basistoervaartnet. 
Voor de selectie van de wateren die tot het basistoervaartnet beho- 
ren zijn de volgende vertrekpunten gehanteerd: 

Alle grotere vaargebieden behoren tot het basistoervaartnet. 
Alleen wateren die door het merendeel van de Nederlandse toer- 
vaartboten kunnen worden bevaren( opbouwhoogte tenminste 
2,40 meter en ten minste 1 meter diepgang) of daartoe met wei- 
nig ingrepen geschikt gemaakt kunnen worden als onderdeel van 
een circuit, worden opgenomen. 
In beginsel wordt slechts één verbindingswater tussen vaarge- 
bieden opgenomen in het basistoervaartnet. Zoveel mogelijk is 
voor elk verbindingswater een vervangende route via ontslui- 
tingswater opgenomen, ten einde bij calamiteit/groot onderhoud 
in de verbindingsroute toch het vaargebied zoveel mogelijk be- 
reikbaar te houden. 
Alleen belangrijkere ontsluitingswateren worden opgenomen. 

 
De verscheidenheid in het feitelijke gebruik van de wateren maakt 
het nodig de genoemde functies nog verder te onderscheiden naar wa- 
teren die alleen functioneren voor motorboten ofwel voor motor- en 
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zeilboten tegelijk. Het verschil in afmetingen tussen zeil- en mo- 
torboten noodzaakt namelijk tot een duidelijk verschil in normen. 
In het volgende overzicht worden de begrippen nader gedefinieerd, 
zoals deze gebezigd worden bij het Nederlandse basistoervaartnet 
(zie kaart 1). 

 
 

FUNCTIONELE INDELING VAN TOERVAARTWATEREN VAN HET NEDERLANDSE BASIS- 
TOERVAARTNET 

 

1. Vaargebieden (min of meer aaneengesloten grotere wateropper- 
vlakken) 
1.1. Grootvaarwater (Noordzee, Waddenzee c.a., IJsselmeer, Del- 

tawateren) 
1.2. Grote plassen- en merengebieden (geschikt voor grote bo- 

ten) 
1.3. Kleine plassen- en merengebieden. 

 

2. Kanalen, rivieren en dergelijke 
2.1. Verbindingswateren (verbinden vaargebieden) 

2.1.1. Verbindingswater tussen grootvaarwater (tussen 1.1. 
onderling), met buitenland en tussen grootvaarwater 
en grote plassen- en merengebieden (tussen 1.1. en 
1.2.): categorie A 
2.1.1.1. ZM: type voor zeil- en motorboten 
2.1.1.2. M: type voor motorboten alleen 

2.1.2. Verbindingswater tussen grootvaarwater en kleine 
plassen- en merengebieden (tussen 1.1. en 1.3.) en 
tussen kleine plassen- en merengebieden onderling 
(tussen 1.2. en 1.3.): categorie B 
2.1.2.1. ZM: type voor zeil- en motorboten 
2.1.2.2. M: type voor motorboten alleen 

2.2. Ontsluitingswateren (leggen Nederland open buiten de vaar- 
gebieden) 
2.2.1. Normale ontsluitingswateren: categorie C 

2.2.1.1. ZM: type voor zeil- en motorboten 
2.2.1.2. M: type voor motorboten alleen 

2.2.2. Ontsluitingswateren met doorvaartbeperkingen: cate- 
gorie D 
2.2.2.1. ZM: type voor zeil- en motorboten 
2.2.2.2. M: type voor motorboten alleen. 

 
Een vaarwater dat een ligplaatsenconcentratie aansluit op het net 
van wateren aangeduid met de categorieën A t/m D, valt in dezelfde 
categorie als het vaarwater waarop direct wordt aangesloten. 
Wateren vervullen soms meer dan één functie. Bij de indeling van wa- 
teren van het Nederlandse hoofdtoervaartnet naar functie is steeds 
de hoogste functie aangegeven die voor de desbetreffende vaarwateren 
geldt. De eisen voor doorvaartmaten, kunstwerken en bediening van 
bruggen en sluizen zijn, in geval van tevens van toepassing zijnde 
"lagere" functie, immers ook voldoende. 
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Taakstelling voor het basistoervaartnet 
 

De afkalving van toervaartmogelijkheden in Nederland is op enkele 
punten zover voortgeschreden dat in het basistoervaartnet enkele 
belangrijke schakels missen om het basisnet inderdaad de ruggegraat- 
functie te geven die is bedoeld. Verder is door betrekkelijk geringe 
ingrepen een aantal belangrijke grotere vaarcircuits te realiseren. 
Die ontbrekende schakels zijn (zie ook kaart 5): 
1. Een zeil- en motorbootroute tussen het plassen- en merengebied 

van Noordwest-Overijssel en het Friese merengebied (BZM). 
Zeilboten met staande mast dienen thans over het IJsselmeer hun 
route te kiezen, hetgeen bij veel wind gevaarlijk kan zijn, 
respectievelijk lange wachttijden kan opleveren. Naast de IJs- 
selmeerroute liggen er in beginsel drie bestaande vaarwegen: 
a. via het natuurgebied "De Weerribben", kortweg de "route 

Kalenberg" 
b. de route via Steenwijk 
c. de route via de Noordoost-Polder. 
De routes a. en b. zijn beide voor zeilboten geblokkeerd door 
vaste bruggen in de weg Steenwijk/Blokzijl; de route via de NOP 
heeft meerdere vaste bruggen. 
De 4e Nota over de Ruimtelijke Ordening onderkent de waterhuis- 
houdkundige problemen van het ontbreken van een randmeer bij de 
NOP in samenhang met de natuurwaarden in Noordwest-Overijssel, 
mede op basis waarvan een haalbaarheidsstudie is gestart voor 
het realiseren van een nieuw water tussen Blokzijl en Lemmer, 
dat mogelijk dan mede kan functioneren voor de watersport. 
De route via Steenwijk is snel te realiseren, financieel het 
meest aantrekkelijk en geeft wat betreft de natuur de minste 
problemen. De BRTN is er dan ook op gericht deze als BZM-route 
zo snel mogelijk te realiseren. Deze route blijft kwetsbaar, 
omdat er geen binnendoor parallel staandemastroute is en door 
de geringe capaciteit van enkele vaartrajecten en sluizen, die 
op termijn in deze route problemen kan gaan geven. 
De BRTN onderschrijft dan ook de wenselijkheid van een tweede 
verbinding als genoemd in de 4e Nota tussen Lemmer en Blokzijl. 
Overigens is het gewenst deze route ook te blijven bezien op 
mogelijkheden als staande mastschakel in het traject Ketelbrug- 
Delfzijl binnendoor met doorvaartwensen categorie AZM of CZM. 

2. De bovenloop van de Overijsselse Vecht als motorbootroute, 
eventueel in stappen te realiseren, eerst categorie DM en 
daarna categorie CM. Deze schakel brengt twee grote circuits 
tot stand in oostelijk Nederland, te weten: 

via Coevorden/Hoogeveen 
via De Twentse kanalen. 

3. Een motorbootroute (CM) tussen Erica en Ter Apel als schakel 
tussen Groningen, Drenthe, Overijssel en Duitse wateren. Deze 
schakel sluit tevens de oostelijke noordzuidroute van Maas- 
tricht tot Dollart. 
Tevens worden meerdere nieuwe grote circuits in Oost-Nederland 
en West-Duitsland met elkaar verbonden en een aanmerkelijk kor- 
tere internationale verbinding tussen centraal Nederland en 
Scandinavië tot stand gebracht. 
De provincie Drenthe heeft in 1988 een rapport over techniek en 
financiën laten opstellen. Een schakel is mogelijk en wordt 
vastgelegd in het Streekplan Drenthe. Realisering is kostbaar 
(f 30 miljoen op basis kostenpeil 1988) evenals de exploitatie 
(f 2 miljoen per jaar), op grond waarvan de partners in de BRTN 
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besloten eerst andere projecten voorrang te geven en niet eer- 
der dan in 1997 opnieuw te bezien of realisatie in de rede 
ligt. 

4. Een toegang naar de wateren van de Flevopolder bij Harderwijk 
(CM) 
Deze schakel brengt nieuwe circuits tot stand, met name ook van 
belang voor de grote vloot in de randmeren. 

5. Een motorbootroute (BM) tussen Utrechtse Vecht en Gooimeer bin- 
nendoor 
Thans loopt de (drukke) route via het IJmeer, welk meer al bij 
matig weer voor de meeste motorboten onbegaanbaar is en die al- 
dus gevaar of lange wachttijd met zich brengt voor grote aan- 
tallen motorboten. 

6. Een doorvaartmogelijkheid voor motor- en zeilboten (BZM) tussen 
Brielsemeer en Haringvliet via de Bernisse 
De nu beschikbare routes via de Oude Maas zijn te lang en te 
gevaarlijk voor een goede uitwisseling tussen deze vaargebieden 
in verband met beroepsvaart. 

Wanneer deze schakels gerealiseerd zijn, waar de BRTN naar streeft, 
is vanuit landelijk oogpunt het basistoervaartnet compleet. 

 
Bij de bovenstaande ontbrekende schakels in het basistoervaartnet is 
uitgegaan van de "minimumbenadering" die de BRTN eigen is; de term 
basistoervaartnet zegt dit in feite ook al. In de eerste versie van 
de BRTN in 1985 was deze "minimum benadering" ook het meest realis- 
tisch: Het ging toen primair om datgene in stand te houden wat er 
nog was en om de afkalving van het net te stoppen. Na 1985 heeft 
echter - zoals hiervoor ook reeds gemeld - de toervaart een plaats 
gekregen in diverse nota's en plannen van rijk en provincies. 
Er is op deze wijze een gedachten- en ideeënontwikkeling op gang ge- 
komen, die in beginsel nu meer ruimte biedt dan een "minimum benade- 
ring". Nieuwe vaarverbindingen komen zo in beeld, evenals "dubbele" 
routes. Deze grotere ruimte in de benadering van de toervaart is 
echter op dit moment (1990) nog onvoldoende concreet om tot program- 
mering van nieuwe schakels over te gaan. In de toekomst moet daarmee 
echter rekening worden gehouden. 

 
Een belangrijk aandachtspunt is de aansluiting van het Nederlandse 
toervaartnet op de vaarwegen in West-Duistland en België. De be- 
staande verbindingen met de Belgische wateren worden voldoende ge- 
acht. Er ontbreekt een goede verbinding naar het Noord- en Midden- 
Duitse waterstelsel vanuit centraal Nederland tussen de Rijn en de 
Dollartverbindingen. 
Als nieuwe aansluiting heeft de BRTN als lange termijnoptie in beeld 
de schakel Erica-Ter Apel. 
Deze schakel geeft naast de internationale aantakking ook nieuwe 
grote binnenlandse vaarcircuits, wat lijkt op te wegen tegen de in- 
spanningen die nodig zijn voor de verwezenlijking. Anderzijds liggen 
de kosten (van f 30 miljoen) tegen de grens van het realistisch 
haalbare. Nadere studies naar met name financiel realistische en 
toeristisch veel rendement gevende andere nieuwe internationale 
schakels kunnen aanleiding zijn de BRTN op het punt van internatio- 
nale verbindingen te herzien. Interessant in dit verband is de on- 
derhanden studie naar de mogelijkheden om een nieuw beroepsvaartka- 
naal van Twente naar het Mittelland-Kanaal te realiseren, zulks in 
verband met het gereedkomen van de Rijn-Donauverbinding en de nu 
mogelijke aantakking op het kanalenstelsel van Oost-Europa. 
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2.6. Normering of reglementering van vaargedrag 
 

Toervaartgedrag kan aangepast worden door regels in verband met vei- 
ligheid, verkeersafwikkeling, bescherming van oevers en outillage 
van vaarwegen. Deze beleidsvisie gaat uit van het bestaande juri- 
dische kader (onder andere Binnenvaart Politiereglement, provinciale 
verordeningen, voorstel voor een Wet op de Openluchtrecreatie) voor 
de reglementering van vaargedrag en kan daarmee voorshands voldoende 
uit de voeten. 

 

2.7. Normering van recreatietoerboten 
 

Men zou kunnen overwegen de onderlinge aanpassing van vaarwater en 
toerboten te verwezenlijken via een normering van de afmetingen en 
outillage van de toerboten. 
Het voorschrijven van normmaten voor recreatietoerboten is niet wen- 
selijk en ook praktisch niet haalbaar. Deze beleidsvisie kiest er- 
voor dat het vaarwater en de voorzieningen zodanig worden genormeerd 
dat er zekerheden ontstaan voor vaarder en bedrijven omtrent het be- 
schikbaar zijn en blijven - en mogelijk komen - van de wateren, zij 
het met genormeerde beperkingen. 
De consequentie is dat het botenbestand zich geleidelijk heeft te 
voegen naar het vaarwater en de daarbij behorende voorzieningen die 
langzamerhand volgens normmaten worden uitgevoerd en aangepast. 

 
Gezien de maten (doorvaarthoogte en doorvaartdiepte) van zeilboten 
is het onmogelijk alle wateren van het hoofdtoervaartnet hiervoor 
beschikbaar te houden. Als echter de mast strijkbaar is gemaakt en 
met gestreken mast goed kan worden gevaren, is weer een groter stuk 
of het gehele basistoervaartnet te bevaren. 

 

2.8. Normering van het Nederlandse basistoervaartnet 
 

2. 8 .1. Doorvaarthoogte en doorvaartdiepte 
 
 

Normering 
 

In paragraaf 2.3. van deze toelichting is aangegeven dat deze be- 
leidsvisie ervoor kiest dat het vaarwater en de voorzieningen worden 
genormeerd en niet de toerboten. Dit betekent dat in feite ruim 
4.200 km vaarroute en ruim 2.000 (zie overzicht 3) kunstwerken onder 
een vaste normering worden gebracht. 
De Commissie Vaarwegbeheerders (CVB) verricht studies naar de tech- 
nische situatie van de vaarwegen, bruggen en sluizen in Nederland, 
de maten van recreatieboten, het gebruik van de vaarwegen door de 
verschillende soorten recreatieboten en naar de te verwachten ont- 
wikkelingen ter zake. De studie is gericht op het vinden van regel- 
matigheden in de relatie tussen de technische situatie van wateren 
en de soort recreatieboten die er gebruik van maken. De CVB heeft 
daarbij alle vaarwateren (dus niet alleen het basistoervaartnet) op 
het oog. 
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Overzicht 3. Aantal en soort kunstwerk over het basistoervaartnet 
per 1 januari 1989 

 

Vaarwater Kunstwerken 
Functie  Lengte Bruggen  Kabel- Sluis Totaal Om de x 

in km Beweeg- Hef Vast over-   km een 
baar spanning kunstwerk 

 
AZM  995 145 6  34 43 228 4,4 
BZM  140 33 1 5 7 4 50 2,8 
CZM  375 79  1 20 20 120 3,1 
DZM  90 4 2 9 12 5 32 2,8 

Tot. ZM 1.600 261 9 15 73 72 430 3,7 

AM  545 33 10 90 25 23 181 3,0 
BM  135 62 4 21 6 9 102 1,3 
CM  1.365 279 16 330 88 130 843 1,6 
DM  525 170 8 242 40 52 512 1,0 

Tot. M 2.579_   544  38 683 159 214 1.638 116 

Tot. A 1.540 178 16 90 59 66 409 3,8 
Tot. B 275 95 5 26 13 13 152 1,8 
Tot. C 1.740 358 16 331 108 150 963 1,8 
Tot. D 615 174 10 251 52 57 544 1,1 

 
Totaal 4.170 805 47 698 232 286 2.068 2,0 

 

 
Bron: ANWB (almanak en waterkaarten) 

Wegwijzer voor de binnenscheepvaart 
 

Mede ter wille van het tot stand komen van deze beleidsvisie heeft 
de CVB haar oorspronkelijk werkplan aangepast in die zin dat reeds 
op dit moment de studieresultaten zijn gebundeld in een rapport met 
een oordeel over de gewenste maten van recreatietoervaartwegen. Bij 
dit oordeel zijn boten met extreme maten buiten beschouwing gelaten. 
Hier wordt niet nader ingegaan op de studieresultaten van de CVB. 
Volstaan wordt met de constatering dat de normering in deze beleids- 
visie aansluit op het rapport van de CVB. 

 
Na bestudering van: 

de feitelijke situatie van de vaarwateren van het Nederlandse 
basistoervaartnet en de daarbij behorende voorzieningen 
mogelijkheden en noodzakelijkheden ten aanzien van bootontwerp 
samenstelling van het botenbestand en gebleken beperkte moge- 
lijkheden van verandering daarvan en uitgaande van de regel 
geen normering van boten, maar van vaarwater en voorzieningen 

is een normering vastgesteld voor de uitmonstering van het basis- 
toervaartnet van Nederland. 
De gekozen normering voor doorvaarthoogte en -diepte is weergegeven 
in overzicht 1. 
Met de keuze van deze normering ontstaat voor wat betreft doorvaart- 
hoogte en -diepte - gerekend naar het huidige toerbotenbestand - 
zicht op zekerheid met betrekking tot: 
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beschikbaarheid van het gehele Nederlandse basistoervaartnet 
voor± 90% van alle motor- en zeilboten met gestreken mast 
bruikbaarheid van alle zeilbootroutes van het Nederlandse ba- 
sistoervaartnet voor± 80% van alle zeilboten. 

Voor de resterende 10% respectievelijk 20% grotere motor- en zeilbo- 
ten, die dit perspectief verliezen, betekent dit op den duur ook 
werkelijk verlies van een aantal nu wel beschikbare met name toeris- 
tische vaarwateren. Daar staat tegenover dat het ruimere vaarwater 
en de verbindingswateren waarop deze groep boten "teruggeworpen" 
wordt allengs meer beschikbaar worden door verhoging van bruggen en 
beweegbaar maken van nu nog (onterecht) vaste bruggen. 
Het hangt van het individuele vaargedrag af of de veranderende si- 
tuatie voor de gebruikers van deze 10% respectievelijk 20% grotere 
toerboten per saldo een voor- of achteruitgang betekent. Feit is wel 
dat het ook nu al weinig gebruikelijk is dat grote motor- en zeil- 
toerboten zich begeven op kleine vaarwateren, hoewel dat technisch 
gezien thans in veel gevallen (nog) wel mogelijk is. 

 
De BRTN-normen betekenen op termijn dat veel kanalen, die nu nog 
voor zeilboten met staande mast beschikbaar zijn, kunnen verdwijnen. 
Ook is de beperking van de BRTN om niet meer op deze wateren reke- 
ning te houden met een vrij ruim percentage grote grote zeilboten, 
hoewel onvermijdelijk, fors. Ten slotte zal het onvermijdelijk kun- 
nen blijken dat met name in de Randstad, plaatselijk of tijdelijk, 
iets afgedaan moet worden van het BRTN-beleid. 
Dit alles tezamen doet een klemmend beroep op jachtwerven en toer- 
vaartorganisaties om zich uitermate in te spannen voor creatieve, 
betaalbare en veilige strijksystemen voor ook grote masten, die na 
het strijken doorvaren mogelijk maken. 

 
Bij de gekozen normdoorvaartmaten dienen nog de volgende opmerkingen 
te worden gemaakt: 

Aangegeven zijn de minimum maten voor doorvaart zoals die nodig 
zijn in verband met behoud van en het brengen van samenhang in 
het Nederlandse basistoervaartnet. In veel gevallen liggen deze 
normen lager dan de huidige situatie biedt. Voor die gevallen 
geldt dat de voorzieningen/wateren niet zonder meer terugge- 
bracht kunnen worden naar het normniveau. Bij vervanging van 
bruggen en sluizen en andere maatregelen zal steeds een even- 
wichtige afweging nodig zijn van de betrokken (lokale) belan- 
gen. 
De aanwijzing in deze beleidsvisie van grote delen van Neder- 
land, waarin wateren alleen nog maar bestemd zijn voor motorbo- 
ten en zeilboten met gestreken mast en beperkte diepgang, maakt 
het aldaar aantrekkelijk op grond van de normering (lage) be- 
weegbare bruggen te vervangen door vaste bruggen, eventueel al- 
leen voor fietsers en voetgangers. 
Vooral uit financieel oogpunt is dit aantrekkelijk (geen jaar- 
lijkse lasten aan salarissen van brugwachters; onderhoud van 
vaste betonbruggen kost minder dan stalen beweegbare bruggen). 
Met name op vaarwegen waarvan de beroepsvaart zich heeft terug- 
getrokken en die zo kleinschalig zijn(< 300 tonsschepen) dat 
ze bij herwaardering van beroepsvaart uit milieu-overwegingen 
buiten beschouwing zullen blijven - het gaat daarbij om bijna 
de helft van de lengte van de ontsluitingswateren met 250 be- 
weegbare bruggen - zijn hiervoor grote mogelijkheden. 
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Deze beleidsvisie wil die vervanging gaarne stimuleren, omdat 
een voldoende hoge vaste brug èn voor de betrokken boten èn 
voor het wegverkeer in het geheel geen belemmering meer geeft. 

 
Er wordt op gewezen dat met name waar sprake is van kruising met 
landwegen waarop weinig verkeer is of een snelle afwikkeling van 
landverkeer niet direct dringend is vrijwel altijd een vaste brug is 
te realiseren, want in die gevallen kunnen steilere hellingen en 
boogbruggen acceptabel zijn. Een zeker verlies aan ter plaatse aan- 
wezige waarden zal daarbij soms niet te vermijden zijn. 
Verder wordt er in dit verband op gewezen dat er in de praktijk wei- 
nig gebruik wordt gemaakt van mogelijkheden op een iets andere 
plaats een vaste hogere brug te bouwen. 

 
Deze beleidsvisie richt zich op normering van het basistoervaartnet. 
Dat betekent niet dat het volgen van deze normering op de overige 
toervaartwateren niet belangrijk zou zijn in verband met de algemene 
beschikbaarheid ervan. Er wordt op gewezen dat, wanneer men voor de 
overige wateren niet tenminste categorie D van de BRTN kiest, men 
grote delen van de toerbotenvloot uitsluit. 

 

Taakstelling doorvaarthoogte 
 

Er zijn 22 doorvaarthoogteknelpunten in het basistoervaartnet 
(1990). Daarvan zijn er 7 als niet reëel te beschouwen, àfwel omdat 
verbetering van de situatie niet echt mogelijk is, zoals bijvoor- 
beeld bij de bruggen over de randmeren, ofwel omdat het verschil met 
de norm marginaal is. 
Bij de overige 15 reële doorvaarthoogteknelpunten (zie overzicht 4), 
0,7% van alle kunstwerken, gaat het om 2 vaste bruggen die beweeg- 
baar moeten worden; 3 hoogspanningskabels die te laag hangen en 
10 bruggen die te laag zijn. Het merendeel van de reële hoogteknel- 
punten zit in de ontsluitingswateren (13 van de 15) en dan vooral op 
de motorbootroutes. Een nadere specificatie van de doorvaarthoogte- 
knelpunten is opgenomen in bijlage 4. 
Een aantal van naar schatting± 25 beweegbare bruggen met zowel veel 
wegverkeer als bootpassages is volgens de normering in gesloten 
stand te laag. Het gaat hier in zeker opzicht om minder klemmende 
knelpunten. Ze beïnvloeden de functie van het betreffende water zeer 
negatief, maar maken de functie niet geheel onmogelijk. 
Kaart 6 geeft aan waar de knelpunten liggen. De BRTN streeft naar 
opheffing van de knelpunten. 

 

Taakstelling en doorvaartdiepte 
 

Van het basistoervaartnet is 140 km of 3,4% van het vaarwater te 
ondiep (1990, zie overzicht 5). Bijlage 5 geeft een nadere specifi- 
catie van de diepteknelpunten. Daaruit blijkt onder meer dat twee 
sluizen een diepteknelpunt zijn, te weten de Oudhuizersluis in de 
Heinoomsvaart en de Mijndense sluis; kaart 7 geeft aan waar de on- 
diepe trajecten liggen. 
De BRTN streeft naar opheffing van deze diepteknelpunten. 
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Overzicht 4. Re le knelpunten in de doorvaarthoogte per 1 januari 
1989 

 

Vaarwater  Kunstwerken  
Functie Lengte Aantal 

in km kunst- 
werken 

Vast Lager 
i. p.v. dan de 
beweeg- norm ') 

Totaal Percen- 
tage 

Om de x 
km een 
kunstwerk 

    baar         
 

AZM  995 228  1 1 0,4 995 
BZM  140 50 1  1 2,0 140 
CZM  375 120 1 2 3 2,5 125 
DZM  90 32      

Tot. ZM 1.600 430 2 3 5 1. 2 320 

AM  545 181      

BM  135 102      

CM  1.365 843      

DM  525 512  10 10 2,0 53 
 

Tot. M 2.570 1.638 10 10 0 6  257 
 

Tot. A 1.540 409  1 1 0,2 1. 540 
Tot. B 275 152 1  1 0,7 275 
Tot. C 1.740 963 1 2 3 0,3 580 
Tot. D 615 544  10 10 1,8 62 

 
Totaal 4.170 2.068 2 13 15 0,7 278 

 

 
') Hieronder worden de volgende kunstwerken verstaan: vaste bruggen, 

hefbruggen in maximaal geopende stand, sluizen met hefdeuren enz. 
en hoogspanningskabels 

 
Bron: ANWB (Almanak en waterkaarten) 

Wegwijzer voor de binnenscheepvaart 

2.8.2.  Bediening van bruggen en sluizen 

Normering 
 

Na bestudering van het materiaal over het vaargedrag, de wensen voor 
bediening van bruggen en sluizen en de feitelijke bediening van 
bruggen en sluizen op het Nederlandse hoofdtoervaartnet is de con- 
clusie getrokken dat hier geen uniforme normering kan worden aange- 
geven voor brug- en sluisbediening in die zin dat beheerders, vaar- 
ders en betrokken bedrijfsleven dat regime gezamenlijk als verplicht 
zien. 

 
Wel is gebleken dat er in het algemeen gesproken een groot verschil 
is tussen hetgeen zowel door vaarders als beheerders als bedrijfsle- 
ven gewenst wordt aan brug- en sluisbediening en hetgeen aan brug- 
en sluisbediening nu feitelijk wordt geboden. Ook zijn er plaatse- 
lijk verschillen in die wensen. 
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Overzicht 5. Knelpunten in de doorvaartdiepte per 
1 januari 1989 

 

Vaarwater  KnelQunten doorvaartdieQte 
Functie Lengte Lengte Percen- Aantal 

in km in km tage sluizen 
 

AZM 995 3 0,3 1 
BZM 140 5 3,6  
CZM 375 43 11,5  

DZM 90    

 
Tot. ZM 1.600 51 3 2 1  

 
AM 545  

BM 135 14 10,4  
CM 1.365 47 3,4  

DM 525 28 5,3 1 
 

Tot. M 2.570 89 3 5 1  
 

Tot. A 1. 540 3 0,2 1 
Tot. B 275 19 6,9  

Tot. C 1.740 90 5,2  

Tot. D 615 28 4,6 1 
 

Totaal 4.170 140 3,4 2 
 

 
Bron: ANWB (Almanak en waterkaarten) 

Wegwijzer voor de binnenscheepvaart 
 

Voordat gericht kan worden gewerkt aan verbetering van de bediening 
van bruggen en sluizen (of kan worden bezien of een voorgenomen wij- 
ziging van brug- en/of sluisbediening een verbetering of verslechte- 
ring is van de bestaande situatie van bediening) moet er eenstemmig- 
heid zijn over wat redelijke wensen voor brug- en sluisbediening 
zijn. 
Dat wil zeggen voor de brug- en sluisbediening moet een niveau wor- 
den vastgesteld waarvan toervaarders, betrokken bedrijfsleven en be- 
heerders gezamenlijk vinden dat het in het algemeen redelijk is ten 
behoeve van de toervaart; deze beleidsvisie stelt dit niveau vast. 
Met behulp van deze wensen kan de bedieningssituatie in het algemeen 
en ook voor iedere brug en sluis afzonderlijk worden gewaardeerd. 

 
Voor de algemene bedieningswensen is als uitgangspunt genomen het 
vaargedrag van de doorsnee toervaarder, waaruit de volgende algemene 
hoofdlijnen naar voren komen: 

's Winters is er vrijwel geen toervaart. 
Wanneer de herfst overgaat in de winter en de winter in het 
voorjaar zijn er twee perioden waarin de toervaarder niet 
toert; hij vaart wel een enkele keer, namelijk tussen winter- 
berging en ligplaats en in verband met reparaties en onderhoud; 
dat gebeurt veelal op zaterdagen. 
Het vaarseizoen loopt van± 1 april tot± 31 oktober, gedurende 
welke periode de vrijdag (na 12 uur), de zaterdag en de zondag 
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de toervaartdagen bij uitstek z1Jn. Binnen het vaarseizoen kun- 
nen het voor- en navaarseizoen en het zomervaarseizoen worden 
onderscheiden. 
In het zomervaarseizoen valt het merendeel van de toervaartva- 
kanties, waardoor er in die periode weinig onderscheid meer is 
tussen het belang van de verschillende weekdagen als toervaart- 
dagen. 
De toervaartdag loopt in principe van± 9.00 tot± 21.00 uur. 
De avondbediening op vrijdag- en zondagavond is van speciaal 
belang, omdat deze uiteinden van het weekend veelal de perioden 
z1Jn voor de start en beëindiging van een weekend- of vakantie- 
tocht. In het verlengde hiervan is ook speciaal van belang de 
bediening op avonden die vooraf gaan aan en die lange weekein- 
den afsluiten, te weten met Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren, 
soms Koninginnedag en 5 mei en de weekeinden die de herfstva- 
kantieperiode begrenzen. In gebieden waar veel Duitsers varen 
komt daar nog bij 1 mei. 

 
De wensen voor bediening van bruggen en sluizen en de feitelijke 
bedieningssituatie kunnen worden weergegeven met behulp van de vol- 
gende onderscheidingen binnen het bedieningsregime. 

 
 

Seizoenonderscheid 
 

Winterseizoen 
Voorbereidings- en 
bergingsseizoen 
Voor- en navaarseizoen 

Zomervaarseizoen 

 
 

± 1 december 
± 1 maart 
± 1 november 
+ 1 april 
± 16 september 
+ 1 juni 

 
 

t/m ± 28/29 februari 
t/m ± 31 maart 
t/m ± 30 november 
t/m ± 31 mei 
t/m ± 31 oktober 
t/m ± 15 september 

 

Weekonderscheid 
 

Maandag- t/m donderdagbediening 
Vrijdag- en zaterdagbediening 
Zon- en feestdagbediening. 

 

Dagonderscheid 
 

Ochtendbediening van 09.00 tot 13.00 uur 
Middagbediening van 13.00 tot 19.00 uur 
Avondbediening van 19.00 tot 21.00 uur 

 
 

Frequentie-onderscheid 
 

(C) Continu bediening 
(A) Bediening op aanvraag 

 
 

minimaal 1 x per uur 
niet langer dan 12 uur tevoren. 

 

De wensen voor bediening z1Jn weergegeven in overzicht 2. 
De in het overzicht verwerkte normwensen kunnen in het kort als 
volgt worden samengevat: 

In het winterseizoen, voorbereidings- en bergingsseizoen, is op 
alle wateren geen bediening nodig, behalve op aanvraag op maan 
dag t/m zaterdag, 's morgens en 's middags. 
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In het voor- en naseizoen is op alle wateren continubediening 
nodig gedurende de morgen en middag. Bovendien is in het voor- 
en naseizoen bediening nodig op de wateren behorend tot deca- 
tegorie A op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond. 
In het zomerseizoen gelden dezelfde normwensen als voor het 
voor- en naseizoen, met dien verstande dat op categorie A- en 
categorie B-wateren op alle dagen van de week continue avondbe- 
diening nodig is. 

 

Stremmingen 
 

Door omstandigheden kunnen verbindingsroutes langer of korter ziJn 
gestremd. Voor de meeste verbindingsroutes wijst de BRTN vervangende 
D- of C-routes aan. Bij stremmingen in de verbindingsroutes is het 
gewenst (routecoBrdinatie) de bediening op de vervangende route tij- 
delijk conform de gestremde route uit te voeren. 

 
Bij het bovenstaande worden nog in herinnering geroepen de algemene 
vertrekpunten van deze beleidsvisie: 

dat op de ontsluitingswateren het verblijf op het water en de 
beleving van de omgeving voorop staan, waardoor de noodzaak van 
afstandsoverbrugging minder telt, evenals de aanwezigheid van 
belemmeringen 
dat op verbindingswegen afstandsoverbrugging voorop staat, 
waardoor belemmeringen voor de vaart zoveel mogelijk moeten 
worden vermeden. 

 

Taakstelling 
 

In het Nederlandse basistoervaartnet liggen 2.068 bruggen, sluizen 
en hoogspanningskabels (§ 2.8.1.). "Slechts" 15 daarvan of 0,7% zijn 
in technische zin een beperking voor de toervaart, omdat ze te laag 
of niet beweegbaar zijn. 
Paragraaf 2.8.1. geeft aan dat "slechts" 140 km oftewel 3,4% van de 
lengte van het Nederlandse basistoervaartnet een technische belemme- 
ring heeft, omdat het water te ondiep is. 
In technische zin is er dus een zeer hoge mate van beschikbaarheid 
van het Nederlandse basistoervaartnet. 
De hoge mate van technische beschikbaarheid is - naast het feit dat 
rond 750 vaste en hefbruggen en rond 230 hoogspanningskabels goed- 
deels voldoende hoog zijn - er vooral aan te danken dat rond 
1.150 bruggen en sluizen "bediend" kunnen worden en op enkele na zo 
uitgevoerd zijn dat, wanneer ze ook inderdaad bediend worden, ze 
geen belemmering zijn voor het functioneren van het Nederlandse 
toervaartnet. Het ruime merendeel van de ca. 850 beweegbare bruggen 
is echter in gesloten toestand veel te laag ten opzichte van de 
normdoorvaarthoogte voor de verschillende wateren. 
Wordt een te lage brug of een sluis niet bediend dan is het daar 
achterliggende deel van het toervaartnet als zodanig (hoewel tech- 
nisch aanwezig) niet beschikbaar. 
Het grote aantal beweegbare bruggen en sluizen - gemiddeld ligt er 
om de 4 km een in het Nederlandse basistoervaartnet - zorgt ervoor 
dat de brug- en sluisbediening de feitelijke beschikbaarheid van het 
toervaartnet bepaalt. 
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De feitelijke situatie met betrekking tot de beschikbaarheid als ge- 
volg van brugbediening moet worden beoordeeld tegen de achtergrond 
van het vaargedrag van de toervaarder. 
De gemiddelde studrende of werkende toervaarder heeft maximaal 
30 weekeinden (vaarseizoen van vrijdagavond t/m zondagavond) en 
20 werkdagvakantiedagen ter beschikking. Een toervaartdag loopt van 
9.00 uur tot 21.00 uur; aldus drie dagdelen: ochtend, middag en 
avond. 
Vanuit de toervaarder bezien kan het belang van de brug- en sluisbe- 
diening dan ook in beginsel als volgt worden aangegeven: 

 

 
Aantal beschikbare vrijdagavonden 30 ( 11%) 
Aantal beschikbare dagdelen op zaterdagen 
(ochtenden, middagen en avonden) 

 
90 

 
( 33%) 

Aantal beschikbare dagdelen zondagen 
(ochtenden, middagen en avonden) 

 
90 

 
( 33%) 

Totaal beschikbare dagdelen in weekeinden 210 ( 77%) 

Beschikbare dagdelen in vakantie 
(ochtenden, middagen en avonden) 

 
60 
 

( 23%) 

Totaal beschikbare dagdelen per jaar 270 (100%) 
 
 

Het blijkt dat de weekeindbediening met name voor de studerende of 
werkende toervaarders vele malen belangrijker is dan de doordeweekse 
bediening. 
Het gaat hier om een indicatie, waarbij nog wel bedacht moet worden 
dat in het voor- en navaarseizoen het belang van weekeindbediening 
nog wat meer accent heeft, terwijl in de vakantieperiode de werkdag- 
bediening wat meer op de voorgrond treedt. 
Verder moet worden bedacht dat een nog niet grote maar wèl groeiende 
groep toervaarders door gezinssituatie, werksituatie of pensionering 
losser komt te staan van het weekend als belangrijkste vaarperiode. 

 
Globaal kan men het overzicht zo interpreteren: 

Het ontbreken van zondagbediening op water waarvoor dat wel ge- 
wenst is, vermindert de feitelijke beschikbaarheid (zo men wil 
het rendement) van dat water voor de toervaart zeer ernstig; 
oplopend voor werkenden tot eenderde van de gewenste en tech- 
nisch ook mogelijke situatie. 
Het ontbreken van weekeindbediening vermindert de beschikbaar- 
heid (het rendement) van het betreffende water oplopend voor de 
werkende toervaarder tot driekwart 
Het ontbreken van een avondbediening op vrijdag op verbindings- 
water vermindert de beschikbaarheid/het rendement voor de toer- 
vaart van het water met ruim 10%. 

Niet alleen het niveau van de bediening van kunstwerken is van be- 
lang, maar ook de onderlinge afstemming van de bediening van kunst- 
werken onderling. Enkele gebrekkig bediende bruggen/sluizen kunnen 
het functioneren van een groter vaargebied ernstig storen. 
Voorbeeld: In het merengebied van Noordwest-Overijssel en op de ver- 
bindingswegen van dat gebied met het IJsselmeer worden tientallen 
gemeentelijke en provinciale kunstwerken ten opzichte van de norm- 
wensen redelijk goed bediend. Door de ontoereikende zondagsbediening 
van slechts 2 rijksbruggen is evenwel uitwisseling tussen IJssel- 
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meer-/Ketelmondgebied en het Overijsselse plassengebied in het week- 
eind voor zeilvaart in het zomerseizoen problematisch en in het 
voor- en naseizoen in het geheel niet mogelijk. Zulke situaties ko- 
men meer voor in Nederland en brengen sterke toeristisch remmende 
effecten met zich mee. Ook brengen ze met zich mee dat toervaarders, 
die het gebruikelijke proces doormaken "van kleinere boot naar gro- 
tere boot", hun vaargebied moeten verlaten. 
Wat op zijn beurt weer doorwerkt op de watersportbedrijvigheid in de 
regio, die een kans mist op een kwalitatief groeiende vloot. 

 
Overzicht 2 geeft de vertrekpunten weer voor de na te streven brug- 
en sluisbediening. Worden deze wensen vergeleken met de feitelijke 
situatie dan blijken samengevat de volgende knelpunten op het basis- 
toervaartnet. ') 
Overzicht 6 geeft de omvang en de spreiding van de bedieningsproble- 
men over de verschillende categorieën wateren aan (zie ook bijlagen 
6.1. t/m 6.3.). 

Van het totale aantal noodzakelijk te bedienen beweegbare brug- 
gen en sluizen van 1.007 worden er in het vaarseizoen 947 of 
94% niet of onvoldoende bediend wanneer dat wel gewenst is. 
In het vaarseizoen heeft 82% van de bruggen of sluizen een 
ernstig bedieningsknelpunt; dat wil zeggen dat ze 's morgens 
ten minste één uur en/of 's middags ten minste twee uren minder 
bediend worden dan volgens normwensen. 
De bedieningsproblemen in het vaarseizoen zitten goeddeels in 
het weekeind en zijn meestal zeer ernstig van aard, omdat het 
in ruim de helft van de gevallen gaat om bruggen en sluizen die 
op zon- en feestdagen en in sommige gevallen daarenboven op 
zaterdag in het geheel niet of een dagdeel niet worden bediend. 
Gemiddeld treft men op zondag in het vaarseizoen om de 4 km een 
niet of lang niet voldoende bediende brug of sluis aan. 
De bedieningsproblemen doen zich op alle categorieën wateren 
voor, zij het dat vergeleken met het gemiddelde zich een minder 
ongunstige situatie voordoet bij de verbindingen tussen groot 
vaarwater onderling en tussen groot vaarwater en grotere plas- 
sen- en merengebieden (categorie A) dan bij de overige wateren. 
Gerekend in bedieningsuren is er een tekort van ongeveer 30% 
ten opzichte van de normwensbediening. Van dit tekort neemt ook 
weer de weekeindbediening en dan vooral de zondagsbediening het 
overgrote deel voor zijn rekening. 
Hier staat tegenover dat er op veel plaatsen vroege ochtend- en 
late avondbediening wordt gegeven, die mogelijk deels "overge- 
heveld" kan worden naar de perioden dat ze meer nodig zijn. 

 
De ernst van de gesignaleerde knelpunten kan worden benaderd door 
deze in verband te brengen met het in het begin van deze paragraaf 
becijferde rendement van bediening op de verschillende delen van het 

 
 

') Beweegbare bruggen die niet volgens wensen worden bediend, maar 
die in gesloten toestand wèl normdoorvaarthoogte bieden, worden 
niet als knelpunt gerekend. 
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Overzicht 6. Bedieningssituatie basistoervaartnet Nederland (1989}; vaarseizoen 
 

 
Categorie Dag Aantal te Kunstwerken Kunstwerken met Tekort aan be- 
water (zie  bedienen met bedie- ernstig bedie- dieningsuren 
ook over-  kunstwer- ningsprobleem ningsprobleem vlg. BRTN in% 
zicht 1)  ken (in% van 3) (in% van 3) 1)  

1 2 3 4 5 6 
 
A 

 
ma/do 

  
43,2 

 
11,5 

 
10,9 

 vrij/za  64,5 17,1 17,8 
 zo  91,0 69,2 51,7 
 Totaal 236 91,0 69,2 19,2 

 
B 

 
ma/do 

  
74,1 

 
7,4 

 
14,3 

 vrij/za  96,3 24,7 19,8 
 zo  98,8 72,8 57,2 
 Totaal 84 98,8 74,1 22,0 

 
C 

 
ma/do 

  
69,5 

 
19,3 

 
19,6 

 vrij/za  92,2 50,6 27,9 
 zo  96,2 90,1 77, 7 
 Totaal 473 96,2 91,2 30,4 

 
D 

 
ma/do 

  
87,0 

 
57,4 

 
38,7 

 vrij/za  88,4 65,3 41,5 
 zo  90,7 78,2 68,0 
 Totaal 214 90,7 78,7 43,8 

 
Gehele 

 
ma/do 

  
67,5 

 
24,7 

 
21,0 

Basis- vrij/za  85,3 43,9 27,3 
net zo  94,0 81,3 67,1 
Totaal net  1.007 94,0 82,0 29,6 

 
 

') Er is sprake van een ernstige bedieningsprobleem indien 's ochtends ten minste 
één uur en of 's middags ten minste twee uren volgens BRTN-normwensen te wei- 
nig wordt bediend. 

 
Bron: ANWB-Almanak 1989 



69 
 

,j. 
,7 "<, 

'x 

T 

:p 

      .J-,a....J d  

 
 

NEDERLANDS BASISTOERVAARTNET 
KNELPUNTEN BRUG - EN SLUISBEDIENING 

KAART 8 

6 
 
 

TOERVAARWATER 

1  BRUGGEN EN SLUIZEN MET EEN ERNSTIG 
BEDIENINGSPROBLEEM GEDURENDE HET 
VAARSEIZOEN, D.W.Z. 

 
OF IN DE OCHTENDBEDIENING MIST 
GEMIDDELD EEN UUR OF MEER T.0. V. 
DE WENSEN IN DE BRTN 

 
- OF IN DE MIDDAGBEDIENING MISSEN 

GEMIDDELD TWEE UREN OF MEER 
T.0.V. DE WENSEN IN DE BRTN 

;) 
--/-..:i:..>,_ 

 

/ (, 

1 111@1 ><'1' 
1 • 

 
 
 

, 1 

 
 

 
i\\\\l//f/=;IIH11 

)<.'•.1,•./. '\ 

 
j_. 

\        1 
 
y/ 

   -• 
- 

/. 

; 
---1!-..." 

,x::t::: ')<.' 
 

>-: 

 
 
 

\..\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o m wu w w 
 

PEILDATUM 1 JAIIUARI 1989 
 

 GET. DIENST RUIMTE Ell GROEN PROVINCIE DRENTHE 

\ 

+ 



70 
 

 

weekend. De bruggen en sluizen, die in het vaarseizoen een ernstig 
') knelpunt zijn, zijn weergegeven op kaart 8. 

 
Het kaartbeeld geeft deels een overtrokken beeld van de bedienings- 
problemen, omdat het alle knelpunten in het gehele vaarziesoen aan- 
geeft. Veel problemen zitten echter alléén in voor- en nazeizoen; in 
het zomerseizoen is de situatie aanmerkelijk beter. 
Maar niettemin zijn in het zomerseizoen grote delen (20% van het 
gehele basisnet ofwel 4% van de zeilroutes en 30% van de motorboot- 
routes) van het basistoervaartnet door het ontbreken van bediening 
in het geheel niet beschikbaar voor toervaart op zondag (zie 
kaart 9). 
Geografisch gezien concentreren de bedieningsproblemen zich met name 
op enkele kanalen in Groningen, Drenthe en Noord-Brabant. 
Dit vertekent evenwel het beeld van de last die de toervaart van 
niet-bediening kan ondervinden: één of enkele bruggen in West- en 
Midden-Nederland kunnen vanwege de drukke recreatietoervaart in deze 
gebieden meer problemen oproepen dan een groot aantal niet of 
onvoldoende bediende bruggen en sluizen elders in Nederland. 
Overigens mag er nog op worden gewezen dat de kaarten 8 en 9 wel- 
licht een enigszins vertekend beeld geven: in gebieden met weinig 
bruggen en sluizen kunnen er ook weinig knelpunten in de bediening 
zijn. 
De knelpunten in de bediening van bruggen en sluizen zorgen tezamen 
voor een ernstige beperking van de feitelijke beschikbaarheid van 
het Nederlandse basistoervaartnet en daarmee voor het functioneren 
als zodanig. 

 
Een aanzienlijk deel van het technisch bijna geheel volgens normen 
uitgevoerde en onderhouden basistoervaartnet ligt gedurende de pe- 
rioden dat de toervaarder daarop aanspraken maakt onbereikbaar en 
onbruikbaar achter een niet of te beperkt bediende brug of sluis. 

 
De omvang van het bedieningsprobleem van bruggen is groot en veel- 
zijdig en staat in schril contrast met de doelstellingen van deze 
beleidsvisie. Het probleem is ook zo groot dat de individuele be- 
heerder hiervoor alleen en op eigen kracht in veel gevallen niet tot 
een bevredigende oplossing blijkt te komen. 
De beleidsvisie streeft - mede in aansluiting op het rapport Be- 
leidsperspectief brug- en sluisbediening - naar het terugdringen van 
de bedieningsknelpunten; daarbij zijn de volgende oplossingen aan de 
orde: 

 

') In enkele gevallen is de bedieningssituatie thans zo problema- 
tisch dat de functie van het water niet kan worden waargemaakt. 
Blijkt in de komende periode geen uitzicht op verbetering dan zal 
voor de niet waar te maken functie naar een andere route moeten 
worden omgezien. Voorbeeld van een dergelijk geval is de route 
categorie AZM door Amsterdam. 
De daarin liggende snelweg- en spoorbruggen worden zodanig be- 
diend (lx per 24 uur doorgang voor zeilboten rond middernacht) 
dat, wanneer hierin geen verandering komt, bijvoorbeeld omlegging 
van de hoofdroute noord-zuid via Haarlem (nu categorie BZM) moet 
worden overwogen. 
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1. Gerichte samenspraak van belanghebbenden en beheerders. Als 
onderdeel van routecoördinatie (zie ook§ 3.3.), zullen de be- 
dieningsproblemen en -mogelijkheden in kaart worden gebracht 
voor samenhangende toervaartroutes met daarbij de beschikbare 
middelen en optimale inzet. 

2. Toepassing van arbeidsbesparende techniek: 
Zelfbediening: Op niet drukke toervaartwegen en waar die krui- 
sen met niet drukke landwegen kunnen kunstwerken zodanig uitge- 
voerd worden dat de toervaarder de nodige handelingen voor 
brug- en sluispassage zelf verricht. 
De laatste jaren zijn enkele tientallen situaties van deze aard 
gerealiseerd. De kosten blijken gering in verhouding tot de be- 
sparingen ten opzichte van manbediening. 
Bediening op afstand/automatisering: Bruggen kunnen op afstand 
automatisch bediend worden, waarbij de situatie ter plaatse met 
camera's in het oog gehouden kan worden. Aldus kan één brug- 
wachter meerdere bruggen bedienen. De investeringen zijn hoog, 
maar de totaallasten daarvan kunnen in veel gevallen toch aan- 
merkelijk lager zijn dan die van manbediening; in Nederland 
zijn enkele gevallen gerealiseerd. (Totale automatisering 
- geen tussenkomst menselijk handelen - komt nog weinig voor, 
maar lijkt ook veelbelovend.) , 

3. Herschikking van prioriteiten tussen beroeps- en recreatievaart 
in gevallen waarin beroepsvaart terug treedt. 
Overheveling van nu geboden bedieningsuren op perioden buiten 
de normbedieningswensen naar perioden die liggen binnen de 
normbedieningswensen. 

4. Vervangen van lage beweegbare bruggen door normhoge vaste brug- 
gen op motorbootroutes. 
Van naar schatting de helft van de motorboottoervaartroutes van 
het basistoervaartnet heeft de beroepsvaart zich teruggetrok- 
ken, evenals van de niet tot het basistoervaartnet behorende 
overige rond 2.000 km toervaartroutes in Nederland. 
Voor deze wateren is het in het algemeen niet nodig en ook niet 
gewenst dat de bruggen beweegbaar zijn; het gaat hierbij om in 
het basisnet ± 250 of eenderde van alle beweegbare bruggen. 
Een vaste, normhoge brug is beter, want weg- en waterverkeer 
kunnen beide en tegelijk ongestoord hun gang gaan. 
Kapitaals- en onderhoudslasten van een normhoge vaste brug in 
motorbootroutes zijn veelal aanmerkelijk lager dan bedienings- 
en onderhoudskosten van de bestaande bruggen, zodat in tal van 
gevallen financieel bezien snelle vervanging voor de hand ligt. 

5. Heroverweging van prioriteit in waterstaatskring tussen exploi- 
tatie- en investeringssfeer. 

6. Inzet van overheidsmiddelen voor stimulering van toerisme en 
recreatie in brug-/en sluisbediening. 

7. Inschakeling van vrijwilligers en werklozen (overleg arbeidsbu- 
reaus). 

8. Waar mogelijk brugbediening doen verrichten als seizoensarbeid 
(overleg arbeidsbureaus). 

9. Tijdelijk (weekeind, vakantieperioden) volgens aanvaardbaar 
schema de brug open laten staan waar sprake is van drukke vaart 
en weinig wegverkeer. 

10. Doen vervallen van bruggen of vereenvoudigen ervan. Veel brug- 
gen komen voort uit de tijd dat verkeer en vervoer te voet ging 
of met paard en wagen; dat verklaart op veel plaatsen dicht 
bijeen gelegen bruggen die weinig worden gebruikt. 
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Verkeersonderzoek kan in veel van die gevallen aantonen dat met 
aanmerkelijk minder bruggen kan worden volstaan dan wel met 
eenvoudige bruggen, zoals vast boog- of voetgangers-/fietsers- 
bruggetjes. Onderhoud en vervanging van bruggen dienen dan ook 
niet "per geval" bekeken te worden maar als samenhangend kos- 
tenvraagstuk voor een gehele route. 
Bijvoorbeeld in een lange termijn regionaal bruggenplan of rou- 
tebruggenplan. 

ll. Sponsoring of verzorging van brugbediening door belanghebbend 
bedrijfsleven. 

 
Veel van de oplossingsrichtingen kunnen nader gestalte krijgen in de 
komende routecoördinatie. 

2.9. Capaciteit van toervaartwater 

Normering 
 

Het basistoervaartnet kent drukke, minder drukke en vrij stille 
toervaartroutes, plassen en merengebieden en grootvaarwateren. Deze 
differentiatie is een van de sterke punten van het Nederlandse toer- 
vaartnet. In het algemeen is de capaciteit van het net aanmerkelijk 
ruimer dan de bezetting ervan en zijn er alléén bezien vanuit de 
toervaart nog ruime groeimogelijkheden op de bestaande wateren. 
Dat neemt niet weg dat de laatste jaren plaatselijk langere perioden 
van het vaarseizoen congesties zijn gaan optreden: het water respec- 
tievelijk kunstwerk kan de stroom toerboten dan niet geheel aan. 
Er is geen goed zicht op welke mate van doorstroming gewenst c.q. 
nog aanvaardbaar is. In veel gevallen is er een niet drukke paral- 
lelroute die toch niet wordt verkozen. Vaak ook is de technische 
capaciteit van infrastructuur ter plaatse ruim voldoende, maar is de 
bediening zo gekozen dat die maar ten dele kan worden aangesproken. 
Dat is bijvoorbeeld het geval bij Lemmer, waar 's zondags het Prin- 
ses Margrietkanaal niet beschikbaar is voor uitwisseling tussen 
Friesland en het IJsselmeer. 
Deze beleidsvisie richt zich slechts op de kernvoorwaarden waaraan 
het basistoervaartnet moet voldoen en onderkent langs die zienswijze 
pas knelpunten wanneer routes of kunstwerken vanwege de technische 
uitmonstering, mede in aanmerking genomen de beschikbaarheid van al- 
ternatieve routes, de vraag niet aan kunnen. 
Niet aan kunnen in de zin dat de beperkingen zo ernstig zijn dat ze 
ofwel leiden tot massaal omvaren langs een route van dezelfde of ho- 
gere categorie over grote afstand, ofwel dat in het gehele zomersei- 
zoen zich zeer regelmatig wachttijden voordoen van twee uur of meer 
en geen alternatief voorhanden is. 
In deze gevallen maakt de route in feite zijn functie niet waar en 
is het wegwerken van het capaciteitsknelpunt onderwerp van BRTN-be- 
leid. 

 
Taakstelling 

 
De capaciteitsknelpunten, in de zin van de BRTN, in het basistoer- 
vaartnet zijn: de Krabbersgatsluis bij Enkhuizen, de zuidelijke 
sluis bij Stavoren, de Hardersluis bij Harderwijk, de Mijndense 
sluis en de Grevelingensluis. 
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Voor de sluis bij Stavoren en de Mijndense sluis is de oplossings- 
richting niet bij voorbaat eenduidig. Het kan hier gaan om vergro- 
ting van de capaciteit ter plaatse, om de ontwikkeling van een pa- 
rallelroute van dezelfde categorie of om een combinatie van beide. 
Voor de overige sluizen geldt dat capaciteitsvergroting ter plaatse 
de enige uitweg lijkt. 
Voor alle capaciteitsknelpunten geldt dat ze in studiestadium verke- 
ren en nog geen keuzen zijn gedaan voor omvang en aard van de te 
verrichten ingrepen. 
Indien de groei van vloot en het varen daarmee zich voortzet volgens 
de trend van de laatste jaren is te verwachten dat binnen de komende 
10 jaren ook de volgende sluizen een capaciteitsknelpunt in de zin 
van de BRTN zullen worden: de Zandkreeksluis, de Roggebotsluis, de 
sluis bij Nijkerk en de Linthorst Homansluis bij Ossenzijl. Studie 
naar de oplossingsrichting van deze voorziene knelpunten is nodig; 
voorkoming van deze knelpunten is onderwerp van BRTN-beleid. 

 

2.10. Voorwaarden voor de vaart 
 

a. Waarborg voor het gebruik van het toervaartnet 
 

Het toervaartnet is zo sterk als de zwakste schakel(s). Vanuit de 
watersportorganisaties en het watersportbedrijfsleven wordt de wens 
uitgesproken vooral de openbaarheid van het net wettelijk te be- 
schermen. Deze wens komt mede voort uit hun vrees dat overdracht van 
beheer door het rijk naar lagere overheden extra onzekerheden met 
zich mee kan brengen. 
Rijk en provincies achten een wettelijke regeling voor de bescher- 
ming van de openbaarheid van het basistoervaartnet niet noodzake- 
lijk. Zij menen met het bestaande juridische kader voldoende waar- 
borgen te kunnen bieden voor de openbaarheid en de beschikbaarheid 
van het net voor de recreatietoervaart overeenkomstig het BRTN- 
beleid. Rijk en provincies zullen in dit verband hun mogelijkheden 
aanwenden om te zorgen voor de nodige beschikbaarheid, waar bij 
voorbeeld waterschappen redelijkerwijs niet kunnen worden aangepro- 
ken voor beschikbaarheidseisen, die voortvloeien uit een scheep- 
vaartfunctie van vaarwater die het waterschapsterritoir te boven 
gaat. Ook het optreden van gemeenten in dit kader zal door het rijk 
en de provincies zoveel mogelijk worden gestroomlijnd. Provinciale 
vaarwegenbeleidsplannen blijken in dit kader een goed hulpmiddel te 
zijn. 

 

b. Financieel bijdragen door toervaarders 

Brug- en sluistollen 

Kaart 10 en overzicht 7 laten zien dat er in Nederland op 113 plaat- 
sen tol wordt geheven voor doorvaart of vergunning wordt gevraagd 
met als enig doel geld binnen te halen. 
Spreiding van de tollen over de verschillende categorieën wateren 
hangt samen met het feit dat de wateren met belangrijkere functie 
meest in beheer zijn bij het rijk - dat geen tol heft - of bij de 
provincies die op een na (Zuid-Holland) geen tol heffen om reden van 
algemene openbaarheid. De tollen worden merendeels geheven door ge- 
meenten en waterschappen. Daarbij is geen regelmaat te onderkennen 
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voor de gevallen waarin wel en niet tol wordt geheven; ook zijn gro- 
te verschillen in de geheven tolbedragen ') niet navolgbaar te rela- 
teren aan verschil in omstandigheden. 
Tolheffing, en zeker van het willekeurige type dat Nederland kent, 
staat op gespannen voet met algemene beschikbaarheid en openbaarheid 
van het toervaartnet die de BRTN nastreeft in verband met de toeris- 
tische functie van dit net. Tolheffing blijkt (onderzoek ANWB) ver- 
mijdingsgedrag met zich mee te brengen en een drempel te vormen voor 
het toeren te water in bepaalde delen van Nederland. 
Daarnaast werkt tolheffing op veel plaatsen belemmerend op de vlotte 
doorvaart (wachtijden voor water- en wegverkeer) en kan dan gevaar- 
lijke situaties veroorzaken. 
De BRTN streeft naar opheffing van de tolsituaties in het basistoer- 
vaartnet. Deze opheffing blijkt behoudens enkele uitzonderingen in 
het algemeen niet spontaan te gaan, ondanks de negatieve effecten, 
toeristisch gezien, die tolheffing ter plaatse met zich mee brengt. 
Als algemeen verschijnsel blijken deze tollen zich te handhaven, 
zodat speciale beleidsakte van rijk en provincies nodig is om het 
BRTN-beleid ter zake te effectueren. Uitgangspunt daarbij is dat een 
werkwijze wordt gekozen die beheerders die tot nu toe niet tot tol- 
heffing zijn overgegaan niet in een nadelige positie brengt. 

 

Vaartuigenbelasting 
 

De Nederlandse regering heeft een principe-besluit genomen tot 
invoering van een landelijke rijkspleziervaartuigenbelasting. Als 
vertrekpunt voor de uitwerking van dit besluit heeft de regering in 
1989 de belastingcapaciteit van de watersport geschat op minstens 
f 100 miljoen per jaar. Bij de uitwerking van dat besluit gaat de 
regering uit van het functioneren van deze belasting in een breed 
kader, daarin zijn mede aan de orde de problematiek van natuur, 
waterhuishouding en milieuvervuiling. 
Reden waarom de uitwerking van de pleziervaartuigenbelasting als af- 
zonderlijk interdepartementaal project wordt aangepakt. 
Dat betekent niet dat de invoering en vormgeving van pleziervaartui- 
genbelasting geen betekenis heeft voor het toervaartbeleid. 
BRTN-overlegpartners HISWA, K.N.W.V., ANWB vragen aandacht voor een 
aantal negatieve effecten van een substantiële pleziervaartuigenbe- 
lasting. Zij wijzen op: 

effecten op de sociaal-economische situatie van de watersport- 
branche, de concurrentiepositie van het Nederlandse water- 
toeristische produkt en aldus indirect op het nationale produkt 
het ontstaan van druk op de watersport als vrijetijdsbeste- 
dingsmogelijkheid voor alle lagen van de samenleving. 

Voorts wijzen zij op financiële inspanningen die nodig zijn voor het 
wegwerken van de BRTN-knelpunten en de reeds bestaande lokale en 
regionale heffingen voor de passage van vaarwater, bruggen en slui- 
zen; onderwerpen die zij in verband willen brengen met de plezier- 
vaartuigenbelasting. De provincies z1Jn van mening dat invoering van 
een pleziervaartuigenbelasting als doelheffing zou moeten plaatsvin- 
den. 

 

') Tol bedraagt in het algemeen enkele guldens per boot; de marges 
liggen tussen enkele kwartjes en f 12,50 per tol. Aaneenschake- 
ling van tollen doet de tol in de meest extreme situaties oplopen 
tot± f  2,-- per gevaren kilometer off 25,-- voor een dag. 
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Overzicht 7. Tolheffing op bruggen en sluizen per 1 januari 1989 
 

Vaarwater Kunstwerken met tol 1) Gemiddeld tolbedrag 
  in guldens  
Functie Beweegba- 

re kunst- 
Lengte 
in km 

Aantal Percen- Om de 
tage X km 

Brug Sluis Totaal 

  werken 22        

AZM  186  995 11 5,9 90 3,00 6,16 4,15 
BZM  36  140 4 11,1 47 2,50 4,00 3,25 
CZM  97  375 29 29,9 13 1,48 2,66 1,77 
DZM  10  90 1 10,0 90  5,50 5,50 

Tot. 1989 329  1.600 45 13,7 36 1,89 4,05 2,56 

Tot. 1984 330  1.580 48 14,5  33  1,78 1,89 1,89 

AM  50  545 2 4,0 273 2,50 2,80 2,65 
BM  48  135 10 20,8 14 2,98 5,16 4,07 
CM  376  1.365 28 7,4 49 1,91 2,11 1,98 
DM  204  525 28 13,7 19 2,12 3,42 2,40 

Tot. 1989 678  2.570 68 10,0 38 2,14 3,19 2,48 

Tot. 1984 604  2.355 33 5,5    71  1,69 2,69 1,91 

Tot. A 236  1.540 13 5,5 118 2,94 5,49 3,92 
Tot. B 84  275 14 16,7 21 2,84 4,83 3,84 
Tot. C 473  1.740 57 12,1 30 1,67 2,33 1,87 
Tot. D 214  615 29 13,6 21 2,12 3,71 2,51 

Tot. 1989 1.007  4.170 113 11,2 37 2,04 3.53 2,51 

Tot. 1984 934  3.935 81 8,7 49 1,77 2,38 1,92 
 

 
1) Inclusief havengeld, doorvaartheffing enz. Alleen het betreffende 

kunstwerk waar in de regel de betaling plaatsvindt is opgenomen. 
2) Beweegbare kunstwerken die voor bediening in aanmerking komen, 

omdat ze onbediend geen of onvoldoende doorvaartmogelijkheid bie- 
den. 

 
Bron: ANWB (Almanak 1984 en 1989 en waterkaarten) 

Wegwijzer voor de binnenscheepvaart 
 

c. Vaarsnelheid 
 

Er blijkt een groeiende groep watersporters belangstelling te hebben 
voor snelle kajuitmotorboten (speedkruisers). 
Deze categorie boten geeft geheel andere mogelijkheden dan de van- 
ouds bekende langzame boten. In korte vakanties zijn buitenlandse 
trips mogelijk, in weekeinden trips waarvoor andere boten een week of 
meer nodig hebben. Nederland kan in Europees verband een aantrek- 
kelijk doel zijn voor internationaal speedboottoerisme. 
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Snelvaren is op vaarten en in plassen- en merengebieden in het alge- 
meen niet verenigbaar met de traditionele toervaart en kleine wa- 
tersport vanwege de hinder en gevaar die zij voor elkaar opleveren. 
Bovendien zijn de oevers en beschoeiing van het merendeel van de 
vaarwateren en vaargebieden in Nederland niet ingericht op en bestand 
tegen de effecten van deze snelle toerboten (of speedkruisers). 

 
Vanwege de speciale mogelijkheden van snelvaren en vanuit Nederland 
als watertoeristisch produkt is het gewenst zowel in noordzuid- als 
in oostwest-richting althans enkele routes voor deze vorm van snelle 
toervaart beschikbaar te houden. 

 
Het is niet duidelijk of toervaren met speedkruisers op groot vaar- 
water verenigbaar is met de vaart met traditionele toerboten, zodat 
voor de ontwikkelingen op groot vaarwater voorlopig de vinger aan de 
pols wordt gehouden. Voor het internationale speedboottoerisme is het 
niet wezenlijk nodig om op groot vaarwater, binnen de kustlijn 
gelegen, meer ruimte ter beschikking te hebben dan de betonde geulen 
c.q. speciale stroken vaarwater. De BRTN-keuze ten aanzien van de 
nodige vaarmogelijkheden voor speedkruisers als aangegeven op kaart 2 
gaat op enkele uitzonderingen na uit van het thans bestaande net van 
vaarwegen waarop geen snelheidsbeperkingen gelden en reeds drukke en 
snelle beroepsvaart plaatsvindt. 
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3. UITVOERING VAN HET BRTN-BELEID 
 
 
 
 
 

3.1. Tijdshorizon 
 

Als werkhypothese gaat de BRTN ervan uit dat nog deze eeuw, dus in 
een periode van rond 10 jaren, de BRTN-knelpunten in verbindings- 
wateren moeten en ook kunnen worden weggewerkt. 
De periode moet niet langer worden gekozen, omdat het bij de BRTN- 
knelpunten gaat om ernstige problemen die het functioneren van het 
toervaartnet zelfs op basisniveau in de weg staan. 
Verder renderen veel gedane en nog te verrichten investeringen, ge- 
richt op een goede ontwikkeling van de toervaart die liggen in "het 
achterland" van een BRTN-knelpunt, op verbindingswateren niet opti- 
maal. 
Voor het wegwerken van de knelpunten op de ontsluitingsroutes zal een 
langere tijd nodig kunnen zijn; anderzijds is het niet gewenst de 
tijdshorizon te zeer in het ongewisse te laten. Vanuit de BRTN is een 
langere periode dan 15 jaar geen realistisch beleid meer. 

3.2. Financiering en meerjarenuitvoeringsprogrammering van BRTN-beleid 

Financiering 
 

De BRTN gaat ervan uit dat het overheidsbeleid zo is en zal blijven 
ingericht dat beheersinstanties de kosten van door de overheid als 
normaal beheer aangemerkte activiteiten kunnen dragen. 
De BRTN begeeft zich daarom niet in de dekking van de kosten in de 
exploitatiesfeer van het basistoervaartnet. 
Anders is het met de investeringen die nodig zijn voor de uitvoering 
van het BRTN-beleid. Deze strekken tot het behoud en de ontwikkeling 
van het basistoervaartnet als een landelijk samenhangende voorzie- 
ning, aansluitend op het karakter van de toervaart. Het basisnet is 
evenwel voor een overgroot deel niet in handen van beheersinstan- 
ties/overheden met landelijke verantwoordelijkheden en daarop ge- 
schoeide investeringsbronnen. 
Daarom vraagt de uitvoering van het BRTN-beleid een regeling van de 
verantwoordelijkheden van rijk en lagere overheden waar het gaat om 
investeringen die nodig zijn voor de realisering van het BRTN-beleid. 
Investeringen zijn nodig op de fronten: 

Wegwerken van doorvaarthoogte- en doorvaartdiepteknelpunten en 
het verhogen van beweegbare bruggen in gesloten stand bij krui- 
sing van druk weg- en waterverkeer. 
Stimuleren van ruimte maken voor verbetering van brug-/sluisbe- 
diening door kostenbesparing ter zake via investering in auto- 
matisering, zelfbediening en bediening op afstand, vast en 
normhoog maken van nodeloos beweegbare bruggen. 
Wegwerken van BRTN-capaciteitsknelpunten. 
Inrichten van de BRTN-parallelroutes bij drukke beroepsvaart. 
Tot stand brengen van nog ontbrekende schakels in het basis- 
toervaartnet. 
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Op basis van de BRTN-financieringsregels kan de kern van de totale 
financiële inspanning die het BRTN-beleid met zich meebrengt aan in- 
vesteringen thans ruw worden geschat op een bedrag tussen de f 150 en 
f 250 miljoen'), afgerond f 10 à 20 miljoen per jaar. In het kader 
van de voorbereiding van de MUF-BRTN zijn nadere becijferingen van de 
BRTN-inspanningen reeds ter hand genomen. 

 
Met nadruk wordt erop gewezen dat de BRTN-inspanningen niet moeten 
worden gezien als het geheel aan investeringen dat nodig is voor een 
optimale ontwikkeling van de toervaart/het Nederlandse watertoeris- 
tische produkt. De BRTN-knelpunten omvatten slechts de meest aperte 
problemen die het functioneren van het basistoervaartnet als zodanig 
in de weg staan. 

 

Meerjarenuitvoeringsprogrammering (MUF-BRTN) 
 

Het BRTN-beleid strekt tot het voorkomen van nieuwe knelpunten in het 
basistoervaartnet en het wegwerken van bestaande knelpunten. 
De praktijk leert dat de BRTN-normen voor infrastructuur en bedie- 
ningswensen breed erkenning hebben gekregen. 
Waar mogelijk wordt bij de bediening gewerkt in de richting van de 
BRTN-bedieningswensen; sinds de BRTN 1985 zijn niet bij de BRTN pas- 
sende bruggen/leidingen, niet meer gemaakt. 
En bij planning van nieuwe infrastructuur wordt algemeen de BRTN- 
normering tot uitgangspunt genomen. 
De BRTN gaat er dan ook vanuit dat voor wat betreft de "erkenning" 
van het BRTN-beleid geen speciale uitvoeringsactiviteit meer nodig 
is, zij het dat op planning- en uitvoeringsniveau bij beheersinstan- 
ties door voorlichting het BRTN-beleid "warm moet worden gehouden". 
In de BRTN-meerjarenuitvoeringsprogrammering (MUF-BRTN) zal dan ook 
voorlichting over het BRTN-beleid een regelmatig onderdeel zijn. 

 
Het nakomen van de BRTN-infrastructuurnormen bij nieuwe situaties 
gaat blijkens de praktijk in het algemeen spontaan en vraagt geen 
speciale uitvoeringsactiviteit, op één uitzondering na. Dat betreft 
nieuwe of te vervangen infrastructuur bij kruising van BRTN-zeil- 
en motorbootroutes met spoorlijnen en autosnelwegen. Oplossingen zijn 
hier hoe dan ook ingrijpend. Ingrijpend omdat bij het navolgen van de 
BRTN-normen èn een geheel ongestoorde doorloop van spoor- en/of snel- 
wegverkeer al gauw sprake is van zeer kostbare voorzieningen (tunnel, 
aquaduct en schepenlift). Of ingrijpend, omdat het niet treffen van 
zo'n kostbare voorziening sterk inleveren betekent op de voortgang 
van de doorstroming op weg en water ter plekke. 
Normaal gesproken wordt de "pijn" in doorstroming gedeeld door de 
beide in het geding zijnde verkeerssoorten. De afgelopen 5 jaren is 
gebleken dat de neiging bestaat om bij de planning van deze infra- 
structuur eerst uit te gaan van de minimumnormen voor infrastructuur 
van de BRTN (in de regel een beweegbare brug) en om later tot de 
conclusie te komen dat de drukte van spoorweg/snelweg zich toch wel 
heel moeilijk verdraagt met de BRTN-norm. De praktijk leert dat dan 
van verdeling van de pijn nauwelijks meer sprake is en die nagenoeg 

 

') De kern van de inspanning omvat de maatregelen die nodig zijn om 
het huidige beschikbaarheidsniveau te handhaven en de "reparaties" 
te verrichten waar het basisnet beneden de technische BRTN-normen 
is geraakt. 
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geheel wordt afgewenteld op het verkeer te water in de vorm van een 
zeer beperkte brugbediening. 

 
In het BRTN-meerjarenuitvoeringsprogramma zal dan ook jaarlijks onder 
ogen worden gezien welke vernieuwing van respectievelijk nieuwe krui- 
singen van BRTN-routes met spoorwegen en snelwegen aan de planning 
horizon opdoemen. Daarbij zal coördinerende zorg worden ingezet in 
die zin dat bij de te kiezen infrastructuur vanuit de BRTN steeds de 
BRTN-normen voor infrastructuur èn bediening onscheidbaar aan de orde 
zijn. 

 
Het opheffen van bestaande knelpunten in doorvaarthoogte en door- 
vaartdiepte gebeurt in het algemeen niet spontaan. Navraag leert dat 
dat de afgelopen periode niet komt omdat de plannende/beherende in- 
stantie van "het knelpunt" de BRTN-norm onjuist vindt, maar omdat hij 
geen zicht heeft op al dan niet bijdragen van anderen, hoeveel even- 
tueel en wanneer. En die onzekerheid weerhoudt hem er ook van om al- 
vast inspanning te steken in het denken over een vervangings- en ver- 
beteringsplan. 
Binnen het kader van de BRTN-meerjarenuitvoeringsprogrammering zullen 
eigenaren/beheerders van knelpunten in doorvaarthoogte en -diepte 
gericht benaderd worden omtrent financiering en timing van de nodige 
investeringen in verbeteringen. 
De MUP-BRTN kan aan slagvaardigheid aanzienlijk winnen indien vooraf 
duidelijkheid bestaat omtrent bedragen die in beginsel beschikbaar 
kunnen komen voor opheffing van BRTN-knelpunten en omtrent de ver- 
deelsleutel van de kosten over betrokkenen. Rijk en provincies stre- 
ven er dan ook naar de MUP-BRTN een vastere basis te geven door die 
te brengen onder een overeenkomst waarin de BRTN-inspanning finan- 
cieel meer precies is becijferd en waarin besloten is tot (een) ver- 
deelsleutel(s) voor de kosten over het rijk enerzijds en de overige 
betrokkenen (waaronder de provincies) anderzijds. 

 
Het vervangen van onnodig beweegbare bruggen door normhoge vaste 
bruggen gebeurt nog te weinig. Daar zijn verschillende redenen voor. 
Men heeft te weinig inzicht in de voordelen wat betreft verkeersont- 
wikkeling en kosten. Men heeft geen plancapaciteit om dat eens goed 
uit te zoeken. Men wil het eigenlijk niet weten, omdat vervanging 
nogal wat complicaties met zich meebrengt wat betreft personeel en 
planologie. Men houdt vaak te veel vast aan vervanging ter plaatse, 
terwijl er even verderop goede mogelijkheden zijn. Men heeft vaak 
overdreven ideeën omtrent de werkelijke hoogte van een normhoge brug. 
Men vindt boogbruggen zonder lange geleidelijke oploop (zeer goed 
mogelijk in bebouwde kommen, zie oude steden) ongebruikelijk. Voor 
veel kanalen/vaarten is het een grote stap ook formeel toe te geven 
dat er de afgelopen 10 jaren geen vrachtvaart meer was en ook niet 
meer zal komen, maar alléén recreatievaart. Dit geldt dan met name 
voor kanalen met doorvaartmogelijkheden voor schepen met slechts een 
zeer klein tonnage, welke kanalen ook bij herwaardering van beroeps- 
binnenvaart niet meer daarvoor interessant zullen zijn. 
Via de BRTN-uitvoeringsprogrammering zullen eigenaars/beheerders 
rechtstreeks worden benaderd, waarbij wordt geattendeerd op voordelen 
en mogelijkheden. 

 
Het vervangen van manbediening op beweegbare bruggen door techniek 
(zelfbediening/afstandsbediening/automaat) om bedieningskasten ter 
plaatse te sparen en bediening elders waar manbediening onvermijde- 
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lijk is, mogelijk te maken gebeurt weinig, ondanks dat deze investe- 
ringen zich doorgaans snel terugverdienen. 
Dat komt vooral door onbekendheid met de mogelijkheden en met de 
"tevredenheid" waar het wel is gebeurd. 
In de BRTN-meerjarenactieprogrammering zullen beheerders/eigenaars 
van beweegbare bruggen gericht worden benaderd met de mogelijkheden 
van deze techniek. 

 
MUP-BRTN omvat vooreerst '): 

Gerichte benadering van knelpuntbeheerders met de BRTN-uitvoe- 
ringsaanpak. 
Ordening van de knelpunten naar prioriteit bezien vanuit lande- 
lijk oogpunt. 
Overleg met beheerders omtrent perspectief voor uitvoering. 
Maken van meerjarenplan van projecten voor meerdere jaren, 
waarbij voor het eerstkomende jaar een overzicht van begrotings- 
en aanbestedingsklare projecten (financieringsafspraken betrok- 
kenen). 

 
MUF-BRTN-voorbereiding vraagt gerichte inzet van speciaal coördina- 
torschap en administratieve bijstand. Deze neemt het rijk vooreerst 
voor haar rekening. 

 
Besluitvorming met betrekking tot het jaarlijkse MUF-BRTN-programma 
is als volgt 1): 

Vaststelling concept in Projectgroep BRTN 
Advies CCO (Interdepartementale Coördinatiecommissie Openlucht- 
recreatie) en IPO-III 
Besluit coördinerend minister MUP-BRTN. 

 

3.3. Routecoördinatie 
 

Partners in de BRTN streven naar routecoördinatie op het gehele ba- 
sistoervaartnet. Voor de verbindingsroutes is aangegeven welke sa- 
menhangende routes zijn; deze zijn genummerd 1 t/m 10 aangegeven op 
kaart 11, bladzijde 51. 

 
De trekkersrol voor de verschillende routes is als volgt: 

Route 1: Provincie Groningen 
Route 2: Provincie Friesland 
Route 3: Provincie Overijssel 
Route 6: Province Noord-Holland 
Route 4, 5' 7 t/m 10 Rijk. 

Bij de routecoördinatie wordt in beginsel uitgegaan van een "model- 
route-akkoord" dat in overleg tussen het Interprovinciaal Overleg 
Vaarwegenbeheerders en de Projectgroep BRTN is ontwikkeld. 

 

1) Het voornemen van provincies en meest bij toervaart betrokken mi- 
nisteries om te komen tot een overeenkomst over de verdeling van 
de BRTN-inspanning over rijk en provincies en andere betrokkenen 
kan leiden tot aanpassing van de MUP-BRTN-aanpak. 
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In ditzelfde overleg zal de nadere opdeling van het basistoervaartnet 
in samenhangende routes en de toedeling van die routes voor route- 
coördinatie aan de provincies plaatsvinden. 
De route-akkoorden hebben in beginsel 2 componenten: 
a. Korte termijncomponenten, zoals de bedieningsroosters voor brug- 

gen, sluizen, timing van te voorziene stremmingen door bouw- en 
onderhoudswerkzaamheden. 

b. Middellange termijncomponenten zoals plannen voor opheffing van 
doorvaartdiepte-, capaciteits- en hoogteknelpunten en voor auto- 
matisering/zelfbediening/bediening op afstand. In dit kader is 
al eerder gewezen op het nut van een regionaal of route"bruggen- 
plan" waarin structureel is bezien welke bruggen (hoeveel, waar 
en welke soort) gezien het huidige en toekomstige verkeer nog 
nodig zijn en blijven. 

 
Met nadruk wordt erop gewezen dat het BRTN-routecoördinatiepakket 
slechts het minimum aangeeft, gericht op een goede ontwikkeling van 
de toervaart zelf. 
Daarnaast kan routecoördinatie (mede) een functie hebben in ontwik- 
keling en uitwerking van watertoeristisch beleid (afmeerplaatsen, 
attracties). Door verbindingen te leggen met overheden/organisaties 
die in dit vlak langs de routes werkzaam zijn kan op dat punt meer- 
waarde bereikt worden. 
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Bijlage 1. Vergelijking CVE-richtlijnen met BRTN-normen 
 

De Commissie Vaarwegbeheerders (CVB) heeft voorlopige richtlijnen 
ontwikkeld voor de dimensionering van vaarwegen en kunstwerken. ') 
De richtlijnen betreffen de maten van infrastructuur, uitgaande van 
de maten van zogenaamde "maatgevende schepen", dat wil zeggen een 
soort gestandaardiseerde "normboot". 
De BRTN gaat uit van de vraag van de toervaart naar vaarmogelijkhe- 
den, gerekend in maten van boten. 
De BRTN-normen en CVB-richtlijnen zijn onderling vergelijkbaar door- 
dat de bootmaten onderling zijn afgestemd. Het is echter niet moge- 
lijk de BRTN-normen direct te vertalen in CVB-richtlijnen in verband 
met de vele uitzonderingssituaties. 
Een grove indicatie echter van de infrastructuurmaten die volgens CVB 
horen bij de normen van de BRTN kan wel worden weergegeven. 

 
 

Bootmaat BRTN Indicatie bijbehorende maat infrastructuur 
  volgens CVB  

 
Doorvaarthoogte 
- 30,00 meter 

 
- 25,00 meter 

- Leiding meer dan 30,00 meter; brug beweeg- 
baar 

- Leiding meer dan 25,00 meter; brug 
12,75 meter afhankelijk van projectstudie, 
beweegbaar 

- 12,00 meter (B-route) 
- 12,00 meter (D-route) 

3,40 meter 
2,75 meter 
2,40 meter 

 
Doorvaartdiepte 

- Leiding 25,00 meter; 
- Leiding 20,00 meter; 
- Leiding 15,00 meter; 
- Leiding 15,00 meter; 
- Leiding 10,00 meter; 

brug 
brug 
brug 
brug 
brug 

12,75 
12,75 
3,75 
3,00 
2,50 

meter, vast 
meter, vast 
meter, vast 
meter, vast 
meter, vast 

1,90 meter -  2,10 meter 
1,75 meter - 1,95 meter 
1,50 meter - 1,80 meter 
1,40 meter - 1,70 meter 
1,10 meter - 1,35 meter 

 

') Rapport Richtlijnen voor vaarwegen met recreatievaart CVB. 
Verkrijgbaar bij Secr. CVB, telefoonnummer 010-4026200. 
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Bijlage 2. Ontwikkeling van het aantal pleziervaartuigen langer dan 3,5 meter 
naar type 

 
 

Jaar Motorboten 
Met kajuit Zonder kajuit 

Zeilboten Totaal 
Met kajuit Zonder kajuit    

 
1940 7.000  13.000  20.000 
1950 9.000  16.000  25.000 
1960 13.000 7.000 26.000  46.000 
1970 33.000 13.000 46.000  92.000 
1975 47.000 26.000 25.000 40.500 138.500 
1980 63.500 33.500 42.500 55.500 195.000 
1984 66.000 38.000 45.500 58.000 208.000 
1985 66.500 38.500 46.000 59.000 210.000 
1986 67.000 40.000 46.500 60.000 213.500 
1987 67.500 41.000 47.500 60.500 216.500 
1988 68.500 42.000 49.000 61.000 220.500 

 
 

Bron: ANWB; schatting van het aantal jachten in Nederland en de toe- 
name daarvan (rekening houdend met CBS-gegevens). 
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Bijlage 3. Aantal gepasseerde toerboten in de jaren 1983 t/m 1989 

Tel unt  Seizoentotaal 1)      Relatieve toename in% 
Nurrmer 
(zie ook 
kaart 12) 

Omschrijving 1983 
X 100 

1984 
X 100 

1985 
X 100 

1986 
X 100 

1987 
X 100 

1988 
X 100 

1989 
X 100 

In 1989 
t.o.v. 

 
1988 

In 1989 
t.o.v. 1983 

1 Gaarkeuken 5.8 6.4 5.7 6.2 6.1 6.1 5.5 - 9.9  - 5.2 
2 Kornwerderzand 21.5 21.3 20.1 22.4 24.2 29.6 34.7 17.2  61.4 
3 Johan Frisosluis 39.5 41.1 35.2 37.0 33.7 35.6 42.8 20.2  8.3 
4 A Prinses Margrietsluis 7.3 6.5 7.1 9.1 6.3 6.2 8.9 43.5  21.9 

B Nieuwe Lemstersluis ..11.:..L+ 29.0+ 26.6+ 27.7+ 25.5+ 25.3+ 27.0+ -2.:.1.  11.6 
  31.5 31.5 35.5 33.7 36.8 31.8 35.8 12.6  13.7 

5 Mr. H.P. Linthorst Homansluis 25.9 26.4 25.9 27.8 26.7 27.3 28.5 4.4 
 

10.0 
6 A Krabbersgatsluis 47.9 44.2 42.6 43.2 49.6 49.0 53.6 9.4  11.9 

B Houtribsluizen 15.0+ 20.2+ 20.8+ 21.4+ 15.7+ 20.9+ 24.5+ 17.2  ..fil.:.L 
  62.9 64.4 63.4 64.6 65.3 69.9 78.1 11.7  24.1 

7 IJsselbrug te Kampen 9.2 7.7 7.0 8.3 7.9 8.2 7.9 - 3.7 
 

- 14.2 

8 Oranjesluizen 36.8 35.8 36.2 37.1 36.4 39.7 43.6 9.8 
 

18.5 
9 Groote Zeesluis te Muiden 29.6 28.6 29.0 30.0 25.5 31.0 31.6 1.9  6.8 
10 Hardersluis 31.4 29.2 29.3 30.2 26.5 24.1 30.3 25.7  - 3.6 
11 Julianasluis 11.3 12.0 12.5 13.4 14.0 14.4 14.3 - 0.7  26.5 
12 Grote sluis te Vianen 9.3 8.8 9.6 9.6 10.0 10.4 10.7 2.9  15.1 

13 Volkeraksluizen 38.8 39.1 37.7 43.8 41.4 39.9 46.1 15.5 
 

18.8 
14 Sambeek 8.2 8.7 8.1 10.3 10.3 11.5 12.4 7.8  51.2 
15 Grevelingensluis (Bruinisse) 45.4 45.9 44.2 48.5 41.2 43.1 47.0 9.0  3.5 
16 Zandkreeksluis 36.3 35.8 31.9 34.6 30.9 32.0 36.0 12.5  - 0.9 
17 Sluis nr. 10 in de           
 Zuid-Willemsvaart te Asten 2.1 2.1 1.7 1.9 2.0 2.0 2.3 15.0  9.5 

Totaal 17 telpunten 455.5 448.8 432.0 461.6 434.0 456.0 508.2 11.4 
 

11.6 

 
') Aantal recreatievaartuigen in de periode mei t/m september 
 
Bron: Rijkswaterstaat, dienst Verkeerskunde, hoofdafdeling scheepvaart 
 



 

 
 
 
 

Bijlage 4: Specificatie knelpunten doorvaarthoogte per l januari 1989 

 
Locatiegegevens kunstwerk l) Voor planning verantwoordelijke instantie Mast-, opbouwhoogte 

in m (bootmaat) 

 
(X) 
\0 

Nr. op 
krt. 6 

Naam, type, vaarwater enz. Naam Adres  
feite- 
lijk 

 
norm func- 

tie 

l Boltbrug, Ten Boer Damsterdiep 
2 Vaste brug, Opeinde Opeinder vaart 
3 Vaste brug, rijksweg Oudeweg Joure 
4 Heerenbrug, Kanaal Beukers-Steenwijk 
5 Hoogspanningskabel, Kadoeler meer 
6 Hoogspanningskabel, Gelderse IJssel 
7 Oosterhuizerbrug, Beemsterringvaart 

Waterschap Eemszijlvest 
Provincie Friesland 
Provincie Friesland 
Provincie Overijssel 
Provincie Flevoland 
Rijkswaterstaat Gelderland 
Hoogheemraadschap uitwate- 
rende sluizen Kennemerland 
en West-Friesland te Edam 

Postbus 4 
Postbus 20120 
Postbus 20120 
Luttenberg 2 
Postbus 55 
Postbus 9070 
Postbus 15 

9628 ZG 
8900 HM 
8900 HM 
8012 EE 
8200 AB 
6800 ED 
1135 ZH 

Siddeburen 
Leeuwarden 
Leeuwarden 
Zwolle 
Lelystad 
Arnhem 
Edam 

2.06 
2.30 

12.21 
6.50 

17.10 
28.24 
1.94 

2.40 
2.40 

25.00 
12.00 
25.00 
30.00 
2.40 

DM 
DM 
CZM 
BZM 
CZM 
AZM 
DM 

8 Hoogspanningskabel, Nauernaschevaart Hoogheemraadschap uitwate- Postbus 15 
rende sluizen Kennemerland 
en West-Friesland te Edam 

1135 ZH Edam 18.00 25.00 CZM 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.l 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Geinboogbrug, Het Gein 
Wilhelminabrug, Het Gein 
Vaste brug, Zilkvaart 
Spoorbrug, Zilkvaart 
Lisserbrug, Haarlemmertrekvaart 
Spoorbrug, Grote of Dubbele Wiericke 
Vaste brug, Goejanverwellesluis 
Hooglandbrug, Zuidzijdervaart 

Hoogspanningskabel, Winschoterdiep 
Follegaslootbrug, Follegasloot 
Hoogspanningskabel, Randmeren 
Hoogspanningskabel, Randmeren 
Hoogspanningskabel, Randmeren 
Hoogspanningskabel, Vecht 
Vaste brug in Roompotsluis 

Gemeente Amsterdam 
Gemeente Amsterdam 
Gemeente  Lisse 
Nederlandse Spoorwegen 
Gemeente Haarlemmermeer 
Nederlandse Spoorwegen 
Grootwaterschap Woerden 
Hoogheemraadschap Rijnland 

Provincie Groningen 
Gemeente Lemsterland 
Rijkswaterstaat Lelystad 
Rijkswaterstaat Lelystad 
Dir. Zuiderzeewerken 
Rijkswaterstaat Utrecht 
Rijkswaterstaat Middelburg 

Amstel l 
Amstel l 
Postbus 200 
Postbus 2025 
Postbus 82 
Postbus 2025 
Havenstraat 30 
Postbus 156 

Postbus 610 
Postbus 2 
Postbus 600 
Postbus 600 
Maerlant l 
Postbus 20002 
Postbus 5014 

1011 PN 
1011 PN 
2160 AE 
3500 HA 
2130 AB 
3500 HA 
3441 BK 
2300 AD 

7900 AP 
8530 AA 
8200 AP 
8200 AP 
8224 AC 
3502 LA 
4330 KA 

Amsterdam 
Amsterdam 
Lisse 
Utrecht 
Hoofddorp 
Utrecht 
Woerden 
Leiden 

Groningen 
Lemmer 
Lelystad 
Lelystad 
Lelystad 
Utrecht 
Middelburg 

2.25 
2.07 
2.20 
2.20 
2.20 
2.35 
2.35 
l. 40 

24.50 
11.80 
29.50 
28.20 
28.00 
29.40 
20.00 

2.40 
2.40 
2.40 
2.40 
2.40 
2.40 
2.40 
2.40 

25.00 
12.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 

DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 

CZM 
BZM 
AZM 
AZM 
AZM 
AZM 
AZM 

 

l) de knelpunten met de nummers l t/m 15.l worden als reëel aangemerkt 
de knelpunten met de nummers 16 t/m 22 worden niet als reëel aangemerkt 

 
Bron: ANWB (almanak en waterkaarten) 

Wegwijzer voor de binnenscheepvaart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 5: Specificatie knelpunten doorvaartdiepte per 1 januari 1989  \0 
0 

Lokatiegegevens vaarwegen Voor planning verantwoordelijke instantie Diepgang in meters 
(bootmaat) 

Nr. op 
krt. 7 

Naam, type, vaarwater enz. Naam Adres  
feite- 
lijk 

 
norm func- 

tie 

1 Vaargeul Zuidlaardermeer Provincie Groningen Postbus 610 9700 AP Groningen 1.20 1.40 BM 
2 Hoornse Diep Rijkswaterstaat Groningen Postbus 30041 9700 RM Groningen 1.00 1.40 BM 
3 Munnikesloot (ged.) Waterschap Westerkwartier Postbus 12 9800 AA Zuidhorn 1.20 1.40 CM 
4 Kommerzijlsterrijte (ged.) Waterschap Westerkwartier Postbus 12 9800 AA Zuidhorn 1.20 1.40 CM 
6 Wargastervaart (ged.) Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden 1.30 1.40 CM 
7 Goengahuistersloot/Grietmansrak Gemeente Smallingerland Postbus 10000 9200 HA Drachten 1.50 1.75 CZM 
8 Meinesloot Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden 1.70 1.75 CZM 
9 Sijbesloot Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden 1.45 1.75 CZM 

10 Grote Zijlroede/Van Panhuijskanaal Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden 1.20 1.75 CZM 
11 Trekvaart Workum Bolsward (ged.) Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden 1.70 1.75 CZM 
12 Vaargeul Het Wijde, Linde (ged.) Waterschap Stellingwerven Postbus 85 8470 AB Wolvega 1.00 1.10 DM 
13 Jonkers- of Helomavaart (ged.) Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden 1.50 1.75 BZM 
14 Scheepvaartgat/Goot Provincie Overijssel Luttenberg 2 8012 EE Zwolle 1.20 1.40 CM 
15 Overijsselse Vecht (ged.) Rijkswaterstaat Zwolle Postbus 10006 8000 GA Zwolle 1.00 1.40 CM 
16 Swiftervaart (ged.) Heemraadschap Flevowaard Postbus 229 8200 AE Lelystad 1.10 1.40 CM 
17 Het Schouw Monnickendam-Edam (ged.) Provincie Hoord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem 1.30 1.40 CM 
18 Naarder Trekvaart Commissarissen over de Trekvaart Muiden-Naarden  1.00 1.40 CM 
19 's Gravelandse Vaart Plassenschap Loosdrecht eo. Brigittenstr. 13 3512 KJ Utrecht 0.80 1.10 DM 
20 Mijndense sluis Gem. waterleiding A'dam Condensatorw. 54 1014 AX Amsterdam 1.60 1.90 AZM 
21 Drecht (Loosdrechtse plassen) Plassenschap Loosdrecht eo. Brigittenstr. 13 3512 KJ Utrecht 1.60 1.90 AZM 
22 Nieuwe Wetering Hoogheemr.schap Amstelland Postbus 41851 1009 DB Amsterdam 1.20 1.40 CM 
23 Het Gein Hoogheemr.schap Amstelland Postbus 41851 1009 DB Amsterdam 1.00 1.10 DM 
24 oude Waver Hoogheemr.schap Amstelland Postbus 41851 1009 AB Amsterdam 0.90 1.10 DM 
25 Bullewijk/Waver Hoogheemr.schap Amstelland Postbus 41851 1009 AB Amsterdam 1.30 1.40 BM 
26 Winkel Hoogheemr.schap Amstelland Postbus 41851 1009 AB Amsterdam 1.20 1.40 BM 
27 Ringvaart van Groot Mijdrecht Ws. Proosdijlanden Vinkev. Van Dijklaan 22 1427 AE Amstelhoek 1.00 1.10 DM 
28 OUdhuizersluis Ws. Proosdijlanden Vinkev. Van Dijklaan 22 1427 AE Amstelhoek 0.90 1.10 DM 
29 Danne/Kerkvaart Gemeente Breukelen Postbus 116 3620 AC Breukelen 0.90 1.10 DM 
30 Grecht Grootwaterschap Woerden Havenstraat 30 3441 BK Woerden 1.70 1.75 CZM 
31 Zilkvaart Provincie Zuid-Holland Koningskade 1/2 2596 AA Den Haag 1.00 1.10 DM 
32 Stingsloot (Kagerplassen) Hoogheemraadschap Rijnland Postbus 156 2300 AD Leiden 0.90 1.10 DM 

Bron: ANWB (almanak en waterkaarten) 
Wegwijzer voor de binnenscheepvaart 



 

BIJLAGE :6.1. Motorbootroutes Hoofdtoervaartnet 

BEDIENINGSSITUATIE IN HET VOOR-, ZOMER- EN NAVAARSEIZOEN (1 april t/m 31 oktober)  
 
 
 

1) komend 2) norm BRTN In uren Percentage 7) 8,9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.9 

 
87.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Functie Beweegbare kunstwerken 
van het 

Weekdag 
3) 

Dagdeel 
4) 

Bedieningssituatie 5) Kunstwerken met een 
bedieningsprobleem 

Kunstwerken met ernstig 
bedieningsprobleem 

 

vaar- Totaal Voor bediening Wenselijk Feitelijk tekort  
water aantal in aanmerking volgens 6) Aantal Percentage Aantal Percentage 

AM 66 50 werkdag ochtend 24400 797 3.3 14 28.0 0 0.0 
    middag 36600 522 1.4 14 28.0 0 0.0 
    avond 6100 1533 25.1     

vrijdag ochtend 6000 192 3.2 14 28.0 0 0.0 \0 
 middag 

avond 
9000 
3000 

116 
778 

1.3 
25.9 

14 28.0 0 0.0 1-' 

zaterdag ochtend 6200 348 5.6 16 32.0 0 0.0 
 middag 9300 861 9.3 27 54.0 3 6.0 
   

zon- en 
avond 
ochtend 

3100 
6200 

1920 
2847 

61.9 
45.9 38 76.0 29 58.0 

   feestdag middag 9300 4578 49.2 47 94.0 22 44.0 
    avond 3100 2682 86.5     

BM 75 48 werkdag ochtend 23424 973 4.2 11 22.9 1 2.1 
    middag 

avond 
35136 
5856 

3117 
1362 

8.9 30 62.5 1 2.1 

vrijdag ochtend 5760 225 3.9 11 22.9 1 2.1 
 middag 8640 726 8.4 30 62.5 1 2.1 
    avond 1536 365 23.8      

zaterdag ochtend 5952 386 6.5 15 31.3 1 2.1 
 middag 8928 2511 28.1 44 91.7 11 22.9 
   

zon- en 
avond 
ochtend 

1440 
5952 

1115 
3223 

77.4 
54.2 47 97.9 26 54.2 

   feestdag middag 8928 5067 56.8 47 97.9 26 54.2 
    avond 1440 1027 71.3     

CM 425 376 werkdag ochtend 183488 30511 16.6 173 46.0 66 17.6 
    middag 275232 61213 22.2 251 66.8 73 19.4 
   vrijdag ochtend 

middag 
45120 
67680 

7408 
14804 

16.4 
21.9 

174 
251 

46.3 
66.8 

64 
71 

17.0 

zaterdag ochtend 46624 10869 23.3 204 54.3 122 32.5 
   

zon- en 
middag 
ochtend 

69936 
46624 

35591 
38350 

50.9 
82.3 

354 
365 

94.2 
97.1 

207 
329 

55.1  

   feestdag: middag: 69936 58050 83.0 367 97.6 322 85.6  

DM 230 204 werkdag ochtend 99552 40077 40.3 162 79.4 117 57.4  

    middag 149328 60473 40.5 183 89.7 121 59.3  
   vrijdag ochtend 24480 9831 40.2 162 79.4 116 56.9  
    middag 36720 14529 39.6 183 89.7 120 58.8  
   zaterdag ochtend 25296 11622 45.9 167 81.9 131 64.2  
    middag 37944 17233 45.4 183 89.7 128 62.8  
   zon- en ochtend 25296 17809 70.4 177 86.8 160 78.4  

   feestdag: middag: 37944 26165 69.0 184 90.2 154 75.5  

TOTAAL 796 678 werkdag ochtend 330864 72358 21.9 360 53.1 184 27.1  

    middag 496296 125325 25.3 478 70.5 195 28.8  
    avond 11956 2895 24.2      

vrijdag ochtend 81360 17656 21.7 361 53.2 181 26.7 
 middag 122040 30175 24.7 478 70.5 192 28.3 
    avond 4536 1143 25.2      

zaterdag ochtend 84072 23225 27.6 402 59.3 254 37.5 
 middag 126108 56196 44.6 608 89.7 349 51.5 
    avond 4540 3035 66.9      

zon- en ochtend 84072 62229 74.0 627 92.5 544 80.2  
feestdag middag 126108 93860 74.4 645 95.1 524 77.3  

 avond 4540 3709 81.7      

alle ochtend 580368 175468 30.2 627 92.5 552 81.4  
dagen middag 870552 305556 35.1 645 95.1 528 77.9  

 avond 25572 10782 42.2      
 totaal 1476492 491806 33.3 645 95.1 561 82.7  

 



 

BIJLAGE :6.2. Zeil- en Motorbootroutes Hoofdtoervaartnet 

BEDIENINGSSITUATIE IN HET VOOR-, ZOMER- EN NAVAARSEIZOEN (1 april t/m 31 oktober)  
Functie   Beweegbare kunstwerken   Weekdag  Dagdeel Bedieningssituatie 5) Kunstwerken met een Kunstwerken met ernstig 

 

 
 

1) komend 2) norm BRTN In uren Percentage 7) 8,9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41.7 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3 
 
 
 

88.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.0 

van het   3) 4)    bedieni ngsprobleem bedieningsprobleem   
vaar- Totaal Voor bediening Wenselijk Feitelijk tekort  
water aantal in aanmerking volgens 6) Aantal Percentage Aantal Percentage 

 

AZ 194 186 werkdag ochtend 90768 9151 10.1 56 30.1 10 5.4  

    middag 136152 17014 12.5 85 45.7 25 13.4  
    avond 22692 5212 23.0      

vrijdag ochtend 22320 2243 10.1 56 30.1 10 5.4 \0 
 middag 

avond 
33480 
11160 

4164 
3020 

12.4 
27.1 

85 45.7 25 13.4 N 

zaterdag ochtend 23064 3374 14.6 79 42.5 18 9.7 
 middag 34596 5958 17.2 118 63.4 32 17.2 
   

zon- en 
avond 
ochtend 

11532 
23064 

7661 
10534 

66.4 
45.7 163 87.6 132 71.0 

   feestdag middag 34596 16501 47.7 168 90.3 115 61.8 
    avond 11532 8102 70.3     

BZ 38 36 werkdag ochtend 17568 3416 19.4 19 52.8 4 11.1 
    middag 

avond 
26352 
4392 

5951 
1830 

22.6 29 80.6 6 16.7 

vrijdag ochtend 4320 840 19.4 19 52.8 4 11.1 
 middag 6480 1406 21.7 29 80.6 6 16.7 
    avond 1152 416 36.1      

zaterdag ochtend 4464 837 18.8 20 55.6 4 11.1 
 middag 6696 1694 25.3 32 88.9 9 25.0 
   

zon- en 
avond 
ochtend 

1080 
4464 

795 
2854 

73.6 
63.9 36 100.0 

 
34 94.4 

   feestdag middag 6696 3489 52.1 36 100.0 26 72.2 
    avond 1080 786 72.8     

cz 99 97 werkdag ochtend 
middag 

47336 
71004 

9798 
11057 

20.7 
15.6 

71 
66 

73.2 
68.0 

13 
8 

13.4 

vrijdag ochtend 11640 2463 21.2 73 75.3 12 12.4 
    middag 17460 2537 14.5 66 68.0 8 8.3  

zaterdag ochtend 12028 2887 24.0 71 73.2 19 19.6 
   

zon- en 
middag 
ochtend 

18042 
12028 

3903 
6826 

21.6 
56.8 

69 
88 

71.1 
90.7 

21 
86 

21.7  

   feestdag: middag: 18042 10682 59.2 88 90.7 81 83.5  

DZ 11 10 werkdag ochtend 4880 370 7.6 4 40.0 0 0.0  

    middag 7320 1142 15.6 6 60.0 0 0.0  
   vrijdag ochtend 1200 91 7.6 4 40.0 0 0.0  
    middag 1800 253 14.1 6 60.0 0 0.0  
   zaterdag ochtend 1240 300 24.2 7 70.0 3 30.0  

    middag 1860 728 39.1 7 70.0 5 50.0  
   zon- en ochtend 1240 389 31.4 7 70.0 6 60.0  

   feestdag: middag: 1860 813 43.7 10 100.0 4 40.0  

TOTAAL 342 329 werkdag ochtend 160552 22735 14.2 150 45.6 27 8.2  

    middag 
avond 

240828 
27084 

35164 
7042 

14.6 186 56.5 39 ll.9  

vrijdag ochtend 39480 5637 14.3 152 46.2 26 7.9 
 middag 59220 8360 14.1 186 56.5 39 ll.9 
    avond 12312 3436 27.9      

zaterdag ochtend 40796 7398 18.1 177 53.8 44 13.4 
 middag 61194 12283 20.1 226 68.7 67 20.4 
    avond 12612 8456 67.1      

zon- en ochtend 40796 20603 50.5 294 89.4 258 78.4 
feestdag middag 61194 31485 51.5 302 91.8 226 68.7 

 avond 12612 8888 70.5     

alle ochtend 281624 56373 20.0 295 89.7 260 79.0 
dagen middag 422436 87292 20.7 302 91.8 230 69.9 

    avond 64620 27822 43.1      

totaal 768680 171487 22.3 302 91.8 264 80.2  

 



 

BIJLAGE :6.3. Nederlands Hoofdtoervaartnet 

BEDIENINGSSITUATIE IN HET VOOR-, ZOMER- EN NAVAARSEIZOEN (1 april t/m 31 oktober)  
 

bedieningsprobleem 

 
1) komend 2) norm BRTN In uren Percentage 7) 8,9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
\0 
t,) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Functie Beweegbare kunstwerken 
van het 

Weekdag 
3) 

Dagdeel 
4) 

Bedieningssituatie 5) Kunstwerken met een 
bedieningsprobleem 

Kunstwerken met ernstig 

vaar- Totaal Voor bediening Wenselijk Feitelijk tekort  
water aantal in aanmerking volgens 6) Aantal Percentage Aantal Percentage 

A 260 236 werkdag ochtend 115168 9948 8.6 70 29.7 10 4.2 
    middag 172752 17536 10.2 99 42.0 25 10.6 
    avond 28792 6745 23.4     

vrijdag ochtend 28320 2435 8.6 70 29.7 10 4.2 
 middag 42480 4280 10.1 99 42.0 25 10.6 
    avond 14160 3798 26.8     

zaterdag ochtend 29264 3722 12.7 95 40.3 18 7.6 
 middag 43896 6819 15.5 145 61.4 35 14.8 
   

zon- en 
avond 
ochtend 

14632 
29264 

9581 
13381 

65.5 
45.7 201 85.2 161 68.2 

   feestdag middag 43896 21079 48.0 215 91.l 137 58.1 
    avond 14632 10784 73.7     

B 113 84 werkdag ochtend 40992 4389 10.7 30 35.7 5 6.0 
    middag 

avond 
61488 
10248 

9068 
3192 

14.8 59 70.2 7 8.3 

vrijdag ochtend 10080 1065 10.6 30 35.7 5 6.0 
 middag 15120 2132 14.1 59 70.2 7 8.3 
    avond 2688 781 29.1     

zaterdag ochtend 10416 1223 ll.7 35 41.7 5 6.0 
 middag 15624 4205 26.9 76 90.5 20 23.8 
   

zon- en 
avond 
ochtend 

2520 
10416 

1910 
6077 

75.8 
58.3 83 98.8 60 71.4 

   feestdag middag 15624 8556 54.8 83 98.8 52 61.9 
    avond 2520 1813 71.9     

C 524 473 werkdag ochtend 
middag 

230824 
346236 

40309 
72270 

17.5 
20.9 

244 
317 

51.6 
67.0 

79 
81 

16.7 

vrijdag ochtend 56760 9871 17.4 247 52.2 76 16.l 
    middag 85140 17341 20.4 317 67.0 79 16.7 

zaterdag ochtend 58652 13756 23.5 275 58.l 141 29.8 
   

zon- en 
middag 
ochtend 

87978 
58652 

39494 
45176 

44.9 
77.0 

423 
453 

89.4 
95.8 

228 
415 

48.2 
87.7 

   feestdag middag 87978 68732 78.1 455 96.2 403 85.2 
D 241 214 werkdag ochtend 104432 40447 38.7 166 77.6 117 54.7 

    middag 156648 61615 39.3 189 88.3 121 56.5 
   vrijdag ochtend 25680 9922 38.6 166 77.6 116 54.2 
    middag 38520 14782 38.4 189 88.3 120 56.l 
   zaterdag ochtend 26536 11922 44.9 174 81.3 134 62.6 
    middag 39804 17961 45.1 190 88.8 133 62.2 
   zon- en ochtend 26536 18198 68.6 184 86.0 166 77.6 
   feestdag: middag: 39804 26978 67.8 194 90.7 158 73.8 
TOTAAL 1138 1007 werkdag ochtend 491416 95093 19.4 510 50.7 211 21.0 

    middag 737124 160489 21.8 664 65.9 234 23.2 
    avond 39040 9937 25.5     

vrijdag ochtend 120840 23293 19.3 513 50.9 207 20.6 
 middag 181260 38535 21.3 664 65.9 231 22.9 
    avond 16848 4579 27.2     

zaterdag ochtend 124868 30623 24.5 579 57.5 298 29.6 
 middag 187302 68479 36.6 834 82.8 416 41.3 
    avond 17152 11491 67.0     

zon- en ochtend 124868 82832 66.3 921 91.5 802 79.6 
feestdag middag 187302 125345 66.9 947 94.0 750 74.5 

 avond 17152 12597 73.4     

alle ochtend 861992 231841 26.9 922 91.6 812 80.6 
dagen middag 1292988 392848 30.4 947 94.0 758 75.3 

    avond 90192 38604 42.8     

totaal 2245172 663293 29.5 947 94.0 825 81.9  
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VERKLARING (bijlagen 6.1., 6.2. en 6.3.) 
 
 
 
 
 

1. Functieklassen van vaarwegen zijn aangegeven op kaart 1 (zie 
ook overzicht 1). 

2. Beweegbare kunstwerken die voor bediening in aanmerking komen 
omdat ze onbediend geen of onvoldoende doorvaartmogelijkheid 
bieden. 

3. Onder werkdag wordt verstaan maandag t/m donderdag. 
4. Wenselijke bediening per dagdeel volgens BRTN: 

Overdagbediening loopt van 9.00-19.00 uur 
Avondbediening loopt van 19.00-21.00 uur (zie voor nadere 
specificatie overzicht 2). 

5. Peildatum is januari 1989. 
6. Totaal aantal gevraagde uren van de voor bediening in aanmer- 

king komende kunstwerken per functieklasse volgens overzicht 2. 
7. Kunstwerken met een bedieningsprobleem met als criterium: 

Overdag een of meerdere uren minder dan gewenst volgens 
BRTN. 

8. Kunstwerken met een ernstig bedieningsprobleem met als crite- 
rium: 

Gemiddeld meer dan 1 uur minder bediend dan gewenst vol- 
gens BRTN in de ochtendbediening 
Gemiddeld meer dan 2 uren minder bediend dan gewenst vol- 
gens BR N in de middagbediening. 

9. Kunstwerken met een ernstig bedieningsprobleem zijn aangegeven 
op kaart 8. 
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