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Voorwoord 
 

 

Deze rapportage is een analyse van kansen om de watersport- en waterrecreatiemogelijkheden in de 

gemeente Amstelveen te verbeteren. Achtergrond zijn 4 nieuwe subsidie- en uitvoeringsregelingen 

van de provincie Noord-Holland: 

1. Uitvoeringsregeling waterrecreatie: uitbreiden vaarnetwerk voor de kleine pleziervaart Noord-

Holland; 

2. Uitvoeringsregeling waterrecreatie: kleine voorzieningen en diensten; 

3. Uitvoeringsregeling waterrecreatie: duurzaamheid en innovatie; 

4. Uitvoeringsregeling Westeinderscheg en waterrecreatie. 

 

De gemeente Amstelveen grenst aan de gemeenten Amsterdam, Ouder-Amstel, de Ronde Venen, 

Uithoorn, Aalsmeer en Haarlemmermeer. Watersport is meestal “grensoverschrijdend”, watersporters 

trekken zich weinig aan van gemeente- of provinciegrenzen. Vaak lopen gemeentegrenzen langs of 

door een vaarwater zoals bijvoorbeeld de Ringvaart en de Amstel. Dit is een visie voor Amstelveen en 

bevat ook koppelkansen met buurgemeenten. Via de Westeinderscheg zijn de gebieden ook met 

elkaar verbonden.  

 

Parallel aan deze opdracht is een vergelijkbare opdracht uitgevoerd voor de gemeente Aalsmeer. Ook 

daar is met partijen gesproken over kansen. Vandaar dat bepaalde voostellen in beide rapportages 

zijn meegenomen.  
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1. Inleiding 

1.1. Visie op waterrecreatie in Noord-Holland 2030 

De provincie Noord-Holland heeft een groot en gevarieerd aanbod op het gebied van watersport en 

waterrecreatie. In de Visie op waterrecreatie in Noord-Holland 20301 worden voorstellen gedaan en 

activiteiten genoemd die ervoor moeten zorgen dat Noord-Holland een vooraanstaande 

watersportprovincie blijft. Naast de ca. 300 jachthavens met 35.000 ligplaatsen in de provincie liggen 

er naar schatting nog 15.000 ‘sloepen’ in grachten, sloten, kanalen en/of bij particulieren. Deze boten 

worden met name ingezet voor dagtochten. Daarnaast liggen nog talloze boten op de wal zoals 

kano’s, surf- en SUP-planken en bijvoorbeeld visboten al dan niet op een trailer. Door verandering van 

het vaargedrag vindt een verschuiving plaats van meerdaagse tochten (toervaart) naar dagtochten, 

van groot vaarwater en kanalen naar een fijnmazig netwerk van ontsluitingswateren. Verkoopcijfers 

van kleine boten en sloepen zijn in de afgelopen jaren sterk toegenomen. De coronacrisis en het 

belang van recreatie in de buitenlucht en mogelijkheden in de woonomgeving heeft dit effect 

versterkt2. Het eerste Uitvoeringsprogramma waterrecreatie 2016 – 2019 verscheen in 2016 en is 

inmiddels met succes afgerond. In maart 2021 verscheen het Uitvoeringsprogramma 2021 – 2025. In 

deze rapportage worden kansen in de gemeente Amstelveen beschreven op basis van de provinciale 

subsidieregelingen die aan dit Uitvoeringprogramma zijn verbonden.  

 

In aanvulling op de subsidieregelingen voor de waterrecreatie is ook een provinciale subsidieregeling 

opengesteld voor de Westeinderscheg. Dat betekent dat in het gebied waaronder Amstelveen valt, 4 

regelingen gelden. De Westeinderscheg ligt tussen het IJ en de Westeinderplassen. Amsterdam kent 

meer van dit soort scheggen waaronder de Amstelscheg. De westzijde van de Amstel tussen 

Amsterdam en Uithoorn valt binnen de gemeente Amstelveen. Kansen in dit deel van de Amstel 

worden in dit onderzoek meegenomen.  

 

In aanvulling op de knelpunten met betrekking tot diepte en doorvaarthoogte die door Waterrecreatie 

Nederland in 2019 en 2020 in kaart zijn gebracht3, is ook een aantal personen en organisaties 

geïnterviewd. Op 23 augustus 2021 is met betrokkenen van de gemeente Amstelveen een vaartocht 

op de Amstel georganiseerd. Amstelveen grenst in het westen aan de Ringvaart van de 

Haarlemmermeer, onderdeel van de Staande Mast Route4. Aan de oostzijde grenst Amstelveen aan 

de Amstel inclusief attracties als Ouderkerk en Nes aan de Amstel. Verder ligt het Amsterdamse Bos 

en recreatieplas De Poel in de gemeente Amstelveen. Omdat Amstelveen geen groot meer binnen 

haar grenzen heeft, zoals de Westeinderplassen en geen “jachthavens”, zijn de 

waterrecreatiemogelijkheden wat ondergesneeuwd. Amstelveen blijkt echter veel water te hebben, 

met name eerdergenoemd fijnmazig netwerk waarvoor deze nieuwe subsidieregelingen zijn bedoeld. 

Navolgend een korte omschrijving van de subsidieregelingen. 

 

 

1.2. Drie subsidieregelingen waterrecreatie en 

waterrecreatieve voorzieningen 

 

De verschuiving van toervaart naar dagtochten biedt kansen voor het fijnmazig netwerk van 

watergangen en verbindingen in Noord-Holland. Sommige routes voor het transport van goederen zijn 

 
1 Visie op waterrecreatie in Noord-Holland 2030, provincie Noord-Holland, oktober 2016 
2 Update ontwikkeling watersport 2030, 2040 en 2050, Waterrecreatie Advies, december 2020  
3 Knelpunten en kansen in de provincie Noord-Holland: https://arcg.is/0aLrvL  
4 Beschutte binnendoor-vaarroute van Zeeland naar Friesland voor motorboten en zeiljachten met 
staande mast  

https://arcg.is/0aLrvL
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in de afgelopen decennia buiten gebruik gesteld. Sluizen raakten in verval en soms werden in 

bestaande of nieuwe tracés dammen, stuwen en/of te lage bruggen en duikers aangelegd. Door de 

opkomst van het kanoën en suppen nam de populariteit en het gebruik van deze ‘haarvaten’ snel toe. 

Kano-overstapplaatsen werden gerealiseerd, sluizen gerenoveerd en sinds de uitvinding van 

passeerbare stuwen en de herontdekking van de overhaal en de overtoom5 zijn nieuwe kansen 

ontstaan om het vaarnetwerk voor de kleine pleziervaart te vergroten. Drie nieuwe subsidieregelingen 

van de provincie Noord-Holland, onderdeel van de Uitvoeringsregeling waterrecreatie spelen hierop 

in6. Het gaat om nieuwe of uitbreiding van bestaande (sloepen)routes, voorzieningen en diensten en 

om verduurzaming en innovaties. 

 

De eerste regeling is opengesteld tot 31 augustus 2021, de andere twee gaan in op 1 september 

2021. De drie subsidieregelingen lopen tot 30 december 2021, maar de kans is groot dat de 

regelingen in 2022 en daarna worden verlengd of vernieuwd7. Het pleit ervoor om naast ‘quick wins’ 

ook naar kansen op de langere termijn te kijken. Niet alles is subsidiabel en om aan de verdere 

voorwaarden van de provincie Noord-Holland te voldoen is soms meer tijd nodig zoals tijd voor 

procedures, financiële garanties of toezeggingen t.a.v. beheer en onderhoud. Doel van deze 

rapportage is dus ook inventariseren en informeren. Kansen verdwijnen niet. 

Samenvattend gaan de drie subsidieregelingen waterrecreatie en waterrecreatieve voorzieningen over 

navolgende onderwerpen:  

1. Uitvoeringsregeling waterrecreatie: Uitbreiden vaarroutenetwerk (80% subsidie, max. 

€400.000,-).  

a. Bruggen; 
b. Sluizen; 
c. Duikers ; 
d. Overhalen / overtomen.  

 
Doel van deze regeling is om het sloepennetwerk uit te breiden door investeringen in infrastructuur 
(“objecten”). Routes mogen niet doodlopen en moeten bevaarbaar zijn voor vaartuigen met een kruip- 
of doorvaarthoogte8 van 1,25 m en een diepgang van 80 cm. Voor de doorvaart moet conform de 
voorwaarden verder rekening gehouden worden met een lengte en breedte van de vaartuigen van: L x 
B = 5 x 2,5 m. Onderzoekskosten naar de haalbaarheid van een object of route, kosten voor beheer 
en onderhoud en baggerwerkzaamheden zijn niet subsidiabel. Voor deze regeling is in 2021  
€ 1.100.000,- beschikbaar. 
 

2. Uitvoeringsregeling waterrecreatie: Kleine voorzieningen en diensten (50% subsidie tot max. € 

50.000,-).  

a. Kano(-overstap)steigers en het aanbrengen van bebording voor het kanovaren; 
b. Visplekken; 
c. Voorzieningen voor durfsporten (o.a. strandwatersporten, kitesurfen, waterskiën, etc.) 
d. Realiseren openbare aanlegplaatsen (max. 24 uur); 
e. Trailerhellingen inclusief parkeerplaatsen voor laden en lossen; 
f. Bebording vaarroutenetwerk; 
g. Faciliteiten mindervaliden; 
h. Opleiding vrijwilligers brug- en sluisbediening (zoals NNVO en BHV-diploma); 
i. Maatschappelijke acties om zwerfafval op, in of rond recreatief (vaar)water in te zamelen 

(max. 100% van € 10.000,-); 
Deze regeling is ook gericht op kleinere vaarroutes zoals kanoroutes. Onder kanofaciliteiten vallen 

o.a. kanosteigers en kano-overstapplaatsen. Visplekken en openbare aanlegplaatsen en 

voorzieningen voor minder validen vallen ook onder deze regeling.  

 
5 www.zelfbedieningsovertoom.nl 
6 Bron subsidieregelingen: https://www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies/Subsidieregelingen  
7 Uitvoeringsprogramma Waterrecreatie 2021 – 2025, provincie Noord-Holland, maart 2021 
8 Afstand wateroppervlak tot hoogste punt boot. Zie tevens Bijlage 2, BRTN-categorieën.  

https://www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies/Subsidieregelingen
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3. Uitvoeringsregeling waterrecreatie: Duurzaamheid en innovatie (50% subsidie tot max. € 

50.000,-). 

a. Aanpassen pontjes naar emissieloos varen; 
b. Elektrische laadpunten (openbaar toegankelijk); 
c. Vuilwaterstations; 
d. Investeringen voor het behalen van het keurmerk Blauwe Vlag van de Stichting KMVK; 
e. Onderzoek (R&D) naar nieuwe methoden bestrijding overlast waterplanten en/of het 

saneren en recyclen van oude (polyester) pleziervaartuigen; 
f. Realiseren van de bediening op afstand van bruggen en sluizen; 
g. Realiseren van een overtoom of overhaal voor pleziervaartuigen. 

 
Deze regeling is gericht op duurzame voorzieningen in jachthavens en langs vaar- en sloepenroutes, 
het stimuleren van innovaties en het bevorderen van de doorvaarbaarheid. Bediening op afstand 
(centrale objectbediening, COB) is niet hetzelfde als zelfbediening. Het is mogelijk dat er wat dat 
betreft in de regeling nog ruimte zit. 
 
Het budget voor de subsidieregelingen 2 en 3 is beperkt. Toekenning verloopt op volgorde van 

inschrijving (vanaf 1 september 2021).  

 

1.3. Subsidieregeling Westeinderscheg  

 

4. Uitvoeringsregeling subsidie landschapsontwikkeling Westeinderscheg Noord-Holland 2021 

 

De subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot een 

maximum van € 100.000,- per activiteit. Het totale subsidiebedrag binnen de regeling bedraagt  

€ 800.000,-.  

 

Subsidie wordt verstrekt aan: 

a. Het Hoogheemraadschap Rijnland en het Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek; 

b. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Haarlemmermeer en Uithoorn; 

c. Recreatie Noord-Holland, alsmede de daaronder vallende het recreatieschappen (zoals 

Groengebied Amstelland); 

d. Terrein beherende organisaties; 

e. Verenigingen en stichtingen, die de behartiging van recreatieve, cultuurhistorische en 

natuurbelangen als hoofddoelstelling hebben; 

f. Vervoersregio Amsterdam. 

 

Subsidie kan worden verstrekt voor uitvoering van fysieke maatregelen, die als hoofddoel bijdragen 

aan ten minste één van de onderstaande doelstellingen (lid 1): 

a. Het versterken van de natuurwaarden of bijzondere landschappelijke waarden van de 

Westeinderscheg; 

b. Het verbeteren van de vindbaarheid of de zichtbaarheid van Westeinderscheg; 

c. Het verbeteren van de recreatieve bereikbaarheid van de Westeinderscheg; 

d. Het versterken van de beleefbaarheid van de Westeinderscheg; 

e. Het versterken van de herkenbaarheid van de Westeinderscheg. 

 

In aanvulling op lid 1 dienen de maatregelen tevens bij te dragen aan ten minste één van de 

onderstaande doelstellingen: 

a. Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke (agrarische) landschappen. 

b. Behoud en versterking van de biodiversiteit; 

c. Toename van recreatie in het groen. 
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2. Amstelveen en omgeving  

Amstelveen ligt onder de rook van Amsterdam en verbindt de stad met het Groene Hart. 

Onderstaande uitsnede uit het Sloepennetwerk in Nederland geeft een beeld van de verbindingen en 

vaarroutes ten zuiden van Amsterdam tussen globaal Haarlem en de Oostelijke Vechtplassen / 

Loosdrecht. De routes vanaf de Kaag naar Haarlem en via de Westeinder naar de Nieuwe Meer / 

Amsterdam zijn bevaarbaar voor zeiljachten met staande mast. In de overige routes zitten 

beperkingen ten aanzien van brughoogte en/of diepgang. De bevaarbaarheid van vaarwegen voor 

recreatievaartuigen is vastgelegd in de Basisvisie Recreatietoervaart Nederland (BRTN). Voor het 

toervaartnet zijn normen vastgesteld. “Toervaart” betreft schepen waarmee meerdaagse tochten 

worden gemaakt in tegenstelling tot dagtochten. Voor sloepenroutes en kanoroutes gelden nog geen 

nationale normen. Een toelichting op de soorten recreatievaartuigen in Nederland en de BRTN-status 

van vaarroutes is opgenomen in Bijlage 1. 

 

Afbeelding: Uitsnede uit het sloepennetwerk in Noord-Holland onder Amsterdam.  

 

Het gebied waar dit onderzoek zich op richt betreft het grondgebied van de gemeente Amstelveen. 

Het is een visie op waterrecreatie voor dit deel van Noord-Holland gericht op de in hoofdstuk 1 

genoemde nieuwe subsidieregelingen. Het gebied is een deel van een groter watersportgebied.  

 

Van het fietsroutenetwerk in Nederland zijn allerlei kaarten beschikbaar met knooppunten. Van het 

vaarroutenetwerk en dan met name het sloepennetwerk en kanoroutes is dat nog niet het geval. De in 

hoofdstuk 1 beschreven subsidieregelingen richten zich dan ook op betere bewegwijzering van vaar- 

en kanoroutes.  

 

Routes zijn interessant als er onderweg wat te zien of te beleven valt. Varen door de natuur is een 

beleving, zeker in een regio waar de drukte in de stad overheerst. Langs of in de buurt van vaarroutes 

bevinden zich vaak dorpen en steden die een bezoek waard zijn. Horeca aan het water is populair, 
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maar ook bijvoorbeeld musea, winkels, etc. Om die te kunnen bezoeken en bestedingen in een gebied 

te verhogen zijn aanlegplaatsen of jachthavens met passantenplaatsen nodig. Het realiseren van 

openbare aanlegplaatsen is dus ook onderdeel van de subsidieregelingen. Watersporters met een 

boot die meerdaagse tochten maken en ergens als passant overnachten, geven gemiddeld ca. € 130 

per boot per dag uit9.  

 

Primair zijn de subsidieregelingen van de provincie Noord-Holland gericht op uitbreiding van het 

vaarroutenetwerk. Doorgaande verbindingen zijn belangrijk, zelfs voorwaardelijk voor het subsidiëren 

van sloepenroutes, omdat je met een sloep of kano het liefst een rondje wilt varen. Met een fiets lukt 

dat meestal, met een boot is dat lastiger.  

Uitsnede uit het fietsroutenetwerk in de regio Amstelland 

 

Diepgang en de hoogte van bruggen of duikers zijn voor de doorvaarbaarheid beperkende factoren. 

Maar niet alleen dat. Ook peilverschillen komen in Nederland vaak voor, zeker in dit gebied met allerlei 

polders. Door de aanleg van wegen en verstedelijking zijn voormalige doorgaande vaarroutes of 

watergangen gedeeltelijk gedempt of voorzien van (te) lage duikers. Dit gaat ten koste van de 

doorvaarbaarheid, maar ook ten koste van de doorstroming van het water. Een ketting is zo sterk als 

zijn zwakste schakel.  

 

Ondiepe of afgesloten systemen hebben vaak problemen met de waterkwaliteit, met blauwalg als er te 

veel voedingsstoffen in het water zitten. Als het “te schoon” is neemt het doorzicht toe en ontstaan 

waterplanten. In beide gevallen is het water niet of beperkt bruikbaar en moet eerst gemaaid of 

gebaggerd worden. Bij het zoeken naar nieuwe vaarroutes en verbindingen spelen dus een aantal 

uitdagingen, dat geldt ook voor dit gebied.  

 

Navolgend een beschrijving van de bevindingen in de deelgebieden; het “binnenwater” van 

Amstelveen, de Amstel en de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder / Westeinderscheg. 

 
9 https://www.waterrecreatieadvies.nl/nl/projecten/bestedingen-watersporters.html  
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2.1. Het “binnenwater” van Amstelveen 

De gemeente Amstelveen wordt begrensd door de Nieuwe Meer, de Ringvaart van de 

Haarlemmermeer, de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn en de rivier de Amstel. In het gebied 

hiertussen, voor het gemak “het binnenwater” van Amstelveen genoemd, ligt o.a. het Amsterdamse 

Bos, een voor Amstelveen en wijde omgeving belangrijk natuur- en recreatiegebied met een oppervlak 

van 726 ha. Naast het Amsterdamse Bos ligt de Amstelveense Poel, een recreatieplas van ca. 900 x 

600 meter (ruim 50 ha.). De Amstelveense Poel is via de Landscheidingsvaart, de Hoornsloot en de 

Koenensluis verbonden met de Nieuwe Meer. Het waterpeil van de Poel ligt op 1,7 m – NAP. Het 

water in de Nieuwe Meer ligt op 0,6 – NAP, dus ruim een meter hoger.  

Het Amsterdamse Bos, waar de Bosbaan deel van uitmaakt ligt nog veel lager. De Bosbaan is vanaf 

de Nieuwe Meer bereikbaar via de Bosbaansluis. De Bosbaan ligt op 4,5 m - NAP. In totaal heeft het 

Amsterdamse Bos meerdere peilvakken10, maar het grootste deel, 598 ha, heeft een (streef)peil van 

5,52 m - NAP. Hoogheemraadschap Rijnland is verantwoordelijk voor het peilbeheer en de 

waterkwaliteit in het Amsterdamse Bos en de Poel. 

Watersysteem in het Amsterdamse Bos, peilbesluit januari 2019 

Het beheer van het Amsterdamse Bos wordt uitgevoerd door de Bosorganisatie Amsterdamse Bos, 

onderdeel van de gemeente Amsterdam. Het is dus een bijzondere constructie, het bos ligt op het 

grondgebied van de gemeente Amstelveen, wordt beheerd door de Bosorganisatie Amsterdamse Bos 

van de gemeente Amsterdam en Hoogheemraadschap Rijnland is verantwoordelijk voor het waterpeil 

en de waterkwaliteit.  

Een van de knelpunten in het Amsterdamse Bos en de Poel zijn waterkwaliteit en de waterplanten. In 

de toelichting op het (ontwerp) Peilbesluit wordt door Hoogheemraadschap Rijnland o.a. voorgesteld 

 
10 Toelichting op het (ontwerp)Peilbesluit Het Amsterdamse Bos (GH-190), Hoogheemraadschap van 
Rijnland, mei 2018 
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om te onderzoeken of het mogelijk is de baggerlaag in het Amsterdamse Bos te verwijderen zodat 

woekerende waterplanten geen probleem meer vormen om te varen met fluisterboten en kano’s. Het 

is dus toegestaan met elektrisch aangedreven boten in het Amsterdamse Bos te varen. De 

rondvaartboot in het Bos wordt ook elektrisch aangedreven. 

De waterkwaliteit in de Amstelveense Poel voldoet volgens het Hoogheemraadschap Rijnland  niet 

aan de normen. Onderdeel van het Programma schoon en gezond water11, is om de waterkwaliteit in 

de Poel in de planperiode te herstellen en negatieve adviezen vanwege blauwalg zoveel mogelijk te 

voorkomen. In het Bosplan 2020 – 203012 zijn de plannen van o.a. het Hoogheemraadschap verder 

vormgegeven: “Het beheer en onderhoud van de watergangen in het Amsterdamse Bos vallen onder 

de verantwoordelijkheid van Hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente Amsterdam. Samen met 

Rijnland wil de Bosorganisatie maatregelen nemen om het water weer toegankelijker te maken. De 

kanoroutes zijn belangrijke recreatieve routes in het Bos. We willen de hoofdwatergangen in het Bos 

door ecologisch maaibeheer toegankelijk houden voor vaarrecreatie. Met de belangrijkste partners 

maken wij een strategische samenwerkingsagenda voor het water in het Bos”.  

Over de waterkwaliteit wordt in het Bosplan het volgende gezegd:  

“Er zijn ingrijpende maatregelen nodig om de kwaliteit van het water te verbeteren. Om tegemoet te 

komen aan de wettelijke eisen die worden gesteld in de Kaderrichtlijn Water heeft het 

Hoogheemraadschap van Rijnland een plan opgesteld, een strategische samenwerkingsagenda, 

tussen de gemeente Amstelveen, Rijnland en de gemeente Amsterdam. Dit plan voorziet in een 

projectenoverzicht”. 

Over de Amstelveense Poel wordt gesteld dat “een goede waterkwaliteit een belangrijke 

randvoorwaarde is voor de natuur. De waterkwaliteit wordt verbeterd door defosfatering van het 

inlaatwater vanuit de Nieuwe Meer en de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Met Rijnland worden 

de mogelijkheden voor en effecten van baggeren van (delen van) de Poel verkend”. 

Afbeelding: Bord bij 

het Poldergemaal met 

informatie over 

toevoegen van 

ijzerchloride. Door het 

gedoseerd toevoegen 

van ijzerchloride wordt 

fosfaat in het 

watersysteem 

gebonden en zakt naar 

de bodem. Algen in de 

Poel krijgen daardoor 

minder voedsel en 

zullen in aantal 

afnemen. Het is een 

methode om de 

ontwikkeling van 

(blauw)alg te beperken 

of te voorkomen. 

 

 
11 https://www.rijnland.net/over-rijnland/wat-doet-rijnland/schoon-en-gezond-water/schoon-en-gezond-
water-algemeen 
12 Bosplan 2020 – 2030, gemeenten Amsterdam en Amstelveen, vastgesteld in februari 2021 
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Structureel draagt de gemeente Amsterdam per saldo € 4,2 miljoen bij aan de exploitatie van het 

Amsterdamse Bos. Daarnaast worden jaarlijks met de begroting wisselende bedragen toegekend voor 

de vervanging van kapitaalgoederen. Er is voor het beheer en onderhoud van het Amsterdamse Bos 

structureel een tekort van € 2,7 miljoen. Dit bedrag is gebaseerd op gemeentelijke normbedragen voor 

niveau C (sober) van de assets groen, civiele constructies, verhardingen en water in het Bos. Dit 

structurele tekort is ook de belangrijkste reden dat het achterstallig onderhoud de afgelopen jaren is 

toegenomen. 

 

Conclusie 

Het Amsterdamse Bos is volgens het Bosplan het best bezochte groene recreatiegebied in Noord-

Holland met op jaarbasis ca. 6 miljoen bezoeken. Amstelveners, Amsterdammers en overige 

bezoekers uit de regio waarderen het Bos met gemiddeld een 8. Ten behoeve van deze rapportage 

en de in hoofdstuk 1 genoemde subsidieregelingen zijn kansen en knelpunten voor de waterrecreatie 

in het Amsterdamse Bos en de Poel in kaart gebracht. Het Amsterdamse Bos en een groot deel van 

Amstelveen is met een fiets bezocht. Direct betrokkenen waaronder (vertegenwoordigers van) 

Kanovereniging Frisia en Kanoverhuur Amsterdamse Bos, Watersportvereniging Amstelveen, 

vrijwilligers van de Koenensluis, het Watersportverbond en de Toeristische Kanobond Nederland 

werden geïnterviewd en er is een bijeenkomst georganiseerd waarin knelpunten en kansen werden 

besproken. De conclusies ten aanzien van kansen, knelpunten en bevaarbaarheid worden 

beschreven in hoofdstuk 3. 

 

2.2. De Amstel  

 

De westelijke oever van de Amstel tussen Restaurant Klein Kalfje en de gemeente Uithoorn ligt in de 

gemeente Amstelveen. Dat betekent dat een groot deel van Ouderkerk aan de Amstel met een 

uitgebreid horeca-aanbod,Nes aan de Amstel en de Zwarte Kat binnen het projectgebied vallen.  

 

De Amstel is recreatief een prachtige rivier in een landschappelijk fraaie omgeving met landgoederen, 

villa’s, boerderijen, horecabedrijven en attracties. Sommige horecabedrijven hebben een terras aan 

het water waar men tijdelijk kan aanleggen om iets te drinken of te eten, maar verder zijn de aanleg- of 

overnachtingsmogelijkheden beperkt. Volgens de ANWB Waterkaart zijn er 5 openbare 

aanlegplaatsen langs de Amstel. Twee liggen op het grondgebied van Amstelveen, één in Ouderkerk 

en één bij voormalig café De Zwarte Kat. Omdat de Amstel goed bevaarbaar is voor alle BRTN-

categorieën motorboten (dagtochten en toervaart), de laagste vaste brug heeft een doorvaarthoogte 

van 5,80 m, zijn voldoende aanlegmogelijkheden belangrijk. Grotere motorboten hebben vaak fietsen 

aan boord waarmee men de omgeving kan verkennen. Een bezoek aan het museum Amstelland in 

Ouderkerk aan de Amstel geeft een historisch beeld van de omgeving. De oorspronkelijke naam van 

Ouderkerk aan de Amstel is Ame-stelle, dat “plaats aan het water" betekent. De oudste vermelding 

van Amestelle staat in een akte uit 1105. Om een beeld te scheppen, navolgend een samenvatting 

van een aantal bezienswaardigheden en bezoekdoelen langs de Amstel. 

 

Vanaf restaurant Klein Kalfje tot Ouderkerk aan de Amstel (Amsteldijk Noord e.o.) 

• Amstelpark (met speeltuin, doolhof, midgetgolf, stadsboerderij, ..); 

• De Riekermolen; 

• Standbeeld van Rembrandt; 

• Banpaal Amsteldijk uit 1625; 

• Buitenplaats Oostermeer <1772; 

• Buitenplaats Wester- Amstel 1662 (Amstelrust); 

• Gemaal Middelpolder; 

• Kaas en klompenmakerij Rembrandthoeve; 
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Ouderkerk aan de Amstel (Amsteldijk Zuid e.o.) 

• Bijzonder en ruim horeca aanbod langs de Amstel in Ouderkerk; 

• Springstoffenfabriek met de Buskruitmolen uit 1718; 

• Molen De Swaan; 

• Historisch Museum Amstelland, Kerkstraat 3-8. 

 

Tussen Ouderkerk en Zwarte Kat 

• De Amsteltuin - wijngaard met wijnmakerij, niet direct aan het water 

 

Nes aan de Amstel 

• Cantina del Corazon’; 

• Urbanuskerk Nes; 

• Pluktuin Amstelveen / Zomerbloemen Pluktuin / Theeschenkerij; 

• Wijnschuur. 

 

Nessersluis 

• Fort Waver- Amstel, Waverdijk 19, Waverveen. 

 

Uithoorn 

• Distilleerderij De Schans. 

 

 

In een vooroverleg met de gemeente Amstelveen bleek dat de gemeente binnen haar 

gemeentegrenzen eigenlijk geen jachthavens heeft. Aan de Poel lag de jachthaven van Diemen, maar 

die is verkocht en wordt ontwikkeld tot woningbouwlocatie. De huidige ligplaatsen bij 

Watersportvereniging Amstelveen zijn bestemd voor eigen gebruik. Geen enkele jachthaven in een 

gemeente met ruim 90.000 inwoners en zoveel water in de buurt is opmerkelijk. Sinds 1995 is het 

aantal inwoners ook nog gestegen van 75.000 naar ruim 91.000 (+ 22%). Een van de vragen was om 

te kijken of er mogelijkheden zijn voor een haven langs de Amstel. Uithoorn heeft de voorzieningen 

voor passanten in het centrum uitgebreid en er wordt een nieuwe jachthaven ontwikkeld. De enige 

haven met 120 ligplaatsen tussen Amsterdam en Uithoorn ligt in Ouderkerk aan de Amstel, aan “de 

overkant”. Die haven ligt vol en heeft volgens de eigen website een wachtlijst van 10 jaar. Gebrek aan 

ligplaatsen in een haven verklaart voor een deel het grote aantal boten en bootjes van particulieren 

langs de oevers van de Amstel. Hetzelfde geldt voor de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Tijdens 

een vaartocht met de vertegenwoordigers van gemeente Amstelveen op 23 augustus 2021 zijn de 

mogelijkheden langs de Amstel besproken (zie hoofdstuk 3.3) . 
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2.3. Ringvaart van de Haarlemmermeer / 

Westeinderscheg 

 

De Westeinderscheg loopt vanaf het IJ, door de Schinkel, langs de Oeverlanden en het Amsterdamse 

Bos via de Bovenlanden naar de Westeinderplassen. De scheg ligt in de gemeenten Aalsmeer, 

Amstelveen, Amsterdam en Haarlemmermeer. In het zuiden grenst de Westeinderscheg aan de 

gemeenten Uithoorn en Kaag en Braassem. Het waterbeheer valt onder het Hoogheemraadschap 

Rijnland en Amstel, Gooi- en Vecht. Op navolgende kaart wordt de Westeinderscheg aangegeven13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Ringvaart van de Haarlemmermeer en de Westeinderplassen vormen het hart van de 

Westeinderscheg. De Ringvaart is onderdeel van de Staande Mast Route tussen Zeeland en 

Friesland, dus een belangrijke slagader in het Nederlandse toervaartnetwerk. Maar niet alleen grote 

boten varen op de Ringvaart, integendeel. Het aantal sloepen en kleine bootjes in Amsterdam en rond 

de Nieuwe Meer bepaalt in belangrijke mate de watersport op de Nieuwe Meer en op de Ringvaart.  

De Nieuwe Meersluis en de Ringvaart. Het is warm, Hemelvaart en Pinkster 2020, boten ontvluchten 

de stad. 

 
13 Bron: Uitvoeringsregeling subsidie landschapsontwikkeling Westeinderscheg Noord-Holland 2021 
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In de Amsterdamse grachten en de jachthavens in Amsterdam en de Nieuwe Meer liggen vooral heel 

veel sloepen en kleine motorbootjes. Men vaart in Amsterdam, maar als het warm is, willen ze graag 

de stad uit. De Nieuwe Meer en de Westeinderplassen bieden ruimte en verkoeling. Dat geldt ook 

voor de Amstel en bijvoorbeeld het IJmeer. De Ringvaart is een soort snelweg. De omgeving van de 

Ringvaart tot Aalsmeer (Oosteinderpoeltjes) is geen “aantrekkelijk verblijfsgebied”, er zijn nauwelijks 

aanlegplaatsen. Schiphol is een overheersende partij in de Westeinderscheg. Verdere attracties zijn 

beperkt, hoewel een vliegtuigspotter van de nood een deugd heeft gemaakt en een van de weinige 

horecagelegenheden aan de Ringvaart exploiteert. 

 

Restaurant de Pelikaan aan de Ringvaart tegenover gemaal Schipholdijk in het Amsterdamse Bos  

 

Vanaf de Nieuwe Meer tot de Oosteinderpoeltjes in Aalsmeer bevinden zich langs de Ringvaart, met 

name aan de kant van de Haarlemmermeer veel particuliere ligplaatsen, steigertjes en smalle oevers 

met geparkeerde auto’s. Op de Oosteinderpoeltjes na, is dit deel van de Westeinderscheg tussen de 

Nieuwe Meer en de Westeinderplassen, een stuk van ruim 10 km, niet aantrekkelijk voor passerende 

boten. Er is op het eerste gezicht weinig eer te behalen. De bewoners denken daar ongetwijfeld 

anders over. Zij wonen aan bevaarbaar water en hebben een prachtig uitzicht op de voorbijtrekkende 

vloot recreatievaartuigen. Halverwege, bij de Oosteinderpoeltjes, krijgt de Ringvaart een ander 

karakter. Het achterliggende gebied nodigt uit om te bekijken, als je weet wat erachter zit. 

 

In de Visie Ringdijk en Ringvaart Haarlemmermeer14 wordt het beeld bevestigd. “De openbare berm is 

op veel plaatsen in gebruik genomen door bewoners en bedrijven: parkeren, (boot)opslag, privé 

tuinen, bloembakken, paaltjes, betonblokken en reclame. Dit levert niet alleen een rommelig beeld op, 

ook het zicht op de ringvaart vanaf de dijk wordt daardoor verminderd. Het zicht op het water wordt 

verder belemmerd door bouwwerken op steigers en grote boten die bij meerpalen liggen. Langs de 

ringvaart zijn er wel herkenningspunten, maar de dorpen hebben geen herkenbaar waterfront. 

Herkenningspunten liggen in de polder, zoals de verkeerstoren van Schiphol en de windturbines. Ook 

aan de overzijde zijn er, behalve Sugar City, de kerk van Aalsmeer en een aantal molens, weinig 

herkenningspunten. De meeste dorpen of steden aan de overzijde liggen ook met hun achterkant naar 

de vaart of zijn pas de laatste jaren tot aan de vaart gegroeid. De ringvaart is nog steeds een 

‘achterkant’ voor Haarlemmermeer en de omgeving”.  

 

Net als op de Amstel wordt door bewoners op de Nieuwe Meer en op de Ringvaart geluidsoverlast 

ervaren van voorbijvarende schepen (sloepen en partyboten) met luidsprekerboxen. In Amsterdam 

 
14 Visie Ringdijk en Ringvaart Haarlemmermeer, Gemeente Haarlemmermeer, 6 april 2017  
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mag dat niet meer en kan men op grond van artikel VOB 2.1.2. een bekeuring krijgen van € 140,- per 

overtreding. Dit leidt tot verplaatsing van “feestjes” naar o.a. de Nieuwe Meer en verder. Behalve 

geluidsoverlast wordt ook hinder ondervonden van te snel varende boten en jetski’s, vooral op de 

Nieuwe Meer na de Nieuwe Meer sluis. Het mag allemaal niet, maar er wordt (volgens betrokkenen) 

onvoldoende of helemaal niet meer gehandhaafd, “de Water-Boa’s zijn gestopt”. 

 

Waarschuwingsborden over max. vaarsnelheid, golfslag en ‘versterkte muziek’ op de Nieuwe 

Meersluis bij de ingang van Amsterdam 

 

In de Startnotitie Westeinderscheg15 wordt het volgende vermeld: “In de toekomst geeft de 

Westeinderscheg bewoners en gebruikers van de metropool toegang tot het landschap en worden 

uitdagingen omgezet in kansen. Hier is ruimte om uit te waaien en te sporten in een landschap dat 

veel koeler is dan de stad. Hier kunnen gebiedseigen gewassen worden aangeplant die CO2 binden 

en ruimte worden gemaakt om water te bergen. Deze corona-tijd toont eens te meer het belang van 

het buitengebied voor recreatie en toerisme. Men trekt in groten getale naar het buitengebied om daar 

te ontspannen en dit jaar gaan meer mensen in eigen land op vakantie. De Westeinderscheg kan 

gaan functioneren als groene long voor de MRA. Noord-Holland heeft recent haar nota Waterrecreatie 

vastgesteld, meerdere doelstellingen uit deze nota kunnen worden bewerkstelligd in de 

Westeinderscheg. Denk aan vaarroutes, op- en overstaplocaties, nieuwe waterverbindingen en betere 

markeringen. Water is een verbindend element in de Westeinderscheg. Met een half uur varen ben je 

vanaf Amsterdam op de Westeinderplassen. Echter is er geen route die je erheen leidt. Er is dus ook 

op de korte termijn met relatief eenvoudige ingrepen een verbetering te bereiken in de 

Westeinderscheg op het gebied van water”. 

 

Vaarroutes: “Het Sloepennetwerk verbindt de Westeinderscheg met haar omgeving via het water. Om 

het aantrekkelijker te maken is er volgens de Startnotitie behoefte aan meer en langere routes. Deze 

kunnen gerealiseerd worden door kleinere en grotere verbindingen, zoals de Drechtdoorsteek. 

Grotere schepen kunnen via de Oostelijke route, dat onderdeel is van Staande Mast Route (SMR), via 

de Westeinderplassen naar Amsterdam varen. Daarnaast heeft Recreatie Noord-Holland als 

routebureau de ambitie om openbare aanlegplaatsen te gaan realiseren, beheren en onderhouden. Ze 

noemen dit ‘Landvasten’ waarvan er inmiddels 17 (locaties) in Noord-Holland zijn”. 

 

 

 
15 Startnotitie Westeinderscheg, VINU in opdracht van de provincie Noord-Holland, 5 mei 2021 
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Conclusie 

Voor de watersport is de Ringvaart vanaf Amsterdam tot de Westeinderplassen / Aalsmeer een 

belangrijke verbinding. Het maakt onderdeel uit van de Staande Mast Route, een binnendoor 

verbinding vanaf Zeeland naar Friesland voor zeiljachten en motorboten die niet over de Noordzee 

willen of durven. Het stuk tussen de Nieuwe Meersluis in Amsterdam en de Westeinderplassen is ruim 

10 km. De toegestane max. vaarsnelheid op de Ringvaart is 9 km/uur. Langs het hele traject zijn 

slechts 4 openbare aanlegplaatsen. Behalve bij 2 horecabedrijven is afmeren langs de oever niet 

toegestaan. De recreatie- en belevingswaarde van dit deel van de Westeinderscheg is dus beperkt.  

Er zijn echter plannen om de omgeving van Oosteinderweg (gemeente Aalsmeer) te verbeteren. Dat 

biedt kansen voor de watersport en waterrecreatie. Er wordt o.a. gesprokken over herstel van een 

voormalige vaarroute. In en langs de route vanaf het centrum van Aalsmeer richting Schinkelpolder 

liggen al veel sloepen. De route loopt nu echter dood en het zou mooi zijn als de route via de 

Oosteinderpoeltjes weer verbonden wordt met de Ringvaart. In het gebied bevinden zich verder 

genoeg attracties om een recreatieve meerwaarde en koppelkansen te bieden. Verder zijn er kansen 

naar het noorden voor kano’s, naar het Schinkelbos en het Amsterdamse Bos. In hoofdstuk 3 wordt 

op deze kansen verder op ingegaan. 

 

VINU is aangewezen als Kwartiermaker voor het project Westeinderscheg16. De Westeinderscheg 

gaat o.a. over “de overkant van de Ringvaart”, grondgebied van de gemeente Haarlemmermeer. In de 

Visie Ringdijk en Ringvaart Haarlemmermeer worden problemen geschetst die o.a. gaan over beheer 

en onderhoud, verrommeling en handhaving. Een gebiedsgerichte aanpak en Uitvoeringsagenda is 

noodzakelijk om de kansen in de Westeinderscheg te verzilveren. Hoewel deze rapportage specifiek 

over (het grondgebied van) Amstelveen gaat, heeft de omgeving van de Ringvaart invloed op de 

kwaliteit en uitstraling van Amstelveen.  

  

 
16 www.vinu.nl 
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3. Routes en bevaarbaarheid 

3.1. Inleiding 

Dit hoofdstuk gaat over routes en bevaarbaarheid. Hoofdstuk 4 gaat over voorzieningen en 

duurzaamheid. In hoofdstuk 3.2. wordt ingegaan op de situatie in Amstelveen. Er zijn gesprekken 

gevoerd met (vertegenwoordigers van) Kanovereniging Frisia en Kanoverhuur Amsterdamse Bos, 

Watersportvereniging Amstelveen, vrijwilligers van de Koenensluis, het Watersportverbond en de 

Toeristische Kanobond Nederland. Sportvisserij MidWest Nederland en Scouting Nederland hebben 

nog suggesties en informatie aangedragen. Verder is met vertegenwoordigers van de gemeente 

Amstelveen een vaartocht gemaakt op de Amstel om de kansen ter plaatse nader te bekijken. 

 

 

3.2. Het “binnenwater” van Amstelveen 

 

3.2.1. Van de Nieuwe Meer naar de Poel 

De route van de Nieuwe Meer naar de Amstelveense Poel is op sommige plaatsen smal, maar verder 

goed bevaarbaar voor sloepen. In het gebied liggen (volgens de geïnterviewden) ca. 200 – 300 boten 

van particulieren en de Scouting groepen in Amstelveen. Een deel van deze boten verlaat het gebied 

met enige regelmaat via de Koenensluis. De Koenensluis is gerestaureerd en functioneert goed. Het 

is een handbediende sluis en de bediening vergt de nodige inspanning. De (vereniging) Vrijwilligers 

van de Koenensluis hebben een opleiding genoten om de sluis te mogen bedienen. Zij schutten, mits 

24 uur vooraf aangemeld, ook passanten.  

 

De route loopt echter dood in de Amstelveense Poel of de iets verder gelegen Kleine Poel. Volgens de 

geïnterviewden is de diepgang in de Amstelveense Poel op sommige plekken 50-70 cm en richting de 

Kleine Poel nog minder. Volgens de gemeente is het centrale deel van de Grote Poel en de route van 

de Hoornsloot naar de Kleine Poel ca. 1 tot 1,5 m diep. De bodem van de Poel bestaat uit “prut” en 

daaronder modder. Varen is dus kritisch. Om te kunnen functioneren als vaarwater voor sloepen, 

maar ook als zeilwater voor open boten, zou de Poel uitgediept moeten worden tot ca. 1,1 – 1,3 m. 

Daarmee wordt het water geschikt voor sloepen, kano’s en SUP-planken BRTN-categorie E, F en/of G 

en voor open zeilboten zoals in gebruik door Watersportvereniging Amstelveen en de Scouting 

groepen (zie o.a. Bijlage 2). Over het verwijderen van de bovenste laag van de Poel en het vervolgens 

“zanden” van de bodem om de waterkwaliteit te verbeteren wordt overleg gepleegd met 

Rijkswaterstaat. Het is een koppelkans met het verbreden en verdiepen van de A9 tussen 

Badhoevedorp en Holendrecht.     

 

Watersportvereniging Amstelveen (WSA) bestaat sinds 1960 en heeft ca. 200 leden. Men 

organiseert 2 x 5 zeillessen per jaar in het voor- en najaar. Iedere dinsdag wordt er in principe 

gevaren. De club heeft 4 Vrijbuiters (2-mans boten voor volwassenen), 6 Optimisten (eenmansboten 

voor jongeren t/m 15 jaar), 6 Laser Pico’s (2-mansboten voor kinderen) en diverse surfplanken, kano’s 

en SUP’s die door leden mogen worden gebruikt. In de jaren ’80 – ’90 was de Poel een bekend 

windsurfgebied. 

Naast de WSV lag de jachthaven van Diemen met ca. 100 ligplaatsen. Van Diemen verhuurde veel 

boten. De jachthaven is verkocht aan een projectontwikkelaar die er woningen gaat bouwen. Ook de 

locatie van WSA staat om dezelfde reden onder druk. WSA wil graag verhuizen naar open water aan 

de Poel (locatie noordoever / hoek ingang Landscheidingsvaart). 
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Scouting Nederland heeft verschillende actieve scoutinggroepen in Amstelveen. Aan de Doorweg 32 

is Scouting Amstelveen gevestigd. Zij hebben 10 Lelievletten en 2 motorboten en varen wekelijks op 

de Amstelveense Poel. Leden komen voornamelijk uit Amstelveen. Met enige regelmaat varen zij ook  

elders in de regio (weekenden en jaarlijkse zomerkampen). Hierdoor zijn ze zeer afhankelijk van de 

verbinding van de Amstelveense Poel naar de Nieuwe Meer. Leden van de scoutinggroep maken deel 

uit van het team Vrijwilligers van de Koenensluis. Volgens een opmerking van Scouting Amstelveen zit 

voor de Koenensluis in de Hoornsloot een versmalling omdat bosschages over het water hangen. 

De Nieuwe Meer wordt bevaren door 5 scoutinggroepen, 3 daarvan zijn gevestigd in het 

jachthavengebied, een bij de Koenensluis en een heeft een vaste aanlegsteiger aan de Ringvaart. De 

leden komen uit Amsterdam, Haarlemmermeer, Badhoevedorp en Amstelveen. Deze 5 

scoutinggroepen hebben ruim 30 Lelievletten en 5 motorboten. De accommodaties, gebouwen en 

terreinen van de scoutinggroepen worden in de zomerperiode ook gebruikt door scoutinggroepen uit 

andere delen van Nederland voor hun zomerkampen. Op de Nieuwe Meer en de Bosbaan vinden 

jaarlijks o.a. regionale roei- en zeilwedstrijden plaats voor scoutinggroepen uit de wijde omgeving. 

 

Omdat de route vanaf de Koenensluis tot de Amstelveense Poel doodloopt, is deze als sloepenroute 

niet subsidiabel. Ook de baggerkosten niet. Behalve een baggerprobleem heeft de Poel een 

waterkwaliteitsprobleem. In de bodem (“prut”) zit te veel fosfaat dat voor algenbloei zorgt als het 

ondiepe water in de zomer opwarmt. De toevoeging van ijzerchloride bindt het fosfaat, maar haalt het 

niet uit het systeem, het daalt neer op de bodem. Het gevolg is een kwetsbaar geheel en een 

dubieuze waterkwaliteit. Zwemmen wordt door Hoogheemraadschap Rijnland daarom ontraden, 

hoewel dat wel gebeurt. Voor 2022 staat een baggerproef op de rol in combinatie met het verbreden 

en verdiepen van de A9, maar er is meer nodig om deze plas de waterrecreatiefunctie te geven die 

het verdient. Vanuit dat perspectief is gekeken naar de verdere omgeving, in eerste instantie het 

Amsterdamse Bos. 

 

3.2.2. Het Amsterdamse Bos 

In het Amsterdamse Bos wordt m.n. gekanood. Kano’s worden verhuurd door Kanoverhuur 

Amsterdamse Bos. Niet alleen bezoekers, maar ook veel schoolklassen maken kennis met 

kanovaren in het Amsterdamse Bos. Naast allerlei sportverenigingen zit Kanovereniging Frisia in het 

Amsterdamse Bos. Frisia heeft ca. 120 leden en groeit. Er is met name een toename van jeugdleden. 

Een deel vaart wedstrijden, o.a. op de Bosbaan en een deel kanoot om fit te blijven.  

De Bosbaan, wedstrijdwater van Nederlandse (top)roeiers en kanoërs  
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Waterkwaliteit en diepgang spelen niet alleen in de Poel, maar ook in het Amsterdamse Bos. Tijdens 

de strenge winter van 2009 - 2010 zijn veel karpers door zuurstofgebrek gestorven. Karpers woelen 

de bodem om en dat zorgt ervoor dat het water troebel wordt. Na het verdwijnen van de karper is het 

water helderder geworden en is een waterplantenprobleem ontstaan. Waterplanten in combinatie met 

helder water in een bosrijke (bladeren) omgeving zorgen ervoor dat de watergangen “verlanden”. Van 

de oorspronkelijke 10 km aan bevaarbaar water in het bos is nog ca. 4 km bevaarbaar. Dat heeft 

gevolgen voor de kanoverhuurder, maar ook voor de leden en het voortbestaan van Kanovereniging 

Frisia. Kano’s hebben niet veel water nodig, maar onder en ten zuiden van de A9 is het nog maar 20 – 

30 cm diep en dat is zelfs voor kanoërs onvoldoende. De doorgaande kanoverbinding vanuit het 

Amsterdamse Bos naar de kano-oversteekplaats bij de Kleine Poel is bijna onbevaarbaar geworden. 

Verstrikt raken in waterplanten is een veiligheidsrisico.  

Verhuur van kano’s, waterfietsen en elektrobootjes en kano’s in het boothuis bij Kanovereniging Frisia.  

 

Geconcludeerd kan worden dat via WSV Amstelveen, de Scouting groepen en Kanoverhuur het 

Amsterdamse Bos heel veel kinderen uit Amsterdam en Amstelveen kennis maken met de watersport. 

Amstelveen is voor de watersport dus een belangrijke “kweekvijver”, maar diepgang en/of 

waterplanten vormen een probleem. Hierna wordt deze problematiek nader uitgewerkt.  
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Op de kaart van het 

Amsterdamse Bos zijn een 

aantal kanoroutes 

ingetekend. Rondje 1 staat 

bekend als de “kleine 

ronde” vanaf o.a. de Grote 

Vijver waar de kanoverhuur 

is gevestigd.  

Ronde 1 en ronde 2 samen 

vormen “de grote ronde”. 

De rondes 1, 2 en 3 samen 

vormen een kanotocht van 

ca. 10 km. Deze lange tocht 

werd met name geroeid 

door de leden van 

Kanovereniging Frisia (en 

andere kanoverenigingen).  

 

Voor kanoërs heeft het 

Amsterdamse Bos 4 uit- of 

ingangen (wit getekend). De 

noordelijke 3 uitgangen zijn 

voorzien van goed 

functionerende 

kanosteigers. Kanosteigers 

in het Amsterdamse Bos bij 

de Kleine Poel zijn slecht of 

ontbreken.  

 

Kanoroute 1 is goed 

bevaarbaar. Kanoroute 2 is 

goed bevaarbaar tot de A9. 

Ten zuiden van de A9 

neemt de hoeveelheid 

waterplanten toe. Ronde 2 

is nog net te varen. 

  

 

Kanoroutes in het Amsterdamse Bos, knelpunten en kansen 

 

Dat geldt ook voor de doorgaande kanoroute vanaf ronde 2 naar de Poel. Het is gevaarlijk als een 

kanoër vastloopt in waterplanten. In 2020 is een jeugdlid een uur bezig geweest om er uit te komen. 

Ronde 3 is niet meer bevaarbaar. Het water is ondiep, er groeien waterplanten en in het water liggen 

takken. Ronde 3 is door gebrek aan onderhoud aan het verlanden, terwijl het stuk langs het 

Radarterrein als “het mooiste rondje” van het Amsterdamse Bos werd beschouwd. Het water bij de 

door EuroParcs recent overgenomen camping aan de zuidkant van het bos is nagenoeg volledig 

dichtgegroeid.  

 

De conclusie is dat door achterstallig onderhoud aan de watergangen de waterrecreatiefunctie van het 

Amsterdamse Bos onder druk staat. Er zal met betrokkenen een plan moeten worden opgesteld om 

die functie te herstellen en een tijdpad. De potentie van het Amsterdamse Bos als 

waterrecreatiegebied is groter dan herstel van functies. Als ronde 3 weer bevaarbaar is, kan een 

kanoverbinding worden gemaakt (witte stippellijn) met een kano-overstapplaats over de Bosrandweg 
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naar de Grote Tocht die langs het Schinkelbos richting Aalsmeer loopt en uitkomt bij de 

Oosteinderpoeltjes. 

 

Nieuwe Sloepenroute 

Op de kaart is nog een zwarte stippellijn aangegeven tussen de Poel en de Ringvaart. Deze ontstond 

bij het zoeken naar een doorgaande verbinding voor een sloepenroute vanaf de Poel via het 

Amsterdamse Bos naar de Ringvaart. Met twee overtomen is dit technisch mogelijk. Het levert een 

nieuwe sloepenroute op met een lengte van ca. 12 km. Misschien een optie voor de lange termijn in 

combinatie met andere kansen voor de Westeinderscheg. In alle gevallen zal eerst de bevaarbaarheid 

van het Amsterdamse Bos en de Poel moeten worden hersteld. 

 

Waterkwaliteit 

Het schonen en verdiepen van watergangen kan helpen om de waterkwaliteit en doorstroming van het 

water in het systeem te bevorderen. Bij de camping van EuroParcs in het Amsterdamse Bos zit een 

waterinlaat vanuit de Poel die buiten gebruik is gesteld. Mogelijk dat deze inlaat een rol kan spelen in 

het verbeteren van de doorstroming en de waterkwaliteit in de Poel en het Amsterdamse Bos. 

 

3.2.3. Meer kanomogelijkheden in Amstelveen 

Uit de eerste analyse bleek dat de kansen voor Amstelveen primair liggen in de Poel voor het varen 

met kleine zeilboten, surfen, suppen en andere vormen van kleine waterrecreatie en in de 

kanomogelijkheden in het Amsterdamse Bos. Vanuit het Amsterdamse Bos werd via de Grote Tocht 

een mogelijke kanoverbinding gevonden naar de Oosteinderpoeltjes. Omdat sloepenroutes soms een 

opwaardering zijn van kanoroutes, zijn allerlei slootjes en verbindingen in Amstelveen vervolgens 

nader bekeken. Het leverde 2 dwarsverbindingen op tussen de Poel en de Amstel onderbroken door 

woningbouw en wegen. Een daarvan begon bij het sluisje bij Zorgvlied, ging onder de A10 door en via 

de Riekermolen bij Restaurant het Kalfje een heel eind Buitenveldert in.  

Sluisje bij Zorgvlied. Deze route loopt via het Kalfje Amstelveen in.   
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Op sommige plekken bij woningen aan het water lagen kleine bootjes, kano’s en surf- of SUP-planken. 

Prachtig water, maar er was zo te zien geen sprake van doorgaande routes. 

 

Kano- / SUP-route langs het Ecolint in Buitenveldert 

 

 De Toeristische Kanobond Nederland (TKBN) is vervolgens verder op zoek gegaan naar mogelijke 

kanoroutes en verbindingen in Amstelveen en tussen Amstelveen en Aalsmeer. Het leverde een 

aantal interessante kansen of mogelijkheden op die zeker een verdere uitwerking verdienen.  

Route 4: Kanoverbinding Amstel - Landscheidingsvaart, De Poel, Amsterdamse Bos (bron TKBN)  

In bovenstaande en navolgende routes is een aantal knelpunten geconstateerd. Op sommige plaatsen 

ontbreken kanosteigers en/of kano-overstapplaatsen. Dit soort investeringen zijn goed te overzien. Het 

zijn geen sloepenroutes, maar kanoroutes. De 2e provinciale Uitvoeringsregeling biedt 

subsidiemogelijkheden voor dit soort kano-voorzieningen inclusief het plaatsen van routebordjes. 

Kansen en kosten van bovenstaande en de routes op navolgende bladzijden moeten nader worden 

onderzocht om voor de provinciale subsidieregeling in aanmerking te komen. Dan kan ook een 

prioritering worden aangebracht. 
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Route 5: Kanoroute Middelpolder, Machinetocht - Amstel ca 10 km (bron TKBN) 

Voor deze route geldt hetzelfde als voor Route 4. Prachtige kanoroute met een paar nader te 

bestuderen en op te lossen knelpunten. In sommige delen van deze routes wordt ook gevist. 

Combinaties met vissteigers kunnen, in overleg met Sportvisserij MidWest Nederland of lokale 

verenigingen die het viswater beheren, worden meegenomen.  
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Route 6: Rondje Ringsloot-Amstel (bron TKBN)  

Amstelveen heeft wat waterrecreatie betreft in ieder geval meer dan de Poel, het Amsterdamse Bos 

en de Amstel. Nieuwe kanoroutes, overstapplaatsen / -steigers en bebording (van routes) zijn 

subsidiabel via de Uitvoeringsregeling waterrecreatie: Kleine voorzieningen en diensten (50%). 

 

Kano-overstapplaatsen en -steigers zijn relatief eenvoudig aan te brengen. De bevaarbaarheid en 

doorvaarbaarheid van de routes moet wel verder worden gecontroleerd. Kanoën is een extensieve 

vorm van waterrecreatie met beperkte of geen invloed op natuurwaarden (lawaai), geen negatieve 

invloed op de waterkwaliteit en geliefd bij een brede groep oudere en jonge gebruikers. Het varen met 

SUP-planken is sterk in opkomst. Omdat Aalsmeer zich met name richt op de grote watersport en 

Amsterdam (noodgedwongen) op het varen met sloepen is kanoën een kans voor Amstelveen. Het 

gebied inclusief het Amsterdamse Bos leent zich ervoor en het is onderscheidend ten opzichte van de 

omgeving. 
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3.2.4. Verbindingen naar Aalsmeer 

In hoofdstuk 3.2.2. is al ingegaan op een mogelijke kanoroute vanuit het Amsterdamse Bos via de 

Grote Tocht naar de Oosteinderpoeltjes.  

Vanaf het Amsterdamse Bos via de Grote Tocht naar de Oosteinderpoeltjes 

 

De route loopt via een te maken oversteekplaats vanuit het Amsterdamse Bos over de Bosrandweg. 

Bij de Oosteinderpoeltjes zou een verbinding gemaakt moeten worden zoals hierboven globaal 

aangegeven. De route is verder uitgewerkt en de is situatie ter plaatse bekeken. De ontsluiting links, 

achter de molen langs naar de Rietwijkeroordweg ligt het meest voor de hand.  

Route 7: Kanoverbinding Amsterdamse Bos – Oosteinderpoeltjes. (bron TKBN) 



 

23 

Er is ook gekeken naar mogelijkheden langs de Oosteinderweg vanaf de Poel. De sloot langs de 

Oosteinderweg is echter te smal en de vele bruggen zijn te laag voor een kanoroute. Voor een 

sloepenroute met bruggen met een doorvaarthoogte van 1,5 m (of 1,3 m) is in het profiel helaas 

helemaal geen ruimte.  

Sloot langs de Oosteinderweg vanaf de Bosrandweg.  

 

3.3. De Amstel 

De Amstel is onder andere  bevaarbaar voor grote motorboten en sloepen. Langs de Amstel liggen 

prachtige historische landhuizen en villa’s en het gebied biedt veel meer dan dat. Het heeft een rijke 

historie, er zijn interessante musea en allerlei attracties of bezoekdoelen voor ouderen, maar ook voor 

jonge gezinnen met kinderen. Op culinair gebied heeft Ouderkerk aan de Amstel zoveel te bieden dat 

aanleggen in dit gebied voor toervaartboten en mensen die een dagtocht maken, eigenlijk ‘een must’ 

is. Behalve bij de horecabedrijven zijn er echter geen officiële aanlegmogelijkheden.  

 

Vaartocht op 23 augustus 2021 

Op 23 augustus 2021 vond een vaartocht plaats over de Amstel vanaf Restaurant Klein Kalfje op de 

grens met Amsterdam tot in de Passantenhaven van Uithoorn. Het gedeelte van de Amstel tot vlak 

boven Uithoorn is onderdeel van de gemeente Amstelveen. Tijdens de vaartocht zijn onder andere  de 

belangrijkste bevindingen zoals hiervoor beschreven, in Amstelveen besproken. De Amstel is “ander 

water” dan alle andere watergangen (inclusief de Poel) in Amstelveen.  

 

De Amstel is qua afmetingen en diepgang geschikt voor de grootste categorie motorboten. De vaste 

bruggen hebben een doorvaarthoogte van 5,7 m. Allerlei soorten motorboten uit Loosrecht, Vinkeveen 

en Nieuwkoop, maar ook uit de Zuid-Hollandse Plassen (Kaag, Braassem, Alphen aan den Rijn en 

verder) varen via de Amstel naar Amsterdam of omgekeerd. Dus een toervaartroute van belang. 

Behalve door dit soort grote motorboten wordt de Amstel druk bevaren door roeiboten van de diverse 

roeiverenigingen in Amsterdam en sloepen (dagtochten). Ook door sloepen en partyboten met 

opvarenden die op de Amstel hun energie kwijt kunnen. De hoeveelheid waarschuwingsborden tegen 

versterkte muziek staan er niet voor niets.   
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Art. 4:6 APV (Amstelveen) of 2.1.2. VOB (Amsterdam), boete en beslaglegging apparatuur of € 140.  

 

 
Aan het eind van de middag neemt de gezelligheid op de Amstel en het aantal recreatieve en 

wedstrijdroeiers snel toe.  
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Een van de vragen van de gemeente Amstelveen was of er langs de Amstel ruimte was voor een 

jachthaven en/of extra aanlegplaatsen. Watersporters die aan boord overnachten besteden gemiddeld 

ca. € 130 per boot per dag17. Eigenaren van motorboten besteden iets meer dan eigenaren van 

zeilboten. 

Gem. besteding zeilboten en motorboten 2013: € 115, incl. inflatie nu ca. € 130 per boot per dag. 

 

De meeste bestedingen van watersporters (toervaart) vinden plaats bij de supermarkt en in de horeca. 

Bestedingen zijn een gemiddelde, er zijn plaatsen waar je je geld niet kwijt kunt. De bestedingen in 

gezellige dorpen en steden of in plaatsen waar wat te doen is of te beleven valt, zijn dus hoger.  

Passantenhaven Uithoorn, 54 aanlegplaatsen voor passanten met horeca aan het water. 

 

Het aantal openbare aanlegplaatsen langs de Amstel is zeer beperkt, net als langs de Ringvaart. 

Tussen Klein Kalfje en Uithoorn zijn volgens de ANWB Waterkaart 5 openbare aanlegplaatsen (of 

“landvasten”), waarvan twee op het grondgebied van Amstelveen liggen, één in Ouderkerk aan de 

Amstel en één bij het inmiddels gesloten Restaurant de Zwarte Kat. Er zijn nog wel horecabedrijven 

met een eigen aanlegplaats zoals eerdergenoemd Klein Kalfje bij Amsterdam en Cantina del Corazón 

in Nes aan de Amstel. 

 
17 Recreatietoervaart in het IJsselmeergebied incl. bestedingen van ligplaatshouders en passanten, 
Waterrecreatie Advies, januari 2014 
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Op de aanlegplaatsen voor de restaurants in Ouderkerk aan de Amstel mag je tussen 12.00 uur en 

22.00 uur niet aanleggen met een boot die hoger is dan 1,50 m. (APV Amstelveen Art. 8.3.). 

Aanmeren aan de steiger is max. 24 uur toegestaan. Een bijzondere regeling die niet eerder in 

Nederland is waargenomen en waar men zich zoals bleek ook niet aan houdt. 

 

 
Ouderkerk aan de Amstel: Aanmeren toegestaan tussen 10.00 uur en 22.00 uur voor boten die lager 

zijn dan 1,5 m vanaf de waterlijn.  

 

De reden dat dit soort boten (toervaart) hier worden aangelegd, is dat er ergens anders in Ouderkerk 

aan de Amstel geen plaats is. Behalve bij de supermarkt aan de overkant die een speciale 

boodschappensteiger heeft aangelegd. De vaartocht vond plaats op een doordeweekse dag. Sloepen 

varen vooral in de weekenden (dagtochten).  

Boodschappensteiger bij de Plus in Ouderkerk aan de Amstel.  

 

Bij de overige openbare aanlegplaatsen langs dit deel van de Amstel is niks te doen. Op zich is dat 

niet erg, het is goed dat men ergens in een rustiger omgeving buiten de stad of het dorp in “het 

landelijk gebied” kan overnachten. Afwisseling is belangrijk. Recreatieschap de Marrekrite in Friesland 
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onderhoudt bijna 35 km openbare aanlegplaatsen op 300 locaties “in het landelijk gebied” waaraan 

3.500 boten (gratis) kunnen overnachten. De combinatie tussen gezelligheid in de dorpen en steden 

aan het water en de ruimte buiten de stad is belangrijk. 

Openbare aanlegplaats aan de Amstel in het buitengebied tussen Duivendrecht en Ouderkerk. 

Openbare aanlegplaats langs de Amstel in Nessersluis (provincie Utrecht) 

Stukje Amsteldijk Zuid met particuliere ligplaatsen en langsvarend, een grote motorboot en een sloep. 

 

Dat er geen openbare aanlegplaatsen langs de Amstel op het grondgebied van Amstelveen liggen, 

heeft een aantal oorzaken. Langs de Amstel op het grondgebied van Amstelveen loopt een drukke 

weg met veel auto- en fietsverkeer, de Amsteldijk Noord en de Amsteldijk Zuid. 
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Verder liggen bij de woningen in Ouderkerk en Nes aan de Amstel vaak boten aan “eigen steigers”, 

meestal van aanwonenden, net als langs de Ringvaart. Op de foto (bron Google Earth) is duidelijk te 

zien dat de afstand van de weg tot het water beperkt is. Overnachten in een boot langs een drukke 

verkeersweg is niet aantrekkelijk. Dit probleem speelt bijna langs de hele Amstel aan de kant van 

Amstelveen. Met weinig aanpassingen is een kade geschikt te maken als (tijdelijke) aanlegplaats, 

maar daarmee is het nog geen aantrekkelijke plaats om te overnachten.  

Voormalige (?) laad- en loskade langs de Amsteldijk Zuid. Geen aantrekkelijke aanlegplaats.  

 

Tijdens de vaartocht is gezocht naar aantrekkelijke locaties voor een aanlegplaats voor de grotere 

motorboten waarin men kan overnachten en die niet direct aan een druk bereden weg liggen. Een 

geschikte uitvalsbasis voor bijvoorbeeld een fietstocht in de omgeving. Soms noemt men dit een 

Toeristisch Overstappunt (TOP) waar je van de boot op de fiets stapt om de omgeving te verkennen 

voor bijvoorbeeld bezoek aan een museum of bezienswaardigheid.  

Voormalig hotel-restaurant ’t Jagershuis in Ouderkerk, een ontwikkellocatie met een lange oever. 

 

Omdat de weg achter de panden langs loopt, is de locatie hierboven in Ouderkerk in principe zeer 

geschikt om even aan te leggen en/of te overnachten 
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Tijdens de zoektocht naar aanlegplaatsen en een locatie voor een eventuele jachthaven is op 

bovenstaande manier naar de oevers van de Amstel gekeken. Als aan of achter de oever een 

bezienswaardigheid ligt, zonder aanlegmogelijkheid, is dat een verloren kans. Een horecagelegenheid 

zal zo’n kans niet laten liggen, hoewel bijvoorbeeld de aanlegmogelijkheden bij Klein Kalfje zeer 

beperkt zijn. 

 

 
De Wijnschuur, ongetwijfeld een bezoeklocatie voor watersporters, maar geen aanlegmogelijkheid.  

  

Uitbreiden aanlegmogelijkheid buitenplaats Wester-Amstel (1662), bezoekdoel vanaf het water? 
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Kruitmolen, bezoekdoel, aanlegplaats, terras aan het water of teveel geluidsoverlast van (te 

verbreden) A9?  

 

Door ook achter de dijk te kijken naar mogelijke bezoekdoelen waar je even aan kunt leggen, is langs 

de Amstel nog winst te behalen. Het vergt overleg met betrokken ondernemers die deze 

mogelijkheden zouden willen benutten, al dan niet met subsidie van de provincie Noord-Holland en/of 

anderzijds. 

 

Een jachthaven langs de Amstel 

De vraag naar mogelijkheden om een jachthaven op het grondgebied van Amstelveen langs de 

Amstel te realiseren is ook besproken. Watersportvereniging Ouder Amstel heeft een jachthaven in 

Ouderkerk aan de oostkant van de Amstel. De haven heeft 120 ligplaatsen, ligt vol en heeft volgens 

de eigen website een wachtlijst van 10 jaar. In Uithoorn is in de afgelopen jaren de Passantenhaven 

Aeme-Stelle gerealiseerd met 55 passantenplaatsen. Bij de Thamerkerk, in een buitenbocht van de 

Amstel, wordt een jachthaven gerealiseerd. In de verbreding is ruimte voor ca. 50 ligplaatsen. Verder 

zijn er geen jachthavens langs de Amstel tussen Amsterdam en Uithoorn. De dichtstbijzijnde haven in 

Amsterdam is Stadshaven Amstelkwartier. 

 

Plan voor de Jachthaven Aeme-Stelle bij de Thamerkerk in Uithoorn (bron: https://www.aeme-

stelle.nl/).  

 

Zowel de Passantenhaven als de geplande jachthaven Aeme-Stelle bevinden zich in een breder deel 

van de Amstel. De havens vallen buiten het doorgaande profiel voor de scheepvaart. Dat geldt ook 

voor de Stadshaven Amstelkwartier. 

https://www.aeme-stelle.nl/
https://www.aeme-stelle.nl/
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De enige bredere stuk in de Amstel is de bouwlocatie Amstel Eiland waar echter vanaf 2022 

appartementen en watervilla’s worden gebouwd, deels met eigen ligplaatsen in een jachthaven.  

 

De bouwlocatie Amstel Eiland.  

 

De conclusie is dat er langs de oever van de Amstel tussen Amsterdam en Uithoorn geen ruimte is 

voor een jachthaven met voldoende ligplaatsen om een exploitatie financieel haalbaar te maken. Het 

creëren van een haven achter de dijk is technisch mogelijk, maar dat betekent dat de primaire 

waterkering verlegd moet worden en de haven achter een vaste of beweegbare brug in de Amsteldijk 

komt de liggen. Ook dat lijkt niet realistisch. Het betekent dat de druk op het beschikbare aanbod aan 

ligplaatsen verder toe zal nemen. De situatie zal verergeren als in 2030 emissievrij varen in 

Amsterdam wordt verplicht (2025 in de binnenstad)18. Het betekent dat eigenaren van een deel van de 

ca. 7.000 boten aan kades en oevers en de boten in de jachthavens in Amsterdamse op zoek zullen 

gaan naar een ligplaats buiten de stad. 

 

 

 

3.4. Ringvaart / Westeinderscheg 

De mogelijkheden langs de Ringvaart / Westeinderscheg voor Amstelveen zijn beperkt. Er is een 

kanoverbinding bij het gemaal vanuit het Amsterdamse Bos met een kade en een steiger aan de 

Ringvaart. Verder liggen langs de oevers een aantal woonboten en boten van particulieren. Mooi is 

het niet, maar dat geldt voor de hele Ringvaart. In het project Westeinderscheg zullen de kansen 

verder worden uitgewerkt. In de rapportage van Aalsmeer wordt hier wel verder op ingegaan omdat 

Aalsmeer meer eigen oever en voorzieningen langs de Ringvaart heeft (waaronder de 

Oosteinderpoeltjes). 

 

 

 

 

 

 

 
18 Nota Varen deel 1 en 2 
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4. Voorzieningen, diensten en duurzaamheid  

De tweede en derde subsidieregeling van de provincie Noord-Holland zijn gericht op voorzieningen, 

diensten en duurzaamheid. Bedrijven zoals jachthavens en horecaondernemers kunnen hiervan 

profiteren. Bij jachthavens gaat het dan bijvoorbeeld over subsidie voor een vuilwaterstation, 

elektrische oplaadpunten of investeringen in het behalen van de Blauwe Vlag (milieu-keurmerk). 

Bij gebrek aan jacht- en passantenhavens is hier weinig eer te behalen in Amstelveen. Op het gebied 

van openbare aanlegplaatsen al dan niet met oplaadpunten voor elektrisch aangedreven boten 

(voorlopig met name  sloepen) liggen kansen bij horecaondernemers en attracties / bezoeklocaties 

langs de Amstel. Argumenten en voorbeelden zijn beschreven in hoofdstuk 3.  

 

Kano-overstapsteigers, visplekken of -steigers en bebording van kanoroutes zijn kansen voor de 

gemeente Amstelveen. Globaal zijn de routes verkend. In overleg en samenwerking met de 

Toeristische Kanobond Nederland (TKBN) en Kanovereniging Frisia kunnen de kansen verder worden 

uitgewerkt inclusief  het berekenen van benodigde investeringen en prioritering. Mogelijk dat deze 

noodzakelijke uitwerking als toeristische kans ook in aanmerking komt voor subsidie. Mogelijkheden 

voor sportvissers (visplekken / -steigers en trailerhellingen) en mindervaliden kunnen worden 

meegenomen.  

 

Het opleiden van vrijwilligers voor de bediening van de Koenensluis is subsidiabel. Ook 

subsidiabel is bediening op afstand. De Koenensluis is een klein sluisje waar bediening op afstand 

waarschijnlijk een te grote / kostbare ingreep is. Zelfbediening door de bediening te elektrificeren is 

een meer voor de hand liggend alternatief waarmee het gemak (ARBO-eisen) en de doorstroming 

wordt bevorderd. Het is een te bespreken optie met Waternet als de provincie deze variant accepteert.  

 

Een variant die niet nader is onderzocht is het aanpassen van pontjes naar emissieloos varen. 

Tijdens de vaartocht zijn meerdere pontjes over de Amstel waargenomen die op basis van de naam 

op de spiegel, gevestigd zijn in de gemeente Amstelveen. Veel fietspontjes worden in Nederland 

tegenwoordig elektrisch aangedreven. 

 

 De pontjes Fuut en Smient in de Amstel, schakels in het fietsknooppuntennetwerk  

 

In meer gebieden in Nederland wordt onderzoek gedaan naar alternatieve methoden om de 

overlast van waterplanten te bestrijden. In beginsel zijn er twee  methoden, maaien of verdiepen19. 

Maaien kan op verschillende manieren. In het IJsselmeergebied wordt (door Rijkswaterstaat) een 

veilige maaihoogte boven de bodem aangehouden, zodat de waterplanten terugkomen. Dat lijkt op 

symptoombestrijding, jaarlijks moet één of meerdere keren gemaaid worden en in oppervlak neemt de 

 
19 Onderzoek (te verwachten) overlast waterplanten IJsselmeergebied, Waterrecreatie Advies, 
augustus 2017 
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hoeveelheid waterplanten nog steeds toe. Waterplanten hebben ook een zuiverende functie door 

onder andere fosfaat op te nemen. Het afvoeren van gemaaide waterplanten heeft dus ook een 

positief effect op de waterkwaliteit, alleen het proces duurt (te) lang. Rijnland hanteert een andere 

aanpak om fosfaat te bestrijden, het gedoseerd toevoegen van ijzerchloride waarmee het fosfaat 

wordt gebonden. In o.a. Rotterdam (Kralingen) is geëxperimenteerd met baggeren en het zanden van 

de bodem. In voor de doorstroming belangrijke watergangen worden waterplanten “geveegd”, met 

wortel en al verwijderd om terugkeer (en bijbehorende kosten) zoveel mogelijk tegen te gaan. Er zijn 

dus meerdere opties. In het Amsterdamse Bos zijn in overleg met Hoogheemraadschap Rijnland 

misschien experimenten mogelijk die aansluiten op de achtergrond van deze subsidieregeling en de 

gesignaleerde problematiek (helpen) oplossen. Omdat over de problematiek in Amsterdamse Bos toch 

verder overleg nodig is, is dit misschien een onderwerp om mee te nemen. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

5.1. Conclusies  

 

Als naar de potentie van Amstelveen inclusief de Poel en het Amsterdamse Bos in combinatie met 

Aalsmeer (plannen Oosteinderweg en Westeinderscheg) wordt gekeken, dan heeft Amstelveen met 

name de potentie om een uniek, onderscheidend en veelzijdig kanogebied te worden. Het zijn 

weliswaar geen sloepenroutes waar de eerste Uitvoeringsregeling van de provincie Noord-Holland 

specifiek voor bedoeld is, maar soms hebben kanoroutes de potentie uit te groeien tot sloepenroutes 

zoals de route vanaf de Poel door het Amsterdamse Bos naar de Ringvaart. ‘Electric only’, alleen 

bewoners, allerlei varianten zijn in zo’n geval mogelijk. Het vergt echter gezien de peilverschillen forse 

investeringen. Daarom is het beter eerst de basis voor de kanoroutes op orde te brengen alsmede de 

recreatiemogelijkheden op de Poel voor sloepen en kleine zeilboten. 

 

Het wegwerken van achterstallig onderhoud en het op orde brengen van de kanomogelijkheden in het 

Amsterdamse Bos kost geld. Er zal in samenwerking met  het Hoogheemraadschap van Rijnland, de 

gemeente Amsterdam en mogelijk de provincie Noord-Holland (regionaal belang) een voorstel moeten 

worden uitgewerkt. De werkzaamheden kunnen worden gecombineerd met het verbeteren van de 

waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water) waar in het Bosplan ook naar wordt verwezen. Beschikbare 

budgetten spelen ongetwijfeld een rol, dus er moeten prioriteiten worden gesteld. Baggeren wordt 

door de provincie beschouwd als “regulier uit te voeren onderhoud”. Of dat gezien de tekorten terecht 

is, is een onderwerp van gesprek.  

 

Als een route onbevaarbaar is, zelfs voor kano’s, kan je er niks mee. Als een route wel bevaarbaar is, 

is de provincie Noord-Holland (conform de huidige subsidieregelingen) bereid verdere voorzieningen 

te financieren. Woningen aan bevaarbaar water zijn 15 tot 20% meer waard. Het verdienmodel loopt 

via de woningwaarde, de WOZ en/of de grondprijs. Het gaat om een investeringen in de woon-, werk- 

en leefomgeving waarbij goede recreatiemogelijkheden in de buurt onderscheidend kunnen zijn. 

 

In de Amstel is ook een kwaliteitsslag gewenst. De Amstel is voor de huidige gebruikers goed 

bevaarbaar. Er is een hoogtebeperking (5,7 m), maar er blijft een grote en brede groep 

waterrecreanten met motorboten, sloepen, roeiboten, kano’s en bijvoorbeeld SUP’s over die gebruik 

maken van deze route. De aan- en afmeermogelijkheden zijn beperkt, ook voor motorboten om te 

overnachten (toervaart). Dat betekent dat bestedingen elders, bijvoorbeeld in Uithoorn terecht komen. 

Ook Uithoorn is Noord-Holland, maar de kansen in Amstelveen worden onvoldoende benut. Er zijn  

mogelijkheden voor de aanleg en uitbreiding van het aantal openbare aanlegplaatsen. Hierdoor wordt 

de levendigheid en de beleving van het gebied verder versterkt. Het is van belang om dit mede in 

samenwerking te doen met partijen die baat hebben of kunnen hebben bij de aanleg van (extra) 

aanligplaatsen in de Amstel, zoals de horeca en locaties waar ook bezoekers (toeristen) komen. 

In de Amstel ontbreekt op het gedeelte tussen Ouderkerk en Uithoorn een (kleine) jachthaven. De 

aanwezigheid daarvan zou de aantrekkelijkheid van de Amstel, het gebruik daarvan en het verblijf in 

Amstelveen kunnen bevorderen. De mogelijkheid om een (kleine) jachthaven te realiseren is 

afhankelijk van diverse factoren, zoals de breedte van de Amstel, de functie van de dijk, ruimte om 

auto’s te parkeren, etc. Hiervoor dient nader onderzoek plaats te vinden. 

 

De Ringvaart, deel van de Westeinderscheg biedt kansen in combinatie met de buren, met name met 

de gemeente Aalsmeer. Maar ook de gemeente Haarlemmermeer heeft problemen en kansen in kaart 

gebracht die afstralen op de ruimtelijke kwaliteit van Amstelveen. De Amstelscheg is een 

bovenregionaal project dat ook als zodanig wordt opgepakt. In deze rapportage en de rapportage van 

Aalsmeer zijn kansen voor de Westeinderscheg opgenomen. Het is aan de Kwartiermaker van de 

Westeinderscheg om deze kansen mee te nemen.  
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5.2. Samenvatting kansen Amstelveen 

Navolgend een kaart van Amstelveen inclusief omgeving van de Westeinderscheg met nummers. De 

nummers verwijzen naar een gebied waarin kansen zijn getraceerd. Het oplossen van gesignaleerde 

problemen is een kans om Amstelveen als watersportgemeente in de provincie Noord-Holland (beter) 

op de kaart te zetten. De nummers 11 t/m 19 bevinden zich op het grondgebied van de gemeente 

Aalsmeer en/of in de Westeinderscheg. Het Amsterdamse Bos en de Poel in de gemeente 

Amstelveen (1, 2, 3 en 5) maken ook deel uit van de Westeinderscheg. 

Kaart met kansen in de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer en/of de Westeinderscheg  

 

Blauw: kanoroutes  

Rood: sloepenroutes  

 

In navolgende tabel wordt een korte omschrijving gegeven bij de nummers op de kaart. De 

onderwerpen zijn in de eerdere hoofdstukken toegelicht. Om een project te realiseren is behalve geld 

een ‘trekker’ nodig die zich verantwoordelijk voelt of als aanspreekpunt wil functioneren. Vaak wordt 

naar de gemeente verwezen, maar die hoeft niet altijd ‘trekker’ te zijn. Initiatieven die te maken 

hebben met voorzieningen zoals een vuilwaterstation, elektrische oplaadpunten, een aanlegsteiger 

voor passanten of bezoekers (van een bedrijf of attractie) kunnen worden opgepakt door bedrijven, 

jachthavens, verenigingen, ‘bezoekdoelen’ of bijvoorbeeld een horecaondernemer. Voor het realiseren 

of uitbreiden van het vaarroutenetwerk (of kanoroutes) staat de gemeente vaak als ‘trekker’ aan de lat. 

Ook omdat kosten in kaart moeten worden gebracht en vergunningen moeten worden verleend. Via 

de subsidieregelingen is de provincie (na goedkeurig) bereid 50% als cofinanciering bij te dragen. 

Taken en verantwoordelijkheden zullen dus moeten worden verdeeld. ‘Laaghangend fruit’ is mogelijk 

op korte termijn via een subsidieaanvraag te realiseren. De Toeristische Kanobond Nederland (TKBN) 

heeft voor deze rapportage bijvoorbeeld al veel werk verricht. In alle gevallen moeten keuzes gemaakt 

worden en prioriteiten worden gesteld.  
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Navolgende tabel is een eerste aanzet. Het is bedoeld als werkdocument voor verder overleg 

met betrokkenen.     

 

Gebruikte afkortingen: 

 

Taak (*) Prioriteit Sub. regeling Planning 

Av Gem. Amstelveen H hoog 1 NH 1 k 2021-2022  

Am Gem. Amsterdam L laag 2 NH 2 m -2025  

Al Gem. Aalsmeer n.t.b. ?  3 NH 3 l 2025-2030  

R HH Rijnland     4 Westeinderscheg     

B Bosorganisatie     5 Onbekend / ?     

W Waternet /AGV             

X Bedrijven / gebruikers             

T  TKBN (Kanobond)             

V VINU             

MW Sportvisserij MW Ned.             

 

(*) Tussen haakjes overig betrokkenen 

 

  Kansen Amstelveen 
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1.  Koenensluis en Hoornsloot         

a Elektrificeren van de Koenensluis tot zelfbedieningssluis Av (W, X)  L 3 l 

b Overhangende bosschages in smal deel Hoornsloot verwijderen Av H   k 

         

2.  De Grote Poel en de Kleine Poel         

a 
Op diepte brengen (baggeren) van de grote Poel (1,1 - 1,3 m) voor zeilsport en 
kleine waterrecreatie 

Av en R L ? l 

b 
Bepalen locatie voor jachthaventje aan de Poel voor zeilboten WSV Amstelveen 
en Scouting 

Av (X) H ? m 

c In jachthaven combinatie zoeken met verhuur (kano's, SUP's, surfschool etc. Av (X) H ? m 

d 
Kanoroute en kano-overstapplaats naar Amsterdamse Bos verbeteren / 
realiseren 

Av (Am) L 3 l 

e Kleine Poel op diepgang brengen voor sloepen (1 m) Av en R L ? l 

         

3.  Kanoroutes Amsterdamse Bos         

a 
Onderhoud (waterplanten) en diepgang (doorstroming) kanoroute Ronde 1 (zie 
kaart H3) 

R (Am) H ? k 

b Idem onderhoud (waterplanten) en diepgang (doorstroming) kanoroute Ronde 2 R (Am) H ? m 

c 
Idem onderhoud (waterplanten) en diepgang (doorstroming) kanoroute naar de 
Poel 

R (Am, 
Av) 

H ? m 

d Herstel of vernieuwen kanosteiger naar de Poel Av H 2 k 

e Onderhoud (waterplanten) en diepgang (doorstroming) kanoroute Ronde 3 R (Am) L ? l 

         

4.  Kanoroute Amstel - Landscheidingsvaart - De Poel - Amsterdamse Bos         

a 
Onderzoek kosten kanoverbinding Amstel via de Landscheidingsvaart naar de 
Poel (Route 4) 

Av (T) H 2 k 

         

5.  Kanoroute Amsterdamse Bos - Oosteinderpoeltjes         

a Onderzoek kosten kanoverbinding naar de Grote Tocht (Route 7) Av (Al) L 2 l 
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6.  Kanoroute Middelpolder - Machinetocht - Amstel         

a 
Onderzoek kosten kanoverbinding Middenpolder -  Machinetocht Amstel (Route 
5) 

Av (T) H 2 k 

         

7.  Kanoroute van de Amstel naar de Poel          

a 
Mogelijkheden kanoroute van de Poel naar de Amstel nader te onderzoeken 
(Route X, kruising Handweg en Keizer Karelweg) 

Av (T) H 2 k 

         

8.  De Amstel         

a 
Overleg met ondernemers (bezoekdoelen) over aanlegmogelijkheden langs de 
Amstel en/of een jachthaventje 

Av H 2 en 3 k 

b Locatie trailerhelling, E-oplaadpunten, vissteigers? X L 2 en 3 l 

c Emissievrij varen pontjes? Av n.t.b. 3 k 

d Kano-overstapplaatsen, zie kanoroutes T (Av) H 2 k 

e Handhaving regels en overlast op het water Av H n.v.t. k 

         

9.  Passantenplaatsen (verlengde) oever ’t Jagershuis in Ouderkerk         

a Geschikte locatie voor passantensteiger toervaart  (Av (X) n.t.b. 2 en 3 k 

         

10. Kanoroute Rondje Ringsloot - Amstel         

a Onderzoek kosten kanoroute rondje Ringsloot - Amstel (Route 6) Av (T) H 2 k 

         

11. Westeinderscheg         

a 
Breng kansen Amstelveen (en Aalsmeer) in bij project Westeinderscheg 
(Kwartiermaker VINU) 

Av (V) L 4 l 

         

12. Onderzoek mogelijkheden visplekken MW H 2 k 

 

 

 

5.3. Aanbevelingen 

 

Amsterdamse Bos 

De kansenkaart geeft een samenvatting van de kansen in Amstelveen. Er is veel te doen en verder uit 

te werken. Het enthousiasme van iedereen waarmee gesproken is, is aanstekelijk. De bereidheid om 

vervolgstappen te zetten is bij iedereen aanwezig. De rapportage kan worden beschouwd worden als 

‘nulmeting waterrecreatie’: wat is er en wat zou je er van kunnen maken? Om de mogelijkheden te 

benutten is overleg nodig. In ieder geval overleg met de betrokkenen over het Amsterdamse Bos. Er is 

te weinig geld voor het minimaal noodzakelijke regulier onderhoud waardoor zelfs de mogelijkheden 

om te kanoën in het Amsterdamse Bos aan het verdwijnen zijn. In zo’n belangrijk recreatiegebied 

inclusief de Bosbaan mag dat niet gebeuren.  

 

De Poel 

Daarnaast zijn talloze kansen gesignaleerd. In eerste instantie in de Poel. Ook de Poel heeft last van 

achterstallig onderhoud. Het beperkt de recreatiemogelijkheden van een stad met 90.000 inwoners. 

Het is een prachtig en uniek meertje waarop en waaraan heel veel mensen zouden moeten kunnen 

recreëren. Diepgang, waterkwaliteit en een jachthaventje aan de Poel voor de zeilboten van WSV 

Amstelveen en Scouting Amstelveen zijn op te lossen problemen. De Poel kan zich ontwikkelen tot het 

hart van de stad en het gezellige en sfeervolle waterfront van Amstelveen. Het kan dienen als 

uitvalsbasis van talloze kanotochten in de buurt. Het perspectief is aanlokkelijk, het vergt draagvlak, 

politieke wil en overleg met betrokkenen.  
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De Amstel 

Ook in de Amstel blijven kansen liggen. Overleg met bedrijven en “bezoekdoelen” over 

aanlegmogelijkheden en faciliteiten. Watersporters geven veel geld uit, maar ze moeten wel aan 

kunnen leggen om het kwijt te raken. De provincie Noord-Holland biedt subsidiemogelijkheden voor 

bedrijven om de waterrecreatiemogelijkheden te bevorderen, ook langs de Amstel. Profiteer er van. 

Neem de mogelijkheden voor een jachthaventje mee in het onderzoek. 

 

Aalsmeer  

Aalsmeer is anders dan Amstelveen. “Groot water” geschikt voor grotere boten en veel jachthavens. 

Verbindingen lopen via de Ringvaart en mogelijk via te ontwikkelen kanoroutes. Waterrecreatie trekt 

zich niets aan van gemeentegrenzen. Samenwerking is belangrijk. Beide gemeenten bieden 

waterrecreatiemogelijkheden en in beide gemeenten liggen kansen. Eén plus één is drie.  

 

Westeinderscheg 

Het opknappen van de Ringvaart is een klus op zich. De oevers met allerlei particuliere ligplaatsen, 

losse steigertjes, geparkeerde auto’s en woonschepen zijn niet aantrekkelijk. Beperkingen en 

geluidsoverlast van de luchthaven Schiphol beïnvloeden de mogelijkheden, maar dat is niet de 

oorzaak. Het is gebeurd, of men heeft het laten gebeuren. Er dreigen stukjes oever verkocht te 

worden aan particulieren en buitenstaanders, waardoor de versnippering verder gaat. Terecht dat dit 

opgepakt wordt in breder verband via de Westeinderscheg. Een uitdaging op het grondgebied van 

Aalsmeer en koppelkansen met de gemeente Haarlemmermeer als die zich meer openstelt voor de 

mogelijkheden van het water. Handhaving is ook een grensoverschrijdend onderwerp dat in alle 

gemeenten aandacht vergt. 

 

Kansenkaart en vervolg  

Zorg dat dit rapport verspreid wordt naar betrokkenen en ga in gesprek over het vervolg, het oplossen 

van problemen en het benutten van kansen. Daarvoor is inzet van mensen nodig en een 

aanspreekpunt bij de gemeente. 

• Wie is verantwoordelijk voor het knelpunt (taak gemeente, Hoogheemraadschap, bedrijven, 

vereniging, …, samen)?  

• Is er een planning om het probleem op te lossen (planning, jaartal)?  

• Hoe belangrijk is het (prioriteit)? 

 

In de tabel met kansen is een eerste aanzet gegeven. I.v.m. de subsidieregelingen is het verstandig 

sommige kansen op korte termijn verder uit te werken. De Uitvoeringsregeling Waterrecreatie, 

uitbreiding vaarroutenetwerk (zie 1.2.1) liep tot 31 augustus 2021. Deze regeling is dus inmiddels 

verlopen en alleen Recreatieschap Westfriesland blijkt voorstellen te hebben ingediend. Het 

voorbereiden en onderbouwen van voorstellen kost tijd. Kosten moeten in kaart worden gebracht, in 

sommige gevallen moeten vergunningen worden verleend en de cofinanciering moet worden geregeld 

(politieke / bestuurlijke besluitvorming). Aanbevolen wordt nu in ieder geval nog zoveel mogelijk 

aanvragen in te dienen (Uitvoeringsregeling Kleine voorzieningen en diensten, 1.2.2. en 

Duurzaamheid en innovatie 1.2.3., looptijd tot 31 december 2021). Zorg er voor dat kansrijke projecten 

voorbereid zijn en klaar liggen, zodat bij een volgende tranche of subsidieregeling sneller geschakeld 

kan worden.          
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Bijlage 1 - BRTN 

De Beleids- en later Basisvisie Recreatietoervaart in 

Nederland 1990 - 2020 
 

1. Inleiding 

Van oorsprong zijn de vaarwegen in Nederland aangelegd voor het vervoer van goederen. Naarmate 

de schepen groter werden, zijn vaarten in ongebruik geraakt of gedempt. In 1990 werd de Beleidsvisie 

Recreatietoervaart Nederland (BRTN) opgesteld20. Ministeries, provincies, de Unie van 

Waterschappen, de ANWB, HISWA Vereniging en het huidige Watersportverbond gingen 

samenwerken. Doelstelling was “het in stand houden, beheren en optimaliseren van bevaarbare 

wateren als samenhangende voorziening voor de recreatietoervaart. Een meerwaarde wordt 

gegenereerd door een impuls te geven aan de ontwikkelingen op de raakvlakken tussen land en 

water. De zwakste schakel in een net bepaalt de kwaliteit van het basistoervaartnet. Bruggen sluizen, 

doorvaartdiepte, ontbrekende schakels en openingstijden van bruggen en andere nautische aspecten 

van de vaarweg bepalen de gebruiksmogelijkheden. (…) Vooral voor verstedelijkte gebieden en voor 

perifere regio’s is het kunnen benutten van het bestaande potentieel aan vaarwegen van groot belang. 

Enerzijds om voor recreatief gebruik een efficiënt ruimtegebruik te stimuleren en anderzijds om, 

vanwege de economische betekenis, de leefbaarheid te bevorderen” (tekst BRTN 1997).  

 

Jarenlang is in het Nederlandse toervaartnet geïnvesteerd. Er werden normen bedacht voor de 

verschillende soorten vaarwegen, voor motorboten en voor zeilboten, de zogenaamde BRTN-

classificatie. De kleinste BRTN-route was klasse DM, een route voor motorboten met een 

opbouwhoogte van 2,40 m en een diepgang van 1,10 m. In de afgelopen ruim 25 jaar is het 

Nederlands toervaartnet behoorlijk op orde gebracht en Nederland is wat vaarmogelijkheden betreft, 

internationaal toonaangevend.  

 

Sinds globaal 1965 zijn talloze recreatievaartuigen gebouwd, eerst in staal en hout, later vanaf ca. 

1970 in polyester. Naarmate de welvaart steeg, werden de schepen groter. In het begin van deze 

eeuw kwamen er nieuwe boten op de markt, sloepen. Groot was prettig en comfortabel, maar wel veel 

werk. De sloep betekende een kentering. Dankzij lage vliegtarieven ging men telkens vaker naar het 

buitenland op vakantie en kon een grote boot niet meer uit. De ontwikkeling ging de andere kant op, 

dagtochten werden populair en er ontstond belangstelling voor het varen van “rondjes” en in het 

verlengde daarvan, belangstelling voor kleinere routes of vaarten dan BRTN-categorie DM. De kleine 

sloepen hebben nog een upgrade beleeft naar sloepen waarin je eventueel kon slapen met een kleine 

kajuit, een toiletje en/of keukentje, maar prijstechnisch waren die schepen (te) duur. Wat resteert is 

een nog steeds groeiende groep sloepen in Nederland.  

 

De BRTN is nog steeds van kracht, herbenoemd tot Basisvisie Recreatietoervaart Nederland. De 

uitvoering wordt gecoördineerd door de Stichting Waterrecreatie Nederland21. Er wordt nagedacht 

over het maken van categorieën schepen kleiner dan klasse DM. De provincie Friesland heeft in 2006 

al kleinere klassen vastgesteld omdat men tijdens het Friese Merenproject tegen problemen aanliep 

bij het heropenen van vaarroutes. 

 

 
20 Beleidsvisie Recreatietoervaart in Nederland 1990 en actualisering d.d. 1997. 
21 https://waterrecreatienederland.nl  
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2. BRTN-categorieën en vaarroutes 

De laatste afspraken over de BRTN zijn beschreven in de Basisvisie Recreatietoervaart (BRTN) 2015 

– 2020. Inmiddels gaat het niet meer over de hoogte van de opbouw (kruiphoogte) en de diepgang 

van de boot, maar is men overgeschakeld op de doorvaarthoogte van bruggen en de (gegarandeerde) 

diepgang van een vaarweg. Navolgend een overzicht van de huidige BRTN-categorieën t/m categorie 

DM.  

 

De categorieën E, F en G zijn nog niet officieel opgenomen in de BRTN omdat het maken van 

afspraken hierover lastig is. De tabel hieronder waarin maten worden aangegeven is dan ook 

richtinggevend en afgeleid uit de categorieën die in Friesland worden gehanteerd.  

Classificatie recreatieve vaarwegen uit PVVP Fryslân 2006, herzien in 2011, bewerkt door 

Waterrecreatie Advies. 

 

‘Obstakels toegestaan’ betekent dat je een dam kunt passeren via een kano-oversteekplaats. 
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Navolgend een overzicht met voorbeelden van boten uit de verschillende BRTN-categorieën: 

 

Motorboten  

 

 

 

Er zijn veel grote motorboten in 

Nederland. Populair in o.a. het 

verhuursegment, maar ook 

particulieren die wat meer te 

besteden hebben of op groter 

water willen kunnen varen, kiezen 

voor een motorboot BRTN-

categorie AM t/m CM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRTN-categorie DM is een grote 

categorie. Er zijn erg veel van dit 

soort motorboten in Nederland. De 

doorvaarthoogte is in veel gevallen 

net iets lager dan 2,50 m omdat er 

in Nederland heel veel bruggen een 

(vaste) doorvaarthoogte van 2,5 m. 

hebben. Omdat de boten groter 

worden heeft Friesland de norm 

voor de doorvaarthoogte van 

bruggen verhoogd naar 3 m.  

 

 

 

 

De ‘grote sloep’ is ontstaan om 

vooral dagtochten mee te varen en 

af en toe een weekend of langere 

tocht. Meestal is er een toiletje aan 

boord en een eenvoudig fornuis om 

koffie en thee te zetten. Slapen 

kan, maar tijdens een langere tocht 

kiest met ook vaak voor een 

hotelletje.  
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De ‘kleine sloep’ is verreweg de 

grootste groep “sloepen”. In de 

grachten van Amsterdam en 

andere steden, maar ook bij 

woonwijken / huizen met een 

eigen steiger en veel 

vakantiehuisjes ligt “een sloepje” 

waar men dagtochten mee vaart. 

Doorvaarthoogte ca. 1 – 1,5 m. 

afhankelijk of men de buiskap 

omhoog heeft staan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Er wordt veel gekanood en/of 

geroeid in Nederland. Sommigen 

maken met een groep langere 

tochten, zelfs over zee. Suppen 

(rechtsonder) is een sport die 

snel aan populariteit wint. Sportief 

en gezond, vaak beoefend door 

jongeren. Kleine rubberbootjes 

met aanhangmotor worden vaak 

als bijboot gebruikt. Al dit soort 

boten zijn licht, worden op de wal 

gestald en zijn bijvoorbeeld over 

een dam of dijk te tillen.  

 

 

 

Zeilboten 

 

 

 

De meeste zeilboten in 

jachthavens zijn zeiljachten 

categorie AZM en BZM. Deze 

boten zijn bijvoorbeeld afhankelijk 

van de Staande Mast Route. Het 

is niet eenvoudig de mast te 

strijken, dat gebeurt hoogstens 

een keer per jaar als de boot de 

winterstalling in gaat en aan land 

of in een loods wordt gestald.  
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Op plassen en meren varen ook 

veel kleinere zeilboten en gezien 

de vele bruggen is het handig als 

de mast gestreken kan worden. De 

doorvaarthoogte met gestreken 

mast is dan in alle gevallen lager 

dan 2,5 m. Ook de tjalk 

rechtsonder heeft met gestreken 

mast een doorvaarthoogte van 

slechts 2,20 m (bij een diepgang 

van 0,70 m).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Open zeilboten en 

(kite)surfplanken vormen geen 

BRTN-categorie omdat ze niet 

voor toertochten maar alleen voor 

lokaal recreatief gebruik of 

zeilwedstrijden worden gebruikt. 
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Bijlage 2 - Contactpersonen Amstelveen 

 

Opdrachtgever gemeente Amstelveen 

Jean van der Hoeven 
Beleidsadviseur Economische Zaken, Recreatie 
en Toerisme 

Titia Witte Beleidsmedewerker Ruimte 

Marcel Clewits Adviseur Water 

Marcel van Thienen Senior Consulent Publieksinformatie 

Joppe Naftaniel Adviseur ruimtelijk beleid / gebiedsmanager 

Petra Beurskens Adviseur Subsidies 

Rob Ellermeijer Wethouder  

 

Verder gesproken met 

WSV Amstelveen Vicky Verbaan en Casper Lautenbach  

Kanovereniging Frisia Mark Knuppen en Roy Van Nieuwenborg 

Kanoverhuur Amsterdamse Bos Elly 

Ver. Vrijwilligers Koenensluis Oscar de Joode en Nico Kooiman  

EuroParcs Camping Amsterdams Bos Kim van der Maat 

Watersportverbond Auke Bender 

Scouting Radboud Amstelveen Via Leon Rutten, Watersportverbond 

Toeristische Kanobond Nederland (TKBN) Martin Wolters 

Sportvisserij MidWest Nederland Mandy Schouws  

Recreatie Noord-Holland Henny Scholten en Rik Rolleman  

Hoogheemraadschap van Rijnland Chris Mudde 

Waternet / AGV Erik Boontjes 

 

HISWA-RECRON  Gerdina Krijger 

Bosorganisatie Amsterdamse Bos Jeroen Hogenboom 

Bosbeheer (Sport en Bos) Mariska Bongaards en Leo Adegeest 

Landschap Noord-Holland Marion Scherphuis 

VINU Thijs Stam (kwartiermaker) 

Provincie Noord-Holland Saskia Klitsie en Marlies Swart 

 

(*) Genoemde namen 

 


