
 
 
 
 

      

 

 

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) opgesteld1. 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 Nederland2. Er wordt nagedacht over 

het maken van categorieën schepen kleiner dan klasse DM. De provincie Fryslân heeft in 2006 al 

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

het heropenen van vaarroutes. 

 

 
1 Beleidsvisie Recreatietoervaart in Nederland 1990 en actualisering d.d. 1997 
2 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 Fryslân 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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3. 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 Fryslân 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 

randstad, maar ook in plaatsen 

als Grouw, Eernewoude en 

Leeuwarden in woonwijken en bij 

vakantiehuizen met een eigen 

steiger ligt vaak “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.  
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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.  

 

 

 

 

 

 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 


