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Waar nog varen 
in amsterdam?

Kent u dat? Van die ‘barverhalen’ over 

alles wat er – en zéker niet ten goede – 

gaat veranderen. Beweringen die met 

zoveel stelligheid worden gebracht, dat je 

bij jezelf denkt: waarom weet ík dat nog 

niet? Zoiets overkwam Ben Ebbinge met 

wat hij allemaal hoorde over de vaarregels 

die de gemeente Amsterdam voor ogen 

zou hebben. Nota bene zijn eigen stad! En 

dus ging hij op onderzoek uit.

BEN EBBiNgE

is het waar dat je met geen enkele tweetakt meer de stad 

in mag? En dat Amsterdam vanaf 2020 alleen nog maar 

elektrisch varen wil toestaan? Op www.amsterdam.nl, de 

website van de gemeente, vinden we niet echt wat we zoe-

ken. De site van Waternet (grachten.waternet.nl) is een stuk 

informatiever. Om echt het naadje van de kous te weten te 

komen, bellen we met deze waterwegbeheerder van de 

gemeente Amsterdam, waar we worden doorverbonden 

met Rob Duijvis van het Team Nautisch Beheer. 

tWeetakt motoren
Duijvis blijkt inderdaad de man die je moet hebben, als het 

gaat om de vaarregels in Amsterdam. Bijvoorbeeld als je 

wilt weten hoe het nu precies zit met het op 1 januari van 

kracht geworden verbod op de tweetakt buitenboordmoto-
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ren. Zo’n oude tweetakt kan behoorlijk roken en als je er de 

stad mee invaart, komt je dat vanaf nu op een boete van 

€ 90,- te staan. Maar mag je Amsterdam dan ook met je 

nieuwe, superschone Evinrude E-TEc niet meer in? Jaze-

ker wel, zo blijkt. “Als je tweetakt buitenboordmotor voldoet 

aan de Europese norm 2003/44/Ec, is er niets aan de 

hand”, stelt Duijvis ons gerust. Overigens geldt het verbod 

uitsluitend voor de binnenstad. De Amstelroute, de Kost-

verlorenvaartroute (Staande Mast) en het iJ vallen hier bui-

ten. En ook geldt het verbod alleen voor buitenboordmoto- 

ren. Met een inboard-tweetakt diesel van voor de oorlog 

kun je dus gewoon door de binnenstad varen. De maxi-

mum snelheid in de binnenstad geldt uiteraard wél voor ie-

dereen. Die is per 1 januari 2017 vastgesteld op 6 km/uur 

en hier zal ook geregeld op worden gecontroleerd.

elektrisch varen
Amsterdam wil vanaf 2020 het liefst alleen nog elektrisch 

varen toestaan in de binnenstad. Voor die tijd zal voor de 

pleziervaart wél het aantal ligplaatsen met oplaadpunten 

fors worden uitgebreid. “Maar zelfs dán is het nog maar de 

vraag of het juridisch allemaal haalbaar is”, zegt Leon Rut-

ten, vertegenwoordiger van het Watersportverbond in de 

regio ‘West-holland’. Namens het Watersportverbond heeft 

hij geregeld contact over de plannen met de gemeente 

Amsterdam. “De hele binnenstad alleen nog maar open-

stellen voor elektrisch aangedreven vaartuigen kan natuur-

lijk zomaar niet”, meent Rutten. “Je sluit dan immers in één 

keer een heel grote groep watersporters uit.” Dát het om 

een grote groep gaat, staat vast; jaarlijks varen in de bin-

nenstad zo’n 45.000 plezierboten.

invaarverboden
Wat nu al geldt, is een invaarverbod vanaf de Amstel de 

Prinsengracht op. De Ruysdaelkade is afgesloten vanwege 

werkzaamheden. Verder zijn er een keerverbod bij het Max 

Euweplein en een invaarverbod op de Singelgracht vanaf 

brugnummer 84 (de ‘Freddy heinekenbrug’) en op de Sin-

gelgracht/Ferdinand Bolstraat tot aan de Amstel. De Am-

sterdamse politiek wil het aantal invaarverboden graag 

uitbreiden, maar in hoeverre dat praktisch en juridisch mo-

gelijk is, wordt op dit moment nog onderzocht. Wat in ieder 

geval wordt ingevoerd is eenrichtingsverkeer voor de ge-

hele Prinsengracht, van het Westerdok richting de Amstel.

Wallen
Juist op het moment dat we alle regels een beetje op een 

rijtje beginnen te krijgen, lezen we ineens een krantenartikel 

waarin staat dat de pleziervaart op de Wallen wordt verbo-

den. Bij geen van de instanties die we spreken blijkt dit be-

kend; niet bij de hiSWA, niet bij het Watersportverbond en 

zelfs niet bij Waternet. “Typisch de gemeente Amsterdam”, 

horen we een paar keer zeggen. “Ligt er eindelijk een 

prachtige Watervisie Amsterdam 2040 en de eerste verras-

sing is alweer een feit!” 

Udo Kock is de verantwoordelijke wethouder. hij neemt het 

onderdeel water voor zijn rekening in het project “Stad in 

Balans”. Volgens zijn woordvoerster Vera Al wordt het vaar-

verbod voor de Oudezijds Voorburgwal inmiddels wel de-

gelijk onderzocht door Waternet en zal er in het eerste 

kwartaal van 2017 rapport worden uitgebracht. “Ook de 

Oudezijds Achterburgwal wordt in dit onderzoek meegeno-

men. Daar geldt overigens al vijf jaar een vaarverbod, in 

verband met onderhoud”, zo voegt zij daar aan toe. Wet-

houder Kock zou wellicht meer kunnen vertellen over de 

plannen, maar volgens woordvoerster Al is het beter eerst 

de onderzoeken af te wachten die in het eerste kwartaal 

worden opgeleverd. Wordt vervolgd! 

Zie voor meer informatie over het beleid van de gemeente Amsterdam:

Watervisie Amsterdam 2040 en ‘Stad in balans’: www.amsterdam.nl•	

Waternet: https://grachten.waternet.nl•	

1 Varen in Amster-

dam is aantrek-

kelijk. Maar welke 

regels gelden er nu 

precies?

2 Op de Oudezijds 

Achterburgwal geldt 

al vijf jaar een vaar-

verbod, in verband 

met onderhoud. 

3 Amstelroute en 

Staande Mast-route.  

Bron: https://grach-

ten.waternet.nl.
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