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Bijna 300 jaar "verschil" in beeld. 
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1. Samenvatting. 
 
De Vesting Naarden met zijn dubbele grachtengordel is een uniek monument, tot op de 
dag van vandaag te bewonderen naar zijn oorspronkelijk ontwerp van het einde van de 
17e eeuw. Bij restauraties door de eeuwen heen moesten concessies worden gedaan aan 
de moderne bruikbaarheid. 
 
Het water rond de Vesting heeft belangrijk bijgedragen aan de ontwikkeling van de stad 
en regio. De redenen daarvoor zijn de aanwezigheid van een zeehaven aan de Zuyderzee, 
de trekvaart naar Amsterdam, de verbindingen met het overige binnenwater en de 
nabijheid van het Naardermeer, naast een rol in de Hollandse Waterlinie. 
 
Het water in en rond Naarden zou onderwerp moeten zijn van nadere bezinning op het 
tegenwoordige gebruik, met respect voor de historie en oog voor de integrale functie van 
het water in de verdedigingswerken. Vooral voor toerisme en recreatie biedt het water 
grote kansen, mits in de (verdere) restauratie aanpassingen worden gedaan die het water 
hiervoor bruikbaar en toegankelijk maken. 
 
Voorbeelden van relatief eenvoudige en goedkope oplossingen, die verdere ontsluiting 
van het vestingwater mogelijk maken, zijn: 
• Herstel van de oorspronkelijke doorvaartmogelijkheid in de Amsterdamsestraatweg, 

vóór de plaats van de voormalige Amsterdamse Poort. 
• Aanleg van een brug in de Burgemeester van Wettumweg, de derde "doorbraak" 

van de wallen, aangelegd in 1939. 
• Het realiseren van een doorvaartmogelijkheid door de Oostzeedijk, mogelijk met 

waterafsluiting. 
 
Deze oplossingen bieden aantrekkelijke nieuwe en alternatieve vaarroutes. Daarnaast zijn 
veel andere maatregelen mogelijk voor een opwaardering van het vaarwater. 
Bij het realiseren moet zorgvuldig rekening gehouden worden met randvoorwaarden. 
Historisch besef, integraal perspectief en inpassing in de omgeving zijn de 
sleutelbegrippen. Het doel is om de totaalbeleving van de vestingwerken vanaf het water 
mogelijk te maken. 
 
De initiatiefnemers Pieter Arkesteijn, Lex Maat en Ed Snel pleiten ervoor dat Naarden 
een heldere visie ontwikkelt op zijn vestingwater als integraal onderdeel van de 
vestingstad, een uniek levend monument in Europa. De ontwikkeling van zo'n 
Vaarwaterplan Vesting Naarden moet leiden tot een gefundeerd en gecoördineerd plan 
voor restauratie, beheer en gebruik van het vaarwater. 
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2. Voorwoord 
 
In november 2007 ontstonden ideeën over de functie en het gebruik van de 
vestinggrachten rond Naarden. Niet helemaal toevallig, omdat we alledrie betrokken zijn 
bij de rondvaarten over de grachten en een warme belangstelling voor de historie delen. 
 
Als eerste opiniepeiling hebben wij onze plannen in voorlopige vorm voorgelegd aan een 
aantal personen en organisaties die we deskundig achten in dit speelveld. Meer of minder 
uitgebreide reacties en vooral suggesties en achtergrondinformatie hebben we gekregen – 
in informele sfeer – van onder meer de Stichting Historische Haven Naarden, de heer 
Frits van Dulm, voormalig wethouder en medewerker van de Rijksdienst 
Monumentenzorg (nu: RACM), de Roeivereniging Naarden, de heer Bas Kreuger, 
directeur van het Vestingmuseum, de heer Carlos Scheltema, voormalig architect, 
vestingkenner en secretaris van de Stichting Vesting Naarden en anderen. Dank aan allen 
die alvast met ons mee zijn gaan denken! De grote lijn in de reacties was overduidelijk 
positief, uiteraard tot onze vreugde. We hebben het plan daarna aangevuld en bijgesteld, 
vandaar de huidige aanduiding 'versie 2'. 
 
Onze wens is, dat het Vaarwaterplan aanzet tot verder onderzoek, overleg en vooral actie. 
Van de gemeente Naarden vragen we serieuze aandacht voor deze 'andere kijk op de 
Vesting'. Wij hopen dat zij in ons plan aanleiding ziet om bij de partners in het 
vestingbeheer deze visie onder de aandacht te brengen. Naar onze overtuiging past dat 
heel goed bij de huidige opvattingen over het maatschappelijk rendement van historische 
monumenten. Het geheim van succes zou kunnen zitten in betrokkenheid, samenwerking 
en besef van gezamenlijke belangen.  
 
Carlos Scheltema verwoordde in zijn ingezonden bericht in de Naarder Koerier van 31 
januari 2008 wat wij ook voelen: "Vaarwaterplan is ambitieus, maar zó aantrekkelijk en 
uitvoerbaar dat het serieuze aandacht verdient." 
 
 
Pieter Arkesteijn, Lex Maat, Ed Snel. 
April 2008. 
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3. Historische uitgangspunten 
 
De Vesting Naarden is uniek als historisch monument in West Europa. Nergens is een 
vestingstad te vinden die in zijn geheel bewaard is gebleven naar de bouw van eind 17e 
eeuw en die tot op de dag van vandaag door regelmatige restauraties voor iedereen te 
bewonderen is. 
 
Bij de restauraties is altijd getracht vast te houden aan het ontwerp van de Vesting, zoals 
dat op initiatief van Prins Willem III tot stand kwam in de jaren 1673-1685. De 
modernisering van de nog oudere Vesting, op basis van het Oud-Nederlands en Nieuw-
Nederlands Vestingstelsel is uitgevoerd onder leiding van onder meer de bouwmeesters 
Nicolaes Witsen en Adriaan Dortsman. In de loop van de eeuwen zijn belangrijke 
aanvullingen en uitbreidingen gedaan naar de inzichten van die tijd. De uitbreidingen uit 
de jaren 1870-1880 en 1900-1906 springen in het oog omdat ze nogal talrijk zijn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 1.  
Naarden in 1719, uit een 
tekening van M. Walraven 
(1723). 
De waterinfrastructuur van 
Naarden omvatte behalve de 
vestinggrachten ook een 
gedeeltelijke 3e gracht, een 
stelsel van zanderijvaarten, de 
Zeehaven en de trekvaart op 
Muiden en Amsterdam. 
Goed zichtbaar is de 
Karnemelksloot en zelfs een 
restant van de oude doorvaart 
door het Naardermeer. 
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De meest recente grote restauratie vond plaats van 1964 tot 1987. Het gehele 
binnendijkse deel van de wallen, muren, ravelijnen en de enveloppe werden hersteld. 
Bastion Katten en het buitendijkse deel van bastion Oud-Molen kwamen niet aan bod. In 
2007 is door de Rijksgebouwendienst een begin gemaakt met dit laatste gedeelte. 
We staan dus aan het begin van de voltooiing van de restauratie, een goed moment om de 
laatste finesses onder ogen te zien. 
 
Restauratie naar oorspronkelijk ontwerp staat per definitie op gespannen voet met de 
eisen van de moderne tijd. Dat geldt vooral voor het toegenomen belang van de mobiliteit 
over de weg. Ook de Vesting Naarden draagt daarvan de sporen. Zo is in 1915 de 
Amsterdamse Poort afgebroken, vanwege toenemend verkeer en omvangrijker militair 
materieel, dat niet langer zonder moeite kon passeren. In het geval van de Utrechtse Poort 
kon gekozen worden voor het maken van een doorbraak in de vestingwal en -muur, direct 
naast de poort. Een derde ontsluitingsweg is in 1939 aangelegd door middel van een 
doorbraak in de courtine Turfpoort – Nieuw-Molen. Ten behoeve van recreatie zijn 
bruggen aangebracht onder meer ten dienste van een wandel- en fietsroute via de 
buitenwal (enveloppe). 
 
De betekenis van Naarden hangt algemeen historisch gezien sterk samen met het belang 
van de rijke gewesten Holland en Zeeland en in het bijzonder met het gewicht van de stad 
Amsterdam. Naarden fungeerde als oostelijke buitenpost, zowel in het kader van de 
handel en economie (bijvoorbeeld als leverancier van brandstof in de vorm van turf), als 
in tijden van oorlog ter verdediging tegen de aanvallen van onder andere het graafschap 
Gelderland, het bisdom Utrecht en vreemde overheersers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 2. 
Naarden in 1560, de oude vestingvorm 
(uit een kaart van Jacob van Deventer). 
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4. Doelstellingen. 
 
Deze notitie is in eerste instantie gericht op de vaarwegen rond en in de Vesting als 
belangrijk onderdeel van het oorspronkelijke vestingontwerp. 
Vroeger waren deze van groot belang voor de regionale hoofdstadfunctie in het Gooi en 
de bijkomende handel en het vervoer. 
Zo had Naarden tot 1679 een zeehaven, een vaarverbinding met de toenmalige Zuiderzee. 
In 1641 werd de Trekvaart op Muiden en Amsterdam in gebruik genomen, een alternatief 
voor de - wegens verzanding - lastig bruikbaar te houden zeehaven. Hoe belangrijk de 
verbinding (en de stad Naarden) was, blijkt uit het feit dat de aanleg van de vaart in drie 
gelijke delen betaald is door de steden Amsterdam, Muiden en Naarden. 
Het commerciële scheepvaartverkeer (ten behoeve van goederen en personen) maakte 
eeuwenlang intensief gebruik van het vestingwater dat primair een militaire verdedigende 
functie had.  
Daarnaast werden nieuwe vaarwegen aangelegd, zoals de zanderijsloten rond de stad ten 
behoeve van de afvoer van zand dat onder meer werd afgegraven vanwege Naardens 
belangrijke functie in de Hollandse Waterlinie. De sluis in de Havens van 1606 en die bij 
de forten in de Karnemelksloot, waren cruciale "schakelpunten" in de watertoevoer voor 
dit omvangrijke inundatiesysteem. De waarde van Naarden als onderdeel van de 
beroemde Hollandse Waterlinie wordt nogal eens onderschat. 
De beurtvaart van en naar Utrecht vond plaats via de buitengracht en de Karnemelksloot; 
de oude belangrijke verbinding met de Vecht heeft daarvóór een tijdlang via het 
Naardermeer gelopen. 
Naarden en het Gooi hebben – kortom – een belangrijke waterhistorie. 
 
De economische functie van het vaarwater is de laatste 130 jaar afgenomen door de 
toename van het verkeer over de weg en het spoor. Daarvoor in de plaats komt - vooral 
de laatste jaren – een sterk toenemende belangstelling voor de recreatieve en toeristische 
waarde van het water. 
Bewoners van Naarden en anderen herontdekten het vestingwater als visgebied, het 
Vestingmuseum maakt er gebruik van, net als Scouting Olav met haar lelievletten, de 
Roeivereniging gebruikt de trekvaart en buitengracht en Vestingvaart Naarden verzorgt 
dagelijkse rondvaarten door de grachten. Daarnaast beijvert de Stichting Historische 
Haven Naarden zich voor het inrichten van een kade met historische schepen en het 
bereikbaar maken van de vestingwateren voor (kleine) recreatievaart op bescheiden 
schaal. 
Zo zijn er meer organisaties die het belang inzien van het onder de aandacht brengen van 
het totaal aan historisch erfgoed dat Naarden te bieden heeft en dat vooral vanaf het water 
gezien zo'n bijzonder perspectief krijgt. 
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5. Beoogde effecten 
 
Het water vormt een geïntegreerd onderdeel van het historische vestingontwerp en moet 
om die reden voldoende aandacht krijgen bij de huidige (afronding van de) restauratie en 
daarna. Tevens moet gekeken worden naar een zinvolle inpassing in de huidige status en 
het gebruik van Naarden als levend monument. De inzet van het vestingwater voor 
recreatie en toerisme biedt daarvoor goede kansen. 
 
De vesting is vooral vanaf het water zeer pittoresk en het ontsluiten van grotere delen van 
de vestinggrachten biedt de mogelijkheid de unieke belevingswaarde van de totale 
Vesting beter zichtbaar te maken vanuit een - ook letterlijk - uniek perspectief. 
Het bijzondere van de Naardense Vesting is vooral dat de stad volledig omringd is met 
verdedigingswerken. Een volledige rondvaartroute biedt mogelijkheden dat ook als 
zodanig te ervaren. 
 
De toeristische beleving van de Vesting en het natuurschoon er omheen, wordt meer 
waard als de vestingwateren ook daadwerkelijk in gebruik zijn, zij het op bescheiden, 
gecontroleerde schaal en bij voorkeur met gebruikmaking van historische schepen. 
 
Het gebruik van het vestingwater als aanvullende vervoerroute kan de overige 
verkeersdruk in en rond de Vesting doen afnemen, in combinatie met "slimme" 
parkeermogelijkheden en toeristische logistiek. 
 
Het water kan dienen als aanvoerroute van (nieuwe) bezoekers. De inrichting van de 
Historische Haven zal water- en schepenliefhebbers trekken; de geplande vaarverbinding 
tussen de jachthaven en de Trekvaart biedt in de toekomst een toegangsroute vanaf het 
Gooimeer. Ook de geplande nieuwe functie van de boerderij Stadzigt als poort naar het 
Naardermeer, vraagt om een "aanvoerroute" over water. 
 
Het vaarwater kan een waardevolle aanvulling zijn op de bestaande toeristische routes in 
de Vesting, zoals wandel- en fietsroutes, vooral als voor aanlegsteigers wordt gezorgd. 
Daarnaast ontstaan steeds meer combinatiemogelijkheden van activiteiten op toeristisch 
gebied, zoals de gecombineerde wandel- en vaarroute die de VVV aanbiedt. 
 
Tijdens de restauratie (ook in de toekomst) biedt het ontsluiten van het complete 
vestingwater betere alternatieven voor gebruik. 
Een voorbeeld hiervan is de hinderlijke tijdelijke afsluiting van de Sluis-doorvaart tussen 
de Nieuwe en Oude Haven eind 2007 en de daarop volgende noodstutting van de 
Sluisbrug, die zo laag is aangebracht dat de doorvaarthoogte te beperkt is voor sommige 
regelmatige gebruikers van dit water, zoals één van de rondvaartboten. 



 

  |  Vaarwaterplan Vesting Naarden  |  Versie 2.2  |  Augustus 2008  |     10 

6. Voorstellen voor verdere ontsluiting. 
 
In het perspectief zoals hier geschetst, is het wenselijk om het vestingwater verder te 
ontsluiten voor recreatief, toeristisch en particulier gebruik. Buiten de grachtengordel 
bevinden zich echter nog meer vaarten en kanalen waarvan sommige het vestingwater 
verbinden met de "buitenwereld" zoals de Vecht. Ook dat water verdient aandacht, omdat 
het historische en bezienswaardige plekken over het water bereikbaar maakt.  
Bij alle voorstellen voor uitvoering zoals die hier worden verwoord, gaan we uit van 
zorgvuldig gebruik op kleine schaal en voor kleine vaartuigen.. 
 
 
6.1 Ontsluiting van het Vestingwater  
 
De bevaarbaarheid van het vestingwater wordt bepaald door een aantal belangrijke 
factoren: 
 
• De secundaire zeewering in de vorm van de Zuiderzeedijk, die door middel van de 

Oostbeer en Westbeer aansluit op de wallen van de Vesting. 
• De doorvaartmogelijkheden van de bruggen (zowel vast als beweegbaar). 
• De aanwezigheid van ontsluitingswegen ten behoeve van het wegverkeer. 
• Incidenten, zoals restauratie- en onderhoudswerkzaamheden. 

 
Hierna worden drie voorstellen uiteengezet, die in grote mate tegemoet komen aan de 
beoogde effecten: 
 
A1 Het herstellen van de doorvaartmogelijkheid in de binnengracht ter plekke van de 
 Amsterdamsestraatweg, vóór de courtine. 
A2 Het aanleggen van een doorvaartmogelijkheid in de Burgemeester van Wettumweg 
 ("doorbraak"), vóór de courtine. 
B Het aanleggen van een doorvaartmogelijkheid in de Oostzeedijk, ter hoogte van de 
 Oostbeer en tankval. 
 
A1. Het in ere herstellen van de brug in de Amsterdamsestraatweg, direct buiten de 

courtine Oud-Molen - Nieuw-Molen, vóór de plek van de voormalige Amsterdamse 
Poort.  
Tijdens het bestaan van de Amsterdamse Poort bevond zich een dergelijke brug 
ongeveer 20 meter voor de muur van de courtinewal. De plaats is nog duidelijk 
zichtbaar aan de muren ter weerszijden van de weg onder aan het talud en de 
afwijkende hekken (railing) ter plaatse. Na de afsluiting van de vaardoorgang is een 
duiker aangelegd naast de voormalige brug. 
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In de Beheersvisie Vesting Naarden1, het geldende brondocument voor de 
restauratie en het onderhoud van de Vesting, wordt als beheersproject 12 genoemd: 
"herstellen watergang voor roeiboten en kano's; bomen langs de toegangsweg 
verwijderen; maken van een brugconstructie". 

Afbeelding 3. 
Situering van de voormalige brug in de Amsterdamsestraatweg. Links van de voormalige brug de duiker.  
 

 
 
 
Afbeelding 4.  
Situatie Amsterdamse 
Poort vóór de afbraak 
in 1915.De brug is 
goed herkenbaar. 
Let ook op de 
waterpoterne (haven-
toevaart, de Pijp) 
links van de poort, 
hier nog als gemetseld 
booggewelf. 
 



 

  |  Vaarwaterplan Vesting Naarden  |  Versie 2.2  |  Augustus 2008  |     12 

A2. Het aanleggen van een brug in de Burgemeester van Wettumweg, buiten de 
courtinewal en –muur, op soortgelijke wijze als in de Amsterdamsestraatweg.. 
Bij aanleg van de "doorbraak" in 1939, is geen brug geplaatst. Wel bevond zich 
voor die tijd even verderop de Kippebrug, een houten voetgangers-verbinding vanaf 
bastion Turfpoort naar de Bedekte Weg en verder naar het station Naarden-Bussum. 

Afbeelding 5. Huidige situatie Burgemeester van Wettumweg ("de doorbraak" van 1939). 
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Ad. A. De combinatie van voorstellen A1 en A2 levert een zeer belangrijk effect 
op: het water dat momenteel wordt afgesloten door de Amsterdamsestraatweg en de 
Burgemeester van Wettumweg (dus het water rond bastion Nieuw-Molen) wordt 
hiermee ontsloten en er ontstaat een doorvaartmogelijkheid door de binnengracht, 
tussen Oost- en Westbeer. Dit  binnendijkse gedeelte van de binnengracht staat dan 
in verbinding met de buitengracht op twee plekken: via de nieuwe brug in de 
Amsterdamsestraatweg en via het oostelijke Boomgat (nabij de Oostbeer). 

 
Belangrijke effecten daarvan zijn onder meer: 
• (Sterk verbeterde) doorvaartmogelijkheden van het Vestingmuseum naar de 

Nieuwe Haven en andere wateren (trekvaart, Karnemelksloot). 
• Mogelijkheden om de twee musea (Vesting- en Comenius-museum) via het 

water te verbinden; de toekomstige Historische Haven ligt op deze route. 
• Ontsluiten van het water rond bastion Nieuw-Molen als bezienswaardig 

onderdeel van de binnengracht. 
• Interessante en alternatieve rondvaartroutes. 
• De mogelijkheid om vanaf het water een totaalindruk te geven van de 

vestingwerken doordat nagenoeg een hele "ronde binnenvestinggrachten" 
gevaren kan worden. 
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B. Het maken van een (afsluitbare) doorbraak met brug in de Oostzeedijk, naast de 
plaats waar nu de betonnen tankval uit de periode van vlak vóór de Tweede 
Wereldoorlog ligt, in het verlengde van de Oostbeer. 
Deze doorbraak kan met eenvoudige middelen gerealiseerd, aangezien over de dijk 
slechts fiets- en voetgangersverkeer mogelijk is. Als de dijk nog een nuttige functie 
heeft in de waterwering, kan overwogen worden om een afsluiting in het water 
mogelijk te maken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door een sluisconstructie, of een 
schotbalken-afsluiting te maken zoals die al bestaan in de Zeepoort (Oude Haven) 
en op andere plekken. 

 
Ad. B. De aanleg van deze dijkdoorbraak maakt doorvaart mogelijk van het 
noordoostelijke deel van de buitengracht. Hierdoor is het varen van een volledige 
ronde om de Vesting door de buitengracht (via Oude en Nieuwe Haven) mogelijk. 
Op deze wijze ervaart men het unieke feit dat Naarden volledig omgeven is door 
vestingwerken. Bij zorgvuldige aanleg van een doorbraak, biedt dit beter zicht op de 
tankval, feitelijk de meest recente aanvulling op de verdedigingswerken. 

 Als alternatief is het mogelijk aan beide zijden aanlegsteigers met trappen bij en 
over de tankval te maken, zoals in de Beheersvisie Vesting Naarden1 wordt 
genoemd. Dit lost echter het probleem van de gestremde doorvaart niet op. 
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Naast deze primaire mogelijkheden, zijn nog andere maatregelen denkbaar die de 
bruikbaarheid en belevingswaarde van het vestingwater kunnen bestendigen en 
verbeteren.  
 
Een bijzondere positie wordt 
ingenomen door een stukje 
buitengracht, dat ligt aan de 
noordwestkant van de 
vestingwerken. 
Het bedoelde stukje "dode 
gracht" van ongeveer 300 
meter, hoort thuis in het 
oorspronkelijke 
vestingontwerp, maar ligt er 
wat vergeten bij. Het wordt 
afgesloten door de weg naar 
Fort Ronduit (Admiraal Helfrichweg) en de Westzeedijk nabij de keerkom/loswal. 
Het lijkt voor de hand te liggen dit deel van de buitengracht ook onder handen te nemen 
als onderdeel van het vaarwater, maar dat is om praktische en historische redenen niet 
haalbaar en wenselijk. Het waterpeil in dit gedeelte is gelijk aan het omringende 
polderland en verschilt van het peil in de overige grachten. Daarnaast is voor ontsluiting 
doorbraak van de Admiraal Helfrichweg nodig, maar daar bevindt zich de inundatiesluis 
(onderdeel Hollandse Waterlinie). 
Dit deel van de buitengracht is het meest recent in 2002 uitgebaggerd, maar groeit in 
hoog tempo dicht met riet en verdient meer aandacht, omdat het zicht biedt op het 
polderland, waar de voormalige Zeehaven naar de kust leidde. 

Afbeelding 7. Huidige staat van de "dode gracht". 
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Verder valt te denken aan de volgende oplossingen: 
• Verhoging of andere bediening van bestaande bruggen. 
• Het continueren/intensiveren van onderhoud aan bruggen, walkanten en andere 

kunstwerken. 
• Schoonhouden van het water (zoals nu al regelmatig door vrijwilligers gebeurt). 
• Herbouw van de brug aan het begin van de Admiraal Helfrichweg (de 

oorspronkelijke draaibrug is in de jaren 40 van de vorige eeuw vernietigd en zonder 
veel historisch besef in beton herbouwd). 

• Het herplaatsen van sluisdeuren in de sluis tussen Oude en Nieuwe Haven. 
• Door herstel van bestaande of aanleg van nieuwe steigers op diverse plaatsen, kan 

de toegang tot de vestingwerken verbeterd worden, waarbij bijzondere aandacht kan 
worden geschonken aan plaatsen nabij bezienswaardigheden zoals de musea, het 
verzetsmonument, de kinderboerderij, de Utrechtse Poort en de havens. Bij Fort 
Ronduit kan zoiets bijvoorbeeld met een verhoogde "belvedère" met steiger aan de 
noordzijde van het eiland, met zicht op de voormalige Zuiderzeekust. Deze 
mogelijkheden worden ook met zoveel woorden genoemd in de Beheersvisie 
Vesting Naarden1 (daarin wordt gesproken over follies, uitzichtpunten waarbij 
uitleg wordt gegeven). 
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6.2 Mogelijkheden van het water buiten de Vesting 
 
Buiten de grachten van de vestingwerken bevindt zich nog meer water, dat in 
verschillende tijdperken van de geschiedenis een grote rol heeft gespeeld. Naast het 
ontsluiten van het directe vestingwater verdienen deze vaarten en watergangen ook onze 
aandacht. Zonder volledig te willen zijn, willen we nog een aantal mogelijkheden en 
kansen onder de aandacht brengen, die het verdienen nader bekeken en uitgewerkt te 
worden. 
 

● De Vereniging 
Natuurmonumenten is beheerder 
van het Naardermeer en heeft 
vergevorderde plannen om haar 
bezoekerscentrum te verplaatsen 
naar de boerderij Stadszigt 
(genoemd naar het voormalige 
landgoed aldaar) aan de oostzijde 
van het meer, nabij de 
Karnemelksloot. Het vertrekpunt 
van de rondvaarten die 
Natuurmonumenten verzorgd op 
het Naardermeer, zal mee 
verhuizen naar dit nieuwe 
centrum, waar ook een theehuis 
en kantoren worden 
ondergebracht. 
Een steiger in de Karnemelksloot 
op loopafstand van Stadszigt kan 
een nieuwe halte op de 
verbindingsroute vormen met het 
Vestingwater. 
 

 
● Het is de moeite waard om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om delen van het 
oude zanderijvaarten-stelsel en andere watergangen buiten de directe Vesting te 
herstellen en bevaarbaar te maken. In opdracht van Generaal Krayenhoff is bijvoorbeeld 
in 1817 een gedetailleerde kaart gemaakt, waarop nog af te graven verhogingen in het 
landschap nauwkeurig zijn aangegeven. Deze vormden een gevaar voor de verdediging 
van de Vesting. Interessant is dat op deze kaart ook het stelsel van aan- en afvoer-
waterwegen is aangegeven. Er bestaan ook kadasterkaarten uit het midden van de 19e 
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eeuw die het vaartenstelsel tonen. Vele delen van dat stelsel zijn verdwenen onder 
bebouwing en wegen, maar andere bestaan nog, bijvoorbeeld de waterpartijen in het 
Rembrandtkwartier, het binnendijkse kanaal langs de Oostzeedijk en delen van de 
zogenoemde "derde gracht" aan de zuidwestzijde van de Vesting. 
 
● De inspanningen van de Stichting Historische Haven lijken vruchten te gaan afwerpen. 
De verbinding tussen de Trekvaart op Muiden en Amsterdam en de nieuwe Naardense 
Jachthaven komt er, waardoor een nieuwe interessante vaarverbinding ontstaat met het 
Gooimeer en omliggende plaatsen. De gewenste passantensteiger past bij andere plannen 
van dien aard. Het inrichten van een Historische Haven (in de Nieuwe Haven) zal de 
bezienswaardigheid en het perspectief op het Naardense water zeker bevorderen. 
 
● Bij een goede waterwegen-infrastructuur bestaat de mogelijkheid (ook nu al 
gedeeltelijk) om grotere vaartochten te maken, die zicht bieden op de wijdere omgeving. 
De Karnemelksloot biedt via de 's Gravelandsevaart verbinding met de Vecht bij Weesp 
(via de sluis bij Uitermeer), de Trekvaart eindigt bij Muiden (via de Keetpoortsluis) ook 
in de Vecht. Deze waterverbindingen bieden mogelijkheden voor het varen van een 
rondje om het Naardermeer, via historische beurtvaart- en trekschuitroutes. 
Ook in de omliggende gemeenten wordt gedacht over en ge-experimenteerd met 
toeristische (interlokale) vaarroutes. We noemen in het bijzonder Weesp en Muiden, maar 
er zijn ook plannen om de vaarverbinding met het plassengebied opnieuw bruikbaar te 
maken. Naarden zou met een heldere visie op het vaarwater ook in deze regionale 
plannen een sleutelrol kunnen vervullen. 
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6.3 Praktische randvoorwaarden 
 
Bij de uitvoering zal - vooral dicht bij de vestingwerken van Naarden - het historische 
besef centraal moeten staan en inpassing in de omgeving, afgewogen tegen de praktische 
bruikbaarheid in de moderne tijd. Dat vergt zorgvuldigheid, overleg en inwinnen van 
deskundige meningen en adviezen en vooral ook dialoog met (toekomstige) gebruikers. 
Een aantal voorbeelden. 
 
• In verband met de praktische bruikbaarheid zouden (vaste of onbediende) bruggen 

een vrije doorvaarthoogte moeten hebben van minimaal 1,70 meter, gerekend vanaf 
het hoogste waterpeil (zomerpeil) ten behoeve van schepen met een (lage) opbouw. 
De doorvaartbreedte zou minimaal 5 meter moeten bedragen. Dit zou bijvoorbeeld de 
mogelijkheid van doorvaart betekenen voor de huidige rondvaartboten van 
Vestingvaart Naarden en het Vestingmuseum. 

• Bij aanleg van beweegbare bruggen ontstaan uitgebreidere mogelijkheden. 
Beweegbare bruggen kosten meer, maar bieden wel duurzame mogelijkheden voor 
(historische) vaarten met wat grotere schepen. Brugbediening is mogelijk door 
toepassing van moderne technieken, waarbij (vergunninghoudende) schippers zelf de 
brug kunnen bedienen. Mogelijk is dit ook een optie voor de al aanwezige (ophaal-
)bruggen in de buitengracht. 

• De bereikbaarheid van de Vesting over de weg zal niet nadelig beïnvloed mogen 
worden door beweegbare bruggen, hoewel hierbij aangetekend wordt dat de gemeente 
Naarden de intentie heeft het (doorgaand) verkeer door de Vesting te beperken. 

• Voor vaarmogelijkheden dient de vaarwaterdiepte (van gemiddeld 1,60 – 1,80 meter) 
op peil gehouden te worden. Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en 
Vecht/Waternet voert dit uit, gezien de spaarbekkenfunctie van het vestingwater. 

• Bij bruggen in de toegangswegen naar de Vesting, is het mogelijk deze zo direct 
mogelijk tegen de courtinemuur te plaatsen (zoals nu in de Kapitein Meyerweg). Daar 
zorgt de maaiveldhoogte van de Vesting voor de grootste doorvaarthoogte bij 
gesloten brug. Bij plaatsing op enige afstand van de muren echter, kan een verhoging 
in het wegdek worden aangebracht, wat de mogelijkheid schept voor een grotere 
doorvaarthoogte. Deze laatste mogelijkheid verdient de voorkeur. 

• Bij het plaatsen van steigers zullen schippers, roeiers, vissers, kanovaarders en de 
rondvaartverzorgers specifieke wensen hebben ten aanzien van constructie, grootte, 
hoogte (drijvend of vast) en ligging daarvan. Ook de plaats van de steigers moet goed 
overwogen worden (logistiek logisch, landschappelijk aantrekkelijk, enzovoorts). 

• Bij de keuze van het restaureren of bouwen van aanpassingen, bruggen en 
kunstwerken dient veel aandacht aan authenticiteit en historisch verantwoorde 
materialen en bouwwijzen besteed te worden. Daarbij kan er voor gekozen worden – 
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zoals de laatste jaren gangbaar is – om de moderne aanpassingen duidelijk te 
onderscheiden van de oorspronkelijke historische bouw. 

Afbeelding 8. Bestaande situatie (na restauratie) aan de Kapitein Meyerweg bij de Utrechtse Poort. 
Op moderne wijze en met moderne materialen wordt de historie zichtbaar en is de doorvaartmogelijkheid 
hersteld. De doorvaarthoogte is echter zeer gering.
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7. Verantwoording Vaarwaterplan Vesting Naarden 
 
Onze belangstelling voor de geschiedenis van de vestingwerken van Naarden wordt 
gevoed door onze ervaringen als schipper bij de rondvaarten van Vestingvaart Naarden.  
Bij elke rondvaart beleven wij al varend en pratend met de passagiers opnieuw een 
bijzondere ervaring, van zo dichtbij kijkend naar de – ook binnen Europa – unieke 
vestingwerken van Naarden. 
 
In juni 2005 startte Vestingvaart Naarden met regelmatige rondvaarten door het 
noordelijk deel van de vestingwateren, uitgevoerd door een 15-tal vrijwillige schippers. 
In het seizoen 2007 maakten al ruim 7000 personen zo'n rondvaart. Vele daarvan zijn 
inwoners van Naarden en het Gooi, een ander deel bestaat uit toeristen van verder weg. 
Bijna zonder uitzondering bestempelen zij de rondvaarten als verrassend en uniek. 
 
Met ons initiatief voor een Vaarwaterplan Vesting Naarden willen wij bereiken dat er een 
visie vanaf het water op de vestingwerken van Naarden ontstaat, waarbij wordt 
aangesloten op de historische functie die het water rondom de Vesting altijd heeft gehad, 
ook als onderdeel van de Hollandse Waterlinie. 
 
Het is nu tijd dat Naarden een heldere visie ontwikkelt op zijn vestingwater als integraal 
deel van een unieke Vesting. Deze visie moet leiden tot afgewogen beslissingen bij het 
restaureren van de vestingwerken. Het vestingwater lijkt tot nu toe een vergeten 
onderdeel van de vestingwerken. Het water wordt ook bij andere bekende vestingsteden 
herontdekt vanuit het perspectief van toerisme en beleving. 
 
Deze notitie biedt een aantal concrete voorbeelden van relatief eenvoudige en goedkope 
restauraties die het vaarwater van de Vesting Naarden weer toegankelijk maken. 
 
Van deze aanpak zullen velen, inwoners, toeristen, ondernemers en culturele instellingen 
uiteindelijk de vruchten plukken. Hoe beter Naarden weet wat het zelf wil, hoe 
effectiever daarover met de Rijksgebouwendienst gesproken kan worden in het kader van 
een meer integrale restauratievisie. Een heldere visie biedt tevens mogelijkheden om 
effectief met omliggende gemeenten (Huizen, Weesp, Muiden) en bijvoorbeeld de 
Provincie in overleg te gaan, om aansluiting te vinden bij plannen en ideeën die elders 
ontwikkeld worden en het onderlinge verband en de afstemming te bevorderen. 
 
Landelijk en internationaal gezien is de aandacht voor "historische beleving" en 
toegankelijkheid van vestingwerken, voormalige militaire installaties en andere 
onroerende monumenten groeiend. Er bestaan vele (inter-)nationale organisaties voor 
bijvoorbeeld behoud en restauratie van Vestingsteden en de Hollandse Waterlinie. 
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Individuele gemeenten in Nederland die (resten van) een vesting rijk zijn, beheren en 
gebruiken deze op afgewogen wijze op basis van een heldere visie. Naast historische 
steden met rondvaarten zoals Amersfoort, Alkmaar, Dordrecht, Breda en Bourtange, 
heeft vooral Den Bosch opvallend succesvol het gebruik van het historische vaarwater 
omgezet in een toeristische trekpleister. 
 
Daarom ons initiatief om nu ook in Naarden met behulp van een Vaarwaterplan een visie 
vanaf het water te ontwikkelen op een meer integrale "terugrestauratie" van de 
vestingwerken en vestinggrachten van Naarden.  
 
De tijd is rijp om aandacht te schenken aan het maatschappelijk rendement van Naarden's 
historische erfenis. 
 
Hierbij onze eerste aanzet. 
 
 
 
 
Website:  www.vaarwaterplan.nl 
Mailadres: info@vaarwaterplan.nl 
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Bijlage 3. 
Ingezonden brief in de Naarder Koerier van 31 januari 2008, nr. 1408. 
 
Vaarwaterplan 
 
Niets is heerlijker dan in een mooie en interessante omgeving rondgevaren te worden en 
uitleg te krijgen over wat je ziet. In een deel van de vestinggrachten kan dat al sinds 
tientallen jaren met de rondvaartboot vanuit het Nederlands Vestingmuseum. Ook 
"Vestingvaart Naarden", een onderneming van vrijwilligers, vaart met rondvaartboten 
vanaf de Nieuwe Haven in de vestinggrachten. Vlak buiten de Utrechtse Poort is jaren 
geleden een verdwenen bruggetje in ere hersteld. De Rijksgebouwendienst voldeed later 
aan het verzoek om dat bruggetje (vroeger een kraanbrug als bij fort Ronduit) iets hoger 
te leggen en ook de brug in de verlegde Kapitein Meijerweg hoog genoeg te maken, zodat 
de museumboot er onderdoor kan varen. Maar zonder een vreselijk lange omweg kunnen 
rondvaartboten nog steeds niet overal in de binnengrachten komen. Enkele van de 
vrijwillige rondvaartschippers hebben een prachtig plan, het "Vaarwaterplan". Recentelijk 
schreven zij, Pieter Arkesteijn, Lex Maat en Ed Snel, over dat plan een rijk geïllustreerde 
brochure (reader) waarin hun plan staat. Het "Vaarwaterplan" beoogt nu ook de brug die 
in de 17e eeuw in de andere toegangsweg door de Amsterdamse Poort (bij de 
"Turfloods") lag, in ere te herstellen en een soortgelijke brug aan te leggen in de 
Burgemeester Van Wettumweg. Daardoor zouden de museumboot en de rondvaartboten 
door alle binnengrachten rondom de hele vesting kunnen varen. Er blijft dan nog maar 
één obstakel over waardoor niet helemaal rondom in één keer doorgevaren 
kan worden: de Oostdijk. Die heeft altijd nog de status van zeewering en daar kan dus 
geen brug worden aangelegd. Maar rondvaartpassagiers zouden bijvoorbeeld kunnen 
"stuivertje wisselen" door lopend over de dijk of langs de Oostbeer over te steken naar 
elkaars rondvaartboten die aan weerszijden van dijk of beer wachten.  
"Vaarwaterplan" is ambitieus, maar zó aantrekkelijk en uitvoerbaar dat het serieuze 
aandacht verdient. 
 
Stichting De Vesting Naarden. 
Carlos Scheltema, secretaris. 
 


