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INLEIDING  
 
De uitvoeringsstrategie Vaarwegen is onderdeel 
van een reeks strategienota’s, die samen een 
compleet kader bieden voor de instandhouding van 
de provinciale weg- en vaarweginfrastructuur. 
 
Alle handelingen van de provincie Flevoland ten 
aanzien van vaarwegen zijn gebaseerd op de taken 
op dat gebied en op de politieke keuzes die daar 
richting en uitvoering aan geven. De 
uitvoeringsstrategie Vaarwegen is het middel om 
die keuzes voor de komende jaren inhoudelijk en 
procesmatig te concretiseren. Dit op basis van 
zowel het in stand houden van de 
vaarweginfrastructuur op het meest 
kosteneffectieve niveau, als de te maken keuzes 
over na te streven kwaliteitsniveaus voor beheer 
en onderhoud.  
 
De uitvoeringsstrategie Vaarwegen beschrijft alle 
onderdelen die tezamen de infrastructuur voor de 
scheepvaart vormen. De belangrijkste onderdelen 
zijn de diepte van de vaarwegen, de 
oeverconstructies, de objecten (sluizen en 
beweegbare bruggen), de afmeervoorzieningen en 
het groen langs de vaarwegen (talud, plasberm en 
natuurvriendelijke oevers). Daarnaast wordt 
aandacht besteed aan de bediening van de 
objecten en het nautisch toezicht.  

 
 
De gebruikers van de vaarwegen hebben belang bij 
een geheel van vaarwegen infrastructuur, die nu 
en in de toekomst past bij hun wensen en 
ambities. Dit heeft betrekking op zowel de 
beschikbaarheid als het kwaliteitsniveau van die 
infrastructuur. De mate waarin de wensen van de 
beroepsvaart en de recreatietoervaart kunnen 
worden gerealiseerd is afhankelijk van het 
provinciale beleid ten aanzien van economische 
ontwikkelingen en mobiliteit op het water, en van 
de keuzes die worden gemaakt in de toekomstige 
kwaliteitsniveaus voor de vaarwegen.  
 
De uitvoeringsstrategie is ook nodig om naar 
derden aan te geven waar grenzen liggen in het 
gebruik van de vaarwegen, gegeven de functie van 
de vaarweg. Hiertoe is de Verordening voor de 
fysieke leefomgeving Flevoland 2012 vastgesteld. 
Daarna zijn begin 2013 de nadere regels 
Ligplaatsen en afmeervoorzieningen (HB 1373178) 
vastgelegd, waarin is bepaald hoe de provincie om 
wil gaan met het gebruik van de oevers en de 
aanleg van afmeervoorzieningen door derden.  
 
De uitvoeringsstrategie gaat tenslotte in op twee 
statenmoties.  
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SAMENVATTING 
 
 
De uitvoeringsstrategie Vaarwegen is het middel 
om keuzes op het taakgebied van provinciale 
vaarwegen voor de komende jaren inhoudelijk en 
procesmatig te concretiseren. Dit op basis van 
zowel het in stand houden van de 
vaarweginfrastructuur op het meest 
kosteneffectieve niveau, als de te maken keuzes 
over na te streven kwaliteitsniveaus voor beheer 
en onderhoud.  
 
Het vaarwegenareaal waar de provincie Flevoland 
eigenaar en beheerder van is bestaat uit 157 
kilometer vaarweg, 8 sluis-brug combinaties, 3 
beweegbare bruggen en 3 sluizen zonder 
beweegbare brug. Daarnaast is de provincie 
beheerder van 10 kilometer vaargeul op de grens 
met de provincie Overijssel. 
 
De primaire functie van de vaarweginfrastructuur 
is de economische functie voor de beroepsvaart en 
de recreatietoervaart. In de loop van de jaren is 
het belang van andere functies toegenomen: die 
voor natuur, landschap en cultuurhistorie en als 
onderdeel van het stedelijk woon- en leefmilieu.  
Daarnaast hebben de vaarten voor het waterschap 
Zuiderzeeland de functie als verzamel- en 
afvoerkanaal voor overtollig polderwater. 
 
Het is de verwachting dat het gebruik van de 
vaarweg door de beroepsvaart zich in de komende 
jaren zal stabiliseren. Dit geldt vooral voor het 
gebruik van de Zuidersluis, Noordersluis en 
Urkersluis door de beroepsvaart. Bij de overige 
objecten zal de geleidelijke daling van het gebruik 
zich blijven voortzetten.  
De recreatietoervaart zal zich de komende jaren 
voor alle vaarwegen stabiliseren, zo is de 
verwachting. 
 
Er wordt onderscheid gemaakt in zeven onderdelen 
van de vaarweg infrastructuur, te weten de 
vaarwegbak, de oeverconstructies, de objecten 
(sluizen en beweegbare bruggen), de 
afmeervoorzieningen, het groen langs de 
vaarwegen (talud / plasberm en natuurvriendelijke 
oevers), de bediening van objecten en het nautisch 
toezicht. 
 
Voor elk van deze onderdelen is de strategie 
uitgewerkt in drie niveaus van maatregelen voor 
beheer en onderhoud.  
Op het minimumniveau worden alleen maatregelen 
getroffen die wettelijk nodig zijn, die 
randvoorwaardelijk zijn voor het vervullen van de 
economische functie van de provinciale vaarten als 

vaarweg, de veiligheid waarborgen zodat claims 
richting provincie worden geminimaliseerd en die 
leiden tot kosteneffectief beheer en onderhoud. 
Het basisniveau gaat daarnaast uit van 
maatregelen die de overlast voor de gebruikers van 
de vaarwegen beperken.  
Op het plusniveau tenslotte wordt dit aangevuld 
met maatregelen die voor de gebruikers de 
kwaliteit, het gebruik, aanzicht en beleving van de 
vaarwegen verhoogt.    
 
Per onderdeel is bepaald op welk niveau het zich 
op dit moment bevindt. Bij vier van de zeven 
onderdelen is de huidige manier van werken gelijk 
of lager aan het minimumniveau. Bij de andere 
drie onderdelen komt de huidige situatie overeen 
met het basisniveau.  
Ook is aangegeven hoe de berekende kosten van de 
kwaliteitsniveaus zich verhouden tot de huidige 
budgetten. Het totaal van deze beschikbare 
budgetten is voldoende om het onderhoud van de 
vaarwegen op het minimumniveau uit te voeren.  
 
De vervanging van brugklappen, sluisdeuren en 
andere grote zaken is de laatste jaren via het 
PMIRT ten laste gebracht van het niet-jaarlijks 
onderhoud. Hoe in de toekomst wordt omgegaan 
met deze problematiek wordt uitgewerkt in een 
aparte nota, die eind van 2013 aan het bestuur 
wordt voorgelegd. 
 
Bij de politieke besluitvorming over het te kiezen 
toekomstige niveau van beheer en onderhoud 
worden ook de keuzes in gewenste niveaus voor de 
rest van de provinciale infrastructuur betrokken.  
Deze besluitvorming vindt plaats in het vierde 
kwartaal van 2013.  
 
Tot het moment dat de keuze in niveaus voor de 
totale provinciale infrastructuur wordt gemaakt, 
wordt er van uitgegaan dat het beheer en 
onderhoud van de vaarwegen wordt uitgevoerd 
binnen de bestaande kaders.  
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1  
PROVINCIALE VAARWEGEN:  
DE KADERS  
 
Het nut en de noodzaak van provinciale 
vaarwegen wordt in dit hoofdstuk van 
verschillende kanten belicht. Als eerste is het 
doel van de vaarwegen aangegeven. Daarna is 
het wettelijke kader beschreven, gevolgd door 
het beleidsmatige kader en de politiek-
bestuurlijke aspecten.  
  
1.1   Doel van provinciale vaarwegen 
Vrijwel al het water in de provincie Flevoland is 
geschikt om te varen. Echter, vanaf de aanleg van 
de provincie zijn alleen de grote vaarten 
toegankelijk gemaakt en ingericht voor de 
beroepsvaart. Deze vaarten zijn vanwege die 
(boven-) regionale functie in beheer en eigendom 
van de provincie Flevoland (zie bijlage 1). De 
provincie heeft de taak als beheerder van die 
vaarwegen, daar waar het de vaarwegmobiliteit 
betreft. 
 
De meeste onderdelen van de vaarwegen zijn 
aangelegd direct na de droogleggingaanleg van de 
polders. Alleen de voorzieningen voor de 
recreatietoervaart, zoals de passantensteigers, zijn 
later aangelegd. Dit omdat het belang van de 
vaarwegen voor de recreatie in de loop van de 
jaren sterk is toegenomen.  
 
De provinciale vaarten hebben tenslotte een 
belangrijke doel om het overtollige polderwater te 
bergen en af te voeren via de gemalen. De 
verantwoordelijkheid voor het beheer van de 
waterkwantiteit en -kwaliteit ligt bij het 
waterschap Zuiderzeeland (ZZL). 
 
1.2  Wettelijke en landelijke kaders 
Scheepvaartverkeerswet en Binnenvaart 
Politiereglement 
De Scheepvaartverkeerswet is de basis van alle 
verkeersregels voor de scheepvaart, gericht op  
het veilig en vlotte verloop van het 
scheepvaartverkeer.  
 
De Scheepvaartverkeerswet verder uitgewerkt in 
het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) andere 
bepalingen ter voorkoming van aanvaringen. Dit 
betreft onder andere verkeerstekens (verbods-, 
gebods-, aanwijzingstekens etc.) en regels voor het 
innemen van een ligplaats (veilig liggen, en 

situaties en plaatsen waar geen ligplaats mag 
worden ingenomen).  
 
Waterwet 
In Nederland zijn meerdere instanties beheerder 
van een vaarweg: het Rijk, gemeenten 
waterschappen en provincies. De Waterwet is eind 
2009 in werking getreden met als uitgangspunt, dat 
er voor de waterkwaliteit en -kwantiteit maar 
twee beheerders zijn: de waterschappen en het 
Rijk. Om de situatie bij het vaarwegbeheer hier 
goed op af te stemmen voorziet die wet erin, dat 
ook provincies en gemeenten als 
vaarwegbeheerder kunnen worden aangewezen.  
Provincies zijn verantwoordelijk gemaakt om vast 
te leggen welke overheid beheerder is van welke 
vaarweg.  
 
De provincie Flevoland heeft dit proces tussen eind 
2010 en eind 2012 doorlopen in nauw overleg met 
de zes Flevolandse gemeenten, het waterschap 
Zuiderzeeland en Rijkswaterstaat IJsselmeergebied 
(RWS). De uitkomsten ervan zijn opgenomen in de 
Verordening voor de Fysieke Leefomgeving 
Flevoland 2012 die is vastgesteld door Provinciale 
Staten op 12 december 2012 (HB 1351828). 
Uitkomst van dit proces is, dat de provincie 
eigenaar en beheerder blijft van alle wateren waar 
het nu ook vaarwegbeheerder is.  
 
Bij het vastleggen van de vaarwegbeheerders voor 
Flevoland zijn twee mogelijke wijzigingen ten 
opzichte van het bovenstaande vaarwegareaal 
benoemd: 
- de provincie als nautisch beheerder van de Hoge 
Dwarsvaart en de Larservaart. In deze twee 
vaarten is ruim 10 jaar geleden een sluis voor de 
recreatietoervaart aangelegd en maken daardoor  
deel uit van het regionale toeristische netwerk van 
vaarwegen. Op dit moment vaart de provincie op 
verzoek van het waterschap “om niet” in deze 
twee vaarten. De kostenverdeling van de nieuwe  
situatie moet nog nader worden bepaald; 
- de provincie wordt naast nautisch beheerder ook 
vaarwegbeheerder van de vaargeul in het 
Vollenhoverkanaal, Vollenhovermeer en 
Kadoelermeer. Tot nu toe is het waterschap 
Zuiderzeeland daar vaarwegbeheerder. Een 
belangrijke voorwaarde voor het overnemen van 
die taak is dat er afspraken worden gemaakt over 
de kostenverdeling. De financiële gevolgen hiervan 
betreffen alleen het op diepte houden van de 
vaargeul. Het waterschap blijft beheerder van alle 
oeverconstructies in die wateren.  
 
Beide onderdelen moeten nog definitief met het 
waterschap worden afgesproken.  
 



Uitvoeringsstrategie Vaarwegen, HB 1413715 12

Natuurvriendelijke oevers en Europese 
Kaderrichtlijn Water  
De provincie Flevoland heeft vanaf 1993 
natuurvriendelijke oevers (NVO) aangelegd: eerst 
in de Zwolsevaart en later in andere vaarten. Deze 
oevers hebben tot doel om de flora en fauna meer 
ontwikkelingskansen te geven door het verbeteren 
van de waterkwaliteit. Ook wordt met deze oevers 
een bijdrage geleverd aan de doelstelling voor de 
waterkwantiteit. 
Een nevendoel is het voor de recreatietoervaart 
meer gevarieerd maken van de anders zo strakke 
en rechte oevers van de vaarten in Flevoland. Ook 
zijn poelen uitgegraven, onder andere als 
paaiplaatsen voor vis. Het overgrote deel van de 
oevers langs de provinciale vaarten in het 
Omgevingsplan Flevoland aangemerkt als 
ecologische verbindingszone. 
 

 
Natuurvriendelijke oever Hoge vaart 
 
De Europese Kaderrichtlijn Water heeft in 2008 
regio’s verplicht om maatregelen te nemen om de 
waterkwaliteit te verbeteren. Deze bestuurlijke 
afspraken hebben voor Flevoland geleid tot een 
nieuwe impuls voor het aanleggen van NVO’s, die 
zijn vastgelegd in de partiële herziening 
Omgevingsplan (water) uit 2009 (HB 879724). Ten 
opzichte van eerdere doelen zijn de maatregelen 
nu vooral gericht op het realiseren van een goede 
ecologische waterkwaliteit van het watersysteem. 
Ook dragen deze oevers bij aan de functie voor 
waterberging. 
 
Het Rijk heeft alle regionale doelen gebundeld in 
het Stroomgebiedbeheerplan Rijn – Delta. De 
Europese Unie zal Nederland aanspreken op de 
resultaatverplichting die in dat beheerplan zijn 
vastgelegd. 
Voor de Noordoostpolder zal uiterlijk in 2021 in 
totaal 40 % van de oevers natuurvriendelijk 
ingericht moeten zijn om aan deze doelen te 
voldoen. Dit betekent de aanleg van nog eens 29 
kilometer aan natuurvriendelijke oevers. In 2013 
wordt als eerste in de Lemstervaart 12 kilometer 
natuurvriendelijke oever aangelegd.  
De waterkwaliteit van het overige deel van 

Flevoland is zodanig goed, dat er daar veel minder 
strekkende kilometer natuurvriendelijke oevers 
nog aangelegd hoeven te worden. Alleen in de 
Hoge vaart ter hoogte van de Nijkerkerweg worden 
in 2013 nog enkele kilometers aangelegd.  
 
1.3  Beleidsmatige kaders 
Het beleid rond infrastructuur is verankerd in het 
Omgevingsplan en in de Nota Mobiliteit. 
 
Omgevingsplan Flevoland 
Het Omgevingsplan Flevoland (2006) beschrijft 
voor geheel Flevoland de toekomst van de 
provincie, het gewenste beleid en de daaruit 
voortvloeiende doelen, gericht op de ontwikkeling 
van een goede kwaliteit van de leefomgeving. In 
het onderdeel Verkeer en Vervoer staat, dat de 
verantwoordelijkheid van de provincie Flevoland 
(in relatie tot andere beheerders) ligt bij het in 
stand houden en verbeteren van de regionale 
vaarwegen.  
In dit plan is ook bepaald, dat het grootste deel 
van de provinciale vaarten inclusief oevers zijn 
aangewezen als ecologische verbindingszone. Dat 
betekent, dat het water en het groen ook een rol 
spelen in het versterken van de samenhang in de 
ecologische hoofdstructuur vanwege de 
beschutting die het biedt voor diersoorten om van 
het ene kerngebied naar het andere te gaan. De 
natuurvriendelijk ingerichte oevers spelen daar 
een grote rol. 
 
Nota Mobiliteit Flevoland  
De Nota Mobiliteit Flevoland (2006) is een nadere 
uitwerking van het Omgevingsplan voor het 
onderdeel verkeer en vervoer. De algemene 
beleidsdoelstelling is, dat Flevoland dient te 
beschikken over een goede infrastructuur die 
voldoet aan de verplaatsingsbehoefte van mensen. 
De bereikbaarheid is dan een belangrijk criterium. 
De infrastructuur moet vervolgens zodanig zijn 
ingericht en veilig zijn, dat er geen ongelukken 
plaatsvinden als gevolg van achterstallig 
onderhoud. Tenslotte wordt volgens de nota de 
verschuiving van goederenvervoer over de weg 
naar het water gestimuleerd. 
 
Voor vaarwegen specifiek staat centraal, dat het 
gebruik ervan door zowel beroeps- als 
recreatievaart wordt bevorderd.  
Hoewel er sprake is van een toenemende 
schaalvergroting, is er door het relatief beperkte 
vervoer van goederen over water geen voornemen 
om de capaciteit van de vaarten en sluizen te 
vergroten. De stimulans van de beroepsvaart zit, 
naast de verruiming van de bedieningstijden door 
het vanaf één centrale locatie op afstand bedienen 
van bruggen en sluizen, vooral in het ontwikkelen 
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van multimodale overslagcentra aan de randen van 
Flevoland. 
De bevordering van recreatievaart zit in het 
stimuleren van de recreatietoervaart via o.a. het 
verruimen van de bedieningstijden door 
afstandsbediening, het natuurvriendelijk inrichten 
van de oevers en het aanleggen van 
afmeervoorzieningen voor passanten. Tenslotte 
meldt de nota dat de haalbaarheid van enkele 
nieuw aan te leggen vaarroutes wordt nagegaan. 
Het initiatief daarvan ligt bij de gemeenten. 
 
Nadere regels ligplaatsen en afmeervoorzieningen 
(actualisatie Verordening voor de Fysieke 
leefomgeving Flevoland) 
Het gebruik van de provinciale vaarten wordt 
gestimuleerd vanuit de economische en 
recreatieve functie van deze wateren. In de loop 
van de jaren zijn echter delen van die 
infrastructuur door derden op een manier gebruikt, 
die niet of niet volledig past bij de functie of 
bedoeling van die infrastructuur. Het ontbreken 
van onderliggende nadere regels en van een 
handhavingkader (en daarmee van handelend 
optreden door de provincie) heeft er toe geleid, 
dat dit op sommige plaatsen een probleem is 
geworden.  
 

 
Passantensteiger Rode Zand, Lemstervaart 
 
Als onderdeel van de Verordening voor de Fysieke 
leefomgeving Flevoland 2012 zijn per 1 februari 
2013 de nadere regels voor ligplaatsen en 
afmeervoorzieningen in de provinciale vaarten van 
Flevoland van kracht geworden. Centraal in deze 
nadere regels staat het innemen van een ligplaats 
en het aanleggen van afmeervoorzieningen  
(HB 1369271). Daarnaast gaan de regels in op het 
wonen op het water en op de manier waarop deze 
regels worden gehandhaafd. 
Voor de beroepsvaart blijven de huidige kades en 

loswallen beschikbaar voor laden en lossen. De 
wachtsteigers bij bruggen en sluizen blijven 
beschikbaar voor het wachten op de volgende 
schutting en bij uitzondering voor weekeind 
gebruik. Indien de behoefte bestaat om deze 
afmeervoorzieningen ook op andere plaatsen aan 
te leggen, dan kan dat alleen daar waar 
watergebonden bedrijvigheid al aanwezig is of 
wordt ontwikkeld en is geborgd in de 
gemeentelijke bestemmingsplannen.  
 
Behalve loswallen en kaders zijn er verschillende 
soorten andere afmeervoorzieningen. Dergelijke 
constructies die geen economische of 
cultuurhistorische waarde hebben zullen op 
termijn worden verwijderd. 
 
De situatie bij de recreatievaart is anders, omdat 
de schepen kleiner en lichter zijn en daardoor de 
impact op het nautisch gebeuren kleiner is. De 
behoefte aan een tijdelijke ligplaats is ingevuld 
door de 24 passantensteigers, waar een beperking 
van de ligduur geldt van drie aaneengesloten 
dagen: deze steigers zijn bedoeld voor schepen op 
doortocht. De jachthavens zijn ingericht en 
bestemd voor de stalling van schepen en de 
passantensteigers zijn niet dus bedoeld om 
daarmee te concurreren. 
De infrastructuur van provinciale vaarten is niet 
ingericht voor woonprojecten in welke vorm dan 
ook. Op verzoek van de gemeente wordt per 
situatie vanuit de functie als vaarwegbeheerder 
nagaan of en in hoeverre zo’n project mogelijk is, 
maar de provincie zal hierbij niet initiërend of 
leidend zijn. 
 
Bestuurlijke afspraken met waterschap 
Zuiderzeeland 
Op basis van een bestuurlijke afspraak uit 2004 
(WenV/04.040327/L) is het waterschap 
Zuiderzeeland aangewezen als onderhoudsplichtige 
voor het op diepte houden van de vaarwegen. Dit 
omdat de vereiste diepgang voor de scheepvaart 
op de meeste plaatsen kleiner is dan nodig voor 
het waterkwantiteitsbeheer. Tevens is 
afgesproken, dat de provincie 20 % bijdraagt aan 
de jaarlijkse kosten voor het baggeren. Dit betreft 
alleen het achterstallig onderhoud voor het  
eenmalig op diepte brengen van de vaarten 
conform de waterschapslegger. In deze legger zijn 
de kerngegevens vastgelegd die het waterschap 
hanteert voor de maatvoering van de vaarten om 
de noodzakelijke waterafvoer te kunnen 
garanderen. De baggerwerkzaamheden zijn gestart 
in 2008 en lopen door tot na 2020.  
Net als voor de onderhoudsplicht voor het op 
diepte houden van de provinciale vaarten is met 
het waterschap ook gesproken over de 
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kostenverdeling voor het onderhoud aan de 
oeverbeschoeiing en oeverbegroeiing. In 2006 
heeft Arcadis een advies uitgebracht met 
voorstellen voor een kostenverdeling voor beide 
onderwerpen (HB 1400321). Dit advies is echter 
(nog) niet vertaald naar bestuurlijke afspraken. 
Wel is in 2008 een vervolgadvies opgesteld voor het 
onderdeel oeverconstructies (HB 771334) vanwege 
de inmiddels gemaakte afspraken in het kader van 
de Kaderrichtlijn Water. De aanleg van 
natuurvriendelijke oevers zou leiden tot een 
andere inrichting van de oevers en daarmee van de 
kosten voor beheer en onderhoud ervan. Ook dit 
advies is nog niet vertaald naar bestuurlijke 
afspraken. 
 
Inkoop- en aanbestedingsbeleid: duurzaamheid  
De provincie streeft er naar om in 2015 100 % 
duurzaam te zijn bij inkoop van diensten en 
gebruik van materialen en zal hiertoe het 
landelijke manifest professioneel duurzaam 
inkopen ondertekenen. Dit doel is in december 
2006 door Gedeputeerde Staten vastgelegd in de 
nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie 
Flevoland (HB 471906).  
Om dit doel te kunnen bereiken moet voor alle 
onderscheiden productgroepen aan diverse 
specifieke eisen worden voldaan. Die eisen hebben 
betrekking op in principe alle onderdelen van de 
infrastructuur en op alle fasen van ontwerp, 
aanbesteding, realisatie, beheer en onderhoud en 
sloop ervan. Zo zijn er eisen geformuleerd over het 
gebruik en constructie van materialen als hout, 
kunststof en metaal voor met name 
oeverconstructies en passantensteigers.  
 
Richtlijnen Vaarwegen 2011 
Naast de wettelijke kaders voor het nautisch 
beheer van de vaarwegen hanteert de provincie 
Flevoland ook de landelijke richtlijnen voor de 
aanleg, afmeting, vormgeving en inrichting van de 
vaarwegen: de Richtlijnen Vaarwegen 2011. Deze 
richtlijnen zijn opgesteld in overleg met alle 
vaarwegbeheerders in Nederland. Voor 
Rijkswaterstaat is de toepassing van deze 
richtlijnen een verplichting. De gebruikers van de 
vaarwegen hebben belang bij een uniforme 
toepassing van de richtlijnen door alle 
vaarwegbeheerders. Afwijkingen van de Richtlijnen  
zijn mogelijk, maar de vlotte en veilige doorvaart 
moet wel gegarandeerd blijven. 
 
1.4  Bestuurlijke en politieke kaders 
De uitvoeringsstrategie gaat ook in op zaken die in 
politiek opzicht in de schijnwerper staan of komen 
te staan. Op 16 november 2011 zijn twee moties 
ingediend die betrekking hebben op vaarwegen.  
 

Motie fauna uittredeplaatsen 
Er zijn met de aanleg van natuurvriendelijke 
oevers veel fauna-uittreedplaatsen (FUP) 
aangelegd, omdat bleek dat met name 
overzwemmende herten niet meer op de wal 
konden klimmen en daardoor verdronken. Sinds de 
aanleg van deze plaatsen is het aantal 
verdrinkingen sterk gedaald. 
 
In deze motie wordt het college gevraagd: 
- met de locatiekeuze voor natuurvriendelijke 
oevers ook zoveel mogelijk rekening te houden 
met de behoefte aan fauna-uittredeplaatsen, wat 
onder andere kan blijken uit de plaatsen waar 
reeën verdronken zijn; 
- te inventariseren of ook op plaatsen waar geen 
natuurvriendelijke oevers zullen worden 
aangelegd, fauna-uittredeplaatsen gewenst zijn; 
- het waterschap te verzoeken dezelfde 
uitgangspunten te hanteren. 
 

 
Fauna uittredeplaats Lage dwarsvaart 
 
Bij alle projecten voor bestaande en nieuw aan te 
leggen natuurvriendelijke oevers zal met deze 
motie nadrukkelijk rekening worden gehouden, 
zoals al het geval is bij de huidige werkzaamheden 
in de Hoge vaart. De laatste jaren zijn relatief 
weinig dode dieren gevonden in de vaarten. Ook de 
komende jaren wordt er gemonitord of er plaatsen 
zijn waar veel dieren verdrinken. 
 
Motie efficiënt vaarwegbeheer 
De tweede motie betreft de overdracht van het 
vaarwegbeheer aan het waterschap Zuiderzeeland. 
Het college wordt daarin opgedragen om: 
- te onderzoeken welke winst in kwaliteit, 
efficiency en maatschappelijke kosten bereikt kan 
worden door het vaarwegbeheer te delegeren aan 
waterschap Zuiderzeeland; 
- hierover binnen een jaar aan Provinciale Staten 
rapport en advies uit te brengen. 
 
Deze motie heeft geleid tot het laten uitvoeren 
van een onderzoek, waarvan de eerste fase in 
februari 2013 is afgerond.    
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2  
BESCHRIJVING VAN DE PROVINCIALE 
VAARWEG INFRASTRUCTUUR 
 
De provincie Flevoland is beheerder van 
vaarwegen, die bestaan uit zeven onderdelen. 
Voor al deze onderdelen zijn de belangrijkste 
kenmerken van de huidige situatie beschreven. 
Ook zijn enkele opmerkingen gemaakt over 
toekomstige ontwikkelingen.  
 
De civieltechnische onderdelen van de provinciale 
vaarweg infrastructuur zijn in twee hoofdgroepen 
te verdelen: de afmetingen van de vaarweg en de 
overige onderdelen die te maken hebben met het 
gebruik van de vaarweg door de scheepvaart. 
Bij de afmetingen van de vaarweg gaat het om de 
dwarsdoorsnede van een vaarweg die vrij 
beschikbaar moet zijn voor de afwikkeling van het 
scheepvaartverkeer en om de constructies die 
vaarweg begrenzen: 

1) de vaarwegbak; 
2) de oeverconstructies.  

 
Onderdelen die te maken hebben met de inrichting 
en het gebruik van een vaarweg zijn: 

3) objecten: sluiscomplexen en beweegbare 
      bruggen; 
4) afmeervoorzieningen; 
5) talud en plasberm  / groen langs oevers. 

 
Tenslotte zijn er activiteiten nodig om het 
dagelijks gebruik van de vaarweg mogelijk te 
maken en de veiligheid ervan te borgen: 

6) bediening van sluiscomplexen en 
beweegbare bruggen; 

7) nautisch beheer (inclusief 
calamiteitenregeling). 

 
2.1 De vaarwegbak  
De  provincie is eigenaar en beheerder van zeven 
vaarten met een totale lengte van 157 kilometer.  
Op het oog lijken deze vaarten op elkaar, maar het 
jaar van aanleg en de lokale situatie maken dat ze 
verschillen in maatvoering en daarmee ook in 
gebruik, aanblik en beleving: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afmetingen in (kilo)meters  Jaar van  
aanleg lengte breedte   diepte 

Lemstervaart 1940 15  km 14 – 32  2,80  

Urkervaart 1940 13  km 12 – 32  2,80  

Zwolsevaart 1940 13  km 12 – 20  2,80  

Hoge vaart 1956-1967 61  km 29 – 46  2,40 – 2,80  

Lage vaart 1956–1967 45  km 29 – 42  2,80 - 3,00  

Lage Dwarsvaart 1964  5   km 29  2,40 – 2,80  

Oostervaart 1956  5   km 29  2,40 – 2,80  

 
De diepte van de vaarwegen bedraagt op de 
meeste plaatsen 2,80 meter of meer. Deze 
diepgang is allereerst nodig om voldoende 
capaciteit te creëren om het overtollige 
polderwater via de gemalen af te voeren. Het 
waterschap bepaalt die diepgang voor elke vaart 
afzonderlijk en heeft dit vastgelegd in de legger.  
 

 
Lage vaart, Almere 

 
Hoge vaart, Biddinghuizen 
 
De provincie is ook beheerder van de vaargeul van 
het Kadoelermeer, het Vollenhovermeer en het 
Vollenhoverkanaal. Deze wateren liggen op de 
grens met de provincie Overijssel en hebben een 
lengte van in totaal 10 kilometer.  
 

 
Profiel provinciale vaarten: de vaarwegbak 
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Zwolsevaart, Marknesse 

 
Lemstervaart, Rutten 
 
2.2 Oeverconstructies 
Met een lengte van 157 kilometer is er in totaal 
314 kilometer aan oevers langs de vaarten. De 
scheepvaartfunctie van deze vaarten maakt, dat er 
ter voorkoming van oeverafslag overal harde 
constructies zijn aangelegd.  
Door de gefaseerde aanleg van de verschillende 
polders zijn er verschillen in het gebruikte 
materiaal en constructie. In de Noordoostpolder is 
veel gebruik gemaakt van damwandplanken van 
beton en in mindere mate van hout. In Oostelijk en 
Zuidelijk Flevoland is de variatie aan soorten 
constructies groter: hout (25 %), betonnen 
damwandplanken (49 %) en betonmatten (24 %).  
Onderstaande foto’s brengen de verschillende 
constructies in beeld. 
 

 
Houten damwandplanken, verankerd 

 
Betonnen damwandplanken, verankerd  

 
Blokkenmat, beton 
 
2.3 Objecten: sluizen en beweegbare bruggen 
De provincie Flevoland beheert 11 sluizen, die voor 
de scheepvaart de enige mogelijkheden bieden om 
de vaarwegen van Flevoland te bereiken en te 
verlaten.  
De sluizen waar de beroepsvaart gebruik van maakt 
zijn toegankelijk voor schepen met een maximale 
diepgang van 2,40 meter. De Larsersluis en de sluis 
Blauwe Dromer zijn met een maximale diepvang 
van 1,75 meter alleen bedoeld voor de 
recreatievaart. De afmetingen van alle sluizen zijn 
in een schema weergegeven: 

Afmetingen in meters  Bouw-
jaar lengte breedte ver-

val 

CEMT  
klasse 

Friesesluis 1940 39 1) 7,04 6 I  

Urkersluis 1940 49 7,04 6 I  

Voorstersluis 1940 39 1) 7,04 4,50 I  

Marknesser- 
sluis 

1945 49 7,04 1,50 I  

Ketelsluis 1955 39 1) 6,80 5,20 I  

Kampersluis 1960 49 7,50 1 I  

Noordersluis 1956 63 2) 8,54 6,20 I / II 

Zuidersluis 1965 63 2) 8,54 5,20 I / II 

Vaartsluis 1970 63 8,50 1 I / II 

Larsersluis 1995 20 5 1 NVT  

Sluis Blauwe 
Dromer 

2002 20 5 5,20 NVT  

1) Maat geldt voor schepen die de polder invaren.  
2) Met ontheffing is een lengte tot maximaal 65 

meter mogelijk 
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De beroepsvaart moet bij de Voorstersluis, 
Friesesluis en Kampersluis rekening houden met 
een beperking van de sluiskolk tot 39 meter bij het 
invaren van de polder. De provincie heeft dit in 
2009 op grond een voorschrift van het waterschap 
Zuiderzeeland inzake de waterveiligheid bepaald 
(HB 850442). Sindsdien moet bij alle grootverval 
sluizen met gesloten brug moet worden geschut, 
tenzij er een aanvaarbeveiliging is (zoals nu bij de 
Urkersluis). Voor de drie sluizen met een verval 
van 1 meter geldt dat niet: Marknessersluis, 
Kampersluis en de Vaartsluis.  
Specifiek voor de Noorder- en Zuidersluis geldt, 
dat schepen met een maximale lengte van 65 
meter met een ontheffing de polder in mogen 
varen (GS februari 2002,  WenV/02.093114/L).  
Als schepen de polder uitvaren geldt deze 
beperking niet, omdat de buitendeur wordt 
beschermd door de drempel van de sluis.  
 

 
Ketelsluis 
 
Het bouwjaar van de meeste sluizen is gerelateerd 
aan de periode waarin de betreffende polder is  
drooggelegd. Alleen de Larsersluis en de sluis 
Blauwe Dromer zijn later aangelegd.  
 
Bij elke sluis en brug zijn voorzieningen 
aangebracht ten dienste van de scheepvaart.  
Ter bescherming van de betonconstructies zijn 
houten remmingwerken aangebracht, die de 
schepen ook in onvoorziene situaties moeten 
leiden naar de doorvaartopening.  
 
Tenslotte staat bij elke brug en sluis-brug 
combinatie een bedieningshuis, dat overigens niet 
in alle gevallen meer wordt gebruikt. De invoering 
van de bediening op afstand van alle sluizen en 
bruggen zal ertoe leiden, dat uiteindelijk geen 
enkel bedieningshuis meer zal worden gebruikt. 
In bijlage 2 zijn de huidige opening- en bedienings- 
tijden weergegeven voor de sluizen en bruggen.  
 
De doorvaarthoogte van bruggen is vooral voor de 
recreatietoervaart van belang. Alle vaarten in de 
provincie behoren volgens de Beleidsvisie 

Recreatietoervaart Nederland 2008 tot de 
categorie BM van de motorbootroute (diepgang van 
1,50 meter en een opbouwhoogte van 2,75 meter). 
De vaste bruggen voldoen allemaal aan die 
doorvaarthoogte, maar de maatvoering is binnen 
Flevoland verschillend. In de Noordoostpolder is 
die hoogte 6,50 meter, in de Lage vaart 6,20 meter 
en in de Hoge vaart 5,20 meter. Overigens zijn dit 
geen exacte maten, omdat het peil van het 
polderwater door de seizoenen heen iets varieert. 
Geen van de vaarten is onderdeel van de staande 
mastroute. 
 
De meeste sluizen zijn gebouwd in combinatie met 
een beweegbare brug, omdat daar een provinciale 
weg de vaarweg kruist. Uitzonderingen hierop zijn 
de Vaartsluis (kruising met een fietspad), de 
Larsersluis en sluis Blauwe Dromer. Bij de laatste 
twee sluizen is een vaste brug in de weg.  
 
Naast sluizen beheert de provincie nog drie 
vrijstaande beweegbare bruggen: de Elburgerbrug 
(1956), de Tollebekerbrug (1956) en de 
Vollenhoverbrug (vernieuwd in 2012).  
 

 
Tollebekerbrug 
 
Al deze sluizen en bruggen bestaan uit een 
combinatie van verschillende technische en 
bouwkundige onderdelen die grote invloed hebben 
op het beheer en onderhoud. De belangrijkste 
onderdelen zijn de elektrotechnische installatie, 
de hydraulische installatie, het bewegingswerk, 
het brugdek, de sluisdeuren en de bouwkundige 
structuren.    
 
In de Hoge vaart en Lage vaart zijn ter hoogte van 
de Knardijk twee keersluizen gebouwd die in 
eigendom en beheer van het waterschap 
Zuiderzeeland. Deze sluizen staan permanent open 
en hebben geen functie om schepen te schutten, 
maar zijn er om in geval van een dijkdoorbraak er 
voor te zorgen dat de overstroming tot Oostelijk 
dan wel Zuidelijk Flevoland beperkt blijft.  
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2.4 Afmeervoorzieningen 
Bij de meeste sluizen en bruggen zijn specifieke  
wachtvoorzieningen aangelegd die alleen zijn 
bedoeld voor het wachten op de volgende 
bediening. 
 
Sinds de aanleg van de vaarten is het gebruik ervan 
door de recreatievaart sterk toegenomen. Ter 
stimulering en facilitering van dat gebruik zijn 
recreatieve aanlegsteigers aangelegd. Er zijn er 24 
die een naam hebben gekregen en specifiek zijn 
bedoeld voor kortdurend verblijf (maximaal 3 keer 
24 uur). In bijlage 1 is de locaties van die steigers 
weergegeven. 
 
Het agrarische karakter van de aanleg van de 
Flevolandse polders is onder andere tot uiting 
gekomen in de aanleg van een groot aantal 
loswallen, waarvan de meeste in de Lemstervaart 
(Noordoostpolder) zijn gelegen. Vier loswallen zijn 
daar rond 1950 aangelegd in de vorm van een  
 

 
Recreatiesteiger 3 x 24 uur, Almere 
 
betonnen kademuur en waren bedoeld om 
agrarische producten op schepen te laten ten 
behoeve van verwerking elders. Die functie hebben 
ze nu niet meer.  
Deze loswallen zijn in eigendom van vier 
verschillende organisaties. Eén daarvan is 
eigendom van de provincie en is enkele jaren 
geleden heringericht voor de recreatie. De andere 
loswallen zijn niet geschikt en bedoeld om af te 
meren.   
 

 
Voormalige loswal, Lemstervaart 

 
Er zijn in en langs de provinciale vaarten soms nog 
andere constructies aangebracht. Vaak gaat het 
om losstaande houten afmeervoorzieningen die 
gebruikers van de vaarweg hebben laten aanleggen 
ten ondersteuning van bedrijfsmatige activiteiten. 
Voorbeelden zijn een overslagsteiger van een 
voormalige graansilo in de Hoge vaart te Almere en 
twee houten laadsteigers in de Urkervaart bij Urk.  
 
Er zijn op enkele plaatsen specifieke 
afmeervoorzieningen voor kanovaarders, die zijn 
gebouwd naast passantensteigers. De 
passantensteigers zelf zijn niet bedoeld en niet 
geschikt om kano’s af te meren. 
Tenslotte zijn op enkele plaatsen trailerhellingen 
gemaakt om kleinere schepen te water te laten. 
 
2.5 Talud en plasberm / groen langs oevers 
De provincie is behalve van de oeverconstructie 
ook eigenaar en beheerder van een deel van de 
oever vlak langs de vaarten. Dit deel wordt 
aangeduid als de beheerstrook, die nodig is voor 
onderhoud en reparaties aan de oeverconstructies, 
vervanging van ankerstangen, onderhoud aan het 
groen e.d.  

Dwarsdoorsnede beheerstrook 
 
In de meeste gevallen bestaat die strook uit de 
plasberm en het talud, tot aan de boven insteek: 
het maaiveld. De breedte van die strook is 5 tot 6 
meter: de lengte van een ankerstang voor een 
verankerde damwand.  
 

 
Dwarsdoorsnede natuurvriendelijke oever 
 
Sinds 1995 zijn delen van deze beheerstrook 
omgezet in natuurvriendelijke oevers, waardoor de 
inrichting van die strook grotendeels is gewijzigd. 
In bepaalde gevallen is de breedte ervan groter 
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geworden en is de strook uitgegraven tot soms wel 
1 meter diep. Dit om de ecologische en 
landschappelijke waarden te vergroten. Op dit 
moment is zo’n 60 kilometer oever omgezet in een 
natuurvriendelijke vorm.  
 

 
Natuurvriendelijke oever Lemstervaart  
 
Het grootste deel van de oevers is aangemerkt als 
ecologische verbindingszone. Daarmee dienen die 
oevers als migratiegebied voor bepaalde 
diersoorten. Op veel plaatsen zijn de fauna 
uittredeplaatsen aangelegd, zodat die dieren 
makkelijk vanuit het water de kant op kunnen 
klimmen. 
 
2.6 Bediening van objecten 
Op dit moment is de bediening voor de meeste 
objecten operationeel van 07.30 uur tot 19.00 uur. 
Er zijn wel verschillen tussen objecten en ook 
tussen de zomer- en winterperiode. Bij alle 
objecten is er tussen de middag gedurende een 
half uur geen bediening (zie bijlage 2). Voor de 
Noordersluis als belangrijkste toegangspunt voor 
Flevoland gelden op dit moment de volgende 
bedieningstijden: 
 
Zomerperiode (1 april – 31 oktober) 
Maandag - vrijdag 06.00 uur – 22.00 uur 

Zaterdag 07.00  uur – 19.00 uur 

Zon- en feestdagen 09.00  uur – 19.00 uur 

 
Winterperiode (1 november – 31 maart) 
Maandag - vrijdag 06.00 uur – 22.00 uur 

Zaterdag 07.00  uur – 12.00 uur 

Zon- en feestdagen Gesloten  

 
De provincie heeft samen met de Stichting 
Recreatietoervaart Nederland (SRN) het plan 
ontwikkeld voor het op afstand bedienen van alle 
provinciale sluizen en bruggen vanuit één centrale 
locatie. Het doel daarvan is om voor Flevoland in 
totaal 120 kilometer vaarweg met een vrije 
doorgang te realiseren met zo ruim mogelijke 
bedieningsvensters. Provinciale Staten hebben in 
2010 (HB 1015715) ingestemd met dit plan en 

hebben de daarvoor benodigde middelen 
beschikbaar gesteld. In 2014 zullen alle 
bedieningsmechanismen hierop zijn aangepast en 
alle randapparatuur (zoals camera’s) op alle 
sluizen en bruggen zijn geïnstalleerd.  
Het effect van het op afstand vanuit één centrale 
locatie bedienen van de sluizen en bruggen is, dat 
bij alle objecten de openingstijden worden 
verruimd. 
 
2.7 Nautisch toezicht 
Het nautisch beheer betreft de ordening van het 
scheepvaartmobiliteit op de vaarwegen en is 
gebaseerd op de Scheepvaartverkeerswet. Deze 
vorm van beheer is bedoeld om van de veilige en 
vlotte doorgang van de scheepvaart te garanderen  
en wordt uitgevoerd door controle op de 
vaarregels, het gebruik van de vaarweg en op de 
naleving van regelingen en ontheffingen.  
 
Er wordt dagelijks in de vorm van een schouw 
toezicht gehouden op alles wat er op of langs de 
vaarwegen gebeurt of staat. Afwijkingen van de 
gewenste situatie worden doorgegeven en er wordt 
actie op ondernomen. Er worden de twee 
inspectievaartuigen gebruikt: één in de 
Noordoostpolder en de andere in het overige deel 
van Flevoland.  
 
Elk gebruik van de vaarweg kan risico’s met zich 
meebrengen voor gebruikers of omwonenden. Bij 
(dreigende) ongelukken wordt er vanuit het 
toezicht contact gezocht met de hulpdiensten om 
op te kunnen treden.  
 

 
Inspectievaartuig Waterlelie 
 
Eén onderdeel van het nautisch beheer kan nu 
onvoldoende worden gehandhaafd, namelijk het te 
hard varen in de vaarten. Er is voor de vaarten 
geen maximum vaarsnelheid is vastgelegd, zodat 
handhaving niet of nauwelijks kan plaatsvinden. 
Met name in de omgeving van Almere zijn daarover 
klachten van andere vaarweggebruikers en 
omwonenden binnengekomen. Tevens veroorzaken 
de hogere golven schade aan de oeverconstructies 
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en aan het talud en de plasberm. Het instellen van 
een maximum vaarsnelheid kan dit probleem 
oplossen, maar dat vraagt wel dat de handhaving 
ervan in samenwerking met de politie op een 
effectieve manier kan worden ingevuld.  
  
De taak van de provincie Flevoland als nautisch 
beheerder van de vaarten houdt ook in, dat er op 
diverse plaatsen officiële aanduidingen nodig zijn 
voor een vlot en veilig verloop van de scheepvaart. 
Dit zijn de scheepvaartborden conform het 
Binnenvaartpolitiereglement, die voor het grootste 
deel staan bij de objecten en bij 
afmeervoorzieningen. In totaal staan er ongeveer 
100 scheepvaartverkeersborden langs de 
provinciale vaarten.    
 

 
Beperkingsteken breedte vaarweg 
 
Op meerdere plaatsen zijn borden neergezet met 
doel het verschaffen van algemene informatie voor 
de gebruikers. Een voorbeeld zijn de 
hectometerborden die elke 500 meter op de oevers 
staan (in totaal ongeveer 300 borden). Daarnaast 
staan bij de sluizen en beweegbare bruggen in 
totaal ongeveer 30 borden met gegevens over de 
afmetingen en bedieningstijden.  
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3    
FUNCTIE EN GEBRUIK VAN 
VAARWEGEN 
 
De functies van de vaarwegen zijn bepalend voor 
het gebruik ervan. Daarna is per gebruikersgroep 
aangegeven welke belangen zij hebben bij de 
vaarwegen, nu en in de toekomst.  
 
3.1 Functies van de provinciale vaarwegen 
De vaarwegen in de provincie Flevoland hebben 
vier functies, die elk in verschillende mate een 
impact hebben op zowel het gebruik als het beheer 
en onderhoud ervan: 
 
a) Economische ontwikkeling, recreatie  
en toerisme 
De vaarwegen die in beheer en onderhoud zijn bij 
de provincie Flevoland zijn toegankelijk voor alle 
scheepvaart waarvan de afmetingen voldoen aan 
de vastgestelde maatvoering van de betreffende 
sluizen. Gezien de economische functie van  
 

 
Lossen van zand in de Lage vaart, Almere 
 
Flevoland en geografische ligging ten opzichte van 
de rest van Nederland worden deze vaarwegen 
vooral gebruikt door de beroepsvaart 
(goederentransport voor Flevolandse bedrijven) en 
de doorgaande recreatietoervaart.  
 
b) Natuur, landschap en cultuurhistorie 
In het Omgevingsplan Flevoland heeft de provincie 
vastgelegd, dat de beheerstrook langs de meeste 
provinciale vaarten de functie hebben als 
ecologische verbindingszone. Dit betekent dat er 
voor deze gebieden beschermende maatregelen 
van kracht zijn om natuur en milieu in stand te 
houden en te ontwikkelen. Dit zijn ook de 
gebieden waar natuurvriendelijke oevers zijn of 
worden aangelegd. 
 

c) Stedelijk profiel 
De vaarten liggen voor een klein deel binnen de 
bebouwde kom van de Flevolandse woonkernen en 
maken daarom deel uit van het woon- en 
leefmilieu aldaar. Aan de ene kant betekent dit 
dat individuele bewoners of sportverenigingen de 
vaarten zien als deel van hun leefgebied en ze 
dientengevolge ook zo gebruiken.  
 

 
Stedelijk gebruik Hoge vaart, Almere 
 
Aan de andere kant overheerst echter vanuit het 
algemene belang dat de aanwezigheid van de 
vaarten bijdraagt aan de kwaliteit van het 
woonmilieu en dat daarom de instandhouding 
ervan prioriteit heeft. De verantwoordelijkheid van 
gemeenten op dit punt ligt voor het grootste deel 
in de vaststelling van bestemmingsplannen.  
 
d) Afvoerkanaal polderwater 
Tenslotte hebben de vaarten ook de functie als 
afvoerkanaal voor het overtollige polderwater, met 
de waterbeheerder waterschap Zuiderzeeland als 
beheerder van de waterkwantiteit (en -kwaliteit).  
Via het leggerprofiel heeft het waterschap voor 
alle wateren van Flevoland vastgelegd wat de 
afmetingen ervan moeten zijn (breedte, diepte, 
hellingshoek van het onderwater talud). 
 
3.2 Uitwerking van de functies, gerelateerd aan 
gebruikersgroepen en belanghebbenden 
Het gebruik van de provinciale vaarwegen en de 
mogelijkheden om dat gebruik of de kwaliteit 
ervan te bevorderen wordt deels beïnvloed door 
wensen van de gebruikers. Er is onderscheid 
gemaakt in vier groepen gebruikers: de 
beroepsvaart, de recreatietoervaart, de overige 
gebruikers (vissers, kanoërs etc.) en de 
belanghebbende overheden (gemeenten, 
waterschap Zuiderzeeland en Rijkswaterstaat). Per 
gebruikers- of belangengroep is uitgewerkt wat 
wensen en mogelijkheden zijn ten aanzien van de 
verschillende onderdelen van de infrastructuur van 
vaarwegen.  
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Bij de beroepsvaart en de recreatietoervaart wordt 
ingegaan op de uitkomsten van een enquête. 
Informatie van gebruikers van de vaarweg is een 
belangrijke “spiegel” voor het beheer en 
onderhoud van de infrastructuur. Dit onderzoek 
onder gebruikers van de vaarwegen wordt 
tweejaarlijks uitgevoerd.  
 
a) Beroepsvaart 
De inrichting en vormgeving van de vaarten in de 
Noordoostpolder dateren uit de tijd van voor 1940. 
Dat betekent dat de vaarweginfrastructuur is 
afgestemd op de gemiddelde maatvoering van de 
binnenvaartschepen uit die tijd: maximaal 49 
meter. De oriëntatie op vervoer over het water van 
landbouwproducten was toen sterk. De loswallen 
zijn daar nog een overblijfsel van.  
Het ontwerp van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland 
dateert uit een latere tijd. Schaalvergroting in de 
scheepvaart leidde tot een grotere maatvoering 
van de sluizen en de oriëntatie van de landbouw op 
vervoer per schip was al veel geringer. In plaats 
daarvan zijn er bedrijventerreinen langs de 
vaarten aangelegd met laad- en loskades. 
 
De ontwikkeling van de beroepsvaart tot aan de 
oprichting van de provincie is niet bekend. Uit de 
cijfers die vanaf 1986 beschikbaar zijn blijkt 
duidelijk, dat er voor de gehele provincie een 
halvering is van het aantal sluispassages: van 
14.500 in 1986 tot 7.400 in 2010 (bijlage 5).  
 
Per sluis zijn er grote verschillen in aantallen 
passages. In de Noordoostpolder is alleen de 
Urkersluis voor de beroepsvaart van groot belang. 
Het gebruik daarvan is in ruim 20 jaar nauwelijks 
gedaald, terwijl dit voor de andere sluizen in dat 
gebied is afgenomen tot een derde of een kwart. 
Dit komt vooral omdat daar nauwelijks 
watergebonden bedrijvigheid is. Ook speelt mee, 
dat schepen langer dan 39 meter vanaf 2009 niet 
meer via de Voorstersluis en de Friesesluis de 
polder mogen invaren vanwege het ontbreken van 
een aanvaarbeveiliging. De Urkersluis is voor hen 
de enige toegang tot de polder.  
    

 
Vrachtschip in de Zuidersluis, Almere 

In Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn de 
Noordersluis en Zuidersluis de belangrijkste 
toegangspoorten. Ook daar is het aantal passages 
sinds 1986 vrijwel gelijk gebleven. Het gebruik van 
de Ketel- en Kampersluis is fors afgenomen, alleen 
niet zo snel als in de Noordoostpolder het geval is.  
 
Behalve de sluizen is het gebruik van de 
infrastructuur ook af te meten aan het aantal 
openingen van de Elburgerbrug  en de 
Vollenhoverbrug. Beide bruggen liggen in een 
doorgaande vaarroute en vormen een verbinding 
voor provinciale wegen (respectievelijk de 
Bremerbergweg N 703 en de Vollenhoverweg  
N 331). 
 
De Elburgerbrug ligt in de landelijke 
hoofdvaarroute van de Randmeren. Jaarlijks wordt 
de brug rond de 5.000 keer geopend en vanaf 2007 
is sprake van een sterke toename. Per jaar 
passeren ongeveer 8.500 schepen de Elburgerbrug, 
waarvan 700 beroepsschepen. Hoewel er in de 
wintermaanden minder wordt gevaren, is er sprake 
van een continu gebruik. 
 

 
Beroepsvaart in de Oostervaart, Lelystad 
 
De Vollenhoverbrug kent vergelijkbare cijfers voor 
het aantal brugopeningen. Echter, daar is de 
beroepsvaart met gemiddeld 200 schepen per jaar 
fors kleiner en met nauwelijks passages in de 
wintermaanden. Dit omdat het dan voor een groot 
deel gaat om charterschepen en andere vaartuigen 
die bestemd zijn voor dagtochten. In 2012 is de 
nieuwe brug geopend, die de knelpunten voor het 
wegverkeer (smalle rijbanen) en het 
vaarwegverkeer (smalle doorgangsbreedte) heeft 
opgelost.  
 
Uit de cijfers van de afgelopen jaren is af te 
leiden, dat het gebruik van de vaarwegen door de 
beroepsvaart zich zal stabiliseren. Er is daarom 
geen aanleiding om de capaciteit van de vaarten of 
van de sluizen en bruggen te vergroten. Met die 
cijfers kan ook het relatieve belang van de vaarten 
worden aangegeven (zie bijlage 4). Voor de 
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Noordoostpolder is de Urkervaart de belangrijkste 
vaarweg en in het overige deel van Flevoland is dat 
de Hoge vaart – Lage vaart tussen Almere en 
Lelystad, de Lage dwarsvaart en de Oostervaart.  
 
Het oordeel van de beroepsvaart over het gebruik 
van de provinciale vaarten is positief: gemiddeld 
geeft met een 7,1 als cijfer. Als aandachtspunten 
zijn genoemd de informatievoorziening bij sluizen, 
langere openingstijden van de objecten en het 
tijdig baggeren van ondiepten in de vaarweg. Met 
de het op afstand bedienen van de objecten is 
binnenkort aan de eerste twee punten tegemoet 
gekomen.  
 
De scheepvaartsector heeft in 2012 het belang 
aangegeven van het behouden en waar mogelijk 
stimuleren van het goederentransport over de 
vaarten. Er zijn twee manieren om binnen de 
bestaande infrastructuur aan die wens tegemoet te 
komen: 
1) de effectieve capaciteit van enkele sluizen 
vergroten door (net als op Urk) het aanleggen van 
een aanvaarbeveiliging. De transportcapaciteit van 
de beroepsvaart kan zo met 10 – 15 % worden 
vergroot, maar dat vraag wel een extra 
investering. De politiek heeft hierover aangegeven, 
dat de zo’n aanvaarbeveiliging alleen mogelijk is 
wanneer de direct belanghebbenden daar ook een 
bijdrage aan leveren; 
2) de ontwikkeling van één of meerdere 
buitendijkse containeroverslaghavens, waar de 
provincie vanuit economisch beleid ook bij  
betrokken is. De verwachting is echter, dat die 
havens geen effecten zullen hebben voor het 
transport over de provinciale vaarten. 
 
b) Recreatietoervaart 
De geleidelijke daling van het aantal sluispassages 
van de beroepsvaart is staat in schril contrast met 
de groei van de recreatietoervaart sinds 1986 (zie 
bijlage 5). In de eerste 10 jaar van de provincie is 
het gebruik van alle sluizen toegenomen: de totale 
groei bedroeg ongeveer 50 %.  
Er zijn twee verklaringen te geven voor de groei 
van de recreatietoervaart: 
1) landelijk is een sterke toename te zien geweest 
van het bezit en gebruik van recreatievaartuigen. 
Door de ligging ten opzichte van het IJsselmeer / 
Markermeer, de Randmeren en Friesland is 
Flevoland een belangrijk doorvaargebied 
geworden; 
2) er zijn in 1997 en 2002 twee nieuwe sluizen 
aangelegd speciaal voor het vaartoerisme. Dit om 
die doorvaarfunctie nog meer te faciliteren en om 
ook te stimuleren dat het vaartoerisme in 
Flevoland zelf zou groeien. Met de Larsersluis is de 
doorsteek route gecreëerd tussen de Hoge vaart en 

Lage vaart. De sluis de Blauwe Dromer is in de 
Hoge dwarsvaart aangelegd om een directe route 
te maken tussen Harderwijk / Veluwemeer en 
Lelystad / Markermeer.  
Voor de recreatietoervaart in Flevoland zijn 
Lemstervaart en de Zwolse vaart de belangrijkste 
route. Ook de Ketelsluis is een druk punt, maar 
daar verdelen de aantallen zich over de Hoge vaart 
en de Lage vaart (zie bijlage 6).   
 
De laatste jaren is ook bij de recreatietoervaart 
sprake van een stabilisatie van het aantal 
sluispassages. De verwachting is, dat er mede 
vanwege de economische situatie de komende 
jaren geen grote toename zal plaatsvinden in het 
aantal passages. 
 

 
Marknessersluis 
 
Het aantal schepen van de recreatietoervaart dat 
de Elburgerbrug en Vollenhoverbrug passeert ligt in 
beide gevallen jaarlijks op ongeveer 8.000. Het 
overgrote deel van deze schepen vaart gedurende 
het vaarseizoen: van april tot en met oktober. De 
maanden juli en augustus nemen ongeveer de helft 
voor hun rekening. Overigens kan een groot deel 
van de recreatievaart de bruggen passeren zonder 
opening: deze schepen zijn niet meegenomen in de 
tellingen. Dit betekent, dat het totale aantal 
passerende schepen ten minste 50 % hoger ligt. 
 
Het grootste deel van de deze scheepvaart bestaat 
uit de categorie motorkruisers. Zeilschepen maken 
eigenlijk alleen gebruik van de provinciale vaarten 
door gebruik van de motor. Tenslotte worden ook 
kano’s gebruikt als recreatief vaartuig. De 
aantallen hiervan zijn klein. 
 
Het varen in de provinciale vaarten heeft in 2005 
het cijfer 7,5 gekregen van de recreatietoervaart.  
Naast deze grote tevredenheid waren en enkele 
punten van aandacht genoemd: beter onderhoud 
van de passantensteigers en aanleg van meer 
steigers. Het onderhoud aan de steigers is vanaf 
2011 opgepakt. De aanleg van nieuwe steigers is 
mogelijk als dit gebeurt op verzoek van een 
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gemeente, die vervolgens ook de kosten voor 
aanleg, beheer en onderhoud voor haar rekening 
neemt. 
 

 
Recreatievaart in de Lemstervaart 
 
De recreatietoervaart zal in de toekomst een zeer 
diverse gebruikersgroep blijven, die na de huidige 
periode van stabilisatie naar verwachting weer 
geleidelijk zal groeien. De maatvoering van 
provinciale vaarten en sluizen passen binnen die 
groei en met de instelling van de 
afstandsbediening wordt de toegankelijkheid voor 
de scheepvaart vergroot. Die ontwikkeling kan 
worden gefaciliteerd met de beschikbaarheid van 
specifieke voorzieningen die de kwaliteit van het 
recreatieve verblijf in Flevoland bepalen. 
Voorbeelden daarvan zijn afvalvoorziening, 
walstroom en regionale toeristische informatie.  
  
c) Overige gebruikers  
De provinciale vaarten worden ook gebruikt voor 
andere doeleinden dan het varen.  
 
De grootste groep in aantal betreft de vissers, die 
gebruik maken van de oevers van de vaarten. 
Grote delen van de vaarten zijn voor deze functie 
vrij toegankelijk en op een enkele plaats zijn 
hiervoor betonplaten aangelegd. Het belang van de 
provinciale vaarten blijkt uit het feit, dat in 2009 
in Almere het WK Zoetwatervissen is gehouden. 
Er kan echter niet overal worden gevist langs de 
oevers. De belangrijkste beperking zijn die delen 
van het talud / plasberm die zijn omgezet in 
natuurvriendelijke oevers of delen die niet of in 
beperkte mate bereikbaar zijn vanaf de openbare 
weg.  
 
In Almere, Lelystad en Zeewolde zijn 
roeiverenigingen, die gebruik maken van de 
vaarten als trainingstraject. Hoewel de vaarten 
breed genoeg zijn, speelt hier het risico van de 
combinatie met de beroepsvaart. Het is daarom 
belangrijk om goede informatie te verstrekken 
over dergelijk gecombineerd gebruik van de 
vaarwegen.  

 
Roeien bij Zeewolde 
 
De vaarten worden ook gebruikt als zwemwater. 
Volgens het BPR is het verboden om in (druk) 
vaarwater te zwemmen.  
 
De vaarten zijn in een strenge winter in theorie 
een ideale baan voor het schaatsen. De praktijk is 
anders, omdat het te gevaarlijk is. Niet alleen zijn 
de meeste winters niet streng genoeg om 
voldoende ijs te genereren. Ook het waterschap 
moet in het kader van het peilbeheer het waterpeil 
in de polders kunnen aanpassen, zodat er door 
bemaling gauw zwakke plekken ontstaan.  
 
d) Belanghebbende overheden en organisaties 
De andere overheden in Flevoland zijn vanuit hun 
taak en verantwoordelijkheid niet zelf gebruiker 
van de vaarwegen, maar hebben wel belang bij de 
instandhouding ervan. 
 
Het waterschap Zuiderzeeland is voor de 
provinciale vaarten beheerder van de 
waterkwaliteit en waterkwantiteit. Dat houdt in, 
dat het gebruik van de vaarten niet mag leiden tot 
een vermindering van de afvoercapaciteit, tot 
belemmering van de waterafvoer, of tot vervuiling 
van het water. Naast de gemaakte bestuurlijke 
afspraken over het baggeren is het de bedoeling 
om dergelijke afspraken ook te maken over de 
vervanging van de oeverconstructies. 
 
Het gebruik en de inrichting van de provinciale 
vaarten moet in overeenstemming zijn met de 
vigerende bestemmingsplannen van de gemeenten. 
Nieuwe initiatieven van gemeenten, zoals nieuwe 
woonwijken die een verbinding nodig hebben met 
de vaart, zijn mogelijk mits ze in die ruimtelijke 
plannen zijn vastgelegd. Ook moet worden voldaan 
aan de veiligheidseisen die het nautisch beheer 
aan dergelijke situaties stelt. 
Gemeenten zijn ook betrokken via hun taken en 
verantwoordelijkheden voor de integrale 
veiligheid. Ze moeten daarom in het kader van 
integrale veiligheid op de hoogte zijn van de 
risico’s, die het gebruik van de vaarten met zich 
meebrengen. Vergeleken met landelijke 
transportroutes en industriële complexen is de 
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problematiek van veiligheid op de provinciale 
vaarten overigens geen groot aandachtspunt.  
 
Rijkswaterstaat is water- en vaarwegbeheerder van 
het gebied buiten de dijken, maar in geval van een 
sluispassage hebben schepen te maken met beide 
vaarwegbeheerders. Dit betreft twee specifieke 
punten: de Elburgerbrug (als onderdeel van de 
hoofdvaarroute door de Randmeren) en de 
aansluiting van de sluizen op de hoofdvaarroutes 
van Amsterdam naar Lemmer en Meppel.  
Het elkaar informeren over en het onderling 
afstemmen van nieuwe ontwikkelingen is 
noodzakelijk, zoals bij het nieuwe 
informatiesysteem bij sluizen.  
 
Op enkele plaatsen grenst het terrein dat 
natuurorganisaties als Flevolandschap, 
Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten in beheer 
hebben aan de provinciale vaarten. Punten van 
gezamenlijk belang zijn dan bomen die over de 
vaarweg hangen, de aanleg van natuurvriendelijke 
oevers en schepen die op die plaatsen aanleggen. 
In dergelijke gevallen is overleg nodig over de te 
nemen maatregelen om de gezamenlijke belangen 
goed te behartigen.    
 
 



Uitvoeringsstrategie Vaarwegen, HB 1413715 26



Uitvoeringsstrategie Vaarwegen, HB 1413715 27

4  
DE KEUZEMOGELIJKHEDEN VOOR 
VAARWEGEN 
 
In dit hoofdstuk zijn op basis van de functies van 
de vaarwegen de scenario’s beschreven voor elk 
van de onderdelen van de vaarwegen.  
 
De keuzemogelijkheden zijn per onderdeel 
uitgewerkt in drie niveaus van beheer en 
onderhoud: 
- minimum niveau: er worden alleen maatregelen 
getroffen die wettelijk nodig zijn, die randvoor- 
waarden zijn voor het vervullen van de 
economische functie van de provinciale vaarten, 
de veiligheid waarborgen zodat claims richting 
provincie worden geminimaliseerd en die leiden 
tot kosteneffectief beheer en onderhoud;   
- basis niveau: als het minimum niveau, aangevuld 
met maatregelen die de overlast voor de 
gebruikers van de vaarwegen beperken; 
- plus niveau: als het basis niveau, aangevuld met 
maatregelen die de kwaliteit, het gebruik of het  
aanzicht van de vaarwegen voor gebruikers 
verhoogt.    
 
4.1 De vaarwegbak 
De provincie is beheerder van de vaarwegen en 
eigenaar van de aanliggende gronden. De 
afmetingen van die vaarwegen (diepte en breedte) 
zijn de randvoorwaarden voor het gebruik ervan 
door de scheepvaart. Omdat de oevers in de vorm 
van constructies vast liggen, is de diepte van de 
vaarweg de belangrijkste dimensie van vaarwegen.  
In Flevoland speelt naast de provincie het 
waterschap vanuit de verantwoordelijkheid voor 
het afvoeren van het polderwater een rol bij het 
op diepte houden van de vaarten.  
 
Op het minimumniveau wordt eens in de 45 jaar 
gebaggerd. In die periode zijn de vaarten ten 
opzichte van de leggerdiepte van 2.80 meter bijna 
40 centimeter ondieper geworden door aangroei 
van slib.  
 
Bij het basisniveau worden de vaarwegen tot op 
dezelfde diepte gebaggerd, maar dan met een 
frequentie van eens in de 15 jaar. De scheepvaart 
heeft bij dit niveau weinig last van ondiepten die 
kunnen leiden tot overlast of klachten. Afhankelijk 
van de aangroei van het slib wordt er gebaggerd zo 
gauw op  de eerste  plekken een diepte van 2.60 
meter wordt bereikt.  

 
Op het plusniveau worden de ondieptes die 
incidenteel optreden meteen weggehaald. Dit als 
extra voorziening naar de beroepsvaart, die 
daardoor altijd voldoende diepte heeft voor de  
geladen schepen.       
 
 
Minimum niveau: 
- Diepte van de vaarweg wordt geënt op  
de diepte die de scheepvaart nodig heeft (2.80 
meter met een minimum van 2,40 meter), 
waarbij eens in de 45 jaar wordt gebaggerd 
 
 
Basis niveau: 
- Als minimumniveau, waarbij eens in de 15 jaar 
wordt gebaggerd op 2.80 meter met een 
minimum van 2.60 meter 
 
 
Plus niveau: 
- Als basisniveau, waarbij incidentele ondiepten 
meteen worden weggebaggerd 
 
 
4.2 Oeverconstructies 
Het grootste deel van de oeverconstructies langs 
de provinciale vaarten is aangelegd in de jaren 
zestig en zeventig van de vorige eeuw, omdat de 
oevers door de scheepvaart te veel afkalfden en er 
daardoor relatief vaak moest worden gebaggerd. 
De aanleg van harde beschoeiingen is dan 
efficiënter dan het regelmatig baggeren.  
De provincie heeft vanuit de scheepvaart het 
grootste belang bij deze constructies. Maar ook het 
waterschap heeft er belang bij, omdat zo wordt 
voorkomen dat de vaarten te snel verlanden door 
afkalving van de oevers en zo de afvoer van 
overtollig polderwater in gevaar komt.  
De onderhoudswerkzaamheden zijn gebaseerd op 
de drie typen oeverconstructie die in de toekomst 
zullen worden gebruikt: damwanden van kunststof 
en staal, en blokkenmatten van beton.  
 
Bij het minimumniveau gaat het om twee soorten 
onderhoudswerkzaamheden: reparaties aan de 
damwanden en reparatie / vervanging van 
ankerstangen en gordingen.   
De onderhoudswerkzaamheden worden 
kostenefficiënt uitgevoerd, op het moment en op 
de plek dat het nodig is. Dit gebeurt op een manier 
waarbij onveilige situaties voor de scheepvaart, 
zoals losgeraakte onderdelen, worden voorkomen.  
Daarnaast worden (conform de statenmotie: zie 
paragraaf 1.4) op plaatsen waar veel dieren 
verdrinken bij het overzwemmen nieuwe fauna 
uittrede plaatsen aangelegd. 
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In het basisniveau wordt het  onderhoud aan de 
ankerstangen en gordingen op een planmatige 
manier cyclisch onderhouden. De werkzaamheden 
worden gebundeld uitgevoerd, zodat de overlast 
voor de scheepvaart beperkt is. 
 
Bij het plusniveau worden de damwanden eens in 
de 5 jaar schoongespoten. Het aanblik van deze 
oeverconstructies blijft dan mooi.   
 
 
Minimum niveau: 
- Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren op het 
moment en op de plaats waar dat nodig is vanuit 
een kosten efficiënt onderhoud 
- Voorkomen dat onveilige situaties voor de 
scheepvaart gaan ontstaan 
- Aanleg nieuwe fauna uittredeplaatsen op 
locaties waar veel dieren verdrinken   
 
 
Basis niveau: 
- Als minimumniveau, met een planmatige 
aanpak ter voorkoming van overlast 
 
 
Plus niveau: 
- Als basisniveau, en de oeverbeschoeiing ziet er 
netjes uit  
 
 
4.3 Objecten: sluizen en beweegbare bruggen  
De sluizen en beweegbare bruggen zijn onmisbaar 
voor de scheepvaart om gebruik te kunnen maken 
van het vaarwater in Flevoland vanuit economisch 
of toeristisch-recreatief oogpunt. Daarnaast zijn de 
objecten ook belangrijk voor de weggebruiker bij 
locaties waar en provinciale weg de vaart kruist. 
De provincie is eigenaar en beheerder van die 
objecten. Het waterschap toetst als 
verantwoordelijke voor de waterveiligheid de 
kwaliteit van de sluisdeuren, die onderdeel zijn 
van de primaire waterkering.  
 

 
Bedieningsgebouw en nooddeuren, Friesesluis  

Het minimumniveau wordt per sluis of brug geënt 
op het kostenefficiënt inrichten van het proces en 
de planning van beheer en onderhoud. Er wordt 
daarom gewerkt met een onderhoudscyclus van 6 à 
7 jaar, zodat de meeste grote werkzaamheden in 
één keer worden uitgevoerd. Ook worden ze 
gerepareerd of vervangen op het moment, waarop 
dat nodig is op basis van de vooraf bepaalde 
levensduur. De kleine reparaties en storingen 
worden door het jaar heen uitgevoerd. 
 
De elektrotechnische installatie voldoet aan de 
normering volgens “Safety Integrity Level”: de 
internationale normering om veilig en betrouwbaar 
bedieningsproces te krijgen (SIL 2 en 3).  
 
In het basisniveau wordt er voor gezorgd dat er 
niet of nauwelijks storingen zullen optreden. 
Dit om stremmingen en overlast voor de 
scheepvaart bij tot een minimum te beperken. 
Hiervoor wordt de frequentie van de inspecties 
vergroot en wordt regelmatig een storingsanalyse 
uitgevoerd. Ook wordt preventief onderhoud 
uitgevoerd: onderdelen worden soms iets eerder 
vervangen dan het einde van de levensduur.  
 
Bij het plusniveau wordt ook aandacht besteed aan 
het uiterlijk van de sluiscomplexen: voorafgaand 
aan elk vaarseizoen worden ze gereinigd en wordt 
het gehele terrein opgeknapt. 
 
 
Minimum niveau: 
- Onderdelen kostenefficiënt repareren en 
vervangen met een bundeling van 
werkzaamheden, gericht op een veilig gebruik 
van de objecten  
 
 
Basis niveau: 
- Als minimumniveau , met een 
onderhoudsregime gericht op het voorkomen van 
storingen om overlast te voorkomen  
 
 
Plus niveau: 
- Als basisniveau, en de objecten zien er netjes 
uit  
 
 
4.4 Afmeervoorzieningen 
Het grootste deel van de afmeervoorzieningen 
wordt gevormd door de wachtsteigers en de  
passantensteigers. De wachtsteigers zijn bedoeld 
voor alle soorten schepen om bij sluizen en 
bruggen te wachten op de volgende 
bedieningsronde. De recreatieve afmeersteigers 
zijn indertijd door de provincie aangelegd in alle 



Uitvoeringsstrategie Vaarwegen, HB 1413715 29

delen van de polders en bieden de passanten de 
gelegenheid om maximaal enkele dagen daar af te 
meren. Bij deze steigers zijn, afgezien van de 
informatieborden met benaming, geen specifieke 
voorzieningen aanwezig.  
 
Bij het minimumniveau worden de  
wachtsteigers op de huidige locatie gehandhaafd, 
gezien de noodzaak ervan voor de doorgaande 
scheepvaart. Het onderhoud van deze 
afmeervoorzieningen is beperkt en wordt op de 
meest kosten efficiënte manier gepland. De 
werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het 
vervangen van het loopvlak van de steigers. 
De aanwezige passantensteigers worden 
afgebroken op het moment dat het onderhoud 
duurder wordt dan het verwijderen. De 
doelstellingen op het gebied van toerisme en 
recreatie worden daardoor niet gehaald. 
 
Op het basisniveau worden de bestaande 
passantensteigers gehandhaafd. Ook bij deze 
steigers bestaat het onderhoud voor het grootste 
deel uit het vervangen van het loopvlak.  
Al het onderhoud wordt tijdig uitgevoerd en 
zodanig gepland, dat de gebruikers er de minste 
overlast van hebben. 
 
Op het plusniveau worden de recreatieve steigers 
aantrekkelijker gemaakt door het aanbrengen van 
extra voorzieningen, zoals prullenmanden, 
toeristische informatieborden over de directe 
omgeving en walstroom. Het aantal steigers wordt 
uitgebreid, mits de behoefte is aangetoond. 
 
 
Minimum niveau: 
- Handhaven van alle aanwezige wachtsteigers 
bij beweegbare bruggen en sluizen 
- De passantensteigers worden afgebroken bij te 
hoge onderhoudskosten 
Het onderhoud wordt kostenefficiënt uitgevoerd 
 
 
Basis niveau: 
- Als minimumniveau, en het handhaven van alle 
passantensteigers, met een onderhoudspro- 
gramma zonder dat vaarrecreanten beperkingen 
hebben in het vinden van een ligplaats 
 
 
Plus niveau: 
- Als basisniveau, en het aanbrengen van extra 
voorzieningen.  
Alleen uitbreiding van het aantal steigers op 
basis van gebleken behoefte   
 
 

4.5 Talud en plasberm / groen langs oevers 
De oevers van de vaarwegen zijn (overwegend) in 
beheer en eigendom van de provincie. Deze strook 
van 5 tot 6 meter breed is nodig voor het 
onderhoud van de oeverconstructies. Daarnaast 
heeft deze strook een functie gekregen als 
groenstrook vanuit landschappelijk en ecologisch 
opzicht. De natuurvriendelijke oevers zijn daar een 
specifiek onderdeel van en hebben vanuit de 
KaderRichtlijn Water primair het doel het 
verbeteren van de waterkwaliteit. Als deze oevers 
grote oppervlakten bestrijken, dan dragen ze ook 
bij aan de waterbergende taak van het 
waterschap. 
 

 
Bepalen waterkwaliteit op basis van 
onderwatervegetatie 
 
Het minimumniveau bestaat uit het uitvoeren van 
maai- en onderhoudswerkzaamheden zoals is 
voorgeschreven in artikel 3.8 van de Keur 2011 van 
het waterschap. Dit betekent dat de provincie de 
zorgplicht heeft om gras en riet langs de 
hoofdvaarten eens per 2 jaar te maaien. Er wordt 
alleen vaker gemaaid op die plaatsen waar gevaar 
dreigt voor gebruikers (snoeien van zichtlijnen, 
kappen van overhangende bomen) en omwonenden 
(weghalen berenklauw).  
Het onderhoud van de natuurvriendelijke oevers 
wordt uitgevoerd volgens de maatregelen die nodig 
zijn om de functie voor de waterkwaliteit ook in de 
toekomst te borgen: jaarlijks riet maaien, 
gemiddeld 3 jaarlijks snoeien en gemiddeld eens in 
de 10 jaar de verontdieping uitbaggeren. 
Er wordt invulling gegeven aan de opgaven voor 
natuurvriendelijke oevers, echter op de meest 
kostenefficiënte manier (dus zonder dat er extra 
gronden worden aangekocht). 
 
Op het basisniveau worden de oevers van de 
vaarten “gemiddeld” 1 keer per jaar gemaaid. In 
woongebieden wordt twee keer gemaaid en op 
stroken waar de vaarten langs agrarisch gebied 
lopen is extra aandacht voor overlastsoorten. Bij 
natuurgebieden wordt via een ontheffing van de 
Keur 2011 niet of zeer beperkt gemaaid.  
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Bij het plusniveau wordt voor elk deel van de oever 
een onderhoudsregime aangehouden, dat 
afhankelijk is van het aanliggend grondgebruik. 
Ook krijgt elk deel van de oevers een inrichting die 
past bij het landschap van het achterland. Deze 
landschappelijke variatie draagt bij aan de 
beleving en waardering van die oevers door de 
vaarweggebruikers. 
 
 
Minimum niveau: 
- Oevers worden een per 2 jaar gemaaid conform 
de Keur van het waterschap 
- Natuurvriendelijke oevers worden aangelegd 
conform wettelijke afspraken met alleen 
aandacht voor verbetering van de waterkwaliteit 

 
 
Basis niveau: 
- Als minimumniveau, met een maaifrequentie 
van ”gemiddeld” 1 keer per jaar ter beperking 
van de overlast voor het aanliggend grondgebruik 
(intensiever bij agrarische gronden en in 
woongebieden, niet of beperkt bij 
natuurgebieden) 
 
 
Plus niveau: 
- Als basisniveau, en met een voor de 
vaarweggebruikers aantrekkelijke en gevarieerde 
inrichting die past bij het achterland. 
 
 
4.6 Bediening van objecten 
De bediening van de objecten is in de huidige 
situatie afgestemd op scheepvaartverkeer overdag 
door de week, met een pauze tussen de middag. In 
het weekeinde en op feestdagen is er een 
beperktere beschikbaarheid.  
 
Omdat alle sluizen en bruggen vanaf 2014 vanuit 
één centrale locatie worden op afstand bediend, is 
bij de beschrijving van de niveaus daarvan 
uitgegaan. Voor alle schepen geldt dan, dat er 
gemiddeld maximaal 15 minuten moet worden 
gewacht voordat de bediening plaatsvindt. Dit 
naast de wachttijd van maximaal 45 minuten in het 
geval dat het schip zich aanmeldt op het moment 
dat de sluisdeuren zich net sluiten: 15 minuten 
voor het legen / vullen van de kolk, 15 minuten 
voor het in- en uitvaren, en 15 minuten voor het 
weer vullen / legen van de kolk. In totaal bedraagt 
de wachttijd dus maximaal 1 uur. 
Voor alle niveaus wordt geaccepteerd, dat de 
objecten in Flevoland door storingen gedurende 
gemiddeld 2 uur per kwartaal voor de scheepvaart 
gestremd zijn. Voor de afzonderlijke objecten  
 

geldt een acceptatiegrens van 4 uur stremming per 
kwartaal.  
 

 
Bedieningscherm voor de sluisbediening 
 
Volgens het minimumniveau zijn alle objecten 
toegankelijk voor de scheepvaart van 6.00 uur tot 
22.00 uur, met beperkingen tussen de middag, in 
het weekeinde en op feestdagen. In de 
winterperiode zijn deze tijden vanwege het 
relatief gering aantal schuttingen beperkter dan in 
de zomerperiode. Deze bedieningstijden komen 
overeen met de situatie zoals die nu (zonder 
afstandbediening) geldt voor de Noordersluis. 
Er is geen scheepvaartbegeleiding op de sluizen.  
 
In het basisniveau liggen de openingstijden voor 
alle sluizen gedurende het hele jaar tussen 06.00 
uur en 22.00 uur, zonder beperkingen tussendoor.  
 
Bij het plusniveau hebben drie sluizen aanvullend 
gedurende het hele jaar een beschikbaarheid van  
7 x 24 uur. Dit betreft de sluizen die voor de 
beroepsvaart het belangrijkste zijn: de 
Noordersluis, Zuidersluis en Urkersluis. 
Alleen in de zomerperiode wordt de 
afstandbediening bij groot verval sluizen op 
piekmomenten aangevuld met  
scheepvaartbegeleiding. Stewards assisteren en 
adviseren de schippers, maar nemen de bediening 
van de sluizen niet over.  
 
 
 
Minimum niveau: 
- Bediening tussen 06.00 en 22.00 uur voor alle 
sluizen gedurende het hele jaar en beperktere 
bediening in de zomer- en winterperiode, in 
weekeinden en op feestdagen (conform de 
Noordersluis in de huidige situatie) 
 
 
Basis niveau: 
- Als minimumniveau, met een openstelling van 6 
uur tot 22 uur voor alle sluizen, zonder 
beperkingen tussendoor 
 



Uitvoeringsstrategie Vaarwegen, HB 1413715 31

 
Plus niveau: 
- Als basisniveau, met een openstelling van 7 x 24 
uur voor de drie belangrijkste sluizen voor de 
beroepsvaart 
- in de zomerperiode een hoger serviceniveau: 
lokale scheepvaartbegeleiding op de objecten  
 
 
4.7 Nautisch toezicht  
Op dit moment wordt de rol van de provincie als 
vaarwegbeheerder ingevuld door toezichthouders. 
Zij handhaven de vaarwegregels door het 
signaleren of gebruikers van de vaarweg zich er 
aan houden en of er problemen zijn met de 
infrastructuur. Deze vorm van handhaving is direct 
gekoppeld is aan de provinciale taak van het 
nautisch toezicht, zodat het niet is ondergebracht 
bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD. 
De verschillende soorten borden langs de vaarten 
ondersteunen de gebruikers van de vaarwegen.   
 
Het minimumniveau bestaat uit het houden van 
toezicht op de basistaken, zodanig dat de 
veiligheid op het water wordt gewaarborgd en  
schadeclaims worden voorkomen. Op dit niveau 
zijn ook alle verbodsborden en gebodsborden 
aanwezig, die vanuit nautisch opzicht verplicht 
zijn voor het vlot en veilig gebruik van de vaarweg.  
 

 
Testen van de waaierdeuren, Zuidersluis 
 
Bij het basisniveau treden de toezichthouders 
meer pro-actief op en zijn gericht op het beperken 
van de overlast, zoals het aanspreken van 
schippers bij het afmeren op daarvoor niet 
bestemde plaatsen en op overtredingen van het 
Binnenvaart Politie Reglement.  
 
Het plusniveau gaat uit van het bieden van een 
extra service door het actief informeren en 
begeleiden van de gebruikers van de vaarwegen. 
Voor dit niveau is een extra inspectievaartuig nodig 
met een extra schipper. Ook zijn er meer op 
informatieborden aanwezig. 
 

 
Minimum niveau: 
- Toezicht houden en schouwen, gericht op het 
borgen van veiligheid en reactief optreden 
(ingrijpen wanneer er een calamiteit optreedt)  
 
 
Basis niveau: 
- Als minimumniveau, met aandacht voor 
preventie: handhaving op ligplaatsen en 
beperking van overlast voor aanwonenden 
 
 
Plus niveau: 
- Als basisniveau, met vaarweggebruikers actief 
informeren en begeleiden bij het gebruik van de 
vaarten,  
en informatieve borden worden geplaatst  
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5   
OVERZICHT KOSTEN 
 
 
Voor de kwaliteitsniveaus van de verschillende 
onderdelen van de infrastructuur zijn in dit 
hoofdstuk de financiële consequenties voor 
beheer en onderhoud beschreven. Dit in de vorm 
van de te verwachte kosten op jaarbasis voor 
beheer en onderhoud.  
 
De kosten voor de niveaus zijn opgebouwd uit de 
jaarlijkse en niet-jaarlijkse onderhoudskosten om 
onderhoudsmaatregelen uit te kunnen voeren.  
Soms zijn daarbij eenmalige uitgaven in het kader 
van niet-jaarlijks onderhoud nodig, die verrekend 
zijn naar jaarlijkse kosten. 
 
De kosten voor de drie onderhoudsniveaus zijn tot 
stand gekomen op basis van ervaringscijfers van de 
afgelopen jaren en door aanvullend onderzoek. In 
enkele gevallen zijn schattingen gemaakt van de 
kosten. 
Daarmee zijn alle kosten voor beheer en 
onderhoud benoemd, inclusief de kosten voor 
vervanging van kleine onderdelen met een korte 
 

levensduur als camera’s, elektrische installaties  
etc. De kosten van onderhoud en exploitatie van 
het op afstand bedienen van bruggen en sluizen 
vanaf één centrale locatie zijn hier ook in 
meegenomen. 
 

 
De vervanging van onderdelen met een levensduur 
van langer dan 50 jaar als sluisdeuren, brugklap, 
remmingwerken en installaties voor aandrijving 
van brug en sluis, zijn hier niet in mee genomen.  
In paragraaf 6.2 wordt hier nader op ingegaan.  

  Minimumniveau  Basisniveau 
 

 Plusniveau 
 

Diepte vaarweg  €      210.000  €      180.000  €      210.000 

       
Oever- 

constructies 
 €      330.000  €      540.000  €     600.000 

       
Objecten   €   1.580.000  €   1.735.000  €   1.935.000 

       
Afmeervoorzieningen  €        25.000  

 
 €        55.000  €        90.000 

       
Talud & plasberm, 
groen langs oevers 

 €      160.000  €       270.000  €      310.000 

       
Bediening van 

objecten  
 €      350.000  €       395.000  €     555.000  

       
Nautisch toezicht  €        45.000  €         75.000  €      150.000 

       
Totaal  €   2.700.000  €    3.250.000  €   3.850.000 



        

5.1 De vaarwegbak 
Bij het minimumniveau worden de vaarten,  
uitgaande van het leggerprofiel (diepte 2.80 / 3.00 
meter), gemiddeld eens per 45 jaar gebaggerd. In 
die periode treedt een aangroei van het slib op die 
de diepte verkleint tot maximaal 2.40 meter: de 
diepgang die geldt voor de scheepvaart om de 
sluizen te kunnen passeren. De scheepvaart (met 
name de geladen beroepsvaart) ondervindt dan 
met enige regelmaat hinder.  
De totale uitgaven voor het baggeren zijn op  
jaarbasis gemiddeld € 210.000. Dit bedrag komt 
geheel ten laste van de provincie, omdat er alleen 
rekening wordt gehouden met de minimaal 
benodigde diepte voor de scheepvaart.  
 
Het basisniveau bestaat uit het gemiddeld eens per 
15 jaar baggeren van de vaarwegen, zodat de 
diepte van de vaarwegen altijd ten minste 2.60 
meter bedraagt. Ook voldoen de vaarten aan de 
leggerdiepte van het waterschap. De scheepvaart 
zal op dit niveau vrijwel geen hinder meer 
ondervinden. 
De kosten ervan komen overeen met die van het 
huidige baggerplan van het waterschap en 
bedragen op jaarbasis € 900.000. Daarvan komt 
conform de bestuurlijke afspraak 20 % zijnde  
€ 180.000 ten laste van de provincie en de overige 
€ 720.000 van ten laste van het waterschap. 
 
Op het plusniveau wordt aanvullend op die 15 
jarige cyclus tussentijds gebaggerd om lokale 
ondiepten te verwijderen. De scheepvaart heeft 
daardoor nooit meer hinder van ondiepten. Voor 
het waterschap hebben deze lokale ondiepten 
weinig tot geen effect op het beheer van de 
waterkwantiteit, maar voor de scheepvaart leveren 
ze in bepaalde situaties problemen op. Elke 5 jaar 
wordt een klein gedeelte van de drukst bevaren 
vaarwegen gebaggerd voor jaarlijks € 30.000. Dit 
bedrag komt bovenop de kosten van € 180.000 van 
het basisniveau, zodat de totale kosten uitkomen 
op € 210.000. 
 
5.2 Oeverconstructies 
Het onderhoud aan de oeverconstructies bestaat 
uit twee soorten: reparaties aan de damwanden en 
reparaties en vervanging van de ankerstangen en 
gordingen.  
 
Op het minimumniveau wordt op een 
kostenefficiënte manier (correctief) onderhoud 
gepleegd: op het moment dat het nodig is, maar 
nog wel voordat er onveilige situaties gaan 
optreden voor de scheepvaart. In deze situatie 
worden gemiddeld eens in de 10 jaar grotere 
schades aan damwanden gerepareerd. Daarnaast 

worden kleinere schades aan ankerstangen en 
gordingen gemiddeld eens per 5 jaar gerepareerd.  
De kosten voor jaarlijks onderhoud zijn € 190.000 
en de gemiddelde kosten voor niet-jaarlijkse 
onderhoud zijn per jaar € 140.000.  In totaal zijn 
de kosten op dit niveau € 330.000 per jaar. 
De kosten om per jaar enkele FUP’s aan te leggen 
(op plaatsen waar veel dieren verdrinken) en deze 
te onderhouden zijn erg laag en worden 
meegenomen bij de kosten voor onderhoud aan de 
oeverbeschoeiingen zelf.  
 

Gebroken ankerstang, gording deels verdwenen 
 
Op het basisniveau worden de reparaties 
uitgevoerd volgens een planmatige cyclus. Dit 
houdt in dat het (preventief) onderhoud gebundeld  
worden uitgevoerd en met een grotere frequentie 
dan bij het minimumniveau. 
Ten opzichte van het minimumniveau liggen de 
kosten voor dit preventief onderhoud hoger: 
jaarlijks € 210.000. De totale onderhoudskosten 
voor het basisniveau komen dan uit op € 540.000. 
 
In het plusniveau worden de beschoeiingen 
schoongespoten / gereinigd, zodat het er mooi uit 
blijft zien. Dit wordt alleen gedaan voor de 
verticale damwanden, omdat de blokkenmaten 
zich hier niet voor lenen (er zit een rietkraag er 
voor). Het eens in de 5 jaar reinigen van 200 
kilometer kost in totaal € 300.000. De jaarlijkse 
extra kosten zijn dan gemiddeld € 60.000.  
 
5.3 Objecten: sluizen en beweegbare bruggen 
Op het minimumniveau worden werkzaamheden 
uitgevoerd als onderdelen zijn versleten en worden 
ze uit oogpunt van kostenefficiency gebundeld 
uitgevoerd. Er wordt aan de gebruikelijke 
veiligheidsnormen voldaan. De totale kosten voor 
beheer en onderhoud bedragen dan € 1.650.000.  
Dit onderhoud bestaat uit een civiel deel (sluiskolk 
en de bouwkundige constructies van bruggen), een 
werktuigbouwkundig deel (technische installaties), 
een bouwkundig deel (bedieningsgebouwen en 
terreininrichting) en een elektronisch deel 
(elektrische installaties).  
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In het overzicht op bladzijde 33 is al rekening 
gehouden met een besparing op de lokale 
bediening te gunste van de te centraliseren van de 
bediening van bruggen en sluizen. Hierdoor dalen 
de uitgaven voor het onderhoud van de lokale 
bedieningsgebouwen, de inrichting en het 
energieverbruik. De besparing bedraagt zo’n 
€ 70.000 per jaar, zodat voor dit niveau de totale 
kosten uitkomen op € 1.580.000 per jaar.   
 
Het basisniveau is er op gericht om het aantal 
storingen en stremmingen van de objecten te  
minimaliseren. Daarvoor worden per jaar meer 
inspecties uitgevoerd (kosten € 50.000) en worden 
per jaar meerdere storingsanalyses uitgevoerd 
(kosten € 5.000). Het preventief onderhoud kost 
naar schatting jaarlijks € 100.000 extra: dit is 8 % 
van de huidige kosten aan jaarlijks onderhoud. 
Dit betekent dat tezamen op dit niveau jaarlijks  
€ 155.000 extra nodig voor beheer en onderhoud 
ten opzichte van het minimumniveau. De totale 
kosten komen dan uit op € 1.735.000. 
   

 
Onderhoudsinspectie van de Marknessersluis 
 
Bij het plusniveau worden de sluiskolken elk jaar 
voor het vaarseizoen gereinigd, worden de stalen 
en betonnen onderdelen vaker geconserveerd en 
het terrein is ingericht met planten en bomen. De 
sluiscomplexen zien er dan mooi uit.  
De extra kosten daarvan zijn geraamd op € 200.000 
bovenop het bedrag van het basisniveau.   
 
5.4 Afmeervoorzieningen 
Op het minimum niveau worden alleen de 15 
wachtsteigers bij de objecten onderhouden en het 
loopvlak wordt periodiek vervangen als het in 
slechte staat verkeert. Het te gebruiken materiaal 
(kunststof) heeft een verwachte levensduur van 60 
jaar. Deze kosten van onderhoud en vervanging 
bedragen dan jaarlijks € 5.000. Daarnaast worden 
de wachtsteigers jaarlijks schoongespoten om 
uitglijden te voorkomen, zodat ze bruikbaar 
blijven. De kosten daarvan zijn jaarlijks € 7.500. 
De 24 bestaande recreatiesteigers worden over een 
periode van 10 jaar verwijderd. Het moment 
daarvan wordt bepaald door de staat van 

onderhoud en de risico’s voor gebruik. Jaarlijks is 
daarvoor een bedrag nodig van gemiddeld  
€ 10.000. In totaal zijn de onderhoudskosten op 
het minimumniveau afgerond € 25.000. 
 
Het beheer en onderhoud op het basisniveau  
wordt ten opzichte van het minimumniveau 
uitgebreid met werkzaamheden aan de 
passantensteigers, die alle 24 in stand worden 
gehouden en dus niet worden afgebroken. De 
loopvlakken van de meeste van die steigers zijn 
komende jaren aan vervanging toe. De kosten 
daarvan voor bedragen € 16.000 per jaar. Het 
schoonspuiten van de recreatiesteigers kost 
jaarlijks € 24.000.  
De totale kosten voor het basisniveau liggen dan  
€ 30.000 hoger dan het minimumniveau en komen 
daarmee uit op bijna € 55.000 per jaar.    
 

   
Renovatie passantensteiger bij Almere 
 
Op het plusniveau worden bij de 5 meest gebruikte  
recreatiesteigers enkele voorzieningen 
aangebracht die de kwaliteit van de steiger 
vergroten, zoals walstroom. Daarnaast worden bij 
alle passantensteigers informatieborden en 
prullenbakken geplaatst. De jaarlijkse extra kosten 
van deze voorzieningen bedragen afgerond  
€ 35.000, zodat de totale kosten op het plusniveau 
afgerond € 90.000 zijn. 
 
5.5 Talud & plasberm, groen langs oevers 
Op het minimumniveau wordt eens per twee jaar 
gemaaid en onderhoud gepleegd aan talud / 
plasberm. Op basis van de huidige bestekken met 
een maairegime van gemiddeld een keer per jaar  
is daarvoor € 110.000 nodig. 
Het onderhoud aan natuurvriendelijke oevers is 
gericht op de instandhouding van de functie voor 
de waterkwaliteit. De kosten zijn dan naar 
verwachting op jaarbasis € 50.000 voor een 
onderhoudscyclus van gemiddeld 2 jaar (snoeien) 
en 10 jaar (uitbaggeren). Gezien de aard van de 
werkzaamheden worden de kosten hiervoor 
meegenomen bij het jaarlijks onderhoud. 
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In totaal bedragen de onderhoudskosten op dit 
niveau € 160.000 per jaar. 
 
Het onderhoud aan talud / plasberm op het 
basisniveau wordt uitgevoerd met een 
maaifrequentie van gemiddeld een keer per jaar. 
Dit ter voorkoming van overlast voor 
aanwonenden. De kosten hiervan zijn op basis van 
de huidige bestekken € 220.000 op jaarbasis.  
De kosten voor het beheer en onderhoud bedragen 
in totaal € 270.000.  
 
Op het plusniveau wordt op sommige plaatsen 
vaker gemaaid dan gemiddeld 1 keer per jaar. 
Hiervoor is een ophoging nodig van het 
onderhoudsbudget met € 20.000. Daarnaast is een 
bedrag van eveneens € 20.000 nodig voor 
onderhoud aan de meer gedifferentieerde 
herinrichting van delen van de oevers (meerdere 
inrichtingstypen met daardoor verschillen in 
onderhoudsregime). De kwaliteit van de omgeving 
van de vaart wordt daarmee vergroot. 
De kosten komen in totaal per jaar uit op  
€ 310.000. 
 
5.6 Bediening objecten 
De bediening van de sluizen en beweegbare 
bruggen wordt op dit moment voor een relatief 
klein deel gedaan door eigen personeel en voor het 
overige door inhuurkrachten. Het uitgangspunt 
voor de berekening van de kosten zijn de huidige 
tarieven (prijspeil 2013) en het aantal uren 
bediening in de toekomstige situatie (GS besluiten 
HB 488562 en HB 881844).  
 

 
Bedieningsgebouw Marknerssersluis 
 

Op het minimumniveau bedragen de totale kosten 
met € 350.000. Alle sluizen worden tussen 6 uur en 
22 uur bediend met de beperkingen, die nu gelden 
voor de Noordersluis.  
 
Op het basisniveau kan de scheepvaart het gehele 
jaar tussen 6 uur en 22 uur gebruik maken van de 
Flevolandse vaarwegen. De kosten zijn € 395.000.  
 
Het plusniveau kent bedieningstijden die speciaal 
voor de beroepsvaart zijn geoptimaliseerd. De drie 
belangrijkste sluizen zijn de gehele week, elk uur 
van de dag, geopend. De kosten voor deze 
uitbreiding liggen gezien het hoge uurtarief 
relatief hoog: € 120.000.  
Aanvullend is in juli en augustus lokale 
scheepvaartbegeleiding beschikbaar op de drie 
drukste sluizen voor de recreatievaart. De extra 
kosten daarvan bedragen € 40.000. Op dit niveau 
zijn de totale kosten € 555.000 per jaar. 
 
5.7 Nautisch toezicht 
Het minimumniveau is vooral gebaseerd op de 
inzet van materieel die nodig is om de veilige en 
vlotte doorgang voor de scheepvaart te bewaken. 
Ook worden deze schepen ingezet voor 
onderhoudswerkzaamheden aan de 
vaarweginfrastructuur.  
De kosten voor het onderhoud aan de 
inspectievaartuigen zijn € 45.000.  
 
Het basisniveau is gelijk aan het minimumniveau 
met de aanvulling, dat er in totaal extra € 25.000 
wordt besteed aan diverse werkzaamheden voor 
het handhaven van regels voor het afmeren van 
schepen of het gebruik van het talud / plasberm 
door derden. De procedures voor dit 
handhavingtraject vraagt namelijk meer inzet van 
medewerkers (zowel in de buitendienst als in het 
provinciehuis). 
Daarnaast worden er informatieborden geplaatst 
bij de passantensteigers. Deze actie kost € 5.000 
en is eenmalig, omdat er de jaarlijkse kosten voor 
onderhoud aan die borden zeer gering zijn en de 
borden een lange levensduur hebben.   
In totaal komen de kosten uit op € 75.000 per jaar. 
 
Op het plusniveau is de aanvulling, dat er in het 
vaarseizoen vaker en actiever informatie, 
ondersteuning en begeleiding wordt gegeven aan 
m.n. de recreatievaart. In die periode is in 
Oostelijk en Zuidelijk Flevoland een extra 
(inspectie-)vaartuig nodig, omdat het werkgebied 
anders te uitgestrekt is voor 1 vaartuig. Naast het 
extra materieel betekent dit ook de inzet van 
extra personeel. Als de beide onderdelen over een 
periode van 5 maanden worden ingehuurd, dan zijn 
de kosten daarvan per jaar € 75.000.  
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Huidige situatie en 
vervangingsinvesteringen 
 
Voor elk vaarwegonderdeel is benoemd wat de 
kosten zijn voor beheer en onderhoud. Het 
uitgangspunt daarbij is de huidige situatie.   
 

 
Deze kosten zijn vergeleken met die van de 
beschreven niveaus voor beheer en onderhoud.  
De kosten voor de bediening op afstand van 
bruggen en sluizen zijn inmiddels verwerkt in de 
begroting.  
 
Vervolgens is aangegeven hoe het beheer en  
onderhoud van enkele vaarwegonderdelen zich 
verhoudt tot de problematiek van de 
vervangingsinvesteringen.

     
Huidige Situatie  

      

           
Vaarwegbak  Minimumniveau 

 
€      210.000 

 Basisniveau  
 
€       180.000  

 Plusniveau 
 
€      210.000 

    

           
Oever- 
constructies 

   Begroting 2013 
 
€       160.000 

 Minimumniveau 
 
€       330.000 

 Basisniveau 
 
€      540.000 

 Plusniveau 
 
€      600.000 

            
Objecten     Minimumniveau  

 
€    1.580.000 

 Basisniveau 
 
€   1.735.000 

 Plusniveau 
 
€   1.935.000 

  

           
Afmeer- 
voorzieningen 

 Minimumniveau 
 
€        25.000  

 Basisniveau 
 
€         55.000 

 Plusniveau 
 
€        90.000 

    

           
Talud &  
plasberm,  
groen langs  
oevers 

 Minimumniveau 
 
€      160.000 

 Basisniveau 
 
€       270.0003.000 
 

 Plusniveau 
 
€      310.000 

    

           
Bediening van  
objecten 1) 

  
 

 Minimumniveau 
 
€       350.000 

 Basisniveau   
 
€      400.000 

 Plusniveau 
 
€     560.000 

   

           
Nautisch  
toezicht 

   Minimumniveau 
 
€         45.000 

 Basisniveau 
 
€         75.000  

 Plusniveau 
 
€      150.000 

  

           
Totaal     

€    2.640.000 
      

 
1) Geldt voor de situatie na invoering van de afstandsbediening in 2014 en is exclusief personele lasten en overhead.   

 
6.1 Huidige situatie  
Uit de vergelijking van de keuzeniveaus met de 
huidige situatie zijn twee hoofdlijnen af te leiden: 
1) Bij twee onderdelen ligt de huidige situatie in 
feite onder het minimumniveau: bij de 
oeverconstructies en bij het talud/plasberm, groen 
langs oevers voor wat betreft het onderhoud aan 
de natuurvriendelijke oevers. Er zijn dan te weinig 
middelen beschikbaar om het onderhoud 
kosteneffectief uit te voeren. Dit zou betekenen 
dat er in de toekomst relatief grote uitgaven nodig 
zijn voor het onderhoud en die onderdelen moeten 
dan eerder worden vervangen dan gepland. 

Daarnaast wordt bij enkele onderdelen het 
onderhoud nu op het basisniveau uitgevoerd: 
- bij de vaarwegbak, gezien de financiële 
voordelen om alle baggerwerkzaamheden alleen 
door het waterschap te laten uitvoeren; 
- bij de afmeervoorzieningen, omdat met de 
instandhouding van de recreatieve aanlegsteigers 
invulling wordt gegeven aan het economisch- 
toeristisch beleid; 
-  bij talud/plasberm voor het maaien van de 
oevers in stedelijke gebieden, om de overlast van 
meerjarig riet (aanblik, uitzicht) en bepaalde 
planten (o.a. berenklauw) te beperken.    

 



        

2) Er zijn binnen het budget voor de vaarwegen 
voldoende middelen beschikbaar om het 
onderhoud voor alle zeven onderdelen op het 
minimumniveau uit te voeren. 
 

 
Overlast voor de scheepvaart 
 
6.2 Onderhoud en vervanging van infrastructuur 
Het jaarlijks en niet-jaarlijks onderhoud is maar 
een deel van de werkzaamheden, middelen en 
aandacht die nodig zijn tijdens de gehele 
levensduur van infrastructuur. Voor de objecten 
(sluizen en beweegbare bruggen) en de 
oeverbeschoeiing is de vervanging ervan net zo 
belangrijk. Het tijdig plegen van onderhoud aan 
civieltechnische, werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische onderdelen zorgt ervoor dat het 
moment van vervanging kan worden uitgesteld.  
 
De laatste jaren is het vervangen van de 
infrastructuur belangrijker geworden, omdat het 
einde van de levensduur van een steeds groter deel 
van de vaarwegen infrastructuur al (bijna) is 
bereikt. Op dit moment, maar zeker ook de 
komende jaren, zijn daarom grote delen van de 
vaarweg- infrastructuur toe aan vervanging. Het 
gaat dan om de vervanging van brugklappen, 

sluisdeuren, remmingwerken etc. met een 
levensduur van 40 tot 80 jaar. 
De vervanging van die zaken is de laatste jaren 
steeds ten laste gebracht van het niet-jaarlijks 
onderhoud. Dit  heeft geleid tot een extra 
aanspraak op die voorziening, die soms ten koste is 
gegaan van het onderhoud.  
 

 
Voormalig bedieningsgebouw Vollenhoverbrug 
 
Met deze vervangingsprojecten is slechts een deel 
van de kosten is gedekt dat de komende jaren 
hiervoor nodig. Begin 2013 is berekend, dat er de 
komende 10 jaar voor de stille lasten van de 
gehele infrastructuur ten minste € 66 miljoen 
nodig is dat er voor alleen de vaarwegen in totaal  
€ 21 miljoen nodig (HB 1438255). Voor het grootste 
deel is dat bestemd voor vervanging van 
oeverconstructies. 
 
Aan de problematiek van de stille lasten wordt in 
deze uitvoeringsstrategie verder geen aandacht 
besteed. Dit wordt eind 2013 in een andere nota 
separaat uitgewerkt.
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Bijlage 1: Kaart met provinciale vaarten en passantensteigers 
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Bijlage 2  Openings- en bedieningstijden provinciale sluizen en bruggen 2013 
 
 
Friese sluis, Voorstersluis, Marknessersluis, Urkersluis, A. de Witbrug, Tollebekerbrug, Ketelsluis en 
Kampersluis: 

• Winterperiode : 1 november t/m 31 maart 
Maandag t/m vrijdag : 7.30 uur - 12.30 uur  en 13.00 uur - 18.00 uur 
Zaterdag : 7.30 uur  - 12.30 uur 
Zon- en feestdagen : gesloten 

 

• Zomerperiode :  1 april t/m 31 oktober 
Maandag t/m zaterdag : 7.30 uur - 12.30 uur en 13.00 uur - 19.00 uur  
Zon- en feestdagen : 9.00 uur - 12.30 uur  en 13.00 uur - 19.00 uur 

 

Noordersluis en Zuider-/Vaartsluis : 
• Winterperiode : 1 november t/m 31 maart 

Maandag t/m vrijdag : 6.00 uur – 12.30 uur en 13.00 uur – 18.00 uur en 18.30 uur – 22.00 uur 
                Zaterdag : 7.00 uur – 12.00 uur 

Zon- en feestdagen : gesloten 
 

• Zomerperiode : 1 april t/m 31 oktober 
Maandag t/m vrijdag : 6.00 uur – 12.30 uur en 13.00 uur – 18.00 uur en 18.30 uur – 22.00 uur 
Zaterdag : 7.00 uur  - 12.30 uur en 13.30 uur – 19.00 uur 
Zon- en feestdagen : 9.00 uur – 12.30 uur en 13.30 uur – 19.00 uur 

 

Sluis Blauwe Dromer, Elburgerbrug en Vollenhoverbrug: 
• Winterperiode : 1 november t/m 31 maart op afroep 

Maandag t/m vrijdag : 8.00 uur – 12.30 uur en 13.00 uur – 18.00 uur 
Zaterdag : 8.00 uur – 12.30 uur en 13.00 uur – 19.00 uur 
Zon- en feestdagen : gesloten 

 

• Zomerperiode : 1 april t/m 31 oktober 
Maandag t/m zaterdag : 7.00 uur – 12.30 uur en 13.00 uur – 19.00 uur 
Zon- en feestdagen : 10.00 uur – 12.30 uur en 13.30 uur – 19.00 uur 

 

Larsersluis : 
• De Larsersluis is het gehele jaar geopend van zonsopgang tot en met zonsondergang  

 
Op afstand bediende objecten: 

• Vaartsluis bediend vanaf de Zuidersluis  
• Kampersluis bediend vanaf de Ketelsluis,  
• Elburgerbrug en Vollenhoverbrug bediend vanaf de Blauwe Dromer 
• Tollebekerbrug en A. de Witbrug bediend vanaf de Urkersluis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

Bijlage 3 Ontwikkeling beroepsvaart 1986 - 2011 
 
Sluispassages beroepsvaart         

 
  

  1986 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Zuidersluis 2683 1529 1606 1943 1479 1248 1560 1589 1810 2213 2086 1465 1283 

Vaartsluis 2021 1305 1367 1234 1157 942 1107 1125 1312 1580 1620 1659 1066 

Noordersluis 2555 2568 2252 2150 2067 2903 2377 2318 1994 4586 2563 2292 2468 

Kampersluis 459 544 640 682 425 397 250 206 192 510 312 225 194 

Ketelsluis 301 636 605 670 377 357 196 179 166 251 280 225 291 

Voorstersluis 1217 767 593 600 357 322 325 410 368 382 277 217 298 

Friesesluis 913 291 301 192 157 142 178 239 244 141 145 103 125 

Urkersluis 1083 896 712 710 685 588 650 619 789 841 1145 979 951 

Marknessersluis 1217 696 492 372 355 260 308 382 377 334 212 236 626 

Totaal 14435 11232 10569 10555 9062 9163 8956 9073 9259 12846 8640 7401 7302  

Ontwikkeling intensiteit Beroepsvaart
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Bijlage 4 Intensiteit  beroepsvaart 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

Bijlage 5 Ontwikkeling recreatievaart 1986 – 2011 
 
Sluispassages recreatievaart                    

  1986 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Zuidersluis 535 3487 3613 3367 3522 2610 3467 3779 3649 3628 4323 3731 3566 

Vaartsluis 849 2371 2428 2380 2272 1801 2336 2608 2535 2512 3402 3004 2918 

Noordersluis 1053 1651 1727 2250 3266 3114 3576 3372 3353 3313 3688 3944 4573 

Larsersluis   1256 1260 1275 1300 1335 1340 1340 1365 1432 1514 1265 1350 
De blauwe 
Dromer 

Provincie Flevoland gebouwd in 2001/2002 opening 
najaar 2002 2793 2853 1701 2600 2629 2620 2882 2472 2617 

Kampersluis 1306 2686 2549 2634 2713 2657 2701 2702 2774 2748 2836 2618 2555 

Ketelsluis 2822 4393 4338 4923 4896 4997 5661 5568 5633 5666 5712 5204 5128 

Voorstersluis 6902 7644 8297 8300 8400 8497 7627 7344 6578 7047 6047 6206 6031 

Friesesluis 5963 6653 5676 5480 5629 5516 5311 4932 5001 5284 4838 5156 4887 

Urkersluis 1924 2251 2528 2739 2999 2959 2709 2261 2880 2936 3338 3213 2988 

Marknessersluis 6902 5854 5657 5585 5654 5527 5818 5374 5310 5662 4859 4674 4860 

Totaal 28256 38246 38073 38933 43444 41866 42247 41880 41707 42848 45448 41487 41473 

Ontwikkeling intensiteit recreatievaart
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Bijlage 6: Intensiteit recreatievaart 2011 
 
 

 
 


