
              Bericht ontvangen van Waternet Amsterdam   04-04-2021 
 
Zoals besproken in het Routeoverleg op 24 maart ontvangen jullie hierbij een update wat betreft 
doorvaart in Amsterdam dit jaar.   
  
Via deze mail wil ik jullie graag op de hoogte brengen van het besluit wethouder Water van 
Amsterdam om de bruggen vanaf 01 april weer lokaal te bedienen.  
In de onderstaande mail informeer ik jullie waarom tot deze rigoureuze oplossing is overgegaan. 
Sinds ongeveer anderhalf jaar heeft Waternet verstoring in de doorgifte van de CCTV beelden. 
Stilstaande en af en toe omgekeerde beelden maken dat de bedienaar zich onzeker voelt bij het 
bedienen van bruggen en sluizen op afstand.  
Al een reden om met centrale bediening te stoppen.  En natuurlijk staan wij ook garant voor de 
veiligheid vaar- en weggebruiker bij Waternet.  
Daarom heeft Waternet in 2021 een risicobeoordeling uitgevoerd op alle op afstand bediende 
objecten.  
Uit de analyse herkende Waternet bruggen met een hoog risicoprofiel en bruggen en sluizen met een 
laagrisico profiel.  
De hoog risico bruggen zijn direct losgekoppeld van de centrale bediening om weer lokaal bediend te 
worden.  
De laag risico bruggen en sluizen waren goed te overzien en ook veilig te bedienen. E 
chter is na anderhalf jaar geen oplossing voor de CCTV problemen gevonden en is besloten de COB 
helemaal uit te schakelen.   
Met als gevolg dat alle bruggen en sluizen in Amsterdam vanaf 01 april lokaal bediend worden.  
Dit heeft natuurlijk een grote impact op de bedrijfsvoering en we proberen dan ook met man en 
macht het vaarseizoen 2022 met vol vertrouwen tegemoet te gaan. 
  
Wat betekent dat voor u in het vaarseizoen 2022 
Doordat de bruggen lokaal bediend worden en de bedienaar ouderwets van brug naar brug 
meefietst, kan het zijn dat de doorvaart langer duurt dan u van ons gewen bent.  
Daarnaast is de wijze waarop een sluis of een brug wordt aangevraagd ook anders.  
Zo krijgt u tegenwoordig weer een medewerker van Waternet aan de telefoon bij de aanvraag van 
uw doorvaart. Met de medewerker kunt u afspraken maken over de doorvaart en eventueel 
informatie inwinnen. 
  
Waternet zal in de komende maanden regelmatig evalueren en met de knoppen schuiven om het 
vaarseizoen zo plezierig mogelijk te laten verlopen. 
   
Groet Erik Boontjes 
  
 


