
Utrecht Vaarstad 2018!    de Kleine Boten Club Utrecht



Utrecht en vaarwater

Utrecht heeft het mooiste vaarwater van de wereld, er gebeuren prachtige dingen en kleine boten zijn er altijd bij!



Even voorstellen

Wij zijn de Kleine Boten Club Utrecht en wij zijn een groep van meer dan 300 enthousiaste bezitters 

van een plezierbootje in Utrecht. De KBC is een informele vereniging en bestaat al 12 jaar. Het doel 

van de KBC is als informele vereniging een positieve bijdrage te leveren aan het gebruik van kleine 

bootjes in de gemeente Utrecht.

Dat hebben we de afgelopen jaren gedaan, met onder andere:

• Evenementen zoals cursussen over vaarveiligheid en knopen, lezingen over historisch vaarwater 

en vaarwaterpeilbeheer, de vaarmiddag, assisteren bij de Canal Pride/125 jaar Merwedekanaal.

• Belangenbehartiging zoals opkomen voor kleine boten op Merwedekanaal, overleg met 

gemeente over ligplaatsvergunningen en nog veel meer

• Leden helpen elkaar. Bijvoorbeeld wanneer er een boot gezonken is of voor tips of vragen.

De Kleine Boten Club heeft een bestuur dat bestaat uit:

• Frank Nieuwesteeg (voorzitter)

• Hilco Witteveen  (evenementen)

• Huib Klomp (evenementen)

• Arthur Gerla (ICT en klankbord)

• Dirk Borst (contacten met gemeente)

Zie voor een voorbeeld van kleine boten de foto hiernaast:



Achtergrond van dit document

Wat ons betreft wordt Utrecht Vaarstad 2018!

Maar wij vinden dat het vaarbeleid in Utrecht met een paar eenvoudige stappen beter kan en moet. 

Een aanpassing in het gemeentelijke beleid is hiervoor nodig. 

Op basis van drie hoofdonderwerpen hebben wij onze vraag gerangschikt:

• Meer mensen aan het varen

• Levendigheid en harmonie op het water

• Goede voorzieningen

Per onderwerp geven we aan wat het doel is, wat we zélf bijdragen en wat we van de gemeente

vragen.

Zie verdere drie sheets voor een nadere toelichting



Meer mensen aan het varen

Varen in Utrecht over de grachten is een unieke belevenis. Eigenlijk iedereen die het doet vind het 

fantastisch. Toch leeft er veel frustratie bij mensen die hier niet aan mee kunnen doen maar wel

graag willen: er is veel onbegrip voor de lange wachttijd tot een ligplaatsvergunning.

Wat doen wij ?

• Consulteren en vertegenwoordigen van de kleine boten bezitter/vaarder

• Zoeken en adviseren naar geschikte ligplaatsen

• Evenementen organiseren en vaarroutes maken

Wat vragen we van de gemeente ?

• Goed en aktief gehandhaafd ligplaatsenbeleid: ligplaatsen alleen voor actief varende Utrechters

• Plan maken voor bootdelen: meer varende boten, minder boten aan de kade

• Meer ligplaatsen creëren: er is veel onbenutte ruimte en veel vraag

• Trailerhelling voor Utrechters zonder ligplaatsvergunning



Levendigheid en harmonie op het water

Op bijna elke poster van Utrecht staat wel een boot of bootje en terecht: levendigheid op het water 

hoort al eeuwen bij de stad. Op het water zijn er veel verschillende gebruikers. Denk aan

rondvaartboten, kano’s, verhuurboten, trapboten, grote vakantiejachten, boten van de 

roeivereniging, roeisloepen en kleine boten. Verschillende boten hebben verschillende snelheden, 

wendbaarheden en kennis van de vaarregels. Wij streven naar een goede harmonie tussen de 

gebruikers: het water is van iedereen.

Wij vragen van de gemeente:

• Stimuleer gelijkwaardig gebruik van vaarwater (dus niet Merwedekanaal alleen voor roeiers)

• Duidelijke eenvoudige logische regels en geen onlogische regels (zoals verboden te stoppen op 

de oudegracht, terwijl er al 900 jaar boten aanleggen op de Oudegracht)

• Stimuleer locale bedrijvigheid op het gebied van varen (zoals horeca, bootfirma’s)

Wat doen wij?

• Organiseren van een cursusavond over vaarveiligheid voor kleine boten

• Onderlinge contacten met lokale bedrijvigheid en

andere Utrechtse watersportverenigingen



Goede voorzieningen

Goede voorzieningen nodigen uit tot varen en zorgen er ook voor dat mensen ook bereid zijn zelf te

investeren in hun boot: dit resulteert in betere nettere boten. Daarnaast kost een

ligplaatsvergunning jaarlijks 150 euro en het is passend dat daar goede voorzieningen

tegenoverstaan.

Wij vragen van de gemeente:

• Meer aanlegplaatsen realiseren (er is nog veel ruimte en de vraag is groot, >1000 wachtenden)

• Meer vaarwater realiseren (Catharijnesingel/Leidscherijn weer bevaarbaar)

• Oplaadvoorzieningen voor elektrisch varen (dit maakt emissievrij varen gemakkelijker)

Wat doen wij ?

• Organiseren van cursusavonden (zoals over bootonderhoud)

• Wij hebben een kennisbank op onze website

• Wij nemen deel aan gesprekken en info avonden (oa. Catharijnesingel, Merwedekanaal)



Tot slot

Wij gaan graag met u in gesprek over hoe we Utrecht tot Vaarstad 2018 kunnen maken!

Met vriendelijke groet, namens de kleine botenclub Utrecht 

Hilco Witteveen en Frank Nieuwesteeg

(info@kleinebotenclubutrecht.nl www.kleinebotenclubutrecht.nl )


