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1 INLEIDING 

De veerpont de Aa bij Nieuwer ter Aa is de enige overgebleven pont over het Amsterdam-Rijnkanaal 

(ARK) en de laatste pontverbinding die nog onder beheer van Rijkswaterstaat uitgevoerd wordt. De 

veerpont vormt een verbinding tussen de dorpen in de buurt van Nieuwer ter Aa en de noordkant van 

het dorp Breukelen. 
 

Op 22 oktober 2010 vond een noodlottig ongeval plaats, waarbij de schipper van de veerpont om het 

leven kwam. Na een kort vooronderzoek heeft de ongevallenraad voor veiligheid besloten verder geen 

onderzoek uit te voeren (https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/1539/pont-overvaren-door-

vrachtschip-22-oktober-2010). Een aantal jaren later heeft de ongevallenraad naar aanleiding van een 

ander ongeval (bij Rijswijk) wel een onderzoek uitgevoerd naar de veiligheid van kleine veerponten en 

geconcludeerd dat voldoende veiligheid niet altijd gegarandeerd kan worden [Ref 9]. Intern bij 

Rijkswaterstaat zijn mede naar aanleiding van het ongeval bij Nieuwer ter Aa wel een aantal 

onderzoeken uitgevoerd naar de nautische veiligheid van de pontverbinding. Hierbij is vooral gebruik 

gemaakt van expert judgement [Ref 6]. 
 

RWS – Midden Nederland heeft te kennen gegeven dat er aanvullend behoefte is aan een externe 

onafhankelijke beoordeling van de nautische veiligheid van de pontverbinding bij Nieuwer ter Aa. 

Redenen hiervoor zijn: 

1. Het rapport Monitor Nautische Veiligheid Binnenwateren 2009 – 2018 [Ref 3]. In het rapport krijgt 

de veerpont de Aa de kwalificatie “hoog risico”, waarbij in een eerdere monitor nog sprake was van 

een kwalificatie “midden/hoog risico”; 

2. De raamontheffing voor bovenmaatse schepen op het Lekkanaal [Ref 12], waarbij grotere schepen 

(in breedte en diepgang) toestemming krijgen om van het Lekkanaal gebruik te maken. De 

verwachting is dat dit zal resulteren in een toename van het aantal grotere schepen op zowel het 

Lekkanaal als het Amsterdam-Rijnkanaal. 

Hierbij is gevraagd om: 

1. Een lijst op te stellen met uitgangspunten en criteria waarop de nautische veiligheid van de veerpont 

dient te worden beschouwd; 

2. Een resumé te maken van de nautische veiligheid(onderzoeken) over de afgelopen jaren. En de 

belangrijke conclusies uit deze onderzoeken mee te nemen in de evaluatie van de criteria; 

3. Op basis van de criteria en expert judgement te komen tot conclusies. 

Deze notitie beschrijft in hoofdstuk 2 het doel en de onderzoeksmethodiek. Hiertoe worden in hoofdstuk 

3 de belangrijkste aandachtspunten en criteria opgesomd. In hoofdstuk 4 worden kort de beschikbare 

bronnen beschreven en worden de resultaten hiervan in hoofdstuk 5 afgezet tegen de criteria. Dit wordt 

samengevat in de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 6.  

 
 

https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/1539/pont-overvaren-door-vrachtschip-22-oktober-2010
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/1539/pont-overvaren-door-vrachtschip-22-oktober-2010
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Figuur 1-1 Veerpont de Aa (Foto: Wim Kusee, 26-11-2009) 
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2 DOEL EN AANPAK VAN HET ONDERZOEK 

Het doel van het onderzoek is om, door middel van het uitvoeren van een Quick scan naar het niveau 

van de nautische veiligheid van de pontverbinding bij Nieuwer ter Aa, een beoordeling te geven van de 

toekomstvastheid van de pontverbinding. 

 

De Quick scan houdt in het op basis van eerdere bevindingen en analyses, het opstellen en evalueren 

van criteria op basis van expert judgement en het uitvoeren van en veldbezoek, komen tot conclusies. 

Het onderzoek is betiteld als Quick scan omdat er geen uitgebreide risicobeoordelingsmethodiek is 

toegepast, geen metingen zijn uitgevoerd en/of langdurige waarnemingen hebben plaatsgevonden. 

Indien (verder) kwantificeren van de conclusies meerwaarde heeft of zou kunnen leiden tot een andere 

conclusie wordt dit in de aanbevelingen meegegeven. Meer kwantificeren zou dan in een vervolg op dit 

onderzoek uitgevoerd kunnen worden. Daarbij dient te worden gerealiseerd dat harde kwantitatieve 

normen op voorliggende analyse en of criteria niet aanwezig zijn en dus kwantificering geen 

meerwaarde hoeft op te leveren.  
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3 CRITERIA 

De nautische veiligheid van de pontverbinding wordt beoordeeld aan de hand van de onderstaande 

aandachtpunten. Per aandachtspunt wordt kort nagegaan wat de consequenties zijn voor de veiligheid. 

 
Criteria vanuit het perspectief van de schipper van de veerpont 

 

Infrastructuur 

o Zicht op waterweg in aangemeerde situatie 

o Zicht op waterweg tijdens kruisen 

Verkeerssituatie 

o Inschatting snelheid naderend verkeer (tijd tot kuisen veerpont ‘route’) 

o Inschatting manoeuvreeractie naderend verkeer 

o Uitluisteren marifoonverkeer intenties naderend verkeer 

o Signalen van naderend verkeer (lichtsignaal of geluidsein) 

o Aandachtverdeling tussen verschillende naderende schepen (denk aan combinatie 

recreatievaart en beroepsvaart) 

o Moment van oversteek kiezen 

o Omringend verkeer 

 Type verkeer (recreatievaart, beroepsvaart) 

 Hoeveelheid verkeer 

 Gedrag verkeer (bijv. ook in relatie tot geldende snelheidsbeperking ter 

plaatse) 

 Manoeuvreerruimte 

Omstandigheden 

o Weerscondities 

 Zicht (mist, regen, sneeuw) 

 Wind 

o Lichtomstandigheden 

 Daglicht 

 Nacht 

Schip 

o Zichtbeperking door cabine (raamstijlen, beslagen ramen etc.) 

o Aanmeren/afvaren 

o Snelheid kiezen 

o Koerscorrecties kiezen (afweging o.a. wat betreft verkeer maar ook 

manoeuvreerbaarheid pont) 

o Bruguitrusting 

o Afmetingen veerpont in relatie tot het type vaarweg en overig verkeer 

o Scheepsbewegingen door passerend verkeer bij laden lossen 

Schipper 

o Afleiding vaartaak door passagiers 

o Actie in lijn met intenties uitvoeren (denk aan bedienfout) 

o Marifooncontact met naderend verkeer 

o Tijdsdruk (hoewel er geen vaarschema is aan te houden) om goede dienstverlening te 

bieden 

o Opleidingseisen 

 Leidraad kleine veren: klein vaarbewijs vereist. 
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o Andere competentie eisen: 

 Leidraad kleine veren: Afhankelijk van kenmerken van de vaarweg kunnen 

hogere kwaliteitseisen gesteld worden aan de schipper / bemanning indien de 

lokale situatie erom vraagt (nagaan of er andere competentie eisen gesteld 

worden door RWS) 

 Eisen ten aanzien van ervaringsniveau 

 

Criteria vanuit het perspectief van het overig scheepvaartverkeer 

 

Infrastructuur 

o Zichtbaarheid veerpont 

o Bebording 

o Bekendheid met snelheidsbeperking  

Verkeerssituatie 

o Ander omringend verkeer dat aandacht vergt, afleidt of zicht op de pont ontneemt 

o Marifooncontact met veerpont 

Omstandigheden 

o Weerscondities 

 Zicht (mist, regen, sneeuw) 

 Wind 

o Lichtomstandigheden 

 Daglicht 

 Nacht 

Schip 

o Corrigerende manoeuvre (snelheid/koers) i.v.m. veerpont  

Schipper 

o Mate van oplettendheid (bijv. niet gewaar zijn dat er een veerpont is door afleiding, 

vermoeidheid) 

o Bekendheid met regelgeving 

o Actie daadwerkelijk uitvoeren (hieronder valt ook wel weten wat de regels zijn maar 

daar geen actie aan verbinden, gedrag) 
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4 BRONNEN OVER VEERPONTEN EN SPECIFIEK VEERPONT DE AA 

In de volgende alinea’s volgt kort een opsomming van de beschikbare bronnen. Bij iedere bron worden 

kort de passages aangehaald die van belang zijn voor de evaluatie van het niveau van de nautische 

veiligheid. In een aantal gevallen zijn de korte passages aangevuld of toegelicht. Deze zijn tussen 

haakjes in de passages opgenomen. 

  

 

Brief “Monitor Nautische Veiligheid corridor IJmuiden – Tiel”, kenmerk RWS-2018/18996, 23 juli 

2018 [Ref 1]. 

 

De kleine, vrij varende veerpont manoeuvreert tussen de doorgaande vaart op het Amsterdam-

Rijnkanaal. Naast het dodelijke ongeval van enkele jaren geleden is er sprake van een aantal “bijna-

ongelukken” en ongewenste situaties die goed afgelopen zijn (de brief vermeld verder geen details). 

 

De verbinding over het kanaal komt voort uit een overeenkomst uit 1888 met het toenmalige waterschap 

Breukelerwaard die niet opgeheven1 kan worden. De kosten voor RWS van de veerpont zijn nu circa 

€450.000,- per jaar excl. indexering. Een nieuwe fiets/voetgangersbrug kost circa 8 à 9 miljoen Euro.  

 

 

Monitor nautische veiligheid - Corridor IJmuiden-Tiel [Ref 2]. 

 

Het ARK is drukbevaren met ca. 70.000 – 75.000 passages (beroepsvaart) per jaar. 

 

Het ARK heeft twee verschillende kenmerkende profielen. Het eerste kenmerkende profiel loopt van 

Amsterdam tot aan de Prinses Irenesluizen/Lek en heeft een gebroken bakprofiel met aan beide zijden 

damwanden. De bodem loopt met een onderwatertalud van 1:8 op van een – 6,2 m NAP in het midden 

van het kanaal naar -4,0 m NAP ter plaatse van de damwanden. De pont verbinding bevindt zich in dit 

gedeelte van het ARK. Mogelijke golfbewegingen op het ARK worden gereflecteerd door de 

damwanden, wat dit deel van het kanaal lastig bevaarbaar maakt voor de recreatievaart. 

 

De vaarweg ter plekke van de pontverbinding is ca. 100 m breed. Conform de richtlijnen vaarwegen 

([Ref 11]) zou de vaarweg aan het wateroppervlak een breedte moet hebben van 127 m voor een vlotte 

en veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer (Ref 2 - sectie 5.1.4). Als een vaarweg smaller is dan 

volgens de richtlijnen, dan kan dat leiden tot meer ongevallen.  

 

Ten behoeve van de evaluatie van de nautische veiligheid is een bow-tie analyse uitgevoerd (Ref 2 - 

sectie 8.8): 

 

                                                   
1 Bedoeld wordt hier dat de overeenkomst niet zonder meer ontbonden kan worden. 
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 Eén expert geeft aan dat hij via de verkeerspost ongeveer wekelijks een melding krijgt van de 

schipper op de Aa. Het betreft veelal scheepvaart die hard passeert. Of het passerende schip 

heeft geleid tot (licht) letsel, is niet bekend bij experts. Het is belangrijk om te constateren dat 

slechts één melding van de schipper van de Aa is geregistreerd in de SOS-database. 

 Eén expert geeft aan zelf gevaren te hebben op de veerpont en benoemt de hinderlijke 

waterbewegingen op het ARK. De hinderlijke waterbewegingen zijn het resultaat van 

passerende scheepvaart. De hinderlijke waterbewegingen leiden dikwijls tot omgevallen fietsen 

en/of passagiers aan boord van de Aa. Deze voorvallen komen (op één melding na) niet als 

scheepsongeval in de SOS-database terecht. Met deze ervaring is de onderstaande risicomatrix 

ingevuld voor effectklasse 0 (en 1). Let wel, bij het bovengenoemde voorbeeld heeft er geen 

aanvaring plaatsgevonden, maar is wel effectklasse 0 (of 1) van toepassing. Experts geven aan 

dat bij een aanvaring effectklassen 1 t/m 5 van toepassing zijn en effectklasse 0 vrijwel niet 

voorkomt. Voor wat betreft de frequentie waarmee effectklassen 1 t/m 5 optreden, lopen de 

meningen van de experts uiteen. De uiteenlopende gedachten zijn ook zichtbaar in de 

risicomatrix. Ingeschat wordt dat een ernstig ongeval (effectklasse 5) 1x per 20 jaar voor kan 

komen. 
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Tabel 4-1  Risicomatrix 

 
De ervaring, oplettendheid, vermoeidheid, het inschattingsvermogen van aankomende scheepvaart en 

het meer of minder risico nemen tijdens een oversteek zijn van grote invloed op de ongevalskans. 

 

De vrijvarende veerpont ter hoogte van kmr 22,7 van Nieuwer ter Aa naar Breukelen en vice versa en 

is geschikt voor voetgangers en fietsers. De pont wordt bediend naar de vraag en vaart niet af middels 

vaste tijden. – De veerpont tussen Nieuwer ter Aa en Breukelen kruist de vaarweg. De pont dient 

voorrang te verlenen aan de beroepsvaart op het ARK. Met name oplopende schepen (schepen die 

elkaar inhalen) zijn lastig zichtbaar voor de veerpont (één van de schepen zit dan voor de 

veerpontschipper in de blinde hoek die ontstaat door het andere schip). 

 

De schipper mag alleen naar de overkant varen wanneer aan de noord- en zuidzijde de geplaatste 

paaltjes (op 300 m afstand in de lengterichting van het kanaal) zichtbaar zijn. Hierdoor kan het bij 

extreme weersomstandigheden mogelijk zijn dat de veerpont (tijdelijk) niet vaart. 

 

 

MONITOR NAUTISCHE VEILIGHEID | 11 FEBRUARI 2020, sectie 6.10 [Ref 3]. 

 

Een ongeval met een veerpont wordt geclassificeerd als hoog risico en maakt deel uit van de top 10 

van hoog risico situaties (veerpont de Aa wordt expliciet genoemd). De analyse beperkt zich tot een 

aanvaring van een schip met de veerpont. Ongevallen waarbij passagiers (licht) gewond raken ten 

gevolge van heftige en onverwachte bewegingen zijn niet beschouwd. 

 

Uit de beschrijvingen blijkt dat verschillende ongevallen met een pont voorkomen. Het betreft onder 

andere een aanvaring van een pont met lange stremming tot gevolg, een omgeslagen pont, inclusief 

een dodelijk slachtoffer na aanvaring (Nieuwer ter Aa) en stremming door verplaatste lading op de pont. 

  

Een generieke bow-tie analyse op basis van informatie uit de SOS-database gaf met betrekking tot 

veerponten het onderstaande resultaat: 
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Voor een veerpont is artikel 6.23 van het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) van toepassing. Daarin 

staat dat:  

1. Een veerpont mag slechts vertrekken, keren of het vaarwater oversteken, nadat hij zich ervan heeft 

vergewist dat dit zonder gevaar kan geschieden.  

2. Een veerpont mag bij vertrek, keren of oversteken van het vaarwater medewerking verlangen van 

een groot schip.  

3. Een klein schip moet voorrang verlenen aan een vertrekkende, kerende of overstekende veerpont. 

(Het BPR is van toepassing op het Amsterdam-Rijnkanaal).  

  

Bovenstaande regels worden echter door beide partijen nog weleens verkeerd geïnterpreteerd. 

 

Veerponten gebruiken AIS (Automatic Identification System). Volgens een aantal deskundigen gebeurt 

het weleens dat veerpontschippers vergeten de AIS van ‘varen’ naar ‘afmeren’ te zetten of andersom. 

Dan is er een mismatch tussen radar en AIS-informatie (met name in het donker of bij slecht zicht). 

 

Een hogere intensiteit van het doorgaande scheepvaartverkeer zorgt voor een grotere blootstelling en 

daarmee kans op aanvaring. Ongevallen met een dodelijk slachtoffer of stremming tot een week komen 

volgens de SOS-database voor met een frequentie van 1 maal per 20 jaar tot 1 maal per 2 jaar. Op 

basis van de input van de deskundigen is de score niet naar beneden bijgesteld. Het risico wordt daarom 

ingeschat als een hoog risico. 

 

 

Brief RWS 19 maart 2018 Onderwerp Monitor Nautische Veiligheid [Ref 4]. 

 

“Veerpont de Aa kruist een stroom van binnenvaartvrachtschepen met kans op aanvaring en kapseizen 

van de pont met opvarenden.” 
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Fiets-/voetveerponten voor maximaal 12 passagiers, Leidraad minimale nautische, technische 

en bemanningseisen, 3 juli 2013 [Ref 5]. 

 

Leidraad voor fiets-/voetveerponten voor maximaal 12 passagiers. De veerpont de Aa doet dienst als 

fiets-/voetveerpont, maar heeft een capaciteit van meer dan 12 passagiers (maximaal 24 passagiers). 

De veerpont valt daarmee volgens de Binnenvaartwet onder de regelingen voor “grotere” veerponten.  

Aandachtpunten die uit de leidraad en de inventarisatie van de wetgeving naar voren komen: 

 Kwaliteitseisen te stellen aan de schipper (groot vaarbewijs, marifooncertificaat, radarpatent); 

 Eisen te stellen aan de veerpont (stabiliteit, draagvermogen, vrijboord, verschansing, afsluitbaar 

hekwerk, uitzicht uit de stuurhut). 

 

 

Onderzoek veerponten op de rijkswateren, pag 32 [Ref 6]. 

 

De SOS-database vermeldt 2 incidenten met dit veer, waarbij sprake was van aanvaringen met 

vrachtschepen, waarvan één met dodelijke afloop. Deze locatie kent geen zichtproblemen. In dit zeer 

druk bevaren kanaal geldt een snelheidsbeperking van 18 km/uur. Deze snelheid wordt veelvuldig 

overschreden wat geregeld leidt tot hinderlijke golfbeweging en zuiging. De veel te snel varende 

beroepsvaart (25 km/uur) en snelle motorboten (> 60 km/uur) maken het anticiperen voor de 

pontschipper extra lastig. De pontschipper beoordeelt het kanaal om veiligheidsredenen als te druk, 

ook voor de veerpont [Ref 6]. 

 

 

Brief “Onderzoeken nautische veiligheid”, kenmerk RWS-2013/34339, 17 juli 2013 [Ref 7]. 

Levensgevaarlijke acties van recreanten doen schippers voetveer vrezen voor veiligheid, 

Algemeen Dagblad, 9 augustus 2018 [Ref 8]. 

 

Door hek- en boeggolven van passerende scheepvaart kunnen heftige scheepsbewegingen (van de 

pont) optreden met kans op ongevallen. Tevens kan een golf over het dek spoelen. Meestal veroorzaakt 

door te snel varende schepen. Artikel noemt in het bijzonder recreatievaarders. In 2018 is een aantal 

serieuze incidenten voorgekomen. 

 

 

Aanvaring veerpont en motorvrachtschip op het Rijn-Schiekanaal te Rijswijk, Rapport 

Onderzoeksraad voor Veiligheid, 31 januari 2012 [Ref 9]. 

 

Het onderzoeksrapport gaat vooral in op de noodzaak voor veiligheidseisen voor kleine veerponten 

(minder dan 12 passagiers). 
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5 EVALUATIE VAN DE BEOORDELINGSCRITERIA 

Alle genoemde criteria uit hoofdstuk 2 worden hier besproken en de belangrijkste aspecten die bijdragen 

aan het risiconiveau worden benoemd. De basis hiervoor vormen de documenten die in de referentielijst 

zijn opgenomen en in het voorgaande hoofdstuk kort zijn besproken. Per aspect of aandachtspunt wordt 

aangegeven in welk document deze reeds benoemd is. Daarnaast is er op 24 maart 2021 een bezoek 

gebracht aan de pont waarbij met de pontschipper uitvoerig gesproken is en meerdere keren een 

oversteek is meegevaren op de pont. De resultaten hiervan zijn ook in de evaluatie verwerkt. 

 

Evaluatie van criteria vanuit het perspectief van de schipper van de veerpont 

 

Infrastructuur 

De waterweg kenmerkt zich door een recht stuk kanaal zonder obstakels die het zicht belemmeren. De 

veerpont ligt voor laden/lossen parallel aan de oever afgemeerd in een kleine inkassing net buiten de 

doorgaand oeverlijn. Aan de zuidzijde is een flauwe bocht na ca. 3km, aan de noordzijde is geen bocht 

binnen relevante afstand. De breedte van het kanaal is ter plaatse ca. 100 m. Volgens de richtlijnen 

vaarwegen [Ref 11] zou de vaarweg aan het wateroppervlak een breedte moet hebben van 127 m voor 

een vlotte en veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer [Ref 2]. De beschikbare breedte op de 

vaarweg is dus nu volgens de richtlijnen eigenlijk al onvoldoende voor een vlotte en veilige afwikkeling 

van het reguliere doorgaande verkeer. Het verkeer is daardoor compact (dicht op elkaar) en laat weinig 

ruimte over voor manoeuvres (wegvaren, keren, afmeren) van de veerpont. De infrastructurele situatie 

geeft verder geen beperkingen wat betreft zicht, zowel in aangemeerde toestand als bij het kruisen. Op 

ca 500 m naar het zuiden bevinden zich aanlegplaatsen maar deze zijn in een verbreding van de 

vaarweg geplaatst en vormen geen zichtbelemmering voor de pont. 

 

 

Figuur 5-1 Zicht op het kanaal vanuit de stuurhut, kijkend in zuidelijke richting. 

 

Zicht op de waterweg levert geen specifiek risico op 

Bron: Ref[6], observatie ter plaatse. 

 

Verkeerssituatie 

Het inschatten van de verkeerssituatie, met name om het veilige moment van oversteken te bepalen, 

is als bij iedere pont een cruciale taak van de schipper. De breedte van het kanaal waar de pont zijn 

oversteek maakt is ca. 100 m en biedt ruimte aan schepen om elkaar op te lopen. De situatie van elkaar 

oplopende schepen kan de pontschipper het zicht ontnemen, zowel visueel als op de radar, op een 

oplopend schip. De schipper gaf aan dat dit op drukke momenten ook regelmatig voorkomt. Het schip 

dat aan het zicht ontnomen wordt, leidt tot een verrassing voor de pontschipper. Dit kan leiden tot een 

gevaarlijke situatie. 
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Figuur 5-2 Leeg binnenvaartschip ontneemt het zicht (en radarbeeld) op eventueel verkeer dat zich 

daarachter bevindt 

 

In situaties van elkaar oplopend verkeer kan een schip aan zicht ontnomen worden voor de 

pontschipper, met name bij lege binnenvaartschepen. Dit kan een risicovolle situatie opleveren 

Bron: [Ref 2, 4] en observatie ter plaatse 
 

Het kanaal is recht en geeft voor binnenvaartschepen geen aanleiding om manoeuvres in te zetten 

waar de pontschipper rekening mee zou moeten houden. Recreatievaart is echter wendbaarder en 

heeft geen doel om efficiënt van A naar B te varen en is daarmee onvoorspelbaarder. Het vereist extra 

aandacht van de pontschipper om inschattingen te maken in hoeverre recreatievaart een risico op 

aanvaring oplevert of in hoeverre golven van recreatievaart moeten worden ‘opgevangen’ of vermeden. 

Met name het gebrek aan ervaring en gebrekkige kennis bij recreatievaartschippers levert risicovolle 

situaties op. Er wordt aangegeven dat in de zomer het gras in de berm hoog staat en recreatievaart de 

pont soms amper kan zien liggen. Dus waar de zichtsituatie voor de pontschipper goed is, is dit 

andersom niet altijd het geval. Bij vertrek van de pont (die voorrang heeft op recreatieverkeer) kan dit 

leiden tot een verrassing voor recreatievaartschippers. Snel ingrijpen door de recreant is vereist maar 

bij gebrek aan ervaring of onvoldoende kennis van de regelgeving kan dit een gevaarlijke situatie 

opleveren. 
 

De pontschipper gebruikt de marifoon soms om zijn intenties duidelijk te maken. Marifoongebruik is dan 

met name gericht op de beroepsvaart omdat recreatievaart veelal niet over een marifoon beschikt of 

zeer beperkt benut. 
 

Onverwachte manoeuvres van recreatieschepen in de buurt van de pont kan gevaarlijke situaties 

opleveren. 

Bron: gesprek met de pontschipper 
 

Ter hoogte van de pontverbinding geldt een snelheidsbeperking van 18 km/u zoals voor het hele ARK. 

De pontschipper kan er echter niet van uitgaan dat deze ook nageleefd wordt door het 

scheepvaartverkeer. Beroepsvaart overtreedt deze uit efficiencyoverwegingen. Recreatievaart is deels 

niet goed op de hoogte dat er een snelheidsbeperking geldt, heeft onvoldoende gevoel voor de eigen 

snelheid (geen snelheidsmeter) of houdt zich niet aan de beperking. De pontschipper moet dus, zowel 

met betrekking tot beroepsvaart als met betrekking tot recreatievaart een goede schatting van de 

snelheid maken. Enerzijds om een aanvaring te vermijden, anderzijds om de golven die gegenereerd 

worden door te snelle vaart te vermijden of ‘op te vangen’ met een manoeuvre van de pont. In de 
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handleiding van de pont [Ref 10] staat vermeld dat schepen die overlast veroorzaken door te snel varen 

gemeld moeten worden bij de KLPD: 
 

“Overlast c.q. schade door te snel varende schepen dient gemeld te worden bij KLPD” 

 

Incidenten worden zo nu en dan gemeld via de marifoon bij de verkeerspost. Meldingen zijn er echter 

alleen van te hard varende recreatievaart. De meldingen leiden zelden tot een vervolgactie. 
 

Scheepvaart dat zich niet aan de snelheidsbeperking houdt levert een risico op voor zowel 

aanvaring als heftige golfbewegingen van de pont. 

Bron: [Ref 2, 6] en observatie ter plaatse. 
 

Het kanaal is een drukbevaren waterweg met relatief grote snelheidsverschillen. Met een breedte van 

ca 100 m wordt er veelvuldig opgelopen en komt het regelmatig voor dat er drie en soms vier 

binnenvaartschepen naast elkaar varend de pont passeren (drie- of vierstrooks verkeer). De 

manoeuvreerruimte voor de pont is dan heel beperkt. Er is veel beroepsvaart en in het zomerseizoen 

komt daar nog recreatieverkeer bij. Veel verkeer vereist veel aandacht van de pontschipper om de 

verkeerssituatie goed in te schatten en te bepalen wat een veilig oversteekmoment is. Als strategie 

wordt eerst aan de stuurboordswal mee gevaren tot er ruimte is om veilig achter een schip langs te 

kruisen richting midden van de vaarweg. Vervolgens wordt tussen de opvarende en afvarende stroom 

het verkeer uit de andere richting tegemoet gevaren tot er daar weer gelegenheid is om achter het 

tegemoetkomende schip langs te kruisen. In drukke situaties brengt dit extra risico’s met zich mee. 

Eerdergenoemde zaken met betrekking tot schepen die aan het zicht onttrokken worden door oplopen, 

te snel varend verkeer en onvoorspelbaar gedrag van recreatievaart maken de inschatting nog 

complexer en daardoor risicovoller. 
 

De verkeersdruk in het kanaal is groot hetgeen het risico op een aanvaring vergroot. 

Bron: [Ref 6] en observatie ter plaatse. 
 

De manoeuvreerruimte voor de pont is erg beperkt en vergroot het risico in drukke verkeerssituaties 

Bron: [Ref 2] en observatie ter plaatse. 
 

Omstandigheden 

De pont vaart door de week en zaterdags tussen 6u10 een 22u50. Dat houdt in dat ook in het donker 

gevaren wordt. Het inschatten van de verkeerssituatie in het donker en bij verminderd-zichtcondities 

door harde regen of mist2 is complexer en daardoor risicovoller dan goed-zichtomstandigheden. 

Voordeel bij donker en verminderd zicht is dat recreatievaart veelal niet aanwezig zal zijn en de 

aandacht gefocust kan worden op de beroepsvaart. 
 

Er wordt aangegeven dat het in het donker lastig in te schatten is of er achter het schip waarop gewacht 

wordt om de oversteek te maken nog een schip aankomt. De radar geeft daar geen beeld van omdat 

de radar net als de pontschipper geen zicht heeft op het water aan de andere kant van het schip dat 

passeert. 
 

Bij de pont zijn voorzieningen getroffen voor slecht-zichtcondities: De schipper mag alleen naar de 

overkant varen wanneer aan de noord- en zuidzijde de geplaatste paaltjes (in de lengterichting van het 

kanaal) zichtbaar zijn. Indien deze niet zichtbaar zijn door weersomstandigheden mag niet worden 

gevaren. 

                                                   
2 Alleen bij zicht minder dan 300 m vaart de veerpont niet. 
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Figuur 5-3 Paaltjes aan noord- en zuidzijde van de veerpont-locatie ter verificatie voor de pontschipper 

of de zichtcondities veilig zijn om over te steken 

 

De oversteek in het donker is een vergroot risico omdat het moeilijk in te schatten is of er achter het 

schip dat gezien wordt nog een tweede schuil gaat. 

Bron: Gesprek met de pontschipper. 

 

Verminderde zichtomstandigheden vergroten het risico om een verkeerde inschatting van afstand 

en snelheid te maken door de pontschipper. Een procedure is ingesteld om dit risico te mitigeren. 

Bron: [Ref 2] 

 

Schip 

Na het dodelijk ongeval met de veerpont in 2010 is de pont gemoderniseerd. Onder andere zijn de 

ramen vergroot om het zicht naar buiten toe te verbeteren. Naast zicht naar buiten heeft de schipper de 

beschikking over een radarscherm. De stuurhut met veel ramen en daardoor goed zicht naar buiten en 

een radarscherm geeft de pontschipper inzicht in het verkeer op de waterweg. Een ECDIS-scherm 

(elektronische kaart) met extra informatie omtrent omringend verkeer is niet verplicht voor veerponten 

en is ook niet aanwezig. Het radarscherm heeft wel de mogelijkheid om gekoppeld te worden met de 

AIS-transponder. Dit vereist echter meerdere acties om een enkel schip zichtbaar te maken. De tijd en 

aandacht die dit vergt wordt liever besteed aan het goed naar buiten kijken en de ruwe radarbeelden te 

interpreteren en wordt meestal niet gebruikt.  

 

De pont is relatief klein ten opzichte van het verkeer dat de veerpont-locatie passeert. Er is een 

verwachting uitgesproken dat ter plaatse de verkeersdrukte in de toekomst niet zozeer zal toenemen, 

maar wel de grootte van schepen die passeren. Golfslag veroorzaakt door passerend verkeer en in het 

bijzonder verkeer dat zich niet aan de snelheidsbeperking houdt, kan resulteren in heftige 

scheepsbewegingen. De verwachting is dat dit door de schaalvergroting van de schepen die passeren 

nog verder toe zal nemen. De heftige scheepsbewegingen kunnen zowel tijdens op- en afstappen als 

tijdens de vaart leiden tot valpartijen. De afgelopen maanden is er tenminste één valpartij voorgekomen 

die resulteerde in ernstige botbreuken. De pontschipper poogt tijdens de vaart met stuurcorrecties de 

golven zo goed mogelijk op te vangen. Dit opvangen bestaat eruit om recht tegen de golven in te sturen 

in combinatie met extra vermogen om de klap van een golf op te vangen. De mogelijkheden om de golf 

zodanig op te vangen dat de beweging van de pont verminderd wordt zijn echter beperkt. Er zijn weinig 

zitplaatsen (zes) en de meeste passagiers blijven staan, eventueel met de fiets aan de hand. Doordat 

er een opening in de verschansing is voor op- en afstappen, kan er verder een golf over het dek heen 

spoelen. Passagiers die hier niet alert op zijn krijgen makkelijk natte voeten. 

 

Tijdens het afmeren richt de pontschipper zijn aandacht op het naderen van de kade om daar goed aan 

te meren. Daarmee heeft hij minder aandacht voor passerend verkeer en minder aandacht voor 

mogelijke golfslag die dit oplevert. 
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Zowel in afgemeerde situatie als tijdens de overtocht maakt de pont vaak heftige bewegingen. Dit 

levert een risico voor de passagiers op vallen. De verwachting is dat dit door de schaalvergroting 

verder toeneemt. Nautisch gezien is dit minder relevant. 

Bron: [Ref 2, 6], observatie ter plaatse en gesprek met de pontschipper. 

 

Schipper 

De schipper is in lijn met de eisen voor de bemanning in bezit van een groot vaarbewijs, een radarpatent 

en marifooncertificaat. Verder zijn de cursussen BHV en omgaan met agressie verplicht en moeten 

deze met succes afgesloten zijn. 

 

De schipper gebruikt voor zijn vaartaak het zicht naar buiten op aankomend verkeer, een radarscherm 

en eventueel een marifoon. Tijdens normale situaties heeft de pontschipper als eenmansoperatie de 

volgende taken: omringend verkeer inschatten, varen van de pont, passagiers in de gaten houden 

tijdens de overtocht, bij op- en afstappen (wat betreft veiligheid) en aan- en afmeren van de pont. 

Ruwweg houdt dit in dat de aandacht van de pontschipper verdeeld moet worden tussen het bewaken 

van de veiligheid van de passagiers en het veilig navigeren (nautische taak). Deze verdeling van 

aandacht vereist zoals de pontschipper zelf beeldend zegt “ogen in je achterhoofd hebben”. Een groot 

deel van de passagiers zijn jonge kinderen die zelf minder bewust zijn van gevaar en ouderen die 

minder goed ter been zijn. Beide groepen lopen makkelijk het risico van vallen op bij plotselinge 

bewegingen van de pont als gevolg van golfslag. Aangegeven wordt dat het dragen van deze 

verantwoordelijkheid voor sommige collega pontschippers reden is om diensten op de pont Nieuwer ter 

Aa te ruilen voor andere diensten. 

 

De pontschipper heeft meerdere taken waarbij de verdeling van aandacht voor de veiligheid aan 

boord voor de passagiers en veilig oversteken soms lastig te combineren is. Dit vormt een risico 

voor zowel de veiligheid aan boord als het veilig oversteken. 

Bron: observatie ter plaatse en gesprek met de pontschipper. 

 

De pontschipper heeft geen vaarschema waaraan hij gehouden is. Er wordt op aanbod gevaren. 

Daarmee heeft hij niet de tijdsdruk van een vaarschema, maar als het aanbod van passagiers groot is 

en de drukte op de vaarweg ook groot is, kan dit wel een impliciete tijdsdruk geven om te snel een 

overvaar mogelijkheid te kiezen. Het aanbod is vooral groot in de ochtenduren op schooldagen 

(scholieren) en in de weekenden, in vakanties en op feestdagen bij mooi weer (fietsrecreanten). De 

veerpont vaart dan iedere vijf minuten heen en weer. Het risico dat de impliciete tijdsdruk met zich 

meebrengt is echter niet in geraadpleegde literatuur beschreven. De pontschipper geeft aan dat het 

gebruik van de pont toeneemt, met name recreanten op de fiets bij mooi weer levert wachttijden op bij 

de pont. De pontschipper ervaart druk vanuit wachtende passagiers om zo snel mogelijk over te steken. 

Met druk scheepvaartverkeer is dat niet mogelijk. De pontschipper geeft aan dat de afgelopen jaren 

passagiers mondiger en ongeduldiger geworden zijn en ervaart een impliciete druk vanuit de passagiers 

om snel een overtocht te maken. Waarbij hij wel aangeeft dat veiligheid boven alles staat.  

 

De druk die passagiers opleggen om zo snel mogelijk naar de overkant gebracht te worden levert 

druk op voor de pontschipper om over te steken. Mogelijk levert dit het risico op dat een oversteek 

gemaakt wordt terwijl het verkeer dat niet veilig toelaat. 

Bron: gesprek met de pontschipper. 

 

In [Ref 10] staat een werkwijze beschreven waarin aangegeven wordt dat de pont afgemeerd dient te 

blijven totdat de oversteek daadwerkelijk gemaakt gaat worden: 

 

“Ga nooit zo maar iets doen of steek nooit zo maar van wal, maak, voordat je de overtocht gaat maken, 

altijd eerst de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA), d.w.z. denk bij alles wat je doet goed na, overzie 

de omstandigheden en handel pas daarna. Je werkt met passagiers, waaronder veel kinderen en 

ouderen. Een ongeluk is snel gebeurd!  



 

 Rapport nr. 33384-1-MO-rev.5 16 

 

 
 

  

We hebben bovendien met Rijkswaterstaat de afspraak dat de pont afgemeerd blijft liggen als de 

oversteek nog niet gemaakt kan worden als gevolg van passerende schepen. Pas als de situatie het 

toelaat kan losgemaakt en overgevaren worden.” 

 

In hele drukke verkeersituaties wordt hiervan afgeweken en wordt eerst met het verkeer meegevaren 

om goed overzicht te krijgen en het juiste moment voor kruisen van het verkeer te kiezen. 

 

Evaluatie criteria vanuit het perspectief van het overig scheepvaartverkeer 

 

Infrastructuur 

Scheepvaartverkeer op het ARK omvat beroepsvaart en recreatievaart. Het betreft een recht kanaal 

met een breedte van ca. 100 m en de verkeerssituatie is voor het doorgaande verkeer overzichtelijk. 

De pont is middels verlichte bebording aangegeven en tevens op de (digitale) kaart aangemerkt. 

 

 

Figuur 5-4  Verlichte bebording voor scheepvaart ten zuiden van de veerpont 

 

Figuur 5-5  Verlichte bebording voor scheepvaart ten noorden van de veerpont 

 

De bebording is goed zichtbaar en het zicht erop wordt niet belemmerd door obstakels nabij de 

bebording. In drukke verkeerssituaties kan het voorkomen dat zicht op het bord afgeschermd wordt 

door overig verkeer. 

 

Op het ARK geldt een snelheidsbeperking van 18 km/u. Dit is in de buurt van de pont niet verder 

aangegeven. De scheepvaart moet in lijn met de vaarregels (BPR) de snelheid aanpassen om 

hinderlijke waterbewegingen te voorkomen. Voor veel schippers is het echter moeilijk om precies in te 

schatten wanneer er hinderlijke waterbewegingen veroorzaakt worden. 

 

De veerpont is vanaf het water rechtstreeks zichtbaar zonder dat deze achter een obstakel verscholen 

is. Visueel valt hij wellicht weg tegen beperkte bebouwing op de achtergrond, maar in combinatie met 

andere indicaties kan dit niet als relevant risico gezien worden. 
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Figuur 5-6  Zicht op de veerpont vanaf het water 

 
Verkeerssituatie 

Ter hoogte van de veerpont zal met name door beroepsvaart niet gemanoeuvreerd worden daar het 

een recht kanaal betreft. Het oplopen van een schip kan wel het zicht op de veerpont ontnemen voor 

zowel beroepsvaart onderling als de combinatie van recreatievaart en beroepsvaart. De veerpont dient 

echter voorrang te verlenen aan beroepsvaart, dus voor normale situaties is het ontnemen aan het zicht 

van de pont voor de beroepsvaart niet van belang. Het is alleen van belang om een aanvaring te 

vermijden als de veerpont de oversteek maakt terwijl dit (nog) niet veilig mogelijk was. 

 

Het ARK is een drukbevaren route ter hoogte van de veerpont. De hoeveelheid passerend 

verkeer verhoogd zowel de kans op aanvaring als het optreden van hinderlijke golfslag. 

Bron: [Ref 2, 6], observatie ter plaatse en gesprek met de pontschipper 

 

Omstandigheden 

In donker is zowel de bebording verlicht als de pont zelf, dus is deze zichtbaar voor de schipper varend 

op het ARK. Bij slecht zicht door weersomstandigheden zal de bebording en de veerpont minder 

makkelijk te zien zijn. Echter, er is een procedure voor de veerpontschipper vastgesteld dat als de aan 

noord- en zuidzijde geplaatste paaltjes (in de lengterichting van het kanaal) niet zichtbaar zijn, het zicht 

te slecht is om te mogen oversteken. 

 

Schip 

In en situatie waarbij de veerpont de oversteek maakt en een passerend schip verkeerd is ingeschat 

door de veerpontschipper zal de beroepsvaart weinig tot geen corrigerende manoeuvres kunnen 

inzetten om een aanvaring te voorkomen. Alleen als de beroepsschipper ruim op tijd ziet dat de pont 

vertrekt heeft hij de optie om een ingreep te doen. Meer voor de hand liggend is echter een lichtsignaal 

of geluidsignaal te geven of een oproep via de marifoon te doen. 

 

Recreatievaart is uiteraard wendbaarder dan beroepsvaart en mocht de situatie zich voordoen dat een 

aanvaring zich zal voordoen zonder ingrijpen, dan heeft recreatievaart de mogelijkheid om een 

manoeuvre in te zetten. Daarbij is de snelheid van de recreatievaart van groot belang in hoeverre dit 

succesvol kan worden uitgevoerd. Uit documentatie blijkt dat recreatievaart zich vaak niet aan de 

geldende snelheidsbeperking houdt en daarmee het risico op aanvaring verhoogt. 

 

Passerend verkeer dat zich niet aan de snelheidsbeperking houdt heeft minder mogelijkheden om 

een aanvaring te voorkomen en levert daardoor een verhoogd risico op. 

Bron: [Ref 4]  
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Zowel beroepsvaart als recreatievaart houden zich niet altijd aan de snelheidsbeperking. Dat verkleint 

niet alleen de mogelijkheid om een aanvaring met de veerpont te vermijden mocht de situatie zich 

voordoen. Het levert ook hinderlijke golfslag op voor de veerpont. Met name dit aspect vergroot de kans 

op verwondingen bij de passagiers. 

 

Passerend verkeer dat zich niet aan de snelheidsbeperking houdt levert golfslag op dat een risico 

vormt voor de passagiers op de veerpont. 

Bron: [Ref 2, 6], gesprek met de pontschipper 

 

Schipper 

De passerende schipper van beroepsvaart heeft voorrang op de pont. Dus ook al is de schipper 

onoplettend dan zou dat geen probleem mogen opleveren. Tenzij de onoplettendheid ertoe leidt dat de 

snelheidsrestrictie niet wordt nageleefd. 

 

Onoplettendheid door recreatievaart is relevanter omdat recreatievaart de veerpont voorrang dient te 

verlenen. Recreatievaart kenmerkt zich door zeer variërend niveau van kennis en ervaring. De kans dat 

onoplettendheid of gebrek aan kennis tot problemen leidt is groot en de kans dat een gevaarlijke situatie 

opgelost kan worden door de recreatievaart is ook zeer afhankelijk van het ervaringsniveau. 

 

Onoplettendheid, gebrek aan ervaring en onvoldoende kennis van de regelgeving verkeer vormt 

met name vanuit de recreatievaart een risico voor de veerpont. 

Bron: [Ref 3, 4] en gesprek met de pontschipper 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1 Conclusies 

Uit de Quick scan komt naar voren dat er sprake is van een groot aantal risico verhogende factoren die 

elkaar kunnen versterken: 

 In situaties van elkaar oplopend verkeer kan een schip aan zicht ontnomen worden voor de 

pontschipper. Met name lege binnenvaartschepen blokkeren het zicht op het overige verkeer; 

 Onverwachte manoeuvres van recreatieschepen in de buurt van de pont dragen bij aan een 

grotere kans op aanvaringen; 

 Scheepvaart dat zich niet aan de snelheidsbeperking houdt levert een verhoogde kans op voor 

zowel aanvaring als heftige golfbewegingen van de pont; 

 Conform de richtlijn vaarwegen is de breedte van het kanaal niet passend bij de intensiteit van 

scheepvaart (het kanaal zou i.p.v. 100 meter een breedte moeten hebben van 127 meter). De 

verkeersdruk in het kanaal is daardoor groot in verhouding tot de beschikbare ruimte hetgeen 

de kans op een aanvaring vergroot; 

 De manoeuvreerruimte voor de pont is erg beperkt waardoor manoeuvres altijd in de ruimte 

voor de doorgaande vaart uitgevoerd worden. Dit vergroot het de kans op aanvaringen in drukke 

verkeerssituaties; 

 De manoeuvreerruimte voor de pont komt de komende jaren verder onder druk te staan door 

de verwachte schaalvergroting van de scheepvaart op de corridor Rotterdam-Amsterdam. Deze 

ontwikkeling wordt versneld door het verkeersbesluit van 17 feb 2020. 

 De oversteek in het donker is risicovoller omdat het moeilijk in te schatten is of er achter het 

schip dat gezien wordt nog een tweede schuil gaat. Ook op de radar is dit niet altijd goed 

zichtbaar als schepen dicht bij elkaar in de buurt zijn; 

 Verminderde zichtomstandigheden vergroten de kans om een verkeerde inschatting van 

afstand en snelheid te maken door de pontschipper. Een procedure is ingesteld om dit te 

mitigeren; 

 Zowel in afgemeerde situatie als tijdens de overtocht maakt de pont vaak heftige bewegingen. 

Dit levert een grote kans op voor de passagiers op vallen. De verwachting is dat dit door de 

schaalvergroting nog verder toeneemt. In het afgelopen jaar heeft dit geresulteerd in tenminste 

één ongeval met ernstige botbreuken tot gevolg; 

 De pontschipper heeft meerdere taken waarbij de verdeling van aandacht voor de veiligheid 

aan boord voor de passagiers en veilig oversteken lastig te combineren is; 

 De druk die passagiers opleggen om zo snel mogelijk naar de overkant gebracht te worden 

levert druk op voor de pontschipper om over te steken. Dit verhoogt de kans dat de schipper 

besluit een oversteek te maken wordt terwijl het verkeer dat niet veilig toelaat; 

 Passerend verkeer dat zich niet aan de snelheidsbeperking houdt, heeft minder mogelijkheden 

om een aanvaring te voorkomen en levert daardoor een verhoogde kans op aanvaringen op. 

Tevens levert dit golfslag op met een verhoogde kans op ongevallen bij de passagiers tijdens 

het varen en bij het in- en uitstappen; 
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 Onoplettendheid van passerend verkeer met name van recreatievaart geeft een verhoogde 

kans op ongevallen.  

Samenvattend concluderen we dat gezien het grote aantal risico verhogende factoren het 

veiligheidsrisiconiveau van de pontverbinding Nieuwer ter Aa conform de eerdere rapportages als hoog 

kan worden beoordeeld. Het opereren van de pont vereist gedurende de oversteek maar ook tijdens 

op- en afstappen van passagiers een complexe aandacht verdeling tussen de verkeerssituatie op het 

ARK, de passagiers op de pont en de waterbeweging in de buurt van de pont. Als de aandacht van één 

van deze elementen verslapt, omdat meer aandacht vereist is voor één van de andere elementen, zoals 

dat optreedt tijdens drukke verkeerssituaties zowel op het water als vanaf de wal (passagiers), resulteert 

dit in een verhoogde kans op aanvaringen of heftige bewegingen van de pont met valpartijen tot gevolg. 

Feit is dat dit versterkt gaat worden door de schaalvergroting van de passerende schepen op het kanaal. 

6.2 Aanbevelingen 

De volgende mitigerende maatregelen kunnen op korte termijn de veiligheid van de pontverbinding 

verbeteren: 

 De zichtbaarheid van het waarschuwingsbord E.4b “Vrijvarende veerpont” verbeteren door deze 

aan beide zijden van de vaarweg te plaatsen en eventueel in aanvulling daarop ook nog een 

bord A.9 “Verboden hinderlijke waterbeweging te veroorzaken” te plaatsen zodat de bebording 

voor iedere schipper zichtbaar is ook als er wordt opgelopen; 

 Op drukke momenten als er veel fietsverkeer verwacht wordt met twee bemanningsleden varen, 

waarbij de taken verdeeld kunnen worden tussen aandacht voor het scheepvaartverkeer en 

aandacht voor de passagiers; 

 Bruguitrusting van de veerpont uitbreiden met een ECDIS (Elektronische kaart systeem) met 

een AIS overlay. 

De verwachting is dat bovenstaande maatregelen geen blijvende oplossing bieden gezien de verwachte 

schaalvergroting van het verkeer. Aanvullend wordt daarom aanbevolen om het uit de vaart halen van 

de veerpont op termijn te overwegen. 

 

De conclusies met betrekking tot het ruimtegebruik zijn nu gebaseerd op expert judgement en algemene 

richtlijnen. Heeft opdrachtgever behoefte aan een nadere kwantitatieve onderbouwing dan kan gedacht 

worden aan een nadere beschouwing van het ruimtegebruik aan de hand van analyse van AIS-data 

over een recente periode. De analyse kan ook gebruikt worden om na te gaan hoe vaak inhalen 

(oplopen) van beroepsvaart tegelijkertijd met ontmoeten van tegemoetkomend verkeer ter plaatse van 

de veerpont (meerstrooks scheepvaartverkeerssituaties van drie of meer schepen) daadwerkelijk 

voorkomen. Marin verwacht niet dat op basis hiervan de conclusie van het voorliggend rapport wijzigt 

maar wel een bredere onderbouwing biedt voor de opdrachtgever. 

 

Om meer duidelijkheid te krijgen wat de schaalvergroting met zich meebrengt als gevolg van het 

genomen verkeersbesluit van 17 februari 2020 is het zinvol om op korte termijn een nulmeting te doen, 

op basis van AIS, wat betreft type en samenstelling van de scheepvaart dat de pontoversteekplaats 

passeert. Tevens dit nogmaals uit te voeren na een periode van 2 jaar om zodoende inzicht te krijgen 

in de ontwikkeling van het verkeer. Van belang hierbij is de vraag of trends met betrekking tot 

schaalvergroting van het verkeer, die nu al zichtbaar zijn, na februari 2020 nog sterker doorzetten. De 

verwachting is dat effecten van schaalvergroting te zien zullen zijn. 

  



 

 Rapport nr. 33384-1-MO-rev.5 21 

 

 
 

  

In de analyse als basis voor voorliggend rapport is één schipper geïnterviewd en geobserveerd. Ter 

verbreding is het raadzaam om met meerdere pontschippers mee te varen. Ook hier geldt dat Marin 

van mening is dat de conclusie van het onderzoek niet zal wijzigen naar aanleiding van meerdere 

observaties en interviews. Het biedt de opdrachtgever uitsluitend een bredere basis voor deze 

conclusies. 
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