Nieuwe sluistijden Naardertrekvaart nekslag voor Roeivereniging Naarden

’Zeg dan, je bent het niet waard’
Alexander Poort

Naarden
De roeiers van roeivereniging Naarden vrezen dat er een
eind komt aan hun club wanneer de
nieuwe sluistijden voor de Naardertrekvaart zoals die nu zijn neergelegd daadwerkelijk ingaan. ,,Je kunt
dan nauwelijks meer fatsoenlijk
trainen. Dan word je een clubje seniorenroeiers’’, vreest oud-voorzitter Matthieu Niehe. Maar wat hem
nog het meeste steekt is de onduidelijkheid van de gemeente. ,,Had dan
jaren geleden tegen ons gezegd ’je
kunt hier straks niet meer roeien’.
Dan is het duidelijk.’’
De roeiers dachten enkele jaren terug tot goede afspraken te zijn gekomen met de Hiswa en het Koninklijk Nederlands Watersportverbond
over het gebruik van de Naardertrekvaart. ,,Het probleem is dat de
trekvaart eigenlijk te smal is. Het is
niet veilig om roeiers en motorboten tegelijk te laten varen. Wij komen met onze boten nu al af en toe
krap langs elkaar, als daar ook nog
motorboten tussen varen wordt het
gevaarlijk’’, zo weet Niehe.
Een blik op de peddels van een gemiddelde roeiboot laat zien dat het
inderdaad al krap is als twee roeiers
elkaar moeten passeren. Met aan elke kant een meter of drie peddel,
kom je al snel aan zo’n zeven meter

breedte. Dat in verhouding tot de
Naardertrekvaart die op sommige
plekken de vijftien meter breedte
niet overstijgt maakt duidelijk wat
het probleem is. Afspraken zijn dus

nodig, realiseert ook Niehe zich.
,,Maar we hebben echt meer roeitijd
nodig dan ons nu wordt gegeven.
Zeker in de zomerse weekeinden.’’
Daarnaast pleit de oud-voorzitter

voor een integrale aanpak van het
probleem. ,,Je moet kijken naar allebei de sluizen, de bruggen én de
nieuwe passantenhaven. Er wordt
nu gezegd ’we regelen de ene en de

rest komen we wel uit’. Maar dat
werkt niet. Alles hangt met elkaar
samen.’’ Hij doelt daarmee op de
nieuwe sluis die in de nieuwe vaarweg naar het Gooimeer komt en de
bruggen over de Naardertrekvaart,
waaronder de Hakkelaarsbrug. ,,Die
staat straks veel vaker open, waardoor mensen uit Muiderberg het
dorp niet meer uitkomen. Maar dat
is een heel andere discussie.’’
Zijn belang zijn de roeiers. ,,Als er
straks geen trainingsmogelijkheid
meer is, raak je de natuurlijk aanwas
kwijt. De serieuze roeiers zien dat
het hier niet meer kan en stoppen, of
gaan naar elders. Wij komen dan in
de problemen. We hebben langjarige investeringen gedaan op basis
van de 500 leden die we nu hebben.
Als dat straks terugloopt komt de
club in de problemen.’’
Verder steekt het Niehe dat er vorige
week opeens een brief lag van de gemeente. ,,We waren nog volop in
overleg. Deze brief kwam als een
donderslag bij heldere hemel. We
komen er met de andere watersporters wel uit, ook al gaat het pijn
doen. Maar als dit wordt doorgevoerd, dan wordt dat ’m niet. Als ze
ons dood willen laten bloeden, dan
moet je dit doen. Maar wees eerlijk
en zeg ons dan gewoon ’je bent het
niet waard’.’’

