
Beatrixbrug dicht wat doe je dan? 
Koffie drinken achter het Gemeentehuis  in Bussum?  Dat kan!  

Naarden/Bussum zaterdag 2 april 2022. Normaal roeien wij de laatste tijd met onze 7 Hemelen-ploeg 
meestal in een C-vier. Maar met een gesloten Beatrixbrug was dat geen optie. Mooie kans om een 
alternatieve route te varen. Maar daarvoor moesten wel 7 bruggen gepasseerd worden, waarvan er vier 
makkelijk te passeren zijn, maar de andere drie niet.  

Wij nodigden onszelf uit voor de koffie op een prachtige locatie achter het Gemeentehuis. Ondanks 
diverse bezwaren werd eerst gecheckt of je daadwerkelijk niet onder de Beatrixbrug door kon varen 
(wat de week daarvoor in tegenstelling tot de aankondiging nog wel mogelijk bleek). Maar op 2 april kon 
het echt niet meer. 

Dan maar vanaf de Roei, stuurboord uit en na honderd meter weer direct weer stuurboord, onder de 
ophaalbrug (1) van het fietspad en langs Kees Dikken zijn huis, onder de brug van de Rijksweg (2) en 
het voetgangersbruggetje (3) tussen de bloemenwinkel en Stella Fietsen- Naarden. Probleemloos te 
passeren. 

Maar de brug naar het industrieterrein de Nieuwe Vaart (4) is maar 75 cm ruimte.  

 

Liggend op de slidings van de Zilverreiger kun je makkelijk vooruitkomen met je handen in de lucht, zo 
ook de brug bij Archibald Schimmelpenninck (5). 

 
De opluchting is groot als wij ook de overstort onder de Brediusdam zijn gepasseerd 

Dan nog een voetgangersbruggetje (6) dat met een beetje bukken en de laatste brug (7) voor het 
gemeentehuis. 



 

De weg terug, denk je dan in omgekeerde volgorde  probleemloos te kunnen maken. Het liep anders 

 

Ter hoogte van het Filmhuis en Archibald Schimmelpenninck liepen wij midden in de vaart vast op (zie 
foto), wat al spoedig bleek, een roestvrij stalen uitserveertafel van het zo geliefde restaurant. 
Stormschade? Even strijken en dan voldaan weer terug naar de Roei  

         


