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Toekomstvisie Waterrecreatie 2025
Nederlanders leven met water. Grote delen van het land zijn veroverd op het water. Altijd zijn we alert op
het gevaar van overstroming. Tegelijkertijd zijn er talloze manieren waarop we het water benutten. Zo is
water de afgelopen decennia een steeds grotere rol gaan spelen in de vrijetijdsbesteding: inmiddels
beoefent 57 procent van de Nederlanders tijdens dagtochten of vakanties een vorm van waterrecreatie.
Hierdoor is ook de verwevenheid met andere functies toegenomen – zoals toerisme, natuur, woningbouw,
economie en sport.
De belangstelling voor waterrecreatie groeit nog steeds, en daarmee ook de wens de unieke
mogelijkheden van Nederland verder te ontwikkelen en benutten. In een land met volop plannen en
nieuwe regels vraagt dat niet alleen om een sterke visie, maar ook om een sector die gemotiveerd en
geïnspireerd samenwerkt. De toename van recreatief watergebruik maakt nieuwe voorzieningen, extra
ruimte en een betere toegankelijkheid van water noodzakelijk. Om ‘Nederland waterrecreatieland’
mogelijk te maken is het essentieel om bestaande geldstromen te borgen en nieuwe
financieringsmogelijkheden te creëren.
Deze visie is ontwikkeld door de waterrecreatiesector. Betrokken organisaties zijn de ANWB, het
Watersportverbond , Sportvisserij Nederland, het Nederlands Platform voor Waterrecreatie en HISWA
Vereniging. Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN) faciliteerde de ontwikkeling van de visie. Bij de
totstandkoming zijn verder de publieke partners van SRN – de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen, het ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu – betrokken. Zij ondersteunen de
richtingen die in de visie zijn benoemd en spreken de intentie uit om samen te werken aan de
implementatie van de toekomstvisie. De totstandkoming van deze visie is begeleid door Boer & Croon.
Namens de waterrecreatiesector,

Marja van der Tas
Voorzitter Stichting Recreatietoervaart Nederland
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1. Waterrecreatie is er voor iedereen
In 2025 kan iedereen kennisnemen van én
deelnemen aan waterrecreatie.
Jong en oud, avonturier en stadsmens,
iedereen kan deelnemen aan
waterrecreatie. Sportief bezig zijn, rust
zoeken, genieten van de natuur, gezellig
op of aan het water, in de stad en aan de
kust. Bij waterrecreatie gaat het om
meer dan zeil- en motorboten; denk aan
duiken, kanoën, wakeboarden, vissen of
surfen. De drempels om mee te doen zijn
laag, want waterrecreatie is eenvoudig
en dichtbij. Kennismaken is gemakkelijk
en bovendien niet duur. Voor jongeren is
de kennismaking met waterrecreatie en
het leren omgaan met water net zo
vanzelfsprekend als schoolzwemmen of
schoolschaatsen.
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2. Waterrecreatie is laagdrempelig, gevarieerd en
betaalbaar
In 2025 zijn er voor iedereen haalbare
recreatiemogelijkheden en voorzieningen aan,
op en in het water.

Bezit van een boot en diepe nautische
kennis zijn niet noodzakelijk om aan
waterrecreatie deel te nemen. De
waterrecreatiesector biedt eenvoudige
mogelijkheden om op het water actief te
zijn. Er is een breed aanbod voor de
rustzoeker en de snelheidsduivel, voor de
wedstrijdsporter en de gelegenheidswaterrat, voor de traditionele
watersporter en de nieuwe ‘zappende’
watergeneratie. Het aanbod van
producten, diensten en faciliteiten is door
de watersportsector en waterbeheerders
zo georganiseerd en op elkaar afgestemd
dat waterrecreatie betaalbaar is en blijft.
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3. Waterrecreatie is er in en om de stad
In 2025 maakt water de stad en de regio meer
waard.
Recreatie in en om de stad draagt bij aan
een gezonde en leefbare woonomgeving,
de regionale economie, het milieu en de
verbinding van stad, land en water.
In 2025 hebben stedelijke
ontwikkelingsplannen altijd een
waterparagraaf. Eigenlijk wordt het weer
zoals in 1700, toen steden zonder
waterverbindingen ondenkbaar waren. De
kwaliteit van de leefomgeving en het
beheer van water in stedelijke gebieden
zijn belangrijke motieven geworden.
Grachten en singels, de waterwegen in en
om de stad, hebben weer een
meervoudige functie voor bijvoorbeeld
industrie, transport en vrije tijd.
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4. Waterrecreatiegebieden zijn bereikbaar en staan met
elkaar in goede verbinding
In 2025 zijn meer natte gebieden, meren,
plassen en waterwegen voor recreanten
toegankelijk .

Nederland waterrecreatieland is zichtbaar
door de ontsluiting van watergebieden en
door de infrastructurele voorzieningen die
diverse vormen van waterrecreatie
mogelijk maken. Het water in Nederland
is bereikbaar, bevaarbaar en de
watergebieden staan in goede verbinding
met elkaar.
In 2025 zijn watereigenaren,
waterbeheerders, waterexploitanten en
watergebruikers erin geslaagd het water
in Nederland toegankelijk te maken. De
ontsluiting van uiterwaarden, rivieren,
plassen, kuststroken en zelfs grachten
heeft nieuwe impulsen gegeven aan
natuur- en waterrecreatie.
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5. Waterrecreatie als opstap naar watersporten op
Olympisch niveau
In 2025 is er een breder scala aan sportieve
uitdagingen op het water.
Waterrecreatie biedt volop mogelijkheden
voor de invulling van sportieve ambities.
Voor jong en oud, voor ieder op zijn eigen
manier en op zijn eigen niveau. Voor de
één gaat het om het gezellige wedstrijdje
op clubniveau, voor een ander om de
sportieve inspanning om gezond en fit te
blijven en voor een enkeling om de
realisatie van een Olympische droom.
De Nederlandse sportwereld wil
toegroeien naar het Olympisch niveau. In
acht takken van sport liggen daar voor
ons land de echte kansen. Vier van die
sporten spelen zich af op en in het water:
zeilen, roeien, zwemmen en schaatsen.
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6. Nieuw water beschikbaar voor waterrecreatie
In 2025 zijn er door slimme combinaties van
inrichtingsopgaven nieuwe gebieden voor de
waterrecreatie in gebruik genomen.
Waterrecreatie verspreidt zich over Nederland.
Nieuwe watergebieden zijn in
ontwikkeling genomen, waardoor nieuwe
mogelijkheden voor waterrecreatie
ontstaan. Nationale initiatieven, zoals het
Deltaprogramma en Ruimte voor de
Rivier, bieden kansen voor innovatieve
ideeën. De Noordzeekust wordt
aantrekkelijk voor de waterrecreatie door
de vestiging van jachthavens en de
ontwikkeling van het achterland. In
verschillende provincies zijn nieuwe
mogelijkheden voor watertoerisme
ontstaan. In die gebieden zijn slimme
combinaties gemaakt tussen
waterrecreatie, klimaatprogramma's,
waterbeheerprojecten, ruimtelijke
inrichtingsopgaven en
natuurontwikkelingsplannen.
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7. Waterrecreatie is grenzeloos
In 2025 houdt de Hollandse waterbeleving
niet op bij de grens.
Internationale grenzen vormen geen
belemmering voor de waterrecreatie.
Voor de watersportbeleving vallen
landgrenzen weg: de watergebieden
langs onze grenzen vormen een logisch
geheel met de naastgelegen
watergebieden en voorzieningen van
Duitsland en België. Engelsen hebben de
veilige oversteek naar de Nederlandse
kust volop ontdekt. Ook andere Europese
watersportliefhebbers brengen graag in
ons waterland hun vrije tijd door.
Nederland is ontstaan uit water en
ontstaat nog steeds uit water – iets dat
buitenlanders fascineert. Het aanbod van
producten en diensten is hierop
afgestemd: een nautische beleving, waar
gewenst gepresenteerd in
cultuurhistorisch perspectief.
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8. Waterrecreatie is veilig en duurzaam
In 2025 maken we ons geen zorgen om
waterrecreatie.
De waterrecreant is zich bewust van het
medegebruik van water en waterwegen
door anderen en weet welke regels van
toepassing zijn. Veilige kruisingen van
vaarwegen, verkeerswegen, spoorwegen
en kunstwerken bevorderen een vlotte
vaart voor zowel beroeps- als
recreatieschippers. De waterrecreant
heeft kennis van de omringende
natuurwaarden. De waterrecreatiesector
zet in op het versterken van deze
waarden. Nederland is in 2025 Europese
koploper op het gebied van emissieloos
varen. De kwaliteit van het water is
onbetwist, bevaarbaar water is van
zwemkwaliteit.
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Een sterke sector als partner voor de overheid
Als sector willen wij niet alleen helder, eensluidend en consistent zijn inzake onze belangen, maar willen
we ook de synergie met andere sectoren, overheden en maatschappelijke organisaties bevorderen. We
hebben immers een gezamenlijke doel: het bouwen aan een mooi en gevarieerd waterrecreatieland. De
basis van het werken aan doelstellingen en ambities is het overleg met elkaar. Overleg over de
ontwikkeling van Nederland als waterrecreatieland en over de uitdagingen en opgaven die daaruit
voortkomen. Daarbij moeten we vrijelijk informatie, kennis en competenties met elkaar kunnen
uitwisselen. Dat is belangrijk om tot een gecoördineerde uitvoering van beleid en programma's te komen.
Ten slotte vraagt de toekomst van waterrecreatie om een goede en inzichtelijke financieringsstructuur.
Een structuur waarin de overheid, de waterrecreatiesector en de waterrecreanten een rol hebben.

De waterrecreatiesector wil de samenwerking met de overheid en anderen versterken door:
1. de samenwerking tussen publieke en private partijen op het gebied van waterrecreatie te
intensiveren;
2. de samenwerking binnen de sector te intensiveren;
3. een bijdrage te leveren aan de financieringsopgaven voor de ontwikkeling van waterrecreatie in
Nederland.
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Samenwerkingsverband van
sectororganisaties
= overheid

Publiekprivate samenwerking
‘Nederland Waterrecreatieland’

= sectororganisatie

Rijk en andere
overheden

Unie van
Waterschappen

Interprovinciaal
Overleg

Vereniging van
Nederlandse Gemeenten

HISWA Vereniging

Nederlands Platform
voor Waterrecreatie
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Sportvisserij
Nederland

Watersportverbond

ANWB

Financiering van
waterrecreatie

De Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 bevat drie
nieuwe structuren die de sector versterken
1

2
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Stichting Recreatietoervaart Nederland is een
samenwerkingsverband van de ANWB, Watersportverbond,
HISWA Vereniging, VNG, Unie van Waterschappen, rijk en
provincies

De totstandkoming van
deze visie is begeleid door
Boer & Croon

Project Toekomstvisie Waterrecreatie 2025
www.toekomstvisiewaterrecreatie.nl
Stichting Recreatietoervaart Nederland
Postbus 102
3970 AC Driebergen

Boer & Croon
Postbus 75784
1070 AT Amsterdam

T 0343 52 47 57
F 0343 52 47 58
e-mail srn@srn.nl

T 020 301 40 00
F 020 301 45 08
www.boercroon.nl
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