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Introductie
De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas werken samen in de
Regio Midden-Holland. Eén van de Bestuurlijke Overleggen van de regio richt zich op Natuur, Water en Recreatie. In de rivier de Hollandsche IJssel komen alle drie de
elementen van dit bestuurlijk overleg samen. Het onderwerp “Erfgoed” is hiermee altijd goed te combineren,
zodat deze onderwerpen ook in de breedte tot hun recht
kunnen komen.
Oorspronkelijk was de Hollandsche IJssel een open rivier,
zonder sluizen of dammen, maar wel met sterk wisselende waterstanden. De waterbeweging maakt dat de
kwaliteit van het water optimaal is. Eén van de aantrekkelijke aspecten van de Hollandsche IJssel is dat men als
het ware door de geschiedenis vaart. Zowel op het gebied
van landschap, bedijking, stadjes, als op het gebied van
waterstaatkunde.
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In het voorjaar van 2016 vond bij Promen (Gouda) de ‘Inspiratiebijeenkomst Waterrecreatie en Erfgoed Hollandsche IJssel’ plaats. Vanwege het ervaren enthousiasme
onder de deelnemers is besloten daaraan een vervolg te
geven door het opstellen van deze ‘Kansenkaart Hollandsche IJssel’.
Tijdens verschillende gebiedsessies is er met zeer veel
betrokkenheid input geleverd voor de Kansenkaart. De resultaten van deze sessies is geordend en verwoord in een
viertal ambities voor de Hollandsche IJssel. De ambities
zijn een opmaart naar een uitvoeringsprograma om deze
ambitis daadwekelijk te realiseren.

Doelstellingen en opgave
Tijdens de inspiratiebijeenkomst over de Hollandsche
IJssel op 12 mei 2016 is een grote oogst aan ideeën en
kansen opgehaald. Om deze kansen verder te verkennen
zijn gebiedssessies gehouden. Vervolgens zijn de kansen
geordend en met elkaar in verband gebracht in een Kansenkaart Hollandsche IJssel. Op de kansenkaart is te zien
wat de bestaande ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteiten zijn en welke kansen er zijn om deze kwaliteiten
en de verhalen die te vertellen zijn over de Hollandsche
IJssel te versterken.
Het bovenliggende doel van de Kansenkaart is de versterking van de vrijetijdseconomie door de cultuurhistorische
kwaliteiten van de Hollandsche IJssel betere beleefbaar
en bereikbaar te maken vanaf en nabij het water.
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C o ntex t

Factsheet De Economie van Waterrecreatie

L a n delij ke t re nds e n o ntwi k kel i n gen
•
•
•
•
•
•
•
•

De traditionele waterrecreant vergrijst
De bezettingsgraden van jachthavens staan onder druk
Waterrecreatie kent veel concurrentie van overige activiteiten zoals
het strand en de bossen
Jongere waterrecreant gebruikt zijn recreatiemiddel en het vaarwegnetwerk op een andere manier
Er vindt een verschuiving plaats van bezit naar gebruik
Er is meer dagrecreatie en minder toervaart. Recreanten beslissen
kortstondiger en impulsiever om het water op te gaan
Het sloepvaren is in opkomst
Er vinden steeds meer cross-overs plaats tussen verschillende
vormen van waterrecreatie en cross-overs tussen land- en waterrecreatie

Aantal
Watersporters
Bron: NBTC-NIPO Research, Het watersportonderzoek 2013
2.600.000 ≥ 18 jaar, min 1x/jaar*

Aantal
Vaardagen in Nederland
Bron: NBTC-NIPO Research, Het watersportonderzoek 2013
18.690.000

12.690.000
2.075.000

Waarvan zeilers/vaarders
(≥ 18 jaar, min 1x/jaar)

* Exclusief sportvissers

Aantal
Recreatievaartuigen
Bron: Waterrecreatie Advies 2015
507.800

6.000.000

Aantal vaardagen
dagtochten Nederland
(buiten vakanties)

Aantal vaardagen
tijdens vakantie door
Nederlanders
(exclusief buitenlands
bezoek)

Werkgelegenheid
Bron: Ecorys, Economische monitor maritieme sector 2014
20.307 Werkzame personen (wzp)

197.500

In het water

210.300

Op de wal, in gebruik

100.000

Op de wal, niet in gebruik

Watersportbedrijven
Bron: HISWA Vereniging 2014
4.200 Hoofd en nevenbedrijven

Aantal
Jachthavens
Bron: Waterrecreatie Advies 2015
1.160
381

Verenigingsjachthavens

672

Commerciële jachthavens

1.900

Hoofd bedrijven

Cross-overs recreatievormen
60

Overheidshavens

47

Stichtingen

Omzet
Waterrecreatie
Bron: HISWA Vereniging 2014, Ecorys, Economische monitor maritieme sector 2014 & I&M 2014
4.500.000.000 €

Waarvan

Waarvan

2.100.000.000

1.250.000.000

Omzet watersport*
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Export watersport

*Exclusief kleine watersport (kanoën, surfen, kitesurfen, enz.) en sportvissen

Co

Proces en Participatie

Ideeën opha

P ro ces
Na de inspiratiebijeenkomst op 12 mei 2016 zijn in de
tweede helft van 2016 vier verdiepende gebiedssessies
gehouden met stakeholders in het gebied. Daartoe is het
gebied opgedeeld in de gekanaliseerde Hollandsche IJssel, de Hollandsche IJssel Noord en de Hollandsche IJssel
Zuid. Tijdens deze sessies zijn trots en enthousiasme voor
het Hollandsche IJssel-gebied opvallend aanwezig: de
stakeholders noemen veel pluspunten en aantrekkelijke
mogelijkheden in het gebied.
De genoemde kansen en wensen zijn eerst op een grote
groslijst gezet en gesorteerd naar soort. De plannen en
wensen betreffen vooral ruimtelijke maatregelen ten behoeve van waterrecreatie en ontsluiten van cultuurhistorische locaties, het verbeteren en bundelen van commu-

nicatie en marketing en organisatorische verbeteringen,
zoals blijvende samenwerking en coördinatie.
Na de sessies zijn de wensen en kansen verder geordend
en geprioriteerd. Er tekenen zich een viertal duidelijke
hoofdlijnen af, die in de Kansenkaart verwerkt zijn als vier
ambities voor de Hollandsche IJssel. De stakeholders zijn
ervan overtuigd dat het verder concretiseren en realiseren van deze ambities zal leiden tot het beter beleefbaar
en toegankelijk maken van de cultuurhistorische waarden
van dit gebied en een toename van de waterrecreatie en
de wandel- en fietsrecreatie. De ambities zijn ingetekend
in de Kansenkaart en zijn nu de opmaat voor een op te
stellen uitvoeringsprogramma.

Gebiedssessie op 18 augustus in Oudewater

Overtuiging: waterrecre
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Consultatierondes

Pa rticipatie

Consultatierondes

Voor de goed bezochte gebiedssessies zijn uiteraard de
aanwezigen bij de inspiratiebijeenkomst uitgenodigd.
Daarnaast zijn via contactambtenaren bij de gemeenten
in het gebied geïnteresseerden uitgenodigd. Zo ontstonden gemengde groepen met vertegenwoordigers van
overheden, culturele en recreatieve organisaties en lokale
verenigingen.

Ideeën ophalen en proeven waar de energie

Als onderlegger voor de gebiedssessies diende een
digitale kaart van het gebied, waar ter plekke kansen en
ingrepen op zijn ingetekend. Deze digitale kaart was ook
online op de website van Stichting Waterrecreatie Nederland toegankelijk, zodat mensen daar ook na de sessies
hun ideeën en wensen konden doorgeven. Hiervan is
ruimschoots gebruik gemaakt. Zo groeide de Kansenkaart
Hollandsche IJssel steeds verder en kon focus en prioritering worden aangebracht.

Ideeën ophalen en proeven waar de energie zit

De gebiedssessies zijn steeds georganiseerd op inspirerende locaties in het gebied. Tijdens de gebiedssessies is
eerst de werking van een kansenkaart uitgelegd. Vervolgens zijn gezamenlijk de ‘dromen’ over de Hollandsche
IJssel uitgewisseld en verder verkend. Zoveel mogelijk zijn
deze dromen geconcretiseerd, door verder in te zoomen
op waar welke ingrepen nodig zijn om de ambities waar
te maken.

Naast de vier gebiedssessies zijn diverse overleggen
gevoerd met de ambtelijke werkgroep, de bestuurders
van de Regio Midden-Holland en de waterschappen in het
gebied.

Gebiedssessie op 24 augustus bij Leefgoed de Olifant

Overtuiging: waterrecreatie + cultuurhistorie = sociaaleco

Gebiedssessie op 25 augustus in Nieuwerkerk aan den IJssel

Overtuiging: waterrecreatie + cultuurhistorie = sociaaleconomische spin off
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Ho l l ands c he IJssel: ee n karakteristieke rivier
De Hollandsche IJssel is een 46 kilometer lange rivier die
stroomt door de provincies Utrecht en Zuid-Holland. De
Hollandsche IJssel heeft twee gezichten. Het gekanaliseerde deel, dat loopt van IJsselstein tot de Waaiersluis
bij Gouda, is landelijk en groen, smal en rustig en voert
door fraaie historische stadjes. Omdat de rivier hier niet
zo breed en diep is maakt de beroepsvaart weinig gebruik
van deze vaarweg, maar is deze vooral interessant voor
de recreatievaart. Het getijdendeel kent dankzij de eb- en
vloedwerking van de Noordzee een flink hoogteverschil
en dus ook een forse stroming.

Staande Mastroute. De bochtige rivier waaiert hier breed
uit tussen zellingen en hoge met riet begroeide oeverwallen.
De Hollandsche IJssel en het gebied rondom de rivier
ademt cultuurhistorie. Lieflijke stadjes als IJsselstein,
Montfoort, Haastrecht, Oudewater en Gouda ontstonden
al in de vroege middeleeuwen. Ze groeiden rondom kastelen die in het stroomgebied tussen Utrecht en Holland
zijn opgetrokken op de hoge oeverwal van de Hollandsche

IJssel. Deze kastelen zijn nog deels bewaard gebleven.
De Hollandsche IJssel is altijd een werkrivier geweest,
waar verschillende ambachten en bedrijfstakken tot grote
bloei zijn gekomen. De rivier voerde klei mee, waarvan
bakstenen werden gemaakt, waaronder de nog altijd bekende IJsselsteentjes. Op de oevers van de rivier zijn ruim
100 steenovens werkzaam geweest, waarvan er nu nog
enkele bewaard gebleven zijn.

Voorbij Gouda mondt ook de Gouwe uit in de Hollandsche IJssel, die na de Algerakering in Capelle en Krimpen
aan de IJssel op zijn beurt uitmondt in de Nieuwe Maas,
kort voor Rotterdam. Het getijdendeel wordt drukker
bevaren door beroepsvaart en is ook onderdeel van de
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Voor het vervoer van bakstenen, agrarische producten
en allerlei andere goederen waren schepen nodig. Langs
de rivier zijn eeuwenlang scheepswerven, werkplaatsen
en toeleveringsbedrijven actief geweest, waarvan ook nu
nog enkele te zien zijn.
Het land aan weerszijden van de rivier is nog altijd in
gebruik als weide- en akkerbouwgrond, vooral voor fruitteelt en kaasproductie. Het waterbeheer in de rivier en
de omringende polders leidde tot de bouw van tientallen
molens en gemalen, waarvan ook nog een deel intact en
in werking is. Deze eeuwenlange ambachtelijke bedrijvigheid leidde niet alleen tot de bouw van markante huizen,
werkplaatsen, pakhuizen en waterbouwkundige installaties, maar ook tot een grote rijkdom aan interessante
verhalen, die ons inzicht geven in het verleden als de
bron van onze welvarende wereld van vandaag.
In de laatste decennia van de twintigste eeuw verdween
veel industriële bedrijvigheid naar elders, vooral door
schaalvergroting in de productie en het transport. Het
gebied rondom de rivier heeft nu vooral een functie voor
wonen, natuurgebieden en recreatie. Na een grondige
sanering van de inmiddels aardig vervuilde Hollandsche
IJssel wordt de rivier steeds aantrekkelijker voor de recreatievaart. En daarmee is deze een kansrijke en aantrekkelijke manier geworden om de cultuurhistorie van de
streek te ontdekken en te beleven.
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Sterke en zwakke punten van de Hollandsche IJssel
S ter ke punte n
De oude stadskernen
• Aanlegplaatsen in binnensteden
• GoudAsfalt
• Kaasmarkt Gouda
• Museumhavens, touwbanen, scheepswerven
Het groene buitengebied
• Goed ontwikkeld fiets- en wandelknooppuntensysteem
• De Vlist
• Het polderlandschap
• De agrarische sector

Diverse recreatiemogelijkheden
• Kanoroutes
• Routes voor fluisterbootjes en sloepen
De ruime cultuurhistorie
• Ruim 100 steenplaatsen en de oude ijsselsteenindustrie
• Jaagpaden
• Poldermuseum/Museum Krimpenerwaard/Museum
Gemaal de Hoge Boezem
• Oude Hollandse Waterlinie (Koeneschans, Wierickeschans)
• De verhalen van de Hollandsche IJssel (VOC etc.)
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Zwakke punten
•
•
•
•
•
•
•

Oude, overwoekerde en verschillende beschoeiingen
De beperkte bedieningstijden van de bruggen, met
name in het weekend
Er wordt te snel gevaren (9 km/u buiten bebouwde
kom en 6 km/u binnen bebouwde kom is toegestaan)
Overhangend groen over de Hollandsche IJssel
Weinig aanlegplekken in het landelijk gebied
De geblokkeerde Havensluis in Gouda
De auto’s die rijden op de dijken

Overhangend groen
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Oude, overwoekende en verschillende beschoeiingen

Beperkte bedieningstijden

Het netwerk van vaar we gen
C l a ssif icat ie

Het vaarwegennetwerk van het Hollandsche IJsselgebied
is in te delen twee categorieën: het doorgaande netwerk
en het onderliggende netwerk. Het doorgaande netwerk
wordt gevormd door de Basisvisie Recreatietoervaartnet
(BRTN). De indeling hiernaast geeft de maatgevende
bootmaten per klasse aan.

Classiﬁcatie netwerk

Masthoogte

Diepgang

AZM

30 meter

2,10 meter

BZM

30 meter

1,90 meter

CZM

30 meter

1,70 meter

Categorie
30 m

30 m

Bru

1,70 m
(1) HWJH: Houden wat je hebt

Motorbootroutes
Opbouwhoogte

Diepgang

AM

Per route beoordelen
minimum 3,40 meter

1,50 meter

BM

Per route beoordelen
minimum 2,75 meter

1,50 meter

CM

Per route beoordelen
minimum 2,75 meter

1,40 meter

DM

Per route beoordelen
minimum 2,40 meter

1,10 meter

Opbouwhoogte
Opbouwhoogte

Diepgang
Diepgang

Per route beoordelen
minimum 1,90 meter

Divers

Per route beoordelen
minimum 1,50 meter

Divers

Per route beoordelen
minimum 0,80 meter

Divers

Categorie
3,40 m
1,50 m
2,75 m
1,50 m
2,75 m
1,40 m

1,10 m

1,90 m

EM

div.

1,50 m

FM

div.

Richtlijnen vaarwegen 2011
http://waterrecreatienederland.nl/kennisportaal/publicaties/

Best

1,90 m

Categorie
Categorie

BRTN 2015-2020
http://waterrecreatienederland.nl/brtn/brtn2015-2020/

Vaa

2,10 m

2,40 m

Meer informatie over deze classficatie en de vereisten
voor de vaarwegen en kunstwerken zijn te vinden op:

NE

Zeil- en motorbootroutes

30 m

Het getijdegedeelte van de Hollandsche IJssel valt onder
de Staande Mast Route, waardoor dit deel geschikt is
voor zeilboten met een masthoogte van 30 meter. Het
gekanaliseerde deel is een stuk smaller en daardoor
meer geschikt voor de (kleinere) recreatievaart. Door de
waarden ten zuiden van de Hollandsche IJssel loopt een
netwerk van kanoroutes, aan weerszijden van de Vlist.
Ten noorden van de rivier lopen een aantal vaarwegen
haaks op de Hollandsche IJssel, zoals de Gouwe, de dubbele Wiericke en de Lange Linschoten.

Ha

0,80 m
div.

G

Projecten
Ambi�e korte termijn
Ambi�e lange termijn

Aan

Hel

Veil

Info
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Kansenkaart Hollandsche IJssel
Systemat iek

Classiﬁcatie netwerk
Om het bestaande en gewenste waterrecreatieve netwerk
Zeil- en motorbootroutes
in kaart te brengen is tijdens de inventarisatie,
consultaMasthoogte Diepgang
Categorie
ties en de expertmeeting gewerkt met nevenstaande
ico30 m
AZM
30 meter
2,10 meter
nen. De iconen maken een onderscheid in een
bestaande
2,10 m
BZM
30 meter
1,90 meter
situatie (grijze iconen) en in ambities/kansen30 m(gekleurde
1,90 m
iconen). De iconen zijn onderverdeeld in vier
thema’s:
30 m
CZM

30 meter

Hardware

Vaarweg organisa�e

Bruggen en sluizen

1,70 meter

Bestaand Ambitie

Natuurontwikkeling

(1) HWJH: Houden wat je hebt

Orgware

CULTUURHISTORIE
Categorie

3,40 m
Waardevolle gebieden

Bestaand Ambitie

AM

1,50 m

Opbouwhoogte

Diepgang

Per route beoordelen
minimum 3,40 meter

1,50 meter

Waardevol
landschappelijk gebied
2,75 m
BM

Per route beoordelen

1,50 meter

minimum 2,75 meter
Per thema
zijn een aantal categorieën opgesteld
1,50 m waarin
Waterplanten
Waardevol bebouwd gebied
2,75 m
CM
1,40 meter
Per route beoordelen
Milieude symbolen zijn onderverdeeld. Elk symbool verbeeldt
minimum 2,75 meter
1,40 m
Waardevol
nau�sch
gebied
een bepaalde
gebeurtenis of voorziening. In de digitale
Milieupunt
2,40 m
structuren
1,10 meter
DM
Per route beoordelen
kaarten is extra informatie aanWaardevolle
een symbool
toegevoegd
minimum 2,40 meter
1,10 m
Waardevol
landschappelijke
structuur
Elektrisch varen
worden. Voor het symbool ‘vaarweg fysiek’ kan er bijvoorWaardevol bebouwde structuur
Opbouwhoogte
Diepgang
beeld een onderscheid gemaakt wordenCategorie
tussen vaarweg
Opbouwhoogte
Diepgang
Categorie
Waardevol
nau�sche structuur
1,90 m
EM
Per route beoordelen
Divers
verdiepen, vaarweg verbreden of vaarweg realiseren.
div.
minimum 1,90 meter

Stakeholdersnetwerk

A�rac�e

Sluis

Evenement

1,50 m
FM
Landschappelijk
erfgoed
Per route
beoordelen

div.
minimum 1,50 meter
De digitale kaart is ook te raadplegen op de website
van
0,80
m
Industrieel
G erfgoed
Stichting Waterrecreatie Nederland.
Per route beoordelen
div.
minimum 0,80 meter

Waterstaatkundig erfgoed

De lijst met ambities en kansen is opgenomen
Projectenin de
Nau�sch erfgoed
Ambi�e korte termijn
bijlagen.

Ambi�e lange termijn

Divers

Bediening
Blauwe golf

Havens
Passantenplaatsen

Toeris�sch Overstappunt

Routes en plekken
Wandelpad

Meekoppelkansen
Meekoppelkans

Nau�sche veiligheid

Informatie

Software

Waard

Elektrisch varen

Charter en rondvaart

Openbare plek

Veiligheid

Milieupunt

Openbaar vervoer

Ankerplaats

Hellingen

Milieu

GEBRUIK

Fietspad

Wachtplaats

Waterplanten

Auto

Boodschappensteiger

Trailerhelling
Divers

Toegankelijkheid

Pont

Aanleggen

Waardevolle elementen en objecten

Overnach�ng

Bestaan

Natuurontwikkeling

Horeca

Brug

Aquaduct

Motorbootroutes

Waard

Bestaand Ambitie

Bestaand Ambitie

Vaarweg fysiek

CULTU

NATUUR & MILIEU
Natuur

Gastvrijheid

Bestaand Ambitie

1,70 m

1. Netwerk
2. Waterfronten
3. &Natuur
NATUUR
MILIEU& Milieu
Natuur4. Gebruik

WATERFRONTEN

NETWERK
Vaarwegen

Waar

Bestaand Ambitie

Charter/Riviercruise
Rondvaart

Recreatiespots en gebruikers
Zeilboten
Motorboten
Openboten/Sloepen
Kano
Zwemmen
Duiken
Vissen
Surfen

Bebording

Varend erfgoed

Kiten

Geopoli�ek erfgoed

Snelvaren
Roeien
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V i e r a m bi ti e s vo o r de H o l landsc he IJs sel
Het bovenliggende doel van de Kansenkaart is de versterking van de sociale en economische ontwikkelingen, door
de cultuurhistorische kwaliteiten van de Hollandsche
IJssel betere beleefbaar en bereikbaar te maken vanaf en
nabij het water.

Tijdens de consultatierondes zijn allerlei ideeën en mogelijkheden verzameld, die ertoe kunnen leiden dat de
vrijetijdseconomie van het Hollandsche IJssel gebied een
impuls krijgt. De diverse wensen en ambities met betrekking tot waterrecreatie en cultuurhistorie in het gebied
zijn samengevoegd tot onderstaande hoofdambities.

Ambities
Hollandsche
IJssel
Ambities
Hollandsche
IJssel
Ambities
Hollandsche
IJssel
Ambities Hollandsche IJssel
v

v v v

Versterken
maatschappelijke
en
economische
positie
van
de
Hollandsche
IJssel
Versterken
maatschappelijke
en en
economische
positie
vanvan
de
Hollandsche
IJssel
Versterken
maatschappelijke
economische
positie
de
Hollandsche
IJssel
Versterken maatschappelijke en economische positie van de Hollandsche IJssel

v

v v v

v

v v v

Cultuurhistorie
isDNA
het
DNA
Mooie
routes
en
knooppunten
Cultuurhistorie
is het
Vlot,
veilig
en
duurzaam
varen
Cultuurhistorie
is het
DNA
Cultuurhistorie
is het
DNA
Mooie
routes
en en
knooppunten
Mooie
routes
enroutes
knooppunten
Mooie
knooppunten
veilig
en en
duurzaam
Vlot,Vlot,
veilig
en
duurzaam
varenvaren
Welkom
op
onze
Hollandsche
IJssel!
Vlot,
veilig
duurzaam
varen
Welkom
op
onze
Hollandsche
Welkom
op
onze
Hollandsche
IJssel! IJssel!
Welkom
op
onze
Hollandsche
IJssel!
van
de
Hollandsche
IJssel
langs
de
Hollandsche
IJssel
de
Hollandsche
IJssel
vanvan
de
Hollandsche
IJssel
over
de
Hollandsche
IJssel
van
de
Hollandsche
IJsseloverover
de de
Hollandsche
langslangs
delangs
Hollandsche
IJssel IJssel
Hollandsche
IJssel
de
Hollandsche
deover
Hollandsche
IJsselIJssel
de
Hollandsche
IJssel
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Cultuurhistorie is het DNA van de Hollandsche IJssel

Vlot, veilig en duurzaam varen over de Hollandsche IJssel

Mooie routes en knooppunten langs de Hollandsche IJssel

Welkom op onze Hollandsche IJssel!
SIERTEELT

OUDE RIJN

LIMES

RECREATIESCHAPPEN

INWONERS MRU
BOOMGAARD

BELANGENORGANISATIESHOLLANDSE WATERLINIE
PROMOTIECAMPAGNE

BESTAANDE PROMOTIEKANALEN
GEBRUIKEN
INWONERS GROENE HART
VRIJWILLIGERS

VEENONTGINNING
REEUWIJKSE PLASSEN

HAVENSLUIS

SCHOLEN
HAVENS

SNELLESLUIS

STEENOVENS

PROVINCIES

INWONERS MRDH
ARRANGEMENTEN

TOUW-HENNEP

RECREATIEKRANTEN

KAAS

SAMENWERKEN

GROENE HART

KOEIEN

KOEIEN

ONDERNEMERS

GEMEENTEN

EUROPESE TOERISTEN

KASTEEL

WATERSCHAPPEN

PROMOTIE IN ANDERE REGIOS

POLDERMUSEUM
HOLLANDSE LUCHTEN

MARNEMOENDE

CONTENT DELEN

VERGEZICHTEN

EXCURSIES ORGANISEREN

INTERNET

DELTAWERKEN
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Cultuurhistorie is het DNA van de
Hollandsche IJssel
B es chrij v ing ambi ti e

Am b i ti e		

B e n o e m d e ka n s en

De Hollandsche IJssel toont tot op de dag van vandaag de
sporen van de bewoningsgeschiedenis vanaf de vroege
Middeleeuwen. De rivier is de verbindende schakel tussen talrijke stadjes met vele cultuurhistorische bezienswaardigheden. De verhalen over de vele steenovens,
scheepswerven en waterbouwkundige bouwwerken die
Holland welvarend maakten en beschermden en zijn het
ontdekken meer dan waard.

•
•

•

•

Koppelen cultuurhistorie en water
De cultuurhistorie op en rond de Hollandsche IJssel
behouden, beleefbaar, toegankelijk maken
De verhalen van de Hollandsche IJssel beter bekend
maken

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cultuurhistorische plaatsen markeren, met name de
steenplaatsen
Hollandsche IJssel museum
NAP-palen neerzetten voor bewustwording leven
onder zeeniveau
Eigen bewoners uitleggen hoe het gebied is ontstaan
Scholen uitnodigen in Poldermuseum
Instandhouding, herstellen en gebruiken van historische sluizen
Dependance van Boymans, bijvoorbeeld kunst in
oude gemeentehuizen
Algerakering, Deltawerken en dijkdoorbraak toegankelijk maken, infocentrum ontwikkelen bij Algerabrug
Functies Hollandsche IJssel in watermanagement
ontsluiten
Dijkversterking zichtbaar maken
Zellingen en rikken
Waterlinies en schansen
Scheepsbouw en scheepvaart benadrukken:
museumhavens, touwbanen, scheepswerven
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Nautisch erfgoed

Cultuurhistorisch cluster/ trekker als
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Vlot, veilig en duurzaam varen over
de Hollandsche IJssel
B es chrij v ing ambi ti e

Am b i ti e

B e n o e m d e ka n s en

De Hollandsche IJssel is een rivier met twee gezichten:
het lieflijke maar smalle gekanaliseerde gedeelte en het
brede en stromende maar drukkere getijdegedeelte. De
Hollandsche IJssel is zeer geschikt voor de recreatievaart
als de faciliteiten die daarvoor nodig zijn optimaal ontwikkeld en ingezet worden. Ook de samenwerking tussen
de beroepsvaart en de recreatievaart moet goed geborgd
zijn.

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

Vlot door goede afstemming bedieningstijden bruggen en sluizen ook in de avonden en weekenden
Veilig door het borgen van de veiligheid tussen beroepsvaart/recreatievaart en recreatievaart onderling
(Varen doe je Samen!)
Duurzaam door in te zetten op elektrisch varen en
oplaadpunten en milieupunten langs het water
Divers door afwisseling in soorten activiteiten op het
land en op het water

•
•
•
•

Bediening bruggen en sluizen door vrijwilligers
Overhangende takken verwijderen
Fluisterbootjes op de Vlist
Meer aanlegplekken in landelijk gebied
Meer aanlegplekken staande mastroute
Meer stevige palen of bolders voor varend erfgoed
en grotere schepen
Drijvende steigers
Trailerhellingen
Lage aanlegsteigers voor roeiers en kanoërs
Haven Montfoort
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Am b i ti e			

B e n o e m d e ka n s en

De Hollandsche IJssel leent zich perfect voor een verkenning per boot, fiets en te voet. De vaar-, fiets- en wandelnetwerken kunnen elkaar goed versterken als zij goed
op elkaar aansluiten. De Hollandsche IJssel zal dan ook
diverse doelgroepen aanspreken: de meer cultuurhistorisch geïnteresseerde bezoekers, maar ook de water- en
andere recreanten.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Meer cross-overs tussen cultuurhistorie, waterrecreatie en overige recreatie
Hotspots ontwikkelen waar (route-)netwerken en
cultuurhistorie samenkomen
Wandel- en fietsnetwerken fijnmaziger maken, meer
vaarrondjes mogelijk maken

Waterbus/watertaxi de Hollandsche IJssel op
Extra vaste verbinding bij Oudewater
Veerpont ververbinding tussen Capelle - Krimpen
Jaagpaden herstellen (inclusief trekschuiten)
Rondvaarten aan elkaar koppelen
Rondvaartboten met mogelijk fietsen aan boord
Hop On – Hop Off
Fietsen op de dijk (auto's eronder)
Wandelpaden langs de waterlijn
Informatieborden
Investeren in de entrees van het gebied
Stopplekken voor auto's en bussen
Bankjes, vuilnisbakken en toiletten
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Welkom op onze Hollandsche IJssel!

B es chrij v ing ambi ti e

Am b i ti e

B e n o e m d e ka n s en

Het gebied rondom de Hollandsche IJssel kent al veel
aanbod van cultuurhistorische bezienswaardigheden en
recreatieve mogelijkheden. Het is de kunst om al dit moois
met elkaar te verbinden en gezamenlijk breder bekend te
maken. Met een gecoördineerde promotie is de aantrekkelijkheid van de Hollandsche IJssel een absolute aandachttrekker.

•

•

•

Bekendheid en gastvrijheid vergroten voor bewoners
en (internationale) bezoeker
Samenwerking tussen verschillende actoren versterken

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestaand promotiemateriaal en promotiekanalen
combineren
Uitbrengen promotiemateriaal in andere regio’s
Vertalen materiaal in Engels en Duits (en andere
talen)
Maak werkgroepje en promotiecampagne
Informatieborden langs de Hollandsche IJssel
Excursies organiseren
Bedenk combipakketten en arrangementen
Betrek alle bedrijven langs de Hollandsche IJssel die
verbintenis met rivier hebben
Kaasmarkt Gouda op meerdere momenten organiseren
Schat zoeken lans de Hollandsche IJssel
Culinaire eigenheden: appels, kaas, stroopwafels
Typisch Hollandsche IJssel: ijsselsteentjes en steenplaatsen, kaarsen, pijpen
Ondernemers bij elkaar brengen
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Uitbrengen promotiemateriaal in andere regio’s
Vertalen materiaal in Engels en Duits (en andere talen)
Maak werkgroepje en promotiecampagne
Informatieborden langs de HIJ
Excursies organiseren
Bedenk combipakketten en arrangementen
Betrek alle bedrijven langs de HIJ die verbintenis met rivier hebben
Kaasmarkt Gouda op meerdere momenten organiseren
Schat zoeken lans de HIJ
Culinaire eigenheden: appels, kaas, stroopwafels
Typisch HIJ: ijsselsteentjes en steenplaatsen, kaarsen, pijpen
Ondernemers bij elkaar brengen

Promotiemiddelen
Promotieplekken
Stakeholders
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Landschappelijk aanbod
Cultuurhistorisch aanbod
Nautisch aanbod
Doelgroepen
Promotiemiddelen
Promotieplekken
Stakeholders
Cultuurhistorie is het DNA van de Hollandsche IJssel

Vlot, veilig en duurzaam varen over de Hollandsche IJssel

Cultuurhistorie is het DNA van de Hollandsche IJssel

Mooie routes en knooppunten langs de Hollandsche IJssel

Vlot, veilig en duurzaam varen over de H

Van Kansen naar Uitvoering

De resultaten uit de gebiedssessies en de
ontwikkelkansen die zijn opgenomen in de vier
ambities op de Kansenkaart Hollandsche IJssel.
Deze vormt de opmaat voor een nu op te stellen
uitvoeringsprogramma. Voor deze opgave geven
wij de volgende aanbevelingen mee:

•

Vooral voor het uitvoeren van de ruimtelijke
ingrepen, zoals het maken van steigers, aanlegplaatsen en overstappunten moeten de
meekoppelkansen in kaart gebracht worden.

•

Een aantal verbeteringen kan al op korte termijn gerealiseerd worden, zoals het
terugsnoeien van overhangend groen. Het
realiseren van ‘quick wins’ helpt om het vertrouwen in en bijdragen aan het opstellen
en uitvoeren van het uitvoeringsprogramma
te vergroten.

•

Een aan te wijzen programmacoördinator zal
helpen om alle betrokkenen bij het proces
te informeren en mee te laten doen. Een
gebiedscoördinator is een onmisbare verbindende schakel in het uitgebreide veld van
stakeholders.

•

Het opstellen en uitvoeren van een
communicatieplan zal helpen om allereerst de informatie-uitwisseling tussen
de vele stakeholders te bevorderen en
vervolgens om de gebiedspromotie op
de rit te zetten. Helder is dat de Hollandsche IJssel daarin de verbindende
schakel is.

•

Het gebruik maken van ideeën uit het
gebied zelf en het benutten van de
energie die de stakeholders in het veld
zelf hebben zal de eerste aanzet geven
tot het realiseren van de vier ambities
in de Kansenkaart Hollandsche IJssel.
De partijen in het veld zijn trots en
enthousiast en bereid om de handen
uit de mouwen te steken. De programmacoördinatie en de wil om meekoppelkansen te benoemen en te benutten
is een noodzakelijke bijdrage van de
gemeenten, provincies en waterschappen die voor het gebied verantwoordelijk zijn.
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Bijlagen

Deelnemers ge bi edsse ssi es
Bas van Toledo 			
Max Hofman 			
Joost Vorst 			
Marco Houtzager
Rik Janssen 			
Bernt Feis
Martine van Lier
Arie Verhaar 			
Jaap Brouwer
Florieke Drenth
Jan Leendert van den Heuvel
Ruud Hofman			
Maud Roukens
Wouter Enderink
Daphne Bergman 		
André Muller 			
Andrea Olieman 			
Vera Boxhoorn 			
Ariann Kraaijeveld 		
Ahja Marijn Sipkema 		
Kor van der Glas 			
				
Arjan van der Mark
Hans Meeuwsen
Frank Prager 			
Hans Verwey
Anita Engbers 			
Gerard Overkamp 		
Sjaak de Keizer 			
Cor Revet 			

Provincie Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland
Stichting Groene Hart
Provincie Zuid-Holland
Stichting Groene Hart
ErfgoedWerf
Regio Midden-Holland
Waterrecreatie Nederland
Waterrecreatie Nederland
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Gemeente Gouda
Stichting GOUDasfalt
Stichting GOUDasfalt
Gemeente Gouda
Gemeente Zuidplas
Gemeente Gouda
Gemeente Zuidplas
Leefgoed de Olifant
Leefgoed de Olifant
Historische Vereniging Nieuwerkerk
aan den IJssel
MS Jutter
Historisch Platform Gouda
Jachthaven ’t Zandrak
Gouda Sterk aan de IJssel
Gouda Sterk aan de IJssel
Gouda Sterk aan de IJssel
Die Goude/ Het Watergilde
Die Goude/ Het Watergilde

Theo de Vlaming
Stichting Steenovens Klein Hitland
Pieter Runsink 			
Regioteam Z-H Midden/ Watersportverbond
Dilia Blok 			
Gemeente Krimpenerwaard
Jacoby Klapwijk
Gemeente Krimpenerwaard
Dick Molenaar 			
Historische Vereniging Haastrecht
Jolanda van de Seijp
Stichting Promotie Krimpenerwaard
Janine Nauta 			
Streekmuseum Krimpenerwaard
Rob Stolk 			
Projectgroep Hollandsche IJssel Museum
Lyanne de Laat
Gemaal De Hooge Boezem
Klaas Dogterom 			
Gemaal De Hooge Boezem
Bart Crouwers 			
LAG Polders met Waarden
Esther Kleinveld
Hoogheemraadschap de Stichtse
				Rijnlanden
Bernard de Jong
Hoogheemraadschap de Stichtse
				Rijnlanden
Pieter Verhoeve 			
Gemeente Oudewater
Piet Six 				Watersportvereniging
Femke Steenbergen
Platform De Utrechtse Waarden
Carine Nieman 			
Programmabureau Utrecht-West
Angelique van Lierop
Uit in IJsselstein
Koos van der Ree Doolaard
Hoogheemraadschap de Stichtse
				Rijnlanden
Wim Boesten 			
Werkgroep Behoud Lopikerwaard
Jantien de Koning
Toeristisch Informatie Punt/
				Grachtenvaert
Leo de Jong
Watersportvereniging Montfoort
Jan Kromwijk 			
Jachthaven Marnemoende IJsselstein
Ad Zijlstra  
Stichting Montforum
Jacques Zanen
Toeristisch Informatie Punt/
				Grachtenvaert
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Adri den Boer 			
Historische Vereniging Nieuwerkerk aan
				den IJssel
Diana Vermeulen			
Provincie Zuid-Holland
Jan Lassche
Recreatieschap Hitland/ Golfbaan Hitland
Arend Hoogeveen
Platform Mooi Zuidplas
Leo Loch
Platform Mooi Zuidplas
Mieke Koolhaas 			
Algera Haven b.v.
Hans du Pré 			
Werkgroep Gouda Krimpenerwaard
Peter Both 			
TeVoet
Ron Gast
Stichting Groene Hart
Marc Laman 			
Erfgoedhuis Zuid-Holland
Herman Ruiter
Stichting GOUDasfalt
Jaap Blankenberg 		
Gemeente Krimpen aan den IJssel
Dick Molenaar 			
Historische Vereniging Haastrecht
Theo Bakkers 			
SCHOK en Historische Vereniging Ouderkerck op
				den IJssel
Simone Abel 			
VlistOnderneemt
Eppy Boschma
CDA Gouda
Christian Quik
ChristenUnie Gouda
Sjouk Engels 			
Gouds Watergilde
Jan Smorenburg
Hoogheemraadschap de Stichtse
				Rijnlanden
Ineke Verkaaik-Hogervorst
Historisch Platform Gouda
Hans Meeuwsen
Historisch Platform Gouda
Marijke Edel 			
Historische Vereniging Moordrecht
Constantijn Jansen op de Haar  
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden
Leo Koolhaas 			
Jachthaven ’t Zandrak
Maarten Box 			
Milieuvereniging Zuidplas
Jeroen Hotze 			
Rederij de Vrijheid
Talitha van Eesteren 		
Rederij de Vrijheid
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Marjolein van Kempen
Wim Knol
Marie-Jose Schrage
Anita van der Vliet
Jan van der Werf

  

Regio Midden-Holland
Stichting Het Varend IJsselschip
Stichting Steenovens Klein Hitland
Stichting Struinen en Vorsen
Stichting Struinen en Vorsen

Bijlagen
A m bities en kansen
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Categorie
Aanleggen
Meekoppelkansen
Gastvrijheid
Vaarwegen
Vaarwegen
Aanleggen
Milieu
Aanleggen
Aanleggen
Aanleggen
Aanleggen
Bruggen en sluizen
Gastvrijheid
Aanleggen
Aanleggen
Gastvrijheid
Natuur
Gastvrijheid

Naam
Passantenplaatsen
Meekoppelkans
Attractie
Vaarweg fysiek
Vaarweg fysiek
Passantenplaatsen
Elektrisch varen
Havens
Passantenplaatsen
Havens
Passantenplaatsen
Brug
Attractie
Passantenplaatsen
Passantenplaatsen
Horeca
Natuurontwikkeling
Attractie

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Routes en plekken
Routes en plekken
Meekoppelkansen
Bruggen en sluizen
Aanleggen
Gastvrijheid
Milieu
Recreatiespots of gebruikers
Natuur
Aanleggen
Aanleggen
Hellingen
Vaarwegen
Aanleggen
Aanleggen
Meekoppelkansen
Aanleggen

Wandelpad
Fietspad
Meekoppelkans
Brug
Passantenplaatsen
Attractie
Elektrisch varen
Kano
Natuurontwikkeling
Passantenplaatsen
Passantenplaatsen
Hellingen
Vaarweg fysiek
Havens
Passantenplaatsen
Meekoppelkans
Passantenplaatsen

Specificatie
Passantenplaats ontwikkelen
Meekoppelkans
Cultuurhistorie terugbrengen
Vaarweg verdiepen
Vaarweg verdiepen
Aanlegplek realiseren
Elektriciteitspalen plaatsen
Jachthaven realiseren
Passantenplaats realiseren
Jachthaven realiseren
Passantenplaats, boodschappensteiger
Brug maken
Uitkijkpunt promoten
Steiger verplaatsen
Passantenplaats
Horecamogelijkheid
Nautische veiligheid
Haven voor authentieke woonschepen
creëeren
Wandelpaden ontwikkelen
Dijk voor fietspad toegankelijk maken
Meekoppelkans
Brug ophogen
Aanlegplaats voor mobiel erfgoed
Goudasfalt als knooppunt
Electric only zone
In/uitstapplaats kano
Overhangende bomen
Aanlegplaats voor S.M.R.
Passantenplaats realiseren
Traillerhelling aanleggen
Vaarweg ontwikkelen
(Jacht)haven ontwikkelen
Passantenplaats realiseren
Meekoppelkans voor een aanlegplaats
Aanlegvoorziening realiseren

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Nr.
33
1
34
2
35
3
36
4
37
5
38
6
39
7
40
8
41
9
42
10
43
11
44
12
45
13
46
14
47
15
48
16
49
17
50
18
51
52
19
53
20
54
21
55
22
56
23
57
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Bruggen en sluizen
Aanleggen
Gastvrijheid
Milieu
Recreatiespots of gebruikers
Natuur
Aanleggen
Aanleggen
Hellingen
Vaarwegen
Aanleggen
Categorie
Aanleggen
Aanleggen
Meekoppelkansen
Meekoppelkansen
Aanleggen
Gastvrijheid
Hellingen
Vaarwegen
Gastvrijheid
Vaarwegen
Natuur
Aanleggen
Routes en plekken
Milieu
Bruggen en sluizen
Aanleggen
Bruggen en sluizen
Aanleggen
Bruggen en sluizen
Aanleggen
Vaarwegen
Aanleggen
Vaarwegen
Bruggen en sluizen
Gastvrijheid
Bruggen en sluizen
Aanleggen
Vaarwegen
Aanleggen
Bruggen en sluizen
Gastvrijheid
Charter en rondvaart
Natuur
Charter en rondvaart
Gastvrijheid
Aanleggen
Aanleggen
Routes
en plekken
Toegankelijkheid
Routes
Charteren
enplekken
rondvaart
Meekoppelkansen
Gastvrijheid
Bruggen
en sluizen
Toegankelijkheid
Aanleggen
Bruggen en sluizen
Gastvrijheid
Milieu
Recreatiespots of gebruikers
Natuur
Aanleggen
Aanleggen
Hellingen
Vaarwegen
Aanleggen
Aanleggen
Meekoppelkansen
Aanleggen

Brug
Passantenplaatsen
Attractie
Elektrisch varen
Kano
Natuurontwikkeling
Passantenplaatsen
Passantenplaatsen
Hellingen
Vaarweg fysiek
Havens
Naam
Passantenplaatsen
Passantenplaatsen
Meekoppelkans
Meekoppelkans
Passantenplaatsen
Attractie
Hellingen
Vaarweg
Attractie fysiek
Vaarweg
fysiek
Waterplanten
Passantenplaatsen
Wandelpad
Elektrisch
varen
Brug
Havens
Sluis
Passantenplaatsen
Brug
Havens
Vaarweg fysiek
Passantenplaatsen
Vaarweg fysiek
Brug
Attractie
Sluis
Passantenplaatsen
Vaarweg fysiek
Passantenplaatsen
Brug
Horeca
Charter/Riviercruise
Natuurontwikkeling
Rondvaart
Attractie
Passantenplaatsen
Passantenplaatsen
Wandelpad
Pont
Fietspad
Rondvaart
Meekoppelkans
Attractie
Brug
Pont
Passantenplaatsen
Bediening
Attractie
Elektrisch varen
Kano
Natuurontwikkeling
Passantenplaatsen
Passantenplaatsen
Hellingen
Vaarweg fysiek
Havens
Passantenplaatsen
Meekoppelkans
Passantenplaatsen

Brug ophogen
Aanlegplaats voor mobiel erfgoed
Goudasfalt als knooppunt
Electric only zone
In/uitstapplaats kano
Overhangende bomen
Aanlegplaats voor S.M.R.
Passantenplaats realiseren
Traillerhelling aanleggen
Vaarweg ontwikkelen
(Jacht)haven ontwikkelen
Specificatie
Passantenplaats realiseren
Passantenplaats
ontwikkelen
Meekoppelkans voor
een aanlegplaats
Meekoppelkans
Aanlegvoorziening realiseren
Cultuurhistorie
terugbrengen
Trailerhelling aanleggen
Vaarweg
verdiepen
Stadsbezoek
promoten
Vaarweg verdiepen
Waterplanten
weghalen
Aanlegplekmet
realiseren
Koppelen
waterbus
Elektriciteitspalen
Overgang maken plaatsen
Jachthaven
Sluis openenrealiseren
Passantenplaats
Brug verhogen realiseren
Jachthaven
realiseren
Vaarweg maken
Passantenplaats,
Doorgang maken boodschappensteiger
Brug maken
Uitkijkpunt
Sluis makenpromoten
Steiger verplaatsen
Peilverschil
kleiner maken
Passantenplaats
Brug ophogen
Horecamogelijkheid
Passantenplaats realiseren
Nautische
Rondvaart veiligheid
realiseren
Haven
voor authentieke
woonschepen
Passantenplaats
realiseren
creëeren
Passantenplaats realiseren
Wandelpaden
ontwikkelen
Veerdienst gewenst
Dijk
voor
fietspad
toegankelijk maken
Rondvaart realiseren
Meekoppelkans
Hollandse IJsselsteen museum realiseren
Brug
ophogen
Veerdienst
gewenst
Aanlegplaats
voor
mobiel erfgoed
Automatisering
bediening
gewenst
Goudasfalt als knooppunt
Electric only zone
In/uitstapplaats kano
Overhangende bomen
Aanlegplaats voor S.M.R.
Passantenplaats realiseren
Traillerhelling aanleggen
Vaarweg ontwikkelen
(Jacht)haven ontwikkelen
Passantenplaats realiseren
Meekoppelkans voor een aanlegplaats
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Aanlegvoorziening realiseren

Col ofon
In opdracht van Regio Midden-Holland uitgevoerd door Stichting Waterrecreatie Nederland in
samenwerking met Erfgoedwerf.
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