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SAMENVATTING
Het kabinet heeft een watervisie uitgebracht (‘Nederland veroveren op de toekomst;
kabinetsvisie op het waterbeleid’). Het uitgangspunt van deze visie is dat water niet
alleen een bedreiging is, maar ook kansen biedt voor ons land. Eén van die kansen is
het versterken van de mogelijkheden voor waterrecreatie in Nederland. Het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat, DG Water, heeft daarom behoefte aan een actueel
overzicht van de beschikbare kennis over recreatie in, op en aan het water. De
volgende vragen komen daarbij aan bod:







Welke gegevens zijn beschikbaar over aanbod, vraag en economische betekenis?
Welke partijen zijn actief in de waterrecreatiesector?
Welke thema’s en wet- en regelgeving spelen rondom waterrecreatie?
Welke watersportgebieden zijn er in Nederland?
Hoe ziet de SWOT analyse voor de waterrecreatie in Nederland er uit?
Welke vervolgstappen zou DG Water moeten nemen om deze verkenning verder
uit te werken?

Dit rapport is het resultaat van een eerste verkenning die door de Stichting Recreatie,
Kennis- en Innovatiecentrum is uitgevoerd. Aan de hand van literatuuronderzoek,
internet en aanwezige kennis bij de medewerkers van de Stichting Recreatie is een
inventarisatie gemaakt van de onderwerpen die spelen rondom waterrecreatie.

Aanbod
Bij het aanbod voor waterrecreatie kan onderscheid gemaakt worden in
voorzieningen en routestructuren. Voor recreatie in, op en aan het water, wordt de
indeling toervaart, kleine watersport en oeverrecreatie vaak gehanteerd.
Over het aanbod voor de recreatietoervaart zijn er relatief veel gegevens beschikbaar.
Voor het in stand houden en verbeteren van de vaarwegen voor de recreatievaart is de
Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland opgesteld. De doelstelling van de
beleidsvisie luidt: ‘het net van het Nederlandse bevaarbaar water behouden en verder
ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend
recreatietoervaartnet’. Het CBS voert driejaarlijks het onderzoek ‘watersport’ uit
waarbij aantal, capaciteit en bezettingsgraad van jachthavens worden
geïnventariseerd.
Over de kleine watersport zijn er op landelijk niveau weinig gegevens beschikbaar.
Over bijvoorbeeld aanleg- en overstapplaatsen voor kano’s, trailerhellingen en
surfplekken is weinig bekend. Er zijn wel gegevens beschikbaar over
zwemwaterplekken en visplekken. Ook over de recreatieve toegankelijkheid van
oevers zijn er op landelijk niveau nauwelijks kwantitatieve gegevens beschikbaar.
Naast de fysieke beschikbaarheid speelt de kwaliteit van de voorzieningen een
belangrijke rol bij de realisatie van een aantrekkelijke infrastructuur voor de
waterrecreatie. Om de kwaliteit van de recreatieve omgeving te beoordelen, wordt
onderscheid gemaakt in gebruiks- en belevingswaarde.

Vraag
Op landelijk niveau zijn er diverse onderzoeken waarin gegevens over de watersporter
worden verzameld. Het CBS voert 5 jaarlijks het dagtochtenonderzoek uit. Het betreft
dagtochten van minimaal 2 uur. Naast het dagtochtenonderzoek van het CBS wordt
vanaf april 2004 het Continu Vrijetijds Onderzoek (CVTO) uitgevoerd. Het betreft hier
dagtochten van minimaal één uur. Het Continu Vakantie Onderzoek (CVO) geeft
inzicht in de vakantiebesteding van Nederlanders. Hoewel dit drie grootschalige
onderzoeken zijn die periodiek worden uitgevoerd, heeft de waterrecreatiesector
aangegeven onvoldoende betrouwbare en waardevolle gegevens uit deze onderzoeken
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te kunnen gebruiken voor het opstellen van beleid. Naast deze periodieke
onderzoeken zijn er verschillende marktonderzoeken uitgevoerd. Het accent ligt
daarbij op de toervaart, er is relatief weinig onderzoek verricht naar de wensen van
de ‘kleine watersporter’.

Economische betekenis
Vrije tijd en toerisme vormen inmiddels een substantieel onderdeel van de
Nederlandse economie. In Nederland wordt 33,2 miljard uitgegeven aan toerisme en
recreatie. De sector zorgt voor 375.000 banen, dat is 4,3% van alle banen in
Nederland. Aangezien recreatie in Nederland sterk verbonden is met water, draagt
waterrecreatie in belangrijke mate bij aan de economische ontwikkeling van de
sector. Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar bestedingen van de
waterrecreant en de economische betekenis van de watersportindustrie. Er is echter
nog weinig informatie beschikbaar over de economische spin-off die een investering
in de infrastructuur van een watersportgebied oplevert.

Actoren analyse
De actoren die zich bezighouden met waterrecreatie zijn onder te verdelen in
organisaties op het gebied van beleid, beheer, uitvoering en belangbehartiging. De
volgende ministeries spelen een rol bij waterrecreatie: LNV (recreatie), EZ (toerisme),
VROM (ruimtelijke ordening en milieu), Verkeer en Waterstaat (waterbeleid). Er is
sprake van versnipperd beleid, waardoor het belang van waterrecreatie onvoldoende
wordt meegenomen in beleidsplannen. Op gebiedsniveau spelen rijkswaterstaat,
provincies, gemeenten, recreatie- en waterschappen een belangrijke rol in beleid,
beheer en uitvoering.
De organisatiegraad en professionalisering van toeristisch-recreatieve sector is de
laatste jaren op landelijke niveau toegenomen. De decentralisatie-impuls heeft er
echter ook toe geleid dat beslissingen over recreatie en toerisme steeds meer op
provinciaal niveau worden genomen. Ondernemersorganisaties als HISWA, RECRON
en KHN hebben hun organisatiestructuur hierop afgestemd met regioconsulenten.
Voor gebruikersorganisaties is het moeilijker om regionaal hun belangen te
behartigen vanwege de beperkte middelen en capaciteit.

Beleidsthema’s en wet- en regelgeving
Er zijn op dit moment veel beleidsontwikkelingen die zowel kansen als bedreigingen
kunnen vormen voor de waterrecreatiesector. De ontwikkelingen rond de
Zwemwaterrichtlijn, Kaderrichtlijn Water, Natura 2000 gebieden, waterberging,
veiligheid, klimaatverandering en de revitalisatie van het cultuurerfgoed kunnen
benut worden om de belangen van de waterrecreatie onder de aandacht te brengen.
Door te participeren in deze processen die vooral op gebiedsniveau plaatsvinden, kan
de waterrecreatiesector mede sturing geven aan de ruimtelijke ingrepen die genomen
worden. De vraag is echter in hoeverre de waterrecreatiesector in staat is om te
participeren in deze processen.

Watersportgebieden
In dit rapport zijn de verschillende watersportgebieden kort beschreven. Daarbij is
aandacht besteed aan het karakter van het gebied, het vigerend beleid en de
belangrijkste onderzoeken. Grofweg kan er onderscheid gemaakt worden in enerzijds
de traditionele watersportprovincies en – gebieden als Waddenzee, Friesland,
IJsselmeer, Kust en Deltagebied en anderzijds de andere gebieden die zich ook steeds
meer gaan richten op waterrecreatie.

SWOT analyse
Op basis van deze literatuurstudie kan een SWOT-analyse worden opgesteld van
waterrecreatie in Nederland.
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Sterkten






Nederland beschikt over een uitgebreid en gevarieerd aanbod van
waterrecreatievoorzieningen.
SRN is een belangrijke organisatie om het landelijke toervaartnet in stand te
houden en aantrekkelijker en knelpuntvrij te maken.
Water speelt een belangrijke rol in de beleving van de recreant en toerist.
Waddenzee, Noordzeekust, IJsselmeer, Friese Meren en het Deltagebied zijn
belangrijke watersportgebieden.
Waterrecreatie is een belangrijke economische sector.

Zwakten









Er is weinig beleidsaandacht voor een kwaliteitsimpuls van de infrastructuur
waterrecreatie; de kwaliteit van voorzieningen staat onder druk en
barrièrewerking bedreigt de verbinding stad - land.
Er is geen integrale visie of trekker op rijksniveau, de aandacht bij
waterbeheerders (Rijkswaterstaat, Waterschappen) voor het thema is wisselend
(geen kerntaak).
Er is weinig beleidsaandacht voor de ontwikkeling van kleine watersport en een
fijnmazig waterwegennet.
Verschillende goede initiatieven die worden niet gecontinueerd (Water Recreatie
Kansen Kaart WRKK, kennisloket waterrecreatie, beleidsvisie kleine watersport).
Beschikbare gegevens CVTO, CVO, dagtochtenonderzoek, watersportonderzoek
sluiten onvoldoende aan op kennisbehoeften van de sector.
Er is weinig kennis beschikbaar over kleine watersport (aanbod- en
vraaggegevens).
Er is onvoldoende inzicht en aandacht voor recreatief medegebruik bij
gebiedsontwikkeling.
Op gebiedsniveau is de belangenbehartiging van de recreatiesector versnipperd.

Kansen





Beleidsthema’s als klimaatverandering, Kaderrichtlijn Water, Zwemwaterrichtlijn,
ruimte voor de rivier, waterberging bieden de recreatiesector kansen op een
integrale benadering en daarmee een verbetering van de recreatieve
infrastructuur.
Waterrecreatie kan een bijdrage leveren aan het bevorderen van de ruimtelijke
kwaliteit. Steden herstellen oude singels en grachten (cultuur historisch erfgoed)
Waterrecreatie kan bijdragen aan een toeristisch-economische impuls in een
gebied.

Bedreigingen




Wet- en regelgeving (o.a. Natura 2000, Kaderrichtlijn Water) kan recreatieve
initiatieven belemmeren.
Waterbeheerders beschouwen recreatie niet als kerntaak.
Er is weinig of geen beleidsaandacht voor het thema bij diverse overheden. In de
Provinciale Meer Jaren Programma’s (PMPJ’s) van ILG is nauwelijks aandacht voor
waterrecreatie.

Aandachtspunten
Bovenstaande SWOT analyse is gebaseerd op literatuuronderzoek, internet en kennis
van de medewerkers van de Stichting Recreatie. Op basis van deze SWOT analyse
kunnen de volgende aandachtspunten worden geformuleerd; landelijk beleid, kennis
en gebiedsontwikkeling.

Landelijk beleid
De kabinetsvisie (Watervisie) ‘Nederland veroveren op de toekomst’ geeft de noodzaak
aan om meer samenhang te brengen binnen het waterbeleid, zodat vanuit die
samenhang ook gezocht kan worden naar de relaties met andere beleidsdomeinen
zoals recreatie. Het ministerie van LNV, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en
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de provincies besteden aandacht aan het waterbeleid, maar op dit moment nog
onvoldoende om de vele ontwikkelingen in het waterbeleid en de ambitieuze plannen
om tot integrale oplossingen te komen te realiseren. Bij thema’s als
klimaatverandering, ruimte voor de rivier, waterberging en de kaderrichtlijn water
worden recreatie en toerisme vaak genoemd als functies die kunnen profiteren van
deze ontwikkelingen. Er is echter nog weinig inzicht of dit in de praktijk gebeurt en
wat er nodig is om dit te stimuleren en welke rol organisaties als rijkswaterstaat,
provincies, waterschappen, recreatieschappen en gemeenten hierbij spelen.

Kennis
Om beleid te formuleren voor waterrecreatie is een verdieping van de beschikbare
kennis zinvol. Meten is weten. Er is vanuit de waterrecreatiesector behoefte aan
structureel onderzoek naar de ontwikkelingen in de sector. Over kleine waterrecreatie
is weinig kennis beschikbaar, zowel wat betreft vraag- als aanbodgegevens. Om
ruimtelijke ontwikkelingen te analyseren en gebiedsplannen te maken is er behoefte
aan een actueel databestand van voorzieningen voor waterrecreatie. In dit
databestand kunnen gegevens opgenomen worden over recreatieve vaarroutes,
aanlegplaatsen, visplaatsen, toegankelijkheid van oevers etc.

Gebiedsontwikkeling
Het thema recreatie en water moet vooral op gebiedsniveau invulling krijgen. Dankzij
de decentralisatie impuls zal in gebiedsprocessen het belang van recreatie
meegenomen moeten worden. Er is daarom onderzoek nodig naar de betrokkenheid
van de sector in gebiedsplannen. In welke plannen is de sector wel of niet betrokken?
Wie heeft het initiatief genomen om de sector aan boord te krijgen (overheid,
ondernemers, belangenbehartigers)? Waarom wordt recreatie wel of niet
meegenomen in gebiedsplannen?
Wet- en regelgeving (o.a. Natura 2000) wordt vaak genoemd als belemmering om
ideeën te realiseren. Er is meer inzicht nodig in de wet- en regelgeving die
belemmerend werkt en in hoeverre de ruimte binnen wet- en regelgeving voldoende
benut wordt en wat mogelijke oplossingen zijn.

Aanbevelingen
Voor het opstellen van de verkenning waterrecreatie kunnen de volgende acties
worden uitgevoerd.

Actie 1: interviews waterrecreatiesector
Om de analyse in dit rapport aan te scherpen en te toetsen of er nog andere
onderwerpen van belang zijn, bevelen wij aan interviews af te nemen bij
sleutelorganisaties in de waterrecreatiesector. Dit zijn:










Stichting Recreatietoervaartnet SRN (landelijke toervaartnet)
Hiswa
Watersportverbond
Nederlands Platform Waterrecreatie (kleine watersport)
Sportvisserij Nederland
ANWB (gebiedsontwikkeling)
NBTC (kusttoerisme en promotie “Nederland Waterland”)
Wandel- en fietsplatform (toegankelijkheid oevers en water als beleving)
Natuur- en milieuorganisaties (Natuurmonumenten, Stichting Natuur en Milieu)

In de interviews kunnen de volgende thema’s worden uitgediept:





8

Landelijk beleid voor waterrecreatie en de rol van diverse ministeries
Gebiedsontwikkeling; kansen en participatie waterrecreatiesector
Kennisbehoefte bij de sector; welke gegevens zijn nodig voor het formuleren van
beleid
Trends en ontwikkelingen binnen de sector
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 Wet- en regelgeving (o.a. KRW, Natura2000); kansen en bedreigingen
Het resultaat van deze interviews is een aanscherping van de SWOT analyse en een
overzicht van acties die nodig zijn om de recreatieve infrastructuur verder te
ontwikkelen.

Actie 2: interviews beleidsbepalers
Met de resultaten van het literatuuronderzoek en de interviews met
sectororganisaties zijn de knelpunten voor de ontwikkeling van de waterrecreatie
infrastructuur in beeld gebracht. Deze knelpunten kunnen besproken worden met
beleidsbepalers. Daarbij komt aan de orde welke oplossingen mogelijk zijn en wie
welke rol daarbij kan spelen. Op welke manier hebben de beleidsbepalers in het
verleden aandacht besteed aan waterrecreatie, welke thema’s gaan zij in de toekomst
oppakken? Wat zijn de knelpunten geweest? En wat zijn de verwachtingen en wensen
voor de toekomst?
De volgende beleidsbepalers zouden tijdens deze interviewronde benaderd moeten
worden:









Ministerie van LNV
Ministerie van EZ
Ministerie van VROM
IPO
Rijkswaterstaat
Unie van Waterschappen
OSO (overkoepelende orgaan van recreatieschappen)
VNG

Actie 3: verkennen ontwikkelen model KBA waterrecreatie
Beleidsbeslissingen worden steeds vaker gemaakt op basis van economische
afwegingen ofwel een Kosten Baten Analyse (KBA). De Stichting Recreatie heeft voor
wandelen en fietsen een model ontwikkeld waarin de ruimtelijke spreiding van de
vraag en die van het aanbod tegen elkaar worden afgezet. Een tekort aan aanbod kan
vervolgens vertaald worden naar een prijskaartje, vanwege gemiste bestedingen van
recreanten. Binnen haar werkplan met LNV heeft de Stichting Recreatie in 2007 een
eerste verkenning uitgevoerd naar de behoefte aan en de mogelijkheden om een
vergelijkbaar model te ontwikkelen voor waterrecreatie. In samenwerking met LNV
zou DG Water een vervolgproject kunnen starten waarin een dergelijk model verder
uitgewerkt wordt voor waterrecreatie. Het model moet bijdragen aan een zorgvuldige
afweging bij de aanleg van waterrecreatievoorzieningen en het ontsluiten van
waterrecreatiegebieden.
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INLEIDING
Hoe zou het zijn als Nederlanders het water niet recreatief kunnen gebruiken? Dat is
eigenlijk ondenkbaar, want in hun vrije tijd ontspannen heel veel mensen in, op of
aan het water. Ze gaan lekker zwemmen, zeilen of vissen. Ze kopen steeds meer boten
en doen uitgaven in de horeca. Maar wat is eigenlijk de toekomst van de recreatie in,
op en aan het water?
Het kabinet heeft een watervisie uitgebracht (‘Nederland veroveren op de toekomst;
kabinetsvisie op het waterbeleid’). Deze visie moet de agenda bepalen van het
waterbeleid en is de opmaat naar het eerste Nationale Waterplan. Het uitgangspunt
van deze visie is dat water niet alleen een bedreiging is, maar ook kansen biedt voor
ons land. Eén van die kansen is het versterken van de mogelijkheden voor
waterrecreatie in Nederland.
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, DG Water, heeft daarom behoefte aan een
actueel overzicht van de beschikbare kennis over recreatie in, op en aan het water:







welke
welke
welke
welke
welke
welke

gegevens zijn beschikbaar over vraag en aanbod
thema’s spelen rondom waterrecreatie
wet- en regelgeving heeft invloed op waterrecreatie
partijen zijn actief in de sector
watersportgebieden zijn er in Nederland en wat speelt er in deze gebieden
kansen en bedreigingen zijn er voor de waterrecreatie

Dit rapport is het resultaat van een eerste verkenning die door de Stichting Recreatie,
Kennis- en Innovatiecentrum is uitgevoerd. Aan de hand van literatuuronderzoek,
Internet en aanwezige kennis bij de medewerkers van de Stichting Recreatie is een
inventarisatie gemaakt van de onderwerpen die spelen rondom waterrecreatie.

Leeswijzer
In hoofdstuk twee en drie van dit rapport worden het aanbod voor en de vraag naar
waterrecreatie beschreven. Hierbij worden verschillende soorten waterrecreatie
onderscheiden, zoals pleziervaart, kleine watersport en zwemmen. Hoofdstuk vier
beschrijft de economische betekenis van waterrecreatie. Hoeveel besteden
waterrecreanten tijdens het recreëren en wat betekent de watersportindustrie voor de
economie? In de watersportsector zijn vele actoren actief, zoals overheden,
belangenorganisaties, kennisorganisaties en watersportbonden. Hoofdstuk vijf geeft
een overzicht van deze verschillende partijen.
In hoofdstuk zes komen de belangrijkste beleidsthema’s rondom waterrecreatie aan
bod. Onderwerpen als toegankelijkheid, veiligheid, klimaatverandering en kleine
waterrecreatie worden in dit hoofdstuk beschreven. Hoofdstuk zeven geeft tot slot een
overzicht van de verschillende watersportgebieden in Nederland. Wat is kenmerkend
voor deze watersportgebieden en wat zijn de beleidsplannen voor deze gebieden?
De hoofdstukken twee tot en met zeven bevatten naast de resultaten van de
inventarisatie, ook een overzicht van gebruikte bronnen per onderwerp. Alle bronnen
zijn ook terug te vinden in de literatuurlijst.
Het rapport sluit af met de conclusies en aanbevelingen die aan de hand van de
inventarisatie gemaakt zijn. Welke kennis is er aanwezig en waar is verder onderzoek
nodig? Waar liggen kansen en bedreigingen voor de waterrecreatie? Wat verdient in
de verdere verkenning extra aandacht?

Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum

11

Pre-verkenning waterrecreatie

Afbakening
Onder waterrecreatie wordt in dit rapport verstaan alle recreatie en toerisme die in
de openlucht in, op of nabij het water plaatsvinden. Openlucht zwembaden en
kunstijsbanen zijn uitgesloten.
Het rapport biedt een overzicht van beschikbare gegevens en bronnen. Soms is een
korte interpretatie van de relevantie van de gegevens en bronnen gegeven.
Gedetailleerde analyse van beschikbare data behoort echter niet tot de doelstelling
van deze verkenning
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2

AANBOD VOOR WATERRECREATIE
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de beschikbare informatie over de aanbodkant
voor waterrecreatie. Eerst wordt kort het totale wateroppervlak van Nederland
omschreven, gevolgd door nadere informatie over het aanbod voor de afzonderlijke
waterrecreatieve vormen. Ook wordt kort ingegaan op de kwalitatieve aspecten van
het aanbod.

2.1

Waterareaal
Het CBS bestand Bodemgebruik in Nederland bevat meetgegevens van de jaren 1996, 2000
en 2003 over de oppervlakte van het Nederlandse binnenwater en buitenwater,
uitgesplitst naar vaargebied. Ook zijn de cijfers per provincie en gemeentegroep op te
vragen. Het ‘recreatief binnenwater’ is als enige type water volledig voor de
waterrecreatie beschikbaar. Hieronder wordt verstaan water in park en plantsoen;
strandbad/spartelvijver; recreatieplassen (surfen, zwemmen e.d.); water in golfterrein;
jachthavens; en roei- of waterskibanen. Andere typen zijn gedeeltelijk toegankelijk
voor waterrecreanten, terwijl het oppervlakte aan vloei- en slibvelden niet voor
recreanten beschikbaar is. Naast water onderscheidt het CBS de categorie nat
natuurlijk terrein. Dit zijn natte heideterreinen, veengronden, riet en biezen (ook
indien in cultuur), kwelders, schorren of gorzen (dus bij gemiddeld hoogwater niet
onderlopend), drooggevallen gronden en blauwgraslanden. Deze gebieden kunnen ook
recreatief toegankelijk zijn. Een éénduidige conclusie over een toe- of afname van
wateroppervlak voor recreatie is daarom niet uit de CBS gegevens af te leiden.

Tabel 2.1 Bodemgebruik in Nederland 1996 - 2003 (in ha.)
1996
Bos en open natuurlijk terrein Open nat natuurlijk terrein
Binnenwater

2000
50079

2003
54129

Totaal binnenwater

355267 357440 359815

IJsselmeer / Markermeer

183503 183261 183170

Afgesloten zeearm

32122

32099

32121

Rijn en Maas

18055

18067

17913

Randmeer

14313

14039

15627

Spaarbekken

1252

1244

1248

Recreatief binnenwater

8799

8991

9680

Binnenwater voor delfstofwinning

2614

2869

2942

629

748

693

93981

96124

96420

Vloei- en/of slibveld
Overig binnenwater
Buitenwater

50746

Totaal buitenwater

417301 417032 417363

Waddenzee, Eems, Dollard

259135 259350 257265

Oosterschelde

34596

34582

34585

Westerschelde

29779

29783

29855

Noordzee

93792

93317

95657

Bron: CBS 2007

Voor de situatie van 2000 is in figuur 2.1 verdeling van het waterareaal tussen nat
natuurlijk terrein, water met recreatieve hoofdfunctie en water breder dan 6 meter
weergegeven.
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Kaart 2.1: Waterareaal in Nederland

Naast de CBS gegevens over het waterareaal beheert de afdeling adviesdienst Verkeer
en Vervoer van Rijkswaterstaat een GIS-bestand, waarin alle vaarwegkenmerken in
Nederland (VIN) van de vaarwegen geschikt voor goederenvervoer zijn opgenomen
(4800 km). ViN is via een web-applicatie en op CD-ROM te raadplegen.
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2.2

Pleziervaart
Pleziervaart omvat het recreatieve gebruik van motor- en zeilvaartuigen. Zodra er
sprake is van één of meer overnachtingen aan boord wordt gesproken over toervaart
of recreatietoervaart. Het aanbod voor de pleziervaart wordt bepaald door de
mogelijkheden voor (onbelemmerd) varen en aanleggen. Deze paragraaf gaat in op de
bronnen die het aanbod en beperkingen voor de pleziervaart in kaart brengen.
De Stichting Recreatietoervaart (SRN) voert de Beleidsvisie Recreatietoervaart in
Nederland uit. De SRN is een samenwerkingsverband van ANWB. De SRN heeft als doel
om het net van de Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te
ontwikkelen tot één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend
recreatietoervaartnet (SRN, 2000)
De BRTN (Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland) 2000 onderscheidt 12 recreatieftoeristische vaargebieden. Deze vaargebieden zijn groot, divers en attractief om daar
ten minste één week vaarvakantie te houden. Al deze vaargebieden zijn met elkaar
verbonden door drie hoofdassen t.w.:
• Vlissingen – Delfzijl (staandemastroute);
• Maastricht – Fryslân (Maas,IJssel, etc.);
• Grote rivieren (Waal, Rijn, Lek etc.).

Kaart 2.2 a: 12 Recreatief-toeristische vaargebieden

Kaart 2.2 b: Drie hoofdassen

Bron: BRTN 2000

Aan deze A-structuur is het basistoervaartnet ‘opgehangen’. Vanuit deze A-structuur
kan de toervaarder in feite alle Nederlandse vaargebieden bereiken en/of naar het
buitenland gaan.
Het basistoervaartnet omvat circa 4400 km vaarten 1, kanalen, vaargeulen en rivieren
en is in ieder geval bevaarbaar met boten van 2.40 m hoog en 1.10 m diepgang. De
hoofddoelstelling van de Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland 2000 luidt: ‘het
1

Zie bijlage 1 voor kaart basistoervaartnet
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net van het Nederlandse bevaarbare water behouden en verder ontwikkelen als één
aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet’. Om
samenhang te bereiken zijn hoogte- en dieptematen vastgesteld en wenselijke
bedieningstijden voor bruggen en sluizen geformuleerd. Het basistoervaartnet is
opgedeeld in verschillende categorieën vaarwegen met bijbehorende normen voor
hoogte en diepten (zie tabel 2.2 en 2.3):

Tabel 2.2 Categorie indeling volgens de BRTN 2000
AZM Verbindingswegen voor zeil- en motorboten

AM idem voor motorboten

BZM Ontsluitingswater voor zeil- en motorboten

BM idem voor motorboten

CZM Ontsluitingswater voor zeil- en motorboten met

CM idem voor motorboten

doorvaartbeperkingen
DZM Ontsluitingswater voor zeil- en motorboten met

DM idem voor motorboten

doorvaartbeperkingen
Bron: Stichting Recreatietoervaart Nederland (2000)

Tabel 2.3: Hoogte- en dieptenormen volgens BRTN-2000 op basis van bootmaten
Zeil- en motorbootroute

Verbindings-

Motorbootroute

Categorie

Masthoogte

Diepgang

Categorie

Opbouwhoogte

Diepgang

AZM

30 m

2,10 m

AM

3,40 m

1,50 m

BZM

30 m

1,90 m

BM

2,75 m

1,50 m

CM

2,75 m

1,40 m

DM

2,40 m

1,10 m

water
Ontsluitingswater
Ontsluitings-

CZM

water met
doorvaartbeperkingen

Beperkingen komen niet
DZM

voor, dan is normering
niet nodig.

Bron: Stichting Recreatietoervaart Nederland (2000)

In het licht van de nieuwe subsidiestructuur ‘Investeringsbudget Landelijk Gebied
(ILG)’ verrichtte de Stichting Recreatie in 2006 een nulmeting naar knelpunten in het
basistoervaartnet (Huis en Tuunter, 2006). Door middel van enquêtes bij
vertegenwoordigers van provincies en het Watersportverbond is een soortgelijke
analyse van Buro Stroband (2005) geactualiseerd. Hierbij is onderscheid gemaakt
tussen de zogenoemde BRTN knelpunten en BRTN+ knelpunten De BRTN knelpunten
hebben vooral te maken met het technisch functioneren van het basistoervaartnet.
Deze knelpunten zijn ook wel omschreven als bevaarbaarheids knelpunten. De BRTN+
knelpunten hebben vooral te maken met het aantrekkelijker maken van het
basistoervaartnet (aantrekkelijkheids knelpunten). Daarnaast geeft een ‘Overzicht van
knelpunten in extra vaarlengten’ kansrijke verbindingen die van toegevoegde waarde
zijn voor het recreatietoervaartnet. Het resultaat is een gedetailleerde opsomming
van knelpunten per provincie. Uit deze analyse blijkt dat een groot gedeelte (44% van
het totaal aantal kilometer) van het landelijk vaarwegnet nog niet knelpuntvrij is.
De subsidieregeling ‘Versterking Recreatiesector’, de financiële basis van de
uitvoering van het BRTN beleid door SRN, maakte op 1 januari 2007 plaats voor het
Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), een zeven jarige afspraak tussen rijk en
provincies. De provincies (IPO) hebben SRN nu gevraagd hen te adviseren en
begeleiden bij de uitvoering van de kerntaak van de BRTN, het knelpuntvrij maken
van het basistoervaartnet, tijdens de uitvoeringsperiode 2007 – 2013.
Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN) is één van de oprichters van een
Europees project waarin 10 landen deelnemen: Voies Navigables d’Europe (VNE). Doel
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van deze club van vaarwegbeheerders is om de Europese recreatieve vaarwegen te
behouden en te ontwikkelen.

Jachthavens
Ligplaatsen in jachthavens worden op seizoen- of jaarbasis worden verhuurd.
Daarnaast zijn er in sommige havens “specifieke passantenplaatsen”. Dit zijn extra
plaatsen, bestemd voor toervaarders en passanten. Zowel het CBS als HISWA beheren
gegevens over jachthavens in Nederland.
Het CBS maakt in het beheer van jachthavens onderscheid tussen
jachthavenexploitanten en watersportclubs. Van de zomerligplaatsen is een deel vast
verhuurd, en een deel voor passanten. In de driejaarlijkse statistiek ‘Watersport’
registreert het CBS gegevens over capaciteit, bezettingsgraad, tarieven,
afvalverwerking, voorzieningen etc. Gegevens van het laatste onderzoek (2006)
worden in het tweede kwartaal van 2008 verwacht. Tabel 2.4 geeft een overzicht van
de aanbodzijde.

Tabel 2.4: Jachthavens in Nederland 1997 – 2000 – 2003
Aantal

Beheerder/exploitant

Aantal zomerligplaatsen

jachthavens

Exploitant

Water-

Totaal

Vast

jachthaven

sportclub

zomerligplaatsen

verhuurd

absoluut

Capaciteit

%

absoluut

Totaal capaciteit

1997

810

49

51

142100

108600

jachthavens

2000

820

46

54

138500

109800

2003

815

47

53

133500

109900

50 ligplaatsen of

1997

205

36

64

7400

6200

minder

2000

185

37

63

5800

4800

51-100 ligplaatsen

101-200 ligplaatsen

201-350 ligplaatsen

2003

205

44

56

6600

6200

1997

230

37

63

20700

16700

2000

200

41

59

15100

12300

2003

205

42

58

15300

13300

1997

195

55

45

30800

24600

2000

225

41

59

32200

27100

2003

205

41

59

30400

25500

1997

90

74

26

26000

21100

2000

125

61

39

34500

27800

2003

115

54

46

31000

25700

1997

50

61

39

23500

16500

2000

35

68

32

15500

11900

2003

45

80

20

17900

14700

501 ligplaatsen en

1997

40

90

10

33700

23500

meer

2000

45

71

29

35400

25900

2003

45

65

35

32200

24500

351-500 ligplaatsen

Bron: CBS 2007

HISWA houdt tevens een bestand bij van jachthavens, dat door de Stichting Recreatie
in 2005 is gecorrigeerd op basis van luchtfoto’s. Hierbij is onderscheid gemaakt
tussen grote en kleine jachthavens, waarbij de grens ligt bij een oppervlakte van
ongeveer 200 x 200 meter. De locaties van deze jachthavens zijn ingevoerd in BORIS –
het BeleidsOndersteunend Ruimtelijk InformatieSysteem van het ministerie van LNV,
dat beheerd wordt door de Stichting Recreatie.
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Kaart 2.3: BRTN en Jachthavens in Nederland
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Een andere bron van informatie over jachthavens is de Wateralmanak deel 2 met
vaargegevens. In deze gezamenlijke uitgave van ANWB en VVV staan voor heel
Nederland gedetailleerde gegevens over jachthavens. Deze uitgave is niet
gedigitaliseerd in een GIS-bestand.

Aanlegplaatsen
Buiten jachthavens spreekt men over aanlegplaatsen: een ligplaats voor de
pleziervaart veelal in het landelijk gebied, bestemd voor tijdelijk gebruik. De
gebruiksduur van deze plaatsen is meestal beperkt tot enkele dagen. Aanleg- en
passantenplaatsen staan beschreven in de eerdergenoemde Wateralmanak deel 2. In
1993 is in opdracht van de Ministeries van EZ en LNV door het Ingenieursbureau
Oranjewoud het Landelijke Aanlegplaatsen Plan (LAP) opgesteld. Hierin worden vijf
typen aanleggelegenheden onderscheiden: landelijke, recreatieve en stedelijke
aanleggelegenheden, aanleggelegenheden ten behoeve van de chartervaart en vluchten wachtgelegenheden. Ten tijde van de inventarisatie voor het LAP waren er in
Nederland in totaal circa 84.500 tijdelijke aanleggelegenheden langs het
basistoervaartnet. Door de werkzaamheden in het kader van de BRTN is dit aantal
ondertussen aanzienlijk toegenomen. Recentere gegevens en onderzoek op landelijk
nieveau naar aanlegplaatsen zijn niet bekend. Wel zijn lokaal en regionaal enkele
studies verricht (o.m. door Waterrecreatie Advies / Stichting Gastvrij(e) Meren).

Kwaliteitsindicatoren varen
De toegankelijkheid van water wordt niet alleen bepaald door het kwantitatieve
aanbod, maar is ook afhankelijk van kwalitatieve aspecten. Deze variabelen zijn door
Goossen en Langers (2001) opgedeeld in verschillende gebruiks- en belevingswaarden.
Voor de pleziervaart zijn deze indicatoren weergegeven in tabel 2.5.
Tabel 2.5 Overzicht kwaliteitsindicatoren varen
Variabelen
Beschikbaarheid

Varen
Water
Kans op vastlopen

Bruikbaarheid

Type water
Kunstwerken
Beroepsvaart
Aanlegplaatsen

Bereikbaarheid

Afstand tot woning

Betaalbaarheid

Toegankelijkheid

Beleefbaarheid

Waterkwaliteit
Drukte
Eilanden
Variatie in routes
Landschap

Bron: Goossen en Langers (2001)

2.3

Chartervaart (Bruine Vloot)
Een belangrijke tak van waterrecreatie is de chartervaart. Het fenomeen ‘bruine vloot'
begon in de jaren zestig, toen vanuit Spakenburg met een tjalk tochtjes over het
IJsselmeer gemaakt konden worden. Het schip dient als vervoermiddel en
verblijfsaccommodatie. Het varen als vermaak is een wezenlijk onderdeel van het
product. De schepen varen hun gasten langs bezienswaardige plaatsen en meren daar
af om hun gasten de kans te geven steden, musea en omgeving te bekijken. Het
overgrote deel van de chartervaart speelt zich af in het gebied IJsselmeer/ Waddenzee.
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De Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ) heeft in 1994 een databank opgezet
waarin de gegevens van alle charterschepen zijn verzameld. In de uitgave Kencijfers
zeil- en motorchartervaart 2005-2006 (BBZ 2007) zijn de belangrijkste cijfers en
ontwikkelingen uit de databank en andere (enquête)onderzoeken bijeengebracht,
bijvoorbeeld de ontwikkeling van het aantal geregistreerde (zie tabel 2.6)

Tabel 2.6: Ontwikkeling aanbod chartervaart

motorschepen

Gemiddeld aantal

afname

kooien per schip

zeilschepen

1994

415

415

1995

428

428

3,1%

1996

442

442

3,3%

19,9

1997

451

496

12,2%

20,1
20,1

45

totaal

% toe- of
jaar

19,5
19,5

1998

458

50

508

2,4%

1999

451

52

503

-1%

20,5

2000

455

61

516

2,6%

20,9

2001

447

62

509

-1,4%

21,1

2002

457

63

520

2,2%

21,6

2003

456

64

520

0%

21,5

2004

459

64

523

0,6%

21,5

2005*

478

64

542

3,6%

21,4

2006

470

66

536

-1,1%

21,8

*In 2005 is de Schependatabank opnieuw aangepast– dit verklaart de plotselinge stijging

Bron: BBZ 2007

Over de periode 1994-2004 (voor de trendbreuk) was de stijging van het aantal
schepen gemiddeld 2,4% per jaar. De duidelijke stijging van het gemiddelde aantal
kooien per schip is een positieve In de uitgave zijn ook gegevens over bootkenmerken,
marktontwikkelingen en financiële ontwikkelingen opgenomen (zie de betreffende
paragrafen in dit rapport).
De chartervaart stelt specifieke eisen aan voorzieningen in havens. Hierbij moet
gedacht worden aan voor de gasten goed toegankelijke op- en afstapplaatsen,
drinkwater-, sanitaire- en elektriciteitsvoorziening (380V), afname vuilwater en een
goede toeristische infrastructuur (horeca, winkels en bezienswaardigheden) (Tuunter
et al., 2002)

2.4

Kleine watersport
In verschillende publicaties worden kleine watersport en kleine waterrecreatie
verschillend omschreven. In de eerdergenoemde BRTN wordt kleine watersport
gedefinieerd als watersport waarbij gebruik wordt gemaakt van kleine vaartuigen:
kano’s, roeiboten, zeilplanken en zeil- en motorboten korter dan 5 m). In andere
publicaties wordt het begrip ‘kleine watersport’ breder getrokken en omvat naast
golfsurfen, kitesurfen, jetskiën en waterskiën/wakeboarden, ook dagrecreatieve
activiteiten als vissen, zwemmen, schaatsen en sportduiken (Waterrecreatie Advies
2004).
In deze rapportage wordt de brede definitie van kleine waterrecreatie aangehouden,
echter exclusief het zwemmen en sportvissen. Deze worden apart behandeld vanwege
het grote aantal deelnemers aan deze recreatievormen.
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Het totale aantal km vaarweg geschikt voor ‘vaargerichte’ kleine watersport wordt
geschat op zo’n 6000 km. In de Beleidsvisie Kleine Watersport (Watersportberaad,
2001) zijn de gewenste maten van de vaarwegen opgenomen.

Tabel 2.7 Maatvoering op basis van gewenste (minimum) maten voor verschillende vormen van kleine
waterrecreatie
Omschrijving

Maatvoering
Diepte waterweg

Gewenste diepte voor kanovaren, roeien, surfen en schaatsen

1,00 m

Gewenste diepte voor veegboten

1,20 m

Gewenste diepte voor kleine zeil- en motorboten

1,50 m

Gewenste diepte voor sportvissen

1,50 m
Breedte waterweg

Gewenste breedte voor kanovaren en veegboten

4,00 m

Gewenste breedte voor sportvissen

5,00 m

Gewenste breedte voor schaatsen
Gewenste breedte voor toerroeien, kleine motorboten en surfplanken
Gewenste breedte voor kleine zeilboten

6,00 m
10,00 m
20,00 m
Doorvaarthoogte

Gewenste hoogte voor kanovaren, roeien en veegboten

1,25 m

Gewenste hoogte voor schaatsen, kleine zeilboten en kleine motorboten

2,00 m

Gewenste hoogte voor surfplanken

2,50 m
Doorvaartbreedte

Gewenste breedte voor kanovaren

2,50 m

Gewenste breedte voor schaatsen en veegboten

4,00 m

Gewenste breedte voor kleine zeilboten en surfplanken

5,00 m

Gewenste breedte voor roeien en kleine open motorboten

6,00 m

Bron: Watersportberaad, 2001

Net als de toervaart heeft de kleine watersport ook te maken met knelpunten in de
toegankelijkheid van het water. Kanoërs, roeiers en schaatsers ondervinden
bijvoorbeeld last van kunstwerken in waterwegen in zoals stuwen, dammen en
bruggen. Dit probleem kan verholpen worden door het aanleggen van
overdraagplaatsen en glijgoten voor kano’s en het creëren van kluunplaatsen voor
schaatsers. (Watersportberaad, 2001).
Kanoërs stellen een aantal kwaliteitseisen aan vaarwater. De vaarwegen dienen bij
voorkeur kronkelig en relatief smal te zijn, met lage, glooiende en natuurlijk
begroeide oevers in een afwisselend landschap. Vooral de natuurlijkheid van de oever
is van essentieel belang in verband met de lage ooghoogte van de kanoër. Rust en
privacy zijn eveneens belangrijk. Kanoroutes dienen zoveel mogelijk gescheiden te
zijn van wateren waar motorboten kunnen of mogen komen. De route moet zo goed
mogelijk beschut zijn tegen de wind en zoveel mogelijk in de zon liggen. Op wateren
die smaller zijn dan 12 meter komen kanoërs nogal eens in aanraking met
sportvissers. Op brede wateren waar ook grotere motorboten varen, hebben kanoërs
ook vaak last van golfbeweging. Dit probleem kan voor een groot deel worden
opgelost door het aanleggen van een flauw oplopend talud langs de oever (WIRO,
1995).
Over het aanbod van overige kleine watersporten zijn veel minder basisdata
beschikbaar. Er zijn veel internetsites en -fora waar bijvoorbeeld duiklocaties en
surflocaties worden aangegeven en besproken, maar deze zijn vaak incompleet en niet
structureel van aard.
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2.5

Sportvissen
De wettelijke toegankelijkheid van het water voor sportvissen is geregeld aan de hand
van vergunningen. Sportvisserij Nederland (voorheen Nederlandse Vereniging van
Sportvissersfederaties - NVVS) geeft de Grote Vergunning met een ‘Lijst van
Viswateren’ uit. In de Grote Vergunning staan duizenden viswateren met een totale
oppervlakte van 300.000 ha. (het viswater is ca. 80% van het Nederlandse
binnenwater). Hiernaast heeft iedere hengelaar van 15 jaar en ouder een sportvisakte
nodig. Voor specifieke gebieden is soms nog een bijzondere vergunning nodig.
Sportvisserij Nederland verschaft informatie over het viswater in verschillende
publicaties. Op de provinciale viskaarten en in de kantstekkengids wordt informatie
verstrekt over visstekken en voorzieningen. De trailerhellinggids verschaft informatie
over de trailerhellingen langs de Nederlandse kust waar de hengelaar zijn boot te
water kan laten. Deze informatie is ook beschikbaar in de vorm van een visplanner op
de internetsite van Sportvisserij Nederland. Tevens beheert Sportvisserij Nederland
een GIS-bestand waarin informatie is opgenomen over viswater (kwaliteit en milieu),
visserij (zowel recreatie als beroeps) en visstand. Ook de vissport heeft te maken met
knelpunten in de toegankelijkheid van viswateren. Er zijn onvoldoende wegen en
paden om bij de oever te komen en er zijn onvoldoende parkeerplaatsen
(Watersportberaad, 2000). In het verleden heeft de Raad voor de Openluchtrecreatie
daarom waterschappen al geadviseerd om meer aandacht te besteden aan het
openstellen van kust- en oeverpaden (Raad voor de Openluchtrecreatie, 1995). In tabel
2.8 staan de kwaliteitsindicatoren voor de watergeschiktheidsindex voor het
sportvissen (Goossens en Langers, 2001).

Tabel 2.8 Overzicht kwaliteitsindicatoren vissen
Variabelen

Vissen

Beschikbaarheid

Water

Bruikbaarheid

Type water
Talud
Vissteigers
Waterkwaliteit en visstand
Rietoevers

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid oever
Afstand tot woning
Parkeerplaatsen

Betaalbaarheid

Toegankelijkheid

Beleefbaarheid

Hinder
Omgeving
Beplanting op oever

Bron: Goossen en Langers, 2001

2.6

Zwemmen, zwemplekken en zwemwaterkwaliteit
Nederland telt meer dan 600 officiële zwemwaterlocaties, zowel aan de kust als bij
het binnenwater. De toegankelijkheid van deze locaties wordt met name bepaald door
de zwemwaterkwaliteit en de normering hiervan. Hierover is een groot aantal
publicaties verschenen, variërend van ‘fecale contaminatie van zwemwater’ (Mol et
al., 2005) tot de ‘Maatschappelijke en economische gevolgen van de Europese
Zwemwaterrichtlijn’ (Veer & Berkers, 2004).
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De kwaliteit van het zwemwater wordt beoordeeld volgens de Europese
Zwemwaterrichtlijn. De zwemwaterrichtlijn richt zich op bacteriële verontreiniging
van oppervlaktewater. Deze verontreiniging wordt gemeten door tweewekelijkse
bemonstering gedurende het badseizoen (half mei tot en met half september)
(Brouwer, 2003). De Stichting Recreatie deed in 2005 onderzoek naar de economische
gevolgen van verschillende ‘normscenario’s’ (Duiker et al., 2005). In tabel 2.9 zijn de
normen weergegeven. Hierin is de EP-norm, die vastgesteld is naar een amendement
van het Europees Parlement, de ‘strengste’ norm.

Tabel 2.9: Gebruikte afkortingen en gezondheidsrisico’s.
Norm

Gezondheidsrisico

Gezondheidsrisico

zoet water

zout water

GS

norm volgens gemeenschappelijk standpunt

8,5%

6%

CO

compromis: voorstel voor onderhandelingsruimte

10%

6-8%

EP

norm volgens Europees Parlement amendement

11%

8%

Bron: Stichting Recreatie 2005

Voor dit onderzoek werd eerst gekeken hoeveel zwemwaterlocaties voldoen aan de
verschillende normen. De resultaten zijn geografisch weergegeven in kaart 2.5.
Ook is in dit onderzoek gekeken naar de kosten van het ophogen van de norm voor
schoon zwemwater. Ofschoon gegevens voor nauwkeurige schattingen ontbraken,
bleek dat ophoging naar de ‘Gemeenschappelijk Standpunt-norm’ al gauw 13 miljoen
euro zou kosten; in het geval van ophoging naar EP normering bedragen de directe
economische baten aan de kust al meer dan 50 miljoen euro, en dalen de
dagrecreatieve bestedingen bij zoetwaterlocaties sterk met ruim 4 miljoen euro. Een
eerder rapport van de Stichting Recreatie uit 2004 (Veer & Berkers, 2004) geeft
overigens meer informatie over andere (indirecte) economische gevolgen.
De geraamde kosten voor schoner zwemwater mogen dan tamelijk hoog zijn; uit
onderzoek van Brouwer (2003) bleek dat de totale ‘betalingsbereidheid’ van
Nederlandse huishoudens voor schoner zwemwater de kosten overstijgt. De
gemiddelde betalingsbereidheid per huishouden ligt tussen de 35 en 45 euro per jaar.
Dit resulteert in economische baten van 170 tot 215 miljoen euro per jaar, en
overtreft de kosten voor het ophogen van de norm zoals geschat door Stichting
Recreatie in 2004 ruimschoots. Zie tevens paragraaf 6.5.
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Kaart 2.5: Zwemwaterlocaties en normen waaraan deze voldoen
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Bron: Stichting Recreatie 2005

Behalve kwantitatieve factoren zijn ook voor het zwemmen kwaliteitskenmerken
bepalend. Voor het meten van de belevingswaarden voor zwemmen hebben Goossen
en Langers (2001) een aantal kwaliteitsindicatoren vastgesteld:

Tabel 2.10 Overzicht kwaliteitsindicatoren zwemmen
Variabelen

Zwemmen

Beschikbaarheid

Zwemwater

Bruikbaarheid

Zwemwaterkwaliteit
Veilige onderwaterbodem
Doorzicht

Bereikbaarheid

Afstand tot woning

Betaalbaarheid

Entreeheffing
Parkeergeld

Beleefbaarheid

Toiletten en douches
Zon- en ligmogelijkheid

Bron: Goossen en Langers, 2001

2.7

Wandelen en fietsen langs het water
In land als Nederland is water een belangrijk ‘belevingselement’ voor Lange-Afstand
Wandelpaden (LAW) en fietsroutes (LF). Landelijke kwantitatieve gegevens over het
aantal kilometer fiets- of wandelpad langs water zijn niet bekend. Kwantitatieve
gegevens over de mate waarin oevers toegankelijk zijn voor fietsers en wandelaars
zijn er evenmin. Wel is uit onderzoek gebleken dat de toegankelijkheid van oevers te
wensen over laat (ROR 1995, Berkers & van der Giessen 2002). De oevers kennen vele
eigenaren, waardoor routegebonden recreatie, zoals fiets- en wandelpaden, lastig is te
realiseren. Uit deze onderzoeken blijkt dat betere toegankelijkheid kan worden
bereikt door bijvoorbeeld eenvoudige parkeervoorzieningen aan te leggen; overstapjes
en klaphekjes op landbouwgronden aan te leggen, en reeds aanwezige paden zoals
jaag- en schouwpaden open te stellen voor publiek.

2.8

Regionale studies m.b.t. het aanbod voor waterrecreatie
De Stichting Recreatie heeft de recreatievoorzieningen rond de Hollandse Waterlinie
(tussen Gorinchem en Muiden) in kaart gebracht (Hoffmans et al. 2006). Voor
waterrecreatie is hierbij gekeken naar een inventarisatie van jachthavens,
bootverhuur, watersportcentra, vaarroutes en knelpunten. Deze informatie is door
middel van BORIS (Beleids Ondersteunend Ruimtelijk Informatie Systeem)
weergegeven (zie kaart 2.6).
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Kaart 2.6 Voorzieningen en knelpunten voor waterrecreatie in de Nieuwe Hollandse Waterlinie (Noord)
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Bron: Stichting Recreatie 2006

Voor de Waddenzee voerde Stichting Recreatie in 2003 een inventarisatie uit van
beschikbare gegevens over onder meer recreatieve infrastructuur en voorzieningen
(Linnartz et al., 2003). Ook deze informatie is goed in een GIS-toepassing weer te
geven (zie fig 2.7)

Kaart. 2.7: Watergebonden recreatie op en om de Waddenzee.
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2.9

Trends en ontwikkelingen
De Nederlandse oevers kennen vele eigenaren. De Stichting Recreatie voerde in 2002
een verkennend onderzoek uit naar de recreatieve toegankelijkheid van deze oevers
(Berkers en van der Giessen, 2002). Hierin werden twee trends onderscheiden die van
invloed zijn op het versnipperd eigendom. Door het afnemende belang van de
agrarische sector worden gronden uit de productie genomen en die soms in handen
komen van terreinbeherende organisaties als SBB en de Vereniging
Natuurmonumenten. Deze nieuwe eigenaren zijn eerder bereid om de terreinen en de
oevers open te stellen, waardoor de recreatiemogelijkheden toenemen. Aan de andere
kant is sinds de afschaffing van de ‘Tijdelijke subsidieregeling waterschappen en
recreatief medegebruik’ de aandacht voor het openstellen van terreinen en het
realiseren van recreatievoorzieningen bij veel waterschappen verminderd. Er bestaat
de vrees dat sommige waterschappen in de toekomst het eigendom van sloten en
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vaarten overdragen aan agrariërs om kosten te besparen. Dan is het risico groot dat
wateren en oevers die nu zijn opengesteld, aan de recreatie worden onttrokken.
Over het algemeen staan waterschappen positief tegenover recreatief medegebruik
van water en oevers, maar de invulling van recreatie in het beleid verschilt sterk. Het
faciliteren van recreatie wordt namelijk niet gezien als de kerntaak van het
waterschap.
Er zijn geen goede basisgegevens over de openstelling van water voor de recreant. Op
het gebied van pleziervaart is via de BRTN en de daaraan verbonden
knelpuntenanalyse relatief veel aandacht voor (vrije) toegankelijkheid. Zo deed
Waterrecreatie Advies in 2005 onderzoek naar het draagvlak onder beherende
instanties om brug- en sluisgelden, doorvaartheffingen en vaarvergunningen op te
heffen. Dit om de weg vrij te maken voor een ‘watersportbelasting’: de
watersportbijdrage. Uit de reacties van de beherende instanties werd opgemaakt dat
het vrijwillig beëindigen van deze heffingen niet haalbaar wordt geacht (zie
hoofdstuk 6 over beleidsthema’s).
Over de kleinere, minder (goed) georganiseerde gebruikers van het water voor
recreatieve doeleinden bestaan weinig gegevens. Her en der zijn lokale studies gedaan
(bijvoorbeeld kanometingen in de Weerribben), maar van gestructureerd onderzoek is
geen sprake. Een nul-meting van aanbod en toegankelijkheid voor de kleine
watersport is bijvoorbeeld niet bekend.
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3

VRAAG NAAR WATERRECREATIE
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verdeling, omvang en kenmerken van vraag
naar waterrecreatie. Eerst worden de relevante informatiebronnen voor de
waterrecreatiemarkt kort beschreven. Dan komt een aantal cijfers over de
waterrecreatiemarkt aan bod. Vervolgens wordt per marktsegment ingegaan op de
beschikbare gegevens over marktomvang en –gedrag.

3.1

Inleiding
Aantallen, kenmerken en gedrag van de waterrecreanten worden op landelijk niveau
structureel in beeld gebracht door een aantal, deels overlappende onderzoeken:

Tabel 3.1: Bronnen vraag waterrecreatie
Onderzoek

Frequentie

Thema’s

Website

CBS Onderzoek

5-jaarlijks

Waterrecreatieve dagtochten +

www.cbs.nl

Dagrecreatie

kenmerken van deze tochten

CBS Statistiek

Door deze statistieken te combineren

Logiesaccommodaties en

(logiesaccommodaties in waterrijke

Statsitiek Inkomend

gebieden en Inkomend toerisme voor de

Toerisme

uitgaven van toeristen in Nederland)

www.cbs.nl

kan een raming gemaakt worden van de
uitgaven van toeristen m.b.t. ‘water’.
ContinuVrijetijdsOnderzoek

Jaarlijks

CVTO
CBS statistiek Watersport

Waterrecreatieve dagtochten +

www.holland.com/cvo/nl

kenmerken van deze tochten
3-jaarlijks

Jachthavens en watersportverenigingen

www.cbs.nl

(aantallen, bezettingsgraad,
contributie, omzet, winst,
werkgelegenheid etc)
Continue Vakantie

Jaarlijks

Onderzoek CVO

Boot als logiesvorm, ondernomen

www.holland.com/cvo/nl

activiteiten tijdens binnenlandse
vakantie m.b.t. water

AVV ViN

Jaarlijks

Sluispassages toegespitst op

www.rws-avv.nl

pleziervaart
TRN Wat drijft de

Eenmalig

Kwantitatief, verkennend maar

recreant?

(2002)

veelomvattend marktonderzoek naar
waterrecreatie

Het CBS Onderzoek Dagrecreatie is een telefonische enquête die is gehouden onder
personen woonachtig in Nederland. Het onderzoek vindt plaatsgevonden gedurende
een jaar. Voor de editie 2000/2001 hebben 13500 personen de vragen beantwoord in
de periode december tot en met november. Het onderzoek bevat interessante gegevens
over zwemmen en zonnen aan het water, watersport, vissen en schaatsen.
Het ContinuVrijeTijdsOnderzoek CVTO werd voor het eerst in 2004 gehouden door het
Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen NBTC en TNS NIPO. Hierin vindt
wekelijks een meting het vrijetijdsgedrag plaats bij 350 respondenten (netto).
Daarnaast vindt aan het eind van het onderzoeksjaar een meting plaats (n = 5.000).
Waterrecreatie en -sport vormt één van de 11 hoofdthema’s, maar hieronder wordt
ook zwemmen in (binnen- en buiten) zwembaden verstaan.
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De gegevens uit de CBS statistiek Waterrecreatie hebben een bedrijfseconomische
insteek en behandelen thema’s als baten, lasten, werkgelegenheid, tarieven,
voorzieningen en bezettingspercentages voor jachthavens en watersportverenigingen.
Met name tussen het CBS onderzoek dagrecreatie en het CVTO bestaat overlap.
Gegevens kunnen echter niet altijd met elkaar vergeleken worden door verschillende
definities. Zo spreekt het CBS van een dagtocht bij een uitje van minimaal 2 uur,
terwijl het CVTO een minimum grens van 1 uur hanteert (inclusief reistijd). Wel gaat
het in beide gevallen om activiteiten waarbij geen overnachting elders plaatsvindt, en
wordt bezoek aan kennissen en familie niet meegerekend.
Het ContinuVakantieOnderzoek CVO is een multi-client onderzoek naar het
vakantiegedrag van de Nederlanders. Het onderzoek gaat in op thema’s als
bestemming, duur van de vakantie, boekingsinstantie, wijze van boeken, type
vakantie, ondernomen activiteiten, bestedingen, vervoermiddel en logiesvorm. Tot
2002 werd het CVO uitgevoerd door de gelijknamige stichting
ContinuVakantieOnderzoek, en werd gebruik gemaakt van een vaste groep
respondenten (circa 3500) die vier keer per jaar schriftelijke informatie verstrekte
over de vakanties in de drie voorafgaande maanden. Vanaf 2002 wordt het CVO
uitgevoerd door de BV Nederlands Vakantie en Vrijetijdsonderzoek, een
samenwerkingsverband van TNS NIPO en het NBTC. De vragenlijsten worden sindsdien
door een panel van 6500 Nederlanders op een eigen pc ingevuld en naar NIPO
verzonden. Een gevolg van de nieuwe opzet van het CVO is dat de uitkomsten vanaf
het vakantiejaar 2002 niet goed vergelijkbaar zijn met die van voorgaande jaren.

3.1

Markt voor waterrecreatie
Een aantal bronnen bevat informatie over de hele breedte van waterrecreatiemarkt.

CBS
Het CBS houdt 5-jaarlijks een Onderzoek Dagrecreatie. Door het aantal activiteiten dat
gerelateerd is aan open water (namelijk zwemmen/zonnen aan zee of plas; watersport,
vissen en schaatsen) samen te voegen kan een beeld verkregen worden van het totaal
aantal waterrecreatiedagtochten. Ook is het aandeel van deze tochten in het totaal
aantal dagtochten af te leiden, evenals de ontwikkeling in de laatste jaren. De
gegevens hebben echter ook een aantal beperkingen. Bij het schaatsen is geen
onderscheid gemaakt tussen schaatsen op natuurijs en schaatsen op een kunstijsbaan.
Ook de activiteit ‘watersport’ is niet verder onderverdeeld. Hierdoor is de
bruikbaarheid van de data voor schattingen van het totale aantal waterrecreanten
gelimiteerd.
Tabel 3.2: Dagtochten van Nederlanders
Totaal

Zonnen

Zonnen,

Water

aantal

zwemmen

zwemmen

sport

dagtochten

e.d., bij de

e.d., bij

zee

meer, plas

Vissen

Schaatsen

1990/91

867493

9074

8788

6865

5900

13517

1995/96

935768

8604

4877

5389

5952

16982

2001/02

981624

10597

6202

7166

3782

5662

Bron: CBS 2007

Ook is een aantal kenmerken van de verschillende waterrecreatieactiviteiten
vastgelegd, zoals seizoen en dagen van de week dat ze plaatsvinden, tijdstip van
vertrek, bestemming, vervoermiddel, afgelegde afstand, reisgezelschap, geslacht,
leeftijd, samenstelling huishouden en woongebied van de respondent. Gegevens
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kunnen worden vergeleken met onderzoeken uit 1991 en 1996. Een voorbeeld is
gegeven in figuur 3.1, waaruit blijkt dat volgens dit onderzoek de duur van
watersportactiviteiten aanzienlijk is afgenomen.

Figuur 3.1: Ontwikkeling van duur dagrecreatieve activiteiten in de categorie ‘watersport’.
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Bron: CBS 2007

CVTO
Het ContinuVrijeTijdsonderzoek (CVTO) bevat gegevens over waterrecreatie in de
hoofdthema’s buitenrecreatie en waterrecreatie en –sport. Door gegevens uit
verschillende hoofdgroepen bij elkaar te brengen ontstaat inzicht in de omvang van
de markt voor waterrecreatiedagtochten (onderzoeksperiode april 2004 – maart 2005)
Tabel 3.3: Waterrecreatiedagtochten volgens het CVTO
Activiteit
Vissen
varen met motorboot/jacht
Zeilen

Aantal activiteiten
x1000
22.793

%
19%

13.264

11%

4.480

4%

Roeien

3.726

3%

Kanoën

3.056

3%

Surfen

1.439

1%

recreëren op strand bij zee

46.877

39%

recreëren op strand bij meer

25.303

21%

120.938

100%

Totaal
Bron: CVTO 2005
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In totaal zijn tijdens het onderzoek bijna 121 miljoen waterrecreatiedagtochten
geregistreerd; dat is 3% van het totale aantal dagtochten ondernomen door de
Nederlandse bevolking dat jaar.
Van deze activiteiten is een aantal kenmerken geregistreerd. Zo blijkt waterrecreatie
erg populair bij kinderen t/m 12 jaar; komen de meeste watersporters uit de
provincies Noord- en Zuid-Holland; en zijn watersporters qua welstand ongeveer
gelijk aan het gemiddelde van de Nederlands bevolking. Ook zijn gedragingen
geregistreerd, zoals spreiding over de dag en week; duur; afgelegde afstand;
groepssamenstelling, bestedingen.. Hieruit blijkt onder meer dat
watersportactiviteiten veelal van korte duur zijn (1-2 uur); vissen en surfen meestal
individuele watersportactiviteiten zijn, en wordt de auto relatief vaak als
vervoermiddel gebruikt voor deze activiteiten.

CVO en NBTC
Voor een schatting van de omvang van de waterrecreatiemarkt moeten ook
watergerelateerde activiteiten van Nederlanders en buitenlanders tijdens vakanties in
Nederland bij de cijfers over dagrecreatie opgeteld te worden. In het Continu
VakantieOnderzoek (CVO) staan gegevens over de vakantieactiviteiten van
Nederlanders. De watergerelateerde activiteiten omvatten rondvaartboot, strand,
zonnebaden, zwemmen, roeien, kanoën, zeilen, windsurfen, vissen. Deze activiteiten
maar dan van buitenlanders op vakantie in Nederland worden in het NBTC Onderzoek
Inkomend toerisme geregistreerd.

TRN onderzoek ‘Wat drijft de recreant?’
Een derde bron voor informatie over de markt voor waterrecreatie is het rapport ‘Wat
drijft de recreant?’ van Toerisme Recreatie Nederland (tegenwoordig NBTC) uit 2002
(van de Kamp en Bos, 2002). Het betreft een telefonisch onderzoek onder 1.457
Nederlanders van 16 jaar en ouder naar watersport en waterrecreatie, zowel in
Nederland als tijdens vakanties in het buitenland. Volgens het onderzoek heeft 48%
van de Nederlandse bevolking ouder dan 16 jaar in het voorgaande jaar tijdens
dagtochten of vakanties waterrecreatieactiviteiten beoefend. 19% ondernam
vaargerichte waterrecreatieactiviteiten en 29% niet-vaargerichte
waterrecreatieactiviteiten (van de Kamp en Bos, 2002).

Figuur 3.2: Verdeling participatie aan waterrecreatieactiviteiten door Nederlanders

29%

beoefent geen waterrecreatie

52%

beoefent vaargerichte
waterrecreatie
beoefent niet-vaargerichte
waterrecreatie

19%

Bron: TRN 2002
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26% van de respondenten is in het voorgaande jaar wel eens gaan zwemmen in open
natuurlijk water. Dit is ruim de helft van alle participanten aan waterrecreatie. Deze
activiteit staat daarmee binnen de waterrecreatieactiviteiten op de tweede plaats na
zonnen aan een natuurlijk water (32%). 46% van de zwemmers zwemt tijdens een
dagtocht (van de Kamp en Bos, 2002).
Als deze getallen gekwantificeerd worden kom het totaal aantal
waterrecreatiedagtochten op bijna 60 miljoen (zie tabel 3.4). Dit is beduidend lager
dan het aantal activiteiten dat door het CVTO en het CBS is geregistreerd.

Tabel 3.4: Aantal waterrecreatiedagtochten volgens TRN
gemiddelde aantal
frequentie

waterrecreatiedagtochten

per jaar

per jaar

Zonnen

7,62

23.490

Zwemmen

6,82

16.640

10,44

8.045

Toervaren

5048

4.927

Zeilen

6,02

3.100

Roeien

5,05

1.946

Kanovaren

2,77

1.065

Vissen

Totaal

59.213

Bron: (van de Kamp en Bos, 2002)

TRN noemt hiervoor een aantal redenen, zoals de verschillende methoden van
onderzoek en het hanteren van verschillende definities. Hieruit blijkt dat het
onmogelijk is om de diverse onderzoeken met elkaar te vergelijken.

3.2

Pleziervaart
In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de markt voor pleziervaart. Eerst wordt
een aantal gegevens behandeld die een indicatie geven van de intensiteit van en
ontwikkelingen in de pleziervaart.

Vloot
Het aantal vaartuigen in Nederland kan gebruikt worden als indicatie van de
marktomvang. Waterrecreatie Advies deed in 2005 onderzoek naar de Nederlandse
vloot. Hieruit bleek dat er ongeveer 500.000 vaartuigen in Nederland zijn; waarvan
ongeveer 100.000 op de wal die niet meer gebruikt worden. Dit zijn minder
vaartuigen dan aanvankelijk werd aangenomen. Het grootste gedeelte van de
vaartuigen zijn kajuitzeiljachten (zie tabel 3.4). Voor een schatting van de intensiteit
van de pleziervaart moeten de 100.000 kano’s, kajaks en roeiboten van het totaal
worden afgetrokken.
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Tabel 3.5 Aantal Recreatievaartuigen in Nederland
Aantal vaartuigen in

Friesland

het water bij havens en

Groningen

bedrijven in

Drenthe

1.000

Overijssel

8.000

Flevoland

8.000

25.000
3.000

Gelderland

13.000

Utrecht

7.000

Noord Holland

32.000

Zuid Holland

32.000

Zeeland

11.000

Noord Brabant

12.000

Limburg

10.000

Subtotaal

162.000

Aantal vaartuigen in het water op overige plaatsen

36.000

Aantal vaartuigen op de wal dat nog gebruikt wordt

210.000

Aantal vaartuigen op de wal dat niet meer gebruikt wordt

100.000

Totaal

508.000

Uitgesplitst naar soort

Kajuitzeiljachten

190.000

Kajuitmotorjachten

140.000

Open zeilboten

33.000

Open motorboten

37.000

Platbodems

8.000

Kano’s, kajaks, roeiboten

100.000

Totaal

508.000

Bron: Waterrecreatie Advies 2005

Van den Bossche et al. (1999) constateerden op basis van internationale gegevens
(ICOMIA 1998 en IBI, 1998) dat het aantal boten per hoofd van de bevolking in
Nederland - na de Scandinavische landen - het hoogste is van Europa.

Jachthavens
De bezettingsgraad van de jachthavens geeft ook een idee van de
marktontwikkelingen in de pleziervaart. De bezettingsgraad laat volgens de Statistiek
Watersport van het CBS een stijgende trend zien. Het aantal zomerligplaatsen daalt,
waarbij het aantal vast verhuurde ligplaatsen terrein wint ten opzichte van de
passantenplaatsen.
Tabel 3.6 Jachthavens in Nederland
Aantal
jachthavens

Aantal zomerligplaatsen
Totaal

Vast
zomerligplaatsen verhuurd

Bezettings
graad

Perioden

absoluut

Absoluut

1997

810

142100

108600

76

%

2000

820

138500

109800

79

2003

815

133500

109900

82

Bron: CBS 2007
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Gebruik van het vaarwegennet
De tellingen van sluispassages geven een idee van het gebruik van het vaarwegennet
door recreatievaartuigen. Deze tellingen zijn te raadplegen via de online CBS database
Statline. Deze database bevat AVV gegevens van 103 telpunten (veelal sluispassages)
van 1998 tot 2002. Hierin zijn recreatievaartuigen onderverdeeld in een aantal
categorieën (zie tabel 3.7).

Tabel 3.7: Verkeer op de binnenwateren in 2002 Telpunt Zeesluis Farmsum
Aantal passages beide

Telpunt
Zeesluis Farmsum

Type schip

vaarrichtingen (absoluut)

Totaal recreatievaart

8459

Motorjacht

4556

Speedboot

183

Zeiljacht (varend met motor)

1971

Zeiljacht (zeilend)

1452

Vaartuig voor sportvissers en recreanten
Motor/zeiljacht groter dan 20 mtr.

38
206

Snelvarend kajuitjacht

-

Chartervaart/bruine vloot

-

Opleidingsvaartuig

-

Overige recreatievaartuigen

53

Bron: CBS, AVV 2007

De Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van Rijkswaterstaat beheert het
basisbestand Vaarwegkenmerken in Nederland (ViN). ViN geeft (grafische) informatie
over vaarwegkenmerken langs en over de Nederlandse vaarwegen, waaronder het
aantal passages door recreatievoertuigen (zie figuur 3.1). De informatie kan met een
applicatie (beschikbaar op CD-ROM of via een web-applicatie) eenvoudig grafisch
worden gepresenteerd, afgedrukt of digitaal geëxporteerd.
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Kaart 3.3: Aantal passages door recreatievaartuigen

Bron: AVV/VIN

Toervaart
Zoals eerder omschreven is de toervaart onderdeel van de pleziervaart.
Marktonderzoeken naar de kenmerken van de pleziervaarders richten zich met name
op dit economisch interessante segment.

Marktomvang toervaart
Het Continu Vakantie Onderzoek bevat aantallen vakanties en overnachtingen met de
boot als logiesvorm. Door de veranderde onderzoeksopzet in het jaar 2002 zijn cijfers
vóór en na dit jaar niet goed vergelijkbaar. Wel is duidelijk dat het percentage
vakanties dat op een boot wordt doorgebracht fluctueert tussen de 4 en 8 procent.
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Tabel 3.8 Vakanties in Nederland naar Logiesvorm; kerncijfers CVO
Totaal aantal vakanties
(x 1000)

Boot

Boot

(x 1000)

(%)

1990

25.353

630

4,3

1991

26.665

687

4,5

1992

26.342

693

4,6

1993

27.637

756

4,9

1994

28.949

712

4,5

1995

28.613

913

5,6

1996

29.833

734

4,3

1997

29.199

1393

8,5

1998

29.609

718

4,5

1999

30.506

851

5,2

2000

30.545

1104

6,6

2001

31.937

1269

7,2

2002*

35.467

921

4,9

2003

34.554

811

4,5

2004

35.152

676

3,8

2005

34.400

793

4,6

2006

34.546

719

4,0

*Trendbreuk i.v.m. gewijzigde methodiek van dataverzameling

Bron: CBS 2007

Daarnaast bevat het CVO gegevens over het aantal activiteiten dat ondernomen is
tijdens het verblijf op een boot als logiesaccommodatie.
Het jaarlijkse Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd van het NRIT bevat ook een
aantal gegevens over de omvang van de markt voor vakanties op het water. Deze zijn
onderverdeeld in cruisevakanties (niet te verwarren met de chartervaart) en vakanties
op een zeil- of motorboot (zie tabel 3.3). Hierbij zijn buitenlandse boottoeristen
overigens niet meegerekend.

Tabel 3.9: Aantal vakanties en vakantieovernachtingen van Nederlanders met de boot als logiesvorm
x 1000

Korte vakanties

Lange vakanties

Boot voor cruises

Zeil/motorboot

Boot voor cruises

Vakanties

26

238

15

Zeil/motorboot
420

Overnachtingen

37

451

78

4.472

Bron: NRIT 2007

Gedrag toervaart
De toervaarder wordt wel gedefinieerd als ‘iemand die met een eigen of gehuurde
kajuitboot (motorboot, motorsailer of zeilboot) een meerdaagse tocht maakt en
daarbij minimaal één nacht doorbrengt buiten de vaste ligplaats van de boot.
Het Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme (NRIT) registreert in
haar jaarlijks Trendrapport Toerisme, recreatie en vrije tijd het aantal vakanties en
vakantieovernachtingen van Nederlanders met de boot als logiesvorm (motor/zeilboot
en cruiseboot). Als dit onderverdeeld wordt naar provincie valt op dat binnenlandse
cruises alleen in Overijssel, Zuid-Holland en Limburg plaatsvinden. Bij de zeil- en
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motorbootvakanties gaat het vooral om Friesland, Flevoland (vooral korte vakanties),
Noord Holland, Noord Brabant en Zeeland.
Het Continu Vakantie Onderzoek (CVO) geeft een gedetailleerder beeld van de
toervaarder. Zo kan ondermeer worden bepaald:







het aantal vakanties in regio’s met water als belangrijk kenmerk/pull-factor
het aantal ondernomen activiteiten op en om het water
de uitgaven aan vakanties in regio’s met water als belangrijk kenmerk/pull-factor
de uitgaven aan activiteiten op en om het water
duur van deze activiteiten
verschillende (socio-demografische) kenmerken van toervaarders

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de omvang van de steekproef op een gegeven
moment te klein wordt om gefundeerde conclusies uit te kunnen trekken.
Alterra voerde in 2002 een onderzoek uit naar het vaargedrag van toervaarders en
hun achterliggende motieven (Recreatietoervaart, 9 jaar later; Goossen en Langers,
2002). Het betreft een herhaling van een onderzoek uit 1993, in opdracht van de
Adviesdienst voor Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat. Voor de studie zijn 1454
interviews afgenomen onder toervaarders in 11 watersportregio’s, verspreid over
Nederland. Dit resulteert in gedetailleerde informatie over kenmerken van de
toervaarders, ruimtelijk gedrag, motivatie van de keuze voor een vaarregio, uitgaven
en ervaren knelpunten. Ook kan veel informatie vergeleken worden met het
onderzoek uit 1993.
Naast deze rapporten zijn er verschillende regionale onderzoeken geweest naar
vaargedrag waarin toervaarders integraal zijn opgenomen (zie hoofdstuk 7).

3.3

Kleine watersport
Uit CBS statistiek Watersport kunnen eveneens gegevens over omvang, kenmerken en
ontwikkelingen in de watersportmarkt gehaald worden. Voor een aantal categorieën
watersportclubs is goed af te leiden dat het om kleine watersport gaat (kano- en
roeiclubs); bij andere is niet met zekerheid te zeggen of ze onder de clubs voor kleine
watersport vallen omdat geen indicatie van de lengte van de boot is gegeven.
Wel is te zien dat het totaal aantal watersportclubs en leden is gegroeid, waarbij de
grootste groei in de kano- en roeiclubs te zien is. De jaarcontributie voor leden van 25
jaar en ouder is fors gestegen (zie tabel 3.10).
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Tabel 3.10 Watersportclubs in Nederland
Aantal

Ledenaantal

Jaarcontributie voor

clubs

leden van 25+
Gemiddeld

Totaal

per club

Activiteiten
Perioden absoluut
Totaal
1997
950
watersportclubs
2000
1070
2003
1080
Kanovaren en/of
1997
185
roeien
2000
240
2003
245
Zeilen en/of
1997
210
surfen
2000
220
2003
225
Zeilen en
1997
250
motorbootvaren
2000
285
2003
290
Motorbootvaren
1997
105
en/of waterskien
2000
155
2003
160
Overige of andere
1997
200
comb. van
2000
170
watersport
2003
165

x 1 000

Jonger

18 jaar

Aantal

dan 18

en

clubs

jaar

ouder

%

absoluut

Gemiddeld

euro

180

170

8

92

910

45

175

185

8

92

1045

53

170

184

9

91

1045

62

145

25

10

90

180

78

150

36

10

90

235

86

145

36

8

92

245

100

155

30

8

92

205

35

135

30

12

88

220

47

135

30

15

85

210

48

185

50

4

96

235

35

200

57

4

96

280

45

220

63

5

95

285

47

110

10

2

98

95

33

95

15

5

95

150

38

95

15

4

96

150

49

275

55

11

89

190

43

285

48

10

90

165

43

255

41

12

88

155

59

Bron: CBS 2007

Sportvissen
De sportvisserij werd door het LEI (2003) onderverdeeld in sportvisserij op
binnenwateren en zeesportvisserij. Voor het binnenwater werd het totaal aantal
sportvissers op de binnenwateren geschat op bijna 1,6 miljoen, waarvan 910.000
mannen 460.000 kinderen, 100.000 vrouwen, en 100.000 vissende toeristen. Het
aantal zeesportvissers werd geschat op 0,5 miljoen, waarvan 425.000 mannelijke
zeesportvissers van 15 jaar en ouder. Omdat veel hengelaars zowel in binnenwater als
op zee vissen bedraagt het totaal aantaal sportvissers 1,7 miljoen mensen.

3.4

Regionale cijfers
Het enige bekende landelijke onderzoek dat een regionale opsplitsing mogelijk maakt
is de Minicencus uit 2000 van bureau GfK. Hieruit is het percentage inwoners per
provincie dat een kajuitboot bezit te herleiden (zie tabel 3.11).
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Tabel 3.11 Bezit kajuitboot naar woonprovincie in procenten
Groningen

4%

Friesland

9%

Drenthe

3%

Overijssel

8%

Flevoland

2%

Gelderland

4%

Utrecht

8%

Noord-Holland

21%

Zuid-Holland

28%

Zeeland

2%

Noord-Brabant

8%

Limburg

3%

Bron: Minicensus 2000

Op regionaal niveau bestaan verschillende marktonderzoeken die betrekking hebben
op waterrecreatie. Waterrecreatie Advies voerde bijvoorbeeld een Onderzoek
vaargedrag uit voor diverse gebieden: het IJsselmeergebied & Waddenzee (2003) en
voor de Noordzee (2004), Randmeren en binnenwateren Flevoland (2006), en
Amsterdam (2006) waarin onder meer motieven, routes, favoriete havens en
tevredenheid van de watersporters aan bod komen. Het project Toerdata Noord (een
samenwerkingsverband tussen de drie noordelijke provincies) verzamelt statistische
gegevens over de vraag- en aanbodzijde van toerisme en recreatie in Noord Nederland,
waaronder informatie over watersport. Het Gelders-Overijssels Bureau voor Toerisme
(GOBT) deed in 2004 een onderzoek onder toervaarders in de Kop van Overijssel en op
de Tuin van Nederland-route.

Kustrecreatie
Een onderzoek van het NRIT (2004) raamde de intensiteit van recreatie langs de
Nederlandse stranden voor de verschillende gemeenten. Hieruit bleek dat Texel, met
circa 3,1 miljoen strandrecreanten (in de zomer) de drukst bezochte gemeente was,
gevolgd door Veere (circa 2,7 miljoen) en Schouwen-Duiveland (circa 2,5 miljoen).
Deze gegevens zijn verkregen door CVO gegevens (Nederlandse vakantiegangers) en
CBS gegevens (Toerisme in Nederland en Dagrecreatie Nederland) over de jaren 20012003 te combineren. Het drukste strand was in Schouwen-Duiveland: tussen
kilometerpaal 11 en 12 circa 1 miljoen gasten, gevolgd door Goedereede, Noordwijk
en Den Haag (allen ongeveer 500.000 gasten per drukste kilometer).

3.5

Trends, ontwikkelingen en modellen m.b.t. de vraag naar waterrecreatie
De Rabobank uitgave ‘Cijfers en trends’ van oktober 2007 noemt een aantal trends.
Watersportvakanties zijn in trek, vooral aan de Noordzeekust; de lengte van
aaneengesloten bootvakanties wordt korter, terwijl het voorseizoen langer wordt; de
levensduur van een vaartuig wordt langer en een substantieel deel van de
pleziervaartuigen is eigendom van Duitsers. Kansen ziet Rabobank in de aansluiting
van de jachthavens op het recreatieve aanbod in de omgeving, de toenemende
participatie van vitale ouderen, en het inspelen op de toenemende behoefte aan luxe
en gemak. Toenemende regelgeving en onduidelijkheden rondom Natura 2000
vormen belangrijke bedreigingen.
NRIT houdt in haar Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd (editie 2006) ook een
aantal trends bij. Zo trok de watersportbeurs HISWA 2007 voor het eerst sinds 2 jaar
weer meer bezoekers, en blijkt het aantal winkeliers dat zich bezighoudt met
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watersport in tien jaar tijd bijna verdubbeld. Ook kan uit gegevens van de 22 HISWA
jachtmakelaars worden opgemaakt dat de handel in tweedehands zeil- en
motorjachten aantrekt (+14% zeiljachten en +5% motorjachten).
De Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam
ontwikkelde in 1994/1995 het SEO-Waterrecreatiemodel. Dit in 2001 gereviseerde
model beschrijft en projecteert het fenomeen waterrecreatie in Nederland in het
verleden (1991-2000) en in de nabije toekomst, zowel in fysieke als economische
termen. Zo voorspelt het model hoe vaak en waar in ons land welk type
waterrecreatieactiviteit worden ondernomen. Fysieke grootheden worden vertaald
naar economische grootheden, zoals bestedingen en werkgelegenheid in verschillende
bedrijfstakken. Het model genereert uitkomsten voor vijf typen van waterrecreatie:
zonnen & zwemmen; zeilen & windsurfen; varen in een boot zonder zeil- en
overnachtingsmogelijkheden; toervaren; en vissen. De voorspellingshorizon van het
SEO-Waterrecreatiemodel is 2020. Het model is empirisch gefundeerd op drie
microdatabestanden, het Continu Vakantie Onderzoek (Stichting CVO), het Onderzoek
Dagrecreatie (CBS), en een enquête van de SEO onder waterrecreanten in de zomer van
1994.
NRIT/RIKZ constateerden in 2002 dat de relatie van verblijfsrecreatie met water vrij
specifiek is en blijft; verblijfsrecreatieprojecten met een directe waterrelatie
(bijvoorbeeld uitzicht op het water) bezitten een extra attractiewaarde. Drijvende
recreatieve wooneenheden worden hierdoor als potentiële alternatieve
verblijfsvormen aangedragen (NRIT/RIKZ 2002).
Op basis van het SEO-Waterrecreatiemodel werd in dezelfde publicatie geconstateerd
dat de activiteit zonnen/zwemmen niet echt verder zal toenemen, maar
oeverrecreanten een groter ruimtebeslag zullen genereren door de behoefte aan meer
voorzieningen. Voor de recreatietoervaart verwachten ze een behoorlijke toename, en
wordt een verschuiving van de vraag naar grotere en luxere schepen geconstateerd
(zie ook SME Milieuadviseurs/RIKZ 2002).
Op het gebied van de demografische ontwikkeling werd geconstateerd dat jongeren
een afnemende belangstelling voor watersport hebben, en dat door vergrijzing een
toenemende vraag zal zijn naar ‘gemaksboten’ die weinig onderhoud vergen.
Een wat gedateerd documentatierapport van Rijkswaterstaat uit 2000 (Waterrecreatie en
het beheer van Rijkswateren) geeft een overzicht van de gevolgen van toeristischrecreatieve trends voor waterrecreatie. Zo wordt de algemene toename van sportieve
en actieve recreatie in verband gebracht met meer belangstelling voor actieve vormen
van waterrecreatie als zeilen, kanoën en roeien. De meer recente opkomst van het
golfsurfen en kitesurfen kan hiermee verklaard worden. Verder worden in het rapport
verwachtingen uitgesproken over een toename van boot- en kanotochten in
natuurgebieden, meer aandacht voor milieu (fluisterboten), vaartochten op maat, en
een toenemende differentiatie van het gebruik van water.
De beperkte informatievoorziening over de aanbodzijde van kleine waterrecreatie
geldt ook voor de vraagzijde van deze tak. Het surfen is opgenomen in
dagrecreatieonderzoeken maar de steekproefgrootte is niet groot genoeg om hier
gefundeerde conclusies uit te kunnen trekken. Hierin is geen onderscheid gemaakt
tussen wind-, golf-, of kitesurfen. Ook verschillen de ramingen van het aantal met
enige regelmaat gebruikte surfplanken sterk. Over kanoën zijn wel een aantal
gebiedsspecifieke metingen gedaan.
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4

ECONOMISCHE BETEKENIS VAN WATERRECREATIE
Vrije tijd en toerisme zijn een substantieel onderdeel geworden van de economie en
dat aandeel kan aanzienlijk groeien. Wereldwijd is toerisme een snel groeiende
bedrijfstak. Dat geldt ook voor Nederland, waar in totaal bijna 33,2 miljard wordt
uitgegeven aan toerisme en recreatie. De sector zorgt voor 375.000 banen, dat is 4,3%
van alle banen in Nederland.
Dit hoofdstuk gaat in op de beschikbare informatie over de economische betekenis
van waterrecreatie binnen de totale toerisme en recreatie sector.

4.1

Bestedingen waterrecreatie
Een publicatie van het NRIT en RIKZ uit 2002 (De betekenis van water voor recreatie en
toerisme in Nederland) verschaft inzicht in de totale bestedingen die in 2000 gedaan
zijn als gevolg van watergerelateerde recreatie en toerisme.

Figuur 4.1: Totale bestedingen als gevolg van watergerelateerde recreatie en toerisme (in miljarden euro’s)
(totaal 3,9 mld.)

0,3
1,4

1,4
0,1

0,7

dagtochten

binnenlandse vakanties

dagtochten van buitenlanders

inkomend toerisme

duurzame consumptiegoederen

Bron:NRIT/RIKZ 2002

Deze cijfers zijn in deze publicatie ook uitgesplitst naar stroomgebied (zie tabel 4.1)
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Tabel 4.1: Watergerelateerde bestedingen (jaar 2000) naar stroomgebied x 1 miljoen euro
watergerelateerd Eems

Maas

Rijn

Schel- Wad-

Kust

Kust

Kust

de

Maas

Rijn

Schelde

den

1.357

21

385

830

13

17

25

53

13

720

6

94

265

16

131

59

94

55

96

2

27

58

1

1

2

4

1

Inkomend toerisme

1.452

1

71

926

0

52

80

234

88

Subtotaal

3.625

30

577 2.079

30

201

166

385

157

303

2

174

2

17

13

33

13

3.928

32

626 2.253

32

218

179

418

170

Dagtochten
Binnenlandse vakanties
Dagtochten buitenlanders

Aanschaf duurzame recreatieve
goederen
Totaal

49

Bron: NRIT

Ook in het ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO, 2004) zijn gegevens over bestedingen
voor waterrecreatie opgenomen. Ongeveer 57% van de activiteiten die behoren tot het
cluster ‘waterrecreatie en –sport’ gaat gepaard met uitgaven. Gemiddeld wordt per
activiteit 6,86 euro per persoon uitgegeven. Aan zeilen (16,62) wordt het meest
uitgegeven, roeien (1,10) is het goedkoopst.
In het TRN onderzoek ‘Wat drijft de waterrecreant’ werden de uitgaven van Nederlandse
waterrecreanten tijdens dagtochten geschat op 612 miljoen euro per jaar, ongeveer
7% van de totale bestedingen van Nederlanders tijdens dagtochten (8,6 miljard euro).
De bestedingen zijn in het onderzoek onderverdeeld naar type waterrecreatie
opgenomen (zie tabel 4.2). Uit het rapport blijkt overigens niet of hierbij de
reiskosten zijn inbegrepen (van de Kamp en Bos, 2002).

Tabel 4.2: Bestedingen waterrecreanten
Bestedingen per
persoon per dagtocht
Activiteit
Zonnen
Zwemmen

(in Euro's)
10,21
5,9

Vissen

10,32

Toervaren

12,93

Zeilen

17,7

Roeien

11,34

Kanovaren

14,97

Bron: (van de Kamp en Bos, 2002)

Het rapport ‘De recreatietoervaart, 9 jaar later’ van Alterra (Goossen en Langers, 2002)
geeft een zeer gedetailleerd inzicht in de uitgaven van toervaarders (gedifferentieerd
naar motorboten en zeilboten) voor verschillende vaargebieden. Zo blijkt dat
boodschappen en horecabezoek het leeuwendeel van de bestedingen vormen.
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Fig. 4.2 Verdeling (%) van de gemiddelde dagelijkse bestedingen van toervaarders naar activiteit (tussen
haakjes de verdeling in 1993)

Bron: Goossen en Langers, 2002

De bestedingen kunnen worden uitgesplitst naar directe bestedingen (benzine,
bruggeld, ligplaats en overnachting) en indirecte bestedingen (boodschappen,
cultuur, horeca, winkelen en overig). De indirecte bestedingen per dag zijn ruim drie
keer hoger zijn dan de directe. In totaal besteedde de toervaarder in 2002 zo’n 75,per dag (zie tabel 4.3).

Tabel 4.3: Gemiddelde opbrengst naar type boot per dag in euro’s
Type opbrengsten

Zeilboten
1993

Direct

Met liggelden
Zonder liggelden

Indirect
Totaal

1993

15,07

2002

Totaal
1993

20,21

2002
17,64

11,31

6,11

11,42

13,41

11,37

9,79

57,34

56,86

47,84

57,28

52,59

57,07

68,65

62,97

59,26

70,69

63,96

66,83

Met liggelden
Zonder liggelden

Motorboten
2002

71,93

77,49

74,71

Bron: Goossen en Langers, 2002

4.2

De watersportindustrie
Het Nederlands Economisch Instituut (NEI) bracht in opdracht van Nederland
Maritiem Land de economische betekenis en structuur van de watersportindustrie in
kaart (Van den Bossche et al., 1999). De watersportindustrie draait met name om de
bouw en het gebruik van jachten. Daarbij worden de volgende 3 hoofdcategorieën
onderscheiden; productie, handel en dienstverlening (ziet tabel 4.4).
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Tabel 4.4: Indeling sector watersportindustrie
Productiegroep

Deelsector

Subsector

Productie

Bouw van (mega)jachten

Jachtbouw van schepen >24 meter
Jachtbouw van schepen < 24 meter
Reparatie en onderhoud

Handel

Detailhandel

Detailhandel overig
Elektronica
Accessoires
Kleding/schoeisel
Bijboten

Groothandel

Verf/lak/olie
Import van motoren, surf-, waterski-, duiken vismateriaal
Dealers surf&waterski, motoren
Import van schepen

Dienstverlening

Jachthavengerelateerd

Jachthaven/winterstalling
Watersportopleidingscentra

Scheepsgerelateerd

Expert/taxateur
Jachtarchitecten
Jachtmakelaardij en bemiddeling
Financiering/verzekering
Transport
Tuigerijen/jachtservice

Pleziervaartgerelateerd

Chartervaart
Jachtverhuurbedrijven
Verhuurbemiddeling

Bron: Van den Bossche et al. 1999

Uit het onderzoek kwam naar voren dat deze bedrijfstak van significant economisch
belang is in vergelijking met andere sectoren.

Tabel 4.5: Economische betekenis watersportindustrie, 1997
Totaal aantal watersportondernemingen 1997
Werkgelegenheid (arbeidsjaren)
Productiewaarde (euro's)
Toegevoegde waarde (euro’s)

3.860
direct

14.200

indirect

5.570

direct

1,3 mld.

indirect

590 mln.

direct

542 mln.

indirect

277 mln.

Bron: Van den Bossche et al. 1999

De totale productiewaarde (direct + indirect) is bijna 2 miljard, en de totale
toegevoegde waarde ruim 800 miljoen euro. Ter vergelijking; in het meetjaar 1997
was de productiewaarde van de hele sector Cultuur, Sport en Recreatie ruim 10
miljard euro, met een toegevoegde waarde van 3,9 miljard. De landbouwsector
bereikte dat jaar een productiewaarde van 22,4 miljard euro, en de industriesector
180 miljard euro.
De totale werkgelegenheid (direct en indirect) in de watersportsector bedroeg in het
onderzoek van Van der Bossche et al (1999) 20.000 arbeidsjaren. Binnen de
watersportsector is de deelsector productie het grootst (9.174 arbeidsjaren).
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Recentere kerncijfers van de watersportindustrie in 2004 staan in het rapport ‘De
Watersportindustrie in 2004’ (Ecorys, 2005) maar dit is alleen beschikbaar via HISWA
lidmaatschap. Wel is hieruit een beperkt aantal gegevens vrij gepubliceerd:

Tabel 4.6 Kerncijfers watersportindustrie
Totaal aantal watersportondernemingen

4.100

direct
Werkgelegenheid (werkzame personen)

17.000

Vacatures per 1/1/2005

1020 (6%)

Directe omzet watersportindustrie

1,76 miljard

Productiewaarde (directe omzet gecorrigeerd voor

1,69 miljard

odnerlinge leveranties
Exportpercentage van de directe omzet

0,49%

Bron: Ecorys (2005) in opdracht van HISWA

Een uitgave van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (‘Zicht op de
watersportdetailhandel, 2003’) geeft een gedetailleerd beeld van de
watersportdetailhandel. In totaal telt Nederland circa 650 ondernemingen die
watersportartikelen verkopen. Van 370 bedrijven is de verkoop van
watersportartikelen de hoofdactiviteit. Tezamen zijn de 650 ondernemingen goed
voor een omzet van  250 miljoen bij een werkgelegenheid van 1.830 mensen (zie
tabel 4.6).

Tabel 4.6: Aantal ondernemingen, omzet watersportartikelen en werkgelegenheid naar activiteit
Hoofdactiviteit

Nevenactiviteit

Aantal ondernemingen

370

280

Totale omzet watersportartikelen (x miljoen euro)

213

36

1.210

620

Totale werkgelegenheid*

*De werkgelegenheid heeft betrekking op de watersportdetailhandel. Bij de bedrijven waar de
watersportdetailhandel als nevenactiviteit wordt uitgeoefend heeft de werkgelegenheid alleen
betrekking op de verkoop van watersportartikelen en dus niet op de overige activiteiten.

Bron: Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2003

CBS gegevens
Het CBS presenteert in het Onderzoek Waterrecreatie een aantal bedrijfseconomische
variabelen voor Jachthavens, Watersportclubs en Zeil- en surfscholen.

Tabel 4.7a: Bedrijfseconomische kenmerken jachthavens
Jachthavens

Aantal
Personeel
exploitante
Aantal
Vrijwiln
mensjaren ligers

absoluut
%
Perioden absoluut
1994
395
510
400
590
1997
2000
375
670
2003
385
650

Exploitatie
Baten in mln euro's
Totaal
baten
in mln
euro's

Lasten in mln. euro's

Verhuur
ligplaatsen,
vaartuigen
e.d.

Overige
inkomsten

Totaal
lasten in
mln.
euro's

Lonen
en
sociale
lasten

Personeel
niet in
loondienst

Energie
en
waterkosten

Huur gebouwen
en terreinen

mln euro
10
14
22
19

72
77
107
114

50
50
58
60

22
27
49
54

64
68
94
102

14
16
21
22

1
0
1
1

3
3
4
5

5
6
9
10

Bron: CBS 2007
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Tabel 4.7b: Bedrijfseconomische kenmerken watersportclubs

Water
sportclubs

Aantal
clubs

Perioden
1994
1997
2000
2003

Personeel
Aantal
mensjaren

Exploitatie

Vrijwilligers

absoluut absoluut
%
955
130
950
110
1070
120
1080
120

Baten in mln euro's
Totaal
baten in
mln euro's

Lasten in mln. euro's

Verhuur
ligplaatsen,
vaartuigen
e.d.

Overige Totaal
inkomste lasten
n
in
mln.
euro's

Lonen
en
sociale
lasten

Personeel
niet in
loondienst

Energie
en waterkosten

Huur
gebou
wen
en
terrein
en

mln euro
55
67
72
72

32
30
36
47

24
23
27
34

8
7
10
13

28
28
33
43

3
3
3
4

0
0
1
1

1
2
3
3

3
3
4
5

Bron: CBS 2007

Tabel 4.7c: Bedrijfseconomische kenmerken zeil- en surfscholen
Zeil- en
Aantal
surfscholen scholen

Perioden
1994
1997
2000
2003

Personeel

Exploitatie

Aantal
Vrijwilligers Baten in mln euro's
mensjaren
Totaal
Les- en
Overige
baten in
entreegelden inkomsten
mln. euro's

absoluut absoluut
%
85
90
105
115
-

Lasten in mln. euro's
Totaal
lasten
in mln.
euro's

Lonen
en
sociale
lasten

Personeel
niet in
loondienst

Energie en Huur
waterkosten gebouwen
en
terreinen

mln euro
-

9
12
14
18

6
8
9
11

3
4
5
7

8
9
12
15

1
2
3
3

0
0
1
1

0
0
0
0

Bron: CBS 2007

4.3

Overige economische gegevens
Sportvisserij
Het LEI (Smit et al., 2004) berekende de economische waarde van de sportvisserij op
het Nederlandse binnenwater – gemeten in jaarlijkse uitgaven – op maximaal 600
miljoen euro. Inclusief de zeesportvisserij zorgt de totale Nederlandse sportvisserij
voor een omzet van 727 miljoen euro en een werkgelegenheid van 3.300 mensjaren
(maximale schattingen). Een aanzienlijk deel van de uitgaven betreft toeristischrecreatieve voorzieningen en activiteiten: maximaal 300 miljoen euro / 1.150
mensjaren werkgelegenheid.

Tekortenmodellen en Maatschappelijke kosten- en batenanalyse - MKBA
Beleidsbeslissingen worden steeds vaker gemaakt op basis van economische
afwegingen. De Stichting Recreatie heeft voor wandelen en fietsen een model
ontwikkeld waarin de ruimtelijke spreiding van de vraag en die van het aanbod tegen
elkaar worden afgezet. De vraag wordt bepaald uit bevolkingscijfers uit het CBS wijken buurtregister in combinatie met cijfers uit het Continu VrijeTijds Onderzoek
(CVTO). Het aanbod wordt gedestilleerd uit een door Alterra bewerkte CBS
landgebruikkaart. De verschillende vormen van landgebruik krijgen een capaciteit
toegewezen (aantal wandelaars/ fietsers per hectare). In het model wordt de vraag en
het aanbod tegen elkaar afgezet en vervolgens wordt er een (eventueel) tekort
berekend.
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Figuur 4.3 voorbeeld tekortenmodel dagtochten

Vraag (dagtochten / jaar). Hoe

Aanbod (dagtochten / jaar). Hoe

Tekort (dagtochten / jaar). Rood is

donkerder, hoe hoger de vraag.

donkerder, hoe hoger het aanbod.

tekort; de groene gebieden hebben
geen tekort.

Bron: Stichting Recreatie

Het tekort kan vervolgens worden vertaald naar een prijskaartje. Een wandelaar of
fietser besteedt gemiddeld een bepaald bedrag tijdens zijn/ haar activiteit, en door
het tekort in dagtochten te vermenigvuldigen met dat bedrag krijg je de hoeveelheid
gemiste bestedingen. Een maatregel, zoals het aanleggen van een nieuw bos,
resulteert in een afname van het tekort; deze afname kan vervolgens worden vertaald
in een baat.
Ook voor watersport (toervaart) wordt gezocht naar een benadering via een model,
waarin de kosten kunnen worden afgezet tegen de baten. Dit model is nog in prille
staat van ontwikkeling.
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5

ACTORENANALYSE EN SAMENWERKINGSVERBANDEN
Bij het beleid op het gebied van waterrecreatie zijn veel partijen betrokken. Zij zijn
onder te verdelen in:






beleid
beheer en uitvoering
belangenbehartiging
kennisorganisaties
promotieorganisaties

Figuur 5.1 op de volgende bladzijde is overgenomen uit de rapportage ‘Recreatie tussen
wal en schip?’ (SME Milieuadviseurs/RIKZ 2002), dat de onderlinge verbanden,
verwachtingen en belangen goed weergeeft. Een deel van de informatie uit dit
hoofdstuk is gebaseerd op deze bron.

5.1

Beleid
Hieronder vallen ministeries, gemeenten, recreatieschappen en provincies.

Ministeries
Op rijksniveau houden verschillende ministeries zich bezig met toerisme en recreatie;
al dan niet op of om het water. Zo is het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) verantwoordelijk voor het beleid en de wet- en regelgeving op
het gebied van recreatie, natuur en landbouw. De integrale afstemming van deze
beleidsvelden is van groot belang voor dit ministerie. De Agenda voor een Vitaal
Platteland vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt. LNV trekt de strategische
dialoog op het gebied van recreatiebeleid.
Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft ten doel het stimuleren van het
toeristisch product en een gezond ondernemersklimaat in de waterrecreatiesector.
Haar visie op het gebied van waterrecreatie is voor een belangrijk deel terug te voeren
in de Agenda Vrije Tijd. Een nieuwe nota is in de maak.
Als ministerie belast met de thema’s ruimtelijke ordening en milieu heeft VROM ten
doel de functies van de openbare ruimte met elkaar in balans te brengen en een goed
milieu tot stand te brengen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat beheert
thema’s als waterkwaliteit, waterbeheer, waterberging, en de toegankelijkheid van
rijkswateren (via de AVV). Daarnaast behoort het ontwikkelen van integraal
waterbeheer en een visie voor waterrecreatie tot het takenpakken van het ministerie
van V&W. Het VROMraad advies ‘Groeten uit Holland’ dicht toerisme en recreatie de
taak ‘drager van ruimtelijke kwaliteit’ toe.

Provincies
Binnen de nieuwe besturingsfilosofie van decentralisatie van overheidstaken komt het
bestuurlijk zwaartepunt meer bij provincies en regio’s te liggen. Vanaf 1 januari 2007
is het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) ingevoerd. De provincies beheren
vanaf dat moment één budget bestemd voor plattelandsontwikkeling. Wanneer de
Provinciale Meer Jaren Programma’s (PMPJ’s) worden bekeken, blijkt dat er weinig
aandacht wordt besteed aan het thema waterrecreatie.
De twaalf provincies werken samen in het Interprovinciaal Overleg (IPO). Het IPO
heeft drie kernfuncties: belangenbehartiging, platform en vernieuwing.
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Fig. 5.1: Actorenanalyse waterrecreatie

Bron: SME Milieuadviseurs/RIKZ 2002
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Regio’s en gemeenten
Op regionaal niveau bestaan er verschillende soorten samenwerkingsverbanden die
zich meer of minder met waterrecreatie bezighouden. Recreatieschappen, waarin
verschillende gemeenten zijn vertegenwoordigd, voeren het beheer en/of onderhoud
over recreatiegebieden in de regio. De organisatiestructuur en activiteiten verschillen
sterk per recreatieschap. Sommige schappen houden zich alleen bezig met beheer,
terwijl andere schappen zich ook met regionale beleidsontwikkeling bezig houden en
een recreatievisie formuleren. Het aantal schappen en deelnemende gemeenten
verschilt sterk per provincie (zie tabel 5.1). Hoofddoel van de recreatieschappen is
duurzame ontwikkeling en behoud en beheer van de gebieden ten behoeve van
recreatie. Belangrijke nevendoelen zijn natuurontwikkeling, voorlichting en educatie.

Tabel 5.1 Recreatieschappen en gewesten per provincie en hun taken
Provincie

Aantal

Aantal

Deelname

Aantal

Aantal

Andere

recreatie-

recreatie-

provincie

gewesten

gewesten

organisaties

schappen

schappen

(alleen

(beleid en

(alleen

(beleid en

beleid/

beheer)

beheer)

beheer)

projecten)

1

0

Groningen

0

1

0

0

Friesland

1

0

1

0

0

0

Drenthe

0

3

0

0

0

0

Overijssel

0

1

0

0

2

0

Gelderland

0

6

0

0

0

0

Flevoland

0

0

0

0

0

0

Utrecht

2

2

4

0

0

0

Noord-Holland

5

3

7

1

0

1

Zuid-Holland

11

1

9

1

0

0

Zeeland

2

0

2

0

0

0

Noord-Brabant

1

0

1

3

0

0

Limburg

0

0

0

4

0

0

Bron: Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum (1998)

Het Overleg Samenwerkingsorganen Openluchtrecreatie (OSO) is in 1972 opgericht als
gespreksplatform voor recreatieschappen en andere samenwerkingsorganen (regio's,
gewesten) op het gebied van de openluchtrecreatie. In 1995 is het OSO verzelfstandigd
en werd het de vereniging van samenwerkingsverbanden in de recreatiesector.
Momenteel telt het OSO 30 leden waaronder recreatieschappen, regio's, gewesten en
een aantal gemeenten. Aan alle recreatieschappen nemen gemeenten deel en soms
provincies. De vereniging stelt zich ten doel de ontwikkeling van openluchtrecreatie
in regionaal verband.

5.2

Beheer en uitvoering
Hiertoe behoren handhavinginstanties en beheerders van waterrecreatiegebieden.

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat draagt zorg voor aanleg, beheer en ontwikkeling van het
hoofdvaarwegennet. Volgens een studie van RIKZ is Rijkswaterstaat de aangewezen
instantie voor het regisseren van het uit te voeren beleid op het gebied van
waterrecreatie (SME Milieuadviseurs / RIKZ 2002). Deze rol houdt in dat RWS richting
geeft aan de manier waarop dit beleid samen met andere actoren en in samenhang
met andere waterfuncties wordt ingevuld. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat tot taak
een visie op beheerstaken voor waterrecreatie te ontwikkelen en is het
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verantwoordelijk voor de aanleg van faciliteiten voor waterrecreatie. Van oudsher
richt het denken en werken van Rijkswaterstaat zich in sterke mate op veiligheid en
verkeer, waarbij recreatie minder aan bod komt.

Waterschappen
De waterschappen beheren een groot deel van de kleine waterwegen (sloten smaller
dan 6 meter. Zij zorgen tevens voor ca. 55.000 km aan waterwegen en vele kilometers
aan zeedijken, rivierdijken, IJsselmeerdijken en wegen (Unie van Waterschappen,
2000). Daarmee beheren de waterschappen een omvangrijk netwerk van lineaire
elementen in het landelijk gebied. Deze elementen zijn vooral interessant voor
routegebonden vormen van recreatie zoals wandelen, fietsen en kanovaren. De kaden,
dijken en waterlopen met aangrenzende oevers zijn bovendien geschikt voor vissen,
zwemmen en zonnen.
De waterschappen zijn verenigd in de Unie van Waterschappen (UvW). Zij is actief in
de strategische beleidsontwikkeling op het terrein van het regionale waterbeheer, en
maakt daartoe deel uit van vele overleg- en adviesorganen. De Unie is nationaal en
internationaal spreekbuis en belangenorganisatie van alle Nederlandse
waterschappen en vormt het natuurlijk aanspreekpunt.

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Provinciale Landschappen
In de natte natuurgebieden beheren onder meer Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer en Provinciale Landschappen het water en de oevers, en zijn daarmee
verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van deze gebieden. Deze organisaties
zetten zich in voor het instandhouden, herstellen en ontwikkelen van bos-, natuur,
landschaps- en cultuurhistorische waarden. De recreatiefunctie wordt binnen het
beleid van de natuurorganisaties steeds belangrijker. ‘Vermaatschappelijking’ is
bijvoorbeeld een belangrijk thema binnen het beleid van Staatsbosbeheer. Om inzicht
te krijgen in de behoeften vindt er regelmatig overleg plaats met verschillende
gebruikersgroepen.

5.3

Belangenorganisaties
Dit zijn organisaties die belangen behartigen voor (ondernemers in) watersport en
recreatie; natuur en milieu; en de beroepsvaart. Deze paragraaf bevat een selectie van
de belangrijkste organisaties en is geenszins ‘volledig’. Er wordt onderscheid gemaakt
tussen belangenorganisaties van ondernemers, gebruikers en natuur/milieu.

Ondernemersorganisaties
RECRON
De Vereniging van Recreatieondernemers Nederland is opgericht in 1969 en telt
momenteel circa 1.800 leden. De activiteiten van RECRON zijn erop gericht om te
streven naar een optimaal ondernemersklimaat in de recreatiebranche en de
behartiging van de collectieve en individuele belangen van de leden. Schoon
zwemwater is één van de thema’s waar de RECRON aandacht aan besteedt.
Om de collectieve en individuele belangen ook op provinciaal en lokaal niveau te
kunnen behartigen, heeft elke provincie een eigen regiomanager. De regiomanager is
het aanspreekpunt voor de leden, ondersteunt het districtsbestuur en
vertegenwoordigt RECRON bij regionale en lokale overheden en andere instanties die
betrokken zijn bij de recreatiebranche.

HISWA
HISWA Vereniging is de overkoepelende belangenorganisatie van alle bedrijfssoorten
in de watersportindustrie. Bij de vereniging zijn 1100 grote en kleinere bedrijven in
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17 bedrijfstaksectoren aangesloten. De dienstverlening strekt zich uit over 3
specifieke productgroepen: Jachtbouw (waaronder jachtbouwers,
onderhoud/reparatiewerven, architecten, experts en makelaars); Handel (waaronder
importeurs van schepen, motoren, maritieme toeleveranciers, elektronica en
equipement); en Recreatie (waaronder jachthavens, verhuurbedrijven en vaarscholen).

Platform Toerisme en Recreatie
Het Platform Toerisme en Recreatie van VNO-NCW en MKB Nederland is een
samenwerkingsverband van de toeristisch recreatieve (branche)organisaties in
Nederland. Het PTR behartigt de gezamenlijke belangen van ondernemers in deze
sector. PTR staat daarvoor in overleg met ambtenaren en politici. De volgende
partijen zijn lid van het Platform Toerisme en Recreatie: ANVR, Club van Elf, Hiswa,
KHN, Koninklijk Nederlands Vervoer, LTO, MKB, Nederlandse Vereniging van
Luchthavens, RECRON, VNO-NCW.

Koninklijke Horeca Nederland
Horecaondernemers in waterrecreatiegebieden (bijvoorbeeld strandtenthouders)
hebben belang bij ondersteuning en inspraak bij de ontwikkeling van deze gebieden.
Koninklijke Horeca Nederland is met 20.700 leden de brancheorganisatie voor
horecaondernemers. De leden worden geadviseerd door specialisten en
regioconsulenten van de Koninklijke Horeca Nederland.

BBZ
De Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ) bestaat sinds 1979 en na de fusie met de
motorcharterschepen (MCVN) is ze sindsdien uitgegroeid tot een volwaardige
vereniging met zo'n 500 leden en een professioneel secretariaat met 3 medewerkers.
Van de 542 traditionele charterschepen in Nederland zijn ongeveer 300 schepen lid
van de BBZ.

Gebruikersorganisaties
ANWB
De afdeling belangenbehartiging van de ANWB besteedt aandacht aan het thema
waterrecreatie. De ANWB voert bijvoorbeeld het Blauwe Vlag programma (zie
paragraaf 6.7) uit. Tevens behartigt de ANWB de recreatieve belangen van haar leden
op gebiedsniveau. De ANWB zet zich bijvoorbeeld in voor het behoud van recreatieve
voorzieningen bij de Maaswerken.

Watersportverbond
Het Watersportverbond komt op voor de belangen van alle watersporters in
Nederland. Het verbond telt 115.000 leden en circa 500 aangesloten verenigingen.
Voor de drie doelgroepen: surfers, zeilers en motorbootvaarders zet het verbond zich
in op het gebied van belangenbehartiging, breedtesport en topzeilen.

Het Nederlands Platform voor WaterRecreatie (NPvW)
Het NPvW is op 1 januari 2005 opgericht als opvolger van het Watersportberaad en is
een samenwerkingsverband van organisaties die actief zijn op het gebied van
waterrecreatie. Het heeft ten doel de samenwerking tussen de aangesloten leden te
verbeteren, onder meer door onderling informatie uit te wisselen en overleg met
elkaar te voeren over actuele zaken. Aangesloten organisaties zijn o.m. Koninklijke
Toeristenbond ANWB; Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM);
Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club (KNMC); Koninklijke Nederlandsche
Schaatsenrijders Bond (KNSB); Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ en het
Watersportverbond.

Stichting Recreatietoervaart Nederland
De Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN) behartigt de belangen van de
toervaart. De SRN is ontstaan uit een samenwerkingsverband van de ministeries van
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Verkeer en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Visserij, Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieu en Economische Zaken, de provinciale besturen, de ANWB, het
toenmalig KNWV en de HISWA. De SRN heeft zich ten doel gesteld om het net van de
Nederlandse bevaarbare wateren te behouden en verder te ontwikkelen tot één
aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet. Naast
kwantiteit (lengte en belemmeringen) van het toervaartnet, besteedt de SRN ook
steeds meer aandacht aan de kwaliteit ofwel de aankleding van het toervaartnet.
De subsidieregeling ‘Versterking Recreatiesector’, de financiële basis van de
uitvoering van het BRTN beleid door SRN, maakte op 1 januari 2007 plaats voor het
Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), een zeven jarige afspraak tussen rijk en
provincies. Het rijksdoel ‘Landelijke Routenetwerken(LR) varen’, is één van de acht
thema’s van het Meerjarenprogramma Vitaal Platteland van het ministerie van LNV.
Regie en budget van dit rijksdoel berusten met ingang van 2007 bij de provincies. De
provincies (IPO) hebben SRN gevraagd hen te adviseren en begeleiden bij de
uitvoering van de kerntaak van de BRTN, het knelpuntvrij maken van het
basistoervaartnet, tijdens de uitvoeringsperiode 2007 – 2013.

Sportvisserij Nederland
Sportvisserij Nederland behartigt de belangen van sportvissers in Nederland. In
Nederland zijn er bijna 1.000 hengelsportverenigingen. Hiervan zijn ruim 900
verenigd in 19 regionale federaties. Sportvisserij Nederland (voorheen NVVS) is de
landelijke overkoepelende organisatie van deze 19 federaties.

Stichting Landelijk Fietsplatform
De Stichting Landelijk Fietsplatform behartigt de belangen van fietsers bij het
ontwikkelen en onderhouden van landelijke en regionale netwerken van fietsroutes.
Het Landelijk Fietsplatform houdt zich actief bezig met thema’s als het verbeteren
van de ontsluiting en bereikbaarheid van het landelijk gebied en recreatief
medegebruik. Met financiële middelen van LNV, maar ook uit het Investeringsbudget
Landelijk Gebied (ILG) kan het Fietsplatform een bijdrage leveren aan
kwaliteitsverbeteringprojecten. Daarnaast ontvangt het Fietsplatform subsidiegeld
van provincies en overige instanties, een financiële bijdrage van organisaties als
ANWB, Rai en genereert het inkomsten uit de verkoop van gidsen.

Wandelplatform
De Stichting Wandelplatform-LAW is een koepelorganisaties van wandelend
Nederland waarbij meerdere wandelorganisaties zijn aangesloten. Het
Wandelplatform ontwikkelt en beheert een netwerk van lange-afstand-wandelpaden
en geeft gidsen uit. Daarnaast behartigt de stichting de belangen van wandelaars. Op
landelijk niveau streeft het Wandelplatform naar beleidsbeïnvloeding, zodanig dat er
in het overheidsbeleid meer aandacht is voor openluchtrecreatie, i.c. wandelen.
Daarnaast behartigt het wandelplatform de belangen van de wandelaar op regionaal
en lokaal niveau.

De Nederlandse Kanobond (NKB) en Toeristische Kano Bond Nederland (TKBN)
De Nederlandse Kanobond (NKB) en de Toeristische Kano Bond Nederland (TKBN)
behartigen de belangen van de kanovaarders. De NKB is een landelijk erkende
sportbond, waarbij zowel verenigingen als natuurlijke personen aangesloten zijn. De
NKB behartigt de belangen van alle kanovaarders en is gericht op zowel de
wedstrijdsport als recreatie varen. De TKBN is opgericht in 1987 met het doel de
recreatieve kanosport te bevorderen. De TKBN is een landelijke bond waarbij zowel
verenigingen als natuurlijke personen aangesloten zijn. Zij behartigt de belangen van
alle recreatieve kanovaarders, waarvoor zij over een groot aantal regionale
vertegenwoordigers beschikt. Beide bonden organiseren opleidingen, toertochten en
meerdaagse (kampeer) trektochten in binnen- en buitenland. (Watersportberaad,
2001).
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Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB)
De belangen van de roeiers (zowel de wedstrijd- als de recreatie roeiers) worden
behartigd door de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB). De KNRB is de
overkoepelende organisatie van de ruim honderd roeiverenigingen in Nederland. De
KNRB telt momenteel (2007) ongeveer 27.000 leden en 110 aangesloten clubs. Voor het
recreatieve roeien ondersteunt de KNRB allerlei activiteiten van roeiverenigingen en
leden, zoals het geven van opleidingen, activiteiten voor junioren, voor minder valide
roeiers, voor jeugdkampen en voor het organiseren van toertochten.
Daarnaast zijn er nog tal van kleinere bonden en verenigingen die zich bezig houden
met de belangenbehartiging van waterrecreanten, waaronder:
 Surfbond (Holland Surf Association)
 Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond – KNSB
 Nederlandse Onderwatersport Bond – NOB
 Nederlandse Vereniging van Toerzeilers – NVvT
 Nederlandse Waterski Bond – NWB
 Wadvaarders
 Koninklijke Nederlandse Motorboot Club
Ook zijn er lokale en regionale samenwerkingsverbanden, zoals het Toeristische
Overleg Waddenzee (TOW); Stichting Waterrecreatie IJsselmeer en Randmeren en het
Breed Overleg Deltawateren (BOD), waarbij vertegenwoordigers van verschillende
recreatieactiviteiten samenwerken.

Natuur en milieuorganisaties
Stichting Natuur en Milieu
Stichting Natuur en Milieu is in 1972 opgericht door vier milieuorganisaties. Drie
daarvan gingen in de nieuwe Stichting op, terwijl de vierde, Natuurmonumenten,
onafhankelijk verder bleef bestaan. De organisatie pleit bij overheden, bedrijven en
de politiek voor duurzame oplossingen voor natuur- en milieuproblemen, en
mobiliseert de publieke opinie. De Stichting zet zich in voor de verbetering van de
luchtkwaliteit, betere verbinding van natuurgebieden, meer stilte, duisternis en
openheid, en voldoende groen voor iedereen. Watergerelateerde resultaten van de
activiteiten van Stichting Natuur en Milieu zijn ondermeer het voorkomen van de
inpoldering van het Markermeer; geen A6-A9 langs het Naardermeer; en minder
gebruik van mest en bestrijdingsmiddelen resulterend in schoner oppervlaktewater.

Waddenvereniging
De Waddenvereniging is in 1965 opgericht, en werkt aan het herstel, het beheer en
het behoud van de Waddenzee. De werkgebieden van de vereniging zijn duurzame
havens en industrie; gaswinning; herstel duinen; klimaatverandering; militaire
activiteiten, Natura 2000 en visserij. Op het gebied van recreatie houdt de
Waddenvereniging zich bezig met een proef ‘droogvallen’ voor zeilers, waarbij de
mogelijkheden om in de Waddenzee droog te vallen voor waterrecreanten verruimd
zijn. Ook maakt de vereniging bezwaar tegen kitesurfen in bepaalde gebieden waar de
(grote) vliegers de vogels te veel kunnen verstoren. 2

Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer (VBIJ)
De Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer is een samenwerkingsverband van
Landschap Noord-Holland, Waddenvereniging, It Fryske Gea, Het Flevo-landschap en
IJsselmeervereniging. De doelstelling van de stichting is om samen met alle
betrokkenen te komen tot een verantwoord behoud en beheer van het
IJsselmeergebied, waarbij alle huidige ecologische, landschappelijke, recreatieve,
cultuurhistorische en economische waarden behouden blijven en versterkt worden. In
haar toekomstvisie is het IJsselmeer in 2050 een deels zoet, deels zout estuarium met
2

Bron: Jaarverslag Waddenvereniging 2006
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een door de mens beheerst getij. Op het gebied van waterrecreatie pleit de vereniging
voor onderlinge afstemming van uitbreiding of nieuwbouw van jachthavens.

5.4

Kennisorganisaties
Een greep uit de organisaties die zich bezighouden met kennisontwikkeling en
onderzoek op het gebied van water en/of recreatie:

RIKZ (inmiddels Waterdienst)
Het Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) levert o.a. kennis van alles
wat betrekking heeft op de zee om een duurzaam gebruik van estuaria en zeeën te
bevorderen. Daarnaast is deze kennis nodig om bescherming te leveren tegen
overstromingen. In eerste instantie is het RIKZ een adviesdienst voor het ministerie
van verkeer en waterstaat. Daarnaast is RIKZ ook actief voor andere
overheidsinstellingen, zowel nationaal als internationaal.

Alterra
Alterra is een kennisinstituut gericht op de groene leefomgeving. Als onderdeel van
Wageningen Universiteit en Researchcentrum bundelt Alterra haar kennis om tot
duurzaam en maatschappelijk gebruik van de groene ruimte te komen. Alterra
verricht onafhankelijk onderzoek binnen vijf werkvelden, waaronder het werkveld
“Water en Klimaat”.

Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum
De Stichting Recreatie is een kennis- en innovatiecentrum op het gebied van
vrijetijdsactiviteiten in de openbare ruimte. De Stichting Recreatie verzamelt,
bewerkt en verspreidt kennis ter versterking en vernieuwing van de recreatie in
Nederland. De Stichting Recreatie beheert het beleidsondersteunende ruimtelijk
informatie systeem (BORIS) voor het ministerie van LNV, waarmee digitale
geografische data over recreatie helder weergegeven kunnen worden. Tevens beheert
de Stichting Recreatie een grote bibliotheek waarvan de volledige collectie via
internet voor iedereen beschikbaar is. De collectie bevat boeken, rapporten,
naslagwerken en vaktijdschriften over onder andere recreatie, natuur, groene ruimte,
landbouw, toerisme,verkeer, veiligheid, milieu en sport.

5.5

Promotieorganisaties
Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen NBTC (voorheen Toerisme en
Recreatie Nederland -TRN) is met name een destination marketing organisatie die het
toeristisch en zakelijk reisverkeer naar en in Nederland bevordert. Daarnaast zet het
NBTC zich in voor het creëren van een aantrekkelijke, concurrerende en toegankelijke
toeristisch-recreatieve infrastructuur, ook op het water.
Op provinciaal niveau wordt de promotie van (water)recreatiegebieden gecoördineerd
door Provinciale Bureaus voor Toerisme (PBT’s). Op lokaal niveau hebben de VVV’s
deze taak.

5.6

Knelpunten
Uit bovenstaande analyse blijkt dat er een groot aantal organisaties betrokken is bij
het thema waterrecreatie. De afstemming en coördinatie tussen de verschillende
partijen is echter niet optimaal, waardoor de kansen die er voor waterrecreatiesector
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zijn, niet altijd benut worden. Op rijksniveau houden onder meer de volgende
ministeries zich met het thema bezig; ministerie van LNV (recreatie), EZ (toerisme),
VROM (ruimtelijke kwaliteit), V&W (waterbeheer en beheer vaarwegen). Het
versnipperde beleid zorgt er voor dat er op rijksniveau geen duidelijk aanspreekpunt
is voor waterrecreatie.
De organisatiegraad en professionalisering van toeristisch-recreatieve sector is de
laatste jaren op landelijk niveau toegenomen. Het Platform Recreatie en Toerisme is
een samenwerkingsverband van toeristisch-recreatieve (branche)organisaties. Hoewel
de sector in de afgelopen periode professioneler is geworden, is de organisatiegraad
laag in vergelijking met bijvoorbeeld de natuur- en agrarische sector.
Versnippering en kleinschaligheid zijn kenmerkend voor de toeristisch-recreatieve
sector op gebiedsniveau. De decentralisatie impuls heeft er toe geleid dat beslissingen
over recreatie en toerisme steeds meer op provinciaal niveau worden genomen.
Ondernemersorganisaties als HISWA, Recron en KHN hebben hun
organisatiestructuur hierop afgestemd door met regioconsulenten te werken. De
gebruikersorganisaties hebben over het algemeen minder mogelijkheden om
vergelijkbare aanpassingen door te voeren. Voor gebruikersorganisaties is het
moeilijk om te participeren in netwerken en regionaal hun belangen te behartigen.
Vooral de kleine watersport is hierbij ondervertegenwoordigd. Deze
gebruikersorganisaties zijn veelal afhankelijk van vrijwilligers en beperkte financiële
middelen.

Bronnen
VROM-raad (2006) Groeten uit Holland, qui è fantastico! Advies over vrije tijd, toerisme en
ruimtelijke kwaliteit, VROM-raad, Den Haag.
SME Milieu Adviseurs / RIKZ (2002), Recreatie tussen wal en schip?De rol van water en
Rijkswaterstaat bij waterrecreatie, Rapport RIKZ/2002.010.
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6

BELEIDSTHEMA’S
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste beleidsthema’s die rondom waterrecreatie
spelen beschreven. Elke paragraaf behandelt een thema en wordt afgesloten met een
overzicht van geraadpleegde bronnen. Naast thema’s als ‘toegankelijkheid’ en ‘natuur
& milieu’ wordt ook de betekenis van wet- en regelgeving, zoals de Kaderrichtlijn
Water en de Zwemwaterrichtlijn, voor waterrecreatie behandeld.

6.1

Toervaart
Waterrecreatie en recreatietoervaart zijn in het ‘Beheersplan voor de rijkswateren
2001 – 2004’ (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) aangewezen als functies die
binnen een watersysteem een plaats moeten vinden. Voor de gemeenschappelijke
beheerders van het basistoervaartnet wordt het steeds belangrijker om te weten wie
de klant is, wat hem beweegt en hoe hij oordeelt over ‘het product toervaartnet, zoals
zij dat aanbieden. Het ‘product toervaartnet’ ontleent zijn waarde aan de
mogelijkheid om verschillende tochten te maken, aan het gevarieerde vaarwater, aan
de historische stadjes en dorpen en aan rust en ruimte, in combinatie met natuur- en
landschappelijke waarden (Goossen, 2002).
Voor het in stand houden en verbeteren van de vaarwegen voor de recreatietoervaart
is de Beleidsvisie RecreatieToervaart in Nederland (BRTN) opgesteld. Voor de
uitvoering hiervan is in 1995 de Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN)
opgericht. De SRN is een samenwerkingsverband van ANWB, Watersportverbond,
HISWA Vereniging, VNG, Unie van Waterschappen, rijk en provincies. De uitvoering
kenmerkt zich door het oplossen van knelpunten. De omzetting van het beleid in
concrete projecten vindt jaarlijks plaats in het Meerjaren Uitvoeringsprogramma
(MUP) van SRN. Bij de realisatie van deze projecten wordt uitgegaan van een integrale
aanpak. Deelname van publieke en private ondernemingen aan dit
uitvoeringsprogramma wordt bevorderd.
Vanaf 2007 worden financiële bijdragen voor het knelpuntvrij maken van het
basistoervaartnet beschikbaar gesteld via het Investeringsbudget Landelijk Gebied
(ILG), een afspraak tussen rijk en provincies. Het rijksdoel Landelijke Routenetwerken
Varen is één van de acht thema’s van het Meerjarenprogramma Vitaal Platteland van
het Ministerie van LNV. De taakstelling is een knelpuntvrij basistoervaartnet in 2013.
In de BRTN worden naast de fysieke knelpunten op het basistoervaartnet ook de
kwaliteitsknelpunten genoemd. De kwaliteit van recreatie vaarwegen wordt bepaald
door de toegankelijkheid van oevers, aanlegplaatsen in landelijk gebied,
aantrekkelijke historische stadshavens en landschap en cultuurhistorie langs de
vaarroutes. Bevorderd moet worden dat deze kwaliteitsknelpunten worden
meegenomen in het kader van het integrale gebiedsgerichte beleid (Stichting
Recreatietoervaart Nederland, 2000).
Ook RWS heeft zich afgelopen jaren ontwikkeld tot een moderne waterbeheerder
volgens het principe van integraal waterbeheer. Bij integraal waterbeheer van het
hoofdwatersysteem staat de afweging van belangen centraal. Naast belangen als
veiligheid tegen overstroming en de vaarwegfunctie gaat het daarbij ook om natuur
en recreatie. Als instrument om de waterrecreatie een plek te geven binnen de
planvorming is in 2003 de Waterrecreatiekansenkaart (WRKK) ontwikkeld. Dit
instrument maakt het mogelijk om kansen om waterrecreatie mee te nemen in
uitvoeringstaken beter in beeld te krijgen zodat hier vroegtijdig op kan worden
ingespeeld. De WRKK kan als communicatiemiddel dienen. De dialoog met partijen in
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de regio als provincie, gemeenten, recreatieorganisaties, terreinbeheerders en
regionale waterbeheerders wordt hierdoor ondersteund (Luning, 2003).
In 2002 is door Royal Haskoning in samenwerking met RIZA, RWS directie Limburg,
provincies Limburg en Overijssel, Unie van Waterschappen, Waterschap Peel en
Maasvallei, het Watersportberaad en de KNWV het instrument WRKK ontwikkeld en in
de praktijk van RWS directie Limburg (voor het beheergebied van de provincie
Limburg) getoetst. Deze pilot heeft geleid tot diverse aanbevelingen met betrekking
tot inhoud, proces en communicatie. Een van de aanbevelingen is dat de
implementatie in het planvormingstraject van essentieel belang is om recreatie
daadwerkelijk mee te nemen in het integraal waterbeheer (Luning, 2003). Uit de nu
uitgevoerde literatuurstudie blijkt dat het initiatief voor een
waterrecreatiekansenkaart de laatste jaren niet verder is doorontwikkeld of ingezet
bij planvorming, mede doordat RWS zich meer heeft toegelegd op de kerntaak
waterbeheer en minder op waterrecreatie.

Bronnen
Adviesdienst Verkeer en Vervoer (2002), Waterrecreatie en het beheer van de rijkswateren,
achtergrondinformatie voor de implementatie van waterrecreatie in beheersplannen nat,
documentatierapport, Adviesdienst Verkeer en Vervoer, Rotterdam.
Goossen, C.M. en F. Langers (2002), Recreatietoervaart; 9 jaar later, Alterra, Wageningen.
Stichting Recreatietoervaart Nederland (2000), Beleidsvisie recreatietoervaart Nederland
BRTN 2000, Stichting Recreatietoervaart Nederland, Den Haag.
Luning, E. en S. Uenk (2003), Handreiking Waterrecreatiekansenkaart, RIZA, Lelystad.
Huis, F. en E. Tuunter (2006), Nulmeting basistoervaartnet, Stichting Recreatie, Den Haag.
Stichting Recreatietoervaart Nederland (2006), MUP-BRTN 2006-2010,
meerjarenuitvoeringsprogramma beleidsvisie recreatietoervaart in Nederland 2006-2010,
Stichting Recreatietoervaart Nederland, Driebergen.

6.2

Kleine Waterrecreatie
De kleine waterrecreatie omvat verschillende recreatievormen, die in hoofdzaak op
gebruik van het water zijn gericht en waarvoor geen of relatief eenvoudige
hulpmiddelen zijn vereist. De beoefenaars van kleine waterrecreatie vormen zelfs de
grootste groep van recreatieve watergebruikers.
In het beleid wordt deze groep waterrecreanten echter min of meer vergeten. De
afgelopen jaren is er weinig tot geen aandacht besteed aan de kleine waterrecreatie.
In 2001 is door het Watersportberaad (nu opgegaan in het Nederlands Platform voor
Waterrecreatie) een Beleidsvisie voor de Kleine Waterrecreatie uitgebracht. Met deze
visie dragen zij ideeën, argumenten en handvatten aan voor overheden,
terreinbeherende organisaties en anderen ten behoeve van de uitwerking van
bestaand en toekomstig beleid. In deze beleidsvisie wordt het volgende streefbeeld
voor 2020 geschetst:
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In het jaar 2020 is een veerkrachtig, robuust en samenhangend natuurlijk systeem
ontwikkeld, waarin recreatie en natuur naast elkaar voorkomen en elkaar waar dat
mogelijk is in functie versterken. De recreatie zorgt daarbij voor een groot
draagvlak voor het behoud van bestaande natuur en het ontstaan van nieuwe
natuurlijke ontwikkelingen. De natuur vormt een belangrijk kader voor de
recreatieve ontwikkeling. In het bijzonder geldt deze situatie voor de
natuurvriendelijke vormen van kleine waterrecreatie. Er is een uitgebreid netwerk
van wateren aangewezen, dat in planologische zin zodanig is vastgelegd dat de
gebruiksmogelijkheden duurzaam zijn verzekerd. De situatie in stedelijke gebieden
is sterk verbeterd door het beter toegankelijk maken van het water en het aanleggen
van nieuwe verbindingen. De grotere waterrecreatiegebieden, zoals meren, plassen
en kustgebieden zijn optimaal ingericht voor de verschillende vormen van kleine
waterrecreatie door de aanleg van diverse voorzieningen. Zowel in kwantitatieve als
in kwalitatieve zin is het voorzieningenniveau voor de kleine waterrecreatie op een
hoger peil gebracht. In veel gevallen bleek het mogelijk om binnen het kader grotere
projecten talrijke voorzieningen te realiseren. De verbeteringen zijn onder meer tot
stand kunnen komen doordat de verschillende vormen van kleine waterrecreatie in
het beleid als één geheel zijn beschouwd. Juist door een grote mate van
samenwerking van de recreatie-organisaties is het mogelijk gebleken meer tot stand
te brengen dan vanuit de afzonderlijke vormen mogelijk was geweest. Ook is het van
groot belang gebleken, dat de kleine waterrecreatie als een integraal onderdeel van
de planvorming in de ruimtelijke ordening is opgenomen. Daardoor was het
mogelijk telkens in een vroegtijdig stadium van de planvorming de belangen van de
kleine waterrecreatie te behartigen. Tenslotte is het van belang te vermelden dat ook
de verschillende overheden een belangrijke rol hebben gespeeld bij het tot stand
komen van de situatie zoals hiervoor is beschreven. Zij hebben onder andere zorg
gedragen voor het bestuurlijk-juridisch kader en het vastleggen van de
planologische status voor het netwerk van wateren. Bovendien hebben zij ook in
financiële zin bijgedragen aan het oplossen van voorkomende knelpunten.
Buro Stroband (2001), Beleidsvisie kleine waterrecreatie Nederland 2001-2010
Ter realisering van dit streefbeeld pleit het rapport ervoor dat overheden zich meer
gaan richten op de kleine waterrecreatie als geheel. Ook stellen de betrokkenen voor
om te komen tot een Netwerk Kleine Waterrecreatie.
In de literatuur zijn geen aanwijzingen gevonden dat deze beleidsvisie daadwerkelijk
tot acties heeft geleid. Meer beleidsaandacht voor dit thema is gewenst.
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6.3

Toegankelijkheid
Toegankelijkheid is een belangrijk thema in de recreatiesector. De afgelopen jaren
zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar toegankelijkheid, met name gericht op
wandelen, fietsen en toegankelijkheid van oevers. Voor de toegankelijkheid van water
is nog relatief weinig aandacht.
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Toegankelijkheid oevers
Openbaar toegankelijke oevers zijn voor de recreatie het meest ideaal, maar deze
situatie doet zich niet overal voor. Er is niet overal toestemming om aan de oever te
komen en soms zijn er beperkingen in verband met beschermde natuurgebieden
(Watersportberaad, 2001). Vooral voor de grote groep wandelaars, fietsers en
sportvissers is het belangrijk dat oeverpaden langs beken, kanalen en rivieren vrij
toegankelijk zijn. Dat is inmiddels het geval voor de gebieden die bij Rijkswaterstaat
in beheer zijn. In sommige gevallen worden om veiligheidsredenen aan het gebruik
grenzen gesteld en paden afgesloten. Oeverpaden die geen functie meer vervullen
worden niet meer actief onderhouden door het Rijk, maar lokale initiatieven voor
onderhoud of verbetering van het recreatief gebruik zullen door het Rijk worden
ondersteund. Van de waterschappen wordt verwacht dat ook zij de oevers die zij in
beheer hebben zoveel mogelijk voor recreatief medegebruik openstellen. Een
zorgpunt is de mogelijk barrièrewerking van spoorlijnen, wegen en waterlopen in
recreatieve routes. Het is van belang dat alle overheden daar zo mogelijk oplossingen
een kans bieden (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2007).
Waterschappen staan open voor recreatief medegebruik, maar verschillende
waterschappen worstelen met de plaats die ze het kunnen geven binnen de
taakuitoefening. Daardoor lopen waterschappen bij het omgaan met recreatief
medegebruik tegen een aantal moeilijkheden aan. Bijvoorbeeld lever je als waterschap
alleen een passieve bijdrage of ook een actieve bijdrage aan recreatief medegebruik?
Hoe werk je samen met andere partijen en hoe ga je om met verzoeken tot
openstelling of het realiseren van voorzieningen? Draag je als waterschap bij in de
kosten en het beheer en onderhoud van de recreatievoorzieningen? En hoe ga je als
waterschap om met grondeigenaren en met aansprakelijkheid?

Toegankelijkheid water
Bij de toegankelijkheid van water is onderscheid te maken in ‘het er mogen komen’
en ‘het er kunnen komen’. De eerste vorm van toegankelijkheid is bijvoorbeeld
vastgelegd in nationale wetten, provinciale verordeningen en gemeentelijke
bestemmingsplannen. Voor de tweede vorm van toegankelijkheid zijn de
beschikbaarheid van water en de aanwezigheid van belemmerende kunstwerken
belangrijke aspecten (Buro Stroband, 2001). Fysieke knelpunten in het bestaande
toervaartnetwerk zijn in 2006 door Stichting Recreatie onderzocht. De provincies
zullen met behulp van deze knelpuntenlijst met de rijksoverheid afspraken maken
over de beschikbare financiële middelen om de vaarwegknelpunten in de periode tot
2014 weg te werken (Huis, 2006).
Er is weinig bekend over plannen of beleid voor het toegankelijk maken van
waterwegen die nu nog niet toegankelijk zijn voor waterrecreatie. Een analyse naar
de noodzaak voor meer toegankelijke waterwegen voor de verschillende soorten
waterrecreatie ontbreekt.
Het toegankelijk maken van nieuwe waterwegen is een mogelijkheid om de
verbinding tussen stad en land te verbeteren. Er is volop aandacht voor de verbinding
tussen stad en land via groen (lopen/fietsen), maar een verbinding via blauw kan ook
een oplossing zijn. Naast het basistoervaartnet is er namelijk nog veel vaarwater dat
met kleinere boten kan worden bevaren. Soms is dit water door dammen of lage
bruggen van het basistoervaartnet gescheiden. Hier liggen nog vele mogelijkheden om
het basistoervaartnet uit te breiden.
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6.4

Kaderrichtlijn Water
Sinds eind 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Die moet er
voor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op
orde is. De uitvoering van de KRW vraagt een grote inspanning van verschillende
partijen, zowel internationaal, nationaal als regionaal. Het is nog niet duidelijk
welke gevolgen de KRW precies voor ons land heeft, ook niet als het gaat om
recreatie. Welke inspanning wij moeten leveren voor de KRW, wordt de komende
jaren duidelijk. Uiteindelijk worden de doelen en maatregelen in 2009 vastgesteld
in het stroomgebied beheerplan. Het betreft de volgende vier internationale
stroomgebieden namelijk Schelde, Eems, Maas en Rijn.
De KRW schrijft voor dat de stroomgebieden worden ingedeeld in waterlichamen. Er
zijn twee soorten waterlichamen: oppervlaktewaterlichamen en
grondwaterlichamen. Een oppervlaktewaterlichaam is een onderscheiden
oppervlakte water van aanzienlijke omvang zoals (een deel van) een rivier, beek,
kanaal of meer. Grondwaterlichamen zijn bijvoorbeeld onder te verdelen in zandige
lagen, klei-veengebieden, duingebieden, diepe zandige lagen en menselijke
consumptie. De KRW kent chemische én ecologische doelen.
Vanuit de recreatiesector (het sectoroverleg R&T) is aangegeven dat een studie naar
de gevolgen van de KRW voor de sector wenselijk is. De Directie Platteland van het
Ministerie van LNV heeft de Stichting Recreatie daarom gevraagd een verkenning uit
te voeren. Wat zijn de positieve én negatieve gevolgen van de KRW? En op welke
manier worden de recreatiebelangen meegenomen in het proces? Deze studie zal in
2008 worden afgerond. Aan de hand van de maatregelpakketten zal worden
nagegaan welke kansen en bedreigingen de KRW voor de verschillende
recreatieactiviteiten met zich meebrengt. Het realiseren van een natuurvriendelijke
oever kan bijvoorbeeld positief zijn voor de beleving van de kanoër, maar de
toegankelijkheid van diezelfde oever voor vissers verminderen.
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6.5

Zwemwaterrichtlijn
In het belang van de gezondheid van zwemmers trad in 1976 een Europese richtlijn in
werking (Zwemwaterrichtlijn 76/160/EEG). De betrokken landen monitoren verplicht
de oppervlaktewateren die zijn aangewezen als zwemwaterlocatie op de kwaliteit van
het water aan de hand van een aantal parameters. Omdat deze richtlijn sterk
verouderd was, is er in 2006 een nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn van kracht
geworden. Niet alleen moeten de strengere regels van deze nieuwe richtlijn ervoor
zorgen dat het zwemwater schoner wordt, ook de informatievoorziening aan
zwemmers moet verbeteren. Momenteel vindt de juridische omzetting van de EU
richtlijn in nationale wet- en regelgeving plaats. Deze wet- en regelgeving moet in
maart 2008 gereed zijn.
Volgens de nieuwe richtlijn voldoet in Nederland zo’n acht procent van het
zwemwater in binnenwateren niet aan de nieuwe, strengere normen. Voor zwemwater
aan de kust geldt dit voor circa 1 procent van de locaties. Nederland heeft tot 2015 de
tijd om de zwemwaterkwaliteit naar het verplichte kwaliteitsniveau te brengen. Voor
iedere locatie die niet voldoet aan de normen van de nieuwe richtlijn, bestaat de keus
om maatregelen te nemen of de locatie te sluiten. Voor iedere locatie moet worden
gezocht naar de oorzaken van de verontreiniging en maatregelen om de kwaliteit te
verbeteren. Nederland krijgt vijf jaar om deze informatie voor alle locaties te
verzamelen.
De nieuwe richtlijn zal effect hebben op het toeristisch-recreatieve aanbod van
Nederland en op de economische bedrijvigheid in de sector recreatie en toerisme. De
Stichting Recreatie heeft in opdracht van het Ministerie van LNV onderzocht wat de
mogelijke economische en maatschappelijke effecten van deze nieuwe
zwemwaterrichtlijn zijn. Op beide fronten kan de strengere richtlijn zowel positieve
als negatieve invloed hebben. Positief aan de nieuwe richtlijn is dat recreanten
minder vaak ziek zullen worden als gevolg van zwemmen in vervuild water. Tevens
kan Nederland zich toeristisch profileren met de aanwezigheid van veel schoon
zwemwater. De nieuwe richtlijn kan ook grote negatieve gevolgen hebben. Mensen
verliezen ‘hun’ zwemlocatie, bedrijven verliezen inkomsten en investeringen liggen
er ‘werkloos’ bij. Bij meerdere probleemlocaties in één regio kan deze regio zijn
toeristische aantrekkingskracht verliezen.
Om de negatieve gevolgen te voorkomen dient geïnvesteerd te worden in maatregelen.
De (rijks)overheid moet hierbij een afweging maken tussen verschillende typen kosten
en baten, zoals kosteneffectiviteit, huidige gebruikswaarde en uitwijkmogelijkheden.
Overigens verplicht de Europese Unie in beginsel landen om te investeren in
probleemlocaties, ook als de kosten hiervan hoger zijn dan de economische baten
(Stichting Recreatie, 2004).
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6.6

Watersportbijdrage
In het Regeerakkoord 1998 werd de invoering van een vaarbelasting ter financiering
van milieumaatregelen aangekondigd. De staatssecretaris van Financiën stelde
daartoe in 1999 de werkgroep vaarbelasting (Commissie Kamminga) in. De conclusie
van deze commissie was dat een vaarbelasting geen haalbare kaart was. De commissie
vond wel dat de invoering van een doelheffing, een watersportbijdrage wellicht
mogelijk is. Daarvoor is wel inzicht nodig in het aantal recreatievaartuigen in ons
land en in de mogelijkheden voor het afkopen van brug-, sluis- en toegangsgelden. In
2005 heeft het ministerie van LNV de inventariserende onderzoeken naar het aantal
recreatievaartuigen in ons land en naar de mogelijkheden van het afkopen van brug-,
sluis- en toegangsgelden laten uitvoeren (Ministerie van Financiën, 1999)
De Agenda Vitaal Platteland van het ministerie van LNV bevat de volgende passage
over de watersportbijdrage:
“Het Rijk doet onderzoek naar de mogelijkheden van een watersportbijdrage (heffing
of vergunning) om te mogen varen in Nederland. Met de watersportbijdrage wordt
beoogd:





Brug-, sluis- en toegangsgelden af te kopen.
De uitvoering van het basisrecreatietoervaartnet te versterken door de
ontwikkeling van een Netwerk Kleine Waterrecreatie (roeien, kanoën, schaatsen)
en door de verbetering van de toegankelijkheid van oevers.
Milieumaatregelen m.b.t. de pleziervaart te nemen.
De veiligheid te vergroten.”

Betaalbaarheid watersport
Bij de watersporters bestaat het idee dat de uitgaven voor de watersport in de laatste
10 jaar sterker zijn gestegen dan de inflatie. Het is de vraag of de watersport nog
betaalbaar is. Voor het rijksbeleid is ‘betaalbaarheid’ op het gebied van
openluchtrecreatie een belangrijk begrip. In beginsel moet ‘een ieder’ in staat zijn
deel te nemen aan bepaalde vormen van openluchtrecreatie. Er mogen voor wat
betreft de overheid geen (onoverkomelijke) financiële belemmeringen zijn voor de
uitoefening daarvan. De toenemende kosten kunnen tot gevolg hebben dat deelname
aan de watersport voor bepaalde groepen in de samenleving tot problemen kan
leiden. Uiteindelijk kan dat leiden tot een verminderde deelname. De
kostenverhogingen zijn in belangrijke mate een gevolg van overheidsmaatregelen als
verandering van accijns, het opleggen van milieumaatregelen, het verhogen van
toeristenbelastingen, het verhogen van lokale heffingen en de aanscherping van de
ARBO-wetgeving (Buro Stroband, 2002).
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6.7

Natuur & Milieu
Natuur en Milieu in relatie tot waterrecreatie wordt een steeds belangrijker thema. Zo
wordt de recreatiesector door wetgeving verplicht om natuurgebieden in stand te
houden (Natura 2000) en zorgt milieuregelgeving voor strengere regels voor
bijvoorbeeld afvalwaterlozingen. Maar Natuur en Milieu zijn niet alleen een
beperkende factor voor waterrecreatie. De zorg voor natuur en milieu brengt ook met
zich mee dat de kwaliteit van de leefomgeving wordt gewaarborgd en dat is een
belangrijke randvoorwaarde voor waterrecreatie.

Natura2000
Natura 2000-gebieden zijn speciale zones voor beschermde dier- en plantsoorten. De
Europese Unie heeft zich ten doel gesteld in 2010 een netwerk van dit soort
natuurgebieden te realiseren. Een belangrijk instrument hiervoor is de uitvoering van
het Nederlandse Natura 2000 project.
Wat de uitwerking van Natura 2000 gaat betekenen voor de toeristisch-recreatieve
sector, is vooralsnog onduidelijk. 80% van alle watersportgebieden in Nederland is
aangewezen als Natura2000 gebied. In dergelijke gebieden is het verboden om zonder
vergunning handelingen te verrichten die de kwaliteit van het gebied en de daar
voorkomende leefgebieden van soorten kunnen verslechteren of verstoren. Aan de
mogelijk nieuwe vergunningplicht is een natuurtoets verbonden met naar
verwachting hoge onderzoekskosten. Recreatiebedrijven worden nu verplicht aan te
tonen dat hun activiteiten geen significant negatieve effecten op de natuur hebben
(Natuurwetten zetten recreatie op slot, persbericht RECRON, 2007).
HISWA Vereniging, RECRON, Watersportverbond, BBZ en Sportvisserij Nederland
hebben in 2006 een rapport gepubliceerd met de (on)bedoelde gevolgen van
Natura2000 (Waterrecreatieadvies, 2006). Dit zogeheten zwartboek is opgesteld om
aan te geven waar en waarom het in de praktijk misgaat en hoe dit kan worden
opgelost.
Door verankering van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn in de Flora- en Faunawet
en de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 zijn effectstudies nodig bij nieuwe
ontwikkelingen in de beschermde Natura2000 gebieden. Kern van het probleem wordt
veroorzaakt doordat voor het doen van deze studies op dit moment onvoldoende
kennis beschikbaar is, terwijl toch uitspraken gedaan worden waarop
overheidsbesluiten gebaseerd worden.
In 2003 is, mede namens het ministerie van Financiën, het interdepartementale
beleidsonderzoek (IBO) ‘Nederland op slot? De Europese en Nederlandse
Natuurbeschermingswetgeving nader bezien” aan de Tweede Kamer aangeboden. In
het IBO-rapport is aangegeven dat grote projecten als gevolg van de Europese
richtlijnen weliswaar voor extra kosten komen te staan en vertraging oplopen, maar
dat zij in de regel toch wel doorgang vinden. Dit geldt echter niet voor kleine
projecten, waar de extra kosten en vertragingen wel tot afgelasting hebben geleid. Dit
laatste is een belangrijke constatering voor de recreatiesector, waar het altijd om
relatief kleine projecten gaat.

Blauwe Vlag
De Blauwe Vlag is een internationale milieu-onderscheiding die jaarlijks wordt
toegekend aan stranden en jachthavens die hebben aangetoond schoon en veilig te
zijn. Het doel van de Blauwe Vlag is om overheden, ondernemers en recreanten
blijvend te betrekken bij de zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur en een
gezond milieu. Het mogen voeren van een Blauwe Vlag is een erkenning voor de
inspanningen die de strandgemeente of jachthavenbeheerder op dit gebied heeft
geleverd. Voor de recreant is de Blauwe Vlag het herkennings- en kwaliteitssymbool

68

Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum

Pre-verkenning waterrecreatie

voor schone stranden en jachthavens, veilig en schoon water en een mooie en gezonde
natuur (www.blauwevlag.nl).
De ANWB is sinds 1987 betrokken bij de Blauwe Vlag Campagne in Nederland. Begin
2007 is een overdrachtsovereenkomst getekend met de Stichting Keurmerk Milieu,
Veiligheid en Kwaliteit (KMVK). Deze onafhankelijke stichting voert keurmerken uit
voor duurzame recreatie en toerisme. Door deze samenwerking tussen de ANWB en
KMVK en het onderbrengen van meerdere kwaliteitskeurmerken in één organisatie
kunnen de beide ecolabels verder worden ontwikkeld (www.waterkampioen.nl).

Beleidsagenda Milieu, Toerisme en Recreatie (BMTR)
De economische betekenis van toerisme en recreatie is groot. De kwaliteit van de
leefomgeving, waaronder natuur, landschap, water, ruimtelijke kwaliteit en
cultuurhistorie vormt een belangrijke pijler van de sector. Het is daarom belangrijk
de kwaliteit van de leefomgeving, als randvoorwaarde voor de ontwikkeling van
recreatie activiteiten, te beschermen. Tegelijkertijd kunnen toeristisch-recreatieve
activiteiten een bedreiging vormen voor de kwaliteit van diezelfde leefomgeving en
daarmee weer voor de economische betekenis van de sector. De afhankelijkheid van
toerisme en recreatie van een goede kwaliteit van de leefomgeving zou idealiter
moeten leiden tot activiteiten en situaties, waarbij zowel de kwaliteit van het milieu
als de economische betekenis van de toerisme en recreatiesector er op vooruit gaan.
In de zomer van 1998 is de Beleidsagenda Milieu, Toerisme en Recreatie (BMTR)
gepubliceerd. De BMTR is een intentieverklaring tussen Rijk, Provincies en branche
organisaties om zich gezamenlijk in te zetten voor dergelijke win-win situaties. In de
BMTR staat een groot aantal acties om de milieubelasting, veroorzaakt door de
toeristisch-recreatieve sector, te verlagen (Boekhold, 2001). Voor onderwerpen in de
BMTR zoals vuilwaterinzameling, aangroeiwerende verven, brandstofvoorziening en
de baggerproblematiek in jachthavens zijn de afgelopen jaren diverse acties
uitgevoerd. Er zijn veel vuilwaterinzamelingstations aan de wal geplaatst en omdat
vanaf 1 januari 2009 een waterlozingsverbod in werking treedt voor de pleziervaart,
zijn ook maatregelen op boten zelf genomen. Voor de aangroeiwerende verven zijn
minder milieubelastende alternatieven onderzocht en voor de
brandstofvoorzieningen zijn risicoanalyses en inventarisaties uitgevoerd. Hoewel de
BMTR niet meer bestaat, zijn de onderwerpen nog actueel en krijgen deze veel
aandacht. Om de kennis van deze onderwerpen te actualiseren zouden gesprekken
met sectororganisaties als de HISWA, SRN en het Watersportverbond gevoerd moeten
worden.
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6.8

Veiligheid
Veiligheid op en aan het water is een thema dat de komende jaren op de politieke
agenda zal blijven staan. Het wordt drukker op de Nederlandse vaarwegen door de
groei van de beroeps- en recreatievaart, waardoor veiligheid van beide groepen
aandacht nodig heeft. Maar niet alleen de beroeps- en recreatievaart krijgen steeds
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meer met elkaar te maken, ook waterrecreanten onderling zullen manieren moeten
vinden om naast elkaar, veilig te kunnen recreëren.
Een andere vorm van veiligheid betreft die van bezoekers van watersportgebieden.
Met name de veiligheid van badgasten (zwemmers en watersporters vanaf het strand)
is belangrijk voor de aantrekkelijkheid van de kust als recreatiegebied (ZHBT
Toeristisch Advies, 2005).

Beroepsvaart versus Recreatievaart
Het wordt steeds drukker op de vaarwegen in Nederland met binnenvaartschepen,
snelle passagiersschepen, recreatievoertuigen en kleine zeeschepen. Veel mensen
genieten vanaf hun eigen schip van de schoonheid van het Nederlandse landschap.
Om samen veilig en met plezier te varen is het belangrijk dat iedere
vaarweggebruiker zich aan de verkeersregels houdt (Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, 2006).
Het water is al behoorlijk veilig qua aantallen ongevallen. Maar mensen voelen zich
niet altijd veilig. Dat komt mede doordat het aantal bijna-ongelukken op drukke
knooppunten aanzienlijk is toegenomen. Over en weer zijn er klachten.
Binnenvaartschippers klagen over jachten midden in het vaarwater, recreatievaarders
die niet achteruit kijken of die vlak langs een schip varen of er vlak voor oversteken,
in de dode hoek. Andersom klagen recreanten dat de beroepsvaart teveel golfslag
maakt en te weinig aandacht heeft voor de pleziervaart (HISWA magazine, 2007).
In het kader van het project ‘Varen doe je samen’ heeft het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat in samenwerking met het Watersportberaad, de Koninklijke Schuttevaer
en de regionale vaarwegbeheerders de belangrijkste knooppunten van Nederland in
kaart gebracht in de brochure ‘varen doe je samen’. De brochure is gemaakt als
aanvulling op de bestaande waterkaarten en de Wateralmanak (ANWB) en laat zien
hoe de recreatie- en beroepsvaart op veilige en vlotte manier knooppunten kunnen
oversteken. Daarnaast zijn de belangrijkste verkeersregels opgenomen en wordt er
een aantal praktische vaartips gegeven.
In november 2006 is door Rijkswaterstaat een zogeheten Spiegeldag georganiseerd
waarbij ruim 100 schippers uit de beroeps- en recreatievaart discussieerden over
onder andere het thema veiligheid. In het verslag van deze bijeenkomst staat de
volgende passage:
Als bij het thema ‘Veiligheid’ de dode hoek ter sprake komt, wordt het pijnpunt
tussen beroepsvaart en recreatievaart geraakt. Met name de beroepsjongens raken
nu echt op scheepsdieseltoeren. “Waarom varen jullie altijd in de vaargeul?”,
“Iedereen kan maar een jachtje kopen zonder noemenswaardige opleiding”, “Dat
stuift maar de havens uit zo de vaargeul in”. De recreanten stribbelen tegen. “Jullie
moeten niet iedereen over één kam scheren”. Toch vindt men elkaar ook.
Ontmoetingsdagen tussen beide sectoren en bewustwording van de dode
hoekproblematiek zijn zaken waar het merendeel van de deelnemers zich in kan
vinden.
www.verkeerenwaterstaat.nl/Images/Spiegeldagkrant2006_tcm195-190658

Veiligheid kust
De Provincie Zuid-Holland stelt vast dat de veiligheid van badgasten (zwemmers en
watersporters vanaf het strand) van groot belang is voor de toekomst van de kust als
toeristische bestemming. In 2005 is door ZHBT Toeristisch Advies onderzoek gedaan
naar (bijna)-ongevallen met waterrecreanten in zee van 2000 tot en met 2004 aan de
Zuid-Hollandse kust. In dit onderzoek werd geconcludeerd dat er een stijgende lijn
waarneembaar is in het aantal incidenten en ongevallen met zwemmers en
watersporters. Als onderliggende oorzaken worden ‘onbekendheid met de gevaren van
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de zee bij het publiek’, ‘klimaatverandering’ en ‘instabiliteit van de bodem door
zandsuppleties’ genoemd. De meest voorkomende incidenten betreft ‘zwemmers in
nood’ (ZHBT Toeristisch Advies, 2005).

Waterrecreanten onderling
Ook waterrecreanten onderling hebben ‘last’ van elkaar. Met name roeiers
ondervinden niet alleen hinder van beroepsvaart, maar ook van bijvoorbeeld de
gemotoriseerde recreatievaart (Provincie Zuid-Holland, 2006). Bij ondervraging zeggen
waterrecreanten dat er te snel gevaren wordt, vooral door motorboten. Met name de
snelheid van speedboten is sommigen een doorn in het oog. De speedboten geven vaak
geen voorrang en veroorzaken veel golfslag en schieten soms in volle vaart
zwemgebieden in. De golfslag maakt (kleine) catamarans tijdelijke stuurloos, laat
roeiboten vollopen en verstoort vissers. Verder zegt de beroepsvaart vaak dat
recreatievaarders slecht varen: ze kennen de regels veelal niet en hebben vaak weinig
ervaring. Dit wordt ook gemeld door recreatievaarders zelf (Konijnenberg, 2003).
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Verkeer en Waterstaat, Den Haag.
ZHBT Toeristisch Advies BV (2005), Risico-inventarisatie veiligheid van badgasten aan de
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6.9

Klimaatverandering
Klimaatverandering staat prominent op de politieke agenda. Er is een Nationaal
Programma Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK) opgericht, waarin VROM, LNV, V&W,
EZ, IPO, UvW en VNG samenwerken aan oplossingen. In de Nationale
Adaptatiestrategie (2007) van het ARK programma wordt kort geschetst wat
klimaatverandering betekent voor (water)recreatie (zie kader).
Klimaatverandering zorgt voor verbetering van de internationale
concurrentiepositie van de toeristische sector in Nederland. Het Nederlandse klimaat
zal gunstiger worden voor toerisme, terwijl bijvoorbeeld het Middellandse zeegebied
te warm wordt. Daarnaast blijft Nederland een veilige vakantiebestemming. Deze
verbeterde concurrentiepositie zal de vraag naar accommodaties en
recreatiefaciliteiten vergroten. De Nederlandse recreatie heeft een sterke link met
water. Recreatie vereist water van een goede kwaliteit. Onder druk van warm en
nutriëntrijk water zal de kans op botulisme en blauwalg toenemen. Tegelijkertijd
kunnen er beperkingen ontstaan voor de waterrecreatie, omdat de bevaarbaarheid
van wegen door het lagere oppervlaktepeil af kan nemen in de zomermaanden. Daar
staat tegenover dat door het realiseren van nieuwe waterpartijen en groen blauwe
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dooradering ten behoeve van het tegengaan van wateroverlast, verdroging en
hitteoverlast er extra recreatiemogelijkheden kunnen ontstaan. De aanleg van
parken, bossen, water en recreatiegebieden kan in de zomer de kans op hitteoverlast
en de kans op wateroverlast doen afnemen. Dit geldt ook voor de bufferzones, die
conform de Nota Ruimte, getransformeerd moeten worden tot relatief grootschalige
groenblauwe gebieden met diverse mogelijkheden voor ontspanning en recreatie.
Maak ruimte voor klimaat, Nationale Adaptatiestrategie - conceptversie, 2007
De gevolgen van klimaatverandering voor de waterrecreatie zijn nog weinig
onderzocht. Het Ministerie van LNV heeft daarom in 2007 opdracht gegeven aan
Stichting Recreatie om een eerste inventarisatie uit te voeren van de gevolgen van
klimaatverandering voor de recreatiesector.
Het lijkt er op dat ondernemers de gevolgen van klimaatverandering nog als een
lange termijn probleem zien, zo blijkt uit onderzoek onder een (beperkt) aantal
ondernemers (De Jonge, 2007, conceptversie). De gevolgen zijn echter al zichtbaar,
juist voor de recreatiesector. Recreatie is ten eerste zeer weersafhankelijk. Ten tweede
zijn natuur en landschap de belangrijkste voorwaarden voor veel recreatievormen.
Klimaatverandering is een katalysator voor veranderingen in het landschap waaraan
ook recreatiebedrijven kunnen bijdragen. In veel gebieden heeft de recreatiesector
behoefte aan mogelijkheden om verbeteringen door te voeren en uit te breiden.
Adaptatieplannen kunnen hierbij nieuwe kansen bieden. Voorbeelden als Gouda (zie
kader), Noordwijk en Zeeuws Vlaanderen laten zien dat de belangen van veiligheid,
ruimtelijke kwaliteit en recreatie goed gecombineerd kunnen worden.
Hollandse Waterstad Gouda: aanpak wateroverlast en het verbeteren van toeristischrecreatieve kwaliteit
Een voorbeeld van de aanpak van wateroverlast in steden waarbij ook toerisme en
recreatie profiteren is de aanpak van ‘waterstad’ Gouda. In Gouda worden nieuwe
mogelijkheden gecreëerd om water op te vangen en tegelijkertijd worden oude
voorzieningen voor de waterhuishouding in ere hersteld.
Gouda is in voorbije eeuwen tot bloei gekomen door de ingenieuze wijze waarop
onze voorouders het water benut hebben. Deze waterhuishouding is in de afgelopen
50 jaar gedempt, overkluisd en veel oude sluisjes werken niet meer. Het gevolg is een
tekort aan bergingscapaciteit, onvoldoende waterkwaliteit en het komt de
toeristische kwaliteiten van deze Oudhollandse binnensteden ook niet ten goede. De
uitdaging is een integraal plan op te zetten en uit te voeren, dat de
waterhuishouding weer in ere herstelt en dat recht doet aan ideeën van bewoners en
de stad toeristisch aantrekkelijker maakt. (www.levenmetwater.nl).
Hoewel het weer in Nederland het beoefenen van openluchtrecreatie aantrekkelijker
maakt, is het niet zo dat klimaatverandering automatisch leidt tot een gunstiger
situatie voor recreatie en toerisme in ons land. Klimaatverandering heeft potentieel
positieve gevolgen voor recreatie en toerisme, maar de aard en omvang van deze
kansen is sterk afhankelijk van de invulling van adaptatieplannen. Recreatie kan van
adaptatieplannen profiteren, bijvoorbeeld als er nieuwe recreatie voorzieningen
worden gecreëerd, of als het landschap mooier wordt. Recreatie kan echter ook
nadelige gevolgen van adaptatieplannen ondervinden, bijvoorbeeld als bij de aanleg
van natte natuur onvoldoende rekening wordt gehouden met recreatieve
toegankelijkheid of als kunstwerken worden ingezet om het rivierengebied te
beschermen. Een en ander hangt sterk af van de rol die recreatie speelt in de
invulling en uitwerking van adaptatieplannen en het belang dat hieraan wordt
gehecht. Onderstaande tabel geeft een overzicht van een aantal (mogelijke) gevolgen
van klimaatverandering voor de belangrijkste kwaliteitsindicatoren van verschillende
vormen van waterrecreatie. Alleen indicatoren die (mogelijk) veranderen onder
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invloed van klimaatverandering zijn opgenomen. Er is een onderscheid gemaakt
tussen kansen en bedreigingen voor de gebruikswaarde en de belevingswaarde. De
gebruikswaarde: in hoeverre wordt voldaan aan de voorwaarden om activiteiten uit te
voeren. De belevingswaarde: hoe aangenaam het is activiteiten uit te voeren
(zintuiglijke beleving). Uit de tabel blijkt dat de kansen en bedreigingen elkaar
ongeveer in evenwicht houden. Voor de gebruikswaarde lijken er iets meer kansen,
voor de belevingswaarde lijken er iets meer bedreigingen (De Jonge, 2007).

6.1 Gevolgen voor klimaatverandering

Directe en indirecte gevolgen
Seizoensverlenging
Waterpeil
Waterkwaliteit (algen)
Meer watersporters
Temperatuurstijging
Natuurlijke oevers
kunstwerken
Muggen
Warmer
Temperatuur zwemwater
Waterkwaliteit (algen)
Seizoensverlenging
Beschikbaarheid zwemwater
Toename gebruikers
Waterpeil
Muggen
Waterkwaliteit
Visstand/ soortenrijkdom
Temperatuur
Waterpeil:
droogte
hoog water
Toegankelijkheid oevers
Toename overige recreanten

Belevingswaarde
Gebruikswaarde
Kans
Bedreiging
Kans
Bedreiging
Watersport
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Zwemmen en zonnen
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Vissen
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

Bron: Stichting Recreatie, 2007

Samenvattend
De mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor recreatie en toerisme zijn maar
heel beperkt onderzocht. Vaak worden recreatie en toerisme genoemd als sector die
baat kan hebben bij klimaatverandering, zonder dat nader is bekeken wat de gevolgen
precies zijn. Klimaatverandering zorgt voor ingrijpende veranderingen voor veel van
de voorwaarden voor recreatie en toerisme, waaronder landschap, waterkwaliteit en
toegankelijkheid. De recreatiesector kan hierbij een passieve of actieve rol aannemen.
Wanneer de recreatiesector in een vroeg stadium betrokken wordt (passief) of is
(actief) bij plannen als gevolg van klimaatverandering, zijn er kansen voor een
gunstiger situatie voor recreatie in ons land. Wordt de recreatiesector echter niet
tijdig betrokken bij plannen, dan kan dit negatieve gevolgen hebben voor de
waterrecreatie (bijvoorbeeld door verminderde toegankelijkheid). Om adequaat op
deze veranderingen in te kunnen spelen is het noodzakelijk dat meer kennis over
klimaatverandering in relatie tot waterrecreatie wordt verkregen.
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Bronnen
Ministeries van VROM, V&W, LNV & EZ, IPO, UvW & VNG (30-03-2007) Maak ruimte voor
klimaat ! Nationale adaptatiestrategie – notitie voor een bestuurlijke discussie.
Jonge, C. (2007), De gevolgen van klimaatverandering voor recreatie en toerisme,
conceptrapport, Stichting Recreatie, Den Haag.
www.levenmetwater.nl

6.10

Bereikbaarheid Nederlandse Kust
De Nederlandse Kust is een belangrijk onderdeel van het Nederlandse toeristischrecreatieve aanbod. Voor de kust wordt mobiliteit een steeds belangrijker onderwerp;
toeristen komen het liefst met de auto en parkeren deze het liefst óp het strand. De
uitdaging bestaat uit het vinden van de juiste middenweg: oplossingen vinden die de
bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de kust verhogen, maar tegelijkertijd de
overlast, in welke vorm dan ook, verminderen.
Recreatie en verkeer zijn nog teveel gescheiden werelden. Verkeerstechnische
maatregelen kunnen knelpunten opheffen, maar ook het inzicht in de motieven en
het gedrag van de recreant draagt bij aan de oplossing. Daarom hebben het
Kennisplatform Verkeer en Vervoer en de Stichting Recreatie elkaar opgezocht. Doel is
om de kennisuitwisseling te bevorderen en de samenwerking tussen beide sectoren te
verbeteren. Een eerste resultaat is te vinden in de brochure ‘Een dagje uit’, waarin
bereikbaarheid van onder andere de kust wordt besproken.
De Noord-Hollandse kust trekt jaarlijks veel dagjesmensen en vakantiegangers. Op een
mooie zomerse dag zorgt het strandverkeer voor files en daarmee een slechte
bereikbaarheid. De drukte op de toevoerwegen maakt de kust ook slecht bereikbaar
voor de hulpdiensten en daarmee komt de veiligheid in het geding.
De Provincie Noord-Holland is in 2003 het project “bereikbare kust Noord-Holland’
gestart. Het streven is om op mooie stranddagen een goede doorstroming te bereiken.
Om de doorstroming te verbeteren moeten er meer bezoekers met de fiets, trein en
bus naar het strand komen. Om dit te realiseren willen provincie en ondernemers het
vervoer naar het strand integreren in het toeristisch product en daarmee de bezoeker
iets extra’s bieden. Hiervoor zijn diverse projecten gestart, zoals het laten rijden van
kustbussen (Stichting Recreatie, 2006).
16 juli 2005 gingen drie mensen wel heel ver om de files naar Zandvoort en
Bloemendaal aan Zee te ontlopen. Zij kwamen vanuit Lelystad met vliegtuig en
parachute. Een stuk sneller dan in de file staan. De drie parachutisten vroegen op
ludieke wijze aandacht voor de campagne ‘Bijdehand naar het strand’. Zij lieten
strandbezoekers zien dat je zelf andere manieren kunt vinden om met de
verkeersdrukte naar het strand te gaan. Dit als onderdeel van het project
Bereikbaarheid Kust, waarmee de provincie Noord-Holland de kust beter bereikbaar
wil maken.
Stichting Recreatie (2006), Dagje Uit: een voorbeeldenboek over recreatieverkeer
De reeds uitgevoerde projecten leidden tot een betere verkeersdoorstroming en
minder overlast. Een belangrijke succesfactor voor het slagen van een initiatief is een
goede communicatie van de vervoersmogelijkheden naar de bezoeker. Dit is onder
andere gedaan via de website www.reachthebeach.nl. Op deze site kan de bezoeker per
kustplaats zien op welke manier hij handig naar het strand kan: per auto, fiets,
openbaar vervoer of benenwagen. De website is gemaakt in samenwerking met de
ANWB (Stichting Recreatie, 2006).
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Renesse op Schouwen-Duiveland heeft voor een andere oplossing voor de
bereikbaarheidsproblemen gekozen. De gemeente, taxicentrale, plaatselijke
ondernemers, provincie en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat ontwikkelden
samen een transferium. Het transferium biedt automobilisten een gemakkelijk en
gratis alternatief voor het parkeren in de kuststrook en in de kern van Renesse.
Daarnaast biedt het een goed, flexibel en ook leuk natransportsysteem dat een
attractie op zich is. In Renesse kun je gratis met de strandbus (met zand op de vloer),
cabriobus of huifkar naar het strand (Stichting Recreatie, 2006)
Mede als gevolg van de bereikbaarheidsproblemen van de kustgebieden is een
ontwikkeling van stadsstranden ontstaan. Stadsstranden zijn kunstmatig aangelegde
stranden midden in de stad. Het is hierbij de bedoeling om de stad meer uitstraling te
geven en om de bewoners van de stad toch een beetje van een strand te kunnen laten
genieten, zonder dat ze hiervoor ver weg hoeven te gaan. Veel steden hebben een
stadsstrand aangelegd, onder ander om files naar het strand tijdens warme
zomerdagen te voorkomen. Ook de klimaatverandering zorgt voor een extra impuls
voor de stadsstranden. Meer zomerse dagen verhogen de vraag naar plekken om
verkoeling te zoeken, bij voorkeur dichtbij huis. Stadsstranden in Nederland zijn
onder andere te vinden in Groningen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en
Amsterdam.
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Recreatie, Den Haag.
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informatienetwerk parkeervoorzieningen in de kustgemeenten in Zuid-Holland, Zuid-Hollands
Bureau voor Toerisme, Delft.
Provincie Noord-Holland (2006), Bereikbaarheid kust Velsen-Castricum,
uitvoeringsprogramma 2007-2009, provincie Noord-Holland, Haarlem.
Provincie Noord-Holland (2005), Bereikbaarheid kust Bergen-Zijpe 2006-2008,
uitvoeringsprogramma, provincie Noord-Holland, Haarlem.
WEMAR Vrijetijdonderzoek, Bereikbaarheid van de Nederlandse kust, WEMAR
Vrijetijdonderzoek, Rottterdam.
Woudenberg, J.M. (2002), Eindrapportage haalbaarheidsonderzoek “Kustbus” Zuid-Holland,
Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme.
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6.11

Cultuurhistorie/stadshavens
Water speelt een belangrijke rol voor de ‘recreatieve’ beleving van burgers. De
hernieuwde aandacht voor stadshavens, herstel van drooggelegde singels, de
populariteit van wonen aan het water onderstrepen het belang van water als
belevenis.

Stadshavens
Er bestaan in Nederland tientallen kleine oude stadshavens die wachten op
herontwikkeling. Door functieverlies, het wegvallen van vaarbewegingen en een
vermindering van de faciliteiten zijn veel van de havens in onbruik geraakt. Daarmee
dreigen ze ook hun karakteristieke identiteit te verliezen (Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij, 2006).
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Een voorbeeld van een stadshaven die weer in ere is hersteld is Breda. Na ruim veertig
jaar is de haven van Breda weer open. Waar onlangs nog een brede, kale verkeersweg
liep, ligt nu een wateroppervlak van 30 bij 200 meter, omringd door gezellige
terrasjes. Om de haven geschikt te maken voor toeristische vaartuigen is aan de kant
van de historische binnenstad een verlaagde kade aangebracht. Hier kunnen
rondvaartbootjes en passerende pleziervaartuigen aanmeren. De verlaagde kade kwam
tot stand met subsidie uit het Europese Interreg IIIB-programma. In het kader van dit
programma initieerde Breda samen met Den Bosch het project Water in Historic City
Centres, waar ook Gent, Mechelen, Chester en Limerick aan meedoen. De
waterprojecten zijn gericht op het versterken van de cultuurhistorische, economische
en toeristische kwaliteit van de binnensteden en het verbeteren van waterbeheer en
stadsecologie (De WATER, 2007).

Singels
Utrecht is één van de steden waar drooggelegde singels inmiddels weer onder water
zijn gezet. De in 1122 gegraven verdedigingsgracht (singel) heeft omstreeks 1970 haar
(nieuwe) betekenis als vaarroute verloren. In 1997 besluit het nieuwe stadsbestuur
vanwege leefbaarheid de singel weer te herstellen. Het herstel dient twee belangrijke
doelen. Ten eerste herstelt het de structuur van de oorspronkelijke stad. Ten tweede
wordt een nieuwe impuls gegeven aan de kwaliteit van de omliggende gebieden en de
stad als geheel (www.dutchwatercity.nl).

Wonen aan het water
De laatste jaren heeft wonen aan het water aan populariteit gewonnen. De combinatie
van natuur en mogelijkheden tot waterrecreatie is voor veel mensen aantrekkelijk.
Projectontwikkelaars en gemeenten reageren daarop met innovatieve
woonmogelijkheden, zoals volgend voorbeeld van Dordrecht laat zien.
Midden in de natuur wonen in een waterrijke omgeving en toch vlakbij de
binnenstad van Dordrecht. Dat is in een notendop het nieuwbouwproject Pal Tij dat
op initiatief van de gemeente is ontwikkeld. Bijzonder aan dit project is dat met de
woningen het water is opgezocht en daarmee het risico van hoogwater. Twee keer
per dag stijgt en daalt het water 90 centimeter. De locatie heeft een grote
aantrekkingskracht: veel water en natuur zeer dichtbij. De woningen bevinden zich
op drie landtongen die het water in steken richting binnenstad. Aan de randen van
de landtongen liggen vlonders die met de waterstanden op en neer gaan
(www.levenmetwater.nl)
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Artikel ‘Breda vaart wel bij herstel historische haven’, in De WATER, september 2007,
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7

WATERSPORTGEBIEDEN
Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste watersportgebieden in Nederland. Van elk
watersportgebied wordt een korte karakteristiek gegeven en de belangrijkste
beleidspunten. Aan het eind van elke paragraaf is een overzicht opgenomen van de
belangrijkste informatiebronnen.
Er is heel veel informatie te vinden over de watersportgebieden, waarbij opvalt dat dit
voornamelijk geldt voor de traditionele watersportgebieden als de Friese Meren, Kust,
Zeeland en de Randmeren. De gebieden in Brabant, Overijssel en Groningen zijn nog
minder populair, maar ook voor deze gebieden worden volop kansen en
mogelijkheden gezien voor de groei van de waterrecreatie.

7.1

Groningen
Karakter
De waterwegen spelen in de provincie Groningen een belangrijke rol. Er is een
aantrekkelijk netwerk van vaarwegen met een recreatieve functie. Bij deze functie
gaat het niet alleen om de ontspanning in en op het water, maar ook om de
decorfunctie van het water. Menigeen geniet tijdens het fietsen en wandelen van de
extra dimensie die het water biedt.
De meren in Groningen zijn belangrijke toeristisch-recreatieve trekpleisters. De
aansluiting van de meren op de vaarcircuits laat echter te wensen over. De spil in het
vaarwegennetwerk is de stad Groningen. Zowel vanwege haar geografische ligging als
haar brede culturele aanbod en voorzieningen is de stad Groningen een
aantrekkelijke pleisterplaats voor vaarrecreanten. Behalve de meren in Groningen
zijn er diverse kanalen die veel gebruikt worden door waterrecreanten (Provincie
Groningen, 2006)
Uit consumentenonderzoek (Goossen, 2002), blijkt dat de watersportgebieden in
Groningen relatief goed bezocht worden door waterrecreanten van 50 jaar of ouder.
Deze groep maakt over het algemeen gebruik van motorboten waarmee (lange)
toertochten worden gemaakt.

Beleid
Hoofddoel voor de komende jaren is het vergroten van de bekendheid van het
Groninger toervaartnetwerk. Leidraad voor de beleidsvisie is de landelijke Beleidsvisie
Recreatietoervaart Nederland en het Provinciaal Omgevingsplan (Provincie
Groningen, 2001).

Bronnen
Haas, M. de en P.H. Huig (2006), Consumentenonderzoek toerisme 2005, Instituut voor
Service Management, Leeuwarden.
Haas, M. de, F. Hegger, P.H. Huig, A. Vogelaar (2007), Toerisme in cijfers 2007, Instituut
voor Service Management, Leeuwarden.
Goossen, C.M. en F. Langers (2002), Recreatietoervaart; 9 jaar later, Alterra, Wageningen.
Provincie Groningen (2001), Toeristisch Groningen, een karaktervol perspectief, beleidsnota
2001-2006, provincie Groningen, Groningen.
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7.2

Friesland
Karakter
Friesland bezit het grootste plassen- en merengebied van West-Europa met ongeveer
30.000 ha aan meren, plassen en poelen met de meest uiteenlopende recreatie
mogelijkheden op en aan het water. De aangrenzende gebieden Waddenzee en
IJsselmeer zijn voor watersporters bereikbaar via de vele Friese kustplaatsen die als
het ware de poort vormen naar het grote water vanuit het merengebied.
Het Friese merengebied is een van de belangrijkste recreatiegebieden in West-Europa
dat ieder jaar weer grote aantrekkingskracht uitoefent op duizenden watersporters en
natuurliefhebbers (www.friesland.org).

Beleid
Het provinciale beleidskader voor recreatie en toerisme in Friesland is de beleidsnota
Recreatie & Toerisme 2002 - 2010. Speerpunten in dit beleid zijn onder andere
versterking van de toeristisch-recreatieve infrastructuur, het revitaliseren van het
Friese Merengebied en de uitbreiding van de toervaartmogelijkheden.
Het Friese Merenproject is een groot project waarin vele partijen de krachten
bundelen: Provincie, Friese Gemeenten, waterschappen, Recreatieschap, bedrijfsleven,
Staatsbosbeheer en maatschappelijke organisaties. Het project is een voorbeeld van
hoe de provincie Friesland een kwaliteitverbetering wil en moet realiseren op allerlei
terreinen. Er is veel aanbod, maar dit is erg versnipperd. Er is nog weinig
samenwerking en samenhang tussen de verschillende attracties en de bezoekers
vragen een steeds hogere kwaliteit van de voorzieningen. Om de Friese Meren
aantrekkelijk te houden voor recreanten en niet ten onder te gaan aan concurrentie
van andere watersportgebieden (bijvoorbeeld in Duitsland), is het Friese Merenproject
opgezet.
Het Friese Merenproject heeft als doel het watersportgebied te behouden voor
watersporters en recreanten en werkgelegenheid te creëren in de toeristische en
recreatieve sector. Allereerst moeten daarvoor de vaarwegen voldoende diepgang
hebben, de bruggen moeten hoog genoeg zijn en de waterkwaliteit moet verbeteren.
Ook is een vereiste dat het veilig is op het water en dat lange wachttijden op water en
wegen straks verleden tijd zijn. De aanleg van vijf aquaducten, de aanpassing van
twaalf beweegbare bruggen, het baggeren van vaarwegen en het aanbieden van
alternatieve routes zijn voorbeelden van aanpassingen die al uitgevoerd zijn in het
kader van dit project. Natuur en milieu profiteren mee van het Friese Merenproject.
Bij het uitwerken van alle plannen krijgt het 13.000 hectare grote natuurgebied rond
de Meren veel aandacht.
Op de website van het Friese Merenproject (www.friesemeren.nl) wordt een
toekomstbeeld voor 2010 geschetst:
De Friese meren zijn een nog groter watersportgebied, met meer bezoekers dan nu.
Er zijn volop recreatiemogelijkheden en het is er prettig wonen, werken en
watersporten. Boten en auto’s hoeven niet meer op elkaar te wachten en de
belangrijke recreatieve routes hebben voldoende diepgang, ook voor grotere boten.
Het Friese land is fraai als altijd. Er zijn natuurlijke oevers bijgekomen en het
water is nog schoner. Dieren vinden hun weg via natuurstroken die verschillende
soorten natuur met elkaar verbinden. Natuur en recreatie gaan zo hand in hand.
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Bronnen
Provincie Fryslân (2007), Fryslân, toeristische topattractie in Nederland, notitie ter
actualisering van de Beleidsnota Recreatie en Toerisme 2002-2010, provincie Fryslân,
Leeuwarden.
Provincie Fryslân (2007), Meer over Sneek, magazine over het Friese Merenproject: Sneek
(zomernummer), provincie Fryslân, Leeuwarden
www.Friesemeren.nl
www.friesland.org

7.3

Waddengebied
Karakter
Het waddenlandschap met natuur, ruimte, rust en het historische karakter van zowel
de eilanden als de plaatsen langs de kust oefenen een grote aantrekkingskracht uit op
recreanten en toeristen. De meeste recreatie activiteiten in het gebied zijn gericht op
de beleving van natuur en landschap (watersport, fietsen, wandelen, strandrecreatie).
Een voorbeeld hiervan is het wadlopen, waarbij de combinatie tussen natuur en
activiteit voorop staat.
De Waddenzee is aantrekkelijk voor diverse vormen van watersport. Het varen en
droogvallen met boten (zowel individueel als in groepsverband met charterschepen) is
een van de meest populaire activiteiten. Een vrij nieuwe vorm van watersport is
kitesurfen. De Waddenzee is naast recreatiegebied vooral een belangrijk
natuurgebied. Zonering van recreatie activiteiten is belangrijk, zodat kwetsbare delen
van het gebied worden ontzien en de natuur geen schade ondervindt.
Om de functies natuur en waterrecreatie in het Waddengebied samen te laten gaan is
een Erecode ‘Wad ik heb je lief’ opgesteld. In deze erecode staat beschreven hoe
mensen van het wad kunnen genieten zonder de natuur te verstoren. Houdt men zich
niet aan de Erecode dan volgt een waarschuwing of bekeuring
(www.waddenzeesites.nl/wadikhebjelief).
De Stuurgroep Waddenprovincies observeert jaarlijks de omvang en de verspreiding
van de watersport op de Waddenzee. De gegevens zijn onder andere van belang voor
nieuw te ontwikkelen beleid.

Beleid
In de PKB Derde Nota Waddenzee (januari 2007) is het rijksbeleid voor de Waddenzee
voor de komende tien jaar vastgelegd. De hoofddoelstelling voor de Waddenzee is de
duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het
behoud van het unieke open landschap. Plannen, projecten of handelingen zijn op
grond van deze PKB mogelijk, mits zij passen binnen de hoofddoelstelling voor de
Waddenzee.
De Tweede Kamer ging eind 2006 akkoord met de Planologische Kern Beslissing (pkb)
voor de Waddenzee, waarin voor de recreatievaart geen maximum aantal ligplaatsen
meer geldt. Voorwaarde was dat het conceptconvenant Vaarrecreatie aan het eind van
2007 breed getekend en werkende is. Leden van het Regionaal College Waddengebied
hebben het Convenant inmiddels ondertekend. Doel van het convenant is het
beschermen van de natuur en het open landschap van de Waddenzee en tegelijkertijd
het duurzaam ontwikkelen van de vaarrecreatie in het gebied. Aan het convenant is
een ambitieus uitvoeringsprogramma voor de komende twee jaren verbonden. Zo
worden plannen gemaakt voor de duurzame en veilige herinrichting van
passantenhavens, de opzet van een digitaal informatiekanaal via internet en marifoon
en de ontwikkeling van nieuwe hydrografische zeekaarten. Ook wordt er onderzoek
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verricht naar kampeerplaatsen bij havens voor zeekanoërs. Het Convenant
Vaarrecreatie Waddenzee wordt in december ondertekend door het Ministerie van
VROM, het Ministerie van LNV en het Ministerie Verkeer en Waterstaat.
In het waddengebied zijn diverse organisaties en overheden actief. Het Toeristisch
Overleg Waddenzeegebied (TOW) is een platform voor informatie uitwisseling en
discussie over beleid tussen de Waddenoverheden en de organisaties uit de
toeristische sector. In het TOW zijn organisaties uit ‘het veld’ vertegenwoordigd, zoals
de Vereniging voor Beroepschartervaart, de Vereniging van Wadvaarders, het
Watersportverbond, de ANWB en de HISWA. Ook natuurbeschermings- en
natuurbeheerorganisaties nemen regelmatig deel aan het TOW.

Bronnen
Provincie Fryslân (2007), Fryslân, toeristische topattractie in Nederland, notitie ter
actualisering van de Beleidsnota Recreatie en Toerisme 2002-2010, provincie Fryslân,
Leeuwarden.
Linnartz, A.C., E. Tuunter, M.M. Veer (2003), Recreatie in, op en rond de Waddenzee,
Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum, Den Haag
Provincie Fryslân, Stuurgroep Waddenprovincies (2001), Monitoring watersport op de
Waddenzee, resultaten 1998-2000, Provincie Fryslân en Stuurgroep Waddenprovincies,
Leeuwarden.

7.4

Nederlandse Kust
Karakter
De Nederlandse Kust wordt gekenmerkt door langgerekte brede zandstranden langs
een hoge, meestal als zandlichaam uitgevoerde zeereep. De duinen zijn onlosmakelijk
verbonden met de beleving van de Nederlandse Kust. Om op mooie dagen alle auto’s
van de strandbezoekers te herbergen zijn op diverse plaatsen langs de kust grote
parkeervoorzieningen gerealiseerd. Zeer Nederlands zijn ook de fietspaden; op veel
plaatsen kan men de kust alleen door de duinen bereiken. Per jaar komen ongeveer 15
miljoen zeezeilers, sportduikers, strandwandelaars, sportvissers en badgasten op de
kust af.
Doordat er langs de hele kust strand is, is de recreatie erg verspreid. Door de grote
strandlengte zijn er relatief veel, maar bescheiden kustplaatsen ontstaan. De kust
wordt bovendien gekenmerkt door dagbezoek. Op mooie dagen trekt men en masse
naar het strand, om ’s avonds weer naar huis terug te keren.

Beleid
Het kustbeleid is beschreven in de Kustnota. Eind 2000 bracht het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat de 3 e Kustnota (“Traditie, trends en toekomst”) uit. Hierin staat
dat het dynamisch handhaven van de kustlijn wordt voortgezet. De 3 e Kustnota geeft
aan dat er ruimte nodig is voor veiligheid. De druk op de kust neemt toe, vanaf land
en vanaf zee. Er wordt rekening gehouden met klimaatverandering en
zeespiegelstijging. Op termijn zullen sterkere en bredere waterkeringen nodig zijn op
de plekken die zwakke schakels in de kustverdediging vormen. Er moet ruimte
gereserveerd worden voor eventuele landinwaartse verbreding van de waterkering in
de toekomst.
De kracht van de Nederlandse kust zit in de afwisseling en de natuurlijkheid. Om
recht te doen aan gemaakte beleidskeuzen, voorbereid te zijn op toekomstige
ontwikkelingen en om de kwaliteiten van de kust te versterken, is een zonering van
de kustzone gewenst. Zo wordt een onderscheid gemaakt tussen gebieden met een
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stedelijk accent (toeristische kwaliteit, bereikbaarheid en voorzieningen) en gebieden
met nadruk op rust, ruimte en veerkracht. Op veel plaatsen is al sprake van een vorm
van zonering, bijvoorbeeld voor natuurbescherming, verstedelijking en
toeristisch/recreatief beleid, met een concentratie van voorzieningen in badplaatsen.
In 2007 is Cees Veerman benoemd als voorzitter van de nieuwe Deltacommissie. De
Deltacommissie buigt zich over de bescherming van de Nederlandse kust en het
achterland op de lange termijn. De instelling van de Deltacommissie is een onderdeel
van de Watervisie die het Kabinet in 2007 heeft aangenomen. De Deltacommissie
heeft de opdracht om voor de komende eeuw inzicht te geven in de te verwachten
zeespiegelstijging en andere klimatologische en maatschappelijke ontwikkelingen die
van belang zijn voor de Nederlandse kust. Daarnaast brengt de commissie advies uit
over een samenhangend beleid voor een duurzame ontwikkeling van het Nederlandse
kustgebied. De studie is gericht op de hele kust: van Zeeland tot en met de
Waddeneilanden. Indien nodig strekt het onderzoek zich ook uit tot het kustgebied
van andere landen die grenzen aan de Noordzee. Ook het rivierengebied wordt in de
studie meegenomen omdat de zeespiegelstijging invloed heeft op het verwerken van
mogelijke verhoogde rivierwaterafvoer.

Bronnen
Norbruis, F. (2005), Dynamische bereikbaarheidsinformatie kust, haalbaarheidsonderzoek
informatienetwerk parkeervoorzieningen in de kustgemeenten in Zuid-Holland, Zuid-Hollands
Bureau voor Toerisme, Delft.
Provincie Noord-Holland (2006), Bereikbaarheid kust Velsen-Castricum,
uitvoeringsprogramma 2007-2009, provincie Noord-Holland, Haarlem.
Provincie Noord-Holland (2005), Bereikbaarheid kust Bergen-Zijpe 2006-2008,
uitvoeringsprogramma, provincie Noord-Holland, Haarlem.
Provincie Zuid-Holland (2005), Monitor speerpunt kust 2004, actieplan toerisme 2001-2005,
provincie Zuid-Holland, Den Haag.
Provincie Zuid-Holland (2005), Agenda vrije tijd 2006-2010, kust, cultuur, water, provincie
Zuid-Holland, Den Haag.
Waterrecreatie Advies (2004), Onderzoek vaargedrag Noordzee, 361 watersporters aan het
woord, Waterrecreatie Advies, Lelystad.
WEMAR Vrijetijdonderzoek, Bereikbaarheid van de Nederlandse kust, WEMAR
Vrijetijdonderzoek, Rottterdam.
Woudenberg, J.M. (2002), Eindrapportage haalbaarheidsonderzoek “Kustbus” Zuid-Holland,
Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme.
ZHBT Toeristisch Advies BV (2005), Risico-inventarisatie veiligheid van badgasten aan de
Zuid-Hollandse kust, ZHBT Toeristisch Advies BV, Delft.

7.5

Noord-Holland
Karakter
De vaarwateren in Noord-Holland en het Hollands plassengebied samen met Utrecht
en Zuid-Holland vormen een groot vaarwegennetwerk dat veel wordt gebruikt voor
recreatie toervaart en kleine watersport. De provincie vindt het belangrijk dat
knelpunten, zoals te lage bruggen en ondiepe doorvaarten, in dit vaarwegennetwerk
worden verbeterd. Dat is noodzakelijk om het groeiende aantal watersporters goed te
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kunnen bedienen. De komende jaren werkt de provincie aan de kwaliteitsverbetering
van het Basisrecreatietoervaartnet, sleutelprojecten van Noord-Holland Maritiem, de
uitbreiding van ligplaatsen en kwaliteitsverbetering van de watersportbedrijven.
Een groot deel van de waterrecreatie in Noord-Holland vindt plaats langs de kust. Om
aan de steeds hogere eisen en het verwachtingspatroon van de toeristen te voldoen,
wordt de komende jaren gewerkt aan het beter bereikbaar maken van de kust en
wordt het aanbod en de kwaliteit verbeterd.
Het IJsselmeer is een groot vaargebied van internationale betekenis en vormt een
belangrijke schakel in het totale vaargebied van Nederland. Niet alleen het water zelf,
maar ook de oevers langs het water worden volop door recreanten gebruikt. Dit geldt
niet alleen voor Nederlanders, maar ook voor buitenlandse watersporters. Het
IJsselmeer is voor de sportvisser van grote waarde vanwege de schaal, het specifieke
watermilieu (zoetwater) en de centrale ligging.

Beleid
De Provincie Noord Holland heeft een Agenda Recreatie en Toerisme 2004-2007
opgesteld met concrete plannen voor 2007. De kwaliteitsverbetering van het NoordHollandse deel van het landelijke toervaartnet is in 2006 opgenomen als
inspanningsverplichting in het kader van de Investeringsregeling Landelijk Gebied
(ILG) en zal in 2007 en 2008 worden uitgevoerd. Andere onderwerpen die aandacht
krijgen zijn de aanleg van een passantenhaven in Alkmaar, verbetering
toervaartverbinding Loosdrechtse Plassen – Vinkeveense Plassen en de uitbreiding van
de capaciteit van ligplaatsen.
In het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) is er voor gekozen het IJsselmeer te
benutten om de nationale groei van de grote watersport op te vangen. In de periode
1996 – 2000 hebben de bij het IJsselmeer betrokken provincies en gemeenten de eigen
ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden tot 2030 nader uitgewerkt. Deze uitwerking
staat beschreven in een drietal ontwikkelingsvisies, respectievelijk:
Ontwikkelingsvisie gemeenten Noord-Hollandse Ijssel- en Markermeerkust,
Ontwikkelingsvisie Randmeren en Ontwikkelingsvisie oostelijk IJsselmeergebied.

Bronnen
Provincie Noord-Holland (2007), Agenda recreatie en toerisme 2004-2007, jaarrapportage
2006 en uitvoeringsprogramma 2007, provincie Noord-Holland, Haarlem.
Provincie Noord-Holland (2006), Bereikbaarheid kust Velsen-Castricum,
uitvoeringsprogramma 2007-2009, provincie Noord-Holland, Haarlem.
Provincie Noord-Holland (2005), Bereikbaarheid kust Bergen-Zijpe 2006-2008,
uitvoeringsprogramma, provincie Noord-Holland, Haarlem.

7.6

Zuid Holland
Karakter
De belangrijkste watersportgebieden in het Groene Hart zijn de Hollandse Plassen en
de Vecht- en Veenplassen. Dit zijn relatief kleinschalige vaargebieden met oude
rivieren, kanalen, meren, droogmakerijen, veenweidegebieden, veenplassen, oude
steden en dorpen met een rijke cultuurhistorie. De meren hebben elk hun eigen
karakteristiek. Het Groene Hart is als vaargebied bij uitstek geschikt voor de toervaart
met kleine (kajuit)motorboten. De grote plassen zijn ook geschikt voor
kajuitzeilboten en open zeilboten. Op diverse plaatsen, verspreid in het gebied, zijn
tijdelijke aanlegplaatsen gesitueerd. Het aantal is echter niet toereikend.
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Beleid
Aandachtspunt is het creëren van alternatieve routes voor de recreatievaart op die
trajecten waar de intensiteit van de recreatievaart en de beroepsvaart te groot is. De
Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland 2000 wordt zoveel mogelijk als
uitgangspunt van recreatief vaarwegbeleid genomen. Er moet één aantrekkelijk,
gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaartnet komen.
In de agenda vrije tijd 2006 -2010 wordt aangegeven dat het beleid zich zal toespitsen
op: het oplossen van knelpunten in het basistoervaartnet door het aanpassen van
kunstwerken, het aanbrengen van voorzieningen, het ontwikkelen van
knooppunten/overstapplaatsen en het verknopen van droge en natte infrastructuur
met cultuurhistorische belevingsdoelen in het gebied. De provincie wil vaarroutes
optimaliseren voor toeristische doeleinden en de centra van cultuur-historische
steden beter bereikbaar maken via de vaarverbinding. In de omgeving van de
vaarverbinding wil de provincie een koppeling leggen met de wandelinfrastructuur
en groengebieden.
Het beleid voor de Hollandse Plassen is beschreven in het uitvoeringsprogramma
Hollande Plassen 2007 – 2013: Het watertoerisme in Zuid Holland is meer verbonden
met cultuurhistorie en cultuurhistorische steden dan in bijvoorbeeld Friesland. Het
Plassengebied is echter nog relatief onbekend en de gebruikers zijn vooral regionaal
en lokaal. De provincie wil onder andere meer investeren in het watertoerisme op
basis van plannen uit de regio. Dit ook vanuit het besef dat de vraag naar
watertoerisme stijgt. Op meer plekken in Zuid-Holland ondernemen steden
initiatieven voor betere doorvaartmogelijkheden en meer aanleg- en
passantenplekken (Dordrecht, Gouda, Delft).
Naast de waterrecreatie is de ontsluiting stad-platteland en water van belang. Door
zowel waterroutes als fiets- en wandelverbindingen langs vaarten en plassen te
creëren, maar ook bijzondere polders voor extensieve recreatie, kan de stedeling
worden gestimuleerd het platteland nader te ontdekken. Dit biedt ook kansen voor de
agrariër. Door meer promotie en het stimuleren van het gehele economische
watertoeristisch cluster kan het watertoerisme in het Hollands Plassengebied nog fors
toenemen.
In 2002 is in opdracht van HISWA Vereniging en het Koninklijk Nederlands
Watersport Verbond door Waterrecreatie Advies een watersportvisie opgesteld voor
het Groene Hart. In deze visie worden het belang van de watersport en de te
verwachten ontwikkelingen binnen deze sector geschetst in relatie tot de omgeving.
Het accent ligt daarbij op de grote watersport. Met deze visie wordt overheden in de
Groene Hart regio, ideeën, handvatten en argumenten aangeboden voor de verdere
uitvoering van integraal beleid. Door ontwikkelingen op het gebied van land- en
natuurgerichte recreatie, cultuurhistorie en waterbeleid te combineren met
kwalitatieve verbetering en uitbreiding van de waterrecreatiemogelijkheden, wordt
een meerwaarde gecreëerd (Waterrecreatie Advies, 2003).

Bronnen
Lent, C. van en R. van der Poel (2005), Waterrecreatie in Gouda, doelgroepbepaling en
programma van eisen, Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme, Delft.
Provincie Zuid-Holland (2005), Monitor speerpunt kust 2004, actieplan toerisme 2001-2005,
provincie Zuid-Holland, Den Haag.
Provincie Zuid-Holland (2005), Agenda vrije tijd 2006-2010, kust, cultuur, water, provincie
Zuid-Holland, Den Haag.
Waterrecreatie Advies (2003), Watersportvisie: Op weg naar het Blauwe Hart, van knelpunten
naar kansen, Waterrecreatie Advies, Lelystad.
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7.7

Markermeer-IJmeer
Karakter
Het IJ- en Markermeer worden vooral veel gebruikt door watersporters. Vanwege de
relatieve openheid is het gebied met name geschikt voor de grote watersport: de
chartervaart, motorboten met kajuit en vooral zeilen. Het Markermeer is bij uitstek
een zeilbestemming. Maar liefst 95% van de recreatievaarders bestaat uit zeilers. Ook
het IJmeer wordt veel gebruikt door zeilers, 66% van de vaarrecreanten gebruikt het
gebied om te zeilen. Vanwege haar beperktere omvang en ligging nabij het stedelijk
gebied en de randmeren wordt het Ijmeer, meer dan het Markermeer, bevaren met
motorboten, met en zonder kajuit (Waardenburg, 2006 op basis van Waterrecreatie
Advies, 2001). Ook op de ligplaatsen domineert de zeilsport. 74 %van de ligplaatsen in
het gebied wordt bezet door zeilboten, 26% door motorboten (Waterrecreatie Advies,
2007).
Andere vormen van watergebonden recreatie die in het gebied plaatsvinden zijn
jetskiën. surfen en kitesurfen. Er zijn verschillende locaties voor vissen, vanaf de
oevers, met een boot en wadend.
In de buurt van de belangrijkste woonkernen is zwemmen en zonnen en ander
recreatief gebruik van stranden populair. Het aantal voorzieningen voor
oeverrecreatie is echter beperkt.

Beleid
Wat wordt de toekomst van het Markermeer en het IJmeer? Dat is de centrale vraag
waarmee overheden en maatschappelijke organisaties vanaf 2007 aan de slag gaan in
een project over natuur, economie en veiligheid. Doel is het ontwikkelen van een visie
op deze twee binnenwateren van het IJsselmeergebied, waarbij duidelijk is welke
functies een plek kunnen krijgen. Uitgangspunt is verbetering van de ecologische
kwaliteit.

Bronnen
Provincie Flevoland (2003), Gewijzigd beleids- en actieplan recreatie en toerisme, provincie
Flevoland, Lelystad.
Waterrecreatie Advies (2007), Toekomst van de watersport in het gebied Markermeer – IJmeer.
,Waterrecreatie Advies, Lelystad.
Lensink, R., K.L. Krijgsveld, P.W. van Horssen, S. K. Lubbe, B.G.W. Aarts, G.J. van Geest
(2007). Uitbreiding van de recreatievaart in het IJsselmeergebied tot 2030 in relatie tot de
aanwijzingen als Natura 2000-gebied: Komen beschermde natuurwaarden in het geding? Bureau
Waardenburg, Culemborg.

7.8

Randmeren
Karakter
Het Randmerengebied bestaat uit zes meren: Gooimeer, Eemmeer, Wolderwijd,
Veluwemeer, Drontermeer en Vossemeer. Het watersportgebied is ontstaan na
inpoldering van Flevoland en bedoeld als afwatering van de Veluwe. Het is een veel
gebruikte vaarroute van de Randstad naar Friesland. De Randmeren en de rietlanden
aan de oever zijn van internationaal belang voor moeras- en watervogels. Binnen de
ecologische hoofdstructuur van Nederland vormen ze de belangrijkste schakel tussen
de moerasgebieden van het Hollandse en Utrechtse laagveengebied en die in Friesland
en Overijssel.
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De laatste 10 jaar hebben de randmeren ingrijpende veranderingen ondergaan. Door
zandwinning is de bevaarbare oppervlakte sterk vergroot. Een nieuw aquaduct
verbindt het Wolderwijd direct met het Veluwemeer waardoor een groot areaal
aaneengesloten vaarwater is ontstaan. Ook voor kajuitbootzeilen zijn de randmeren
uitstekend geschikt. Het open water is bij harde wind een prima zeilplek, terwijl voor
diegene die rustiger wil varen altijd wel een luwte te vinden is, waar de
omstandigheden vriendelijker zijn.
De waterkwaliteit is door gerichte maatregelen spectaculair verbeterd. Bestaande
aanlegplaatsen zijn opgewaardeerd, terwijl ca 250 nieuwe plaatsen zijn toegevoegd,
deels op nieuw aangelegde eilanden. Ook is er veel geïnvesteerd in
natuurontwikkelingsprojecten.
Van het Gooimeer tot en met het Veluwemeer speelt de waterrecreatie een belangrijke
rol. In dit deel van het Randmerengebied bevinden zich veel
waterrecreatievoorzieningen zoals strandjes, jachthavens, aanlegplaatsen en
waterskibanen. In het Dronter- en Vossemeer ligt de nadruk op ‘natuur’. In deze twee
meren zijn er dan ook weinig recreatieve voorzieningen.
In het Randmerengebied komen vele vormen van recreatietoervaart voor. De
belangrijkste zijn: zeilboten, motorboten en de bruine vloot. In het Randmerengebied
is gemiddeld 75% van de boten een zeilboot en 25% een motorboot. Grote traditionele
zeilboten komen in het Randmerengebied nauwelijks voor, omdat de bruggen een
beperkte doorvaarthoogte hebben. Het Gooimeer is een belangrijk zeilgebied. In het
Nijkerkernauw en het Eemmeer neemt het aantal zeilboten af en wint de motorboot
aan betekenis. In het Wolderwijd en het Nulderdauw is het aandeel van zeilboten en
motorboten vrijwel gelijk.
In sommige gebieden komen ook zwemmers, surfers, waterskiërs, vissers en roeiers
voor.

Beleid
De betrokken provincies willen een stimulerende rol vervullen en willen vooral de
belangen op bovengemeentelijk niveau bundelen. Gezamenlijke ambities moeten
worden bereikt met inbreng van financiële middelen, creativiteit,
organisatievermogen en overtuigingskracht. Voor alle ontwikkelingen geldt dat deze
goed worden ingepast in het landschap en dat de bestaande landschappelijke
kwaliteit behouden blijft, dan wel wordt hersteld.
Zowel het natuurbelang, de waterkwaliteit, de waterberging als het recreatiebelang
zijn gediend bij meer afwisseling en differentiatie, bijvoorbeeld in de vorm van
natuurvriendelijke oevers en aanlegplaatsen op aantrekkelijke plaatsen.
Een ontbrekende schakel is de vaarverbinding Zwolse Vaart – Kuinre. Deze heeft de
potentie om op termijn een onderdeel te worden van het Basisrecreatietoervaart Net
(BRTN). De provincie zal zich samen met gemeenten en betrokken organisaties
inzetten om de knelpunten in het BRTN aan te pakken.
De Randmeren vormen met duizenden hectaren vrij toegankelijke wateroppervlak een
belangrijk watersportgebied, dat zich nog verder kan ontwikkelen. De beste kansen
lijken te liggen in het Wolderwijd en het brede deel van het Veluwemeer. De
ecologische kwaliteit van het Natura 2000-gebied Randmeren is echter kwetsbaar en
maatregelen zijn nodig om de habitats van soorten in dit natuurgebied te behouden
of te verbeteren. Om zowel de recreatieve ambities als de ecologische doelen te
kunnen waarmaken, is een nieuwe fase van het Integrale Inrichting Veluwe
Randmeren (IIVR) project nodig.

Bronnen
Omgevingsplan Flevoland, 2006 (http://www.omgevingsplan.flevoland.nl/)
Provincie Flevoland (2003), Gewijzigd beleids- en actieplan recreatie en toerisme, provincie
Flevoland, Lelystad.
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Konijnenburg, P.G. van, A. Kamphuis, L. Stronk (2003), Veiligheidsbeleving Randmeren,
belevingswaardenonderzoek, eindrapport, Bouwdienst Rijkswaterstaat, Utrecht.
Waterrecreatie Advies (2006), Onderzoek vaargedrag Randmeren en binnenwateren
Flevoland, Waterrecreatie Advies, Lelystad.

7.9

Gelderland
Karakter
H et Gelders Rivierengebied heeft nog geen grote naam als toeristisch gebied. In het
Rivierengebied nemen rivieren en plassen ten behoeve van de kleine en grote
watersport een prominente plaats in binnen het totale recreatieaanbod, met name
voor de actieve bezoeker. Mogelijkheden voor toerisme en recreatie liggen tevens in
de relatie land-water en in het meeliften met de natuur- en plattelandsontwikkeling.
Het rivierengebied is een belangrijke bestemming voor recreanten. Omdat het Ruimte
voor de Rivier traject veel aandacht besteedt aan het aanleggen van nieuwe natuur zal
het rivierengebied aan aantrekkelijkheid voor recreanten winnen. De belevingswaarde
van het gebied zal toenemen. Ook het herstel van de natuurlijke loop van rivieren en
andere waterwegen zal hier aan bijdragen. Tegelijkertijd vormt die aandacht voor
herstel van natuur ook een bedreiging, de toegankelijkheid van het rivierengebied
kan verminderen.
Aan de noordzijde van Gelderland bevinden zich de Randmeren waar waterrecreatie
een belangrijke rol speelt (zie paragraaf over Randmeren).

Beleid
De Provincie Gelderland heeft in 2003 de nota Mooi Dichtbij gemaakt, waarin de
inhoud en organisatie van het toeristisch-recreatieve beleid wordt beschreven. In deze
nota wordt geen speciale aandacht aan waterrecreatie gegeven.

Bronnen
Provincie Gelderland (2003), ´Mooi dichtbij´, uitwerkingsnota recreatie en toerisme,
provincie Gelderland, Arnhem.
Jonge, C. de (2007), De gevolgen van klimaatverandering voor recreatie en toerisme,
conceptrapport, Stichting Recreatie, Den Haag.

7.10

Overijssel
Karakter
In het westen stroomt de IJssel door een open landschap van veen- en kleigrond en
bevindt zich het karakteristieke meren- en kraggengebied van de Wieden en de
Weerribben. Centraal gelegen bevinden zich de stroomgebieden van de Regge en de
Vecht waar natuur- en cultuurlandschap sterk met elkaar verweven zijn. Met het
meren- en plassengebied van Noordwest-Overijssel heeft de provincie een interessant
gebied voor de waterrecreatie binnen haar grenzen. Middels de DrentheOverijsselroute die onder meer over het Twentekanaal en het kanaal Almelo-De
Haandrik voert, is ook het zuiden en het oosten toegankelijk voor watersporters.
Bovendien ligt een ruim 400 km lange kanoroute in de provincie. De kanalen en
meren in de Kop van Overijssel vormen in het landelijk basistoervaartnet een
belangrijke verbinding tussen de Randmeren en de Friese meren. Dichtslibbing van
jachthavens door bagger en de wachttijden voor de bediening van bruggen en sluizen
vormen de belangrijkste problemen voor watersporters.
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Aan de westkant van Overijssel bevinden zich de Randmeren waar waterrecreatie een
belangrijke rol speelt (zie paragraaf 7.8).

Beleid
De provincie richt het beleid op de instandhouding en verbetering van de
voorzieningen en de doorvaartmogelijkheden voor de recreatietoervaart. De
landelijke beleidsvisie Recreatieve Toervaart Nederland fungeert hierbij als
onderliggend kader. Een belangrijk aandachtspunt in dit beleid heeft betrekking op
de routecoördinatie, het afstemmen van bedieningstijden en het oplossen van
knelpunten in de doorvaart. Naast het optimaliseren van de vaarmogelijkheden wil de
provincie de wisselwerking tussen water en land, waaronder de cultuur-toeristische
elementen, versterken.

Bronnen
Provincie Overijssel (2000), Struinen door de tuin van Nederland, beleidsnota recreatie en
toerisme, provincie Overijssel, Zwolle.

7.11

Brabant
Karakter
Brabant staat niet bekend als waterprovincie. Toch zijn grote stukken van de
provincie ontsloten via water, grote en kleine rivieren en kanalen. Brabant vormt voor
veel watersporters geen bestemming op zich tijdens een vaarvakantie, maar meer een
onderdeel van een langere tocht. De ligging is goed. Brabant ligt in een netwerk van
vaarwegen tussen de Delta, grote rivieren, Limburgse Maasplassen en de Belgische
Kanalen (Brabants Bureau voor Toerisme, 2007)

Beleid
De provincie Noord-Brabant heeft in 2001 het volgende streefbeeld geformuleerd: ‘wij
zullen bevorderen dat in Brabant zich een grote diversiteit aan toeristisch-recreatieve
mogelijkheden kan ontwikkelen van hoge kwaliteit voor de eigen inwoner en voor de
gast van buiten de provincie, die voortbouwt op specifieke gebiedskenmerken en die
in balans is met economische, sociaal-culturele en ecologische belangen.’ Brabant
concentreert zich met deze visie op verschillende recreatiemilieus, waarbij juist de
variatie in mogelijkheden als sterk punt wordt gezien. Voor de waterrecreatie geldt
dat speciale aandacht zal worden besteed aan het oplossen van knelpunten in het
Brabantse toervaartnet (met name bruggen en sluizen) en aan het realiseren van goed
gesitueerde passantenplaatsen (Provincie Noord-Brabant, 2001).

Bronnen
Provincie Noord-Brabant (2001), Ontspannend Brabant, beleidskader toerisme en recreatie,
provincie Noord-Brabant, ´s-Hertogenbosch.
Brabants Bureau voor Toerisme (2007), Themarapport watersport Brabant 2007, Brabants
Bureau voor Toerisme, Tilburg.

7.12

Deltagebied
Karakter
De deltawateren zijn beeldbepalend voor Zeeland. Elk water heeft haar eigen
karakteristiek en gezamenlijk vormen zij de ruggengraat van Zeeland.
Kernkwaliteiten zijn de openheid en de contrastrijkheid.
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Er zijn verschillende ontwikkelingen in het gebied:




De deltawerken hebben het gebied veilig gemaakt maar hebben ook nadelige
ecologische gevolgen.
Door klimaatveranderingen zal de zeespiegel stijgen, worden de golven
onstuimiger en zal de rivierwaterafvoer grilliger worden.
Het deltagebied is een blauwgroene oase te midden van een verstedelijkte
omgeving en als zodanig een uitloopgebied voor de mensen in de omringende
metropool.

De duiksport neemt een steeds belangrijkere plaats in binnen de provincie. De
provincie richt zich op geleiding en productverbetering onder andere door
opwaardering van het voorzieningenniveau. Voor de snelle watersport wordt geen
uitbreiding buiten de reeds bestaande zones voorzien. Met betrekking tot de
zogenoemde ‘kleine watersport’ is het gewenst dat voorzieningen worden
gerealiseerd.
De dienstverlening op het gebied van jachtverhuur, jachtrenovatie en opslag van
boten blijft in Zeeland achter in vergelijking met andere watersportprovincies. Het
bevorderen van totstandkoming van watersportboulevards kan hierin verandering
brengen.
Visserij levert een belangrijke positieve bijdrage aan het imago van Zeeland. De
provincie streeft naar versterking van de band tussen visserij en toerisme. De
provincie heeft het initiatief genomen om met betrokken partijen te komen tot een
integrale toekomstvisie op de duurzame schelpdiervisserij in de deltawateren: Het
Visserij Initiatief Zeeland (IVZ).

Beleid
De watersport heeft potentie om in de Zeeuwse Delta verder uit te groeien tot een
belangrijke economische factor. De laatste jaren is geïnvesteerd in het verbeteren van
het imago van de Zeeuwse watersportmogelijkheden. Doelstelling voor de komende
jaren is het bevorderen van en ruimte bieden voor verdere ontwikkeling van de
watersport, met een versterking van de kwaliteit van de deltawateren. Het ruimte
bieden aan watersport vertaalt zich onder andere in het fysiek ruimte bieden aan de
verdere ontwikkeling van jachthavens (meer plaats voor grotere schepen, uitbreiding
a.g.v. veiligheidseisen).
Om er voor te zorgen dat de watersport optimaal haar kansen benut is een goede
routestructuur in de Zeeuwse wateren van belang. In de huidige routestructuur is een
aantal knelpunten te constateren. Uitgangspunt bij het benaderen van knelpunten is
een integrale aanpak, zodat indien mogelijk meerdere functies baat hebben bij de
voorgestane oplossing. Doelstelling is het realiseren van een knelpuntvrij
toervaartnetwerk.
Voor de deltawateren is samen met de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, het
Rijk en de regio een Integrale Visie Deltawateren opgesteld, gericht op het realiseren
van een duurzame delta. Die visie draait met name om het herstel van de
natuurlijkheid van de Deltawateren. Dit herstel moet de veerkracht van het systeem
terugbrengen: zowel in biologische zin als in de zin van veiligheid. Oplossingen
worden vooral gezocht in het vergroten van de estuariene dynamiek. In de praktijk
betekent dit dat de Deltawateren weer meer een overgangsgebied tussen de rivieren
en de Noordzee zouden moeten worden: een estuarium. De begrippen veiligheid,
natuurwaarden en belevingswaarde van de Delta staan hierbij centraal. Dit moet
voornamelijk worden bereikt door de Deltawateren onderling weer met elkaar te
verbinden en/of met andere wateren. Economische functies, zoals waterrecreatie en
scheepvaart, kunnen naar verwachting profiteren van deze herstelde verbindingen.
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Dit proces wordt vormgegeven onder leiding van de Deltaraad waarin provincies en
rijk aan tafel zitten.
De betrokken overheden geven het kader aan waarbinnen ontwikkelingen mogelijk
zijn. Dit kader wordt vormgegeven vanuit de instandhoudingsdoelstellingen en
consequenties van de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en
omgevingsplannen.
Alle deltawateren hebben de status van Habitat- en/of Vogelrichtlijngebied en zijn
aangewezen als Wetland. Deze aanwijzing is bepalend voor de wijze waarop
ontwikkelingskansen binnen de gebieden kunnen worden ingevuld.
Waterrecreatie Advies heeft in opdracht van het Breed Overleg Deltawateren (BOD)
een Integrale Recreatievisie Deltawateren (Januari 2004) opgesteld. In deze visie wordt
niet alleen een beeld geschetst van knelpunten binnen de kleine en grote watersport
maar juist ook van kansen. Door deze kansen aan te grijpen, kunnen de
recreatiemogelijkheden in de Deltawateren worden geoptimaliseerd in
overeenstemming met de wensen van de gebruikers. Door alle organisaties in het BOD
en hun leden is een bijdrage geleverd om deze recreatievisie tot stand te brengen.
Daarnaast is ook HISWA Vereniging inhoudelijk bij het opstellen van de visie
betrokken.

Bronnen
Provincie Zeeland (2006), Omgevingsplan Zeeland 2006-2012, provincie Zeeland,
Middelburg.
Waterrecreatie Advies (2004), Watersport in Deltagebied, integrale recreatievisie
Deltawateren, Waterrecreatie Advies, Lelystad.
www.deltabreed.nl
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8

SWOT-ANALYSE EN AANBEVELINGEN

8.1

SWOT-Analyse
De SWOT-analyse is gebaseerd op literatuuronderzoek, internet en kennis van
medewerkers van de Stichting Recreatie.

Sterkten









Nederland beschikt over een uitgebreid en gevarieerd aanbod van
waterrecreatievoorzieningen. Het netwerk van waterwegen, meren en plassen in
zowel het stedelijke als het landelijke gebied is uniek in Europa.
Er is een uitgebreide infrastructuur beschikbaar voor verschillende waterrecreatie
activiteiten als varen, zeilen, surfen, zwemmen en kanoën.
SRN is een belangrijke organisatie om het landelijke toervaartnet in stand te
houden en aantrekkelijker en knelpuntvrij te maken.
Water speelt een belangrijke rol in de beleving van de recreant en toerist.
Waddenzee, Noordzeekust, IJsselmeer, Friese Meren en het Deltagebied zijn
belangrijke watersportgebieden.
De Nederlandse kust is een aantrekkelijk toeristisch gebied voor zowel
Nederlanders als buitenlanders.
Nederland staat bekend als een waterland bij buitenlandse toeristen.
Waterrecreatie is een belangrijke economische sector.

Zwakten













Er is weinig beleidsaandacht voor een kwaliteitsimpuls van de infrastructuur
waterrecreatie; de kwaliteit van voorzieningen staat onder druk.
Barrièrewerking bedreigt de recreatieve infrastructuur en de verbinding stad land. Verdere afdamming van de kanalen moet worden voorkomen, bruggen en
sluizen moeten in gebruik blijven en oude kanalen moeten weer bevaarbaar
worden gemaakt.
Er is een tekort aan (water)recreatieruimte in het westen van het land.
Er is geen integrale visie of trekker op rijksniveau, de aandacht bij
waterbeheerders (Rijkswaterstaat, Waterschappen) voor het thema is wisselend
(geen kerntaak).
Er is weinig beleidsaandacht voor de ontwikkeling van de kleine watersport en
een fijnmazig waterwegennet.
Er zijn verschillende goede initiatieven die niet worden gecontinueerd (Water
Recreatie Kansen Kaart WRKK, kennisloket waterrecreatie, beleidsvisie kleine
watersport).
Beschikbare gegevens CVTO, CVO, dagtochtenonderzoek, watersportonderzoek
sluiten onvoldoende aan op kennisbehoeften van de sector.
Er is weinig kennis beschikbaar over kleine watersport (aanbod- en
vraaggegevens).
Er is weinig afstemming van definities en onderzoek.
Er is onvoldoende inzicht en aandacht voor recreatief medegebruik bij
gebiedsontwikkeling.
Op gebiedsniveau is de belangenbehartiging van de recreatiesector versnipperd.

Kansen




Beleidsthema’s als klimaatverandering, Kaderrichtlijn Water, Zwemwaterrichtlijn,
ruimte voor de rivier, waterberging bieden de waterrecreatiesector kansen op een
integrale benadering en daarmee een verbetering van de waterrecreatieve
infrastructuur.
Waterrecreatie kan een bijdrage leveren aan het bevorderen van de ruimtelijke
kwaliteit. Steden herstellen oude singels en grachten (cultuur historisch erfgoed)

Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum

91

Pre-verkenning waterrecreatie



Waterrecreatie kan bijdragen aan een economische impuls voor een gebied.

Bedreigingen





Wet- en regelgeving (o.a. Natura 2000, Kaderrichtlijn Water) kan recreatieve
initiatieven belemmeren.
Ontwikkelingen op het vlak van waterbeheer vragen om innovatiekracht.
Er is weinig of geen beleidsaandacht voor het thema bij diverse overheden. In de
Provinciale Meer Jaren Programma’s (PMJP’s) van het ILG is nauwelijks aandacht
voor waterrecreatie.
De Stichting Recreatietoervaartnet Nederland is een belangrijke organisatie om
het vaarwegnetwerk verder te ontwikkelen en is daarbij afhankelijk van ILGgelden.

Aandachtspunten
Op basis van deze SWOT analyse kunnen de volgende aandachtspunten worden
geformuleerd die in de volgende verkenning aan bod moeten komen; landelijk beleid,
kennis en gebiedsontwikkeling.

Landelijk beleid
De kabinetsvisie (Watervisie) op het waterbeleid ‘Nederland veroveren op de
toekomst’ geeft de noodzaak aan om meer samenhang te brengen in het waterbeleid,
zodat vanuit die samenhang ook gezocht kan worden naar de relaties met andere
beleidsdomeinen zoals recreatie. Bijvoorbeeld hoe kom je tot integrale oplossingen bij
beleidsthema’s als ruimte voor de rivier, kaderrichtlijn water, klimaat waarbij het
belang van recreatie ook wordt meegenomen?
Recreatie is volgens de Watervisie een geschikt thema om mee te nemen bij integrale
oplossingen. De Watervisie onderstreept bijvoorbeeld ook het maatschappelijke
belang (gezondheid, ontspanning) van een prettige leefomgeving en voldoende
recreatiegebieden in de buurt van de woonomgeving. Een ander speerpunt is
‘Nederlanders maken met water een sterkere economie’. De ontwikkeling van een
aantrekkelijke infrastructuur voor (water)recreatie kan bijdragen aan een
economische impuls voor een gebied.
Zoals uit deze ‘preverkenning’ blijkt, is er in het verleden op landelijk niveau wel
aandacht geweest voor het beleidsthema waterrecreatie, maar de aandacht is sterk
wisselend. Er zijn goede initiatieven geweest om de recreatieve infrastructuur te
verbeteren, maar de beleidsaandacht is net zo vaak weer afgenomen. Instanties als
Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen worstelen voortdurend met de vraag of
recreatief medegebruik een thema is waar zij op in moeten zetten. De ministeries van
LNV en V&W en de provincies besteden aandacht aan waterrecreatie, maar op dit
moment nog onvoldoende om de ambitieuze plannen voor integrale oplossingen te
realiseren. In plannen voor klimaatverandering, ruimte voor de rivier, waterberging
en de Kaderrichtlijn Water worden recreatie en toerisme vaak genoemd als functies
die kunnen profiteren van deze ontwikkelingen. Er is echter nog weinig inzicht of dit
in de praktijk gebeurt, wat er nodig is om dit te stimuleren en welke rol
Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, recreatieschappen en gemeenten hierbij
spelen.
Vanuit het ministerie van LNV is de uitvoeringsagenda Vitaal Platteland van belang en
de rol die waterrecreatie kan spelen bij het realiseren van een leefbaar platteland. Het
ministerie van EZ komt met een ‘Vernieuwde toeristische agenda’ waarin het belang
van de kust genoemd wordt voor waterrecreatie. De uitvoeringsagenda van het
programma Adaptatie Ruimte en Klimaat biedt mogelijkheden om het thema
waterrecreatie verder te verkennen. Rijkswaterstaat richt zich in eerste instantie op
veiligheid en verkeer. Uit de provinciale plannen die opgesteld zijn voor de ILG
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gelden blijkt dat recreatie en de rol van water hierin nog relatief weinig aandacht
krijgen.

Kennis
Om beleid te formuleren voor waterrecreatie is een verdieping van de beschikbare
kennis zinvol. Meten is weten. Er zijn al veel gegevens beschikbaar, maar het betreft
vaak incidentele onderzoeken en door het gebruik van verschillende
onderzoeksmethoden en definities zijn resultaten vaak moeilijk vergelijkbaar. Er is
vanuit de sector behoefte aan structureel onderzoek zodat ook de ontwikkelingen in
de sector gemeten worden. Onderzoek van het CBS, CVO, CVTO bieden wel
aanknopingspunten, maar de sector heeft aangegeven dat de beschikbare data
onvoldoende aansluiten op de kennisbehoefte. Vanuit het CVO is daarom al initiatief
genomen om in samenwerking met de sector de mogelijkheid te verkennen om
onderzoek te verrichten onder een panel van botenbezitters.
In het verleden is er vanuit het ministerie van LNV een verkenning uitgevoerd om een
kennisloket waterrecreatie in te richten. Uitgangspunt was om onderzoeken beter op
elkaar af te stemmen, te werken met eenduidige definities en beschikbare gegevens
voor de sector te ontsluiten.
De kleine waterrecreatie is een thema waar weinig kennis over beschikbaar is, zowel
wat betreft vraag- als aanbodgegevens. Er zou onderzoek gedaan moeten worden naar
de behoeften aan en waardering en beleving van kleine vaarwegen. De beleidsvisie
kleine watersport is een goed uitgangspunt om de kennisbehoefte te verkennen.
Om ruimtelijke ontwikkelingen te analyseren en gebiedsplannen te maken, is er
behoefte aan een actueel databestand van voorzieningen voor waterrecreatie. In dit
databestand kunnen gegevens opgenomen worden over recreatieve vaarroutes,
aanlegplaatsen, visplaatsen, toegankelijkheid van oevers etc. In opdracht van het
ministerie van LNV beheert de Stichting Recreatie het Geografische Informatiesysteem
BORIS voor de groene ruimte en recreatie. Er zou vergelijkbare kennis beschikbaar
moeten komen over het thema blauw en recreatie.

Gebiedsontwikkeling
Vooral op gebiedsniveau zal het thema recreatie en water invulling moeten krijgen.
Dankzij de decentralisatie-impuls zal in gebiedsprocessen het belang van
waterrecreatie meegenomen moeten worden. In verschillende beleidnota’s wordt
waterrecreatie dan ook vaak als kans genoemd bij het formuleren van
gebiedsplannen. Er is echter weinig zicht in hoeverre hier in de praktijk ook
voldoende invulling aan wordt gegeven. Er is daarom onderzoek nodig naar de
betrokkenheid van de sector in gebiedsplannen. In welke plannen is de sector wel of
niet betrokken? Wie heeft initiatief genomen om de sector aan boord te krijgen
(overheid, ondernemers, belangenbehartigers)? Waarom wordt recreatie wel of niet
meegenomen in gebiedsplannen?
Uit dit onderzoek moet blijken welke instrumenten nodig zijn om gebiedsprocessen
te bevorderen. Daarbij komen thema’s aan bod, als: werken volgens integrale
benadering, bevorderen betrokkenheid van de sector, aansluiten bij ruimtelijke
kwaliteit van het gebied. In het advies van de VROMraad ‘Groeten uit Holland’ staan
aanbevelingen om door ‘anders denken, anders doen, anders delen’ te komen tot
innovatieve concepten en aan te sluiten bij regionale beelden. Er zijn verschillende
instrumenten mogelijk om de aandacht voor de rol van water in relatie tot recreatie
te stimuleren. Hierover is ook al de nodige kennis beschikbaar. De
Waterrecreatiekansenkaart is een goed voorbeeld om in een gebied de kansen voor
waterrecreatie naar andere sectoren te communiceren. Het stappenplan van het MKB/
Rabobank om vrijetijdsbeleid te formuleren kan als methodiek gebruikt worden om
een visie voor waterrecreatie op te stellen. Een voorbeeldenboek met ‘good practices’
en inspirerende beelden kan partijen stimuleren om het thema op te pakken.
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Wet- en regelgeving (o.a. Natura 2000) wordt vaak genoemd als belemmering om
ideeën te realiseren. Er is meer inzicht nodig in de wet- en regelgeving die
belemmerend werkt of als belemmerend wordt ervaren. In hoeverre wordt de ruimte
binnen wet- en regelgeving voldoende benut en wat zijn mogelijke oplossingen? De
inventarisatie kan plaats vinden door gesprekken aan te gaan met vertegenwoordigers
uit de (water)recreatiesector.

8.2

Aanbevelingen
Voor het opstellen van de verkenning waterrecreatie zijn de volgende acties
wenselijk:

Actie 1: interviews waterrecreatiesector
Om de analyse in dit rapport aan te scherpen en te toetsen of er nog andere
onderwerpen van belang zijn, bevelen wij aan interviews af te nemen bij
sleutelorganisaties in de waterrecreatiesector. De volgende organisaties zijn daarbij
zinvol om te benaderen:










Stichting Recreatietoervaartnet SRN (landelijke toervaartnet)
Hiswa
Watersportverbond
Nederlands Platform Waterrecreatie (kleine watersport)
Sportvisserij Nederland
ANWB (gebiedsontwikkeling)
NBTC (kusttoerisme en promotie “Nederland Waterland”)
Wandel- en fietsplatform (toegankelijkheid oevers en water als beleving)
Natuur- en milieuorganisaties (Stichting Natuur en Milieu, Natuurmonumenten,
Vogelbescherming Nederland)

In de interviews kunnen de volgende thema’s nader uitgediept worden:




Landelijk beleid voor waterrecreatie en de rol van diverse ministeries
Gebiedsontwikkeling; kansen en participatie waterrecreatiesector
Kennisbehoefte bij de sector, welke gegevens zijn nodig voor het formuleren van
beleid
 Trends en ontwikkelingen binnen de sector
 Wet- en regelgeving (o.a. KRW, Natura2000); kansen en bedreigingen
Het resultaat van deze interviews is een aanscherping van de SWOT analyse en een
overzicht van acties die nodig zijn om de recreatieve infrastructuur verder te
ontwikkelen.

Actie 2: interviews beleidsbepalers
Met de resultaten van het literatuuronderzoek en de interviews met
sectororganisaties zijn de knelpunten voor de ontwikkeling van de recreatieve
infrastructuur in beeld gebracht. Deze knelpunten kunnen besproken worden met
beleidsbepalers, waarbij besproken wordt welke oplossingen mogelijk zijn en wie
welke rol daarbij kan spelen. Op welke manier hebben organisaties in het verleden
aandacht besteed aan waterrecreatie, welke thema’s gaan zij in de toekomst
oppakken? Wat zijn de knelpunten geweest? En wat zijn de verwachtingen en wensen
voor de toekomst?
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De volgende organisaties zouden tijdens deze interviewronde benaderd moeten
worden:









Ministerie van LNV
Ministerie van EZ
Ministerie van VROM
IPO
Rijkswaterstaat
Unie van Waterschappen
OSO (overkoepelende orgaan van recreatieschappen)
VNG

Actie 3: verkennen ontwikkelen model KBA waterrecreatie
Beleidsbeslissingen worden steeds vaker gemaakt op basis van economische
afwegingen ofwel Kosten Baten Analyse (KBA). De Stichting Recreatie heeft voor
wandelen en fietsen een model ontwikkeld waarin de ruimtelijke spreiding van de
vraag en die van het aanbod tegen elkaar worden afgezet. Een tekort aan aanbod kan
vervolgens vertaald worden naar een prijskaartje, vanwege gemiste bestedingen van
recreanten. Binnen haar werkplan met LNV heeft de Stichting Recreatie in 2007 een
eerste verkenning uitgevoerd naar de behoefte en mogelijkheden om een
vergelijkbaar model te ontwikkelen voor waterrecreatie. In samenwerking met LNV
zou DG Water een vervolgproject kunnen starten waarin een dergelijk model verder
uitgewerkt wordt voor waterrecreatie. Het model moet bijdragen aan een zorgvuldig
afweging bij de aanleg van waterrecreatievoorzieningen, ofwel het ontsluiten van
waterrecreatiegebieden.
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