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Waterbeheer en recreatie 

De Nederlander zoekt in zijn vrije tijd vaak 

het water op. Nederlanders en water zijn 

sinds mensenheugenis met elkaar verbonden. 

Water biedt rust en ontspanning, maar 

ook spanning en avontuur. Een kwart van 

alle recreatie en toerisme in ons land is 

gerelateerd aan water en de bestedingen 

worden inmiddels geschat op jaarlijks 

3,9 miljard euro. 

Water inspireert tot mooie initiatieven, ook op het gebied 

van recreatie. Private en publieke partijen zien kans bij te 

dragen aan een mooier Nederland, waarvan de recreant 

kan genieten. Ook waterbeheerders leveren hun bijdrage. 

Rijkswaterstaat en waterschappen zijn vertrouwd met 

schoon water, ecologische verrijking en veiligheid. 

Geleidelijk aan wordt ook een nieuwe rol opgepakt: die van 

gastheer op en aan het water. Een kans om onze parels 

te presenteren aan recreërende Nederlanders. Een kans 

die veelal in samenwerking met andere partijen wordt 

verwezenlijkt: openstelling van schouwpaden, wandel- en 

vaarroutes, kleine recreatieve voorzieningen. 

In het nabije verleden is al veel werk verricht waardoor 

de kansen voor de waterrecreatie zijn gegroeid. Denk 

maar aan de bestrijding van de algenbloei in veel wateren 

zoals de Veluwe-randmeren. De laatste jaren is een trend 

waarneembaar om de kansen voor een beleving van water 

nog beter te benutten. De populariteit van wonen aan of 

in de nabijheid van water is daar een voorbeeld van. Water 

wordt meer en meer zichtbaar gemaakt - vaarroutes in 

stedelijk gebied - en is veel duidelijker in beeld bij de burger, 

niet alleen als bedreiging, maar ook als kans. 

Binnen het Rijkswaterstaat programma Waterinnovatie 

(WINN) is gezocht naar projecten die water en recreatie 

verbinden. Voor u ligt het resultaat: een veelkleurig boeket. 

Resultaten van het samenwerken door organisaties, door 

mensen met visie. Zoals de samenstellers aangeven: 

het is slechts een greep uit de vele succesvoorbeelden. 

Met deze verzameling van aansprekende, innovatieve 

voorbeeldprojecten zijn de auteurs geslaagd om te 

inspireren: het smaakt naar meer. 

Rijkswaterstaat, Unie en waterschappen werken samen in 

Waterrijk Nederland, een beweging die nieuwe initiatieven 

stimuleert aan de rand van het reguliere werk van 

waterbeheerders. Frisse ideeën binnenhalen, inzichten en 

kennis delen, als waterbeheerders samenwerken aan een 

mooier Nederland. Deze bundel nodigt ons - en hopelijk ook 

ui - uit tot meer initiatieven op dit gebied. 

Maarten Hofstra, Rijkswaterstaat 

Rob Uijterlinde, Unie van Waterschapen, 

Initiatiefnemers Waterrijk Nederland 
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Innovatieue combinaties met waterbeheer 

Het Nationaal Waterplan erkent dat de 

sector recreatie en toerisme wan steeds 

groter belong is uoor welzijn en economie. 

Reden woor het Rijk om de regionale 

waterbeheerders - prouincies, gemeenten 

en waterschappen- aan te moedigen om, 

in samenspraak met andere partijen, te 

streven naar een combinatie wan functies 

en multifunctioneel vuatergebruik. Het Rijk 

wraagt specifiek aan Rijkswaterstaat om zich 

op te stellen als gastheer op en rond het water 

om, samen met andere werantwoordelijke 

partijen, recreatief medegebruik mogelijk 

te maken en te ondersteunen. De 

waterbeheerder, regionale owerheden en 

- partijen staan woor de opgawe om tot 

win-wwinsituaties te komen. 

Recreatie raakt waterbeheer 

Waterkwaliteit en ruimtelijke kuvaliteit zijn voor 

Nederlanders belangrijke factoren uoor de beleving van 

water en landschap. Verbetering van die kwaliteit heeft 

mede geleid tot een toename in recreatie aan, op en 

in het water. De verwachting is dat de beiangstelling 

voor het water de komende jaren blijft groeien door de 

toenemende welvaart, mobiliteit, individualisering, 

vergrijzing en internationalisering. Werken aan veiligheid 

en waterkwaliteit biedt kansen om de voorzieningen voor 

waterrecreatie uitte breiden of te verbeteren. Daarom 

wordt recreatie steeds meer gezien als onderdeel van 

integraal waterbeheer. 

Samen de ruimtelijke kwaliteit verbeteren 

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen bieden veel kansen 

voor het combineren van bijvoorbeeld waterberging, 

natuur, recreatie en wonen. Zo gek is dit niet: natuur, 

water, waterbergen en recreatie liggen in het verlengde 

van elkaar. Wie wil niet in een dergelijke omgeving wonen? 

De zorg voor deze verschillende functies ligt echter bij 

verschillende partijen, en daarom is samenwerken het 

sleutelbegrip. Die samenwerking is vaak moeilijk omdat er 

meerdere belangen spelen, maar ze is zeer wenselijk en niet 

onoverkoombaar. 

Innovatieve oplossingen uoor waterbeheer 
Waterbeheerders zijn zelf ook op zoek naar innovatieve 

combinaties met waterbeheer. Rijkswaterstaat heeft 

hiervoor het Rijkswaterstaat programme Waterinnovatie 

(WINN). Rijkswaterstaat gaat met WINN, samen 

met kennisinstituut Deltares en het bedrijfsleven, 

wateruitdagingen aan. Binnen het thema 'Meer met 

water' experimenteren deze partijen met meervoudige 

functies op en aan het water en met nieuwe rollen van de 

waterbeheerders die hierbij horen. 

Zo is dit illustratieve boek tot stand gekomen. WINN, 

Deltares en het Kenniscentrum Recreatie zijn samen 

op zoek gegaan naar recreatieve trends op en rond het 

water. Ook is het woord gegeven aan de waterbeheerders. 

Zij geven hun visie op deze waterrijke recreatietrends, 

vertellen over de kansen en wat het voor hun werk 

betekent. Met de optelsom van deze visuele en verhalende 

ingredienten is een inspirerend boek ontstaan voorin 

de eerste plaats waterbeheerders van Rijkswaterstaat, 

waterschappen en gemeenten. Een boek vol voorbeelden die 

laten zien waar waterbeheer en 'dagelijkse mensenwensen', 

zoals ontspanning, recreatie en het genieten van een mooie 

leefomgeving, elkaar raken en versterken. 
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Leeswijzer 

Dit boek laat, aan de hand van een aantal 

praktijkvoorbeelden, zien hoe water op een 

creatieve, innovatieve manier aantrekkelijk, 

toegankelijk en beleefbaar wordt voor de 

recreant. 

Coordinator recreatief medegebruik Ted de Nijs van het 

uvaterschap Vallei en Eem trapt af en vertelt in een inleidend 

interview wat de relevantie is van waterrecreatie binnen 

haar organisatie. Het interview geeft aan hoe recreatief 

medegebruik kan warden ingebed in de organisatie. Hoe 

recreatie het waterbeheer een meerwaarde geeft en de 

risico's van een samenwerkingsproject warden beperkt. 

Het boek onderscheidt vijf trends in de recreatie waar het 

waterbeheer steeds meer mee te maken krijgt. Elke trend 

is de start van een nieuw hoofdstuk. Er wordt een korte 

beschrijving gegeven van wat de trend precies inhoudt en 

wat de reiatie is tot waterbeheer. Bij elke trend maakt u 

kennis met twee inspirerende praktijkvoorbeelden waar 

water en recreatie een perfecte combinatie vormen. Laat 

deze voorbeelden tot u spreken! 

De opgenomen projecten zijn slechts een kleine greep 

uit de vele, mooie praktijkvoorbeelden die Nederland 

rijkis. Daarom warden achterin dit boek nog een aantal 

bestaande projecten genoemd, die u misschien verlokken 

om eens verder te kijken in de wereld die recreatie heet! 
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De paradepaardjes van een waterschap 

- ■- 

Interview met Ted de Nijs 

Coordinator recreatief medegebruik, 

Waterschap Vallei 6 Eem 

Waarom doet Vallei & Eem zoveel aan recreatic? 

Water heeft een grote belevingswaarde en ueruult een 

bclangrijke recreatieue funelie. Als u/aterschap merken 

wij dat recreeren aan, op en in het water in ons gebied 

populair is bij de inwoners en dat de vraag naar recreatief 

medegebruik toeneemt. 

Het toegankelijk maken van ons gebied voor recreatief 

medegebruik is een perfecte manier orn de zichtbaarheid 

van het waterschap te vergroten en mensen te vertellen 

waar wij mee bezig zijn. 

Wat doen jullie precies? 

Waar mogelijk nemen we recreatieve voorzieningen op in 

onze eigen projecten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld kano- 

en visstcigers, wandel- en fietspaden, informaticpanclcn, 

bankjes, picknicktafels of bruggen. Samenwerking met 

belanghebbende partijen zoeken we actief op omdat we 

kansen maximaal willen benutten. Regelmatig zitten 

we dan ook met gemeenten, terreinbeheerders en 

belangenorganisaties waaronder de recreatiesector om 

de tafel om mogelijkheden te vertalen naar een concrete 

uitvoering. Om recreatief medegebruik te verankeren 

in de organisatie is het belangrijk dat de projectleiders 

zich bewust zijn van de recreatieve potentie binnen hun 

projecten. Zij moeten op de hoogte zijn van de belangen en 

van de mogelijkheden om werk-met-werk te maken. 

Dragen jullie ook financieel bij? 

Wij bieden derden financiele ondersteuning met de regeling 

Recreatief medegebruik voor de aanleg van recreatieve 

voorzieningen in ons gebied. Wij stellen daaraan onder 

andere de voorwaarde dat de initiatieven een link hebben 

met het watorbchccr cn dat de bewunei s uil uus gebied 

zelf boat hebben bij het initiatief. Voor dc regeling stelt 

het waterschap per jaar 100.000 euro beschikbaar. Verder 

is er een apart budget van 30.000 euro voor het beheer en 

onderhoud van de voorzieningen. Externe partijen zijn erg 

enthousiast over de regeling. De aanvragen lopen uiteen 

van kanosteigers en wandelpaden tot informatiepanelen en 

bruggen In 2008 zijn 13 van dc 16 aanvragen gehonui eerd. 

De praktijk wijst uit dat het vaaklukt om, onder andere 

vanuit Europese gelden, aanvullende subsidie te krijgen. 

Voordat we medewerking verlenen vindt er eerst toetsing 

plaats of hot recreatief medegebruik niel in gedrang komt 

met onze wettelijke verplichtingen. We bekijken zorgvuldiq 

de inuyelijke risico's voor de gebruiker en het waterschap. 

Wanneer blijkt dat recreatief medegebruik niet mogelijk 

is, zoeken we samen met de betrokkenen naar mogelijke 

alternatieven. 

Wat zijn de reacties? 
Onze aanpakis succesvol! Vaak realiseren we voorzieningen 

voor recreatief gebruik met weinig middelen en tegen lage 

kosten. De spin-off van deze projecten is dan ook erg groot. 

Belangenorganisaties, terreinbeheerders en gemeenten 

zien ons als een serieuze marktpartij om mee samen te 

werken. Op bestuurlijk niveau plukt men de vruchten; 

bestuurders merken dat de projecten bijdragen aan een 

beter imago van het waterschap. Ook zijn bestuurders zich 

bewust van de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Het 

zijn de paradepaardjes van ons waterschap. Onzeinwoners 

maken er met veel plezier gebruik van! 

10 



Wat gaan jullie nog meer doen? 

Ik verwacht dat recreatief medegebruik de komende 

jaren een belangrijk onderaierp wordt op de bestuurlijke 

agenda's van waterschappen. Waterschap Vallei & 

Cem heeft daarin ccn voortrckkcrsrol, Op dit moment 

Uindt tveinig kennibuitwisseliny pluuts over rcercatief 

medegebruik tusscn uvatcrschappen. Dat is jammer, uinnt 

uitwisseling van kennis biedt kansen om je als waterschap 

op het gebied van recreatie te blijven ontwikkelen. Zeif 

ga ik steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor 

recreatief medegebruik waarmee ik onze projecten kan 

verrijken. Ik vind de praktijkvoorbeelden in dit boek daarom 

een absolute aanwinst om waterbeheerders bewust te 

maken van de recreatieve mogelijkheden die Nederland 

rijk is, hopelijk inspireert het hen. Ik denk dat recreatief 

medegebruik veel kansen biedt! 

Ted de Nijs 
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"In 2002 publiceerde Waterschap Vallei S Eem het 
rapport Hoofdlijnen beleid recreatief medegebruik 
en dat was onze eerste stop om recreatief 
medegebruik te werankeren in het beleid van 
onze organisatie. In 2003 ben ik aangenomen als 
coordinator recreatief medegebruik. Daarmee 
pakte het waterschap de vraag naar recreatief 
medegebruik uoortvarend op. Recreatief 
medegebruik is voor ons een uitdaging. We zien 
het als een kans om ons van oudsher agrarische 
en stugge imago op te poetsen en dichter bij de 
wensen van de inwoner te staan. Als waterschap 
houden we ons allang niet meer alleen bezig met 
peilbeheer, maar houden we ook rekening met 
maatschappelijke belangen". 

idSlliii 

Meer weten ouer de paradepaardjes uan Waterschap Vallei & Eem? 

Palendijk bij Bunschoten WWW.palendijk.nl 

Recreatie langs de Esveiderbeek http://www.wue.nl/waterinfo/natuur_en_recreatie 

Kanovaren op het Vaiieikanaal http://www.wue.nl/waterinfo/natuur_en_recreatie 

Beekwandeipad in Voorthuizen http://www.wue.nl/waterinfo/natuur_en_recreatie 
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7 Water uoor het aantrekken van toerisme 
City- en regiomarketing zijn de laatste 

jaren in opkomst. Nederlandse steden 

en regie's zien de mogelijkheden wan dit 

promotiemiddel. Met een aansprekend motto 

en pakkende slogan hopen ze toeristen en 

bedrijwen te trekken. Zo heeft Amsterdam 

het motto I Amsterdam en noemt Den Haag 

zich de 'Internationale stad wan recht, wrede 

en weiligheid'. Ook kleinere gemeenten, 

zoals Katbuijk en Noordwjijkerhout, 

ontwikkelen marketingcampagnes en de 

prowincie Friesland profileert zich als de 

waterrecreatieprowincie wan Nederland. 

Water is een belangrijk element in de city marketing. Steeds 

meer steden profileren zich als 'Waterstad'. Amsterdam 

riep zichzelf in 2005 uit tot 'Amsterdam waterstad 2005'. 

Sail, het 'Blauwe museumplein', een water-wandelroute, de 

grachten, en uuaterbusjes ouer de Amstel ondersteunden 

dit motto. Andere 'Watersteden' zijn Amersfoort, Gouda, 

Leiden, Delfzijl, Lelystad en Dordrecht. 

Het is belangrijk dat het motto past bij de stad. Als de 

verwachtingen van bedrijven en toeristen niet waar warden 

gemaakt, komen ze nooit meer terug. Daarom besluiten 

steden vaak tegelijk met de marketingcampagne ook de 

stad aan te pakken en te vernieuwen. In het geval van 

'Watersteden' warden bijvoorbeeld stadshavens vernieuwd, 

stadsgrachten doorvaarbaar gemaakt, evenementen op en 

aan het water georganiseerd en boulevards met terrasjes 

aan het water aangelegd. Ook bij stadsuitbreidingen is 

water veelal een gezichtsbepalend onderdeel! 

Friese meren herleven als watersportgebied 

Almere Poort: de strandstad van de Randstad 
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Friese meren herleuen als uuatersportgebied 

In 2000 is de prouincie Friesland gestart 

met het Friese Merenproject. Het aantal 

watersporters stagneerde en de prouincie 

Friesland wil met het project van de provincie 

uueer een aantrekkelijk watersportgebied 

maken. Gelijktijdig wil de provincie de 

werkgelegenheid in de sector met 30% 

vergroten. Naast verbetering van de 

infrastructuur en de aanleg van nieuwe 

vaarroutes omvat het project ook de 

aanleg van natuurvriendelijke oevers, 

fietspaden, nieuwe Steigers, nieuwe 

kades en de uitbreiding van het aantal 

recreatiegelegenheden. 

Het Friese Meren Project (FMP) 

De stagnatie uan de waterrecreatie in de prouincie 

Friesland was onder andere het geuolg uan concurrentie 

door nieuwe watersportgebieden in Duitsland. Ook het 

eenzijdige aanbod uan de recreatiemogelijkheden speelde 

een rol. "Recreanten willen tegenwoordig meer dan alleen 

uaren, ze willen ook met de fiets het achterliggende land 

in. Daarnaast warden de boten groter en dat uraagt om 

een aanpassing uan de uaarwegen", aldus Tineke Cazemier 

uan het projectbureau Friese Meren. Het totale project 

loopt uan 2001 tot 2013 en bestaat uit een groot aantal 

projectonderdelen, zoals het ophogen uan bruggen, het 

uerdiepen uan uaarwegen, de aanleg uan aquaducten, 

nieuwe aanleguoorzieningen en de uerbetering uan de 

sluizen. Het project wordt uitgeuoerd onder regie uan het 

projectbureau Friese Meren en is een initiatief uan de 

prouincie. 

Het project is opgebouwd uit twee fasen uan elk zes 

jaar. De eerste fase is eind 2006 afgerond en richtte 

zich op het uerbeteren uan de infrastructuur door het 

realiseren uan nieuwe uaarroutes. In de fase uan 2007 tot 

2013 wordt sterker ingezet op de ontwikkeling uan het 

Friese merengebied als Europees uoorbeeldgebied waar 

schone energie, schoon water en een schoon landschap 

bijdragen aan een duurzame economie. "Innouatie is 

daarbij belangrijk, elektrisch uaren is bijuoorbeeld een 

uan de aspecten waar we ons de komende jaren mee bezig 

houden", zo uertelt Cazemier. 

Zoeken goede balans 

"Belangrijk is om waterbeheerders, gemeenten, branche 

uertegenwoordigers en natuurinstanties al uroeg in het 

proces bij elkaarte brengen, daardoor kunnen kansen 

uoor werk-met-werk-constructies en kansen om meerdere 

beleidsdoelstellingen te realiseren warden benut. Deze 

integrale aanpak kost soms ueel tijd maar daardoor 

hoeft de schop maar een keer de grond in en wordt het 

project uersterkt". Een goed uoorbeeld uit de praktijk is de 

Hoarder Aldewei. Dit is een oeuer- en kadeproject uan het 

waterschap waarbij naast de gemeente en Recreatieschap 

de Marrekrite, het FMP is aangehaakt waardoor een 

goede balans tussen natuur, waterkwaliteit en recreatie 

is gerealiseerd. Zo zijn daar naast de aanleg uan een 

natuururiendelijke oeuer ook een fietspad, Steigers, en een 

nieuwe fietspont aangelegd. 

Stijging werkgelegenheid 

De prouincie wil met het project de werkgelegenheid in 

de recreatiesector met 30 procent laten groeien. "We zijn 

goed op weg, in 2007 is de werkgelegenheid al met 14% 

gestegen. Dat zorgt uoor enthousiasme bij de betrokken 

partijen om ook de tweede fase tot een succes te maken. 

Om de stijging uan 30 procent te halen, zetten we extra 

in op faciliteiten uoor recreatie aan de kades en langs de 

wal. Daarnaast inuesteren we in extra mogelijkheden om 

grenzeloos te kunnen uaren. Beide uergroten het aanbod 

uoor de recreant". 

Kosten en opbrengsten 

De totale kosten uan het project warden geschat op 500 

miljoen euro waaruan de eerste fase 245 miljoen heeft 

gekost. De prouincie en de gemeenten financieren beide 

een derde uan de totale kosten. Het resterende deel is 

afkomstig uan het ministerie uan Economische Zaken 

(KOMPAS gelden) en Europese subsidiegelden (EFRO). 

14 "Eind vorig jaar zijn we met de boot in Friesland “Provincie en waterbeheerder streven in 
gaan liggen omdat we Loosdrecht wel gezien samenspraak met andere partijen naar 
hebben. Er is zoveel verbeterd door het Friese combinatie van functies en multifunctioneel 
meren project, geweldig wat er is gebeurd". watergebruik". 

Jan Nauta, gastenboekwww.friesemeren.nl Nationaal Waterplan 



Daarnaast dragen bij Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslan 

en de Marrekrite. 

Hpt project zal een additignele besteding uan de 
wcitersportprs oplpueren uan naar schattinq 36,6 miljoen 

per jaar en een aan de uuatersport gebonden structurele 

uuerkgelegenheid uan 630-815 fte. Daarnaast creeert 

het project zelf een tijdebjke aierkgelegenheid uan 4750 

arbeidsjaren. 
L 

Waar: 

Organisatie: 

WIN-WIN: 

Meer informatie: 
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Friese meren 

Projectbureau Friese Meren 

De projectmatige samemwerking stimuleert de recreatie in 

Friesland en leidt tot het combineren van aanleg en onderhoud 

(natte) infrastructuur met natuurontwikkeling 

vuww.friesemeren.nl 
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Almere Poort: de strandstad uan de Randstad 
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Ue gemeente Almere profileert het 

stadsdeel Almere Poort als de strandstad 

uan de Randstad, uuaar stad en strand, 

urijetijdsbesteding en werken samengaan. 

De combinatie uan uuonen, werken, stad, 

strand, bos, natuur en urijetijdsmogelijkheden 

in een gebied is uniek DP kustzone uan het 

stadsdeel heeft de pulentie uil Le yroeien zot 

een belungrijk recreatiegcbied uoor de regw 

Amsterdam. Het strand aan het IJmeer is hier 

al ppn gned t/oorbeeld uan. De euencmcntcn 

die op het strand warden georganiseerd, 

trekken een breed publiek uit alle hoeken uan 

Nederland. 

“Stad en water uormen een unieke combinatie, 
juist met water kan Almere zich onderscheiden". 

Adri Duiuesteijn, uuethouder Ruimtelijke Ordening 

en Wonen uan Almere 

Benutten kustzone 

Almere Poort is het enige stadsdeel uan Almere-Stad dat 

direct aan het water ligt. Vanwege de ligging, zichtbaarheid 

en bereikbaarheid heeft de kustzone uan Almere Poort de 

potentie uit te groeien tot een gebied met grote betekenis 

uoor de metropoolregio Amsterdam. Ook de aanpak uan de 

gemeente om een programma te realiseren dat zich richt 

op het gehele gebied draagt daaraan bij. 

Het opcnstcllcn en ontwikkelen uun de wuleiket iny lungs 
het llmeer hipdt kansen. Qndcrdecl uan hot programma 

is de IJmeerdijk, die de komende jaren wordt omgeuormd 

tot een brede promenade, met ruimte uoor ongeueer 

2600 uuoningen, horeca, werk en urijetijdsbesteding. 

De waterbeheerders uan de Dmeerdijk spelen hierbij 

pen beluuyi ijke ml. Zij zijn ueiamwoordelijk uoor het 

openstellen uan de waterkering als openbaar gebied, 

de ueiligheid bij alle gebruiksfuncties die random de 

waterkering geconcentreerd worden en een goede 

waterkwaliteit. Door de gebiedsontwikkelingen 

transformeert een brede zone random de waterkering. Voor 

de waterbeheerder biedt dit kansen om de waterkering 

robuuster te maken door bijuoorbeeld het aanleggen uan 

een breed strand, of hoger gelegen stedelijke ontwikkeling 

tegen de waterkering aan, om zicht op het water te houden. 

Samenwerken met belanghebbenden 

De promotie uan Almere Poort als de Strandstad uan 

de Randstad is in handen uan de gemeente Almere 

Ue gemeente znekt hierunnr snmpniuerking met 
projectontwikkelaars, die boat hebben bij een goede 

promotie uan het stadsdeel uoor de uerkoop uan woningen 

en bedrijuen. 

“Het streuen is dat de uerschillende 
gebruikersfuncties zich in harmonic met elkaar 
en met de basisfuncties ueilig, schoon en gezond, 
kunnen ontwikkelen". 

Beheer- en ontuuikkelplan uoor de Rijkswateren 

2010-2015 
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Waar: 

Orgamsatie: 

WIN-WIN. 

Meer mformatie: 

IJmeerdijk 

Gemeente Almere 

Het toegankelijk maken uan de waterkering geeft de recreatie een 

geweldige stimulans, uerbetert het uestigingsklimaat en zet Almere 

op de kaart 

http://u/wu/.almere.nl/de_stad/stadsdelen/almere_poort 
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2 1 Water uoor het verievendigen van de stad 

De klimaatverandering dwingt ons de 

komende jaren maatregelen te treffen om 

uuaterouerlast in steden te uoorkomen. Dot zal 

ertoe leiden dot grachten warden opengelegd, 

kanalen uitgediept en stadsvijvers en 

waterpleinen aangelegd. Een mooie 

gelegenheid om het aanbod voor recreatie 

en toerisme in de stad te versterken. Het 

uersterkt oak de stedelijke identiteit en maakt 

de stad leefbaarder. 

Kanttekening hierbij is dat het intensief gebruikleidt tot 

een grotere belasting van de waterkwaliteit en stremming 

van de toegankelijkheid van de stad door de toenemende 

stroom mensen. Ditis uooral merkbaarin de kustplaatsen. 

In Den Haag bijvoorbeeld stopt de A12 midden in de stad. 

Dit betekent dat het stadsverkeer vastloopt uvanneer de 

stroom mensen met bestemming Scheveningen in de 

zomer toeneemt. 

Niet alleen de grachten maar ook rivieren, kanalen en 

de stadshavens vormen voor recreanten en toeristen 

een trekpleister. Zo ontstaan er in ons land steeds meer 

particuliere initiatieven van ondernemende mensen om 

langs kanalen en rivieren een stadsstrand aan teleggen. 

Een initiatief dat wordt ondersteund door zowel het 

Nationaal Waterplan als de Delta Commissie. 

Inmiddels telt Nederland zo'n 20 stadsstranden waaronder 

in Amsterdam, Maastricht, Roermond en Rotterdam. 

Gemiddeld honderdduizend mensen maken gebruik van 

een stadsstrand in deze steden. De afgelopen jaren is de 

waterkwaliteit van de Nederlandse grachten en kanalen 

aanzienlijk verbeterd uvat een belangrijke bijdrage levert 

aan het toenemende recreatieve gebruik van deze wateren. 

Dit is ook een wisselwerking: toename van activiteiten zal 

de waterkwaliteit beinvloeden. Integratie van belangen is 

hier dus het sleutelbegrip. 

Kortom, in de toekomst zal de claim op multifunctioneel 

gebruik van water ook in de stad toenemen. 

• Stadsstrand Blijburg aan zee brengt vertier 

in de stad 

• Water laat Groningse scheepvaarthistorie herleven 
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Stadsstrand Blijburg aon zee 
brengt uertier in de stad 

.. . 

r 

I MNBS 

De gemeente Amsterdam heeft op Uburg 

een stadsstrand aangelegd om de wijk u/at 

leven in te blazen en de Amsterdammers te 

uerleiden naar de nieuwe wijk te ucrhuizen. 

Uburg had dringend behoefte aan een 

culturele ontmoetingsplek die zich met het 

uertier in de stad kon meten. I let stadsstrand 

Blijburg aan zee uoorziet hier goed in. Op een 

mooie zomerse dag zijn er zo'n 3000 gasten. 

Het succes van het strand is de combinatie 

van waterrecreatie, wonen en natuur. Blijburg 

aan zee zette Uburg op de kaart van de 

Amsterdammers! 

"Uburg heeft haar (late) succes in grate mate 
te danken aan Blijburg. Het was voor ons ook 
een van de redenen om er te komen wonen. 
Daarnaast is het een enorme toevoeging aan de 
stad!" 

Gemeenschappelijk doel 

Door de toenemende bekendheid onder de Amsterdammers 

en het groeiende aantal eilandbewoners, wordt Blijburg 

steeds drukker bezocht. Blijburg staat bekend om 

integratie van mensen, natuur, water en wonen. Op een 
mnnip znmprse dag zijn er zo'n 3.000 mensen op het strand 

om te zonnen, zwemmen en bij goede wind te kitesurfen 

Het succes van Blijburg geett aan dat imtiatieven zoals 

Blijburg enorme kansen bieden. In het geval van Blijburg 

heefi de yemeeme vooral yezochi naar samenwerking met 

een private partij De samenwerking van meerderp pnrtijen 

heeft Blijburg tot een groot succes gemaakt. 

Ontwikkelen toekomstvisie 

In eerste instantie was het de bedoeling het gemeentelijke 

stadsstrand slechts twee jaar op IDburg te laten bestaan. 

Die korte bestaansduur betekende een hoog risico 

voor de ondernemers. Omdat de ruimte nodig was voor 

woningbouw is Blijburg in September 2005 gesloten. Na 

protest van Dburgers en andere strandbezoekers stelde de 

gemeente een nieuw stuk strand beschikbaar op 400 meter 

Vuil de oude luculie. 

rimrint nhijrrj en omgcving nog steeds volopin 

nntwikkeling zijn, knn dp gpmppntp Amsterdam nog gppn 

vaste plaats voor het stadsstrand aanwijzen. Blijburg 

aan zee verhuist daarom in 2010 mogelijk opnieuw naar 

een andere tijdelijke locatie. Het idee is dat Blijburg aan 

zee uiteindelijk een defiriilieve plek krijgl up een van de 

geplande strandeilanden. 

"In het geval van combineren van functies en 
belangen is het de moeite waard te onderzoeken 
of er kansen liggen voor samenwerking met 
private partijen”. 

Een Cast van Blijburg aan zee 
Kdppart Delta commissie 
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Bert Haanstrakade 2004, Amsterdam 

Blijburg aan Zee 

Het samenwerken aan een gemeenschappelijk doel, aanvankelijk het 

stimuleren van de huizenverkoop, heeft geleid tot een recreatieve 

trekpleister uoor zoiwel Amsterdammers als Uburgers 

vwvww.blijburg.nl 

Waar: 

Organisatie: 

WIN-WIN. 

Meer informatie 
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Water laat Groningse 
scheepuaarthistorie herleuen 

Hartje winter liggen de historische schepen 

van Groningen in de grachten van de 

binnenstad. De schepen vormen winters 

het podium van het driedaagse festival 

WinterWelvaart met allerlei culturele 

activiteiten. Op het dek en in het ruim 

van de schepen genieten bezoekers van 

optredens van musici en dichters, exposities 

van schilders en beeldhouwers. Op de kade 

zijn er demonstraties van ambachten en 

proeverijen. De combinatie van de Groningse 

scheepvaarthistorie en een winterfestival 

maakt van WinterWelvaart een zeer 

bijzondere attractie. 

Historische schepen zijn trots uan Groningen 

De historische schepen uaren in de zomermaanden op de 

Waddenzee, het Ijsselmeer en de Friese binnenwateren 

als charters uoor groepen. Van oktober tot april is de stad 

Groningen hun thuishauen. Een unieke gelegenheid om de 

schepen ook in de winter open te stellen uoor het publiek. 

Tijdens WinterWelvaart staan alle activiteiten in het teken 

van de scheepvaart waarmee Groningen van oudsheris 

verbonden. De scheepvaart bracht de stad veel welvaart 

en gaf de stad haar huidige structuur met de grachten, de 

koopmanshuizen en de pakhuizen die zijn overgebleven 

uit de 17e en 18e eeuw. Ook vandaag zijn de beroepsvaart, 

visserij en het vaartoerisme belangrijke inkomstenbronnen. 

Samenujerken met ondernemers 

WinterWelvaart wordt georganiseerd door Stichting 

WinterWelvaart, een samenwerkingsverband van Stichting 

Groninger Welvaart, Vereniging Historische Zeilvaart (VHZ) 

en het Noordelijk Scheepvaart museum. De gemeente 

Groningen subsidieert het evenement met 20.000 euro. 

Ook stelt de gemeente de benodigde hulpdiensten, 

brandweeren politie beschikbaar. Aanvullende kosten 

van het evenement warden gefinancierd met sponsorgeld 

afkomstig van lokale ondernemers, fondsen en provincie 

Groningen. "Doordat de kosten van het evenement gedekt 

zijn, is de toegang voor bezoekers gratis. Dat is en blijft 

ook het uitgangspunt van de organisatie", aldus Iris 

Nutma, projectleider WinterWelvaart. Ook de inzet van 30 

vrijwilligers tijdens het evenement maakt dit mogelijk. 

Nutma geeft aan dat de spin off van het evenement groot 

is. "Niet alleen commerciele partijen tonen steeds meer 

interesse om mee te werken, maar ook de samenwerking 

met gemeente en provincie verbetert. Dat biedt nieuwe 

kansen voor samenwerking in de toekomst". 

Economische impuls in wintertijd 

De samenwerking heeft succes. WinterWelvaart trekt 

zo'n 12.000 bezoekers waarvan veel bezoekers van 

buiten de stad komen en er een dagje uit van maken. Dat 

maakt het financieel aantrekkelijk voor ondernemers 

om aan het initiatief deel te nemen. Volgens Pieter 

Westra van de gemeente Groningen zijn provincie- en 

het gemeentebestuur erg blij met het evenement. 

"WinterWelvaart sluit aan bij de plannen van de gemeente 

om in de winter meer evenementen in de binnenstad van 

Groningen te organiseren. Belangrijk uitgangspunt daarbij 

is dat wij ons de komende jaren inzetten om meer gebruik 

te maken van het waterin de stad", aldus Westra. 

2 2 "Water is letterlijk de drager van het evenement, "WinterWelvaart geeft de 
dat maakt het festival uniek en een geweldige scheepvaartgeschiedenis de aandacht en de 
publiekstrekker. Dat de activiteiten plaatsvinden waardering die het verdient. Deze erkenning kan 
in de winter is natuurlijk een extra attractie". bijdragen aan een toename van ons regionale 

zelfbewustzijn". 

Iris Nutma, projectleider WinterWelvaart 

Hans Gerritsen, gedeputeerde Economische Zaken 

van de provincie Groningen 
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3 Water uoor het auontuur 
Recreanten zijn steeds meer op zoek naar 

een cwontuurlijke beleuing. Aon de ene 

kant zoeken ze naar intensere vormen van 

spanning en sensatie, aan de andere kant 

zoeken ze steeds vaker naar rust om de 

hectische maatschappij te ontvluchten of om 

te ontsnappen aan de groeiende ruimtelijke 

druk. Vormen van avontuurlijke recreatie zijn 

brugbeklimmen, bungy-jumpen, abseilen, 

kanovaren op vistrappen, duiken etc. 

Waterbeheerders faciliteren deze activiteiten uaak niet 

en dat zorgt soms uoor uervelende en zelfs geuaarlijke 

situaties, zoals het ulotongeluk op de Berkel in September 

2007. Om deze uormen uan recreatie gecontroleerd 

te laten plaatsuinden, zal met deze groeiende trend 

rekening gehouden moeten warden. Dat kan door het 

inzetten van instrumenten zoals vergunning verlening 

en het verstrekken van informatie. Het bewust wel of 

niet openstellen van kunstwerken en gebieden voorkomt 

gevaarlijke situaties en beschadigingen aan dijken 

en kunstwerken. Een voorbeeld hiervan is de door 

Rijkswaterstaat beschikbaar gestelde pijler Neeltje Dans 

voor klimactiviteiten. 

De avontuurlijke trend is ook te bespeuren onder 

wandelaars en fietsers. Volgens de ANWB warden 

recreatiegebieden door Nederlanders vaak voorspelbaar 

gevonden. Ditleidt vaak tot het recreeren buiten 

aangegeven paden. In de duinen heeft dat gevolgen 

voor de ecologie en de veiligheid. Op het wad of in 

buitendijksgebieden leidt dat op onveilige tijden en 

seizoenen tot gevaarlijke situaties. Door het voorzien van 

de groeiende vraag naar toegankelijke dijken, uiterwaarden 

en natte natuurgebieden wordt het risico voor waterbeheer 

en lokale overheden beperkt. Tegelijk ontstaan hier ook 

kansen voor bewustwording van natuur en water. 

Voor de ondernemer is het belangrijk dat hij in zijn aanbod 

steeds weer vernieuwt en blijft verrassen. De aanwezigheid 

van water heeft daarbij voor de consument een extra 

attractiewaarde en levert daardoor een bijdrage aan de 

avontuurlijke beleving van de recreant. 

• Vlotkamperen neemt landelijke ulucht 

• Monument Deltawerken omgebouwd tot klimpijler 
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Vlotkamperen neemt landelijke ulucht 
Jos Akkermans is van oorsprong een 

Brabantse akkerbouwer. Voor wat extra 

inkomsten zocht hij naar een passende vorm 

van recreatie rond zijn akkers. Het began met 

een partij boomstammen en een vergunning 

van het waterschap. Inmiddels is zijn 

kampeervlot uitgegroeid tot een vohuaardig 

product waarvan er al 11 zijn gebouwd. Het 

vlotkamperen is ook heel populair in Utrecht 

en Zuid-Holland. 

Klein initiatief grote kansen 

Met een partij boomstammen, waarmee de plaatselijke 

theatergroep een podium op het water had gemaakt, 

bouwde de akkerbouwer Dos Akkermans zijn eerste 

kampeerulot. "Het leek mij altijd al een leuk idee om op het 

water te slapen. Met een partij boomstammen, waarmee 

de plaatselijke theatergroep een podium op het water 

had gemaakt, bouwde ik mijn eerste kampeerulot", aldus 

Akkermans. Het waterschap uerleende een uergunning en 

uiteindelijk is het ulot een uolwaardig product geworden. 

Het ulot had succes en Akkermans werkte het uit tot een 

uolwaardig product dat hij in 1999 op de markt bracht. 

Het kamperen op een ulot is uooral populair uoor korte 

uakanties. Tussen april en oktober warden per ulot meer 

dan 100 ouernachtingen geboekt, goed uoor een omzet 

uan 9.500 euro per ulot per jaar. Vanwege de relatief 

hoge bezettingsgraad leuert een ulot aanzienlijk meer op 

dan bijuoorbeeld een trekkershut. Het ulotkamperen is 

bouendien niet alleen in trek bij Nederlandse gasten, maar 

is ook bij buitenlandse toeristen populair. 

Maatschappelijke meerwaarde 

De ulotten warden duurzaam gebouwd waardoor de 

milieubelasting extreem laag is. Door het gebruik uan 

natuurlijke materialen en het eenuoudige ontwerp gaan de 

ulotten op in het landschap. Vlotkamperen is daarom een 

geschikt middel om in een gebied natuur, water en recreatie 

te combineren. Gemeenten zijn erg positief omdat de 

combinatie leidt tot een maatschappelijke meerwaarde. De 

actiuiteiten uan Akkermans hebben eruoor gezorgd dat dit 

unieke gebied beleefd kan warden uoor natuur, actieue en 

rustzoekende recreanten. 

Aantal kampeerulotten groeit snel 

De interesse uoor ulotkamperen groeit, net als het aantal 

ulotten. Tot 2007 kon men alleen nog bij Akkermans in 

De Heen (Noord Brabant) ulotkamperen; begin 2009 ook 

in Utrecht, Zuid-Holland, Belgie en Zweden. Akkermans 

beheert zelf 5 ulotten, daarnaast bouwt hij ulotten uoor 

andere exploitanten. In 2009 was het aantal ulotten al 

gegroeid tot 11. 

2 6 "Het is ontzettend goed dat er gelegenheid is “De Rijkswateren vervullen veel maatschappelijke 
waarje kunt vlotkamperen. Ook voor de onlangs gebruiksfuncties. Rijksu/aterstaat streeft ernaar 
opgerichte 1/1/1/ samenwerking 'Brabantse Wal' is om verschillende gebruiksfuncties waar mogelijk 
dit een aantrekkelijk programmapunt". toe te laten en te ondersteunen”. 

Wethouder C. Zijlmans gemeente Steenbergen Beheer- en Ontwikkelplan uoor de Rijkswateren 

2010-2015 
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Organisatie: 

WIN-WIN: 

Meer informatie: 

Akkermans leisure & gnlf, De Heen (Noord-Brabant), ]achthauen Marnemoende, IJsselstein (Utrecht), 
Jachthauen de Cleypoel op de Kagerplassen (Zuid-Holland), Maascentrum de Wissen, Dilsen-Stokkem 
(Belgisch Limburg), Brdcke, Zu/eden 
Akkermans leisure & golf 
De vergunninguerlening geeft de agrarische ondernemer de mogelijkheid een recreatieue bijverdienste 
te creSren en uoor de natuur-, water- en rustliefhebbers de kans om het gebied te beleven 
u/ww.camping-raft.com, www.akkermans.com 
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Monument Delta we rken omgebouwd tot klimpijler 
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Op het terrain uan het themapark 

Neeltje Jans staat de 66e pijler van de 

Oosterscheldekering. Voor de realisatie van 

de kering zijn ooit 66 pijlers gebouwd maar 

uiteindelijk bleken er sJechts 65 nodig. De 

66e pijler stand jarenlang ongebruikt op het 

ciland Nccltjc Jans, totdut Rijkswulerstaaz er 

een klimweekend organiseerde. Ondernemer 

Pieter de Haas kvuam hierdoor op het idee om 

de pijler als klimcentram in qehruik te nemen. 

De platforms, torens en hoeken van de pijler 

zijn nu via klettersteigs, abseilpunten en een 

hangbrug bereikbaar vuui beyinnende en 

ervaren klimmers. 

"De pijler is ook populair als uitje voor 
schoolklassen. Het is echt mooi om te zien dat 
de verlegen kinderen die eigenlijk niet zo goed 
durven er juist het meeste plezier aan beleven. Na 
afloop zie je ze glimmen uan trots". 

Pieter de Haas, ondernemer 

Rijkswaterstaat onderzoekt mogelvjkheden pijler 

Rijkswaterstaat organiseerde ooit een klimweekend op de 

66e pijler uan de Oosterscheldekering. Ondernemer Pieter 

De Haas, zelf een feruent klimmer, las dit in de krant en zug 

uolop mogelijkheden om met een relatief kleine inuestering 

een succesuol klimcentrum te beginnen. 

De klimpijler is een groot succes. Het klimcentrum is de 

sportattractie uan de prouincie Zeeland. De pijler wordt 

gebruikt door indiuiduele klimmers, klimuerenigingen, uoor 

bedrijfsuitjes en andere groepen en als trainingsobject 

uoor hulptroepen nnnmnnsi rje pijler ook ccn histonsch 

monument. Het uertelt het uerhaal uan het geuecht met 

water dat in Nederland is geuoerd en dat uanwege de 

uerwachte zeespieqelstijqing nog altijd actiieel is. 

De pijler staat in het Deltapark. Het Deltapark zorgt op een 

speelse manier eruoor dat jong en oud bewust warden uan 

nut en noodznak uan de Deltawerken. 

Toeuoegen auontuurlijke attractie 

Neeltje Dans trekt jaarlijks uele bezoekers uit binnen- en 

buitenland, die de Oosterscheldekering komen bewonderen 

en een bezoek brengen aan een uan de uele attracties die 

op het terrein uan Neetje Dans zijn uerenigd. In de toekomst 

zijn er nog uoldoende mogelijkheden om de pijler uerder te 

exploiteien. Zu kun een brug de pijler nog toegankelijker 

maken. Het zou dus kunnen dat ouer een aantal jaar 

een restaurant met een panoramisch uitzicht op de 

Oosterscheldekering op de pijler prijkt. 

A1 bleek de 66e pijler in eerste instantie ouerbodig te zijn, 

toch heeft de pijler een nieuwe waardeuolle bestemming 

gekregen door de succesuolle samenwerking uan 

Rijkswaterstaat, Pieter de Haas en Stichting Neeltje Jans. 
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Meer informatie: 

Deltapark Neeltje Jans, Vrouu/enpolder 

Zeeland buitensport 

Een ouerbodige pijler is veranderd in een avontuurlijk onderdeel van een 

attractie die aan jong en oud vertelt over de geschiedenis en het belong 

van waterbeheer 

wu/w.zeeland-buitensport.nl 
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ten derde van de mensen die in de prouincie Utrecht een fort bezoeken geuen aan wateractiviteiten op 
een fort te willen uitvoeren. Op dit moment warden wateractiviteiten op de Utrechtse forten niet tot 
nauwelijks aangeboden. Ontwikkeling van recreatieve wateractiviteiten, zoals roeien en waterfietsen 
zou op een aantal forten passen en recreanten plezieren. (KCR, 2008) 

* 



4 Water uoor het beleuen van cultuurhistorie 

Beleving staat bij de recreant steeds meer 

centraal. Bezoekers uuillen historie 'beleuen'. 

Fiets- en wandelroutes die uerhalen uertellen 

over de geschiedenis dragen bij aan 'het 

zichtbaar' maken van de cultuurhistorie 

en de beleving van de vrije tijd. Actieve 

recreatievormen als wandelen, fietsen, 

paardrijden en kanoen, winnen in combinatie 

met cultuurhistorie aan populariteit. 

Het beleefbaar maken en uermarkten uan 

cultuurhistorische locaties en objecten langs het water 

krijgt de laatste jaren dan ook steeds meer aandacht. 

Mensen komen er graag en economisch gezien zijn ze van 

belong voor het toerisme en recreatie op en aan het water. 

Het oude netwerk van vaarwegen dat vanuit het verleden 

in Nederland is aangelegd speelt hierin een belangrijke 

rol. Deze vaarwegen hadden vroeger de functie voor 

personen- en goederenvervoer. Een zeer klein aantal wordt 

nog maar als zodanig gebruikt. Tegenwoordig bestaat er 

een hernieuwde interesse voor deze oude vaarwegen. Ze 

liggen vaak prachtig in hetlandschap en hebben een grote 

authentieke waarde. 

Waterbeheerders zien vaak wel het belong in van het 

behoud van het cultuurhistorisch landschap. Ze kunnen bij 

nieuwe inrichtingsprojecten de mogelijkheden verkennen 

en benutten om de functie van het water te combineren 

met andere opgaven zoals waterrecreatie. Het erkennen 

van maatschappelijke meerwaarde van beheergebieden 

is essentieel. Daarbij vraagt het Rijkin het Nationaal 

waterplan aan de beheerders de recreatiefunctie van hun 

terreinen te versterken door bijvoorbeeld te zorgen voor 

toegankelijke oeverpaden. Terugbrengen en restaureren 

van cultuurhistorie langs oevers is niet een directe taak 

voor waterbeheer, maar zoals de voorbeelden hierna tonen, 

speelt de participatie van de beheerder wel een essentiele 

rol. 

• Cultuurhistorie Vechtstreek verkennen met kano 

• Fietsend van Amsterdamse binnenstad naar het 

landelijke Waterland 
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Cultuurhistorie Vechtstreek verkennen met kano 
Op initiatief uan de prouincie Utrecht 

is een cultuurhistorische kanoroute 

gerealiseerd langs de forten uan de Hollandse 

Waterlinie tussen Utrecht en Maiden. Op 

uerschillende plekken zijn speciaal uoor 

kanoers aanlegsteigers, rustplaatsen en 

ouerdraagplaatsen aangelegd. De route is 

47 kilometer long en heeft uerschillende 

startmogelijkheden. Het herstellen uan 

de cultuurhistorie langs, op en in de natte 

infrastructuur draagt bij aan het uersteuigen 

uan het imago uan Nederland als uuaterland. 

Toegankelijkheid en samenwerking 

Sinds mei 2006 kunnen kanovaarders bij Wijk bij 

Duurstede, uanaf de Lek uia de Kromme Rijn en de 

Vecht, naar het IJmeer bij Muiden uaren. Op de route zijn 

uerschillende uitstapjes mogelijkin oostelijke richting 

zoals naar de Loosdrechtse plassen. Bij de tussenliggende 

sluizen zijn ouerdraagplaatsen aangelegd. Bij de aanleg 

uan de kanosteigers is rekening gehouden met de 

toegankelijkheid uoor mensen met een lichamelijke 

handicap. De prouincie onderzocht op uuelke locaties dit 

mogelijk was met deskundig aduies uan gehandicaptenorg 

anisaties. Samen met Nederlandse Ondernemers Recreatie 

en Toerisme (NORT) informeerde de prouincie ondernemers 

langs de route ouer de mogelijkheden om aan te sluiten 

bij het project. Inmiddels faciliteren 18 uerschillende 

ondernemers de route. Voor kanouaarders met een 

lichamelijke beperking bleken uierlocaties geschikt. Drie 

ondernemers hebben hun uoorzieningen open gesteld uoor 

deze doelgroep. 

De prouincie Utrecht is de opdrachtgeuer uan het project 

en uerschafte de financiele middelen uoor de aanleg uan 

de kanoroute. De meerkosten uoor de aanpassingen uoor 

mensen met een beperking zijn betaald door Europese 

(POP)-subsidie. De projectduur was in totaal 1.5 jaar, 

geschatte kosten 200.000 euro. Aduiesbureau Grontmij 

was uerantwoordelijk uoor de uituoering. Het Amsterdamse 

Waterbedrijf Waternet is uerantwoordelijk uoor het 

onderhoud uan de Steigers en de bewegwijzering uan de 

route. 

Uituoering 

De prouincie stelde een lijst op uan bezienswaardigheden 

langs de route. Eerst werden de mogelijkheden uoor het 

plaatsten uan een aanlegsteiger of trap op deze locaties 

onderzocht. "Dit was al een project op zich. We moesten 

rekening houden met uerschillende aspecten, zoals de wet- 

en regelgeuing uoor natuur en milieu, juridische aspecten 

uan beheer, eigendomsrecht en de technische haalbaarheid. 

Veiligheid stond hierbij uoorop", aldus Peter Bergmans 

uan Grontmij. "Daarnaastis het belangrijk ondernemers 

en waterbeheerders zo uroeg mogelijk bij het proces te 

betrekken om problemen te uoorkomen. Door uroegtijdig 

ouerleg met de Toeristische Kanobond Nederland en de 

Nederlandse Kanobond konden we rekening houden met 

wensen uan de kanoers en zijn, waar mogelijk, bestaande 

knelpunten aangepakt", laat Bergmans weten. 

Uitbreiding uan de route 

Vanaf mei 2009 wordt de route op uerschillende plaatsen 

in oostelijke richting uerlengd waardoor het uertrek- en 

eindpunt uan de route samenuallen. Gewest Gooi en 

Vechtstreek, een samenwerkingsuerband uan de negen 

regiogemeenten in de Gooi en Vechtstreek, financiert deze 

aanpassing. Bergmans: "Dit is een enorme uerbetering. 

Voor ueel kanoers is het lastig dat ze op een ander punt 

eindigen als waar uandaan ze uertrekken. Straks komen 

ze weer aan op de plek waar hun auto staat. Vooral uoor 

gezinnen is dit een uitkomst". 

3 2 "Het is zalig om te uaren op het water en te "Het Rijk uraagt beheerders de recreatiefunctie 
genieten uan cultuurhistorie. Een mooi initiatief uan hun terreinen te uersterken door bijuoorbeeld 
als inspiratie uoor andere routes in Nederland". te zorgen uoor toegankelijke oeuerpaden". 

Kanoer M.A. de La Vieter Nationaal Waterplan 
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Organisatie:: 

WIN-WIN: 

Vechtstreek 

Prouincie Utrecht 

Met aanleggen uan een kanoroute blaast de cultuurhistorie van 

de streek nieiuw leven in en versterkt het karakter van de regio en 

van Nederland als u/aterland 

informatie overde route: u/uvw.hollandsewaterlinie.nl 
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Fietsend van Amsterdamse binnenstad 
naar het landelijke Waterland 

De fietsroute op de Noordelijke IJ-oeuer ligt 

longs het water met op de route de oude 

havengebieden, grootstedelijke horeca, 

kunstwerken, industriele monumenten, 

architectonische hoogstandjes en culturele 

evenementen. Het is een tocht longs oude en 

hedendaagse cultuur die toeristen de andere 

bezienswaardigheden van Amsterdam, buiten 

de grachtengordel, laat zien. Het initiatief 

sluit aan bij het spreidingsbeleid van de 

gemeente Amsterdam. Stadsdeel Amsterdam- 

Noord ontwikkelde de fietsroute samen met 

Toeristische Ondernemers Platform (TOP). 

Spreiden uan toeristen over de stad 

De gemeente Amsterdam wil de stromen toeristen beter 

over de stad spreiden. Zo worden economische voordelen 

van het toerisme beter verdeeld en vermindert de druk 

op de binnenstad. In 2008 wees Amsterdam zes gebieden 

aan waar zij het toerisme op korte termijn wil versterken 

door het aanbieden van wandel-, fiets- en vaarroutes. Een 

daarvan is de Noordelijke U-oever. 

De Noordelijke D-oeverligtin stadsdeel Amsterdam-Noord 

en is de schakel tussen de binnenstad en het landelijke 

Waterland, een uniek groengebied. Op de Noordelijke 

U-oeveris de historie van de eeuuvenoude Amsterdamse 

scheepvaartgeschiedenis nog duidelijk herkenbaar. Het 

gebied heeft daardoor nog een sterk industrieel karakter. 

Sinds een paarjaaris de Noordelijke D-oeverin beeld als 

potentieel ontwikkelingsgebied voor de creatieve Industrie. 

Ook populair bij buitenlandse toeristen 

De route is 5 kilometerlang en fietsers kunnen zouuel bij de 

pont aan de Buiksloteruveg als bij de pont op de NDSM-werf 

starten. "De D-oever kenmerkt zich door kleine kanalen 

die vroeger door de schepen werden gebruikt om in de 

haven te komen. Water heeft een belangrijke recreatieve 

waarde en de oevers zijn daarom heel geschikt voor een 

fiets- en uvandelroute", aldus Adri Doorneveld van stadsdeel 

Amsterdam-Noord. 

Naast Amsterdammers trekt de fietsroute in de 

zomermaanden veel buitenlandse toeristen. Zij huren 

meestal een fiets in het centrum en zoeken de rust en 

cultuurhistorie in het buitengebied op. Maar ook onder 

Nederlandse toeristen is de Noordelijke D-oever populair. 

In 2010 wordt de route in westelijke richting verlengd, 

uiteraard langs het water. 

Herdruk toeristische fietskaart 

De Noordelijke D-oever is een gebied dat zich snel 

ontwikkelt en daarom wordt de fietskaart elke twee jaar 

geactualiseerd. Komende zomer verschijnt de nieuwste 

versie. Om aan de grote vraag van de recreant te voldoen, 

laat stadsdeel Amsterdam-Noord de eerstvolgende editie 

drukken met een oplage van 35.000. De geactualiseerde 

kaart biedt de recreant de mogelijkheid het gebied 

optimaal te verkennen en bekend te warden met feitjes 

en weetjes van de natuur en het gebruik. De kosten van 

de routekaart zijn laag: 20.000 euro aan drukkosten plus 

de uren om de route te updaten. De routekaart verschijnt 

in vier talen en wordt gratis verspreid bij de Toeristische 

Informatie Punten (TIP's) in Amsterdam-Noord. 

3 4 "Voorheen u/erd dit gebied het Siberie van "Waar investeringen warden gedaan in 
Amsterdam genoemd, tegenwoordig ziet de waterbeheer warden de mogelijkheden voor het 
creatieve industrie hier volop kansen en wordt het combineren van andere opgaven verkend en 
ook wel het Toscane van Amsterdam genoemd''. benut". 

Adri Doorneveld van stadsdeel Amsterdam-Noord Beheer- en ontuuikkelingsplan voor de Rijkswateren 

2010-2015 
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Amsterdam Noord, noordelvjke IJ-oeuer 

Stadsdeel Amsterdam-Noord 

Waar. 

Opdrachtgeuer: 

^ki 71 -v% 

WIN-WIN; 

Meer informatie, 

De spreiding van de economische !?aten en de toeristische druk hebben 

geleid tot Met ontwikkelen van een recreatieve en drukbezochte 

fletsroute die de geschiedenis van de streek laat zien 

publieksooorlichting@noord.amsterdam.nl 
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5 Water voor snel personenvervoer 
en ronduaarten 

Het personenvervoer over het water neemt 

toe. Op jaarbasis vervoeren alleen al de 

veerdiensten in Nederland meer dan 38 

miljoen mensen. Daarnaast heeft bijna elke 

stad met bevaarbaar water wel een of meer 

rondvaartboten, riviercruiseschepen, party- 

en vakantieschepen. 

De markt van het personenvervoer over water groeit niet 

alleen, maar innoveert en moderniseert ook. Op initiatief 

van Rijkswaterstaat is brjvoorbeeld van 19-24 april 

2009 een pilot Rhine Ro-Ro Services uitgevoerd tussen 

Rotterdam-Tiel-Hoorn. Dit om de druk van goederenvervoer 

op wegen te verminderen. Dergelijke oplossingen zijn 

geschikt voor de transportsector, maar zijn ook van 

toepassing op personenvervoer voor recreatie en woon-, 

werkverkeer. Op dit moment warden oude veerdiensten en 

pontverbindingen hersteld. In eerste instantie vaak voor 

de recreatie, maar ook het fietsende/ lopende woon- en 

werkverkeer maakt hier steeds meer gebruik van. Voorbeeld 

is het herstellen van de oude veerdienst Breskens- 

Vlissingen voor recreatie en woon-, werkverkeer 

Andere voorbeelden van nieuwe ontwikkelingen zijn de 

sneldiensten op de binnenwateren, zoals fast ferries, 

busboten en watertaxi's. Deze snelle verbindingen over 

water sluiten vaak goed aan op openbaar vervoer over 

land, of bieden de mogelijkheid om de fiets mee te nemen. 

Personenvervoer over water is in bepaalde gebieden een 

aantrekkelijk en milieuvriendelijk alternatief. Een goed 

voorbeeld hiervan zijn de fluisterboten in het Nationaal 

Park de Biesbosch. Het efficient benutten en herontdekken 

van onze natuurlijk natte infrastructuur biedt dus kansen 

voor C02-reductie en het verminderen van de druk op het 

wegennet. 

• Veerdienst Breskens-Vlissingen in de vaart voor 

fietsers en voetgangers 
• Watertaxi Rotterdam doet 100 opstapplaatsen aan 
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Veerdienst Breskens-Vlissingen in de vaart 
voor fietsers en voetgangers 

Met de opening i/an de Westerscheldetunnel 

kwam er in 2003 een einde aan de veerdienst 

Breskens-Vlissingen. Fietsers en voetgangers 

mogen echter van de nieuuue tunnel geen 

gebruik maken en daarom schreef de 

Provincie Zeeland een aanbesteding uit voor 

een fiets- en voetveer. Veolia Transport won 

de aanbesteding en bracht het veer, nu zander 

auto's, weer in de vaart. 

Recreanten en forensen gebruikers van het veer 

ledere dag maakt een groot aantal forensen gebruik van 

de veerdienst. Gebruikers zijn mensen die in Walcheren 

werken of daar naar school gaan. De veerdienst is daarom 

een schakel in het openbaar vervoer tussen Vlissingen en 

urestelijk Zuid-Vlaanderen. Ook recreanten gebruiken het 

veer om van en naar de verschillende attracties te reizen of 

als uitje op zich. 

Samenwerking 

De twee veerboten, de Prins Willem Alexander en de Prinses 

Maxima, zijn van de provincie Zeeland en warden aan 

Veolia verhuurd. De concessie loopt tot 2011. Dan vindt een 

nieuwe openbare aanbesteding plaats. 

Veolia Transport biedt samen met attractieparken 

verschillende arrangementen aan. Zo kunnen families 

met kinderen naar Family Fun Parc Sluis of het Arsenaal 

in Vlissingen. Wie op zoek is naar stedelijk amusement 

kan een arrangement naar Brugge of Knokke boeken. 

"We zien elk jaar een flinke stijging in de verkoop van 

arrangementen. Ook wordt veel gebruik gemaakt van de 

strandbussen die recreanten naar de Zeeuwse stranden 

brengen. Daarbij wordt ervoor gezorgd dat de veerdienst 

goed aansluit op bussen en treinen", aldus Veolia Transport. 

38 "Het varen tussen al die grate zeeschepen zien veel 
mensen al als uitje op zich." 

“Veel gezinnen ervaren de veerverbinding als een 
mini-cruise, de kinderen vinden het geweldig!" 

Dick van Kleef, medewerker Veolia veerdienst Suus Fenijn, VVV Breskens 
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Wateruerbinding tussen Breskens en Vlissingen. 

Veolia Transport en Prouincie Zeeland 

Het fiets- en voetveer uerbetert de infrastructuur tussen Breskens en 

Vlissingen, vermindert het vweggebruik en bledt goede kansen voor meer 

gebruik wan het openbaar vervoer 

wvww.ueolia-transport.nl 
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Watertaxi Rotterdam doet 
100 opstapplaatsen aan 

Het began als een service van het 

Rotterdamse Hotel New York op de Kop van 

Zuid dat zijn gasten met een boot naar de 

overkant van de Maas bracht. In 2001 namen 

de schippers deze service van het hotel over 

en startte de VOF Watertaxi Rotterdam. 

Inmiddels varen er vier boten die de 

passagiers iedere 12 minuten van Hotel New 

York naar de Leuvehaven of de Veerhaven 

brengen. Daarnaast varen er nog eens acht 

boten in een groot deel van de stad die 100 

opstapplaatsen aandoen. 

Samenwerking en partners 

Voor het realiseren uan deze 100 opstapplaatsen verstrekte 

het Ontuuikkelingsbedrijf van de gemeente Rotterdam een 

lening van 300.000 euro. Watertaxi Rotterdam betaalde 

dit bedrag binnen vijf jaar terug en draait sindsdien zonder 

subsidie. De gemeente verzorgt wel het onderhoud van de 

opstapplaatsen, net zoals ze dat ook doet bij de 'gewone' 

taxistandplaatsen. 

Ook geliefd bij Rotterdammers zelf 

Watertaxi Rotterdam richt zich niet alleen op toeristen 

maar op iedereen die in Rotterdam woont, werkt, winkelt 

of uitgaat. De watertaxi's in Rotterdam onderscheiden 

zich daarmee van de andere watertaxi's in Nederland. De 

watertaxi is enorm populair. De afgelopen drie jaar nam de 

belangstelling zo snel toe dat de VOF Watertaxi Rotterdam 

de groei nauwelijks kon bijhouden. Het aantal passagiers 

steeg jaarlijks met maarliefst 17%. In 2008 maakten 

200.000 passagiers een rit met een watertaxi. 

Veiligheid staat voorop. Op de boten is plaats voor 

maximaal 8 personen. Het Rotterdamse vaargebied is 

druk en moeilijk te bevaren. Daarom beschikken alle 

schippers over een Groot Vaarbewijs. De schepen warden 

jaarlijks gekeurd en zijn voorzien van alle voorgeschreven 

veiligheidsmiddelen. 

Toegankelijk houden 

Voorzitter van Watertaxi Rotterdam Han Verhagen ziet 

graag dat het watertaxisysteem in Rotterdam net zo wordt 

als in Hamburg: "Simpel, toegankelijk en laagdrempelig. 

De reiziger moet er bijvoorbeeld met zijn ov chipkaart in 

kunnen stappen". 

4 0 "De watertaxi is een stuk sneller dan de gewone 
taxi, die vaak vastzit in het verkeer en moet 
wachten voor stoplichten". 

Een teureden klant 
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Rotterdam M/oor: 

Organisatie:: 

Wanneer: 

WIN-WIN: 

Meer informatie: 

Watertaxi Rotterdam 

De watertaxi's varen elke dag. Doordeweeks van 07.00 tot 0.00 uur en in het weekend van 09.00 tot 1.00 uur 

Optimaal gebruik van natte infrastructuur bevordert bereikbaarheid en de doorstroom van het stadsverkeer 

wu/unwatertaxirotterdam.nl 



7 Water uoor het aantrekken van toehsme 

2 Water voor het verlevendigen van de stad 
■i:' -■zk'i 

3 Water voor het avontuur 

T. 

v 

4 Water voor het beleven van cultuurhistorie 

5 Water voor snel personenvervoer en rondvaarten 
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Waterfront Delfzijl, u/u/w.delfzijl.nl 
Gouda Hollandse waterstad, wvww.hollandsewaterstad.nl 

Goud? Hnllanri'iP Waterst^ri 

ij 

V-Tyr 
-A 

• Concert at SEA BrouvA/ersdam, ww/w/.concertatsea.nl 
• Jazz'in de Gracht Den Haag, www.jazzindegracht.nl 

• Duikersparcours Boxtel, www.delangspier.nl 
• Halve marathon Egmond, www.egmondhalvemarathon.nl *?'* 

(S'/ 

Wgd0 
¥■ WJ Kop van Zuid, www.kopvanzuid.info 

Kijk vanaf de dijk, www.kijkvanafdedijk.nl 

kl ■■ * I 

• D pontjes Amsterdam, www.gvb.nl 
• Waterbus Dordrecht, www.waterbus.nl 
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Colofon 
Deze publicatie is een gezamenlijke 

uitgave van Rijkswaterstaat Programma 

Waterinnovatie (WINN), Deltares en het 

Kenniscentrum Recreatie. 

WINN is het Innovatieprogramma voor Wateruitdagingen 

van Rijkswaterstaat. 

Rijkswaterstaat gaat in WINN, samen met kennisinstituut 

Deltares en het bedrijfsleven wateruitdagingen aan. WINN 

inspireert, pakt kansen op en experimenteert. Zo werken we 

aan oplossingen voor de toekomstige wateropgave. 

Denkt u mee? 

www.rijkswaterstaat.nl/winn 

www.deltares.nl 

Het Kenniscentrum Recreatie wil datiedereen optimaal 

kan recreeren. Daarom is het Kenniscentrum ambassadeur 

van recreanten, adviseur van overheden en organisaties en 

partner van andere beleidsondersteuners. 

Zo vervult het kenniscentrum een centrale rol bij 

het bundelen en ontwikkelen van kennis voor beleid 

en brengen we partijen samen. Meer informatie op 

www.kenniscentrunrecreatie.nl 
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Deze publicatie is een gezamenlijke 

uitgaue van Rijkswaterstaat Programma 

Waterinnovatie (WINN), Deltares en het 

Kenniscentrum Recreatie. 

Rijkswaterstaat 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

■i 

Deltares 
PO BOX177 

2600 MH Delft 

The Netherlands 

info@deltares.nl 

www.deltares.nl 

4 kenniscentrum 

I recreatie 
Raamweg 19 | 2596 HL Den Haag 

T 070 312 49 85 | F 070 312 49 99 

www.kenniscentrumrecreatie.nl 


