Bestuursverslag en
jaarrekening 2019
Aan de slag!

Voorwoord
In het bestuursverslag 2019 blikken wij terug op 2019. Het jaar waarin het bestuur van
Waterrecreatie Nederland aan de slag is gegaan met de aandachtspunten die aan het einde van
2018 in de strategische discussie benoemd werden.
Het bestuur heeft in 2019 besloten een drietal aandachtspunten op te pakken: focus, positionering en
samenwerking. Dit met het oog op nieuwe ontwikkelingen op het terrein van duurzaamheid, klimaat
en waterbeleving. Daarvoor hebben we dan wel actuele feiten en cijfers over onze sector nodig, maar
ook meer continuïteit in onze financiering. Een meer dan mooie uitdaging, ook voor de komende
jaren!
De strategische aandachtspunten zijn in overleg met het bestuur vertaald in een nieuw Plan van
Aanpak voor 2020-2022. Daarnaast is verder gewerkt aan de uitvoering van het werkprogramma Plan
2017-2019. Voor de bestuurlijke afspraken Basisvisie Recreatietoervaart 2015-2020 (BRTN) en het
convenant Varen doe je Samen! 2015-2020 (VDJS) is naast de uitvoering van de afgesproken
werkzaamheden verder gewerkt aan de invulling van nieuwe bestuurlijke afspraken en een nieuw
convenant. Op het vlak van duurzaamheid/innovatie is met de verbeterde Waterplantmelder
bijgedragen aan het beter in kaart brengen van de waterplantengroei in het IJsselmeergebied en het
maaien daarvan en is samen met partners gewerkt aan scho(o)ner water.
De stichting heeft zich ook verder ontwikkeld als kennis- en netwerkpartner. Voor de Limesroute in
Zuid-Holland is onderzocht hoe waterbeleving, cultureel erfgoed en gastvrijheidseconomie elkaar
beter kunnen versterken. En voor de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland wordt onderzocht hoe
het waternetwerk voor kleine recreatievaart beter kan worden geborgd. Met diverse partners zijn
kennisbijeenkomsten georganiseerd, waaronder het Symposium ‘De stand van de Waterrecreatie in
Nederland’ over data en monitoring en de landelijke Bestuurlijke Conferentie Waterplanten. De
samenwerking van Europese partners in het NIWE is in 2019 uitgebreid. Ook heeft de samenwerking in
het Netwerk Waterrecreatie geresulteerd in een aantal mijlpalen, waaronder de Toekomstvisie
IJsselmeergebied van de regiogroep IJsselmeer.
Wisselingen bestuur
In 2019 hebben Marian Jager, DB-lid Wetterskyp Fryslân, en Rogier van de Sande, dijkgraaf
Hoogheemraadschap van Rijnland, beide bestuurslid namens de Unie van Waterschappen, afscheid
genomen als bestuurslid van de stichting. Otto van der Galiën, eveneens DB-lid Wetterskip Fryslân, en
Klazien Hartog, Heemraad Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, zijn in juni 2019 namens
de Unie van Waterschappen tot het bestuur toegetreden. In april 2019 is Ina Adema, burgemeester
van Lelystad, gestart als waarnemend bestuurslid vanuit de gemeenten. In juli 2019 is Jaap Renkema,
bestuurslid vanuit de ANWB afgetreden. Eind 2019 heeft Luzette Wagenaar, toen nog burgemeester
Waterland en bestuurslid vanuit de gemeenten, afscheid genomen van het bestuur. Ik wil hier de vier
aftredende bestuursleden nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet van de afgelopen jaren! Ik kijk
uit naar de verder versterken van de samenwerking met de nieuw toegetreden bestuursleden, alsook
de zittende bestuursleden en onze andere partners.
Marianne Heeremans
Voorzitter Stichting Waterrecreatie Nederland
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1 Inleiding
1.1 Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 uitgangspunt
Stichting Waterrecreatie Nederland heeft als doel het verbeteren van de waterrecreatie in Nederland.
Leidend hierbij is de Toekomstvisie Waterrecreatie 2025. In de Toekomstvisie zijn ambities voor de
ontwikkeling en de organisatie van waterrecreatie benoemd. De stichting focust daarbij op drie pijlers
waarvan het belang door publieke en private bestuurlijke partners van de stichting wordt gedeeld:
▪ De ontwikkeling en het beheer van het landelijke routenetwerk, oftewel het landelijke
basisrecreatietoervaartnet (BRTN);
▪ Het vergroten van de veiligheid op het water;
▪ Het versterken van duurzaamheid/innovatie.

Figuur 1: Ambities van de Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 en de drie pijlers waarop Waterrecreatie Nederland
focust

Daarnaast zijn in de Toekomstvisie ambities om de samenwerking met betrokken publieke partijen
zoals rijk, provincies, waterschappen en gemeenten te versterken en de samenwerking binnen de
sector te verbeteren benoemd. Ook vraagt de toekomstige financiering van waterrecreatie aandacht.

1.2 Afronding uitvoering Plan 2017-2019
De stichting draagt in werkprogramma’s van drie jaar bij aan de realisatie van de ambities van de
Toekomstvisie Waterrecreatie 2025.
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Figuur 2: Realisatie van ambities Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 in driejarige werkprogramma’s.

In 2019 is het Plan 2017-2019 afgerond. Voor deze periode 2017-2019 is de focus op de pijlers
landelijk routenetwerk, veiligheid en duurzaamheid/innovatie. Daarbij is bij alle pijlers aandacht voor
zowel de infrastructuur (hardware), governance (orgware) en waterbeleving (software). Daarnaast is in
2019 in overleg met het bestuur het Plan 2020-2022 voorbereid. Vergroten van de waterbeleving is
voor deze periode het overkoepelende thema. De pijler routenetwerken wordt verbreed met
voorzieningen. Daarnaast blijven veiligheid en duurzaamheid belangrijke pijlers.
Belangrijke mijlpalen in 2019 zijn:
Realisatie acht ambities Toekomstvisie met focus op het landelijk routenetwerk, veiligheid,
duurzaamheid/innovatie
In 2019 is verder ingezet op de uitvoering van de landelijke taken, namelijk landelijke coördinatie en
advies, opstellen overzicht beheer en organisatie vaarwegen en coördinatie monitoring BRTNvaarwegen. Er is een volgende stap gezet met het digitaal beschikbaar stellen van de BRTN-informatie
actielijst. Daarnaast is de evaluatie van de BRTN 2015-2020 vertaald in geactualiseerde bestuurlijke
afspraken en basisvisie inclusief werkprogramma.
▪

2019 was het laatste jaar voor het derde convenant van ‘Varen doe je Samen!’. Met de
partners in ‘Varen doe je Samen!’ zijn verdere stappen gezet in het bundelen van kennis,
netwerken en communicatiekracht om de recreatie- en beroepsvaart voor te lichten en te
motiveren om de vaarwegen veilig met elkaar te delen, ook is er gewerkt aan een voortzetting
in de periode 2020 – 2025. De voorlichting van ‘Varen doe je Samen!’ heeft in het 2019 weer
flink meer mensen bereikt, voor het eerst meer dan 750.000 pageviews in een jaar tijd.

▪

De stichting heeft samen met partners via diverse Europese, landelijke en regionale projecten
een bijdrage geleverd aan duurzaamheid/innovatie.

▪

In 2019 is verder gewerkt aan het uitvoeren van kennisprojecten voor derden passend bij de
doelstelling en rol van de stichting. Voorbeelden van projecten uitgevoerd in 2019 zijn
onderzoek naar de mogelijkheden om het beheer van het fijnmazige recreatieve
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vaarwegennetwerk in Noord-Holland en Zuid-Holland te verbeteren en de bijdrage aan de
totstandkoming van de belevingsroute ‘Ervaar de Romeinse Limes’ (zie 5.2).
De mijlpalen en activiteiten worden nader toegelicht in delen 2-5.
Organisatie samenwerking
- Versterken van publiek-private samenwerking, publieke samenwerking en private
samenwerking
In de werkzaamheden van de stichting staat samenwerking centraal, waaronder het versterken van
publiek-private samenwerking, publieke samenwerking en private samenwerking in de sector. Het
bestuur van de stichting bestaat uit publieke partijen die raakvlak hebben met waterrecreatie en
private partijen uit de waterrecreatiesector. In 2019 zijn vier bestuurders afgetreden (twee vanuit de
Unie van Waterschappen, het bestuurslid namens de ANWB en één bestuurslid namens de
gemeenten). Namens de Unie van Waterschappen zijn twee nieuwe bestuurders aangetreden en
vanuit de gemeenten één nieuw bestuurslid. Het bestuur heeft viermaal vergaderd. Naast de
bespreking van de voortgang van de werkzaamheden voor het Plan 2017-2019, heeft strategisch
overleg plaatsgevonden over onder andere over de uitwerking van het Plan 2020-2022, een aantal
inhoudelijke dossiers waaronder de verkenning financiering waterrecreatie en de onderlinge
samenwerking. De commissie van advies adviseert (on)gevraagd het bestuur en heeft in 2019 twee
keer overlegd.
In 2019 is verder gewerkt aan de samenwerking met waterschappen. De stichting heeft bijgedragen
aan de themagroep Waterrecreatie en vaarwegbeheer van de Unie van Waterschappen. Daarnaast zijn
stappen gezet in het versterken van de samenwerking met gemeenten. De bestuurlijke private partners
van de stichting zijn drie keer bij elkaar gekomen voor nader overleg. Daarnaast vindt private
samenwerking plaats in het Netwerk Waterrecreatie (zie deel 6). Private partijen werken ook onderling
samen in eigen projecten en een aantal samenwerkingsverbanden.
- Positionering als kenniscentrum
Mede op basis van de projecten ontwikkelt de stichting zich verder als kennisorganisatie. Met de inzet
van GIS-expertise is in 2019 verder gewerkt aan de ontwikkeling van een kennisportaal Waterrecreatie.
Ook zijn meerdere kennisbijeenkomsten georganiseerd met partners. In 2019 vond voor het eerst het
symposium ‘Monitoring Waterrecreatie’ plaats, waarbij besloten is te gaan werken aan een
gezamenlijke kennisagenda rond de monitoring van waterrecreatie. De stichting gaat hiermee, samen
met diverse aanwezigen, aan de slag.
De organisatie van het bestuur, de commissie van advies en het bureau worden nader toegelicht in
deel 6.
- Financiering waterrecreatie
Op basis van de eerdere onderzoeken in 2011 en 2012 zijn vervolgstappen benoemd voor de verdere
verkenning van mogelijkheden van financiering van waterrecreatie. Mede op basis van de juridische
Quick Scan die in 2018 is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht zijn in 2019 vervolgstappen bepaald
om alternatieve mogelijkheden te verkennen voor structurele financiering van waterrecreatie. Het
bestuur heeft begin 2020 besloten om hiervoor een verkenner opdracht te geven.
- Communicatie
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Communicatie over de stichting heeft plaatsgevonden via de in 2018 vernieuwde website met
kennisbank, digitale nieuwsbrief, jaarbericht, Linkedin en Twitter. Daarnaast wordt ook via de
verschillende projecten en bijeenkomsten gecommuniceerd over de stichting.
Communicatie-activiteiten komen in deel 6 en bij de specifieke projecten nader aan de orde.

1.3 Doorkijk Plan 2020-2022
Voor het Plan 2020-2022 is samen met de bestuurlijke partners in 2019 de focus van Waterrecreatie
Nederland geactualiseerd. De pijlers Duurzaamheid, Routenetwerken & voorzieningen en Veiligheid,
met ‘Waterbeleving’ als overkoepelend thema geven de komende drie jaren richting aan de inzet van
de stichting voor de verschillende vormen van waterrecreatie en watersport in Nederland.
Gevolgen corona en maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus
Ten tijde van het opstellen van dit jaarverslag en de jaarrekening en accountantscontrole zijn de
samenleving en economie geconfronteerd met het coronavirus en de maatregelen tegen de
ververspreiding van het virus. Vanzelfsprekend heeft het coronavirus momenteel (juni 2020) invloed op
de dagelijkse bedrijfsvoering van de stichting, de bestuurlijke partners en de waterrecreatiesector.
Echter, de huidige gebeurtenissen als gevolg van het coronavirus hebben, zoals de stichting dit
momenteel overziet, geen impact op de continuïteit van de organisatie. Deze jaarrekening is derhalve
opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Bij de uitvoering van werkzaamheden wordt gekeken wat de impact van de gevolgen van het
coronavirus en de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn en wat nodig is om
deze gevolgen te ondervangen.
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2 Landelijk routenetwerk
Het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN) is de blauwe ruggengraat van de waterrecreatie en
watersport. Het BRTN omvat zo’n 4400 km aan vaarwegen, exclusief vaargeulen buitengaats en
vaarroutes door plassen, meren en grote wateren. 60% van het netwerk is in beheer van de provincies,
40% wordt beheerd door Rijkswaterstaat. Het BRTN verbindt vaargebieden in alle provincies met
elkaar en ontsluit en verbindt stad en land vanaf het water. Een deel van het netwerk is bevaarbaar
voor zeilboten met een vaste mast van maximaal 30 meter hoog, waaronder de staandemastroute
tussen Vlissingen en Delfzijl.
De voorganger van Waterrecreatie Nederland, Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN), is in 1995
opgericht als uitvoeringsbureau ten behoeve van het Convenant Uitvoering Beleidsvisie
Recreatietoervaart Nederland. Met het convenant en de daarbij behorende Beleidsvisies
Recreatietoervaart is de afgelopen 20 jaar ruim € 500 miljoen geïnvesteerd in het ontwikkelen en
knelpuntenvrij maken van het landelijke basisrecreatietoervaartnet. In samenwerking met de
provincies, het ministerie van I&W en Rijkswaterstaat heeft Waterrecreatie Nederland de Bestuurlijke
Afspraken en de Basisvisie Recreatietoervaart Nederland 2015-2020 opgesteld. In dit kader voert de
stichting een aantal landelijke taken uit.

2.1 Uitvoering landelijke werkzaamheden Basisvisie 2015 -2020
Naast de juridische borging van het BRTN-netwerk en definiëring van de korte en lange termijn
ambities is in de Basisvisie een gezamenlijk actieagenda geformuleerd.
Op basis van deze actieagenda zijn drie landelijke taken benoemd die gedurende de looptijd van de
bestuurlijke afspraken worden uitgevoerd door Waterrecreatie Nederland, te weten:
▪ Landelijke coördinatietaken BRTN 2015-2020.
▪ Opstellen overzicht beheer en organisatie vaarwegen.
▪ Coördinatie monitoring BRTN vaarwegen.
In 2019 hebben we voor de Basisvisie Recreatietoervaartnet 2015-2025 met partners en netwerk verder
gewerkt aan het behoud, borging en ontwikkeling van de BRTN. In dit kader is bijgedragen aan diverse
regionale en landelijke trajecten die van invloed zijn op de BRTN. Er is gevraagd en ongevraagd
geadviseerd over BRTN-gerelateerde onderwerpen. Ook is een aantal zienswijzen voor BRTN of BRTNgerelateerde vaarwegen ingediend en is er deelgenomen aan structurele gebieds- en routeoverleggen. Binnen het Netwerk Waterrecreatie i.o. is een themagroep BRTN opgericht, naast een
aantal regionale groepen. In deze werkgroepen vindt afstemming over BRTN-gerelateerde zaken
plaats.
De coördinatie en afstemming van de BRTN-gerelateerde onderwerpen en projecten vindt plaats in
het BRTN-overleg. Voor verschillende deelnemers aan het BRTN-overleg zijn nieuwe contactpersonen
gestart. In het halfjaarlijkse BRTN-overleg is veel kennis uitgewisseld tussen provincies, Ministerie I&W
en Rijkswaterstaat. Ook het BRTN-overleg op regionaal niveau is een goede manier om af te stemmen
en kennis uit te wisselen en te ontwikkelen.
In 2019 is de kaart ‘Overzicht beheer van BRTN vaarwegen’ geactualiseerd. Doel van het opstellen van
een overzicht beheer en organisatie vaarwegen is een beter en gedeeld inzicht in de
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verantwoordelijkheden vaarwegbeheer en nautisch beheer van de BRTN-vaarwegen en bijbehorende
kunstwerken. Daarnaast is verder gewerkt aan verbetering en koppeling van database met
vaarweginformatie van Rijkswaterstaat. Mede op basis van de basisrapportage monitoring BRTN zijn
viewers ontwikkeld waar informatie over de juridische en beleidsmatige borging van het BRTNnetwerk op een overzichtelijke en toegankelijke manier worden gepresenteerd. Ook is een viewer
ontwikkeld voor meldingen van (beleids) ontwikkelingen die van invloed zijn op de classificatie van het
BRTN. Deze melder zal in 2020 worden gepubliceerd. Naar aanleiding van het Symposium ‘Monitoring
Waterrecreatie’ zijn nieuwe ideeën opgedaan om de monitoring in 2020-2025 verder te verbeteren.

2.2 Opstellen bestuurlijke afspraken en basisvisie BRTN 2020 en verder
In 2019 is samen met deelnemers aan het BRTN-overleg gewerkt aan de bestuurlijke afspraken en een
geactualiseerde Basisvisie en BRTN kaart voor de periode voor 2020 - 2025. Uit de evaluatie van de
BRTN 2015-2020 is gebleken dat de nieuwgekozen aanpak in deze periode goed bevalt. Deze wijze
van coördinatie, uitwisseling en advies wordt voortgezet. Daarnaast zullen gedurende de BRTN 20202025 verdiepende werkzaamheden opgepakt worden op het vlak van de BRTN-classificatie, richtlijnen
en borging. Op basis van de uitkomsten van de afgelopen periode zal ook monitoring in 2020-2025
veel aandacht krijgen.
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3 Veiligheid
Veiligheid op het water is een randvoorwaarde voor een plezierig verblijf op het water. Via projecten
als Varen doe je Samen! 2015-2020 draagt Waterrecreatie Nederland bij aan het vergroten van het
veiligheidsbewustzijn en veilig vaargedrag van zowel de recreatievaart als beroepsvaart. Dit gebeurt in
samenwerking met de vaarwegbeheerders, vaarweggebruikers (beroeps- en recreatievaart) en de
hulpverleners op het water. Daarnaast heeft 'Varen doe je Samen!' een rol in de signalering van
mogelijk onveilige situaties op het water en communiceert daarover onder andere via de VDJSknooppunten.

3.1 Varen doe je Samen! 2015-2020
Aan het eind van 2019 is de convenantsperiode van Varen doe je Samen! 2015-2020 afgelopen. Het
programma voor ‘Varen doe je Samen!’ is conform het Plan van Aanpak 2015 – 2020 afgerond. Het
project is in deze periode gegroeid van een communicatiecampagne naar een programma ‘Veiligheid’
waarbij tevens onderling kennis wordt uitgewisseld, veel nieuwe onderwerpen zijn toegevoegd en het
vrijwilligersnetwerk verder is uitgebreid.
Een deel van het jaar 2019 is dan ook nadrukkelijk gebruikt voor evaluatie en vooruitkijken. Daarbij
werd duidelijk dat de partners duidelijk de meerwaarde van de samenwerking zien. Vandaar dat zij de
handen ineen hebben geslagen om het convenant te verlengen voor de periode 2020-2025. De
betrokken partijen zijn Rijkswaterstaat, de provincies, Unie van Waterschappen, Havenbedrijf
Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, HISWA Vereniging, ANWB, Watersportverbond, Koninklijke BLNSchuttevaer, Waterrecreatie Nederland, Sportvisserij Nederland, Netwerk Waterrecreatie, KNRM en de
Reddingsbrigade.
Met hulp van deze partners heeft ook dit jaar ‘Varen doe je Samen!’ verschillende hoogtepunten
gehaald. De basis van de informatie-uitwisseling is de website, die fungeert als kennisbank voor de
recreatie- en beroepsvaart, als ook voor de partners. Daarnaast dragen steeds meer organisaties
'Varen doe je Samen!' een warm hart toe. Onder andere voor deze groep is het ‘Vrienden van 'Varen
doe je Samen!' in het leven geroepen. In 2019 is een aantal partijen in deze hoedanigheid aangehaakt
en ook voor het nieuwe convenant is veel interesse.

3.1.1 Website en social media
Via de in 2016 vernieuwde website en sociale media heeft ‘Varen doe je Samen!’ een jaarlijks stijgend
bereik. Op de website is alle informatie te vinden van de voorlichtingscampagne, zowel voor de
vaarweggebruikers als voor de deelnemende organisaties. In 2019 is de beschikbare kennis op de
website verder aangevuld diverse digitale kaarten en is de website geoptimaliseerd voor meer
gebruiksgemak. Voorlichtingsmateriaal van ‘Varen doe je Samen!’ wordt ook uitgedragen via socialemediakanalen, zoals Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube (Veilig Varen). Op alle fronten
heeft in 2019 behoorlijke groei plaatsgevonden, wat ertoe heeft geleid dat de website voor het eerst
meer dan 750.000 keer bekeken is. Dat is een groei met ruim 30% ten opzichte van het jaar ervoor,
waarin ook al een flinke stijging plaatsvond.
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3.1.2 Knooppunten, brochures en folders
Zoals ieder jaar is ook in 2019 de knooppuntinformatie geactualiseerd. De informatie over het veilig
passeren van belangrijke knooppunten wordt digitaal via de website aangeboden. Ook zijn de
knooppunten in steeds meer digitale navigatiesystemen en -apps verwerkt. ‘Varen doe je Samen!’
heeft in 2019 zijn de brochures Brandveilig en de verzamel brochure nieuw uitgebracht en
gedrukt. Verder zijn begin van het jaar alle (digitale) brochures voorzien van een nieuw colofon in de
nieuwe kleuren. Hierin is de disclaimer nadrukkelijker toegevoegd.
Daarnaast is ook de Staande Mast brochure verder gedigitaliseerd en uitgebreid met een interactieve
kaart.

3.1.3 Beurzen evenementen en bijeenkomsten
‘Varen doe je Samen!’ was in 2019 aanwezig op de volgende beurzen met een eigen stand:
▪
▪
▪
▪

Boot Holland, februari 2019
HISWA Amsterdam Boat Show (HABS), maart 2019
Maritime Industry 2019, mei 2019
HISWA te water, september 2019

In 2018 is voor gebruik op beurzen de Vaarquiz ontwikkeld. Een laagdrempelige quiz die op speelse
wijze bezoekers van beurzen wijst op het belang van veiligheid op het water en een goede kennis van
de regels. De quiz is succesvol gebleken, met name als ‘ijsbreker’ op de beursstand. In 2019 is de quiz
verder doorontwikkeld en zelfs dagelijks op de ‘main stage’ van de HISWA Amsterdam Boat Show
gehouden.

De vaarquiz tijdens de Hiswa te Water 2019

In samenwerking met Nautibel is op de Belgian Boat Show 2019, Gent een aantal presentaties gegeven
vanuit 'Varen doe je Samen!'. Er varen veel Belgische watersporters op de Nederlandse vaarwegen, dus
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deze informatie is ook daar van belang. Dit is de start van een mogelijke samenwerking met de
Belgische Waterwegen en het uitrollen van 'Varen doe je Samen!' in België. Verder was ‘Varen doe je
Samen!’ aanwezig met voorlichtingsmateriaal op BOOT Düsseldorf (via ondernemers). Daarnaast onder
meer bij diverse evenementen van partners: Reddingbootdag van KNRM, Tiel Maritiem, Open Dag
Toerzeilers, KNMC, Verkeerspost Dordrecht. Vrijwilligers en ambassadeurs van ‘Varen doe je Samen!’
waren verder ook aanwezig bij bijeenkomsten, presentaties bij jachthavens en verenigingen en Open
Dagen bij partners, zoals Open Dag Verkeerscentrale Rotterdam.

3.1.4 Vrijwilligers
Op 18 januari 2019 is er een vrijwilligersdag georganiseerd in Dordrecht met aansluitend rondleiding
op de Verkeerspost. Naast de bestaande vrijwilligers ook een aantal nieuwe vrijwilligers
geïntroduceerd. De vrijwilligers zijn zeer belangrijk in het bereiken van de doelgroep. In totaal zijn er
nu 30 actieve vrijwilligers. Daarnaast zijn er nog steeds 59 ambassadeurs (via de partners) actief voor
‘Varen doe je Samen!’. Het werk dat vrijwilligers en ambassadeurs doen is zeer gevarieerd en loopt
uiteen van het geven van presentaties tot bemensen van een stand op een beurs. Door de toename
van het aantal presentatie-aanvragen, is met name het aantal presentatoren toegenomen. Zij worden
door 'Varen doe je Samen!' opgeleid. Ook wordt er gekeken of vrijwilligers nog andere taken over
kunnen nemen.

3.1.5 Blauwe Vaantje
De pilot met Blauwe Vaantje die in 2016 is opgestart, heeft ook in 2019 een vervolg gekregen. Het
Blauwe Vaantje is een afgeleide van de Blauwe Vlag. Het Blauwe Vaantje is een milieukeurmerk voor
booteigenaren en schippers die zich op het water verantwoord, zorgzaam en milieuvriendelijk
gedragen. Het gaat hier om “duurzaam” vaargedrag en in 'Varen doe je Samen!' gaat om “veilig”
vaargedrag. In samenwerking zijn er 10 gedragsregels (veilig en duurzaam) vastgesteld. Door deze
combinatie laat iedere watersporter zien dat die zich persoonlijk inzet voor het behoud van de
Nederlandse vaargebieden en het veilig varen. In 2019 was 'Varen doe je Samen!' wederom aanwezig
bij de Blauwe vlag bijeenkomst voor Jachthavens. Hier is een presentatie gegeven over de
schoonwatercampagne.
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4 Duurzaamheid/Innovatie
Duurzaamheid en innovatie zijn van belang voor een toekomstbestendige waterrecreatiesector. Via
diverse landelijke en regionale projecten heeft de stichting in 2019 samen met partners een bijdrage
geleverd aan duurzaamheid en innovatie.

4.1 Waterplantmelder-app verder uitgebreid
In 2018 is de app en website Waterplantmelder gelanceerd, om de meldingen van overlast van
waterplanten te registeren. In opdracht van de provincie Noord-Holland, de provincie Flevoland en
Rijkswaterstaat heeft Waterrecreatie Nederland in samenwerking met MARIS BV deze website en app
ontwikkeld. Op basis van feedback van gebruikers is de Waterplantmelder in 2019 verder ontwikkeld.
Zo tonen de app en website voortaan in een aantal watersportgebieden waar de waterplanten
gemaaid zijn. Ook worden de zones waarvoor vergunning is verleend om te maaien getoond. Lees
meer over de ontwikkelingen van de Waterplantmelder op de website.

4.2 Voorlichtingscampagne en Helpdesk Antifouling
Met het vervallen van veel toelatingen van biocide houdende antifoulingverf voor pleziervaartuigen, in
november 2014, is veel onduidelijkheid ontstaan. Ook in 2019 heeft Waterrecreatie Nederland
in vervolgopdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met HISWA
Vereniging en Milieucentraal alle zeilen bijgezet om voor de start van het vaarseizoen (in maart) de
geldende regelgeving in een kernboodschap over antifouling te formuleren en een webpagina online
te zetten. Als communicatiekanaal is gekozen voor de campagne van 'Varen doe je Samen!' omdat
duurzaamheid in de doelstelling zit om daar waar mogelijk mee te nemen. En omdat dit het meest
onafhankelijk en best inzetbare communicatiekanaal is richting de waterrecreant. Zo kunnen
stakeholders, die zich bezighouden met watersport, eenduidige betrouwbare informatie gebruiken en
verwijzen naar een onafhankelijke website voor informatie over onderhoud van boten. Daarnaast gaat
het in deze campagne, net als over veiligheid, over gedrag/bewustzijn. Ook is via 'Varen doe je
Samen!' gecommuniceerd over het onderzoek Alternatieven voor Biocidehoudende antifouling. In
2019 is mede door de ‘Varen doe je Samen!’-partner Unie van Waterschappen een aanzet
gemaakt voor een nieuwe werkgroep ‘Duurzaamheid’.

4.3 Schoon water
Ten aanzien van het lozingsverbod pleziervaartuigen zijn ook veranderingen op komst. Waterrecreatie
Nederland is vanaf 2015 door het ministerie van I&W gevraagd om mede te adviseren in het
‘Vuilwater-overleg’ over dit onderwerp, in nauwe samenwerking met haar partners, onder wie Hiswa
Vereniging, Unie van Waterschappen en Watersportverbond. Dit heeft in 2019 geresulteerd in een
besluit tot gezuiverd lozen. Dit “gezuiverd lozen” biedt kansen omdat de mogelijkheden om bij te
dragen aan een schoner milieu tot op heden beperkt waren tot (het inbouwen van) een vuilwatertank
met (te) weinig inzamelpunten om het praktisch goed na te leven. Door deze verruiming is de
verwachting dat het naleven van deze regelgeving eenvoudiger wordt en uiteindelijk leidt tot minder
directe toiletlozingen. Waterrecreanten zijn echt wel intrinsiek gemotiveerd om een steentje bij te
dragen aan schoon water, mits er niet (te) hoge drempels zijn. Ook hierover worden waterrecreanten
geïnformeerd via de 'Varen doe je Samen!'-communicatiekanalen. Er wordt door de overheid een
certificering voorbereid voor de ontwikkeling van dergelijke kleine zuiveringsintallaties. Naar
aanleiding van een Tweede Kamer-motie is er ook een besluit in de maak over verzegeling van
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vuilwatertanks aan boord van recreatieschepen. De voorbereiding van dit besluit en de gevolgen
daarvan worden nauwlettend gevolgd door de partners in het Vuilwater overleg.

4.4 SchoonWaterWeek
Op initiatief van Waterrecreatie Nederland hebben verschillende waterrecreatie-organisaties in mei
2018 de ‘Week van ons Water’ aangegrepen om gezamenlijk aandacht voor schoon water, en minder
zwerfafval in en naast het water te vragen met de actie #SchoonWaterWeek. Vanwege de succes van
de eerste editie hebben in 2019 HISWA Vereniging, de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB),
‘Varen doe je Samen!’, Verbond Nederlandse Motorbootsport, het Watersportverbond en
Waterrecreatie Nederland gezamenlijk vervolg gegeven aan #Schoonwaterweek. Tijdens de Schoon
Water Week riepen de betrokken organisaties al hun leden en volgers en iedereen die op of aan het
water komt een handje te helpen en zoveel mogelijk afval uit het water te vissen.
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5 Kennis en netwerken
5.1 Kennisbijeenkomsten
5.1.1 Bijeenkomst Waterrecreatie i.s.m. Platform WoW: een blik vooruit
In februari organiseerden Platform WOW en Waterrecreatie Nederland met de provincie NoordHolland als gastheer een inspirerende bijeenkomst. Thema van de bijeenkomst was Waterrecreatie:
een blik vooruit Nederland staat aan de vooravond van een aantal belangrijke opgaven en transities
op het gebied van demografie, verstedelijking, klimaat, energie en economie. Hoe zorgen we ervoor
dat zowel de vaarwegbeheerder als de vaarweggebruiker kunnen inspelen op deze veranderingen? De
bijeenkomst leverde veel input voor onder andere het opstellen van de BRTN 2020-2025. Lees
het verslag van de themabijeenkomst Waterrecreatie: een blik vooruit..

5.1.2 Symposium ‘De stand van de Waterrecreatie in Nederland’
Op vrijdag 21 juni 2019 vond in Utrecht het symposium ‘De stand van de Waterrecreatie in Nederland’
plaats. Het symposiums is georganiseerd in samenwerking met CELTH en MOCO. De organisatie werd
ondersteund door een aantal studenten van de NHL Stenden Hogeschool in het kader van hun
opleiding Leisure & Event Management. Deze eerste editie van het symposium was onder meer
bedoeld om de uitkomsten van recent waterrecreatie-onderzoek uit te wisselen met professionals uit
de water(recreatie)sector en om te bouwen aan een gezamenlijke kennisagenda en een duurzaam
kennisnetwerk rond het thema waterrecreatie onderzoek. Het symposium leverde veel input voor
onder andere de coördinatie van de monitoring voor de BRTN 2015-2020, het opstellen van de BRTN
2020-2025 en de verdere ontwikkeling van het Programma Meten is weten van de stichting. Lees
het verslag van het symposium Monitoring Waterrecreatie.

5. 1.3 Bestuurlijke conferentie ‘Naar een gezamenlijke aanpak voor waterplanten’
In het provinciehuis in Lelystad vond begin december 2019 de bestuurlijke conferentie ‘Naar een
gezamenlijke aanpak voor waterplanten’ plaats. De conferentie, een initiatief van HISWA Vereniging,
Natuurmonumenten, Provincie Flevoland, Rijkswaterstaat, Sportvisserij Nederland, Unie van
Waterschappen, Watersportverbond en Waterrecreatie Nederland beoogde met bestuurders en
stakeholders de dialoog aan te gaan en bewustwording rond de verschillende aspecten van het
waterplantenvraagstuk te vergroten. Lees het verslag: Wederzijds begrip en kennis vergroot tijdens
bestuurlijke conferentie waterplanten.
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5.2 Kennisprojecten
5.2.1 Onderzoek naar E+F-classificatie in Noord- en Zuid-Holland
In opdracht van de provincie Noord-Holland en de Noord-Hollandse waterschappen, is een onderzoek
uitgevoerd naar het nautisch en vaarwegbeheer van vaarwegen die mogelijk in aanmerking komen
voor een E&F-classificatie. Binnen het bestuurlijk beheeroverleg heeft de provincie Noord-Holland
samen met andere vaarwegbeheerders de werkzaamheden afgestemd en informatie uitgewisseld. Een
van de gezamenlijke acties is ook het verkrijgen van meer duidelijkheid over de taken en
bevoegdheden van het vaarwegbeheer en het nautisch beheer van het fijnmazige vaarwegennetwerk.
Dit zijn wateren waarop met kleinere boten waaronder bijvoorbeeld sloepen wordt gevaren. Voor de
provincie Zuid-Holland wordt een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd. Lees verder over het onderzoek
naar de E+F-classificatie in Noord-Holland en Zuid-Holland.

5.2.2 Project: Ervaar de Romeinse Limes
Samen met Bureau Bolwerk en Hazenberg Archeologie hebben we in 2019 gewerkt aan het versterken
van de beleving van de Romeinse Rijn. In het project ‘Ervaar de Romeinse Limes’, in opdracht van de
provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland, Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk, worden
kenmerkende elementen als waterrecreatie, gastvrijheidseconomie en de Romeinse archeologie met
de route verbonden. De Oude Rijn is onderdeel van de het BRTN, het landelijke
basisrecreatietoervaartnetwerk. Daarnaast is de Oude Rijn onderdeel van het sloepennetwerk. Lees
meer over het Limes-project.

5.3 Netwerken
5.3.1 NIWE in 2019
Het NIWE (Network Inland Waterways Europe) is in 2019 drie keer bijeengekomen. In januari 2019
vond het overleg plaats in combinatie met een bijeenkomst van Inland Waterways International (IWI)
tijdens Boot Dusseldorf. In juni 2019 was Rijkwaterstaat gastheer van een NIWE-bijeenkomst in
Rotterdam. De laatste bijeenkomst was in november 2019 in Londen en werd gehost door Canal and
River Trust (CRT). Waterrecreatie Nederland voert het secretariaat van dit netwerk. CRT vervult het
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voorzitterschap van het NIWE. Het netwerk is in 2019 gestaag verder gegroeid. Er is veel
samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van waterways & wellbeing (welzijn), cultuur en
erfgoed, klimaatadaptatie, communicatie en stimuleren van ondernemerschap. Op de nieuwe website
van het netwerk wordt maandelijkse een update van de activiteiten van de leden en op social media.

NIWE-meeting in Londen, november 2019

5.3.2 Netwerk Waterrecreatie
In het Netwerk Waterrecreatie werken de voormalige leden van het Nederlands Platform voor
Waterrecreatie en de waterrecreatiesector partijen in het bestuur van de stichting samen. Met de
ontwikkeling van het netwerk wordt verder inhoud gegeven aan de ambitie in de Toekomstvisie
Waterrecreatie 2025 om de samenwerking in de waterrecreatiesector te versterken. Waterrecreatie
Nederland faciliteert de ontwikkeling van het netwerk.
Doel van het Netwerk Waterrecreatie is:
▪ Realisatie van de ambities in de Toekomstvisie Waterrecreatie 2025
▪ Behartiging van de belangen van de netwerk-deelnemers door tussentijdse agendering
onderwerpen en afstemming acties
▪ Versterking van de samenwerking tussen deelnemende partners in het netwerk
▪ Versterking van het netwerk van professionals en vrijwilligers van deelnemende partners
De samenwerking is georganiseerd in themagroepen rondom de speerpunten routenetwerk, veiligheid
en duurzaamheid/innovatie en een aantal regiogroepen.
Twee mijlpalen in 2019 zijn de ondertekening van het gezamenlijke Toekomstbeeld IJsselmeergebied
en de organisatie van vierde kennis- en netwerkbijeenkomst.
Toekomstbeeld IJsselmeergebied
In december 2019 is tijdens het overleg van de Regiogroep IJsselmeergebied van het Netwerk
Waterrecreatie het gezamenlijke ‘Toekomstbeeld Waterrecreatie & Watersport IJsselmeergebied’
ondertekend. Het Toekomstbeeld is de basis voor bijdragen aan het beleid dat voor het
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IJsselmeergebied wordt ontwikkeld. Het Toekomstbeeld bouwt voort op de eerdere nota “Samen Meer
IJsselmeer” (2000) van de toen samenwerkende waterrecreatie- en natuurorganisaties. Lees meer en
bekijk het ‘Toekomstbeeld Waterrecreatie & Watersport IJsselmeergebied’.
Kennis- en Netwerkbijeenkomst Netwerk Waterrecreatie
In april vond de vierde Kennis- en Netwerkbijeenkomst van het Netwerk plaats, die druk bezocht werd.
Het Watersportverbond was deze keer gastheer. Voor de bijeenkomst waren deelnemers aan de
Stuurgroep, thema- en regiogroepen Netwerk Waterrecreatie en private bestuurlijke partners van
Waterrecreatie Nederland uitgenodigd. Lees het verslag van de bijeenkomst.
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6 Organisatie
Stichting Waterrecreatie Nederland heeft een algemeen maatschappelijke taak met als doelstelling het
verbeteren van de waterrecreatie in Nederland. Waterrecreatie Nederland opereert als kennis- en
netwerkorganisatie. Het bureau werkt intensief samen met haar publieke en private partners. De
samenwerking is gericht op agendering, afstemming van beleid en plannen en ontwikkeling en
uitvoering van publiek-private programma’s en projecten.
Rollen van Waterrecreatie Nederland zijn:
▪ Agenderen van de unieke mogelijkheden van Nederland als waterrecreatieland bij overheden,
maatschappelijke organisaties en bedrijven;
▪ Verbinder als het gaat om het afstemmen tussen overheid, waterbeheerders en
waterrecreatiesector van aan waterrecreatie gerelateerd beleid en uitvoeringsplannen. En ook
als gaat om het ontwikkelen van nieuwe netwerken;
▪ Ontwikkelaar en uitvoerder als het gaat om het stimuleren van publiek-private projecten en
programma’s gericht op de ontwikkeling van waterrecreatie;
▪ Expertise en kenniscentrum als het gaat om het verzamelen, ontwikkelen en inzetten van
kennis en deskundigheid op het gebied van:
o routenetwerkontwikkeling en inrichtingsaspecten van (vaar)water;
o veiligheid;
o duurzaamheid/innovatie.

6.1 Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit publieke partijen die raakvlak hebben met waterrecreatie en
private partijen uit de waterrecreatiesector. Bestuurlijke private partners zijn: ANWB, HISWA
Vereniging, Netwerk Waterrecreatie, Sportvisserij Nederland, Verbond Nederlandse Motorbootsport,
Watersportverbond, De Toerzeilers en de KNRB. Aan de publieke kant zijn de meeste lagen van de
overheid vertegenwoordigd (gemeenten, waterschappen, provincies), deels als waarnemend
bestuurslid. Het bestuur wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. Het bestuurslid
namens het Watersportverbond vervult de rol van penningmeester van het bestuur.
Zie de bijlage voor het overzicht van de leden van het bestuur.

6.2 Commissie van Advies
De commissie van advies is in 2019 twee keer bij elkaar gekomen. De leden van de commissie van
advies zijn tijdens deze bijeenkomsten gevraagd om vanuit hun expertise en netwerk mee te denken
over het realiseren van de ambities van de Toekomstvisie Waterrecreatie 2025. Daarnaast zijn de leden
van de commissie van advies ambassadeur en verbinder richting de externe omgeving van de stichting
en de waterrecreatiesector. De voorzitter van de commissie van advies is lid van het bestuur. Zie de
bijlage voor het overzicht van de leden van de commissie van advies.

6.3 Bureau
Het bureau telde begin van het jaar 6 fte (8 medewerkers), aan het einde van het jaar 5,4 fte (7
medewerkers). Zie de bijlage voor het overzicht van de medewerkers. Het totale ziekteverzuim over
2019 bedraagt 2,84%. In 2019 hebben twee personen stage gelopen bij de stichting. Gedurende de
eerste helft van het jaar was er één stagiaire vanuit het Regio College Zaandam en aan het einde van
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het jaar een stagiaire vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam. Ten behoeve van de begeleiding van de
vmbo-stagiaires is de stichting erkend als leerbedrijf (SBB). Een groep van zeven studenten van de NHL
Stenden Hogeschool heeft in het kader van de opleiding Leisure & Event Management ondersteund
bij de organisatie van het symposium ‘De staat van de waterrecreatie’.

Het team van Waterrecreatie Nederland tijdens het afscheid uitje van twee collega’s

6.4 Verhuizing
Per 1 december 2019 is Waterrecreatie Nederland verhuisd naar twee nieuwe werkruimtes; bij de
HISWA-RECRON in Leusden en Unie van Waterschappen in Den Haag. In Leusden gaat de stichting
opnieuw onderhuren bij HISWA-RECRON. In Den Haag is in het gebouw van de Unie van
Waterschappen een tweede werkplek geopend. Het vertrek uit Amsterdam werd ingegeven door de
fusie van RECRON en HISWA Vereniging. Bij die laatste is Waterrecreatie Nederland al sinds 2012
onderhuurder van het kantoor aan het Amsterdamse IJ. Doordat HISWA-RECRON besloot zich na de
fusie in Leusden te vestigen, moest Waterrecreatie Nederland ook op zoek naar nieuwe huisvesting.
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7 Communicatie
Communicatie over de stichting heeft in 2019 plaatsgevonden via de website, digitale nieuwsbrief
en Twitter en Linkedin. Daarnaast zijn de verschillende projecten en symposia, zoals aan de orde
gekomen in deel 2-5, aangegrepen om de naamsbekendheid van de stichting verder te vergroten.

7.1 Uitbreiding website
Met de lancering van de nieuwe website van Waterrecreatie Nederland in 2018 werd een stap gezet in
de verdere professionalisering van de communicatie. De website fungeert als centraal informatiepunt
voor de stichting en zet het delen van kennis centraal. Via de kennisbank wordt kennis gedeeld met
betrekking tot de drie speerpunten landelijke routenetwerken, veiligheid en duurzaamheidinnovatie.
Daarnaast worden ook de uitkomsten van projecten en programma’s gedeeld. Een deel van de kennis
en informatie wordt gepresenteerd via viewers. In 2019 is verder gewerkt aan de uitbreiding van de
kennisbank en het delen van de kennis die binnen de stichting aanwezig is. Hiervoor zijn in 2019 flinke
stappen gezet, om in 2020 het aanbod van met name kennis via viewers flink te kunnen uitbreiden.
Hiermee wordt een nieuwe stap gezet om de ambitie van kennispartner voor de waterrecreatiesector
waar te maken.

7.2 Nieuwsbrief en social media
In de digitale nieuwsbrief wordt zowel bericht over de projecten en ontwikkeling van Waterrecreatie
Nederland als over relevante projecten van partners en ontwikkelingen in beleid. De nieuwsbrief is in
2018 12 maal verstuurd. Via het Twitteraccount @H2Orecreatie wordt gecommuniceerd over
nieuwsberichten, de projecten en relevante informatie van derden. Ook is gestart met het delen van
berichten via de LinkedIn-pagina van de stichting.

7.3 Resultaten
Dat steeds meer mensen de stichting leren kennen blijkt ook uit de bezoekcijfers van de website. In
2019 had de website bijna 25-duizend unieke gebruikers, ongeveer een kwart meer dan het jaar
ervoor. Samen goed voor een kleine 65-duizend paginaweergaves op het domein
Bestuursverslag en jaarrekening 2019

22

Waterrecreatienederland.nl. Met name de pagina’s ‘Projecten en programma’s’, ‘Kennisbank’ en
actueel nieuws lieten een groei zien in 2019. Over de hele linie werd de website 17 % meer bezocht
dan in 2018.
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8 Jaarrekening 2019
STICHTING WATERRECREATIE NEDERLAND
JAARREKENING 2019
BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na bestemming van het saldo van de rekening van baten en lasten)

31 december 2019

31 december 2018

ACTIVA
Vaste Activa
Materiële vaste activa
- Computer apparatuur

2.462

1.526
2.462

Financiële Vaste Activa
- Effecten

967.546

1.526
864.978

967.546

864.978

Vlottende Activa
- Vorderingen
- Niet infrastructurele projecten

331.523
0

Geldmiddelen

217.125
331.523

217.125

312.708

619.506

1.614.239

1.703.135

PASSIVA
Eigen Vermogen
Algemene Reserve
Reserve koersverschillen
Bestemmingsreserve Transitie

1.298.049
111.113
82.498

1.354.933
15.703
110.948
1.491.660

Voorzieningen
- Infrastructurele projecten

21.262

1.481.584
21.262

21.262
Kortlopende schulden
- Fonds Varen Doe je Samen
- Overige schulden

13.594
87.722
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21.262
18.594
181.695

101.316

200.289

1.614.239

1.703.135

STICHTING WATERRECREATIE NEDERLAND
JAARREKENING 2019
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

Begroting
2020

Projectinkomsten
Rentebaten
Gerealiseerd resultaat effecten
Ongerealiseerd resultaat effecten
Overige bijdragen
Eenmalige baten en lasten
Buitengewone baten en lasten

547.509
-291
7.158
95.410
2.500
-

619.900

786.500

-

588.760
252
-3.734
-36.750
64.817

Totaal aan baten

652.286

669.900

613.345

791.500

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Algemene kosten
Afschrijvingen
Directe activiteitenkosten

477.440
17.833
20.269
50.962
373
75.333

510.500
18.000
33.500
43.000
200
120.000

487.944
17.500
23.542
42.503
413
164.717

540.000
33.000
34.000
44.000
500
170.000

Totaal aan lasten

642.210

725.200

736.619

821.500

Baten minus lasten

10.076

-55.300

-123.274

-30.000

RESULTAAT

10.076

-55.300

-123.274

-30.000

-56.884
95.410
-28.450

-36.850
-18.450

-86.524
-36.750
-

-30.000

10.076

-55.300

-123.274

-30.000

BATEN

50.000

5.000
-

LASTEN

Resultaatbestemming
mutatie Algemene Reserve
mutatie Reserve koersverschillen
mutatie Reserve Transitie (investering)
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9 Bijlage: Samenstelling Bestuur, Commissie van Advies en bureau
Waterrecreatie Nederland 2019
Bestuur Waterrecreatie Nederland
- mevrouw M. Heeremans, onafhankelijk voorzitter, voormalig burgemeester Heemstede.
- mevrouw M. Maarleveld, secretaris, directeur Waterrecreatie Nederland, Postbus 37111, 1030 AC
Amsterdam.
- de heer J. Renkema, bestuurslid namens ANWB, Programmamanager Algemeen Ledenbelang, Postbus 93200,
2509 BA Den Haag, tot 1 juli 2019.
- de heer G. Dijks, bestuurslid namens HISWA Vereniging, directeur, Postbus 37111, 1030 AC Amsterdam.
- de heer F. Bloot, bestuurslid namens Sportvisserij Nederland, adjunct-directeur, Postbus 162, 3720
AD Bilthoven.
- de heer J. Röben, bestuurslid, voorzitter Netwerk Waterrecreatie.
- de heer J. Verburg, bestuurslid, voorzitter Commissie van Advies Waterrecreatie Nederland.
- de heer R. Geertzen, bestuurslid namens het Koninklijk Watersportverbond, Manager Recreatiesport en
Verenigingen, Orteliuslaan 1041, 3528 BE Utrecht, penningmeester.
- de heer H. Meijdam, bestuurslid vanuit de provincies, directeur IPO, Postbus 16107, 2500 BC Den Haag.
- mevrouw M. Jager, bestuurslid namens Unie van Waterschappen, DB lidWetterskip Fryslan, Postbus 36, 8900
AA Leeuwarden, tot 20 maart 2019.
- de heer R. van der Sande, bestuurslid namens Unie van Waterschappen dijkgraaf Hoogheemraadschap van
Rijnland, Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden, tot 4 juli 2019.
- mevrouw K. Hartog, bestuurslid namens de Unie van Waterschappen, Heemraad, Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard, vanaf 4 juli 2020.
- de heer O. van der Galïen, bestuurslid namens de Unie van Waterschappen, DB lid Wetterskip Fryslan,
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden, vanaf 4 juli 2020.
- de heer W. Kraaijeveld, bestuurslid namens Verbond Nederlandse Motorbootsport, Meent2a, 4141 AC
Leerdam, tijdelijke vervanger van de heer J. Meijer tot 10 oktober 2019.
- de heer J. Meijer, bestuurslid namens Verbond Nederlandse Motorbootsport, Meent2a, 4141 AC Leerdam,
tijdelijk vervangen door de heer W. Kraaijeveld tot 10 oktober 2019.
- de heer P. Paternotte, bestuurslid namens De Nederlandse Vereniging van Toerzeilers.
- de heer J. D. Heijnis, bestuurslid namens KNRB, Bosbaan 2, 1182 AG Amstelveen
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- mevrouw L. Kroon, bestuurslid vanuit de gemeenten, burgemeester Waterland, Postbus 1000, 1140 BA
Monnickendam, tot 10 oktober 2019.
- mevrouw I. Adema, bestuurslid vanuit de gemeenten, burgemeester Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.
- vacant, ministerie Economische Zaken, Natuur en Biodiversiteit, Postbus 20401 2500 EK Den Haag.
- vacant, DG RWS/ ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Commissie Van Advies
- de heer J. Verburg, voorzitter Commissie van Advies
- de heer C. Slager, Molencaten groep
- de heer S. Van den Berg, directeur Vandenberg Surf B.V.
- mevrouw M. Tempelman, Coördinator HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, Hogeschool Zeeland
- de heer I. De Boer, voormalig Programmadirecteur Ruimte voor de Rivier, Rijkswaterstaat

Bureau Waterrecreatie Nederland
- Marleen Maarleveld, directeur
- Jaap Brouwer, projectleider BRTN/ruimtelijk adviseur, tot 1 maart 2019
- Rowena van der Maat, projectleider Veiligheid/‘Varen doe je Samen!’
- Manon van Meer, projectleider Duurzaamheid en Europa
- Laura Kroon, secretaresse / projectassistent, tot 1 augustus 2019
- Stijn Bosch, GIS specialist / projectassistent
- Anne Faber, GIS specialist / projectassistent
- Sjoerd van der Helm, communicatieadviseur
- Florieke Drenthe, GIS specialist / projectassistent, tot 1 maart 2019 (vervanging vanwege verlof)
- Evelien Samson, secretaresse/projectassistent, 1 maart tot en met 31 december 2019 (deels vervanging
vanwege verlof)
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BEZOEKADRES & POSTADRES LEUSDEN
Storkstraat 24
3833 LB Leusden
BEZOEKADRES DEN HAAG
Koningskade 40
2596 AA Den Haag
info@waterrecreatienederland.nl
www.waterrecreatienederland.nl
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