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Al snel werd er een groot beroep gedaan
op ieders wendbaarheid en ontstond er
noodgedwongen een ‘nieuw normaal’.
De coronapandemie heeft daarnaast
nieuw licht geworpen op waterbeleving
en waterrecreatie. Door corona en de
maatregelen om corona te bestrijden
werd het belang van een mooie groen
blauwe omgeving om te kunnen bewe
gen, ontspannen en recreëren en zelfs
vakantie in eigen land te kunnen vieren
nog duidelijker. Veel ‘nieuwe water
sporters’ ontdekten in 2020 hoe mooi
ons land vanaf en aan het water is.
Vanaf half maart heeft Waterrecreatie
Nederland rekening houdend met de
coronamaatregelen zo goed als mogelijk
doorgewerkt, vanuit huis en op ander
halve meter afstand. Voor lopende
projecten en programma’s kon deels
worden omgeschakeld naar digitaal
werken. Voor een deel moesten
geplande werkzaamheden worden
aangepast. Het opstarten van nieuwe
projecten bleek lastiger, een aantal zijn
opgepakt of in de steigers gezet voor

2021. Zowel in het team als het bestuur
waren er ondertussen meerdere wisse
lingen. Hierover leest u meer in dit
jaarverslag.
De teamleden die afscheid hebben geno
men wil ik hier nogmaals zeer bedanken
voor hun inzet de afgelopen jaren en veel
succes wensen met hun nieuwe baan
en/of studie. Ook de bestuursleden Ina
Adema, bestuurslid vanuit de gemeenten,
Peter Paternotte, bestuurslid namens de
Toerzeilers, en Roeland Geertzen,
bestuurslid namens het Watersport
verbond en tevens penningmeester van
Waterrecreatie Nederland, wil ik hartelijk
danken voor hun inzet van de afgelopen
jaren. De nieuwe team- en bestuursleden
heet ik graag nogmaals van harte
welkom. Het zijn bijzondere omstandigheden geweest om nieuw te starten.
Hier is het afgelopen jaar een goede
start mee gemaakt.
Begin september bereikte ons het
verdrietige bericht dat Joost Meijer, tot
eind augustus jl. bestuurslid bij Water

recreatie Nederland namens het Verbond
Nederlandse Motorbootsport (VNM),
onverwachts was overleden. Hij was in
2020 weer opgestart als bestuurslid, na
een periode te zijn vervangen vanwege
ziekte. Wij hebben de afgelopen periode
en ook daarvoor op een prettige en
goede manier met hem samengewerkt.
Wij verliezen met Joost een bij de water
recreatie zeer betrokken persoon.
De coronamaatregelen en het intensie
vere gebruik van het water later in het
jaar raakte ook onze partners. Corona
heeft ons nog maar eens goed duidelijk
gemaakt hoe belangrijk samenwerken is.
De projecten waarover u leest zijn dan
ook veelal in samenwerking met onze
partners tot stand gekomen. En ondanks
de beperkingen in de contacten heeft de
samenwerking heel veel opgeleverd. En
daar gaan we in 2021 met nieuw elan
mee verder!
MARIANNE HEEREMANS
VOORZITTER STICHTING WATERRECREATIE
NEDERLAND
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Toekomstvisie
Waterrecreatie 2025
2023-2025
2020-2022
2017-2019
2014-2016

Inleiding

2011-2013

Realisatie van ambities Toekomstvisie Waterrecreatie
2025 in driejarige werkprogramma’s.

Stichting Waterrecreatie Nederland heeft als doel het verbeteren van de waterrecreatie in Nederland.
Leidend hierbij is de Toekomstvisie Waterrecreatie 2025.

1.1 Toekomstvisie Waterrecreatie
2025 uitgangspunt
In de Toekomstvisie zijn ambities voor
de ontwikkeling en de organisatie van
waterrecreatie benoemd. Voor het Plan
2020-2022 is samen met de bestuurlijke
partners in 2019 de focus van Water

recreatie Nederland geactualiseerd.
De pijlers Duurzaamheid, Routenet
werken & voorzieningen en Veiligheid,
met ‘Waterbeleving’ als overkoepelend
thema geven de komende drie jaren rich
ting aan de inzet van de stichting voor
de verschillende vormen van water
recreatie en watersport in Nederland.

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.

Daarnaast heeft mede vanwege
corona in aangepaste vorm de
aftrap van de ondertekening van
de geactualiseerde bestuurlijke
afspraken BRTN 2020 t/m 2025
plaatsgevonden. Het onderzoek
naar een mogelijke E&F-classificatie
en mogelijkheden om het beheer van
het fijnmazige recreatieve vaarwegennetwerk in Noord-Holland en ZuidHolland te verbeteren is in 2020
voortgezet. Met het project ‘Beleef
de Romeinse Rijn en Vliet’ wordt
een bijdrage geleverd aan het
beleefbaar maken van vaarwegen
in het BRTN.

1.2 Start uitvoering Plan 2020-2022

Realisatie ambities: focus 2020 t/m 2022
Ambities van de Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 en de pijlers
waarop Waterrecreatie Nederland focust

De stichting draagt in werkprogramma’s
van drie jaar bij aan de realisatie van de
ambities van de Toekomstvisie Water
recreatie 2025.
In 2020 is gestart met de uitvoering van
het Plan 2020-2022.

Belangrijke mijlpalen in 2020 zijn:
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•

Realisatie acht ambities Toekomst
visie met focus op waterbeleving,
routenetwerken en voorzieningen,
veiligheid, duurzaamheid

•

In 2020 is gestart met de uitvoering
van de landelijke taken voor de BRTN
2020 t/m 2025, namelijk landelijke
coördinatie en advies, de voorberei
ding van verdiepende werkzaam
heden m.b.t. BRTN-classificatie,
richtlijnen en borging en monitoring.

•

Met de ondertekening van het conve
nant, begin 2020, is het startschot
gegeven voor een nieuwe periode
‘Varen doe je Samen!’. Met de part
ners in ‘Varen doe je Samen!’ wordt
verder gewerkt aan het bundelen van
kennis, netwerken en communicatie
kracht om de recreatie- en beroeps
vaart voor te lichten en te motiveren
om de vaarwegen veilig met elkaar
te delen. Vanwege corona werd de
HISWA Amsterdam Boat Show plot
seling gesloten. Vanaf dat moment
zijn de werkzaamheden voor de
campagne aangepast, met resultaat.
De voorlichting van ‘Varen doe je

Samen!’ heeft in 2020 weer flink
meer mensen bereikt, voor het eerst
meer dan 1 miljoen pageviews in
een jaar tijd.
•

De stichting heeft samen met part
ners via diverse projecten een bij
drage geleverd aan duurzaamheid.
Ook is in 2020 gestart met de ont
wikkeling van de ‘Agenda Duurzame
Waterrecreatie’. Met deze agenda
wordt samen met partners de ont
wikkeling van een duurzame water
recreatie op een programmatische
wijze versterkt.

•

In 2020 is verder gewerkt aan het
uitvoeren van kennisprojecten voor
derden passend bij de doelstelling en
rol van de stichting. Het programma
‘Meten is weten’ is opgestart. Via dit
programma wordt op structurele
wijze bijgedragen aan de totstand
koming en publicatie van feiten en
cijfers/data over waterrecreatie en
watersport. In 2020 is de eerste
conceptversie van ‘De atlas Water
recreatie en Watersport’. De ruimtelijk
fysieke aspecten van waterrecreatie
en watersport.’ opgeleverd.

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 2020 zijn
vijf bestuurders afgetreden (namens
De Toerzeilers, het Watersportverbond en
het VNM, vanuit de gemeenten en vanuit
de provincies). Namens de Toerzeilers
is een nieuwe bestuurder aangetreden.
Namens het Watersportverbond en
VNM hebben interim bestuursleden deel
genomen aan het bestuur. Vanwege zijn
verandering van functie is het bestuurs
lid namens de provincies benoemd als
bestuurslid vanuit de gemeenten.
Het bestuur heeft viermaal vergaderd,
waarvan drie keer digitaal. Naast de
bespreking van de voortgang van de
werkzaamheden voor het Plan 20202022, heeft strategisch overleg plaats
gevonden over onder andere een aantal
inhoudelijke dossiers waaronder de
verkenning financiering waterrecreatie,
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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
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de ontwikkeling van het programma
‘Meten is weten’ en de ‘Agenda Duur
zame Waterrecreatie’ en de gevolgen
van corona en de onderlinge samen
werking . De commissie van advies
adviseert (on)gevraagd het bestuur en
heeft in 2020 drie keer (digitaal) over
legd en het bestuur geadviseerd over
de hiervoor genoemde onderwerpen.
Vanwege de coronamaatregelen was het
noodzakelijk om te schakelen naar een
vorm van samenwerken zonder fysiek bij
elkaar te komen. Uiteindelijk leidde dit
tot een omschakeling naar digitaal over
leg over de volle breedte. Met het NIWE
(Europees netwerk) bleek na een eerste
gewenning het digitale overleg een
welkome aanvulling. Voor de private
samenwerking in het Netwerk Waterr
ecreatie was het even zoeken, maar is
het digitaal overleggen uiteindelijk ook
omarmd (zie deel 6). Daarnaast is door
partners onderling ook samengewerkt
in een aantal eigen projecten en
samenwerkingsverbanden.
Positionering als kenniscentrum
Mede op basis van de projecten ontwik
kelt de stichting zich verder als kennis
organisatie. Met de inzet van GISexpertise is in 2020 verder gewerkt aan
de ontwikkeling van een kennisportaal
Waterrecreatie, waaronder de actualisa
tie en ontwikkeling van nieuwe GIS-
viewers. Met de ontwikkeling van het
programma ‘Meten is weten’ wordt
handen en voeten gegeven aan onder
andere de uitkomsten van het sympo
sium ‘Monitoring Waterrecreatie’ (2019)
en de uitkomsten van de BRTN 20152020 op het gebied van monitoring.
Doel is het jaarlijks publiceren van een
Monitor Waterrecreatie. Daarnaast wordt
via onderzoeksprojecten zoals het
‘Waardering en behoeftenonderzoek
Waterrecreatie Zuid-Holland’, in opdracht
van de provincie, gewerkt aan het
vergroten van kennis over de sector.

De organisatie van het bestuur, de com
missie van advies en het bureau worden
nader toegelicht in deel 6.
Financiering waterrecreatie
Op basis van de eerdere onderzoeken
heeft het bestuur vervolgstappen
benoemd voor de verdere verkenning
van mogelijkheden van financiering van
waterrecreatie Het bestuur heeft begin
2020 besloten om een verkenner
opdracht te geven om alternatieve
mogelijkheden te verkennen voor struc
turele financiering van waterrecreatie.
De verkenner is in de loop van 2020
gestart. De eerste uitkomsten zijn in
december besproken met het bestuur.
De verkenning is begin 2021 afgerond.
Mede op basis van de conclusies en
adviezen in deze verkenning wordt het
vervolg bepaald.

coronavirus in 2021 en mogelijk langer
invloed heeft op de dagelijkse bedrijfs
voering van de stichting, de bestuurlijke
partners en de waterrecreatiesector.
Echter, de huidige gebeurtenissen als
gevolg van het coronavirus hebben,
zoals de stichting dit momenteel over
ziet, geen impact op de continuïteit van
de organisatie. Deze jaarrekening is der
halve 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.

Communicatie
Communicatie over de stichting heeft
plaatsgevonden via de in 2018 ver
nieuwde website met kennisbank,
digitale nieuwsbrief, jaarbericht, Linkedin
en Twitter. Daarnaast wordt ook via de
verschillende projecten en bijeenkomsten
gecommuniceerd over de stichting.
Bijzondere uitgave in 2020 was de
bundeling van de ‘Zeven vragen’-inter
views die gedurende de loop van het jaar
maandelijks met een bestuurslid hebben
plaatsgevonden.
Communicatie-activiteiten komen in deel
6 en bij de specifieke projecten nader
aan de orde.
Gevolgen corona en maatregelen tegen
de verspreiding van het coronavirus
Ten tijde van het opstellen van dit jaar
verslag en de jaarrekening en accoun
tantscontrole worden de samenleving en
economie al meer dan een jaar gecon
fronteerd met het coronavirus en de
maatregelen tegen de ververspreiding
van het virus. De verwachting is dat het
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Routenetwerken
en voorzieningen
Met de actualisatie van de focus van de stichting bij het opstellen van het Plan 2020-2022 is de pijler
Routenetwerken verbreed met voorzieningen. Inzet is blijvend gericht op routenetwerken en voorzieningen
voor de recreatievaart met het landelijke basisrecreatietoervaart als blauwe ruggengraat van de
watersport en waterrecreatie. Daarnaast wordt ook bijgedragen aan het versterken van netwerken en
voorzieningen voor andere vormen van waterrecreatie en watersport in Nederland.

2.1 Uitvoering landelijke werkzaamheden Basisvisie 2020 t/m 2025
Het landelijke basisrecreatietoervaartnet
(BRTN) omvat zo’n 5000 kilometer aan
vaarwegen, exclusief vaargeulen buiten
gaats en vaarroutes door plassen, meren
en grote wateren. Zo’n 60% van het
netwerk is in beheer van de provincies,
ongeveer 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 Staande Mast
Route 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 m
 iljoen
geïnvesteerd in het ontwikkelen en
knelpuntenvrij maken van het landelijke
basisrecreatietoervaartnet.
In samenwerking met de provincies, het
ministerie van I&W en Rijkswaterstaat
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heeft Waterrecreatie Nederland met de
Bestuurlijke Afspraken en de Basisvisie
Recreatietoervaart Nederland 2015-2020
een nieuwe manier van werken ontwikkeld
na het aflopen van het convenant.
In 2019 is samen met deelnemers aan
het BRTN-overleg gewerkt aan geactuali
seerde bestuurlijke afspraken en
een Basisvisie en BRTN-kaart voor de
periode voor 2020 t/m 2025. Uit de
evaluatie van de BRTN 2015-2020 was
gebleken dat de nieuwgekozen aanpak
in deze periode goed bevalt. Deze wijze
van coördinatie, uitwisseling en advies
wordt voortgezet. Daarnaast zullen
gedurende de BRTN 2020 t/m 2025
verdiepende werkzaamheden opgepakt
worden op het vlak van de BRTN-classi
ficatie, richtlijnen en borging. Op basis
van de uitkomsten van de afgelopen
periode zal ook monitoring in 2020 t/m
2025 veel aandacht krijgen.
In 2020 is gestart met de uitvoering van
deze landelijke taken. Bij het behoud,
beheer en de ontwikkeling van het
BRTN speelde corona ook een rol. Meer
dan in andere jaren kwamen veel
BRTN-gerelateerde vragen van gebrui
kers en ondernemers. Dit was onder
andere naar aanleiding van de verlenging
van het winterbedieningsregime op veel

plaatsen en gevolgen van coronamaat
regelen voor varen.
Ook als het gaat om gebiedsontwikkeling
is gevraagd en ongevraagd geadviseerd.
Enerzijds is er bij gebiedsontwikkeling
steeds meer oog voor de waarde van
mogelijkheden om te varen. Anderzijds
is door bijvoorbeeld de wens om bruggen
aan te leggen, de doorvaart van de BRTN
in het geding. Daarnaast is bijgedragen
aan diverse landelijke, r egionale en
lokale beleidstrajecten 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 gebiedsen route-overleggen. Hierbij worden
veelal deelnemers van het Netwerk
Waterrecreatie betrokken.
Om nieuwe ontwikkelingen die de BRTN
raken goed in beeld te hebben, is de
BRTN-melder gelanceerd. Via deze
melder kunnen beleidsontwikkelingen,
gebiedsontwikkelingen, wijzigingen in
regelgeving en wijzigingen in
bedieningsregimes die de classificatie,
beheer en onderhoud en/of de ontwik
keling van het BRTN raken, worden
aangegeven. Dit wordt in 2021 verder
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uitgebouwd. Op het gebied van monito
ring zijn voorbereidende stappen gezet
voor het gezamenlijk uitvoeren van
onderzoek en zijn diverse viewers
geactualiseerd en geïntroduceerd.
Ook dit wordt vervolgd in 2021.
Mede vanwege corona heeft eind 2020
in aangepaste vorm met een beperkte
groep bestuurders de aftrap van de
ondertekening van de bestuurlijke
afspraken BRTN 2020 t/m 2025 plaats
gevonden. Deze ondertekening wordt in
2021 afgerond.

ER IS INMIDDELS AL
VEEL BEREIKT OM DE
ARCHEOLOGISCHE LOCATIES
ZICHTBAAR TE MAKEN EN
ONDER DE AANDACHT TE
BRENGEN, VOORNAMELIJK BIJ
FIETSERS EN WANDELAARS

Veiligheid
Veiligheid op het water is een randvoorwaarde voor een plezierig verblijf op het water. Via projecten als
Varen doe je Samen! 2020-2025 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 VDJS-knooppunten.

3.1 Varen doe je Samen! 2020-2025
2.2 Onderzoek naar E&F-classifi
catie in Noord- en Zuid-Holland
Waterrecreatie Nederland heeft voor de
provincies Noord- Holland en Zuid-
Holland een vergelijkbaar onderzoek
uitgevoerd voor een mogelijke E&F-
classificatie en naar de mogelijkheden
om het beheer van het fijnmazige recrea
tieve vaarwegennetwerk te verbeteren.
Dit zijn wateren waarop met kleinere
boten waaronder bijvoorbeeld sloepen
wordt gevaren. Onderdeel van het onder
zoek is een ruimtelijke analyse van het
fijnmazige netwerk en een knelpunten
analyse. Daarnaast wordt geanalyseerd
hoe het huidige vaarweg- en nautisch
beheer van het fijnmazige netwerk is
georganiseerd en wat behoeften en
mogelijkheden ter verbetering zijn.
Mede op basis van de onderzoeken 
zal worden gekeken of vergelijkbaar
onderzoek in andere provincies en een
landelijke E&F classificatie voor verge
lijkbaar met de BRTN-classificatie A t/m
D wenselijk is.

2.3 Ervaar de Romeinse Rijn en Vliet
Sinds een aantal jaar wordt het
Romeinse verleden van Zuid-Holland
onder de aandacht gebracht via de erf
goedlijn Romeinse Limes Zuid-Holland.
Er is inmiddels al veel bereikt om de
archeologische locaties zichtbaar te
maken en onder de aandacht te brengen,
voornamelijk bij fietsers en wandelaars.
Vanaf het water is het archeologische
aanbod echter niet goed zichtbaar,
bereikbaar en beleefbaar.

010 | WATERRECREATIE NEDERLAND

In vervolg op het strategisch plan in
2019 opgesteld samen met Bureau
Bolwerk en Hazenberg Archeologie
werkt Waterrecreatie Nederland, in
opdracht van de provincie Zuid-Holland,
Holland Rijnland, Alphen aan den Rijn en
Bodegraven-Reeuwijk aan de versterking
van de beleving van de Romeinse Rijn en
Vliet. De Oude Rijn en Vliet zijn onderdeel
van het BRTN, het landelijke basis
recreatietoervaart- netwerk. Daarnaast
zijn deze vaarwegen ook onderdeel van
het sloepennetwerk. In het project
worden kenmerkende e
 lementen als
waterrecreatie, gastvrijheidseconomie
en de Romeinse archeologie met de
route verbonden.
In 2020 is met het project ‘Beleef de
Romeinse Rijn en Vliet’ begonnen met
de ontwikkeling van Limes-gerelateerde
activiteiten op en aan het water, inclusief
de onderlinge samenwerking tussen
ondernemers langs het water en het
ontwerp van Limes-gerelateerde steigers
en bebording.
Andere onderdelen die in 2020-2021
zijn opgepakt:

•

•

•
•

•

•

het realiseren van een beleefbare
landwaterverbinding tussen de nieuw
aan te leggen steiger in Zwammer
dam en NIGRUM PULUM.
het voorbereiden van nieuw aan
te leggen of te versterken landwater
verbindingen en steigerlocaties op
andere p
 lekken langs de Oude Rijn
en Vliet in de projectperiode
2021-2022.
het opstellen van een plan van
aanpak voor bebording.
het realiseren van borden in Bodegra
ven-Reeuwijk en bij de steiger in
Zwammerdam.
het voorbereiden van te realiseren
borden op andere locaties langs de
Oude Rijn en Vliet in de project
periode 2021-2022.
het voorbereiden van het project
voorstel voor de periode 2021-2022.

Het verder ontwikkelen van lokale en
regionale arrangementen met water
recreatie en andere ondernemers actief
in de g
 astvrijheidseconomie heeft
vanwege corona in overleg met onder
nemers niet plaatsgevonden. Dit wordt
verder opgepakt in 2021.

Op vrijdag 7 februari 2020 is het nieuwe
convenant ‘Varen doe je Samen! 20202025’ ondertekend tijdens Boot Holland
in Leeuwarden. De samenwerkende
organisaties in de veiligheidscampagne
‘Varen doe je Samen!’ hebben voor de
periode 2020-2025 opnieuw hun mede
werking toegezegd. Daarmee gaat de
campagne, die inmiddels ruim 12,5 jaar
loopt, een nieuwe fase in. Met de onder
tekening onderstrepen alle partners het
belang van de campagne en de samen
werking. Veiligheidsbewustzijn op het
water is én blijft een belangrijk thema.
Uit de ervaringen van de partners en de
vergaarde kennis van de afgelopen jaren
blijkt dat het van groot belang is om
blijvend aandacht te besteden aan het
vergroten van het veiligheidsbewustzijn.

Havenbedrijf Werkendam, Havenbedrijf
Zaanstad, Port of Harlingen, Haven
Moerdijk en Samenwerkingsregeling
Incidentbestrijding IJsselmeergebied
(SAMIJ) en de KNRB.

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 2020 is het bereik van ‘Varen doe
je Samen!’ stevig verder gegroeid.
Mede door de informatievoorziening
rond de coronamaatregelen en de groei
van het aantal waterrecreanten in 2020
was er veel interesse voor informatie op
de website. Al in augustus ging het
aantal bezoekers (voor het eerst) door
het miljoen, over heel 2020 was er bijna
een verdubbeling van het aantal page
views te zien. Ook op social media was
een explosieve groei merkbaar: de Face
bookpagina groeide naar bijna 10.000

De eerste digitale editie van de Vaarquiz

De betrokken partijen in het nieuwe
convenant zijn Rijkswaterstaat,
de provincies, Unie van Waterschappen,
Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf
Rotterdam, HISWA Vereniging, KNMC,
Politie, Watersportverbond, Koninklijke
BLN-Schuttevaer, Waterrecreatie Neder
land, Sportvisserij Nederland, Netwerk
Waterrecreatie, KNRM en de Reddings
brigade. Nieuw in dit convenant is de
samenwerking met ‘Vrienden van Varen
doe je Samen!’. In deze categorie sluiten
partijen zich aan die dezelfde doelstel
lingen als Varen doe je Samen! hebben,
maar die een minder grote of actieve
kunnen spelen dan de partners in de
campagne. Inmiddels hebben zeven
nieuwe vrienden zich aangesloten,
te weten: Havenbedrijf Amersfoort,
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Via de in 2016 vernieuwde website
en sociale media heeft ‘Varen doe je
Samen!’ een jaarlijks stijgend bereik

3.1.2 Knooppunten, brochures en
folders
Zoals ieder jaar is ook in 2020 de knoop
puntinformatie geactualiseerd. De infor
matie 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.
Tegelijk met de start van het nieuwe
convenant is de campagneflyer met
meer informatie over het belang van
de veiligheidscampagne ‘Varen doe je
Samen!’ uitgegeven. De campagneflyer
Varen doe je Samen! is ook digitaal te
raadplegen. ‘Varen doe je Samen!’ heeft
in 2020 in samenwerking met de KNRB
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de brochure ‘Roeiers veilig het water op’
uitgebracht. Daarnaast zijn er bij de start
van het vaarseizoen infographics ont
wikkeld rond de thema’s ‘Snelvaren’ en
‘Vaarregels’. Met de diverse partners
en relaties en dankzij de inzet van de
vrijwilligers en ambassadeurs zijn er in
2020 zo’n 15.000 Vaarbewaarkaarten
verspreid.

3.1.3 Beurzen, evenementen en
bijeenkomsten
Waar ‘Varen doe je Samen!’ voorheen
altijd een stand op meerdere beurzen
had, was dat in 2020 door corona niet
mogelijk. Alleen op de HISWA Amster
dam Boat Show in maart 2020, maar die
werd na twee dagen gesloten vanwege
coronamaatregelen. De rest van het jaar
was het vrijwel onmogelijk om evene
menten en bijeenkomsten te organiseren.
Om die reden heeft de meeste voorlichting
online plaatsgevonden. In december is

de eerste digitale editie van de Vaarquiz
gehouden, met goed resultaat: met 100
deelnemers was de quiz ‘vol’. Na afloop
kregen we veel enthousiaste reacties
van de deelnemers.

3.1.4 Vrijwilligers
Vanwege de coronamaatregelen was het
in 2020 niet mogelijk een fysieke ‘vrijwil
ligersdag’ te organiseren. Ook waren er
nauwelijks evenementen waarop de 35
vrijwilligers en 35 ambassadeurs zich
voor ‘Varen doe je Samen!’ konden
inzetten. Toch hebben velen gedurende
het seizoen, tijdens vaartochten en op
verenigingen de materialen van ‘Varen
doe je Samen!’ , zoals de Vaarbewaar
kaart, verspreid. Om de verbinding met de
vrijwilligers te houden, is de vrijwilligersnieuwsbrief ‘Flessenpost’ nieuw leven in
geblazen. Deze is in 2020 twee maal
verstuurd en goed ontvangen. In 2021
wordt hier een vervolg aan gegeven.
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volgers in 2020 en het aantal leden van
de Facebookgroep verdubbelde ruim
schoots tot ruim 7000 leden aan het
eind van 2020. Ook op Twitter en
Instagram zette de groei verder door.

kanalen worden waterrecreanten geïn
formeerd. In samenwerking met het
ministerie van I&W wordt gekeken hoe
de communicatie op dit vlak verbeterd
kan worden.

4.4 Waterplantmelder-app

Duurzaamheid
Duurzaamheid is van belang voor een toekomstbestendige waterrecreatiesector. Via diverse landelijke
en regionale projecten heeft de stichting in 2020 samen met partners een bijdrage geleverd aan
duurzaamheid en innovatie.

4.1 Agenda Duurzame
Waterrecreatie
In 2020 zijn de eerste stappen gezet
richting een gezamenlijke agenda en
uitvoeringsprogramma met betrekking
tot het versterken van duurzame water
recreatie. Dit heeft geresulteerd in een
actualisatie van het begrip duurzame
waterrecreatie: ‘mens, materiaal,
omgeving en voorzieningen dragen bij
aan klimaatadaptatie, circulaire econo
mie, energietransitie, waterbeleving,
en welzijn en gezondheid.
Met bestuurlijke partners en het Netwerk
Waterrecreatie zal worden gewerkt aan
drie focuspunten; duurzaam zeeman
schap, verkleinen van de ecologische en
CO2-voetafdruk waterrecreatie, en een
robuuste (groen)blauwe omgeving =
een beleefbare (groen)blauwe omgeving.
In de loopt van 2021 zal de Agenda
worden gelanceerd.

4.2 Voorlichtingscampagne en
Helpdesk Antifouling
Waterrecreatie Nederland heeft ook in
2020 in samenwerking met Milieu
Centraal en HISWA-RECRON de voorlich
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tingscampagne antifouling uitgevoerd.
2020 stond in het teken van het verder
onder de aandacht brengen van biocide
vrije alternatieven.
Met het vervallen van veel toelatingen
van antifoulingmiddelen voor recreatie
vaartuigen in 2014 is onduidelijkheid
ontstaan over het gebruik van toegelaten
antifouling. Watersporters gebruiken
graag producten waarvan zij de werking
kennen, en willen niet proefondervindelijk
vaststellen dat een product niet past
bij hun vaargebied of hun vaargedrag.
Met behulp van praktijktesten van de
bestaande biocidevrije alternatieven is
dit inzichtelijk gemaakt. Via de commu
nicatiekanalen van ‘Varen doe je Samen!’
worden booteigenaren rechtstreeks
geïnformeerd over de toegelaten midde
len, de alternatieven voor antifouling en
is er via de helpdesk de mogelijkheid tot
vragen stellen.

klankbordgroep toiletwaterlozingen, in
nauwe samenwerking met haar partners,
onder wie HISWA-RECRON, Unie van
Waterschappen, het Watersportverbond,
de Toerzeilers en het Verbond Motor
bootsport. In 2019 is door het Rijk beslo
ten tot gezuiverd lozen. Dit “gezuiverd
lozen” biedt kansen omdat de mogelijk
heden 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. Er wordt
door de overheid een certificering
voorbereid voor de ontwikkeling van
dergelijke kleine zuiveringsinstallaties.

4.3 Schoon water

Naar aanleiding van een Tweede Kamermotie is er sinds 2020 een besluit in de
maak over de verzegeling van vuilwater
tanks aan boord van recreatieschepen.
De voorbereiding van dit besluit en de
gevolgen daarvan worden nauwlettend
door de partners in het toiletwaterlozingoverleg in de gaten gehouden.

Ten aanzien van het lozingsverbod
pleziervaartuigen zijn er veranderingen
op komst. Waterrecreatie Nederland is
vanaf 2015 door het ministerie van I&W
gevraagd om mede te adviseren in de

Veel waterrecreanten zijn intrinsiek
gemotiveerd om een steentje bij te
dragen aan schoon water, mits de
drempels niet (te) hoog zijn. Via de
‘Varen doe je Samen!’-communicatie

In 2018 is de app en website Waterplant
melder 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.
In 2020 was het ook voor de Waterplant
melder een afwijkend jaar deels van
wege de coronamaatregelen, maar ook
omdat de waterplantengroei anders leek
dan voorgaande jaren. Er waren mede
daardoor minder meldingen dan voor
gaande jaren. In de eerste periode van
het seizoen leek er minder waterplanten
groei. Er was sprake van een trage start
met grote verschillen tussen locaties.
Fonteinkruid groeide in verschillende
hoeveelheden en bleef veelal onder de
wateroppervlakte. Ook de nagroei wis
selde per locatie. Daarnaast werd het
vaargedrag beïnvloed door de corona
maatregelen. Bij de start van het seizoen
was varen beperkt mogelijk en/of
slechts met een beperkt aantal mensen
per boot. En ook de komst van buiten
landse recreatievaarders was beperkt. In
de zomermaanden leken uiteindelijk veel
mensen te kiezen voor het doorbrengen
van (een deel) van hun vakantie op het
water. Mogelijk dat zij gezien de corona
maatregelen blij waren te kunnen genie
ten op het water en daardoor minder
aandacht hadden voor het melden van
waterplantenoverlast.

MENS, MATERIAAL,
OMGEVING EN
VOORZIENINGEN
DRAGEN BIJ AAN
KLIMAATADAPTATIE,
CIRCULAIRE ECONOMIE,
ENERGIETRANSITIE,
WATERBELEVING,
EN WELZIJN EN
GEZONDHEID

Voor 2021 zal de worden gekeken hoe
de maai-informatie op de verschillende
locaties nog beter in de Waterplantmel
der kan worden opgenomen.
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Kennis en
netwerken
Waterrecreatie Nederland werkt aan haar positionering als kenniscentrum. Het verzamelen, bewerken en
beschikbaar stellen van informatie en kennis over de waterrecreatie is een kernactiviteit voor de
organisatie.

5.1 Kennisprojecten
5.1.1 Programma ‘Meten is Weten’
Mede naar aanleiding van het sympo
sium ‘De stand van de Waterrecreatie in
Nederland’ en kennis en kennisvragen
met betrekking tot monitoring opgedaan
gedurende de BRTN 2015-2020 is het
programma project ‘Meten is Weten’
in 2020 gestart. Doel is om op een
gestructureerde wijze betrouwbare
data en informatie over de sector
waterrecreatie en watersportsector te
verzamelen en te publiceren. Hiervoor
worden er de komende jaren samen
werkingsverbanden opgezet met diverse
partners en kennisorganisaties met als
doel het gegevens gebaseerd werken en
de beschikbaarheid van ‘waterrecreatie
data’ te versterken. Ter ondersteuning
van de verdere ontwikkeling van het
kenniscentrum wordt ook het (GIS-geba
seerde) kennisportaal verder uitgebreid.
Het eerste product van het programma
is de Atlas Waterrecreatie en Water
sport. Deze wordt in 2021 gepubliceerd.

5.1.2 Behoefte en waardering onderzoek waterrecreatie Zuid-Holland
In opdracht van de provincie Zuid-Hol
land heeft Waterrecreatie Nederland in
2020 de aansluiting van vraag en
aanbod en mogelijke knelpunten en
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kansen voor ontwikkeling voor de water
recreatie in Zuid-Holland in kaart
gebracht. Daarnaast hebben waterspor
ters door middel van een digitale
enquête mogelijkheden en voorzienin
gen voor watersport en waterrecreatie in
Zuid-Holland gewaardeerd. Naast de
‘reguliere’ watersporten richtte het
onderzoek zich op kleine waterrecreatie
en boardsporten waaronder suppen,
(kite-)surfen, zwemmen, sportvissen,
roeien, kanoën en duiken.
De rapportage van het onderzoek staat
gepland voor medio 2021. Samen met
een aantal andere onderzoeken en ver
kenningen die in 2020 in de provincie
Zuid-Holland zijn uitgevoerd, is de rap
portage input voor de verdere realisatie
van de beleidsdoelstellingen op het vlak
van (water)recreatie en (water)sport in
de provincie.

5.2 Netwerken

•

•

•
•

•

Het ondersteunen van leden bij de
deelname aan Europese initiatieven
en het faciliteren van hun deelname
aan Europese subsidieprogramma’s,
zowel collectief als individueel.
Het strategisch en continu scannen
van EU-regelingen en -subsidies in
zowel thematische als regionale
programma’s.
Het stimuleren van kennisuitwisse
ling tussen leden.
Het promoten van verdere uitwisse
ling en overdracht van kennis van
innovatieve diensten, producten en
technologieën.
Het onderzoek doen naar en oplos
singen bieden voor fysieke en finan
ciële belemmeringen om potentiële
nieuwe ontwikkelingen van vervoer
over binnenwateren en meren en
aangrenzende steden en regio’s te
stimuleren. NIWE zal hiervoor regel
matig afstemmen met internationale
organisaties, regeringen en andere
betrokken organisaties.

5.2.1 NIWE
Het NIWE (Network Inland Waterways
Europe) is een Europees netwerk van
organisaties die zich (deels) richten op
het ontwikkelen en beleefbaar maken
van de Europese binnenwateren.
De vijf belangrijkste doelen van NIWE
zijn:

Na een laatste fysieke bijeenkomst tij
dens Boot Düsseldorf, in januari 2020,
heeft het NIWE vier effectieve digitale
bijeenkomsten gehad. In deze bijeen
komsten stond leren van elkaar over de
effecten van Corona op de watersport en
waterrecreatie in de verschillende parti
ciperende Europese landen centraal. In
alle betrokken landen is recreatie op en
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Organisatie
Stichting Waterrecreatie Nederland heeft een algemeen maatschappelijke taak met als doelstelling
het verbeteren van de waterrecreatie in Nederland. Waterrecreatie Nederland opereert als kennisen 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:
•

langs het water in 2020 gegroeid.
De lessen zullen het eerste kwartaal
2021 worden gebundeld in een geza
menlijk artikel en worden benut om de
meerwaarde van watersport en water
recreatie voor gezondheid en welzijn
verder uit te bouwen en bekend te
maken. Op de vernieuwde website van
het netwerk wordt maandelijkse een
update van de activiteiten van de leden
en op social media.

•

VASTGESTELDE SPEERPUNTEN
ZIJN DUURZAAMHEID EN
VEILIGHEID & GEDRAG

5.2.2 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 waterrecrea
tiesector 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 tussen
tijdse agendering onderwerpen en
afstemming acties
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•

•

•

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 speerpun
ten routenetwerken en voorzieningen,
veiligheid en duurzaamheid en een
aantal regiogroepen

Door corona was het in 2020 lastig of is
het zelfs niet mogelijk geweest om ‘live’
netwerkbijeenkomsten te plannen.
Tijdens de digitale stuurgroepvergade
ring eind 2020 is de rol en positie van
het Netwerk Waterrecreatie aangescherpt.
Vastgestelde speerpunten zijn duur
zaamheid en veiligheid & gedrag. Als het
gaat om duurzaamheid gaan netwerk

deelnemers samenwerken in een aantal
werkgroepen: elektrificatie, lozingen en
antifouling. Op alle drie deze terreinen
zijn belangrijke ontwikkelingen gaande
en daarvoor is het zeer gewenst om als
Netwerk een gezamenlijke inbreng/
standpunt te vormen. Vanuit deze werk
groepen wordt ook bijgedragen aan de
Agenda Duurzame Waterrecreatie. In de
werkgroep Veiligheid & gedrag gaan
netwerkleden samenwerken aan een
gezamenlijke gedragscode. Hierbij wordt
voortgebouwd op bestaande regionale
gedragscodes en bijgedragen aan Varen
doe je Samen! Daarnaast is in 2020 in
regionale werkgroepen en op ad hoc
basis samengewerkt om de toegankelijk
heid en bevaarbaarheid van het water te
borgen en verder te ontwikkelen, onder
andere in de regio IJsselmeer, Hollandse
Plassen en Rivieren.

Agenderen van de unieke mogelijk
heden van Nederland als water
recreatieland bij overheden,
maatschappelijke organisaties en
bedrijven;
Verbinder als het gaat om het afstem
men tussen overheid, waterbeheer
ders 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 program
ma’s gericht op de ontwikkeling van
waterrecreatie;
Expertise en kenniscentrum als het
gaat om het verzamelen, ontwikkelen
en inzetten van kennis en deskundig
heid op het gebied van:
• routenetwerkontwikkeling en
inrichtingsaspecten van (vaar)
water;
• veiligheid;
• duurzaamheid/innovatie.

lagen van de overheid vertegenwoordigd
(gemeenten, waterschappen, provincies),
deels als waarnemend bestuurslid.
Het bestuur wordt voorgezeten door een
onafhankelijke voorzitter. Het bestuurs
lid namens het Watersportverbond
vervulde de rol van penningmeester van
het bestuur. Na zijn vertrek bij het Water
sportverbond vervult het bestuurslid
namens het Netwerk Waterrecreatie per
september 2020 de rol van penningmeester.
Zie de bijlage voor het overzicht van de
leden van het bestuur.

6.2 Commissie van Advies
De commissie van advies heeft in 2020
drie keer digitaal vergaderd. 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.
In 2020 is onder andere geadviseerd
over hoe om te gaan met de gevolgen
van corona en benodigde samenwerking,
financiering waterrecreatie, de agenda
duurzame waterrecreatie en het opstel
len van het programma ‘Meten is Weten’.

Het team van Waterrecreatie Nederland tijdens een coronaproof
uitje in september 2020: suppen door Leusden en Amersfoort

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 Neder
landse Motorbootsport, Watersport
verbond, De Toerzeilers en de KNRB.
Aan de publieke kant zijn de meeste
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Daarnaast zijn de leden van de commis
sie 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 bij
lage voor het overzicht van de leden van
de commissie van advies.

6.3 Bureau
Het bureau telde begin van het jaar
5,7 fte (7 medewerkers), aan het einde
van het jaar 4,8 fte (6 medewerkers).
Zie de bijlage voor het overzicht van de
medewerkers. Het totale ziekteverzuim
over 2020 bedraagt 0,04%. In 2020 heeft
wederom een student vanuit de GIS-
minor van de Vrije Universiteit Amster
dam stage gelopen bij de stichting.
Gedurende het jaar zijn er meerdere
wisselingen van teamleden geweest.
Het inwerken van nieuwe teamleden en
de samenwerking verliep vanwege de
corona maatregelen anders dan
gebruikelijk.

6.4 Nieuwe kantoorlocatie en
thuiswerken
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. Begin 2020 is enthousiast
gestart op deze werklocaties. Vanwege
corona en de maatregelen om corona te
bestrijden is vanaf half maart vanaf huis
gewerkt. In de zomermaanden tot aan
de tweede lockdown in het najaar is zeer
beperkt op kantoor gewerkt en is het
team één keer bij elkaar gekomen met
inachtneming van de coronamaatregelen.
Met de bestaande digitale omgeving kon
de stichting zich redelijk snel aanpassen
aan het thuiswerken. Voor overleggen,
geplande bijeenkomsten, beurzen en
andere samenwerking is naar andere
manieren van werken gezocht of zijn
zaken uitgesteld tot het moment dat
fysiek hiervoor bij elkaar komen weer
mogelijk is.
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STICHTING
WATERRECREATIE
NEDERLAND HEEFT
EEN ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJKE
TAAK MET ALS

Communicatie
Communicatie over de stichting heeft in 2020 plaatsgevonden via de website, digitale nieuwsbrief en
Twitter en Linkedin. Daarnaast zijn de verschillende projecten, zoals aan de orde gekomen in deel 2-5,
aangegrepen om de naamsbekendheid van de stichting verder te vergroten.

DOELSTELLING
HET VERBETEREN
VAN DE
WATERRECREATIE
IN NEDERLAND

7.1 Uitbreiding website
Met de lancering van de nieuwe website
van Waterrecreatie Nederland in 2018
werd een stap gezet in de verdere pro
fessionalisering van de communicatie.
De website fungeert als centraal infor
matiepunt voor de stichting en zet het
delen van kennis centraal. Via de kennis
bank wordt kennis gedeeld met betrek
king 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 2020 is het aanbod van de GIS-
viewers, die de stichting ontwikkeld
ten behoeve van projecten en opdracht
gevers, verder uitgebreid. De interactieve
viewers hebben een prominente plek in
de Kennisbank en de maandelijkse
nieuwsbrief gekregen. Dit past in het
stappenplan om de ambitie van kennis
partner voor de waterrecreatiesector
waar te maken.
In 2020 is gestart met de nieuwe rubriek
‘Zeven vragen aan’. In deze serie inter

views werd iedere maand aan een of
twee bestuursleden een zevental vragen
gesteld over hun visie op waterrecreatie,
de sector en de samenwerking met
Waterrecreatie Nederland. De interviews
leverden vaak interessante gesprekken
op die eind 2020 zijn gebundeld in het
boekje ‘ Zeven vragen aan’ het bestuur
van Waterrecreatie Nederland.

geleid. Met bijna 150.000 pageviews ver
toonde het aantal pageviews een ruimte
verdubbeling ten opzichte van 2019.
Hetzelfde geldt voor het aantal unieke
bezoekers, dat voor het eerst de mijlpaal
van 100.000 per jaar passeerde.

7.2 Nieuwsbrief en social media
In de digitale nieuwsbrief wordt zowel
bericht over de projecten en ontwikke
ling van Waterrecreatie Nederland als
over relevante projecten van partners en
ontwikkelingen in beleid. In 2020 is de
nieuwsbrief 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.

Voorbeeld van een GIS-viewer

Vaarwegbeheer en Nautisch
beheer van het Basisrecreatietoervaartnet(BRTN)

7.3 Resultaten
De informatievoorziening rond de gel
dende maatregelen voor waterrecreanten
hebben in 2020 tot een flinke stijging
van het aantal bezoekers van de website
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na bestemming van het saldo van de rekening van baten en lasten)

31 december 2020

31 december 2019

ACTIVA
Vaste Activa
Materiële vaste activa
- Computer apparatuur

1.840

2.462
1.840

Jaarrekening 2020

Financiële Vaste Activa
- Effecten

935.365

2.462
967.546

935.365

967.546

Vlottende Activa
- Vorderingen
- Niet infrastructurele projecten

510.545
0

Geldmiddelen

331.523
510.545

331.523

254.647

312.708

1.702.397

1.614.239

PASSIVA
Eigen Vermogen
Algemene Reserve
Reserve koersverschillen
Bestemmingsreserve Transitie

1.273.836
168.102
14.108

1.298.049
111.113
82.498
1.456.046

Voorzieningen
- Infrastructurele projecten

21.262

1.491.660
21.262

21.262
Kortlopende schulden
- Fonds Varen Doe je Samen
- Overige schulden
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13.594
211.494
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21.262
13.594
87.723

225.088

101.317

1.702.397

1.614.239
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9 BIJLAGE

SAMENSTELLING BESTUUR, COMMISSIE VAN ADVIES
EN BUREAU WATERRECREATIE NEDERLAND 2020

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

Begroting
2021

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

Bestuur Waterrecreatie Nederland

Bureau Waterrecreatie Nederland

MEVROUW M. HEEREMANS

MEVROUW I. ADEMA

MARLEEN MAARLEVELD

VOORMALIG BURGEMEESTER HEEMSTEDE

BESTUURSLID VANUIT DE GEMEENTEN,

DIRECTEUR

BURGEMEESTER LELYSTAD, POSTBUS 91,

527.928
-252
-17.154
56.989
-

786.500
5.000
-

547.509
-291
7.158
95.410
2.500
-

730.900
5.000
-

MEVROUW M. MAARLEVELD

791.500

652.286

COMMUNICATIE

MEVROUW DE J. DE VRIES

LEUSDEN

BESTUURSLID VANUIT DE GEMEENTEN,

MANON VAN MEER

BURGEMEESTER SUDWEST FRYSLAN,

PROJECTLEIDING DUURZAAMHEID

DE HEER G. DIJKS

POSTBUS 10.000, 8600 HA SNEEK, VANAF

TOT MAART 2020

BESTUURSLID NAMENS HISWA VERENIGING,

JUNI 2020

ROWENA VAN DER MAAT

DIRECTEUR, STORKSTRAAT 24, 3833 LB

735.900

LASTEN

SJOERD VAN DER HELM

NEDERLAND, STORKSTRAAT 24, 3833 LB

MEVROUW K. HARTOG

PROJECTLEIDING VEILIGHEID/

BESTUURSLID NAMENS DE UNIE VAN

‘VAREN DOE JE SAMEN!’

DE HEER F. BLOOT

WATERSCHAPPEN, HEEMRAAD,

TOT AUGUSTUS 2020

BESTUURSLID NAMENS SPORTVISSERIJ

HOOGHEEMRAADSCHAP HOLLANDS

NEDERLAND, ADJUNCT-DIRECTEUR,

NOORDERKWARTIER, POSTBUS 250,

CARLIJN VAN LEEUWEN

POSTBUS 162, 3720 AD BILTHOVEN

1700 AG HEERHUGOWAARD

PROJECTLEIDING VEILIGHEID/

LEUSDEN

567.511

8200 AB LELYSTAD, TOT SEPTEMBER 2020

SECRETARIS, DIRECTEUR WATERRECREATIE

‘VAREN DOE JE SAMEN!’

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Algemene kosten
Afschrijvingen
Directe activiteitenkosten

444.862
35.567
12.856
53.618
621
55.601

540.000
33.000
34.000
44.000
500
170.000

477.440
17.833
20.269
50.962
373
75.333

501.000
37.000
28.000
48.500
500
120.900

DE HEER J. RÖBEN

DE HEER O. VAN DER GALÏEN

EN DUURZAAMHEID

BESTUURSLID, VOORZITTER NETWERK

BESTUURSLID NAMENS DE UNIE VAN WATER-

VANAF JANUARI 2020

WATERRECREATIE, PENNINGMEESTER VANAF

SCHAPPEN, DB LID WETTERSKIP FRYSLAN

Totaal aan lasten

603.125

821.500

642.210

735.900

SANDRIJN HOLLEBOOM

SEPTEMBER 2020

DE HEER P. PATERNOTTE

PROJECTLEIDING ROUTENETWERKEN EN

DE HEER J. VERBURG

BESTUURSLID NAMENS DE NEDERLANDSE

VOORZIENINGEN EN ‘METEN IS WETEN’

BESTUURSLID, VOORZITTER COMMISSIE VAN

VERENIGING VAN TOERZEILERS, BESTUURS-

VANAF JUNI 2020

ADVIES WATERRECREATIE NEDERLAND

LID TOERZEILERS, TOT JUNI 2020

DE HEER R. GEERTZEN

DE HEER H. WAGEMAKERS

GIS SPECIALIST/PROJECT ASSISTENT

BESTUURSLID NAMENS HET KONINKLIJK

BESTUURSLID NAMENS DE TOERZEILERS,

TOT MEI 2020

WATERSPORTVERBOND, MANAGER RECREATIE-

BESTUURSLID TOERZEILERS, VANAF JUNI

SPORT EN VERENIGINGEN, ORTELIUSLAAN

2020

ANNE FABER

Baten minus lasten
RESULTAAT

-35.614
-35.614

-30.000
-30.000

10.076
10.076

0
0

STIJN BOSCH
GIS SPECIALIST/PROJECT ASSISTENT

1041, 3528 BE UTRECHT, PENNINGMEESTER
TOT 1 JULI 2020

DE HEER J. D. HEIJNIS

DE HEER A. VAN GERVEN

1182 AG AMSTELVEEN

INTERIM BESTUURSLID NAMENS HET

Resultaatbestemming
mutatie Algemene Reserve
mutatie Reserve koersverschillen
mutatie Reserve Transitie (investering)

-24.213
56.989
-68.390

-30.000

-56.884
95.410
-28.450

p.m.

-35.614

-30.000

10.076

0

TOT JULI 2020

BESTUURSLID NAMENS KNRB, BOSBAAN 2,

BRAM KOEHOORN
GIS SPECIALIST

KONINKLIJK WATERSPORT VERBOND,

DE HEER J. MEIJER

DIRECTEUR, ORTELIUSLAAN 1041, 3528 BE

BESTUURSLID NAMENS VERBOND NEDER-

UTRECHT, VANAF DECEMBER 2020

LANDSE MOTORBOOTSPORT, VOORZITTER,

HESTER VAN DEN BROEK

MEENT2A, 4141 AC LEERDAM, TOT AUGUSTUS

PROJECT ASSISTENT/OFFICE MANAGER

2020

VANAF JULI 2020

DE HEER H. MEIJDAM

VANAF MAART 2020

BESTUURSLID VANUIT DE PROVINCIES,
DIRECTEUR IPO, POSTBUS 16107, 2500 BC

DE HEER H. SCHOENMAKERS

DEN HAAG, TOT SEPTEMBER 2020, VANAF

INTERIM BESTUURSLID NAMENS VERBOND

SEPTEMBER 2020 BESTUURSLID VANUIT DE

NEDERLANDSE MOTORBOOTSPORT, (VICE)

GEMEENTEN, INTERIM BURGEMEESTER

VOORZITTER, MEENT 2A, 4141 AC LEERDAM

LELYSTAD, POSTBUS 91, 8200 AB LELYSTAD

VANAF DECEMBER 2020

Commissie Van Advies
DE HEER J. VERBURG
DE HEER C. SLAGER
DE HEER S. VAN DEN BERG
MEVROUW M. TEMPELMAN
DE HEER I. DE BOER
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