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Het watersysteem is behalve een trans
portsysteem onder andere ook recreatie
terrein, natuurgebied, drinkwaterleverancier, 
koelvloeistof. Al die belangen stellen 
eisen aan ons water. En wij staan daarbij 
samen met onze partners aan de lat voor 
beheer, handhaving, versterking en 
 uitbouw van het water als onmisbaar 
 recreatiegebied voor iedereen in ons land. 
De diverse belangen stellen allemaal hun 
eigen eisen, waarbij soms de recreatieve 
functie wordt bekeken als bijvangst.  
Wij weten beter. Water als recreatie
gebied neemt in belang alleen maar toe. 
De mensen in ons dichtbevolkte land 
hebben, naast hun andere activiteiten 
ook behoefte aan ontspanning. En juist 
dat kan het water bieden, soms door 
inspanning, zoals bijvoorbeeld bij de 
 roeisport, soms door beleving aan de 
waterkant. Kortom, het maatschappelijk 
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gewicht van waterrecreatie neemt jaar na 
jaar toe. Waterrecreatie Nederland komt 
op voor die belangen, in de volle breedte 
en lengte van ons water.

Immers water verbindt, zorgt voor ont
spanning, biedt plek om te bewegen, 
geeft vrijheid, zorgt voor structuur en 
geeft ons identiteit. Of het nu gaat om 
gezondheid, gebiedsontwikkeling, beleving, 
economie of ruimte. Het belang van de 
groenblauwe omgeving ‘om de hoek’ is 
bij steeds meer mensen doorgedrongen. 
Bij gebruikers, die er door corona steeds 
vaker in de eigen omgeving op uit trokken. 
Maar ook bij beleidsmakers bij wie de 
gezonde leefomgeving nog hoger op  
de agenda is komen te staan. Hierbij is 
het de kunst om bruggen te slaan  
tussen de fysieke en de belevingskant 
van water, als het gaat om grote opgaven 

Het belang van water 
neemt alleen maar verder toe

als  klimaatadaptatie, woningbouw en 
gezondheid. 

Ook voor Waterrecreatie Nederland ligt hier 
een mooie opgave. De verbindende kracht 
van water inzetten om verschillende 
 partijen, netwerken, overheden en onder
nemers bij elkaar te brengen in ons streven 
naar het realiseren van de ambities uit  
de Toekomstvisie Waterrecreatie en  
de eerdergenoemde bredere opgaven.  
Hoe we ons daar in 2021 voor hebben inge
zet, leest u in dit jaarverslag. De projecten 
waarover u leest zijn veelal in samenwer
king met onze partners tot stand gekomen. 
Een samenwerking die we ook in 2022 met 
veel energie en enthousiasme voortzetten! 
Graag tot ziens op of bij het water.

HENRY MEIJDAM

VOORZITTER WATERRECREATIE NEDERLAND

In dit jaarverslag blikken we terug op 2021. Opnieuw een bewogen jaar waarin veel van ieders wendbaar-
heid werd gevraagd. En in dit tweede jaar van de coronapandemie werd duidelijk dat het belang van 
water nog verder is toegenomen. 

Per 1 juli 2021 is Henry Meijdam de nieuwe voorzitter van Waterrecreatie Nederland. Meijdam volgt Marianne Heeremans op, 
die gedurende 3,5 jaar voorzitter is geweest van de stichting. Wij danken haar hartelijk voor haar hartelijk voor haar inzet van de afgelopen jaren!
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tussen de fysieke en de belevingskant 
van water, als het gaat om grote opgaven 

Het belang van water 
neemt alleen maar verder toe

als  klimaatadaptatie, woningbouw en 
gezondheid. 

Ook voor Waterrecreatie Nederland ligt hier 
een mooie opgave. De verbindende kracht 
van water inzetten om verschillende 
 partijen, netwerken, overheden en onder
nemers bij elkaar te brengen in ons streven 
naar het realiseren van de ambities uit  
de Toekomstvisie Waterrecreatie en  
de eerdergenoemde bredere opgaven.  
Hoe we ons daar in 2021 voor hebben inge
zet, leest u in dit jaarverslag. De projecten 
waarover u leest zijn veelal in samenwer
king met onze partners tot stand gekomen. 
Een samenwerking die we ook in 2022 met 
veel energie en enthousiasme voortzetten! 
Graag tot ziens op of bij het water.

HENRY MEIJDAM

VOORZITTER WATERRECREATIE NEDERLAND

In dit jaarverslag blikken we terug op 2021. Opnieuw een bewogen jaar waarin veel van ieders wendbaar-
heid werd gevraagd. En in dit tweede jaar van de coronapandemie werd duidelijk dat het belang van 
water nog verder is toegenomen. 

Per 1 juli 2021 is Henry Meijdam de nieuwe voorzitter van Waterrecreatie Nederland. Meijdam volgt Marianne Heeremans op, 
die gedurende 3,5 jaar voorzitter is geweest van de stichting. Wij danken haar hartelijk voor haar hartelijk voor haar inzet van de afgelopen jaren!
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Inleiding
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

Stichting Waterrecreatie Nederland heeft 
als doel het verbeteren van de water
recreatie in Nederland. Leidend hierbij is 
de Toekomstvisie Waterrecreatie 2025. 
In de Toekomstvisie zijn ambities voor  
de ontwikkeling en de organisatie van 

waterrecreatie benoemd. Voor het Plan 
20202022 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 in de jaren 2020 t/m 2022 
richting aan de inzet van de stichting. 

Daarnaast zijn in de Toekomstvisie ambi
ties om de samenwerking met betrokken 
publieke partijen zoals rijk, provincies, 
waterschappen en gemeenten te verster
ken en de samenwerking binnen de 
sector te verbeteren benoemd. Ook vraagt 
de toekomstige financiering van water
recreatie aandacht. 

1.2 Uitvoering Plan 2020-2022

De stichting draagt in werkprogramma’s 
van drie jaar bij aan de realisatie van de 
ambities van de Toekomstvisie Water
recreatie 2025.  
 
In 2021 is gewerkt aan de uitvoering van 
het Plan 20202022.

Belangrijke mijlpalen in 2021 zijn:

Realisatie acht ambities Toekomst visie 
met focus op waterbeleving, routenet-
werken en voorzieningen, veiligheid, 
duurzaamheid

• In 2021 zijn op volle kracht de lande
lijke taken met betrekking landelijke 
coördinatie en advies, de voorbereiding 
van verdiepende werkzaam heden 
m.b.t. BRTNclassificatie, richtlijnen 
en borging en monitoring verder opge
pakt. In samenwerking met het NBTC 

is het Watersportonderzoek 2021 
 uitgevoerd. Met het project ‘Beleef de 
Romeinse Rijn en Vliet’ wordt een 
 bijdrage geleverd aan het beleefbaar 
maken van vaarwegen in het BRTN.

• Met de ontwikkeling van ‘Varen doe je 
Samen! on Tour’ heeft de voorlichtings 
 campagne in het tweede coronajaar 
op nieuwe manieren een deels  
nieuwe doelgroep weten te bereiken. 
Dit gebeurt online, via webinars en 
video’s, maar ook fysiek, door actief, 
samen met partners, het water op  
te gaan en zo aan waterrecreanten 
 voorlichting te geven over veiligheid 
op het water.  

• De stichting heeft samen met partners 
via diverse projecten een bijdrage 
geleverd aan duurzaamheid. Ook is  
in 2021 verder gewerkt aan 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 programma
tische wijze versterkt.

• In 2021 is ook verder gewerkt aan het 
 uitvoeren van kennisprojecten voor 
derden passend bij de doelstelling en 
rol van de stichting. Via het programma 

‘Meten is weten’ is wordt op structurele 
wijze bijgedragen aan de totstand
koming en publicatie van feiten en 
 cijfers/data over waterrecreatie en 
watersport. In 2021 is de concept
versie van ‘De atlas Waterrecreatie  
en Watersport. De ruimtelijk fysieke 
aspecten van waterrecreatie en water
sport.’ opgeleverd.

De mijlpalen en activiteiten worden nader 
toegelicht in delen 25.

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 publiekprivate 
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 2021 zijn 
nieuwe bestuursleden benoemd namens 
het Watersportverbond, VNM en de 
 Toerzeilers. Het voorzitterschap is per  
1 juli 2021 overgedragen van Marianne 
Heeremans aan Henry Meijdam.  
Het bestuur heeft vijf maal digitaal 

 vergaderd. Naast de bespreking van de 
voortgang van de werkzaamheden voor 
het Plan 20202022, heeft strategisch 
overleg plaatsgevonden over onder 
andere de verkenning financiering 
 waterrecreatie, mogelijke kansen die het 
Deltaprogramma biedt en het Watersport 
onderzoek. De commissie van advies 
adviseert (on)gevraagd het bestuur en 
heeft in 2021 drie keer (digitaal) overlegd 
en het bestuur geadviseerd over een 
aantal de hiervoor genoemde onder
werpen en een aantal andere strategische 
aandachtpunten.

Vanwege de coronamaatregelen is ook  
in 2021 vaak digitaal (samen)gewerkt en 
overlegt. In een aantal periodes was het 
mogelijk om fysiek bij elkaar te komen en 
werkzaamheden voor programma’s en 
projecten op locatie uit te voeren. Door 
partners is onderling ook samengewerkt 
in een aantal eigen projecten en samen
werkingsverbanden die bijdragen aan  
de realisatie van de ambities van de 
Toekomstvisie.  

Positionering als kenniscentrum
Mede op basis van de projecten 
 ontwikkelt de stichting zich verder als 
kennis organisatie. Met de inzet van   
GIS expertise is verder gewerkt aan de 
 ontwikkeling van een kennisportaal 

Ambities van de Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 en de pijlers 
waarop Waterrecreatie Nederland focust

Realisatie van ambities Toekomstvisie Waterrecreatie 
2025 in driejarige werkprogramma’s

Realisatie ambities: focus 2020 t/m 2022

Toekomstvisie
Waterrecreatie 2025

2011-2013

2017-2019

2014-2016

2020-2022

2023-2025
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Waterrecreatie, waaronder de actualisatie 
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 symposium ‘Monitoring Water
recreatie’ (2019). In het kader van het 
onderdeel monitoring derden van de 
BRTN 2020 t/m 2025 is het Watersport
onderzoek 2021 uitgevoerd. Daarnaast is 
via kennis/GIS  projecten zoals de inven
tarisatie van visvoorzieningen voor Sport
visserij Midwest Nederland en het in 
kaart brengen van (potentieel) vaarwater 
en (mogelijke  classificatie in het beheer
gebied voor het Waterschap Noorderzijl
vest gewerkt aan het vergroten van 
kennis over de sector. Met diverse part
ners worden afspraken gemaakt over het 
uitwisselen van data.

De kennisprojecten en netwerken komen 
verder aan de orde in deel 5. De organi
satie van het bestuur, de commissie van 
advies en het bureau worden nader toe
gelicht in deel 6.

Financiering waterrecreatie
Het bestuur heeft begin 2020 besloten 
om een verkenner opdracht te geven om 
alternatieve mogelijkheden te verkennen 

voor structurele financiering van water
recreatie. Begin 2021 is de verkenning 
afgerond. Mede op basis van de conclu
sies en adviezen van deze verkenning 
heeft verder verdiepend overleg met 
bestuursleden over de (on)mogelijkheden 
van structurele financiering plaats
gevonden. In 2022 wordt besloten over 
de vervolgstappen.

Communicatie
Communicatie over de stichting heeft 
plaatsgevonden via diverse manieren 
waaronder de 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 2021 was de 
 bundeling van de ‘Vijf vragen’interviews 
met experts over de verbindende kracht 
van water.

Communicatieactiviteiten komen in  
deel 7 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 accountants 

WATERRECREATIE NEDERLAND HEEFT 

ALS DOEL HET VERBETEREN VAN DE 

WATERRECREATIE IN NEDERLAND. 

LEIDEND HIERBIJ IS DE TOEKOMSTVISIE 

WATERRECREATIE 2025.

controle worden de samenleving en 
economie al meer dan twee jaar gecon
fronteerd met het coronavirus en de 
maatregelen tegen de ververspreiding 
van het virus. De verwachting is dat het 
coronavirus ook de komende jaren, welis
waar in mindere mate, van invloed is op 
de samenleving en daarmee ook op de 
waterrecreatiesector, de bestuurlijke 
partners van de stichting en de werk
zaamheden van de stichting. 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 continuïteits  
veronderstelling. 

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.  

06  | WATERRECREATIE NEDERLAND
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Ten tijde van het opstellen van dit jaar
verslag en de jaarrekening en accountants 

WATERRECREATIE NEDERLAND HEEFT 

ALS DOEL HET VERBETEREN VAN DE 

WATERRECREATIE IN NEDERLAND. 

LEIDEND HIERBIJ IS DE TOEKOMSTVISIE 

WATERRECREATIE 2025.

controle worden de samenleving en 
economie al meer dan twee jaar gecon
fronteerd met het coronavirus en de 
maatregelen tegen de ververspreiding 
van het virus. De verwachting is dat het 
coronavirus ook de komende jaren, welis
waar in mindere mate, van invloed is op 
de samenleving en daarmee ook op de 
waterrecreatiesector, de bestuurlijke 
partners van de stichting en de werk
zaamheden van de stichting. 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 continuïteits  
veronderstelling. 

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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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 het landelijke basisrecreatie-
toervaart 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 water-
sport in Nederland.

2.1 Uitvoering landelijke werkzaam-
heden 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 vaar
gebieden 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  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 met de 
Bestuurlijke Afspraken en de Basisvisie 
Recreatietoervaart Nederland 20152020 
een nieuwe manier van werken ontwikkeld 
na het aflopen van het convenant.

In 2019 is samen met deelnemers aan 
het BRTNoverleg gewerkt aan geactuali
seerde bestuurlijke afspraken en een 
Basisvisie en BRTNkaart voor de periode 
voor 2020 t/m 2025. Uit de  evaluatie van 
de BRTN 20152020 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 werkzaam
heden opgepakt worden op het vlak van 
de BRTNclassi 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 2021 zijn op volle kracht de landelijke 
taken met betrekking tot coördinatie, 
 uitwisseling, advies en monitoring verder 
opgepakt. De instandhouding en ontwik
keling van de BRTNclassificatie blijft 
veel aandacht vragen. Mede vanwege de 

coronapandemie groeit de behoefte aan 
een beleefbare groenblauwe omgeving 
zowel in de stad als daarbuiten. Dit bete
kent enerzijds veel kansen, maar ander
zijds ook veel druk op ruimte. Daarnaast 
ligt er een grote opgave als het gaat om 
beheer, onderhoud en renovatie van 
kunstwerken. Er is onder andere ingezet 
op (route)overleggen ter afstemming en 
tijdige signalering van ontwikkelingen 
door betrokken overheden en stakehol
ders in het veld. Op het gebied van moni
toring en onderzoek is weer een stap 
gezet in de richting van het ontwikkelen 
van de viewer passage tellingen en zijn 
de viewers voor beleid en juridisch kader 
en voor vaarweg en nautisch beheer 
geactualiseerd. Daarnaast is in samen
werking met het NBTC het Watersport
onderzoek 2021 uitgevoerd. Dit is een 
actualisatie van het eerdere onderzoek 
dat in 2013 is uitgevoerd. De rapportage 
is in april 2022 gepubliceerd.

Ook als het gaat om regionale gebieds
ontwikkeling is gevraagd en ongevraagd 
geadviseerd. Enerzijds is er bij gebieds
ontwikkeling steeds meer oog voor de 
waarde van mogelijkheden om te varen. 
Anderzijds is door bijvoorbeeld de wens 
om bruggen aan te leggen, de doorvaart 
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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 het landelijke basisrecreatie-
toervaart 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 water-
sport in Nederland.

2.1 Uitvoering landelijke werkzaam-
heden 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 vaar
gebieden 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  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 met de 
Bestuurlijke Afspraken en de Basisvisie 
Recreatietoervaart Nederland 20152020 
een nieuwe manier van werken ontwikkeld 
na het aflopen van het convenant.

In 2019 is samen met deelnemers aan 
het BRTNoverleg gewerkt aan geactuali
seerde bestuurlijke afspraken en een 
Basisvisie en BRTNkaart voor de periode 
voor 2020 t/m 2025. Uit de  evaluatie van 
de BRTN 20152020 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 werkzaam
heden opgepakt worden op het vlak van 
de BRTNclassi 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 2021 zijn op volle kracht de landelijke 
taken met betrekking tot coördinatie, 
 uitwisseling, advies en monitoring verder 
opgepakt. De instandhouding en ontwik
keling van de BRTNclassificatie blijft 
veel aandacht vragen. Mede vanwege de 

coronapandemie groeit de behoefte aan 
een beleefbare groenblauwe omgeving 
zowel in de stad als daarbuiten. Dit bete
kent enerzijds veel kansen, maar ander
zijds ook veel druk op ruimte. Daarnaast 
ligt er een grote opgave als het gaat om 
beheer, onderhoud en renovatie van 
kunstwerken. Er is onder andere ingezet 
op (route)overleggen ter afstemming en 
tijdige signalering van ontwikkelingen 
door betrokken overheden en stakehol
ders in het veld. Op het gebied van moni
toring en onderzoek is weer een stap 
gezet in de richting van het ontwikkelen 
van de viewer passage tellingen en zijn 
de viewers voor beleid en juridisch kader 
en voor vaarweg en nautisch beheer 
geactualiseerd. Daarnaast is in samen
werking met het NBTC het Watersport
onderzoek 2021 uitgevoerd. Dit is een 
actualisatie van het eerdere onderzoek 
dat in 2013 is uitgevoerd. De rapportage 
is in april 2022 gepubliceerd.

Ook als het gaat om regionale gebieds
ontwikkeling is gevraagd en ongevraagd 
geadviseerd. Enerzijds is er bij gebieds
ontwikkeling steeds meer oog voor de 
waarde van mogelijkheden om te varen. 
Anderzijds is door bijvoorbeeld de wens 
om bruggen aan te leggen, de doorvaart 
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van de BRTN in het geding. Daarnaast is 
bijgedragen aan diverse landelijke, 
 regionale en lokale beleidstrajecten  
die van invloed zijn op de BRTN. Er is 
gevraagd en ongevraagd geadviseerd 
over BRTNgerelateerde onderwerpen. 
Ook is een aantal zienswijzen voor BRTN 
of BRTNgerelateerde vaarwegen inge
diend en is er deelgenomen aan structu
rele gebieds en routeoverleggen, onder 
andere voor het Nationaal Programma 
Water en de Visie Recreatie en Toerisme 
IJsselmeergebied. Hierbij worden veelal 
deelnemers van het Netwerk Water
recreatie betrokken.

2.2 Ervaar de Romeinse Rijn en Vliet

Sinds een aantal jaar wordt het 
Romeinse verleden van ZuidHolland 
onder de aandacht gebracht via de erf
goedlijn Romeinse Limes ZuidHolland. 
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. 

In vervolg op het strategisch plan in 2019 
opgesteld samen met Bureau Bolwerk en 
Hazenberg Archeologie werkt Water
recreatie Nederland, in opdracht van de 
provincie ZuidHolland, Holland Rijnland, 
Alphen aan den Rijn en Bodegraven 
Reeuwijk, LeidschendamVoorburg en 
Voorschoten aan de versterking van de 
beleving van de Romeinse Rijn en Vliet. 
De Oude Rijn en Vliet zijn onderdeel van 
het BRTN, het landelijke basisrecreatie
toervaartnetwerk. Daarnaast zijn deze 
vaarwegen ook onderdeel van het sloepen

HET BRTN VERBINDT 

VAARGEBIEDEN IN ALLE 

PROVINCIES MET ELKAAR EN 

ONTSLUIT EN VERBINDT STAD 

EN LAND VANAF HET WATER.
Veiligheid

netwerk. In het project worden kenmer
kende elementen als waterrecreatie, 
gastvrijheidseconomie en de Romeinse 
archeologie met de route verbonden. 

In 2021 is met het project ‘Beleef de 
Romeinse Rijn en Vliet’ verder gewerkt 
aan de ontwikkeling van Limesgerela
teerde activiteiten op en aan het water.  
In juli 2021 is de Limes opgenomen  
op de UNESCO Werelderfgoed lijst,  
een  bijzondere en positieve mijlpaal voor 
het project Beleef de Romeinse Rijn en 
Vliet. In 2021 bleek met de corona 
maatregelen en de gevolgen daarvan 

voor ondernemers de ontwikkeling van 
nieuwe arrangementen nog lastig. Er is 
gewerkt aan het uitbreiden van het aantal 
landwaterschakels en de voorbereiding 
van de  subsidieaanvraag voor Fase 2 
(20212022) en Fase 3 (20222023). 
Gezamenlijk dragen deze fasen bij aan 
een samenhangende aaneenschakeling 
van  landwaterschakels, beeldkwaliteit 
en arrangementen voor een beleefbare 
Romeinse Rijn en Vliet vanaf het water.

Ook de kennisprojecten die worden 
 toegelicht in deel 5 dragen bij de pijler 
routenetwerken en voorzieningen. 

3.1 Varen doe je Samen! 2020-2025

De samenwerkende organisaties in de 
veiligheidscampagne ‘Varen doe je 
Samen!’ hebben voor de periode 
20202025 opnieuw hun medewerking 
toe gezegd. Daarmee is de campagne,  
die inmiddels ruim 12,5 jaar loopt, een 
nieuwe fase ingegaan. Met de hernieuwde 
toezegging onderstrepen alle partners 
het belang van de campagne en de 
samenwerking. 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. 

De betrokken partijen in het convenant 
zijn Rijkswaterstaat, de provincies,  
Unie van Waterschappen, Havenbedrijf 
Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, 
HISWA Vereniging, KNMC, Politie, 
 Watersportverbond, Koninklijke BLN
Schuttevaer, Waterrecreatie Nederland, 
Sportvisserij Nederland, Netwerk Water
recreatie, KNRM en de Reddingsbrigade. 

3.1.1 Website en social media

Via de website en sociale media heeft 
‘Varen doe je Samen!’ een jaarlijks 
 stijgend bereik. Op de website is alle 

informatie te vinden van de voorlichtings
campagne, zowel voor de vaarweg
gebruikers als voor de deelnemende 
organisaties. De afgelopen jaren is het 
bereik van ‘Varen doe je Samen!’ stevig 
verder gegroeid. Mede door de informatie 
voorziening rond de coronamaatregelen 
en de groei van het aantal waterrecreanten 
in die periode was er veel interesse voor 
informatie op de website. Voor het 
tweede jaar op rij werd de website in 
2021 meer dan 1 miljoen keer geraad
pleegd. Door de extra aandacht voor 
video’s en webinars verdubbelde het 
aantal abonnees op het YouTubekanaal 
van Varen doe je Samen! De interesse  
in de webinars leidde tot een flinke  
groei (zo’n 30 procent) in het aantal 
nieuwsbriefabonnees. 

Ook op andere social media was een 
explosieve groei merkbaar: de Facebook
groep groeide verder door naar bijna 
13.000 volgers in 2021 en het aantal 
 volgers van de Facebookpagina groeide 
tot een kleine 10.000. Ook op Twitter en 
Instagram zette de groei verder door.

3.1.2 Knooppunten, brochures en 
folders

Zoals ieder jaar is ook in 2021 de  
knooppuntinformatie geactualiseerd.  
De informatie over het veilig passeren 

van belangrijke knooppunten wordt digi
taal via de website aangeboden. Ook zijn 
de knooppunten in steeds meer digitale 
navigatiesystemen en apps verwerkt. 

Diverse communicatiemiddelen, zoals de 
Vaarbewaarkaart en enkele brochures, 
hebben een update gekregen. Aan de 
start van het vaarseizoen is de infographic 
’10 Tips om veilig te suppen’ ontwikkeld. 
Met de diverse partners en relaties en 

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 veilig-
heidsbewustzijn en veilig vaargedrag van zowel de recreatievaart als beroepsvaart. Dit gebeurt in samen-
werking 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.

Beoogde landwaterschakels voor 
Beleef de Romeinse Rijn en Vliet

Overzicht ‘Varen doe je 
Samen! on Tour’ locaties
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De Oude Rijn en Vliet zijn onderdeel van 
het BRTN, het landelijke basisrecreatie
toervaartnetwerk. Daarnaast zijn deze 
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netwerk. In het project worden kenmer
kende elementen als waterrecreatie, 
gastvrijheidseconomie en de Romeinse 
archeologie met de route verbonden. 

In 2021 is met het project ‘Beleef de 
Romeinse Rijn en Vliet’ verder gewerkt 
aan de ontwikkeling van Limesgerela
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een  bijzondere en positieve mijlpaal voor 
het project Beleef de Romeinse Rijn en 
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veiligheidscampagne ‘Varen doe je 
Samen!’ hebben voor de periode 
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de knooppunten in steeds meer digitale 
navigatiesystemen en apps verwerkt. 
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start van het vaarseizoen is de infographic 
’10 Tips om veilig te suppen’ ontwikkeld. 
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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.

Beoogde landwaterschakels voor 
Beleef de Romeinse Rijn en Vliet

Overzicht ‘Varen doe je 
Samen! on Tour’ locaties
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dankzij de inzet van de ambassadeurs en 
‘VDJS on Tour’ zijn er in 2021 zo’n 67.000 
Vaarbewaarkaarten verspreid.

3.1.3 Beurzen, evenementen en 
bijeenkomsten

Waar ‘Varen doe je Samen!’ voorheen 
altijd een stand op meerdere beurzen had 
en veel presentaties op verenigingen ver
zorgde, was dat ook in 2021 niet mogelijk. 
Net als in 2020 is er veel aandacht naar 
online voorlichting gegaan. 
 
In totaal werden er in 2021 vier webinars 
en enkele digitale vaarquizzen via het 
YouTubekanaal georganiseerd. De webi
nars zijn een nuttige toevoeging aan de 
communicatiemiddelen van Varen doe je 

Samen! gebleken. Een ander alternatief 
voor het uitblijven van de evenementen 
werd gevonden in ‘Varen doe je Samen!  
on Tour’, waarbij de campagne samen 
met diverse partners in de zomer
maanden het land in trok om op de kant 
en op het water voorlichting over veilig 
varen te geven.

3.1.4 Vrijwilligers 

Vanwege de coronamaatregelen was  
het in 2021 opnieuw niet mogelijk een 
fysieke ‘vrijwilligersdag’ te organiseren. 
Ook waren er nauwelijks evenementen 
waarop de ruim 60 ambassadeurs zich 
voor ‘Varen doe je Samen!’ konden 
 inzetten. Toch hebben velen gedurende 
het seizoen, tijdens ‘On Tour’ en eigen 

Overzicht resultaten VDJS!

vaartochten en op verenigingen de 
 materialen van ‘Varen doe je Samen!’, 
zoals de Vaarbewaarkaart, verspreid.  
Om de verbinding met de vrijwilligers  
te houden, is de vrijwilligersnieuwsbrief 
‘Flessenpost’ in 2020 nieuw leven in 
geblazen. Deze is driemaal verstuurd  
in 2021.

3.2 Special konvooivaren 

In opdracht van de provincie ZuidHolland 
was het in 2021 mogelijk om extra 
aandacht te besteden aan voorlichting 
over konvooivaren. Op diverse locaties 
draagt konvooivaren bij aan een snellere 
en veilige doorvaart. Er is een infographic 
en een voorlichtingsvideo ontwikkeld 
over slim en veilig varen in konvooi. 
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4.1 Agenda Duurzame 
Waterrecreatie

In 2021 is de Agenda Duurzame Water
recreatie verder ontwikkeld van idee naar 
een programmatische aanpak. Het pro
gramma heeft als doel de verschillende 
initiatieven op het gebied van duurzame 
waterrecreatie in de sector te bundelen 
en waar mogelijk te versterken, met het 
accent op drie focuspunten: 

• Het stimuleren van bewustwording en 
duurzaam gedrag óp het water;

• Het verkleinen van de voetafdruk die 
we achterlaten op, aan, in en onder 
het water tijdens het recreëren; 

• De belangrijke rol die toegankelijkheid 
en beleefbaarheid van het water speelt 
bij een duurzame waterrecreatie. 

Als nulmeting voor de stand van duur
zame waterrecreatie in Nederland is in 

samenwerking met de programmaraad 
een enquête ontwikkeld, die in 2022 zal 
worden uitgevoerd. Met de uitkomsten 
worden de prioriteiten bepaald binnen 
het programma van de Agenda Duurzame 
Waterrecreatie. 

4.2 Voorlichtingscampagne en 
Helpdesk Antifouling

De voorlichtingscampagne Antifouling is 
in 2021 weer in samenwerking met Milieu 
Centraal uitgevoerd. In de campagne 
wordt aan watersporters voorlichting 
gegeven over de alternatieven voor anti
fouling. Via de communicatiekanalen van 
‘Varen doe je Samen!’ wordt deze bood
schap verspreid. Verder zijn vragen 
beantwoord die gesteld worden aan de 
helpdesk, en is met een enquête de stand 
van zaken rondom antifouling in kaart 
gebracht.

4.3 Schoon water

Waterrecreatie Nederland is vanaf 2015 
door het ministerie van I&W gevraagd om 
mede te adviseren in de klankbordgroep 
toiletwaterlozingen, in nauwe samen
werking met haar partners, onder wie 
HISWARECRON, Unie van Waterschappen, 
het Watersportverbond, de Toerzeilers en 
het Verbond Motorbootsport. Belangrijke 
ontwikkelingen zijn het gezuiverd lozen 

Duurzaamheid
Duurzaamheid is van belang voor een toekomstbestendige waterrecreatiesector. Via diverse landelijke en 
regionale projecten heeft de stichting in 2021 samen met partners een bijdrage geleverd aan duurzaam-
heid. Daarnaast is verder gewerkt aan de ontwikkeling van de Agenda Duurzame Waterrecreatie.

en verzegeling. Samen met de partners 
in de klankborgroep wordt inbreng met 
betrekking tot deze ontwikkelingen 
voorbereid. 
 
Veel waterrecreanten zijn intrinsiek 
gemotiveerd om bij te dragen aan schoon 
water, mits de drempels niet (te) hoog 
zijn. Via de ‘Varen doe je Samen!’ 
communicatiekanalen worden water
recreanten geïnformeerd over mogelijk 
heden. In samenwerking met het ministerie 
van I&W wordt gekeken hoe de communi
catie op dit vlak verbeterd kan worden. 

4.4 Waterplantmelder-app 

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 2021 zijn meer meldingen gedaan ten 
opzichte van het atypische jaar 2020 
(corona maatregelen en afwijkende 
 plantengroep ten opzichte van eerdere 
jaren). Er is onderzocht hoe de maai 
informatie op de verschillende locaties 
nog beter in de Waterplantmelder kan 
worden opgenomen. Dit bleek lastig 
gezien er voor de regio een andere water
plant app wordt ontwikkeld. In 2022 zal 
worden gekeken hoe de Waterplantmelder 
op zinvolle wijze in samenspel met deze 
nieuwe app kan worden gebruikt. 

VEEL WATER-

RECREANTEN ZIJN 

INTRINSIEK 

GEMOTIVEERD OM 

BIJ TE DRAGEN AAN 

SCHOON WATER, 

MITS DE DREMPELS 

NIET (TE) HOOG ZIJN.
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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 symposium 
‘De stand van de Waterrecreatie in 
 Nederland’ en kennis en kennisvragen 
met betrekking tot monitoring opgedaan 
gedurende de BRTN 20152020 is het 
programma project ‘Meten is Weten’ in 
2020 gestart. Doel is om op een gestruc
tureerde wijze betrouwbare data en 
 informatie over de sector waterrecreatie 
en watersportsector te verzamelen en  
te publiceren. Hiervoor worden er de 
komende jaren samenwerkingsverbanden 
opgezet met diverse partners en kennis 
organisaties met als doel het gegevens 
gebaseerd werken en de beschikbaarheid 
van ‘waterrecreatiedata’ te versterken.  
Ter ondersteuning van de verdere ontwik
keling van het kenniscentrum wordt ook 
het (GISgebaseerde) kennisportaal 
verder uitgebreid. Het eerste product van 
het programma is de Atlas Waterrecreatie 
en Watersport. Deze is in 2021 verder 
ingevuld. Daarnaast zijn diverse kennis
projecten uitgevoerd, die tevens bijdragen 
aan één of meerdere speerpunten. 

5.1.2 GIS visualisatie voorzieningen 
Sportvisserij Midwest NL

Het hebben van goede, gevisualiseerde en 
uitwisselbare ruimtelijke geoinformatie 
van water en voorzieningen die van 
belang zijn voor de watersport is steeds 

belangrijker. Enerzijds in het kader van 
meten is weten en om eigen werkzaam
heden te versterken en te ondersteunen. 
Anderzijds om deze informatie mogelijk 
in te zetten in trajecten m.b.t. bijvoor
beeld de Omgevingswet/omgevings
visies/RES’n. In dit kader heeft 
Sportvisserij Midwest Nederland aan 
Waterrecreatie Nederland gevraagd  
om een viewer te ontwikkelen met voor 
Sportvisserij Midwest NL relevante infor
matie. Deze viewer is in eerste instantie 
voor een deel van het gebied ontwikkeld. 
In 2022 wordt de viewer uitgebreid voor 
het gehele gebied van Sportvisserij 
 Midwest NL.

5.1.3 Basiskaart vaarwater en 
(mogelijke)classificatie Waterschap 
Noorderzijlvest

Op diverse wateren in het beheergebied 
van het waterschap Noorderzijlvest 
wordt gevaren. Sommige van deze 
 wateren zijn onderdeel van het landelijke 
basisrecreatietoervaartnet (BRTN).  
Een deel van deze wateren valt niet in  
de classificatie van dit netwerk, maar is 
onderdeel van een fijnmaziger netwerk. 
Het waterschap wil mede met oog op het 
nemen van peilbesluiten in het bodem
dalingsgebied en daarbuiten en de ver
vanging van bruggen graag duidelijkheid 
over de (mogelijke) classificatie van het 
water in het eigen beheergebied, zowel 
voor het BRTN als het fijnmazige water
netwerk. Daarbij heeft het waterschap 

behoefte aan meer duidelijkheid over hoe 
het vaarweg en nautisch beheer voor het 
vaarwater is georganiseerd en geborgd. 
Waterrecreatie Nederland heeft in 
opdracht van het waterschap gewerkt 
aan het opstellen van een basiskaart 
waarin bovenstaande duidelijk en een
duidig zijn aangegeven. De kaartviewer 
wordt in 2022 afgerond.    

5.2 Netwerken

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:
• 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 EUregelingen en subsidies in 
zowel thematische als regionale 
programma’s

• Het stimuleren van kennisuitwisseling 
tussen leden

• Het promoten van verdere uitwisse
ling en overdracht van kennis van 
innovatieve diensten, producten en 
technologieën
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• 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

Enerzijds vanwege corona en anderzijds 
omdat het een effectieve vergadervorm 
is voor een Europees netwerk is in 2021 
zo’n vier keer digitaal vergaderd. In deze 
bijeenkomsten stond leren van elkaar 
over de effecten van Corona op de water
sport en waterrecreatie in de verschil
lende participerende Europese landen 
centraal. In de meeste betrokken landen 
is recreatie op en langs het water ook  
in 2021 gegroeid. Daarnaast zijn ook 
andere ontwikkelingen en vernieuwingen 
op het gebied van watersport en water
recreatie gedeeld.

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 waterrecreatie 
sector 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 

netwerkdeelnemers door tussen
tijdse 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 
routenetwerken en voorzieningen, veilig
heid en duurzaamheid en een aantal 
regiogroepen. 

Door corona was het ook in 2021 lastig 
of zelfs niet mogelijk om ‘live’ netwerk
bijeenkomsten te plannen. De stuurgroep 
Netwerk Waterrecreatie heeft drie keer 
digitaal vergaderd. Tijdens deze overleg
gen is teruggekoppeld over de voortgang 
van de werkgroepen elektrificatie, lozingen 
en antifouling. Daarnaast is onder andere 
gepresenteerd over de samenwerking in 
het Waddengebied en de verbetering van 
samenwerking met de waterrecreatie in 
het Programma Grote Wateren van 
 Rijkswaterstaat en is de inzet/versterking 
van data besproken. 

DOEL IS OM OP EEN 

GESTRUCTUREERDE WIJZE 

BETROUWBARE DATA EN 

 INFORMATIE OVER DE SECTOR 

WATERRECREATIE EN 

WATERSPORTSECTOR TE 

VERZAMELEN EN TE PUBLICEREN.

Organisatie

Rollen van Waterrecreatie 
 Nederland zijn:
• 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, waterbeheerders 
en waterrecreatiesector van aan 
waterrecreatie gerelateerd beleid  
en uitvoeringsplannen, ook als gaat 
om het ontwikkelen van nieuwe 
netwerken

• Ontwikkelaar en uitvoerder als  
het gaat om het stimuleren van 
publiekprivate 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:
• routenetwerken en voorzieningen
• veiligheid
• duurzaamheid
• data en kennis over boven

genoemde speerpunten en 
 waterrecreatie/watersport

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: HISWARECRON, 
Netwerk Waterrecreatie, Sportvisserij 
Nederland, Verbond Nederlandse Motor
bootsport, Watersportverbond, De Toer
zeilers en de KNRB. Aan de publieke kant 

zijn de meeste lagen van de overheid 
 vertegenwoordigd (gemeenten, water
schappen, provincies). Het bestuur wordt 
voorgezeten door een onafhankelijke 
voorzitter. Het bestuurslid namens het 
Netwerk Waterrecreatie 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 heeft in 2021 
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 2021 is onder andere geadviseerd over 
de herijking van de Beleidsvisie Kleine 
Waterrecreatie, de druk op de ruimte in 
relatie tot waterrecreatie en watersport, 
de ontwikkeling van durfsporten en 
foilen, de invulling van het overkoepe
lende speerpunt waterbeleving en 
kansen voor watersport/waterrecreatie 
op provinciaal niveau. Daarnaast zijn de 
leden van de commissie van advies 

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.

Het team van Waterrecreatie Nederland tijdens een coronaproof 
uitje in juli 2021: Varen naar en wandelen op de Marker Wadden
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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. Met veel waardering voor zijn 
bijdragen heeft Cees Slager (Molecaten) 
eind 2021 afscheid genomen als lid van 
de commissie van advies. Zie de bijlage 
voor het overzicht van de leden van de 
Commissie van Advies. 

6.3 Bureau

Het bureau telde begin van het jaar  
4,8 fte (6 medewerkers), aan het einde 
van het jaar 5,1 fte (6 medewerkers).  
Zie de bijlage voor het overzicht van de 
medewerkers. Het totale ziekteverzuim 
over 2021 bedraagt 1,6 %. In 2021 heeft 
wederom een student vanuit de GIS 
minor van de Vrije Universiteit Amsterdam 
stage gelopen bij de stichting. Het inwer
ken van nieuwe teamleden en de onder
linge samenwerking verliep ook in 2021 
vanwege de corona maatregelen anders 
dan gebruikelijk. 

STICHTING 

WATERRECREATIE 

NEDERLAND HEEFT

EEN ALGEMEEN 

MAATSCHAPPELIJKE 

TAAK MET ALS 

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 profes
sionalisering van de communicatie.  
De website fungeert als centraal informa
tiepunt voor de stichting en zet het delen 
van kennis centraal. Via de kennisbank 
wordt kennis gedeeld met betrekking tot 
de speerpunten routenetwerken en voor
zieningen, veiligheid en duurzaamheid.  

Daarnaast worden ook de uitkomsten 
van projecten en programma’s gedeeld. 
Een deel van de kennis en informatie 
wordt gepresenteerd via viewers. In 2021 
is het aanbod van de GISviewers, die de 
stichting ontwikkeld ten behoeve van pro
jecten en opdrachtgevers, opnieuw 
verder uitgebreid. De interactieve viewers 
hebben een prominente plek in de 
 Kennisbank en de maandelijkse nieuws

brief gekregen. Dit past in het stappen
plan om de ambitie van kennispartner 
voor de waterrecreatiesector waar te 
maken.

7.2 Interviewserie 2021  

In 2020 is gestart met het afnemen van 
interviews met de bestuursleden, wat in 
dat jaar resulteerde in het boekje ‘ Zeven 
vragen aan’ het bestuur van Waterrecreatie 
Nederland. Deze werkwijze is goed beval
len en heeft in 2021 een vervolg gekregen 
in de rubriek ‘Vijf vragen aan… experts 
over de verbindende kracht van water’. 
Iedere maand is een expert uit een ander 
werkveld over zijn/haar visie op water en 
waterrecreatie geïnterviewd. De inter
views zijn ook ditmaal gebundeld in het 
boekje ‘Vijf vragen aan’ experts over de 
verbindende kracht van water. In 2022 
zullen innovators centraal staan in de 
interviewserie.

7.3 Nieuwsbrief en social media  

In de digitale nieuwsbrief wordt zowel 
bericht over de projecten en de ontwikke
ling van Waterrecreatie Nederland als 
over relevante projecten van partners en 

ontwikkelingen in beleid. In 2021 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 LinkedInpagina van de 
stichting.

7.4 Resultaten

In 2020 heeft de informatievoorziening 
rond de geldende corona maatregelen 
voor waterrecreanten tot een flinke 
 stijging van het aantal bezoekers van de 
website geleid. Met ruim 76.000 page
views is het aantal in 2021 weliswaar 
minder dan het eerste corona jaar, maar 
wordt de stijgende lijn ten opzichte van 
eerdere jaren voortgezet. De website trok 
bijna 35.000 unieke bezoekers in 2021.  
De communicatie resultaten zijn in de 
bovenstaande infographic samengevat. 

Communicatie
Communicatie over de stichting heeft in 2021 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.

Voorbeeld van een GIS-viewer

Vaarwegbeheer en Nautisch 
beheer van het Basisrecreatie-
toervaartnet (BRTN)

Social media

@H2Orecreatie
1700 volgers
126 updates

129 posts
17161 weergaven

jaarbericht

34.000
unieke bezoekers

website

pageviews
website

76.000

nieuwsberichten
126

12
nieuwsbrieven

12
nieuwe 
viewers

interviews
gepubliceerd

12

Overzicht communicatieresultaten 2021
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Bestuur Waterrecreatie Nederland

MEVROUW M. HEEREMANS
VOORZITTER, VOORMALIG BURGEMEESTER 

HEEMSTEDE, TOT JULI 2021

DE HEER H. MEIJDAM
VOORZITTER, VANAF JULI 2021,  

TOT JULI 2021 BESTUURSLID VANUIT DE 

GEMEENTEN, INTERIM BURGEMEESTER 

 LELYSTAD, POSTBUS 91, 8200 AB LELYSTAD 

MEVROUW M. MAARLEVELD
SECRETARIS, DIRECTEUR WATERRECREATIE 

NEDERLAND, STORKSTRAAT 24, 3833 LB 

LEUSDEN

DE HEER G. DIJKS
BESTUURSLID NAMENS HISWA-RECRON, 

DIRECTEUR, STORKSTRAAT 24, 3833 LB 

LEUSDEN

DE HEER F. BLOOT
BESTUURSLID NAMENS SPORTVISSERIJ 

NEDERLAND, ADJUNCT-DIRECTEUR, 

POSTBUS 162, 3720 AD BILTHOVEN

DE HEER J. RÖBEN
BESTUURSLID/PENNINGMEESTER, 

VOORZITTER NETWERK WATERRECREATIE

DE HEER J. VERBURG
BESTUURSLID, VOORZITTER COMMISSIE VAN 

ADVIES WATERRECREATIE NEDERLAND

DE HEER A. VAN GERVEN
BESTUURSLID NAMENS HET KONINKLIJK 

WATERSPORTVERBOND, DIRECTEUR, 

 ORTELIUSLAAN 1041, 3528 BE UTRECHT, 

VANAF JULI 2021 (VANAF DECEMBER 2020 

INTERIM BESTUURSLID)

MEVROUW DE J. DE VRIES
BESTUURSLID VANUIT DE GEMEENTEN, 

BURGEMEESTER SUDWEST FRYSLAN, 

POSTBUS 10.000, 8600 HA SNEEK

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 KENNISCENTRUM KUSTTOERISME, HOGESCHOOL ZEELAND

DE HEER I. DE BOER VOORMALIG PROGRAMMADIRECTEUR RUIMTE VOOR DE RIVIER, RIJKSWATERSTAAT

Bureau Waterrecreatie Nederland

MARLEEN MAARLEVELD 
DIRECTEUR 

SJOERD VAN DER HELM 
COMMUNICATIE 

CARLIJN VAN LEEUWEN 
PROJECTLEIDING VEILIGHEID/‘VAREN DOE JE 

SAMEN!’ EN DUURZAAMHEID

SANDRIJN HOLLEBOOM 
(TOT 1 NOVEMBER 2021)

PROJECTLEIDING, ROUTENETWERKEN EN 

VOORZIENINGEN EN ‘METEN IS WETEN’

BRAM KOEHOORN 
GIS SPECIALIST

HESTER VAN DEN BROEK 
PROJECT ASSISTENT/OFFICE MANAGER

MONIQUE VAN DE WETERING 
(VANAF 1 NOVEMBER 2021) 

JUNIOR PROJECTLEIDER

MEVROUW K. HARTOG
BESTUURSLID NAMENS DE UNIE VAN 

WATERSCHAPPEN, HEEMRAAD, 

 HOOGHEEMRAADSCHAP HOLLANDS 

 NOORDERKWARTIER, POSTBUS 250, 

1700 AG HEERHUGOWAARD

DE HEER O. VAN DER GALÏEN
BESTUURSLID NAMENS DE UNIE VAN WATER-

SCHAPPEN, DB LID, WETTERSKIP FRYSLAN, 

FRYSLÂNPLEIN 3, 8914 BZ LEEUWARDEN

DE HEER H. WAGEMAKERS
BESTUURSLID NAMENS DE TOERZEILERS, 

BESTUURSLID TOERZEILERS, TOT OKTOBER 

2021

DE HEER J. D. HEIJNIS
BESTUURSLID NAMENS KNRB, BOSBAAN 2, 

1182 AG AMSTELVEEN, TOT 31 DECEMBER 2021 

DE HEER ERNST ROLLFS OF 
ROELOEFS
BESTUURSLID NAMENS DE NEDERLANDSE 

VERENIGING VAN TOERZEILERS, BESTUURS-

LID TOERZEILERS, VANAF DECEMBER 2021

DE HEER H. SCHOENMAKERS
BESTUURSLID NAMENS VERBOND NEDER-

LANDSE MOTORBOOTSPORT, VOORZITTER, 

MEENT2A, 4141 AC LEERDAM, MAART 2021

9 BIJLAGE

SAMENSTELLING BESTUUR, COMMISSIE VAN ADVIES 
EN BUREAU WATERRECREATIE NEDERLAND 2021 
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DE HEER J. VERBURG
BESTUURSLID, VOORZITTER COMMISSIE VAN 

ADVIES WATERRECREATIE NEDERLAND

DE HEER A. VAN GERVEN
BESTUURSLID NAMENS HET KONINKLIJK 

WATERSPORTVERBOND, DIRECTEUR, 

 ORTELIUSLAAN 1041, 3528 BE UTRECHT, 

VANAF JULI 2021 (VANAF DECEMBER 2020 

INTERIM BESTUURSLID)

MEVROUW DE J. DE VRIES
BESTUURSLID VANUIT DE GEMEENTEN, 

BURGEMEESTER SUDWEST FRYSLAN, 

POSTBUS 10.000, 8600 HA SNEEK

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 KENNISCENTRUM KUSTTOERISME, HOGESCHOOL ZEELAND

DE HEER I. DE BOER VOORMALIG PROGRAMMADIRECTEUR RUIMTE VOOR DE RIVIER, RIJKSWATERSTAAT

Bureau Waterrecreatie Nederland

MARLEEN MAARLEVELD 
DIRECTEUR 

SJOERD VAN DER HELM 
COMMUNICATIE 

CARLIJN VAN LEEUWEN 
PROJECTLEIDING VEILIGHEID/‘VAREN DOE JE 

SAMEN!’ EN DUURZAAMHEID

SANDRIJN HOLLEBOOM 
(TOT 1 NOVEMBER 2021)

PROJECTLEIDING, ROUTENETWERKEN EN 

VOORZIENINGEN EN ‘METEN IS WETEN’

BRAM KOEHOORN 
GIS SPECIALIST

HESTER VAN DEN BROEK 
PROJECT ASSISTENT/OFFICE MANAGER

MONIQUE VAN DE WETERING 
(VANAF 1 NOVEMBER 2021) 

JUNIOR PROJECTLEIDER

MEVROUW K. HARTOG
BESTUURSLID NAMENS DE UNIE VAN 

WATERSCHAPPEN, HEEMRAAD, 

 HOOGHEEMRAADSCHAP HOLLANDS 

 NOORDERKWARTIER, POSTBUS 250, 

1700 AG HEERHUGOWAARD

DE HEER O. VAN DER GALÏEN
BESTUURSLID NAMENS DE UNIE VAN WATER-

SCHAPPEN, DB LID, WETTERSKIP FRYSLAN, 

FRYSLÂNPLEIN 3, 8914 BZ LEEUWARDEN

DE HEER H. WAGEMAKERS
BESTUURSLID NAMENS DE TOERZEILERS, 

BESTUURSLID TOERZEILERS, TOT OKTOBER 

2021

DE HEER J. D. HEIJNIS
BESTUURSLID NAMENS KNRB, BOSBAAN 2, 

1182 AG AMSTELVEEN, TOT 31 DECEMBER 2021 

DE HEER ERNST ROLLFS OF 
ROELOEFS
BESTUURSLID NAMENS DE NEDERLANDSE 

VERENIGING VAN TOERZEILERS, BESTUURS-

LID TOERZEILERS, VANAF DECEMBER 2021

DE HEER H. SCHOENMAKERS
BESTUURSLID NAMENS VERBOND NEDER-

LANDSE MOTORBOOTSPORT, VOORZITTER, 

MEENT2A, 4141 AC LEERDAM, MAART 2021

9 BIJLAGE

SAMENSTELLING BESTUUR, COMMISSIE VAN ADVIES 
EN BUREAU WATERRECREATIE NEDERLAND 2021 
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