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1. Gebied Delfland
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Bron: Omgevingsverordening Zuid-Holland
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Delfland en waterrecreatie

Waar mogelijk meedenken 
en faciliteren  
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Bron: Visie recreatief medegebruik Delfland



Waar mogelijk meedenken 
en faciliteren  
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Bron: Visie recreatief medegebruik Delfland

onder voorwaarden:

- waterstaatkundig belang

- uitvoerbaarheid van onze beheertaken

- vlot en veilig

- verenigbaar met andere functies

- duidelijkheid financiële verantwoordelijkheid



2. Onderzoeken



Draagkrachtanalyse van het watersysteem
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Op welke manier kan vaarrecreatie verder 
ontwikkelen in het gebied van Delfland in 
duurzame balans met de andere functies van het 
watersysteem?
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Op welke manier kan vaarrecreatie verder 
ontwikkelen in het gebied van Delfland in 
duurzame balans met de andere functies van het 
watersysteem?

draagkracht:

- veilig en vlot

- waterkwaliteit, waterveiligheid en waterkwantiteit

draagvlak

borging



1. Verkenning
2. Onderzoeken
3. Implementatie
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Draagkrachtanalyse van het watersysteem

 Probleemanalyse
 Omgevingsanalyse
 Interview stakeholders

 Advies onderzoeken

 Gebiedsgericht onderzoek
 Gebiedsgerichte pilots
 Advies implementatie

 Implementatie
 Verkeersmaatregelen
 Aanpassing instrumenten
 Beïnvloeding gedrag
 Inrichting gebied
 ...

1

2

3



Onderzoek is gericht op de huidige, mogelijke en gewenste 
classificatie, organisatie en borging van het beheer van het 
fijnmazige netwerk.

Uitkomsten worden gebruikt voor bestuurlijke afweging 
van een officieel E&F vaarwegennetwerk.

15

E&F onderzoek

2

3

Bron: Omgevingsverordening Zuid-Holland Bron: Basisvisie Toervaartnet Nederland

E&F?



2. Beschermen

Tegenhouden 
van 

waterbeweging 

1. Beïnvloeden 

Het gedrag
van

de schipper 

3. Inrichten   

Hoe maken we 
de oever 
minder 

kwetsbaar? 

1. 2.
3.
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Onderzoeken groene vaarwegen
Programma waterkwaliteit



Onderzoek oeverbeschermende 
constructies

Beschermen

17

Beïnvloeden 



Mitigeren: wat werkt het best?
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Beschermen



• Harder gevaren dan 
toegestaan

• Effect niet alleen door 
snelheid, ook bootvorm, 
belading, etc. 

• Beïnvloeden vaargedrag 
door communicatie
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Beïnvloeden 

Resultaten: gedrag



• Draagt het stimuleren van 
elektrisch varen bij aan het 
verlagen van de golfbelasting 
op de ecologie? 

Onderzoek elektrisch varen (2022) 

Niet genoeg, en het effect is 
waarschijnlijk tijdelijk... 

Beïnvloeden 
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Onderzoek Strijp en Rijnerwatering
2017-2020

Beïnvloeden 
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Samen

Voorwaarden  

OMGEVING 

Vaarverbinding 
tussen stad en 

groen 

DELFLAND

Ecologische 
verbinding in het 

netwerk 



Leren met een pilot
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Beïnvloeden 



• Huidige opzet vaarverkeer 
schijnt in balans met 
aanwezige waternatuur

Resultaten
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Beïnvloeden 

• Veel meer vaarverkeer 
dan ingeschat

• Naleefgedrag van de  
voorwaarden

Let op: aanpak is niet 1 op 1 toepasbaar op andere plekken.



3. Interactie



1. Vaarambitie en waterkwaliteitsdoelen gaan niet samen.
Waarom niet? Waarom wel? Hoe wel?

2. Om goed te kunnen beoordelen of er op bepaalde plekken 
gevaren kan worden, moeten we precies weten wat het 
effect van varen is. 
Hoe uitgebreid en op welk detailniveau is onderzoek nodig? Of is 
algemeen onderzoek met aanbeveling op gebiedsniveau voldoende?

3. Wat kun jij bijdragen aan de draagkrachtanalyse van het 
watersysteem voor vaarrecreatie?
bestaand onderzoek/frisse blik/nieuwe inzichten/voorbeeldlocaties/...

Jullie zijn aan de beurt
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Bianca Bosch-Stalenberg

Telefoon: 015-2608108
E-mail: loket@hhdelfland.nl

Postadres
Postbus 3061
2601 DB Delft

Bezoekadres
Hoofdkantoor 
Phoenixstraat 32
2611 AL Delft
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