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Voor u ligt de bundeling van de ‘Zeven 
vragen aan’ de bestuursleden van Water-
recreatie Nederland. Normaal gesproken 
zouden Marleen Maarleveld en Sjoerd 
van der Helm in het afgelopen jaar 
iedere maand een bestuurslid persoon-
lijk bezoeken om de zeven vragen in een 
interview voor te leggen. Bij de eerste 
drie interviews is dat ook zo gegaan, 
maar daarna gooide het coronavirus de 
plannen in de war en moesten de inter-
views verder digitaal plaatsvinden. 

Al snel stond 2020 voor iedereen in het 
teken van COVID-19 en werd er een groot 
beroep gedaan op ieders wendbaarheid 
en ontstond er noodgedwongen een 
‘nieuw normaal’. Dat is dan ook een 
terugkerend element in de interviews  
die na maart hebben plaatsgevonden. 
De coronapandemie leidde tevens tot 
een opleving van de waterrecreatie en 
veel nieuwe watersporters. Het bena-
drukte ook maar weer eens het belang 
van een mooie groenblauwe omgeving 
om te kunnen bewegen, ontspannen en 
recreëren en zelfs vakantie in eigen land 
te kunnen vieren. Maar het nieuwe 
 normaal dat er gaandeweg het jaar 
 ontstond was er ook een van thuis-
werken, anderhalve meter afstand 
houden en beperkte sociale contacten. 
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De vraag die wij ons als Waterrecreatie 
Nederland moeten stellen, en die ook 
onze aangesloten partners stellen is 
‘gaan we hierna weer terug naar het 
‘oude normaal’? Dat is een vraag die al 
onze partners direct raakt en waarop we 
het antwoord zullen moeten gaan vinden. 
Als het intensievere gebruik van het 
water doorzet, dan heeft dat consequen-
ties. Daarnaast lijkt er een verschuiving 
gaande te zijn naar een andere manier 
van recreëren. Die nieuwe ontwikkelingen 
leiden tot nieuwe uitdagingen in de 
 overgang van 2020 naar 2021 en verder. 

Wat corona ons verder goed duidelijk 
heeft gemaakt is hoe belangrijk sociale 
contacten zijn. Onze bestuursvergade-
ringen hebben we via Teams moeten 
doen. Dat gaat op zich prima en dat is 
ook efficiënt. Maar voor een netwerk
organisatie als Waterrecreatie Nederland 
is het op zijn zachts gezegd suboptimaal. 
Als het gaat om de verbinding ligt daar 
voor het komende jaar ook een uitdaging: 
op welke thema’s en onderwerpen 
vinden we elkaar en waar liggen de 
kansen? In de antwoorden op de Zeven 
vragen staan hopelijk voldoende 
 aanknopingspunten waar we ons in 
gezamenlijkheid bij kunnen aansluiten. 
En dat met een nieuw elan!

Veel leesplezier! 

MARIANNE HEEREMANS

VOORZITTER WATERRECREATIE NEDERLAND

NIET NORMAAL,  
WAT EEN JAAR…
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Geert Dijks, directeur van HISWA-RECRON beet de spits af,  
op het gloednieuwe kantoor van de per 1 januari 2020 gefuseerde 
organisatie. Er volgde een geanimeerd gesprek over waterrecreatie, 
zijn persoonlijke drijfveren en natuurlijk de zakelijke ambities.

Wat is je persoonlijke drijfveer om je 
in te zetten voor de waterrecreatie?

“Je hoort wel eens zeggen: ‘Als vrije tijd 
je werk is…’, dat geldt voor mij zeker.  
Ik ben pas relatief laat met watersport  
in aanraking gekomen”, vertelt Dijks.  
“Tijdens mijn studententijd mocht ik met 
mijn beste vriend en zijn vader meedoen 
met een 24-uurs race, die we ook nog 
gewonnen hebben! Ik was fokkemaat,  
en we kregen gelijk windkracht 8 of 9. 
Veel jachten gingen terug, maar wij 
voeren door en wonnen de race in die 
klasse. Die vader had zo’n enorme 
passie voor het varen, ik wist meteen: 
Dit wil ik ook!”

Besmet door het watersportvirus trok  
de geboren Limburger daarop naar Balk 

voor zeillessen. Daar ontmoette hij zijn 
echtgenote en samen kochten ze later 
hun eerste boot. Dat was toen Dijks  
27 jaar was en sindsdien is hij altijd 
 blijven varen. Vanuit zijn achtergrond  
in toerisme en verblijfsrecreatie startte 
Dijks in 1996 als regiomanager bij HISWA 
 Vereniging. “Zo heb ik van mijn passie 
voor varen mijn beroep kunnen maken. 
En door het varen kom ik natuurlijk veel 
zaken tegen die we kunnen verbeteren.”

Wat draag je als organisatie bij aan 
het realiseren van de Toekomstvisie 
Waterrecreatie?

“De toegevoegde waarde van HISWA-  
RECRON is vooral economisch getint. 
En dan met name gericht op de kant van 
de ondernemers, de werkgelegenheid  
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HISWA-RECRON

GEERT DIJKS 
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en de ontwikkeling en de groei van de 
sector. Daarmee zijn we in het bestuur 
van Waterrecreatie Nederland een 
unieke partij, want de andere deelnemers 
zijn met name gericht op de gebruikers-
kant of de overheidskant.’

Toch beweegt HISWA-RECRON zich 
anders dan ondernemersverenigingen  
in andere sectoren, vervolgt Dijks: 
“Ondernemers die bij ons zijn aangesloten 
baseren hun bedrijfsmodel vaak op  
het water en het land om hen heen,  
dus het is cruciaal dat er rekening met 
hun belangen wordt gehouden.  
Daarom bemoeien wij ons relatief veel 
met omgevingsproblematiek. En dat is 
iets wat voor ons veel te omvangrijk  
en complex is om alleen te doen.  
Dat kunnen we dus ook niet alleen,  
en daarom moeten we met andere 
 partijen samenwerken. Waterrecreatie 
Nederland als organisatie is daarin een 
uniek concept, wat je bijna nergens 
tegenkomt. Ik draag dat dan ook met 
trots uit naar de buitenwereld: zo kan 
het ook”.

Gevraagd naar de raakvlakken met de 
specifieke ambities uit de Toekomstvisie 
Waterrecreatie vervolgt Dijks: “Binnen de 
samenwerking zie ik het in standhouden 
van het recreatieve vaarwegennetwerk, 
de blauwe aders, als primaire ambitie. 
Daarnaast vind ik veiligheid van belang, 
vanwege de grote maatschappelijke 
impact. Dat kun je ook niet alleen,  
dat moet je gecoördineerd aanpakken. 
Het mooie aan de samenwerking vind ik 
dat er niet alleen sprake is van bezwaren 
maken, maar juist gezamenlijk de 
 helpende hand bieden, dat vind ik sterk. 

‘Varen doe je Samen!’ is daar een mooi 
voorbeeld van. Als sector moeten we 
niet alleen ‘tegen’ zijn, maar helpen om 
tot een oplossing te komen.”

Wat is de belangrijkste mijlpaal  
die bereikt is in de samenwerking 
afgelopen jaren?

“Het in standhouden van de BRTN vind 
ik echt een mijlpaal. De BRTN heeft 
autoriteit en is een bekend begrip 
 geworden dat veel gebruikt wordt.  
Daarnaast denk ik dat ‘Varen doe je 
Samen!’ als  project een heel groot 
succes is. Zeker als je kijkt naar het 
bereik dat met beperkte middelen 
gehaald wordt. Je ziet ook dat het breed 
wordt ondersteund, je komt het overal 
tegen”. HISWA Vereniging is sinds de 
start van de campagne bij ‘Varen doe je 
Samen!’ betrokken geweest. In 2020 is 
het nieuwe convenant van ‘Varen doe  

“BINNEN DE SAMEN- 

WERKING ZIE IK HET  

IN STANDHOUDEN VAN 

HET RECREATIEVE  

VAARWEGENNETWERK, 

DE BLAUWE ADERS, ALS 

PRIMAIRE AMBITIE.”
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je Samen!’ gestart, waarmee de 
 campagne tot 2025 verder kan.

“Zo kan ik nog heel wat resultaten 
noemen”, vervolgt Dijks. “Voor de 
 stichting is de ontwikkeling van het 
 geografische informatiesysteem met 
relevante informatie over waterrecreatie 
en watersport denk ik ook een mijlpaal. 
Voor de komende jaren liggen daar denk 
ik nog heel veel kansen. Dit moet het 
systeem worden waar overheden in 
kijken, voordat ze een besluit nemen.”

Wat zie je als belangrijke  
ontwikkelingen op het gebied  
van waterrecreatie?

“Ik zie dat er goede ontwikkelingen 
gaande zijn als het gaat om de water-
sport laagdrempeliger te maken, zodat 
meer mensen van het water kunnen 
gaan genieten. Technische innovaties, 
zoals elektrisch varen of betere route-
planners, maken het voor veel mensen 
makkelijker om te gaan varen. Met een 
campagne als Welkom op het Water 
zetten we daarop in, om steeds meer 
mensen kennis te laten maken met 
watersport.”

Waarom is de samenwerking/
partnerschap met Waterrecreatie 
Nederland belangrijk voor jouw 
organisatie?

“Hoewel wij best een grote partij zijn, 
zijn we toch te klein om de grote onder-
werpen effectief alleen op te kunnen 
pakken. Daarnaast is het ook beter om 
samen te werken, met de kant van de 
gebruikers en de overheid omdat je dan 

op termijn een stuk verder komt. Met de 
samenwerking met Waterrecreatie 
Nederland brengen wij veel kennis in, 
maar we krijgen er ook heel veel draag-
vlak bij verschillende partijen voor terug. 
Daarmee is ons geluid niet alleen een 
ondernemersgeluid, maar ook een 
 maatschappelijk geluid geworden.  
En daardoor heb je een nog relevantere 
boodschap. Ik zie daarin op de lange 
 termijn ook mogelijkheden om andere 
partijen uit de sector vrije tijd en 
 recreatie met waterrecreatie te verbinden. 
Bijvoorbeeld door samen op te trekken 
met andere brancheverenigingen en 
gebruikersorganisatie in de recreatie-
sector, zodat je in de politiek nog een 
steviger geluid kunt laten horen.

Dijks zou daarnaast graag zien dat de 
sector meer aandacht vanuit politiek 
Den Haag krijgt. “We willen eigenlijk een 
minister of een staatssecretaris voor 
toerisme en recreatie, of op zijn minst 
een soort deltacommissaris. Er is 
behoefte aan leiderschap en nationale 
regie voor samenwerking tussen depar-
tementen en regionale overheden en de 
sector. Op het gebied van spreidings-
beleid, onderzoek, regel- en lastendruk 
en het nationale netwerk van fiets, 
wandel en vaarroutes.”

De ambities van Waterrecreatie 
Nederland zijn gebaseerd op de 
speerpunten ‘Duurzaamheid’, 
‘Routenetwerken en voorzieningen’ 
en ‘Veiligheid’ met als overkoepe-
lend thema ‘Waterbeleving’.  
Waar zie je kansen voor concrete 
resultaten en intensievere  
samenwerking?



‘ ‘ ALS 
VRIJE 
TIJD JE 
WERK 
IS”
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“Duurzaamheid is ook voor ons een 
belangrijk thema. Als branchevereniging 
willen wij de ondernemers hierin zo goed 
mogelijk ondersteunen en aanmoedigen 
om duurzaam te werken. Verder is het 
aan de ondernemers om duurzame 
 producten voor de markt te ontwikkelen. 
Hierin zijn wij facilitair, maar dat is iets 
wat de markt zelf moet oppakken.”  

Zo omschrijft Dijks de rol van de 
 vereniging. “Voor ons is de regelgeving 
op dit gebied van direct belang.  
Wij moeten voorkomen dat de sector  
als vervuiler wordt gezien. We vervuilen 
waarschijnlijk maximaal 1 procent van de 
waterbodem, maar we worden wel voor 
80 procent aangeslagen, omdat we de 
enige zijn die zichtbaar is op het water. 
Toch is het streven op termijn naar 
 vrijwel zero-emissie. Maar dan moet de 
wetgever daar wel ruimte voor bieden.  
En dat is momenteel lastig door verou-
derde denkbeelden en wetgeving, hoge 
eisen die afwijken van het EU- beleid maar 
ook soms hoge ambities van de overheid, 
waarbij het gewenste tempo niet haal-
baar is. Bovendien moet er draagvlak bij 
de gebruikers worden gecreëerd. Daar 
moet je tijd voor nemen en goede stimu-
leringscampagnes voor ontwikkelen.”

Op welk onderwerp denk je dat  
de samenwerking in de toekomst 
belangrijk zal worden of zijn?

Als kersverse directeur van HISWA- 
RECRON ziet Dijks – niet verwonderlijk – 
veel kansen op de lange termijn voor de 
koppeling van land- en waterrecreatie: 

“Wie aan het water verblijft, kan makke-
lijk de stap zetten om het water ook echt 
op te gaan. Die combinatie biedt veel 
economische kansen. Denk bijvoorbeeld 
ook aan wonen of verblijven op het 
water, ook als tijdelijke oplossing.  
Er is veel interesse voor de zogenoemde 
‘vakantieboten’ (ook wel houseboats), 
maar voor ondernemers is het vaak nog 
te onzeker om hiermee aan de slag te 
gaan en vanuit iedere gemeenten 
worden eigen regels verzonnen.”

Kijkend naar de toekomst is wat Dijks 
betreft de totstandkoming van een 
structurele financiering voor water
recreatie van groot belang. “Daarmee 
krijgen we veel mogelijkheden om iets in 
gang te zetten op het gebied van veilig-
heid, duurzaamheid, bereikbaarheid en 
waterbeleving. Omdat we dan ook de 
middelen hebben om zelf een voorbeeld 
te geven waar anderen bij kunnen aan-
haken. Ik zou graag zien dat de rollen 
omgedraaid worden. Dat als iemand een 
goed idee voor verbetering heeft, dat hij 
bij Waterrecreatie Nederland kan aan-
kloppen om het gezamenlijk in gang  
te zetten. Ook de overheid zelf. Als de 
sector zelf mee kan investeren om 
 ambities van partijen sneller te realiseren, 
dan zou dat zou echt een stap voorwaarts 
betekenen. Tegelijk kan je zo regelen dat 
onze expertise wordt ingezet om het 
project ook op een effectieve wijze uit te 
voeren. Naar mijn idee is dat een belang-
rijke voorwaarde om op de lange termijn 
echt van betekenis te kunnen zijn en 
 blijven in de sector en de autoriteit te 
worden die we willen zijn.”   
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In februari spraken we met Henry Meijdam, directeur van het 
 Interprovinciaal Overleg (IPO), in het statige kantoor in het centrum 
van Den Haag. Inmiddels is Meijdam waarnemend burgemeester 
van Lelystad, als opvolger van Ina Adema die ook geïnterviewd is in 
deze reeks.
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HENRY MEIJDAM

Wat is je persoonlijke drijfveer om je 
in te zetten voor de waterrecreatie?

“Het begon natuurlijk al op jonge leeftijd, 
met het opblaasbootje met peddels op 
vakantie. Toen ik op de lagere school zat, 
ben ik op zeilles gegaan. Daarna heb ik 
jaren een eigen zeilboot gehad en daar-
mee gevaren. Sinds 2016, toen ik directeur 
van het IPO werd, ben ik gevraagd om toe 
te treden in het bestuur van Waterrecreatie 
Nederland. Dat bestuurslidmaatschap 
hoorde bij de functie. Ik vind het een heel 
leuk onderwerp om me voor in te zetten.”
 
Wat draag je als organisatie bij aan 
het realiseren van de Toekomstvisie 
Waterrecreatie?

“Als provincies hebben wij een brede 
 verantwoordelijkheid voor de fysieke 

leefomgeving, en waterrecreatie is daar 
onderdeel van. Dat heeft een economi-
sche en een recreatieve kant en ook een 
natuurbeheer kant. In de waterrecreatie 
komen een aantal maatschappelijke 
doelen waar provincies mee bezig zijn, 
samen. Met elkaar leveren die het totale 
product op, en het gaat bij ons ook om 
die mix. We benaderen het vanuit de 
integraliteit, zodat iedereen bereid is om 
een positieve bijdrage aan waterrecreatie 
te leveren.” 

Wat zie je als belangrijke 
 ontwikkelingen op het gebied  
van waterrecreatie?

“Voor de stichting is het heel belangrijk 
dat je een dusdanige mix aan ambities 
weet vorm te geven dat je alle partijen 
die je nodig hebt om dat te gaan 
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 realiseren, ook bereid vindt om daar  
hun energie en middelen in te steken. 
Wat opvalt is dat in het bestuur iedereen 
daar zit vanuit zijn eigen deelbelang.  
Die deelbelangen hebben allemaal 
wensen en die wensen zijn onderling 
niet altijd verbonden. Om de ambities 
van de Toekomstvisie te realiseren,  
moet je al die belangen zien te verbinden. 
Alleen dan partijen ook bereid om mee 

te bewegen in deze ambities. Die koppe-
ling van belangen vind ik een van de 
moeilijkste, maar ook meest interessante 
uitdaging, omdat je dan beweging krijgt 
in dit proces.”

Waarom is de samenwerking/
partnerschap met Waterrecreatie 
Nederland belangrijk voor jouw 
organisatie?

“De rol die wij als provincies hebben is 
die als verbinder in het geheel. Wij zijn 
niet de partij die sturend is, maar we zijn 
eigenlijk de makelaar en schakelaar in 
het totale proces. Wij komen in beeld als 
bepaalde processen minder optimaal 
lopen zonder onze inbreng, dan met 
onze inbreng. Het in beeld brengen van 
elkaars belangen en het zoeken naar  
de rode draden is dan onze rol, om zo 
naar een samenwerking toe te werken.  
We zoeken altijd naar die win-win  

“ WE ZOEKEN ALTIJD  

NAAR DIE WIN-WIN  

SITUATIES, OF JUIST 

NAAR DE BEPERKING  

VAN HET VERLIES.”



‘ ‘ BENADEREN  
VANUIT DE  
INTEGRALITEIT, 
ZOEKEN NAAR  
DE MENGVORM”
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situaties, of juist naar de beperking  
van het verlies. Daarbij moeten we altijd 
goed opletten dat we als koepelorgani-
satie de belangen van alle provincies 
behartigen.”

Wat is de belangrijkste mijlpaal  
die bereikt is in de samenwerking 
afgelopen jaren?

“In de eerste plaats is dat het behoud van 
de het landelijke routenetwerk, het BRTN. 
Ook de manier waarop de stichting nu 
een strategie aan het ontwikkelen is om 
meer middelen richting de waterrecreatie 
te krijgen vind ik een belangrijk item.  
Het belang van de  stichting is naar mijn 
idee niet alleen gelegen in het met elkaar 
projecten oppakken, maar ook in feit  
dat je ergens een plek hebt waar je het 
gesprek met elkaar kunt voeren. Het is 
nuttig dat al die partijen elkaar ontmoeten, 
maar daardoor ook niet altijd even slag-
vaardig. We moeten toe naar een kleiner, 
slagvaardiger orgaan in combinatie een 
grotere groep waar ieder zijn belangen 
kwijt kan.”

De ambities van Waterrecreatie 
Nederland zijn gebaseerd op de 
speerpunten ‘Duurzaamheid’, 
‘Routenetwerken en voorzieningen’ 
en ‘Veiligheid’ met als overkoepe-
lend thema ‘Waterbeleving’.  
Waar zie je kansen voor concrete 
resultaten en intensievere 
 samenwerking? 

“Binnen de provincies scoort van deze 
pijlers duurzaamheid hoog, en ook het 
routenetwerk wordt van belang gevonden. 
Het lijkt mij verstandig om hieraan ook 

de economische potentie van de sector 
aan te verbinden. Mensen krijgen steeds 
meer tijd en mogelijkheden om te 
zoeken waar ze hun geld wel en niet  
op gaan inzetten. Daarom moet je een 
totaalplaatje aan kunnen bieden, wat 
met name ook gericht is op het creëren 
van verblijfsmogelijkheden. De beleving 
is het middel waarmee je de bereidheid 
creëert om te investeren in de sector. 
Hiervoor is het routenetwerk van belang, 
omdat je daarmee het verband tussen 
locaties probeert in te vullen.” 

Gevraagd naar het belang van duur-
zaamheid, vervolgt Meijdam: “Bij een 
containerbegrip als duurzaamheid is het 
heel belangrijk dat jullie als stichting  
zelf goed nadenken over wat je met 
duurzaamheid bedoelt, en wat de 
 partijen met wie je praat ermee bedoelen. 
De praktijk leert dat veel gesprekken  
nog wel eens stagneren omdat we iets 
anders bedoelen met hetzelfde woord 
‘duurzaamheid’.” 

Op welk onderwerp denk je dat 
de samenwerking in de toekomst 
belangrijk zal worden of zijn? 

“Voor de provincies is de mengvorm van 
belang: een economisch duurzame 
sector, waarbij het landschap en de 
omgeving niet onevenredig wordt 
 aangetast. Wij proberen de 360-graden 
benadering van het begrip duurzaam  
te hanteren. Hoe kunnen we zorgen dat 
de waterrecreatiesector ook voor de 
 volgende generaties ook op dezelfde 
manier nog plezier kan toevoegen aan 
het leven van mensen, en waarde aan  
de samenleving..”   
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“ KENNIS  
EN KUNDE  
VAN DE  
PARTNERS 
VEEL  
EFFECTIEVER 
BENUTTEN”
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Begin maart, nog voordat de corona-maatregelen van kracht 
werden, waren we op bezoek in ‘De Weerelt van Sport’ in Utrecht. 
Daar spraken we met Roeland Geertzen, manager recreatieve sport 
en verenigingen van het Watersportverbond.

Wat is je persoonlijke drijfveer om je 
in te zetten voor de waterrecreatie?

Als kind van een sportleraar groeide 
Geertzen op in een gezin waar veel aan 
‘sport en spel’ werd gedaan. Zo kwam hij 
ook al vroeg in aanraking met watersport 
en -recreatie. “Wij hadden thuis een zeil-
boot, maar je zag ons nooit aan races 
deelnemen. Het was meer dobberen, 
zwemmen en plezier hebben op het 
water. Nu, in mijn eigen gezin merk ik  
dat waterrecreatie vooral gaat over 
 ontspanning, een beetje vrij worden in  
je hoofd. Mijn vrouw is ook met zeilen 
opgegroeid. En mijn kinderen hebben 
deze sport geleerd via school. Soms 

varen we met ze mee, maar hoofdzake-
lijk fietsen en wandelen wij in onze vrije 
tijd”, aldus Geertzen. 

Wat draag je als organisatie bij aan 
het realiseren van de Toekomstvisie 
Waterrecreatie?

Binnen het Watersportverbond houdt 
men zich zowel bezig met breedtesport, 
wedstrijdsport en topsport, legt Geertzen 
uit. “Met name die wedstrijd- en topsport 
is ons onderscheidende deel in de 
 Stichting Waterrecreatie. Wij hebben 
verder een belangrijke rol als het gaat 
om de opleidingen voor watersport, 
onder meer via de CWO.  

WATERSPORTVERBOND

ROELAND GEERTZEN
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Wij zijn momenteel al onze opleidingen 
aan het moderniseren en digitaliseren.  
En natuurlijk leveren we een bijdrage als 
het gaat om belangenbehartiging, zowel 
regionaal als landelijk. Een van mijn 
wensen is wel om veel meer op dit terrein 
te gaan doen, zoals dat momenteel 
gebeurt binnen de sportkoepel NOC*NSF. 
Ik zou graag zien dat er binnen Water-
recreatie Nederland een werkgroep 
 belangenbehartiging komt. Het gaat me 
daarbij om een gezamenlijke agenda-
voering en -afstemming en bepalen  
wie daarin ‘de lead’ kan of wil nemen.  
Zo komen we hopelijk eens af van de 
 vrijblijvendheid op dit terrein en kunnen 
we de kennis en kunde van de partners 
veel effectiever benutten. Dat is echt 
nodig om een vuist te kunnen maken,  
en het is dan ook mijn intentie om aan de 
totstandkoming hiervan bij te dragen.”

Wat zie je als belangrijke 
 ontwikkelingen op het gebied  
van waterrecreatie?

Daarover hoeft Geertzen niet lang na te 
denken: “Ik zie drie heel belangrijke 
 ontwikkelingen. Ten eerste is dat de 
infrastructuur. Die komt onder druk te 
staan door stijgende en dalende water-
peilen. Deze fluctuaties in waterpeil 
gaan in de toekomst veel vraag stukken 
opleveren als het gaat om het bevaar-
baar houden van vaarwegen en andere 
grote en kleinere wateren. En bij laag 
water dreigen ook de haveningangen 
minder toegankelijk te worden en zullen 
aanlegsteigers minder makkelijk bereikt 
kunnen worden. Een tweede ontwikkeling 
is het schoonhouden van het water, 
waarvoor wij als waterrecreant mede-
verantwoordelijk zijn. Denk hierbij aan 
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antifouling, elektrisch varen, toiletlozingen 
op oppervlaktewater en het verwijderen 
van plastic afval. Dit onderwerp moet 
veel hoger op de agenda, want daar 
worden we als gebruiker ook op 
aangesproken.”

De derde ontwikkeling die Geertzen 
benoemt is die van het belang van ruim-
telijke ordening. “Sinds de ruimtelijke 
ordening van het droge en het natte deel 
van het land door de rijksoverheid is 
 afgestoten naar de provincies is er veel 
veranderd. Deze decentralisatie zorgt 
ervoor dat beheerders van natuur-
terreinen en wateren meer werk moeten 
verrichten met beduidend minder geld. 
Ze moeten nadenken hoe hun terreinen 
te beheren. Dat kan leiden tot afsluiten  
of open houden onder conditie van het 
betalen van entreegelden. We weten dat 
dit soort maatregelen in de pen zitten of 
zelfs al geïntroduceerd zijn, maar hebben 
nog niet in de waterrecreatie sector geza-
menlijk een strategie hierop bepaald.  
Zo zou je in gesprek kunnen treden met 
provincies om hen mede probleemhebber 
te maken en samen met hen en de terrein-
beheerders naar oplossingen te zoeken.”

Waarom is de samenwerking/
partnerschap met Waterrecreatie 
Nederland belangrijk voor jouw 
organisatie?

“Die samenwerking is hoe dan ook 
belangrijk, omdat je het niet alleen kunt. 
Je moet elkaar binnen deze sector 

opzoeken. Sommige partners binnen 
Waterrecreatie Nederland hebben het 
spel van public affairs zeer goed onder 
de knie en spelen het spel zeer goed, 
maar anderen daarentegen zijn nog niet 
zover. Mijn stellingname daarin is of je 
nu veel ervaring op het terrein van 
 belangenbehartiging hebt of niet,  
je moet onderkennen dat je alleen 
 sneller gaat, maar samen verder komt. 
Waterrecreatie Nederland kan op thema’s 
regie voeren en taken verdelen en zorgen 
dat eenieder op zijn of haar wijze een 
 bijdrage levert aan de politieke agenda 
van waterrecreatie.”

Wat is de belangrijkste mijlpaal die 
bereikt is in de samenwerking 
afgelopen jaren?

“Ondanks mijn cri de coeur zijn er door 
samenwerking in de stichting de afgelo-
pen jaren wel een aantal zaken bereikt. 
Eén mijlpaal die ik graag zou benoemen 
is de totstandkoming van de samen-
werkingsovereenkomst van de water-
planten. Daarbij zijn wij, Toerzeilen, 
Sportvisserij Nederland, HISWA en het 
Watersportverbond, begonnen en na 
jaren van inspanningen en onderhande-
lingen hebben we van het maaien van 
waterplanten een publiek-private samen-
werking gemaakt. En als je kijkt naar de 
startsituatie van pakweg vier jaar gele-
den dan is dat een ongekend resultaat. 
En we zijn er nog lang niet, maar de 
eerste stappen zijn nu gezet en de 
 volgende stappen komen ook wel.  
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Het is een voorbeeld van wat je kunt 
bereiken als je elkaar echt vertrouwt en 
beschouwt als partners. Daarmee maak 
je elkaar sterker, veel sterker.”

De ambities van Waterrecreatie 
Nederland zijn gebaseerd op de 
speerpunten ‘Duurzaamheid’, 
‘Routenetwerken en voorzieningen’ 
en ‘Veiligheid’ met als overkoepe-
lend thema ‘Waterbeleving’. Waar zie 
je kansen voor concrete resultaten 
en intensievere samenwerking?

Ook op deze vraag heeft Geertzen een 
duidelijk antwoord klaar: “’Veiligheid’ 
loopt! Dat is uitermate goed weggezet 
middels ‘Varen doe je Samen!’. Voor 
zover ik het kan beoordelen ben ik zeer 
tevreden met wat er de afgelopen jaren 
aan samenwerking tot stand is gekomen 
op het gebied van veiligheid. Wat betreft 
‘Routenetwerken en voorzieningen’ heb 
ik eerder al mijn zorgen over de infra - 
structuur benoemd. De fluctuerende 
waterpeilen in de rivieren gaan van grote 
invloed zijn. Wij moeten nadenken over 
welke rol wij hierin willen gaan vervullen 
en onze rol opeisen als het gaat over 
waterrecreatie. Wat betreft ‘duurzaam-
heid’ ben ik van mening dat we dit snel 
moeten gaan oppakken. Maar dan wel 
met een positieve houding: liever   mee- 
werken onder voorwaarden, dan de 
hakken in het zand. Voor de komende 
jaren wordt dit echt een belangrijk thema.”

Op welk onderwerp denk je dat de 
samenwerking in de toekomst 
belangrijk zal worden of zijn?

De laatste vraag is bij de voorgaande 
vragen al meerdere keren beantwoord: 
het is duidelijk hoeveel belang Geertzen 
hecht aan een intensievere samenwer-
king tussen de partners. Met name als 
het gaat om gezamenlijk onderwerpen 
agenderen én ook oppakken. Eén ding 
wil Geertzen nog wel toevoegen: “Ik vind 
het wel ontzettend goed dat de stichting 
er is! Als de stichting nou net zo groot 
en sterk zou worden als werd beoogd 
door haar oprichters en huidige deelne-
mers, dan zouden we grote stappen 
vooruit kunnen maken op het terrein van 
waterrecreatie en deze sector goed op 
de kaart kunnen zetten binnen de BV 
Nederland.”   

“SOMMIGE PARTNERS 

BINNEN WATER-

RECREATIE NEDERLAND 

HEBBEN HET SPEL VAN 

PUBLIC AFFAIRS ZEER 

GOED ONDER DE KNIE EN 

SPELEN HET SPEL ZEER 

GOED, MAAR ANDEREN 

DAARENTEGEN ZIJN  

NOG NIET ZOVER.”
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In april spraken we met Fred Bloot, adjunct-directeur van  
Sportvisserij Nederland, vanwege de coronamaatregelen het  
eerste interview via een videoverbinding.

SPORTVISSERIJ NEDERLAND

FRED BLOOT 
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Wat is je persoonlijke drijfveer om je 
in te zetten voor de waterrecreatie?

“Ik loop als sportvisser al van jongs af 
aan langs de waterkant. Al op vrij jonge 
leeftijd ben ik bestuurlijk aan de slag 
gegaan binnen hengelsportverenigingen. 
Ik ben opgegroeid in de omgeving van 
Groningen, Haren en daar was altijd 
genoeg water in de buurt”, begint Bloot 
enthousiast. “Ik kom daar nog ieder jaar 
een keer terug, samen met een groep 
vrienden gaan we vissen in een prachtig 
natuurgebied van Natuurmonumenten.”
Na een korte pauze: “En als je me naar 
mijn drijfveer vraagt… soms rol je ergens 
in. Tot twintig jaar geleden was ik 
 directeur van een opleidingsinstituut.  
En omdat ik als bestuurder al actief was 
binnen een hengelsportvereniging kreeg 
ik de vraag of ik interesse in een move 
had. En zo ben ik in dienst gekomen bij 
wat nu Sportvisserij Nederland is. Ik had 
25 jaar geleden niet kunnen bevroeden 
dat ik voor de hengelsport zou gaan 
werken, dus echt een drijfveer kun je  
het niet noemen. Nu zet ik me met  
veel plezier in voor de hengelsport in 
Nederland en daarbuiten als president 
van de Europese hengelaars.”

Wat draag je als organisatie bij aan 
het realiseren van de Toekomstvisie 
Waterrecreatie?

“Ongemerkt is dat ontzettend veel”, vindt 
Bloot. “Op het gebied van duurzaamheid 
en milieu zijn we heel actief met de 
green deal die we hebben met de over-

heid op het gebied van het terug dringen 
van loodgebruik. Verder zetten we ons 
veel in voor vismigratie en de verbetering 
van de kwaliteit van het water. En dan 
bedoel ik niet de chemische kwaliteit, 
maar ook de natuurlijke kwaliteit van het 
water moet op een goed niveau zijn om 
te kunnen recreëren. Water is meer dan 
alleen maar water, dat is een heel eco-
systeem waar je als waterrecreant van 
geniet. Als er geen visjes meer zouden 
zijn als voedsel voor vogels, dan komen 
die vogels niet meer op het water en 
wordt het er minder aantrekkelijk.  
En dat zijn zaken waar wij ons enorm 
voor inzetten. Wij zijn dus niet alleen een 
van de grootste gebruikersgroepen van 
het water, we zijn ook een organisatie 
die beheert. En dat is iets bijzonders.  
De meeste recreatie organisaties 
consumeren alleen, maar wij zijn 
gewend aan beide kanten van de lijn  
te staan. We werken dus ook goed en  
in goed overleg samen met natuur-
organisaties, omdat dat beheer altijd 
ook in onze genen heeft gezeten.”

Een voorbeeld van de beheerdersrol  
die Sportvisserij Nederland heeft is 
 bijvoorbeeld de samenwerking met de 
waterschappen in visstand beheer-
commissies. De aangesloten sportvissers 
hebben hun eigen rol in het beheer van 
hun eigen water, bijvoorbeeld als het 
gaat om de visstand, onderhoud van 
voorzieningen en steigers of oever-
verbetering. “De gebruikers zijn er dus 
ook zelf echt mee bezig, en daar zit een 
grote meerwaarde in”, vervolgt Bloot.
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“ WATER  
IS VEEL  
MEER DAN  
ALLEEN  
MAAR  
WATER”



22  |  ZEVEN VRAGEN AAN...

Wat zie je als belangrijke 
 ontwikkelingen op het gebied  
van waterrecreatie?

“Dat we de krachten bundelen en 
samenwerken, en dat we de gespreks-
partner worden voor de overheid.  
We zijn nu nog wat te versplinterd.  
Het ontbreekt nog aan het vormen van 
één loket of aanspreekpunt vanuit de 
overheid. Dat is iets wat we moeten 
 realiseren, dat je als totale waterrecreatie-
sector op de kaart staat. Beleidsmatig is 
het ook nog wat versplinterd: je hebt 
Rijkswaterstaat, de waterschappen, 
maar in ‘Den Haag’ is nergens een loket 
bij één van de ministeries wat gaat over 
de waterrecreatie. Ook dat is versplinterd 
en de overheid verschuift soms verant-
woordelijkheden; dat moet gaan 
 veranderen. Ik zie dat als een belangrijke 
ontwikkeling die moet gaan plaatsvinden. 
Het is tegelijk ook één van mijn drijf- 
veren om te gaan meewerken aan 
 Waterrecreatie Nederland. En er is al 
veel bereikt, destijds was de sector nog 
veel meer versnipperd. En dat is een 
belangrijke ontwikkeling: zonder eenheid 
in de waterrecreatiesector blijf je in de 
marge opereren. Niet alleen binnen de 
sector is die samenwerking nodig.” Bloot 
voegt er aan toe: “We moeten ook ‘over 
de heg’ blijven kijken en de voelsprieten 
in de maatschappij houden. Sportvissen 
is helemaal in de samenleving verweven. 
De verbinding zoeken met het bredere 
veld is vanuit sociaaleconomisch 
 oogpunt dan ook heel belangrijk.”

Waarom is de samenwerking/
partnerschap met Waterrecreatie 
Nederland belangrijk voor jouw 
organisatie?

“Voor ons is die samenwerking om 
 verschillende redenen belangrijk. In de 
eerste plaats om in contact te komen 
met je ‘broeders’ uit de waterrecreatie. 
Maar vooral vanwege de platformfunctie 
tussen privaat en publiek. Die vind ik 
heel belangrijk, en het is een unieke 
 formule die je nergens verder tegen komt 
en die je echt moet koesteren.  
De stichting geldt als katalysator tussen 
publiek-private partijen en verkleint de 
afstand tussen de overheid en private 

“WE MOETEN 

ERVOOR ZORGEN DAT 

DE WATERRECREATIE 

MEEBEWEEGT MET DE 

SAMENLEVING EN ALS 

ER ONTWIKKELINGEN 

ZIJN MOET JE DAAROP 

ANTICIPEREN.”
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partijen. Het gaat verder dan belangen-
behartiging, die vindt op andere plekken 
plaats. Het is ook belangrijk dat dit plat-
form niet wordt gebruikt voor de eigen, 
smalle boodschap. Het moet juist 
worden ingezet voor meer algemene 
zaken, bruggen slaan en maatschappe-
lijke tendensen. Het is daarom belangrijk 
dat er brede onderwerpen op de agenda 
worden gezet, onderwerpen zoals 
 klimaatadaptatie, waterplanten of 
waterkwaliteit”, aldus Bloot.

Wat is de belangrijkste mijlpaal  
die bereikt is in de samenwerking 
afgelopen jaren?

“In de eerste plaats is dat het feit dat  
de BRTN gewaarborgd is door de 
 stichting. Ik heb daar veel respect voor.  
Een andere mijlpaal is voor mij het 
 landelijke symposium waterplanten  
dat we vorig jaar hebben georganiseerd, 
maar vooral ook dat daar een vervolg 
aan wordt gegeven. Het is één van de 
eerste onderwerpen die we vanuit de 
sector landelijk hebben geïnitieerd.  
Het zou alleen prettig zijn als we een 
andere financieringsvorm zouden 
hebben, zodat je je op dit soort zaken 
kunt concentreren. Nu levert het  
veel werk op, maar daar staan geen 
inkomsten tegenover.”

De ambities van Waterrecreatie 
Nederland zijn gebaseerd op de 
speerpunten ‘Duurzaamheid’, 
‘Routenetwerken en voorzieningen’ 

en ‘Veiligheid’ met als overkoepe-
lend thema ‘Waterbeleving’. Waar zie 
je kansen voor concrete resultaten 
en intensievere samenwerking?

Bloot: “Zoals ik eerder al zei: Routenet-
werken en voorzieningen is geborgd in 
de BRTN. Veiligheid is een goedlopend 
project in de vorm van ‘Varen doe je 
Samen!’, waaraan Sportvisserij Neder-
land ook bijdraagt. Maar ik ben van 
mening dat we als stichting meer  
op de processen moeten focussen dan 
op de concrete resultaten. We moeten 
ervoor zorgen dat de waterrecreatie 
meebeweegt met de samenleving en als 
er ontwikkelingen zijn moet je daarop 
anticiperen. De stichting is een platform 
dat we gebruiken om bepaalde zaken te 
agenderen, maar de partners en bonden 
moeten de resultaten boeken.”

Op welk onderwerp denk je dat  
de samenwerking in de toekomst 
belangrijk zal worden of zijn?

“Voor de toekomst is een duurzame 
financiering echt een belangrijk 
 aandachtspunt. Misschien wordt dat 
makkelijker als de stichting verder 
 o ntwikkeld tot hét kenniscentrum op  
het gebied van waterrecreatie, wat mijn 
originele wens is. Dan kan niemand 
meer om de stichting heen en kun je 
 vervolgens de partijen bij elkaar brengen 
en breed maatschatschappelijke ont-
wikkelingen in de watersport aan de 
orde stellen.”   



024  |  ZEVEN VRAGEN AAN...



WATERRECREATIE NEDERLAND  |  25

Z E VE
N

 V
R

AGEN A
A

N
. .

.

In mei spraken we met Bob Verburg, voorzitter van de Commissie 
van Advies, via een videoverbinding.

Wat is je persoonlijke drijfveer om je 
in te zetten voor de waterrecreatie?

“Ik vaar al mijn hele leven. Het water 
geeft mij het gevoel van vrijheid. Dat is 
mijn persoonlijke drijfveer. Het uitzetten 
van koersen is ook onderdeel van bij 
mijn werk- en levensstijl. Daarom heb  
ik ook een kompas opgenomen in mijn 
bedrijfslogo. En als de wind draait, moet 
je opeens veranderen. Dat is in het 
 dagelijks leven voortdurend het geval. 
Op het water heb ik geleerd om daar 
goed mee om te gaan”, begint Verburg. 
“Soms denk ik wel eens dat ik geboren 
ben op het water. Ik ben opgegroeid aan 
het water van de Wijde Aa, waar mijn 
grootouders een boerderij hadden.  
Dat was vlak na de oorlog, dus er was 
niet veel geld. Maar ik herinner me die 
periode alsof het altijd vakantie was. 

Van jongs af aan gingen we varen met 
zo’n ijzeren roeiboot, zoals je ze nu  
nog wel eens in de polder ziet liggen.  
Ik ben altijd blijven varen en het ging  
van een roeibootje naar een kleine 
 zeilboot. Daarna naar een grotere zeil-
boot,  vervolgens naar een motorboot  
en daarna naar een kleine motorboot.  
Uiteindelijk vaar ik nu in een sloep.”

Ook professioneel houdt Verburg zich  
al jaren bezig met waterrecreatie.  
“Toen ik gedeputeerde werd van de 
 provincie Noord-Holland heb ik me ook 
sterk gemaakt voor de waterrecreatie. 
Dat was aan het eind van de vorige 
eeuw. Ik vond het met name belangrijk 
dat er doorgaande vaarroutes zouden 
komen en dat men rondjes kon varen, 
zonder belemmeringen. Dat heeft ertoe 
geleid dat ik me ging bezighouden met 

COMMISSIE VAN ADVIES

BOB VERBURG 
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het routevaarnet, de BRTN. Ik werd voor-
zitter van de Commissie van Advies 
(CvA) van het toenmalige SRN (Stichting 
Recreatietoervaart Nederland, de voor-
loper van Waterrecreatie Nederland, red.). 
Daar waren alle ambtenaren die zich 
met water bezighielden bij betrokken,  
en dat waren er toen nog heel veel,  
om te werken aan een verbetering van 
het routevaarnet.”
 
Wat draag je als organisatie bij aan 
het realiseren van de Toekomstvisie 
Waterrecreatie?

Verburg is sinds 2013 voorzitter van  
de Commissie van Advies en in die 
 hoedanigheid bestuurslid van Water-
recreatie Nederland en diens voorganger 
SRN. “Bij de doorstart van SRN heb ik 
gezegd dat het van belang is dat er een 
commissie van advies zou komen,  
die niet direct verbonden is aan partijen 
die al deelnemen aan bestuur van Water-
recreatie Nederland. Op die manier is er 
een klankbord, ook in het bestuur, om te 
kunnen luisteren naar opvattingen die 
niet direct aan partijen te binden zijn.”

Verburg werd vervolgens gevraagd om 
voorzitter te worden en de samenstelling 
van de commissie van advies voor zijn 
rekening te nemen. “Het profiel voor de 
kandidaten was erg scherp neergezet: 
het moesten mensen zijn met een 
 kennisachtergrond, een financiële 
 achtergrond of ondernemers ofwel een 
infrastructurele achtergrond. En op die 
manier is de CvA dan ook samengesteld. 
We komen nu twee á drie keer per jaar bij 
elkaar en de adviezen van de commissie 
zijn wat verder reikend, bedoeld als stip 

op de horizon. En dat is belangrijk:  
veel belangenorganisaties zijn bezig met 
de dingen van vandaag en komen er niet 
toe om het te hebben over de dingen van 
morgen. De CvA helpt ze daarbij en 
draagt zo bij aan het realiseren van de 
toekomstvisie”, legt Verburg uit. “Binnen 
de Toekomstvisie Waterrecreatie houden 
we ons als Commissie van Advies bezig 
met de strategische onderwerpen.  
Het landelijk routenetwerk blijft daarbij 
een belang rijke, maar dan meer toege-
spitst op de kwalitatieve verbeteringen, 
op meer aandacht voor het stedelijke 
water, ook in het kader van de ruimtelijke 
ordening, aspecten van duurzaamheid. 
Maar ook aandacht voor het betrekken 
van andere doelgroepen bij de water-
recreatie, zoals jongeren. Watersport is 
over het algemeen georganiseerd rond 
een oudere doelgroep en wij zijn daarom 
bewust bezig om ook de zogenoemde 
durfsporten bij de watersport te betrekken 
en daar aandacht voor te vragen.”

“Daarnaast hebben wij elektrisch varen 
aangekaart als een heel belangrijk punt. 
Waarom? Omdat wij van mening waren 
dat niet alleen voor elektrisch varen,  
maar ook als het gaat om aspecten als 
ruimtelijke ordening of de organisatie  
van elektrisch varen in stedelijk water er 
een goede adviesrol voor Waterrecreatie 
Nederland zou liggen. Zo kan de stichting 
doorgroeien tot een echte autoriteit  
op het gebied van water recreatie.  
Daarbij heeft de Commissie van Advies 
voorgesteld om de naam te verruimen 
naar ‘Nederland Waterland’, wat veel 
meer alle aspecten die met water-
recreatie, het verblijven op het water  
en het genieten van het water, omvat.”
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“ WAT WEL BETER ZOU 

MOETEN, IS DE RELATIE 

TUSSEN HET PRIVATE EN 

HET PUBLIEKE DOMEIN.”

Wat zie je als belangrijke 
 ontwikkelingen op het gebied  
van waterrecreatie?

Deze vraag werd gesteld toen de beper-
kingen als gevolg van de coronacrisis al 
enige weken van kracht waren: “Je ziet 
nu een toenemende vraag naar genieten 
en het gevoel van vrijheid op het water. 
En dat bevestigt ook een ontwikkeling 
die zeker doorgaat, namelijk die van een 
sterkere maatschappelijke en politieke 
belangstelling voor het genieten op en 
van het water”, zegt Verburg. “Als je de 
situatie van nu vergelijkt met de tijd met 
de tijd dat ik nog voorzitter was van de 
Commissie van Advies voor het lande-
lijke basis recreatietoervaartnet (BRTN), 
moet je eigenlijk vaststellen dat de 
bestuurlijke betrokkenheid bij overheden 
– en ook de ambtelijke bezettingsgraad – 
een stuk minder is geworden. Met name 
die politieke aandacht is een tijdje 
 helemaal weg geweest en ik hoop en 
verwacht toch ook wel dat dat nu weer 
terugkomt.”

Om het belang van de aanwezigheid van 
water verder te benadrukken vervolgt 
Verburg: “Mijn devies is altijd: ‘Genieten 

op het water en genieten van het water’, 
en met die laatste bedoel ik dan ook alle 
mensen die fietsen of wandelen langs 
het water. En ik denk dat daar een 
belangrijke ontwikkeling voor de 
 toekomst ligt: de coronacrisis heeft 
blootgelegd dat er heel veel mooie 
 plekken zijn aan het water, die eigenlijk 
niet zo toegankelijk zijn. Dat heeft ook  
te maken met de structuur van besloten 
jachthavens, bijvoorbeeld van water-
sportverenigingen. Die liggen vaak in 
prachtige blauwgroene omgevingen. 
Maar die verenigingen zijn veelal georga-
niseerd vanuit de optiek: je wordt lid, 
krijgt een plaats voor een jaar en verder 
gaat het hek dicht en mag er niemand 
anders dan de passant komen.  
De Commissie van Advies heeft zeer 
recent geadviseerd om aandacht te 
vragen voor het feit dat bijvoorbeeld 
watersportverenigingen zich ook open 
zouden moeten stellen voor dagrecreatie. 
Dat zou een nieuwe inkomstenbron 
kunnen zijn, voor soms noodlijdende 
 verenigingen en het zorgt tegelijk voor 
verjonging. Dit past ook veel beter in de 
huidige tijd van de ‘plug-in-maatschappij’: 
als je ergens zin in hebt dan plug je in  
en er is veel meer keuze en variëteit als 
het gaat om ontspanning. Ik zie deze 
ontwikkeling zich verbreden, dat de 
 verenigingen zich gaan openstellen voor 
een ander type waterrecreant.”

Waarom is de samenwerking/ 
partnerschap met Waterrecreatie 
Nederland belangrijk voor jouw 
organisatie?

“Als voorzitter van de CvA draag ik bij aan 
de organisatie. Tijdens deze coronacrisis 
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is het belang van de samenwerking wel 
weer sterk naar voren gekomen. Je zag 
een palet aan protocollen en verschil-
lende regelgeving bij regio’s, gemeenten, 
maar ook in de watersportsector.  
Dat geeft het belang van een sterke 
 netwerkorganisatie, die autoriteit heeft, 
aan. En die moet ook in staat zijn om in 
dit soort crises op een gemeenschappe-
lijke manier aan te geven wat wél kan  
en wat niet kan, en dat daar ook naar 
geluisterd worden. En daarom is het ook 
belangrijk dat partijen zich binden aan 
zo’n organisatie. Zo’n crisis maakt alles 
wat vast zit vloeibaar, en daar moet je 
gebruik van maken,” aldus Verburg.

Wat is de belangrijkste mijlpaal  
die bereikt is in de samenwerking 
afgelopen jaren?

“Voor mij zijn vraagstukken als veilig- 
heid op het water in de campagne ‘Varen 
doe je Samen!’ en de verdere verbreding 
van het routevaarnet belangrijke mijl- 
palen. En bij die laatste niet alleen maar 
voor doorgaande vaarroutes, maar ook 
de stap wordt gezet naar classificatie 
van vaarroutes van kleinere boten”, zegt 
Verburg. “Wat wel beter zou moeten,  
is de relatie tussen het private en het 
publieke domein. Dat is eigenlijk iets te 
ver doorgeschoten naar mijn idee.  
‘Zij moeten het maar doen, die bootjes-
vaarders’, zegt de overheid vaak. En dan 
krijg je van die ingewikkelde discussies 
zoals we bijvoorbeeld bij de waterplanten 
gezien hebben. Uiteindelijk worden er wel 
oplossingen gevonden, maar het zijn wel 
ingewikkelde discussies. Ik hoop dat die 
klepel weer wat meer in het midden komt 
te hangen.”

Meer toegespitst op de ambities uit de 
Toekomstvisie Waterrecreatie vervolgt 
Verburg: “De eerste ambitie is toch om 
financiële middelen te krijgen om ook 
andere ambities te kunnen invullen. 
Basis daarvoor is voldoende economi-
sche, maatschappelijke en ruimtelijke 
betrokkenheid bij het genieten op en 
genieten van het water, de gehele 
 waterbeleving. Als dat er is, kun je ook 
veel meer investeren in bijvoorbeeld 
duurzaamheid, veiligheid en kwaliteits- 
verbetering.”

De ambities van Waterrecreatie 
Nederland zijn gebaseerd op de 
speerpunten ‘Duurzaamheid’, 
‘Routenetwerken en voorzieningen’ 
en ‘Veiligheid’ met als overkoepe-
lend thema ‘Waterbeleving’. Waar zie 
je kansen voor concrete resultaten 
en intensievere samenwerking?

“Het realiseren van je ambities hangt 
samen met de politieke agenda”, vervolgt 
Verburg. “Veiligheid en duurzaamheid 
staan daarop hoog genoteerd. Je moet je 
beseffen dat het nooit de bedoeling is om 
al je doelstellingen op hetzelfde moment 
of in hetzelfde tempo te realiseren.  
Het gaat er ook om waar de focus bij 
anderen ligt en de vraag hoe je je daar  
zo goed mogelijk bij kunt aansluiten.  
Als het gaat om thema’s als veiligheid  
en duurzaamheid zie ik wel verbindingen, 
je moet die termen breder zien. In de 
 verstedelijkte gebieden hangen ze duide-
lijk samen als je kijkt naar bijvoorbeeld 
zwemmen, wat zowel een aspect van 
 veiligheid als duurzaamheid – namelijk 
schoon water – bevat. Nu, tijdens de 
recente coronacrisis, zie je dat daar waar 



“ JE MOET 
ZEILEN OP 
DE WIND 
VAN  
VANDAAG”
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het groen en waterrijk is, er gelijk gebruik 
wordt gemaakt van deze gebieden.  
Naar mijn idee moet je van al je speer-
punten steeds proberen stukjes te 
 realiseren, maar dan moet je soms ze wel 
wat ruimer definiëren om de benodigde 
verbinding te maken met bredere maat-
schappelijke doelstellingen. Daarnaast 
vind ik onze internationale samenwerking 
heel belangrijk. Ik heb de afgelopen jaren, 
ook in mijn tijd als gedeputeerde, gemerkt 
en gezien dat internationale uitwisseling 
en samen werking buitengewoon belang-
rijk is. Ik voel mij een Europeaan en af en 
toe zie je in Nederland een golf ontstaan 
waarbij de blik weer naar binnen gekeerd 
wordt. Daarom is die internationale 
samen werking zo belangrijk, omdat een 
land als Nederland veel kan leren van 
andere landen en culturen. Ik ben er groot 
voorstander van dat Waterrecreatie 
Nederland daarmee doorgaat.”

Op welk onderwerp denk je dat  
de samenwerking in de toekomst 
belangrijk zal worden of zijn?

“Belangrijk is de financiering, een onder-
werp dat met enige regelmaat terug-
komt. Al in de tijd van minister Veerman 
(2002-2007, red.) was het vraagstuk van 
de financiering van de waterrecreatie 
aan de orde. Er werd toen gesproken 
over het heffen van een vorm van belas-
ting om de infrastructuur van de water-
recreatie te kunnen financieren. Daarna 
zijn er allemaal discussies geweest over 
de vorm waarin je dat zou kunnen doen. 
En dat is echt een uitdaging voor de 
 toekomst. En die uitdaging is in de 
eerste plaats dat ‘Nederland Waterland’ 

zich verder gaat ontwikkelen als autoriteit  
op het gebied van genieten op het water 
en genieten aan het water. En dat het 
publieke domein zich bewust wordt, 
mede door deze crisis dat dat buiten-
gewoon belangrijk is. En dat er dus ook 
geïnvesteerd moet worden in de infra-
structuur en het routenetwerk. Ik denk 
echter dat een heffing op de waterrecreant 
in ons belastingsysteem niet eenvoudig 
is. De vraag is ook of je dat zou moeten 
willen. Het lijkt mij verstandiger je tijd 
gebruiken door er op een ander manier 
naar te kijken. En dat is: dat Water-
recreatie Nederland in zijn oproep om 
aandacht te vragen voor een aantal knel-
punten die gefinancierd moeten worden, 
waarbij vaak ook het publieke domein 
een rol speelt. Maar waar ook de sector 
zelf er meer bij betrokken moet worden, 
ook in financiële zin en middelen voor 
beschikbaar stelt. In het verleden is er 
wel eens een poging gedaan om een 
zogenaamd ‘Blauwfonds’ te ontwikkelen. 
Dat was op zichzelf helemaal geen 
gekke gedachte, maar dan moet de 
sector wel een autoriteit zijn en eens-
gezind zijn om dat op een goede manier 
te kunnen invullen. Dat is die stip op de 
horizon, je moet er zelf in geloven. Er is 
een liedje ‘Je moet zeilen op de wind  
van vandaag’ (van Frans Mulder, Purper, 
red.). En ik zeg altijd, natuurlijk moet je 
dat doen, anders kom je niet vooruit. 
Maar je moet wel weten waar je naartoe 
wilt. Dus je moet je kompas en navigatie 
in de gaten houden. En is het niet 
linksom dan moet het maar over stuur-
boord. En soms heb je geluk, en kun je 
goede afstanden maken, door lekker 
voor de wind te varen.”   
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In juni blikten we terug met Peter Paternotte van De Toerzeilers,  
die toen op het punt stond afscheid te nemen als bestuurslid van 
Waterrecreatie Nederland. Paternotte was van 2003 tot 2010 
 voorzitter van De Toerzeilers en nu als erelid nog steeds actief 
betrokken bij de vereniging en de waterrecreatie in bredere zin.

DE TOERZEILERS

PETER PATERNOTTE
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Wat is je persoonlijke drijfveer om je 
in te zetten voor de waterrecreatie?

“Dat is een hele simpele eigenlijk”, 
steekt Paternotte enthousiast van wal, 
“dat is een levenslange liefde voor het 
water. En dan vooral voor het beleven 
van water en het omgaan met het water 
en de elementen. Ik heb grote zeilreizen 
gemaakt met mijn eigen zeiljacht,    
zee- en oceaantochten met bemanning 
en solo, ik heb de prachtige en ruige 
Schotse westkust verkend maar ik ben 
ook drooggevallen op de Wadden met 
een kleiner zeiljacht en heb veel op de 
Friese binnenwateren gevaren, ook met 
een jong gezin in open boten. En het bij-
zondere is dat het allemaal ‘iets heeft’. 
De interactie met de natuur, van genieten 
van de schoonheid en stilte maar ook 
het je meten met de elementen en daar-
bij op je zelf kunnen vertrouwen, het is 
allemaal mooi. Dat beleven is een gevoel 
dat bij je blijft. Voor mij is het ook meer 
dan een hobby of een liefde, het is een 
passie voor het water. Ik kan me het 
leven zonder een boot niet voorstellen, 
en zelfs als dat niet langer zou kunnen 
denk ik dat de passie blijft. Hoe mooi de 
bossen in ons land ook zijn, het is nog 
mooier om langs de grote rivieren te 
wandelen.”

Paternotte is al zo’n veertig jaar betrok-
ken bij de Vereniging van Toerzeilers. 
Eerst als lid van diverse commissies, 
daarna als bestuurslid en voorzitter en 
de laatste jaren vooral als belangen-
behartiger. De passie voor het water is 
daarbij altijd een grote drijfveer geweest. 
“Je wilt dat andere mensen daar ook 
 plezier aan beleven en met zo’n 

 vereniging kan je veel bieden. Als belangen- 
behartiger kan je verder op een andere 
manier bijdragen aan het kunnen genieten 
van water, door het belang ervan onder 
de aandacht te brengen, mede invloed 
uit te oefenen op regelgeving en vaar-
mogelijkheden en ook door watersporters 
zelf beter te informeren over waar ze 
rekening mee dienen te houden.”

Wat draag je als organisatie bij aan 
het realiseren van de Toekomstvisie 
Waterrecreatie?

“De Toerzeilers zijn destijds ook al 
betrokken geweest bij de totstandkoming 
van de Toekomstvisie, samen met heel 
wat andere partijen overigens. En we zijn 
er nog steeds mee bezig”, legt Paternotte 
uit. “De vereniging heeft een zeer actieve 
commissie ‘Vaarbelangen’ die op heel 
veel terreinen actief is en daarin ook 
nauw samenwerkt met Waterrecreatie 
Nederland en andere daarbij aangesloten 
organisaties.  

De doelstellingen van de Toekomstvisie 
sluiten op een aantal terreinen naadloos 
aan op die van de Toerzeilers.  
Kijk bijvoorbeeld naar toegankelijkheid 
en betaalbaarheid, laagdrempelige 
mogelijkheden voor waterrecreatie. 
Maar ook bereikbaarheid en goede 
 verbindingen tussen waterrecreatie 
gebieden zijn allemaal zaken waar  
De Toerzeilers zich druk over maken.  
En zeker niet minder belangrijk: veiligheid 
en in toenemende mate duurzaamheid, 
waar steeds meer focus op komt te 
liggen. Dat is in de loop der jaren wel 
wat veranderd. Veiligheid heeft altijd  
een belangrijke rol gespeeld, maar duur-
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zaamheid speelde vijftig jaar geleden 
nog niet of nauwelijks een rol. En dat is 
nu wel heel belangrijk geworden. Die 
boodschap binnen de vereniging over-
brengen is geen sinecure. Voorlichting 
en kennisoverdracht via website, nieuws- 
brieven en ons papieren magazine 
 ‘Toerzeilen’ dat nog onverminderd goed 
gelezen wordt, zijn de middelen daarvoor. 
Extern krijgt het meer en meer aandacht 
in de belangenbehartiging.”

Wat zie je als belangrijke 
 ontwikkelingen op het gebied  
van waterrecreatie?

“Met mijn veertig jaar historie kan ik  
het niet laten om even terug te kijken”, 
vervolgt Paternotte. “En wat je daarbij 

ziet is een enorme verbreding van water-
sport naar waterbeleving. Ooit had je 
kano’s, roeiboten, motorbootjes en 
-boten, open zeilboten en kajuitboten. 

Allemaal redelijk serieus met varen 
bezig. De ontwikkelingen zijn in de rich-
ting van meer sportieve beleving gegaan 
met waarschijnlijk als eerste de surf-
planken, begin jaren ’60. Daar stonden 
velen gapend van verbazing naar te 
kijken, dat was een revolutie: een zeiltje 
op een vlotje! En dat bleek geen kinder-
speelgoed maar bloedserieus. En daar  
is een scala aan brandingsporten bij 
gekomen. Waterscooters, ook zo’n  
‘fun’ gedreven watersport. Waterskiën  
– misschien een van de weinige oudere 
funsporten – heeft ook een evolutie 
doorgemaakt met zaken als wakeboards 
en allerlei planerende al dan niet 
opblaas contrapties. En dan de ontwik-
keling van het foilen, dat is fantastisch 
gewoon. Maar ook stand up paddling 
(‘suppen’), een heel andere – meer 
relaxte – manier om van het water te 
genieten.”

Paternotte ziet ook een sociaal-demo-
grafische verandering: “Vroeger was 
watersport vaak een keuze voor het 
leven. Je kocht een boot en daar ging  
je als gezin mee varen en recreëren.  
En dat ging van generatie op generatie 
zo door. Dat is niet meer zo, als ik naar 
mijn eigen kinderen kijk zie ik dat ook. 
Ze vinden het varen leuk, maar het is 
ondenkbaar dat ze hun eigen boot aan-
schaffen. Ze huren eens een mooie boot 
als het ze uitkomt en het is naast heel 
veel andere dingen onderdeel van hun 
leven. Dat is heel anders dan vroeger.

“ WAT OOK VERANDERD  

IS IN DIE AFGELOPEN 

VEERTIG JAAR, IS DAT  

ER STEEDS MEER 

 AANDACHT VOOR DE 

COMBINATIE VAN OF 

LIEVER RELATIE TUSSEN 

NATUUR EN WATER-

RECREATIE IS GEKOMEN.”



“ GEEN WATER- 
RECREATIE  
ZONDER NATUUR, 
GEEN NATUUR 
ZONDER WATER-
RECREATIE”
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Wat ook veranderd is in die afgelopen 
veertig jaar, is dat er steeds meer aan-
dacht voor de combinatie van of liever 
relatie tussen natuur en waterrecreatie 
is gekomen,” vervolgt Paternotte. “Vroeger 
zeiden we wel eens ‘geen waterrecreatie 
zonder natuur’ maar daar kun je aan 
 toevoegen ‘geen natuur zonder water- 
recreatie’, ofwel we dienen zoveel zorg 
te hebben voor de natuur dat we er in 
kunnen verblijven zonder schade aan te 
richten. Als je iets met waterrecreatie 
hebt neem je ook verantwoordelijkheid 
voor de natuur. Als wij er niet in slagen om 
de natuur goed te houden, dan kunnen we 
het recreëren ook wel vergeten. Dat besef 
begint gelukkig wel door te dringen.”

Waarom is de samenwerking/ 
partnerschap met Waterrecreatie 
Nederland belangrijk voor jouw 
organisatie?

Paternotte: “Dat is eigenlijk vrij simpel: 
als het gaat om de belangbehartiging 
voor je leden kun je in een groter 
 verband veel meer bereiken. We zijn  
de grootste watersportvereniging van 
Nederland maar binnen de sector een 
relatief kleine speler als het om belangen-
behartiging gaat. Samenwerking is dus 
essentieel. En het klinkt misschien 
 idealistisch – en dat is het misschien 
ook wel – maar zo kun je ook een hele-
boel dingen doen voor mensen die geen 
lid van je vereniging zijn. In essentie is 
het een ‘win-win- situatie’ die twee 
kanten op werkt.”

Wat is de belangrijkste mijlpaal  
die bereikt is in de samenwerking 
afgelopen jaren?

Op deze vraag antwoordt Paternotte 
stellig: “Dat is de enorme sprong vooruit 
die gemaakt is als het gaat om de 
samenwerking binnen de sector. En het 
is de verdienste van Waterrecreatie 
Nederland (en zijn voorganger SRN, 
red.), dat die verbanden tot stand zijn 
gebracht. Dat heeft geleid tot een veel 
betere samenwerking en focus in de 
sector, en ook een veel betere taak-
verdeling. Er is veel meer vertrouwen  
in elkaar en ook wederzijdse erkenning. 
En dat vertaalt zich in resultaten,  
in gezamenlijke projecten en succesvolle 
activiteiten. Dat is aan de ene kant een 
onzichtbare en aan de andere kant een 
grote verdienste van Waterrecreatie 
Nederland, waar De Toerzeilers een 
stukje aan hebben bijgedragen. Er is 
sector breed echt een grote stap gezet 
in de manier waarop er samengewerkt 
wordt. De kunst is nu om dat verder uit 
te nutten en te behouden.”

De ambities van Waterrecreatie 
Nederland zijn gebaseerd op de 
speerpunten ‘Duurzaamheid’, 
‘Routenetwerken en voorzieningen’ 
en ‘Veiligheid’ met als overkoepe-
lend thema ‘Waterbeleving’. Waar zie 
je kansen voor concrete resultaten 
en intensievere samenwerking?

“Ik denk dat er grote kansen liggen  
op het gebied van duurzaamheid.  
Het belang ervan neemt alleen maar toe 
en de problemen zijn niet kinderachtig. 
De manier waarop tot op heden som-
mige zaken op dit gebied zijn aangepakt 
illustreert dat wel een beetje. Neem bij-
voorbeeld het lozingsverbod (toiletwater) 
voor de pleziervaart op de binnenwateren. 
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Dat werd in 2009 ingevoerd en daarbij 
werden wat subsidieregelingen ingesteld 
voor inbouw van vuilwatertanks voor 
jachteigenaren en afzuiginstallaties voor 
jachthavens. Per saldo heeft dat weinig 
opgeleverd en nu praten we over 
 verzegelen van buitenboordafsluiters  
en inbouwen van toiletwaterzuiverings-
apparatuur aan boord. Dat wordt een 
moeilijk traject waarbij nog steeds 
gedrag enerzijds en kosten anderzijds 
belangrijke factoren zijn. De insteek zou 
naar mijn mening meer gericht moeten 
zijn om het onder de aandacht te brengen 
van de problematiek als onderdeel van 
een groter geheel – duurzaamheid –  
en op het gezamenlijk vinden van goede 
aanpakken en oplossingen. De Kamer-
motie over het verzegelen van buiten-
boordafsluiters ging bij voorbeeld daar 
geheel aan voorbij. Een duurzaamheids-
agenda zoals nu bij Waterrecreatie 
Nederland in ontwikkeling is zal een 
geweldig middel kunnen zijn om het 
belang van dit speerpunt duidelijk te 
maken en om het handen en voeten te 
geven ofwel tot werkbare programma’s 
te komen. En – zeker zo belangrijk – 
onze leden ook te overtuigen van het 
belang van duurzaamheid voor een 
‘gezonde’ waterrecreatie in de toekomst. 
Het versterkt ook onze positie als private 
partijen  vis-a-vis de publieke sector en 
daar is niets mis mee.”

“Veiligheid is zeker ook een kansrijk 
speerpunt. Daar kan Waterrecreatie 
Nederland nog meer autoriteit verwerven. 
‘Varen doe je Samen!’ is weliswaar een 
op zichzelf staand project maar is 

natuurlijk ook de deskundige en succes- 
volle ‘arm’ van de Stichting, hoe dat ook 
juridisch is vormgegeven. Samenwerking 
in dit verband is er eigenlijk van het  
begin af aan geweest en zal alleen maar 
toenemen. Ik denk wel dat Waterrecreatie 
Nederland nog eens goed moet stilstaan 
bij de strategie op dit gebied voor de 
 langere termijn. Mijn idee zou dat van 
een expertise centrum zijn met deels 
gestructureerde programma’s en deels 
projectmatige taken waarbij de aan-
gesloten organisaties een substantiële 
rol kunnen spelen. Ik kan niet nalaten in 
dit verband nog even een knuppeltje in 
het hoenderhok te gooien ofwel de ‘vaar-
bewijsplicht’ te noemen. We hebben wat 
regels op dit gebied maar het onderwerp 
blijft maar terugkomen. Je hebt wel een 
vaarbewijs nodig voor een waterscooter 
die sneller dan 20 km/u kan maar niet 
voor een 14.9 meter lang motorjacht met 
15 ton waterverplaatsing en een snelheid 
van 19 km/u. En die worden speciaal zo 
gebouwd! De huidige klein-vaarbewijzen 
zijn gebaseerd op theoriekennis en 
 -examens, er zijn geen praktijkexamens. 

Vaarbewijzen zijn niet zaligmakend  
– vergelijk het met rijbewijzen – maar 
kunnen wel helpen veilig en verantwoord 
varen te bevorderen. Het CBR heeft nu de 
examinering van de VAMEX overgenomen 
en zal waarschijnlijk op enig moment ook 
de discussie aanzwengelen. De sector 
zou er goed aan doen zelf een visie te 
ontwikkelen over waar het op dit gebied 
naar toe moet. Ook daar kunnen de private 
partijen – in samenwerking – een rol bij 
spelen.”
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“Ook bij routenetwerken gaat het om  
een ‘win-win-situatie’”, zegt Paternotte.  
“Aan de ene kant kunnen we bijdragen 
aan het formuleren van wensen en 
mogelijkheden, het in de gaten houden 
van wat er aan problematiek is en komt 
en aan de andere kant meedenken over 
wat eraan gedaan zou kunnen worden 
en daarbij ook namens Waterrecreatie 
Nederland optreden. De Staande Mast 
Route is daar natuurlijk een heel goed 
voorbeeld van. Als het gaat om regionale/ 
gebiedsplanning geldt dat evenzeer.”

Op welk onderwerp denk je dat  
de samenwerking in de toekomst 
belangrijk zal worden of zijn?

Bij deze laatste vraag komt Paternotte 
weer terug op de ‘groene’ draad van  
het interview: “Dat is toch weer op het 
onderwerp Duurzaamheid. Het is nood- 
zaak en uitdaging. Ik zit er zelfs ook over 
te denken om mijn mooie maar wel 
 veertig jaar oude zeiljacht met bijna 
onverwoestbare dieselmotor toch met 
een elektrische aandrijving uit te rusten. 
Dat moet dan wel een stap vooruit zijn 
waar ik en anderen wat van kunnen 
leren. Ik denk dat duurzaamheid hét 
onderwerp voor de toekomst wordt.  

Al die andere dingen zullen ook blijven 
spelen: we zullen moeten blijven werken 
aan het toegankelijk houden van havens 
en vaarwegen, aan de voorzieningen 
voor de waterrecreatie, functionerende 
kunstwerken, waterplantenproblematiek. 
Maar er gaat een verschuiving plaats-
vinden, duurzaamheid gaat meer aan-

dacht vragen. Het is een vooralsnog een 
lastig onderwerp als het gaat om de 
acceptatie onder watersporters of liever 
gezegd: om het de juiste prioriteit te 
geven. Dat vraagt om structuur, focus  
en volhouden.”

Tot slot heeft Paternotte als scheidend 
bestuurslid nog een afsluitende bood-
schap: “De drijfveer om mij in te zetten 
voor de waterrecreatie is natuurlijk niet 
weg. En ik hoop dat andere mensen die 
drijfveer ook zullen hebben of krijgen.  
Ik heb iets met water, met het beleven 
van water en het omgaan met water.  
Ik hoop dat zo’n koepelorganisatie als 
Waterrecreatie Nederland ook helpt om 
mensen bewust te maken van het feit 
dat er zoiets moois is. Het gaat niet 
alleen om alle praktische en technische 
zaken, maar ook om het emotionele 
aspect van waterbeleving. We zijn echt 
bezig met iets bijzonders!”   

Peter Paternotte heeft na bijna 4 jaar 
afscheid genomen als bestuurslid van 
Waterrecreatie Nederland, maar blijft 
actief binnen De Toerzeilers en andere 
watersportverenigingen. 

Harry Wagemakers, watersporter, 
oud-voorzitter en oud-secretaris van 
het Watersportverbond en ook water-
schapsbestuurder is Paternotte per  
25 juni 2020 opgevolgd in het bestuur 
van  Waterrecreatie Nederland. 
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 In augustus spraken we met Jan Röben, voorzitter van het Netwerk 
Waterrecreatie.

NETWERK WATERRECREATIE

JAN RÖBEN

Wat is je persoonlijke drijfveer om je 
in te zetten voor de waterrecreatie?

Naast zijn voorzitterschap van het  
Netwerk Waterrecreatie is Röben al jaren 
actief als bestuurslid van de Vereniging 
Wadvaarders. Als Röben begint te 
praten, blijkt al snel waar die passie voor 
het Wad en het water vandaan komt.  
“Ik ben zo ongeveer geboren op het wad, 
in het noorden van Groningen. We hadden 
uitzicht op Borkum en Rottumeroog als 
ik op het dak van mijn ouderlijk huis 
klom. Zo groeide ik op met water en het 
wad en de luchten en de wind. Nederland 
ten top, en daarmee ben ik van jongs af 
aan vertrouwd geraakt”, vertel Röben. 
“Pas wat later, in mijn studententijd,  
heb ik geleerd dat waterrecreatie zelf 
heel individueel is. Dat vind ik ook het 
leuke, het komt op jezelf aan. Maar daar-

naast is de wereld van de waterrecreatie 
ook heel gezellig en collectief. En in dat 
wereldje heb ik me altijd heel erg op mijn 
gemak gevoeld. De persoonlijke drijfveer, 
om me daar bestuurlijk mee te gaan 
bezighouden, komt voort uit het feit dat 
recreatie, en vooral waterrecreatie, altijd 
ondergeschikt is aan allerlei andere 
 nationale of regionale overwegingen. 

Dus als watersportclub moet je goed op 
je tellen passen dat je gehoord wordt als 
er dingen geregeld en besloten worden. 
Waterrecreatie heeft de neiging om een 
beetje als sluitstuk te fungeren. Dat ligt 
ook aan de organisaties zelf, die hebben 
de neiging veel met zichzelf bezig te zijn 
en kijken niet erg buiten. Bij de Wadvaar-
ders hebben we dat ook gemerkt en dat 
was de drijfveer om ook bestuurlijk mee 
te gaan doen.”



“ PROBLEMEN  
VERBINDEN  
NU EENMAAL,  
DAT IS HET  
MOOIE ERVAN”
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Wat draag je als organisatie bij aan 
het realiseren van de Toekomstvisie 
Waterrecreatie?

Het Netwerk Waterrecreatie is natuurlijk 
niet ‘een organisatie’ maar verbindt 
diverse partijen uit de waterrecreatie-
sector. De vorming van het Netwerk komt 
voort uit één van de organisatorische 
ambities van de Toekomstvisie Water-
recreatie, namelijk het versterken van de 
samenwerking in de sector. “Het Netwerk 
biedt een platform voor individuele 
 organisaties om gehoord te worden en 
om met elkaar te overleggen. Omdat  
verschillende leden op eigen houtje 
soms te klein of te regionaal of te weinig 
georganiseerd zijn, maakt zo’n netwerk 
gewoon ‘samen sterk’”, vervolgt Röben.

“Het netwerk is de facto de gebruikers-
groep van Waterrecreatie Nederland en 
die heb je natuurlijk nodig. Het is een 
samenwerkingsverband, zij het wel een 
dunne in mijn beleving. Maar het is ook 
tegelijk één van de weinige overkoepe-
lende waterrecreatie-organisatievormen 
waar leden van heel verschillende 
 pluimage elkaar kunnen ontmoeten. 
Deze coronatijd is dan ook funest, want 
je ontmoet elkaar niet meer echt, alleen 
digitaal. En omdat de vraagstukken  
geen hapklare brokken zijn, maakt dat 
het  lastiger. Het primaire doel van het 
 netwerk is de samenwerking, maar dan 
moet je wel de gedeelde thema’s weten 
te vinden. Op regionaal niveau is dat 
vaak duidelijk. Maar de logica waarom 
duikers en surfers bij elkaar zouden 
moeten komen is minder voor de hand 
liggend. De thema’s die je deelt, die vind 
je vaak pas als je bij elkaar komt.  

Problemen verbinden nu eenmaal, dat is 
het mooie ervan.”

Wat zie je als belangrijke 
 ontwikkelingen op het gebied  
van waterrecreatie?

Enthousiast vervolgt Röben: “Daarvoor 
heb ik de afgelopen weken heel wat 
input gekregen. Voor het eerst zijn mijn 
vrouw en ik dit jaar met een motorbootje 
door Nederland gaan varen. Die wereld 
kende ik niet heel goed. Normaal zeil ik 
op wat ruimer water, dat is veel meer 
individueel. Nu heb ik gemerkt dat dat in 
het binnenland heel anders is. Daar is 
het heel sociaal en een heel gemeen-
schappelijke beleving. Ik zie dat als 
belangrijke ontwikkeling: de massaliteit 
van waterrecreatie. Met mooi weer zie  
je zo’n beetje alles wat kan drijven op  
en in het water, ik heb nog nooit zoveel 
suppers bij elkaar gezien. We hebben in 
Nederland een recreatie-economie en 
als je het vergelijkt met zo’n 20 jaar 
 geleden dan zie je dat het veranderd is, 
en veel massaler is geworden. En dat  
is ook spannend want dat geeft andere 
vraagstukken. Kijk naar economie, 
natuur, recreatie: dat moet allemaal in 
een beperkte ruimte. En doordat de 
recreatie zo massaal is geworden, wordt 
het erg zichtbaar. Overigens definieer ik 
dat niet als een probleem. Ik heb gezien 
dat het heel gemoedelijk verloopt.”

Een andere ontwikkeling die Röben ziet, 
hangt hiermee misschien wel samen: 
“Je ziet een duidelijke verschuiving van 
eigendom naar ‘huur’ en ‘leen’ van boten. 
Overigens is dat nog lang niet de meer-
derheid, veel mensen willen graag zelf 
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iets hebben wat drijft. Maar er wordt 
gemakkelijk geleend en gehuurd en dat 
heeft die massaliteit natuurlijk gevoed. 
En daardoor wordt de ‘vergrijzing in de 
watersport’ een beetje opgevangen en 
het zorgt ervoor dat het aantal vaar-
bewegingen niet echt afneemt. In de 
basis vind ik dat een heel positieve 
 ontwikkeling, want zo komt watersport 
en waterrecreatie binnen handbereik van 
grotere aantallen mensen. En dat levert 
verrijking op.”

Waarom is de samenwerking/ 
partnerschap met Waterrecreatie 
Nederland belangrijk voor jouw 
organisatie?

“Je zou kunnen zeggen: het Netwerk is, 
naast de publieke organisaties en de 
ondernemers, de gebruikersgroep 
binnen Waterrecreatie Nederland; dát 
zijn de waterrecreanten. Denk hierbij aan 
de Wadvaarders, NKV, NOB, Scouting en 
ook de KNRM en de Reddingsbrigade. 
Een aantal grote waterrecreatie-organi-
saties zoals Sportvisserij NL, Toerzeilers 
en Watersportverbond, KNRB en de VNM 
zijn ook rechtstreeks vertegenwoordigd 
in het bestuur van Waterrecreatie  
Nederland. Dat is soms zoeken in de 
balans tussen zaken die spelen op 
niveau van de stichting en het netwerk.”

Wat is de belangrijkste mijlpaal  
die bereikt is in de samenwerking 
afgelopen jaren?

“Wat ik denk te zien is dat Waterrecreatie 
Nederland gewoon zichtbaarder is 
geworden, en sterker wordt”, vervolgt 
Röben. ”En dat is een compliment.  

De leden van het Netwerk hebben daar 
baat bij. Een steviger Netwerk zal een 
gevolg zijn van een beter opererend en 
sterker wordend Waterrecreatie Neder-
land. Mijn hoop is helemaal gevestigd 
op een bloei van de stichting! Ik denk 
wel te zien dat die ontwikkeling er is.
Maar we hebben wel een handicap als 
Waterrecreatie Nederland. Ik had het 
persoonlijk prima gevonden als de 
 stichting rond de coronasituatie meer de 
‘lead’ had genomen. Dat is soms lastig 
vanwege het publiek-private karakter 
van de stichting. Een sterke gebruikers-
groep zou Waterrecreatie Nederland 
 legitimeren om zich wat dat betreft meer 
uit te spreken richting de publieke kant. 
Maar dat is een ingewikkeld proces, 
want je hebt beide kanten nodig.”

De ambities van Waterrecreatie 
Nederland zijn gebaseerd op de 
speerpunten ‘Duurzaamheid’, 
‘Routenetwerken en voorzieningen’ 
en ‘Veiligheid’ met als overkoepe-
lend thema ‘Waterbeleving’. Waar zie 
je kansen voor concrete resultaten 
en intensievere samenwerking?

“In de eerste plaats: als je het hebt over 
duurzaamheid en veiligheid, dan is het 
evident dat je daaraan moet werken om 
je maatschappelijke draagvlak te ver-
sterken. De maatschappij moet zien dat 
de waterrecreatiesector zijn verantwoor-
delijkheid neemt. Daar heb je logischer-
wijs de gebruikersgroep bij nodig om dat 
te bereiken. Per slot van rekening zitten 
daar de watersporters die het moeten 
laten zien als het gaat om veiligheid en 
duurzaamheid. En als stichting kun je 
het niet over zulke thema’s hebben als je 
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geen rechtstreekse verbondenheid hebt 
met de achterban waar het over gaat”, 
legt Röben uit. “Kijk je naar de speer-
punten als Duurzaamheid, Routenet-
werken en voorzieningen en Veiligheid, 
dan zijn dat typisch de thema’s waarop 
zo’n diverse groep als het Netwerk ook 
te verenigen is. Onderwerpen als anti-
fouling, energietransitie en toiletlozingen 
leven erg bij de leden. Het interessante 
is dat het geen handige onderwerpen 
voor watersporters zijn, maar dat ze zich 
goed realiseren dat die werkelijkheid op 
ze afkomt en dat ze daar iets mee 
moeten. Ik heb dat ook bij de Wadvaar-
ders gezien: binnen twee jaar tijd is het 
besef ingedaald dat op deze onderwerpen 
stappen moeten worden gezet. En dat 
mopperen niet helpt, maar dat je beter 
mee kunt denken, praten en bijdragen.”

Op welk onderwerp denk je dat  
de samenwerking in de toekomst 
belangrijk zal worden of zijn?

“De focus op enerzijds Routenetwerken 
en anderzijds Duurzaamheid en Veilig-
heid vind ik meer dan prima. Dat is een 
lastige kluif, waar we jarenlang meer dan 
genoeg aan hebben. Maar het zijn ook 
thema’s met problemen waarop je elkaar 
kunt vinden en die verbindend werken”, 
zegt Röben. “Kijk je naar de toekomst 
dan denk ik dat Waterrecreatie Neder-
land een belangrijke steun kan geven  
als het gaat om regionale thema’s.  
Want hoewel het misschien om regionale 
problemen gaat, sta je met nationale 
 rugdekking gewoon sterker. Dus los van 
de hoofdthema’s blijven de initiatieven 
uit de regio heel erg de moeite waard om 
als stichting te blijven ondersteunen.” 

Ook herhaalt Röben nogmaals het 
belang van een goede organisatie:  
“Hoe organiseren we dat Netwerk 
 Waterrecreatie binnen Waterrecreatie 
Nederland op zo’n manier dat het voor 
de deelnemers logisch en aantrekkelijk 
wordt om eraan mee te blijven doen? 
Dat is een belangrijke voor de toekomst.”
Tot slot wijst Röben op het belang van 
een nationale gedragscode: “Als het 
gaat om beleving en recreatie, dan botst 
dat nog wel eens met de belangen van 
natuurorganisaties, we beconcurreren 
elkaar als het ware in de schaarse 
ruimte. Kijk je dan naar Duurzaamheid 
en Veiligheid dan zie je direct het belang 
van gedragsregels en gedragscodes.  
Dat is het middel om mensen te bereiken 
en aan het denken te zetten. Eén van de 
targets voor het Netwerk is wat mij betreft 
dan ook het hebben van een  nationale 
gedragscode. Daarmee kun je naar buiten 
laten zien dat je als sector je verant-
woordelijkheid neemt en herkent.”   

“ JE ZIET EEN DUIDELIJKE 

VERSCHUIVING VAN 

EIGENDOM NAAR ‘HUUR’ 

EN ‘LEEN’ VAN BOTEN.”
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Lees het interview met Joost Meijer, dat wij in de zomer van 2020 
voerden.

VERBOND NEDERLANDSE MOTORBOOTSPORT

JOOST MEIJER 

IN MEMORIAM

Joost Meijer

Begin september 2020 bereikte ons het 
verdrietige bericht dat Joost Meijer,  
tot eind augustus jl. bestuurslid bij 

Waterrecreatie Nederland namens het 
Verbond Nederlandse Motorbootsport 

(VNM), onverwachts is overleden. 
Hij was dit jaar 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 samen gewerkt.  
Wij verliezen met Joost een bij de 

 waterrecreatie zeer betrokken persoon. 
Naast zijn bestuurlijke werkzaamheden 
voor VNM en Waterrecreatie Nederland, 

was hij ook actief bij de KNMC. 
Hij was altijd bereid zijn juridische 

kennis in te zetten.



WATERRECREATIE NEDERLAND  |  45

Wat is je persoonlijke drijfveer om je 
in te zetten voor de waterrecreatie?

“Als klein jongetje was watersport heel 
erg belangrijk voor mij. Dat was in 
Eemnes aan de Eem, waar ik altijd met 
vriendjes en vriendinnetjes aan de 
waterkant te vinden was. We deden  
van alles wat met watersport te maken 
had in die tijd. Ik heb daar alleen maar 
warme gevoelens aan”, antwoord Meijer. 
“Vanaf het moment dat ik naar de 
 middelbare school ging nam dat wat af. 

Toen ik daarna ging studeren en hard 
ging werken, kwam het watersporten 
helemaal in het slob. Pas op latere 
 leeftijd zocht ik dat warme gevoel van  
de watersport weer, en toen heb ik het 
opnieuw opgepakt. Ik heb een soort  
oud scheepswrak gekocht, en dat ben  
ik in het kader van ontspanning gaan 
opknappen. Daarvoor heb ik diverse 
diploma’s en bewijzen gehaald. Toen 
ben ik ook gaan kijken wie en wat er 
 allemaal achter de watersport zitten. 
Ook ben ik gaan uitzoeken waar de toch 
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wel enigszins rare reputatie van de 
watersport vandaan komt; enerzijds kan 
iedereen met wat drijft het water op, 
anderzijds heeft het een soort aura van 
rijkdom en ‘het kan niet op’. Dat heeft 
iets tegenstrijdigs, maar het klopt wel 
want op en aan het water komen ver-
schillende werelden bij elkaar. En dat is 
nou precies wat ik zo belangrijk vind in 
de watersport. Daarom ben ik ook lid 
van de KNMC geworden met leden met 
veelal grotere, luxere jachten. En ben ik 
bij het VNM gaan kijken. VNM onder-
steunt nu juist de mensen die geen 
grote boot hebben. Daar gaat het meer 
over de techniek en over de communi-
catie tussen de werelden die we hiervoor 
hebben aangestipt.”

Wat draag je als organisatie bij aan 
het realiseren van de Toekomstvisie 
Waterrecreatie?

“Wat wij als VNM proberen bij te 
dragen”, vervolgt Meijer “is wat mij 
betreft een verbeterde communicatie.  
Ik vind dat we als watersporters zicht-
baar moeten zijn en worden en dat  
zichtbaarder moet worden wat een 
jachthaven is, in overdrachtelijke zin 
bedoel ik dat. Verenigingshavens zie ik 
als een sociaal maatschappelijk nood-
zakelijk ding: het gaat om mensen die 
daar heel veel om geven. Je leert er veel, 
je leert omgaan met vermogen, manieren 
noem maar op. En daar willen wij als 
VNM een bijdrage aan leveren.”

Meijer vervolgt “Als het gaat om het 
partnerschap wil ik eraan toevoegen:  
ik vind het heel belangrijk dat er contacten 
zijn tussen het reguliere recreëren op het 
water en de sportieve elementen op  
het water. Dat is ontzettend belangrijk, 
Nederland moet bewegen. De innovatie 
rond nieuwe watersporten, inspiratie 
door sportieve helden. Dat zijn zaken die 
de afgelopen drie jaren meer hun beslag 
hebben gekregen en ik vind dat een 
compliment voor Waterrecreatie Neder-
land. Maar vergeet ook de besturen van 
de havens niet, hoe die daarin mee pro-
beren te draaien. Dat is indrukwekkend 
om te zien. En daar ligt nog veel werk, 
zeker nu.”

Gevraagd naar hoe hij kijkt naar de 
 bijdrage van VNM aan het realiseren  
van de ambities uit de toekomstvisie 
zegt Meijer: “Ik ben nog niet tevreden, 
het is nog te klagerig. Dat wordt veroor-
zaakt door tekort aan geld. Ik zou willen 
 meedoen aan projecten, zodat mijn 
organisatie belangrijker wordt. 
 
Binnen de organisatie moet daarvoor 
ook wat veranderen. Nieuwe aanwas is 
ook bij ons belangrijk. Ik ben daarom 
onder meer begonnen met het organi-
seren van diverse cursussen. Dat is  
heel erg leuk om te doen. Het gaat  
om ‘in-house’ trainingen op het gebied 
van kwaliteitsverbetering maar door 
 verschillende omstandigheden is het 
nog niet goed van de grond gekomen.  



“ JE ZIET VEEL 
NIEUWE  
BEWEGING  
OP HET WATER,  
ER GEBEURT  
WEER EEN 
HOOP”
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Er is behoorlijke tegenstand tegen 
 veranderingen. Daar moet beweging  
in komen. We maakten een begin met 
onderhandelingstechniek, meteen 
gevolgd met een concrete zaak. Dat was 
bijzonder leuk. De volgende  training  
zou moeten gaan over bestuurs- en 
 vergadertechniek, want daar kunnen we 
– ik ook – hulp en inspiratie gebruiken. 
Het is er nog niet van gekomen.”

Wat zie je als belangrijke 
 ontwikkelingen op het gebied  
van waterrecreatie?

Meijer: “Ik denk dat waterrecreatie weer 
op een punt is aanbeland waar het een 
goede doorstart kan maken. Dat klinkt 
misschien cryptisch, maar wat ik bedoel 
is dat het snobberige er een beetje vanaf 
gaat en dat is goed. Je ziet weer veel 
meer zeilscholen, ‘vlokken’ met kleine 
zeilbootjes, verenigingen die actiever 
worden, op dinsdagochtend zie je 
mensen suppen. Allemaal nieuwe 
 beweging op het water, er gebeurt  
weer een hoop.” 

“De recente coronacrisis heeft daar ook 
een rol in”, vervolgt Meijer. “Die laat de 
noodzaak voor de watersportsector zien, 
het belang van naar buiten gaan, ook op 
het vele water dat we hebben. Het is 
daarom ook belangrijk om voorzichtig 
om te springen met wat we hebben.  
Het gaat dan enerzijds om het water,  
de omgeving, maar anderzijds ook om 

de verenigingen en de onder nemers.  
Dat gaat niet vanzelf, zie ook hoe een 
partij als HISWA Vereniging zich daar 
met veel enthousiasme op een zakelijke 
manier voor inzet.”

Waarom is de samenwerking/ 
partnerschap met Waterrecreatie 
Nederland belangrijk voor jouw 
organisatie?

Over deze vraag is Meijer duidelijk: 
“Zonder die samenwerking zou ik er 
geen gat in zien. Het brengt alle 
 belangen aan tafel. Wij zijn de kleinste 
van iedereen, niet qua aantallen maar 
wel qua sterkte, maar misschien ook wel 
de meest veeleisende. Er zitten allemaal 
participanten in VNM die het gratis 
willen hebben. Het is de enige mogelijk-
heid om aan die mensen uit te leggen, 
waarom samenwerken met anderen 

“IK DENK DAT 

WATERRECREATIE 

WEER OP EEN PUNT 

IS AANBELAND WAAR 

HET EEN GOEDE 

DOORSTART KAN 

MAKEN.”
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belangrijk is. Die groep vind vaak dat het 
allemaal teveel geld kost, en ze kijken 
niet verder dan dat. Ik ben het daar niet 
mee eens. Het kost helemaal niet zoveel 
geld. Enkel het bij elkaar brengen van alle 
belangen vind ik al heel zwaar wegen.”

Wat is de belangrijkste mijlpaal  
die bereikt is in de samenwerking 
afgelopen jaren?

“Ik heb hier wel over nagedacht”, vervolgt 
Meijer, “maar ik kan er maar betrekkelijk 
weinig over zeggen. Ten opzichte van de 
dag dat ik voor het eerst bij jullie kwam, 
vind ik dat VNM een stuk beter op de 
kaart staat. En makkelijk is dat niet, ook 
niet om die conclusie te trekken. Daar 
zijn intern veel discussies aan vooraf 
gegaan en dat is best lastig. Het draag-
vlak intern valt tegen, en ondanks de 
gevolgen van de coronacrisis vind ik wel 
dat dat verbeterd is.”

De ambities van Waterrecreatie 
Nederland zijn gebaseerd op de 
speerpunten ‘Duurzaamheid’, 
‘Routenetwerken en voorzieningen’ 
en ‘Veiligheid’ met als overkoepe-
lend thema ‘Waterbeleving’. Waar zie 
je kansen voor concrete resultaten 
en intensievere samenwerking?

“Ik ga heel praktisch zijn. Ik ben aan  
het nadenken en ook al een beetje aan 
het uitwerken geslagen, want dat gaat 
wat mij betreft natuurlijk over routenet-

werken en voorzieningen. Dat is een 
 ontzettend belangrijk thema voor de 
 participanten in VNM, die allemaal langs 
die route liggen. Die participanten zijn 
de mensen die zo’n routenetwerk ook 
kunnen faciliteren. Ik heb al veel van hen 
gesproken, langs de routes, en zij willen 
dat ook graag”, vertelt Meijer. “Er zijn 
havens die dat heel erg leuk vinden en 
ook graag een bijdrage willen leveren. 
KNMC heeft dit jaar vignetten uitgegeven 
voor een ‘voorkeurshaven’. Mensen die 
een pluim willen uitdelen die mogen dat 
doen. Ik heb dat zelf bij een haven 
gedaan. Die haven was daarmee enorm 
blij. Aan dit soort dingen zouden we als 
organisatie makkelijk een bijdrage aan 
kunnen leveren.”

Op welk onderwerp denk je dat  
de samenwerking in de toekomst 
belangrijk zal worden of zijn?

Meijer: ”Dan kom ik toch terug bij de 
noodzaak om te blijven inzien dat het 
belang van de één niet hetzelfde is als 
de som of een deel van het belang van 
allemaal. We moeten blijven praten en 
we moeten durven delen. En volgens mij 
lukt dat. Er zijn ook nog wel bugs te zien. 
Bij de coronamaatregelen is het voor 
ons nog wel lastig gebleken. De maat-
regelen zouden allemaal niet duidelijk 
zijn. Maar tegelijk wordt er vanuit ons 
ook weinig concreets ingebracht. In zo’n 
situatie zie je hoe belangrijk een goede 
samenwerking is.”   



“ OP HET  
WATER IS  
IEDER  
WEEKEND  
EEN BEETJE  
VAKANTIE”
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In september blikten we terug met Jan Dirk Heijnis, vertegenwoordiger 
van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB).

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ROEIBOND

JAN DIRK HEIJNIS

Wat is je persoonlijke drijfveer om je 
in te zetten voor de waterrecreatie?

Heijnis steekt enthousiast van wal en 
vertelt over de grote rol die waterrecreatie 
in zijn leven speelt: “Ik ben geboren in 
Arnhem. Mijn vader had een motorbootje 
en al vanaf dat ik een paar weken oud 
was zijn we gaan varen, mijn vader, 
moeder en mijn oudere broer, mijn zus 
en ik. Sindsdien ben ik altijd aan het 
watersporten gebleven en ik ervaar het 
ook als essentieel voor mij en mijn 
 familie. Wij hebben al jaren een zeilboot 
waarmee we met het gezin door Neder-
land en het Duitse Wad hebben gevaren. 
De zeilboot is nu voor de kinderen 
beschikbaar. Daarnaast hebben we een 
motorboot waarmee we door Noord- 
Europa varen. Uiteraard roei ik elke week 
een paar keer en als het water bevroren 
is dan schaats ik graag. Langs het water 
zijn, varen, roeien, schaatsen geven de 

broodnodige rust en afleiding om de 
hectiek van alledag te overkomen. En je 
hebt ieder weekend een beetje vakantie. 
Anderen daartoe de gelegenheid geven 
door aan de ontwikkeling van de water-
recreatie mee te werken motiveert mij 
om me ervoor in te zetten.”
 
Wat draag je als organisatie bij aan 
het realiseren van de Toekomstvisie 
Waterrecreatie?

“Op alle onderdelen van de Toekomst-
visie kan ik wel punten noemen waarop 
de roeibond zich inzet maar ik zal er een 
paar uitlichten”, vervolgt Heijnis. “Als het 
gaat om het toegankelijk maken van 
waterrecreatie, met name in stedelijke 
gebieden zie ik kansen. In en om de stad 
zijn altijd verbeteringen mogelijk om de 
waterrecreatie te verstevigen en voor 
meer mensen bereikbaar te maken.  
De roeibond vindt dat binnen uitbrei-
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dingen en herinrichting van stedelijke 
gebieden ook voor roeien in het aller 
vroegste stadium van de planontwikke-
ling voorzieningen voor roeien behoren 
te worden gepland, net als voor diverse 
andere sporten en activiteiten in en op 
het water. Dat gaat dan om plaatsen 
voor roeiaccommodaties en om het 
inrichten van wateren geschikt voor 
recreatief roeien en zo mogelijk ook  
voor wedstrijdtrainingen. Daarbij is het 
van groot belang dat bezien wordt hoe 
de diverse gebruikersvormen op het 
water ongestoord naast elkaar kunnen 
bestaan. Op dit punt zijn er wel zorgen: 
het wordt steeds drukker op het water. 
Veilig sporten komt op steeds meer 
plekken in de knel, dus dat is ook een 
punt van aandacht. Afgelopen zomer  
is wel gebleken dat veiligheid van toe-
nemend belang is, en dat besef moet bij 
alle vaarweggebruikers vergoot worden.”

Ook als het gaat om waterrecreatie als 
opstap voor watersporten op hoog 
niveau is roeien een goed voorbeeld: 
“Het bereiken van olympische kwaliteit 
van watersporten is goed voor de groei 
van de waterrecreatie en het groeien van 
de waterrecreatie is als basis voor top-
prestaties nodig. Eigenlijk is roeien daar-
voor een prachtig voorbeeld. Daartoe is 
het onontbeerlijk dat eigenlijk bij alle 
verenigingen goed en veilig wedstrijd-
trainingswater beschikbaar is en daar 
zet de roeibond zich voor in. Nieuwe 
watersportvormen zoals bijvoorbeeld 
coastal rowing, worden door ons actief 
omarmd. We zijn een scholenprogramma 
gestart om ook jonge kinderen de roei-
sport te laten ervaren. Hier doen nu  
32 scholen aan mee.”

Wat zie je als belangrijke 
 ontwikkelingen op het gebied  
van waterrecreatie?

“We hebben een recente toename van  
de activiteiten op het water in het 
 algemeen gezien. Het is belangrijk  
om die toename te bestendigen. Bij het 
roeien is het zo dat er in het algemeen 
een verloop van 10 tot 20 procent is bij 
roeiverenigingen, maar er is wel sprake 
van groei van het aantal roeiers, onder 
alle leeftijden. Door corona is de groei 
aan het begin van het jaar teruggezakt, 
omdat de nieuwelingen niet konden 
worden begeleid. Ik hoop dat het in het 
najaar weer verder aantrekt”, vervolgt 
Heijnis. “Verder is het een belangrijke 
opgave om alle diverse vormen van 
gebruik van het water veilig en naar 
ieders behoefte te laten samengaan.  
Het routenetwerk moet voor alle soorten 
watergebruik behouden blijven, uitge-
breid en verbeterd worden. Daarvoor is 

“HET IS EEN BELANG-

RIJKE OPGAVE OM ALLE 

DIVERSE VORMEN VAN 

GEBRUIK VAN HET WATER 

VEILIG EN NAAR IEDERS 

BEHOEFTE TE LATEN  

SAMENGAAN.”
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naar mijn idee een uitbreiding van het 
BRTNsysteem voor de kleine recreatie-
vaart inclusief roeien nodig. Ook is een 
bredere bewustwording bij bestuur en 
politiek nodig van de prachtige mogelijk-
heden om op, bij en in het water gezond 
te recreëren.”

Waarom is de samenwerking/ 
partnerschap met Waterrecreatie 
Nederland belangrijk voor jouw 
organisatie?

Heijnis: “De kennis van Waterrecreatie 
Nederland en het beschikbare netwerk 
biedt meer kansen voor waterrecreatie-
ontwikkeling. Daartegenover staat  
dat vooral lokaal voor het roeien 
 aandacht nodig is. De ervaring is dat 
roei verenigingen in steden moeite 
hebben hun roeiwater in stand te 

houden, en de verenigingen vrezen 
 daarmee in de knel te komen. Ook daar 
speelt de waterplantenproblematiek het 
water recreëren parten. Het belangrijkste 
motief om met Waterrecreatie Nederland 
samen te werken is dat je samen sterker 
staat en zo problemen kunt aanpakken. 
Er is een grote behoefte aan het veilig-
stellen van de wateren, ook voor het 
roeien, op de lange termijn. De classifi-
catie van recreatief water zou moeten 
uitgebreid worden met een classificatie 
voor roeiwater.”

Wat is de belangrijkste mijlpaal  
die bereikt is in de samenwerking 
afgelopen jaren?

In antwoord op deze vraag noemt 
Heijnis de KNRB een relatieve nieuwe-
ling in het bestuur van Waterrecreatie 
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Nederland. De bond trad in juli 2018 toe. 
“Het duiden van mijlpalen is voor een 
relatieve nieuweling moeilijk. De invloed 
van Waterrecreatie Nederland in het land 
is van een aanhoudend lange termijn 
karakter. De BRTN en wederom belang-
rijke positie in ‘Varen doe je Samen!’ zijn 
voor mij de meest in het oog springende 
onderwerpen.” aldus Heijnis.

De ambities van Waterrecreatie 
Nederland zijn gebaseerd op de 
speerpunten ‘Duurzaamheid’, 
‘Routenetwerken en voorzieningen’ 
en ‘Veiligheid’ met als overkoepe-
lend thema ‘Waterbeleving’. Waar zie 
je kansen voor concrete resultaten 
en intensievere samenwerking?

“Routenetwerken en voorzieningen, 
samen met veiligheid, zullen het meest 
concreet resultaat kunnen opleveren.  
De provinciale initiatieven die project-
matig worden opgepakt als vervolg op 
de blijvende BRTN-verworvenheden 
kunnen landelijk resultaat krijgen. 
Kansen liggen er op het gebied van 
 verbindingen van gebieden, beheer van 
bruggen en sluizen, uitbreidingen van 
wateren via bestemmingsplannen door 
netwerkinspanningen. Nieuwe stedelijke 
gebieden worden meer en meer op water 
georiënteerd. Iedereen vindt het kennelijk 
interessant om aan het water te wonen. 
Dat betekent ook dat het water, en ook 
bestaand water, gebruikt gaat worden 
voor allerlei bootjes en andere water-
gebruikers. En de voorzieningen die 
daarbij horen, zoals sluizen moeten 
hierop aangesloten worden”, zegt Heijnis. 

Soms gaat dat goed, soms zie je dat het 
water in zo’n nieuwe wijk verder nergens 
toe leidt. “Duurzaamheid is er een waar 
het hardst aan getrokken zal moeten 
worden. Het vervelende is, als het om 
boten en motoren gaat, dat die dingen 
zo’n lang leven beschoren zijn. Daarmee 
wordt het dus lastig om duurzaamheid 
door een soort natuurlijke vervanging te 
bewerkstelligen. Je hebt dus gedurende 
een lange tijd te maken met aanpas-
singen in bestaande bootjes. Dat geldt 
ook voor het onderwerp van toilet-
lozingen. Er is bij botenbezitters ook  
een grote weerstand tegen, dus dat gaat 
veel aandacht vragen. Als het gaat om 
de roeiverenigingen en -accommodaties 
zie ik wel al veel duurzame maatregelen.  
Op veel plekken zijn al zonnepanelen  
op de daken aangebracht en als er 
nieuwe accommodaties worden 
gebouwd, dat worden er duurzame 
materialen gebruikt.”

Op welk onderwerp denk je dat  
de samenwerking in de toekomst 
belangrijk zal worden of zijn?

Kijkend naar de toekomst zegt Heijnis: 
“De samenwerking zal in de toekomst 
vooral belangrijk zijn als het gaat om 
verbindingen maken en meer aandacht 
voor integrale passende inrichting voor 
optimale waterrecreatie en beleving.  
Dat moet via stedenbouwkundige 
 ontwikkeling en beheer door water-
beheerders en particulieren. Ook de  
toenemende drukte op het water en  
de afstemming tussen partijen zal de 
komende jaren aandacht vragen.”   
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In oktober interviewden we Ina Adema, voormalig burgemeester van 
Lelystad en bestuurslid van Waterrecreatie Nederland. Zij verruilde 
een maand eerder het burgemeestersambt van Lelystad voor dat 
van commissaris van de Koning in Brabant. 

GEMEENTEN

INA ADEMA
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Wat is je persoonlijke drijfveer om je 
in te zetten voor de waterrecreatie?

“Ik ben er niet echt mee opgegroeid. 
Mijn vader heeft wel een boot gehad, 
maar toen was ik het huis al uit.  
Tijdens mijn hele studententijd heb ik 
wel altijd geroeid”, start Adema. “Maar 
tijdens mijn werk als burgemeester van 
Lelystad vond ik het echt een hoogtepunt, 
dat ik regelmatig het water op mocht.”

Adema verruilde onlangs na vier jaar het 
burgemeestersambt van Lelystad voor 
dat van Commissaris van de Koning in 
Brabant. “Voor de gemeente Lelystad is 
waterrecreatie natuurlijk enorm belangrijk. 
Ik denk dat Lelystad qua oppervlakte een 
van de meest waterrijke gemeentes is, 
omdat een groot deel van het Marker-
meer bij Lelystad hoort. Er zijn dan ook 
vijf recreatiehavens. Je kunt niet om 
waterrecreatie heen als burgemeester 
van zo’n gemeente. Maar ook in de 
 provincie Noord-Brabant is water 
 gelukkig een belangrijk onderwerp!”

Wat draag je als organisatie bij aan 
het realiseren van de Toekomstvisie 
Waterrecreatie?

“Ik ga het antwoord wat breder trekken”, 
vervolgt Adema. “Er zitten grote verschil-
len tussen de partijen die aan tafel zitten 
bij Waterrecreatie Nederland; overheids-
partijen en belangenorganisaties. Ik heb 
de afgelopen periode vooral geprobeerd 
mee te denken in het bestuur over wat 
vanuit mijn politieke kennis en achter-
grond haalbaar en reëel is. En hoe je 
daarop bepaalde strategie zou kunnen 
voeren. En dat vanuit het belang dat we 

denk ik allemaal hechten aan een goede 
positie van waterrecreatie. Als je als 
overheidspartij – ik zit er niet namens 
de gemeenten in overigens- dan in zo’n 
bestuur zit, dan moet je wel je eigen rol 
goed bewaken. Dat hebben we tijdens 
de corona-periode ook gemerkt. Daar liep 
mijn belang – als handhaver – ineens 
anders dan het belang van waterrecreatie. 
Maar dan kun je nog wel je inbreng blijven 
leveren vanuit de kennis die je hebt 
vanuit de overheidsorganisatie. En als  
je het mij vraagt, is het best nuttig dat je 
zo direct die kennis vanuit de overheid 
en het geluid van de gemeentes in zo’n 
bestuur binnenkrijgt.”

Gevraagd naar de specifieke aanknopings-
punten voor wat Lelystad wilde bereiken 
antwoordt Adema: “Lelystad positioneert 
zichzelf als hoofdstad van de nieuwe 
natuur maar ook als belangrijke water-
stad in relatie tot recreatie en toerisme. 
In die zin is een goede borging van de 
positie van waterrecreatie heel belang-
rijk, ook op andere tafels dan alleen in 
het bestuur van Waterrecreatie Neder-
land. Het belang van waterrecreatie en 
het feit dat het een belangrijke afweeg-
factor is bij andere vormen van besluit. 
Dat bereik je alleen als je goed georgani-
seerd bent, zodat je in ieder geval je rol 
kunt spelen in dat totale speelveld van 
de belangenafwegingen die er 
plaatsvinden.”

Wat zie je als belangrijke 
 ontwikkelingen op het gebied  
van waterrecreatie?

“Je ziet, zeker het afgelopen jaar, dat het 
steeds drukker wordt. Er is sprake van 
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een soort dubbele groei. Enerzijds 
zoeken meer mensen het water op om  
te recreëren. Anderzijds zie je steeds 
andere partijen en nieuwe initiatieven  
op het water. Neem bijvoorbeeld zonne-
velden op het water. Dat geeft allemaal 
een toenemende druk op het water en 
dat is op zichzelf al een heel belangrijke 
ontwikkeling. En op basis daarvan moet 
je vooruitkijken. Bijvoorbeeld als het 
gaat om veiligheid en voorlichting:  
de KNRM is het afgelopen jaar veel 
vaker uitgerukt”, vertelt Adema die tot 
eind september voorzitter van het 
 reddingsstation KNRM Lelystad was. 
“Het is geen step die je even koopt,  
een boot is een serieus ding en het 

maakt ook nogal verschil of je op klein of 
groot water vaart. Veel mensen beseffen 
zich dat helaas niet.”

“Vanuit mijn eigen interesse (Adema 
heeft een achtergrond als jurist en was 
portefeuillehouder ondermijning Flevo-
land, red.) vind ik de hele ondermijnings-
discussie daarnaast een interessante 
ontwikkeling. ‘Hoe zorg je er nu voor dat 
die registratie beter gaat verlopen?’ 
Vanuit de gemeente geredeneerd is er 
een groot belang: er worden zoveel boot-
jes achtergelaten en het kost handenvol 
geld om dat op te ruimen. Voor auto’s 
vindt iedereen de registratie volstrekt 
normaal, maar op het water niet”, voegt 
Adema eraan toe.

Waarom is de samenwerking/ 
partnerschap met Waterrecreatie 
Nederland belangrijk voor jouw 
organisatie?

Gezien Adema niet deelneemt aan het 
bestuur van Waterrecreatie als vertegen-
woordiger van een organisatie, maar 
vanuit de gemeenten, is deze vraag 
omgedraaid. Hoe zou Waterrecreatie 
Nederland de samenwerking met 
gemeenten nog kunnen versterken?  
“Je zou eens kunnen kijken welke 
 activiteiten er al zijn, en of je daarop 
kunt aanhaken. Zodat je kunt vertellen 
dat je er überhaupt bent en welke rol je 
hebt. Dan denk ik aan water-gerelateerde 
activiteiten waar gemeentes sowieso al 
mee bezig zijn. Ook de SAMIJ (Samen-
werkingsregeling Incidentbestrijding 
 IJsselmeergebied) is een hele goede 
brug naar de gemeenten toe. De SAMIJ 
wordt bestuurd door een aantal burge-

“ ALS BESTUUR MOET  

JE OPLETTEN DAT  

IEDEREEN NIET TE VEEL 

IN ZIJN EIGEN BELANGEN 

BLIJFT HANGEN.  

IK ZIE DAT DAAR WEL  

VERANDERING IN KOMT.”
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“ TOENEMENDE 
DRUKTE  
VRAAGT OM 
VOORUITZIENDE 
BLIK”
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meesters die vanuit veiligheidsregio’s 
rondom het IJsselmeergebied samen-
werken. Vanuit deze samenwerking 
wordt ook gewerkt aan veiligheid op 
grote wateren van Nederland zoals 
 IJsselmeer en Markermeer.”

Wat is de belangrijkste mijlpaal  
die bereikt is in de samenwerking 
afgelopen jaren?

Adema: “Als bestuur moet je opletten 
dat iedereen niet te veel in zijn eigen 
belangen blijft hangen. Ik zie dat daar 
wel verandering in komt. De eerste 
 vergadering waar ik bij was, ging in het 
in mijn ogen veel over de eigen belangen 
van de verschillende organisaties.  
De overheidspartijen kunnen het bestuur 
helpen om het gesprek op een wat ander 
niveau te krijgen. Wil je effectief richting 
de politiek zijn, dan moet je het anders 
aanpakken en niet alleen in kleinere 
belangen denken. Ook moet je richting 
de politiek veel meer redeneren van 
‘what’s in it for them’ in plaats van alleen 
je eigen belang naar voren te schuiven.”

De ambities van Waterrecreatie 
Nederland zijn gebaseerd op de 
speerpunten ‘Duurzaamheid’, 
‘Routenetwerken en voorzieningen’ 
en ‘Veiligheid’ met als overkoepe-
lend thema ‘Waterbeleving’. Waar zie 
je kansen voor concrete resultaten 
en intensievere samenwerking?

“Voor gemeentes zitten er in al die 
 thema’s wel belangen”, vervolgt Adema. 
“Zoals ik eerder al noemde: Veiligheid  
is een belangrijk thema. Als je het hebt 
over Duurzaamheid, dan zal dat nog wel 

iets meer geconcretiseerd moeten 
worden. Ook in waar het belang voor 
gemeentes zit in relatie tot waterrecreatie.” 

De ‘watergemeenten’, zoals Adema ze 
noemt, hebben ook veel belang bij water-
recreatie. “In het kader van bijvoorbeeld 
toerisme is waterrecreatie natuurlijk 
heel belangrijk voor gemeentes. Daar zit 
dus altijd een aanknopingspunt richting 
de wethouders. Ook de koppeling water-
recreatie en klimaatadaptatie is een heel 
relevante.”

Op welk onderwerp denk je dat  
de samenwerking in de toekomst 
belangrijk zal worden of zijn?

“Dan kom ik toch weer terug op de 
 toenemende drukte”, antwoordt Adema.  
En voegt ze eraan toe: “Het lijkt me voor 
het bestuur van Waterrecreatie Nederland 
een interessante exercitie om eens 10 of 
15 jaar vooruit te kijken en na te denken 
over de vraag ‘hoe ziet het er dan uit en 
wat hebben we dan nodig?’ Ga eens 
nadenken over wat je positie is in 2030, 
wat wil het bestuur dan bereikt hebben 
en hoe kom je daar uiteindelijk? Dat weet 
je natuurlijk nooit helemaal precies, dus 
je zult iets boven de materie moeten 
 uitstijgen en een paar scenario’s moeten 
schetsen. En van daaruit terug redeneren 
naar wat je daarvoor nodig hebt.”   
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Iedere maand gaan we met een bestuurslid van Waterrecreatie 
Nederland in gesprek. In deze interviews blikken we terug op de 
samenwerking van de afgelopen jaren, maar kijken we ook naar de 
ambities voor de toekomst. Deze maand spraken we met Jannewietske 
de Vries, burgemeester van de Súdwest Fryslân, met 90 vierkante 
kilometer de grootste gemeente van Nederland waarvan ruim een 
derde uit water bestaat. 

GEMEENTEN

JANNEWIETSKE 
DE VRIES
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Wat is je persoonlijke drijfveer om je 
in te zetten voor de waterrecreatie?

“Ik ben opgegroeid in Grou, dus midden in 
een watersportgebied” vertelt De Vries. 
“Water hoort bij mijn ‘thuisgevoel’. Ik ben 
heel erg gelukkig dat ik in zo’n mooie 
omgeving opgegroeid ben. Ik houd zelf 

ook erg van water als het bevroren is.  
Ik ben een schaatser en ik heb de 
 Elfstedentocht in 1997 volbracht en daar 
ben ik nog steeds heel erg trots op!” 

Ook professioneel heeft De Vries veel 
met water te maken: “In 2006 ben ik 
gedeputeerde van de provincie Fryslân 
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geworden en daar was ik onder andere 
verantwoordelijk voor het Friese 
Meren-programma. Dat was een enorm 
investeringsprogramma in watersport, 
de infrastructuur en veilig varen. Maar 
ook het verbeteren van waterfronten  
en de overgang naar de vaste wal en 
natuurbeleving. Dat was een heel 
 inclusief programma, zoals je dat nu  
ook graag ziet. Dat heeft mij heel erg 
enthousiast gemaakt voor wat je 
 allemaal kunt met het water.” De Vries 
vervolgt: “In mijn huidige baan heb ik 
natuurlijk ook heel veel te maken met 
water. We zitten in het hart van het 
Friese Merengebied en hebben 92 jacht-
havens, 28 gemeentelijke beweegbare 
bruggen en sinds 2015 ook een top 
 trainingscentrum voor zeilers. Dus het  
is een ontzettend mooie watersport - 
gemeente.” 

Wat draag je als organisatie bij aan 
het realiseren van de Toekomstvisie 
Waterrecreatie?

De Vries: “Ik zit natuurlijk vanuit de 
gemeentelijke organisaties in het 
bestuur. De samenwerking in ‘gemeente-
land’ en ook met de provincies is gewoon 
ontzettend goed. Ik kan die ervaring met 
samenwerken, vanuit  verschillende rollen 
en vanuit een van de grootste watersport-
gemeentes, inbrengen in het bestuur van 
Waterrecreatie Nederland. Ik denk dat 
mijn ervaring als het gaat om de integrale 
benadering zoals we die bij het Friese 
Meren-project hadden heel waardevol is. 
Als je kijkt naar economische en eco-
logische aspecten, maar ook naar wat  
de samenleving en de natuur heeft aan 
de projecten die je realiseert, hadden we 

daar een heel inclusieve, integrale bena-
dering. Die ervaring breng ik mee en ik 
denk dat dat voor de toekomst heel erg 
belangrijk is. Het is buitengewoon 
 interessant om te kijken naar wat de 
waterrecreatie kan bijdragen aan de 
maatschappelijke opgave die we hebben 
in Nederland en om daarop in te spelen.” 

Wat zie je als belangrijke 
 ontwikkelingen op het gebied  
van waterrecreatie?

“Verduurzaming”, begint De Vries stellig. 
“De grote transities en de klimaatopgave 
die we hebben en daarbij kijken hoe je 
dat vanuit de waterrecreatie kunt onder-
steunen. Emissieloos varen wordt daarin 
natuurlijk belangrijk. In Súdwest Fryslân 
hebben we nu twee ‘electric only’routes. 
Dat is mooi, met name voor de toekomst, 
dat die infrastructuur groeit. Innovaties 
met gerecycled kunststof, daar lopen  
we hier eigenlijk ook mee voorop.  

We hebben heel veel steigers en aanleg-
plaatsen vervangen met gerecycled 
kunststof. Verder hebben we geëxperi-
menteerd met 3D-geprinte boten van 
afvalmateriaal, wat ook weer herbruik-
baar is. Mooie circulaire voorbeelden die 
je ook in de watersport kunt toepassen”, 
vertelt De Vries. “Andere belangrijke 
aspecten zijn bijvoorbeeld natuur-
beleving vanaf het water en schoon 
water. Zorgen dat de recreanten hun 
vuile water niet lozen. Kunnen we daar 
innovaties op de schepen zelf voor 
bedenken, die ook betaalbaar zijn?  
Wij hebben bijvoorbeeld toiletten in het 
buitengebied neergezet, om te zorgen 
dat het water schoner wordt.”
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Een andere ontwikkeling die De Vries 
ziet is de verschuiving naar dagrecreatie: 
“Het is een ontwikkeling die al langer 
gaande is, maar afgelopen zomer door 
de coronapandemie versterkt is.  
Veel meer mensen willen een dag gebruik 
maken van iets. Dat kan een boot zijn, 
maar ook een SUP of een kiteboard.  
Er is veel meer vraag naar dagrecreatie, 
en dat betekent dat wij het watersport-
product eigenlijk moeten verbreden; 
mensen ‘hoppen’ van het één naar het 
ander en willen veel variatie. Daarnaast 
zie ik opnieuw meer waardering voor de 
ruimte op het water en wat watersport 
kan bieden, namelijk om gezond te 
 recreëren. Dat is versterkt door de 
 coronasituatie, maar ik zie dat als een 
enorm mooie kans die we hebben.”
 
Waarom is de samenwerking/ 
partnerschap met Waterrecreatie 
Nederland belangrijk voor jouw 
organisatie?

“De publiek-private combinatie vind ik 
erg belangrijk”, vervolgt De Vries.  

“Want we moeten het ook samen doen. 
We hebben nu een platform waar we 
allemaal bij elkaar zitten: iedereen die 
iets met dat water heeft en doet.  
Het is niet meer alleen van de overheid, 
maar echt een publiek-privaat netwerk. 
Dat vind ik een hele goede zaak.”

Wat is de belangrijkste mijlpaal  
die bereikt is in de samenwerking 
afgelopen jaren?

“Lastig om te beantwoorden”, legt  
De Vries uit, die pas één vergadering 
heeft bijgewoond. “Eerder was ik als 
gedeputeerde betrokken bij Stichting 
Recreatietoervaart Nederland (SRN, de 
voorloper van Waterrecreatie Nederland, 
red.) maar ik ben gestopt in 2014. Ik kan 
slecht beoordelen wat er in de tussentijd 
gebeurd is. Maar ik zie wel hoe goed de 
stichting er nu bij staat, in die publiek- 
private samenwerking. En dat is op zich 
al een hele mijlpaal.”

De ambities van Waterrecreatie 
Nederland zijn gebaseerd op de 
speerpunten ‘Duurzaamheid’, 
‘Routenetwerken en voorzieningen’ 
en ‘Veiligheid’ met als overkoepe-
lend thema ‘Waterbeleving’. Waar zie 
je kansen voor concrete resultaten 
en intensievere samenwerking?

De Vries: “Duurzaamheid noemde ik al 
eerder, dat vind ik een heel belangrijke. 
Vooral ook dat we daar innovatief gaan 
zijn als sector. Voor de ondernemers  
en de markt is het ook heel belangrijk 
dat we een toekomstbestendige water-
sector hebben: ‘Nederland Waterland’.  
Een ‘triple helix’ samenwerking, waarbij 

“ INNOVATIES MET  

GERECYCLED  

KUNSTSTOF,  

DAAR LOPEN WE  

HIER EIGENLIJK OOK  

MEE VOOROP.”
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“ WE MOETEN  
ALS SECTOR 
ECHT  
INNOVATIEF  
AAN DE SLAG 
GAAN”
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je het hele netwerk nodig hebt. Het zou 
heel interessant zijn om de samenwerking 
te zoeken met de technische universiteiten 
en het ondernemerschap, de overheid 
zou dat naar mijn idee moeten faciliteren. 
Als het gaan om het thema Veiligheid 
heb je te maken met die hele grote groep 
nieuwe watersporters die afgelopen 
zomer de watersport ontdekt hebben. 
Dat zijn veelal mensen die niet al gene-
raties op het water te vinden zijn en die 
om meer variatie vragen. Dat behoeft 
extra aandacht, om dat veilig te laten 
verlopen. ‘Varen doe je Samen!’ heeft 
daarbij eigenlijk een nieuwe opgave.”  

Kijkend naar de toekomst, zegt De Vries: 
“Ik zie ook een kans om meer te kijken 
vanuit het water dat we hebben. En dan 
in de zin van: welke bestemming geef  
je aan een bepaald meer of aan een 
bepaalde route en voor wie is het 
 interessant? In ons gebied (Súdwest 
Fryslân, red.) zie je dat we heel veel 
functies mengen. Er moet ruimte zijn 
voor snelvaarders, voor boten die diep 
steken en alles moet eigenlijk door 
elkaar kunnen functioneren. En dat is 
eigenlijk niet logisch als je kijkt naar de 
plek, naar hoe het water er eigenlijk uit 
ziet. Vraag je af: ‘Wat doe je waar, wat is 
de bestemming van een water en welke 
wateren zijn van nature geschikt voor 
bepaalde gebruikers?’. Dat zijn heel 
 interessante vragen voor een volgende 
stap die wij hier in ons gebied willen 
gaan maken, maar een stap die ook 
breder voor Nederland interessant is. 

Zoek naar een ‘natuurlijke’ plek voor het 
type recreatie.”

Op welk onderwerp denk je dat  
de samenwerking in de toekomst 
belangrijk zal worden of zijn?

“Als het gaat om klimaatadaptatie moet 
je als watersportsector kijken hoe je daar 
ook je maatschappelijke bijdrage aan 
kunt leveren”, vervolgt De Vries. “Dat heb 
ik nu nog niet zo concreet, maar het zou 
mooi zijn als we daar met een pilot 
komen. Bij thema’s als verduurzaming en 
circulariteit, daar hebben we al concrete 
beelden bij. Maar wat zouden we met de 
sector aan klimaatadaptatie kunnen bij-
dragen? Hebben we meer plekken voor 
waterberging nodig, gaan we weer polders 
onder water laten lopen? Wat gaan we 
doen? Als het gaat om de ruimtelijke 
ordening is er in Nederland veel concur-
rentie omdat we zoveel opgaven hebben. 
Het is belangrijk om te kijken wat er in de 
Nationale Omgevingsvisie komt als het 
gaat om waterrecreatie. En hoe we dat 
kunnen verbinden aan de klimaatagenda. 
Dat zijn interessante vraagstukken voor 
de toekomst.” 

Tot slot benadrukt de Vries nog eens  
de kans die ze ziet voor Nederland als 
‘Waterland’: “We moeten daar echt 
 innovatief mee aan de slag gaan.  
Dan kunnen we de kennis die er in Neder-
land is gaan benutten en koppelen aan 
het ondernemerschap dat we hebben,  
om dat zo echt te laten uitblinken.”   
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Het laatste interview in de reeks is een bijzondere: het eerste duo- 
interview.  Aan het woord zijn Klazien Hartog, lid Dagelijks Bestuur 
van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, en Otto van 
der Galiën, lid Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân, beiden zijn 
bestuursleden vanuit de Unie van Waterschappen. 

WETTERSKIP FRYSLÂN

OTTO VAN DER GALIËN &



68  |  ZEVEN VRAGEN AAN...

Wat is je persoonlijke drijfveer om je 
in te zetten voor de waterrecreatie?

Klazien Hartog steekt enthousiast van 
wal: “Ik ben bijna geboren in het water. 
Als kind hadden we water voor de deur 
en konden we zo de Zaan in springen. 
En we gingen voor de deur waterskiën, 
daar waar het niet mocht… en zo hebben 
we van alles gedaan. Zo kwam ik al 
vroeg in aanraking met water. Later 
kwamen daar aspecten als kwaliteit en 
beleving van water bij. Daarom vind ik 
het ook zo mooi om in het bestuur van 
de stichting Water recreatie Nederland  
te zitten; water moet je beleven, daar is 
water voor en dat mag en kan ook met 
water. Persoonlijk kan ik niet zonder 
water, en waterrecreatie is altijd mijn 
mooiste manier van recreëren geweest.” 

Dezelfde vraag stellen we aan Otto van 
der Galiën, een van weinige Friezen die 
geen watersporter is, zo legt hij uit. 
“Ondanks dat ik in dé watersport-
provincie van Nederland ben geboren, 
was dat net in een gebied waar eigenlijk 
geen waterrecreatie plaatsvindt, of in 
ieder geval veel minder. De enige link  
die ik met watersport heb is die op het 
moment dat water bevroren is en je erop 
kunt schaatsen. ‘Dan ontdooien de 
 Friezen’ zegt men wel eens, en dat  
geldt voor mij ook. Maar verder heb ik 
persoonlijk weinig met watersport en 

-recreatie zoals Waterrecreatie Nederland 
daarmee bezig is. Maar voor het werk 
van het Wetterskip is het natuurlijk wel 
van eminent groot belang, en we hebben 
er alle belang bij om samen met de 
 provincies en de gemeenten ervoor te 
zorgen dat de waterkwaliteit zo goed 
mogelijk is. Zodat de waterrecreant 
goed aan zijn trekken komt in onze 
provincie.”
 
Wat draag je als organisatie bij aan 
het realiseren van de Toekomstvisie 
Waterrecreatie?

Van der Galiën vervolgt: “Het mooie van 
het bestuur van Waterrecreatie Neder-
land is dat zowel de overheid als de 
 particuliere verenigingen en stichtingen 
die met waterrecreatie te maken hebben 
daar aan tafel zitten. Ik zie het als een 
platform waarbij iedereen – als het goed 
is – de neuzen dezelfde kant op heeft. 
Omdat iedereen hetzelfde belang heeft. 
Toch bekijkt iedereen het door zijn eigen 
‘bril’. Het sterke vind ik dan ook dat er 
van alle kanten en vanuit al die oogpunten 
informatie samen komt en dat geeft een 
goed beeld.”

Gevraagd naar het gezamenlijk belang 
voor de waterschappen zijn beiden 
 eensgezind. “Dat is waterkwaliteit”, zegt 
Hartog. “De Kader Richtlijn Water (KRW) 
is bij ons natuurlijk heel belangrijk.  
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Daarnaast is de maatschappelijke blik 
ook heel belangrijk. Een voorbeeld is  
wat wij wel eens het Sinterklaasprofiel 
noemen: wij baggeren de sloten op een 
bepaalde diepte. Maar als je nou weet 
dat Sinterklaas elk jaar bij die steiger 
aan gaat leggen en dat het daar net niet 
diep genoeg is, dan bagger je dat stukje 
even mee. Je moet een brede kijk 
 hanteren in de uitvoering van je wettelijke 
taak. Anderzijds hebben we geld voor 
onze kerntaken en kunnen we niet 
zomaar alles erbij gaan doen.” 

Wat zie je als belangrijke 
 ontwikkelingen op het gebied  
van waterrecreatie?

Hartog vervolgt: “Eén van de belangrijke 
ontwikkelingen waar we met elkaar een 
stap in kunnen zetten is: emissieloos 
varen. Maar ook de vele voordelen van 
de registratie van zwerfboten. En waar 
wij veel mee te maken hebben is de 
schade aan oevers door té snel varen. 

Op die gebieden kunnen we elkaar 
vinden. En als het gaat om water-
kwaliteit liggen er soms ook wel 
 tegenstrijdige belangen. Wij kunnen  
een plantenrijk water als waterschap 
heel mooi vinden, maar wie daar met  
zijn motorboot wil varen, is daar weer 
minder blij mee.” 

Van der Galiën vult aan: “Een ander 
 element wat je het afgelopen jaar ook 
weer hebt gezien is dat we weer een 
relatief warme zomer hadden. Dat leidt 
tot veel drukte op het water. Maar niet 
alleen op het water, ook aan het water:  
In april en mei zagen we dat het leden-
aantal van de Sportvisserij enorm is 
 toegenomen. Ik geloof dat alleen al in 
ons gebied 40.000 sportvissers zijn,  
dus dat is een behoorlijk aantal. En die 
mensen willen ook gefaciliteerd worden. 
Maar, dat wreekt zich wel eens met  
‘de bootjesmensen’. Dus de vraag is:  
hoe zorgen we er met zijn allen voor dat 
iedereen optimaal gebruik kan blijven 
maken van het water in Nederland.  
Dat vind ik wel een van de belangrijkste 
ontwikkelingen, maar ook uitdagingen 
die we hebben. Verder sluit ik me aan bij 
wat Klazien eerder zei over het planten-
rijke water. Dat is ook iets wat de HISWA 
bij ons heeft aangekaart. Die wederzijdse 
belangen moeten we goed in het oog 
houden. En dat komt bij Waterrecreatie 
Nederland goed samen.”

“ ALS JE KIJKT NAAR  

HET OVERKOEPELENDE  

THEMA, WATERBELEVING, 

DAN ZIJN ER OVERAL 

KANSEN.”



“ DE PLATFORM- 
FUNCTIE IS  
VOOR DE WATER-
SCHAPPEN HEEL  
BELANGRIJK”
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Waarom is de samenwerking/
partnerschap met Waterrecreatie 
Nederland belangrijk voor jouw 
organisatie?

Van der Galiën: “Dat is wat mij betreft 
die platformfunctie. En daarnaast horen 
we op deze manier wat er leeft bij de 
gebruikers van ons water. En dat nemen 
we dan ook zeker mee. Daarom is het 
ook heel belangrijk dat mensen vanuit 
de Unie van Waterschappen hierbij 
betrokken zijn.” Hartog onderschrijft dat 
en voegt eraan toe: “Het is ook een plat-
form waar je als waterschap je zorgen 
kwijt kunt over dingen die we zien 
 ontstaan. En daarbij kun je gelijk goed 
terug horen hoe de andere partijen die 
aan tafel zitten daarnaar kijken en waar 
zij tegenaan lopen. Dat zorgt er ook voor 
dat je met begrip voor elkaars situatie kan 
gaan kijken naar bepaalde oplossingen 
die voor iedereen werken. Het is dus 
heel goed dat we nu een platform 
hebben waar we op een veilige manier 
met elkaar van gedachten kunnen 
 wisselen. Naar mijn idee hebben we nu 
een goede setting waar je best wel iets 
op tafel kunt leggen. Ik vind de huidige 
samenwerking heel mooi en ook heel 
nuttig. Dat kunnen we de komende jaren 
nog verder benutten, ook omdat de 
waterschappen zo anders in de maat-
schappij gaan staan en de rol de 
komende jaren anders gaat worden.  

Als je kijkt naar klimaatadaptatie, hitte- 
stress maar ook toenemend gebruik  
van het water en recreatiegebieden dan 
denk ik dat je de komende jaren een 
intensievere samenwerking zult krijgen.” 

Van der Galiën voegt toe: “De positie  
van het waterschap verandert inder-
daad. Als je ziet hoe de positie binnen 
de regionale overheid al veranderd is  
ten opzichte van 20 jaar geleden.  
Het waterschap wordt nu als een 
 volwaardige partner aangezien en dat  
is wel een belangrijke ontwikkeling.” 
Hartog: “Sterker nog: we worden als  
zeer belangrijk aangemerkt. Er wordt 
anders naar de waterschappen gekeken 
en er worden ons ook daardoor andere 
rollen toebedeeld.” 

“Dat zie je nu ook in deze corona-tijden”, 
zegt Van der Galiën. “De zuiveringen 
spelen een heel belangrijke rol bij de 
vroege signalering van coronabesmet-
tingen. Daarmee toont de overheid ook 
wel aan dat het waterschap heel veel 
kennis in huis heeft en daar gaat gebruik 
van gemaakt worden.”

Wat is de belangrijkste mijlpaal  
die bereikt is in de samenwerking 
afgelopen jaren?

Ondanks dat beiden pas een jaar in het 
bestuur zitten hebben, zien ze belang-
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rijke mijlpalen. Van der Galiën: “Ik zie wel 
veranderingen ten goede. Bij de eerste 
vergadering die ik meemaakte reageerde 
iedereen heel strak vanuit zijn eigen 
 achtergrond. De laatste paar keren zie ik 
dat we toch meer naar iets gezamenlijks 
toe gaan. Er is meer begrip voor andere 
organisaties en er wordt ook beter naar 
elkaar geluisterd. Ik denk ook dat we op 
die toer verder moeten.”

Hartog: “Ik beaam wat Otto zegt, aan-
vankelijk was iedereen vanuit zijn eigen 
schuttersputje aan het schieten. Dan is 
het moeilijk om tot een hoger plan te 
komen. Maar dat lukt nu steeds beter en 
ik merk dat we elkaar proberen te vinden 
en elkaar ook opzoeken. Ik vind de sfeer 
de laatste tijd erg goed en daarom kun  
je ook met elkaar naar de toekomst  
gaan kijken. Je zit er allemaal met eigen 
belang, maar je moet die gezamenlijk-
heid weten vast te pakken en van 
 daaruit met elkaar verder gaan.”

Van der Galiën voegt toe: “Een onder-
werp waar ik gevraagd ben aan mee te 
werken is de Agenda Duurzaamheid.  
Dat is in de laatste bestuursvergadering 
goed neergezet en daar kunnen we ook 
verder mee. Dat is naar mijn idee een 
concrete mijlpaal die we bereikt hebben. 
Dat moet nu een vervolg krijgen, maar er 
is wel een eerste stap gezet.”

De ambities van Waterrecreatie 
Nederland zijn gebaseerd op de 
speerpunten ‘Duurzaamheid’, 
‘Routenetwerken en voorzieningen’ 
en ‘Veiligheid’ met als overkoepe-
lend thema ‘Waterbeleving’. Waar zie 
je kansen voor concrete resultaten 
en intensievere samenwerking?

“Kansen zijn er overal, echt overal”, zegt 
Van der Galiën. “Als je kijkt naar het 
overkoepelende thema, waterbeleving, 
dan zijn er overal kansen. Ik heb bijvoor-
beeld laatst hier in ons gebied een 
 visvijver geopend samen met een 
 wethouder van de gemeente en Sport-
visserij Nederland. In die visvijver mag 
alleen nog loodvrij gevist worden. Dat is 
ook weer een stap naar een betere 
waterkwaliteit en betere waterbeleving. 
Zo hebben we bijvoorbeeld ook hele 
goede gesprekken met de HISWA 
gevoerd over de planten in de meren. 
Kansen zijn er volop, maar we moeten 
elkaar vinden en daar gaat het om.”

Hartog vult aan: “Helemaal mee eens, en 
ik zie ook dat wij als waterschap water-
beleving nodig hebben om ons ‘water-
verhaal’ te kunnen vertellen. Alleen dan 
kunnen we zichtbaar maken wat we zijn 
en wat we doen. Iedereen is wel gewend 
dat die dijk al 100 jaar goed onderhouden 
wordt, dus daar zijn we niet zichtbaar. 
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Juist zomers als het gaat om water-
kwaliteit en zwemwater, natuurvriende-
lijke oevers en noem maar op. Dat zijn 
de plaatsen waarop wij zichtbaar zijn 
voor de recreanten. En als je er op die 
manier naar kijkt dan zijn er heel veel 
manier om elkaar te versterken.” 

Op welk onderwerp denk je dat  
de samenwerking in de toekomst 
belangrijk zal worden of zijn? 

Van der Galiën: “Het zou mooi zijn als 
we toe zouden kunnen werken naar een 
langetermijnvisie. ‘Waar willen we staan 
met de waterschappen in 2030 en wat 
willen we dan bereikt hebben?’. Wat zijn 
onze doelstellingen op thema’s als 
 emissieloos varen wat Klazien net al 
noemde, maar ook als het gaat om 
 bijvoorbeeld afvalwater van recreatie-
boten. Kunnen we daar een gezamen-

“ JE ZIT ER ALLEMAAL  

MET EIGEN BELANG, 

MAAR JE MOET DIE  

GEZAMENLIJKHEID 

WETEN VAST TE PAKKEN 

EN VAN  DAARUIT MET 

ELKAAR VERDER GAAN.”

lijke strategie van maken? Het zou wel 
heel mooi zijn als we daarin stappen 
kunnen maken.”

Hartog vervolgt: “Uiteraard sluit ik me 
daarbij aan. Ik zie wel een verschil 
tussen een waterschap en alle andere 
partijen met wie we aan tafel zitten.  
Als waterschappen zijn we zo gewend 
om jaren vooruit te kijken. 2025 zijn we 
al voorbij, we kijken naar 2030 of 2050 
zelfs. Wij zijn gewend om op de lange 
termijn te werken en ik denk dat je dat 
als stichting Waterrecreatie Nederland 
ook zou moeten doen. Ook omdat het 
heel lang duurt voordat je alle neuzen 
dezelfde kant opgedraaid hebt.  
Juist door met elkaar een lange termijn 
agenda op te stellen, kun je elkaar 
daarin versterken. Pas dan kun je 
 agenda’s over elkaar heen leggen en  
heb je kans dat je over 10 jaar heel veel 
dingen voor elkaar kunt gaan krijgen. 
Juist omdat er dan rekening met elkaars 
plannen en ideeën kan worden gehouden. 
Voorbeeld: je ziet steeds meer mensen 
die in eigen land blijven recreëren en  
een boot of een camper kopen. Dat gaat 
de komende jaren doorzetten. Bij een 
dijkversterking zou je daar rekening mee 
kunnen houden door gelijk een steiger 
en camperplekken te maken. Maar dan 
moet je die wensen wel van elkaar kennen 
en dan kan je echt stappen maken.”   



74  |  ZEVEN VRAGEN AAN...



WATERRECREATIE NEDERLAND  |  75

COLOFON

‘Zeven vragen aan’ is een bundeling  
van de interviews met bestuursleden 
van Waterrecreatie Nederland in 2020. 
De samenstellers danken alle  
betrokkenen voor hun tijd en inzet. 

Uitgever

Waterrecreatie Nederland
Storkstraat 24
3833 LB Leusden
info@waterrecreatienederland.nl

Redactie

Hester van den Broek 
Marleen Maarleveld 
Sjoerd van der Helm

Ontwerp en opmaak

singel 6 | grafisch ontwerp

Coverfoto

Rijkswaterstaat/Harry van Reeken



www.waterrecreatienederland.nl

Waterrecreatie Nederland

H2Orecreatie




