
VERSLAG & VERVOLG 
Bijeenkomst Waterrecreatie en het effect op natuur en waterkwaliteit  
CoP Bewustzijn Waterkwaliteit  
18 oktober, Waterschapshuis Amersfoort, live en online 
 
 
VERSLAG 
In het eerste deel van de bijeenkomst zijn presentaties gegeven door collega’s hoe waterschappen 
met waterrecreatie (zie bijlage voor de presentaties). Maaike Faber heeft een presentatie gegeven 
hoe bij Delfland omgaat met vaarrecreatie. Het standpunt van Delfland is: “Waar mogelijk 
meedenken en faciliteren”. Maaike heeft onderzoek gedaan naar de invloed van vaarrecreatie op de 
reeds ingerichte NVO’s en welke mitigerende maatregelen genomen kunnen worden.  
 
Bij Rijnland merkt Mike Dijkstra dat de drukte bij zwemwaterlocaties én het aantal ‘wilde’ 
(onofficiële) zwemlocaties toeneemt. Mike vertelde over de risico’s vanuit hengelsport en van 
recreatie langs het water en hoe het waterschap hier op inspeelt. Naast een risico is recreatie ook de 
‘Pluim op het werk van de waterschapper’. Mike ziet de toename van waterrecreanten ook als een 
kans om een rol spelen voor b.v. Citizen Science: voor onderzoeken en inzichten voor beheer. 
 

      
 
In de discussie naar aanleiding van de presentaties werd duidelijk dat waterschappen nog zoekende 
zijn tussen beschermen en verbeteren van waterkwaliteit en het faciliteren van waterrecreatie. 
Waterschappen moeten maatregelen nemen om waterkwaliteit te beschermen, bijvoorbeeld een 
tijdelijk vaarverbod, afspraken met visverenigingen over versneld vervangen van lood. Maar er is ook 
een ander perspectief:  ‘De recreant moet niet de nieuwe stikstofboer worden’. 
 
In het afsluitende deel van de bijeenkomst hebben de deelnemers samen met Sarita Mateboer en 
Denise Bosman van het Netwerk Gedrag en Waterbeheer en Anjo Travaille gekeken welke 
beïnvloeding van gedrag nodig is, gericht op diverse gewenste situaties zoals minder schade door 
varen en mindere schade door hengelsport. Dit is gedaan aan de hand van het Werkblad Effectieve 
Gedragsbeïnvloeding (zie het werkblad). Een uitkomst vanuit meerdere werkgroepen: Ga met de 
doelgroep in gesprek en definieer het gewenste doelgedrag om te komen tot effectieve maatregelen. 
Kijk ook wat je fysiek kunt veranderen aan robuustheid van oevers, toegankelijkheid en voorwaarden 
voor gebruik van oevers en watergangen. 
  
VERVOLG 
Op het gebied van zwemmen en waterkwaliteit, verantwoordelijkheden van waterschap, gemeente 
en partners, hoe bescherm je de waterkwaliteit en ecologie, wil Stephan de Bruin 
(sjdbruin@almere.nl) van Gemeente Almere graag in contact komen met nieuwsgierigen en 
ervaringsdeskundigen. Hij kijkt of er gezamenlijk een vervolg kan worden gegeven. 
 
Op het gebied van varen en waterkwaliteit hebben Marleen Maarleveld 
(m.maarleveld@waterrecreatienederland.nl) van Waterrecreatie Nederland en Maaike Faber 



(mfaber@hhdelfland.nl) van HH Delfland aangeboden contactgegevens te verzamelen en samen met 
belangstellenden te verkennen wat kansen en bedreigingen zijn en wat partijen kunnen organiseren 
om de waterkwaliteit te versterken en recreatie te benutten.  Op de website van Delfland is een 
projectpagina gemaakt over een aantal onderzoeken naar oeverbescherming en onderwaterplanten.  
 
Het netwerk Gedrag & Waterbeheer is een groep experts op het gebied van waterbeheer en 
gedragsbeïnvloeding. Contactpersonen zijn Sarita Mateboer (smateboer@hhdelfland.nl) en Denise 
Bosman (debosman@hhdelfland.nl).  
 
De Community of Practice Bewustzijn Waterkwaliteit onderzoekt graag samen met 
waterkwaliteitsexperts, communicatiedeskundigen en gedragswetenschappers van de 
waterschappen de risico’s en oplossingen. Op bewustzijnwaterkwaliteit.nl vindt u 60 
praktijkvoorbeelden waarbij waterschappen de waterkwaliteit verbeteren via  Communicatie, 
Participatie en Citizen Science. 
 
Daarnaast hebben wij een LinkedIn groep waar u aan kunt deelnemen om ideeën uit te wisselen, 
vraag stukken in te brengen en informatie te delen.  


