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Vanaf de jaren ‘50 van de vorige eeuw worden de Nederlandse wateren 
steeds intensiever gebruikt voor recreatie. Met name de grote wateren, 
zoals meren, vennen en de zee, worden in de zomer bevolkt door groepen 
toeristen. Lijnvormige wateren - beken, sloten, kanalen en rivieren - en 
hun oevers, waren in eerste instantie minder in gebruik als recreatiewater. 
Lange tijd zijn deze oevers voornamelijk beschouwd als waterstaatkundige 
elementen, beheerd door boeren en waterschappen. Deze wateren waren 
niet aantrekkelijk voor recreatie en bovendien nauwelijks opengesteld. 
 Vanaf de jaren ‘70 dringt het besef door dat deze lijnvormige wa-
teren met hun oevers een prachtige kans bieden voor natuurontwikkeling 
en de aanleg van zogenaamde ecologische verbindingen. Steile oevers 
worden flauwer gemaakt, gekanaliseerde beken mogen weer meanderen 
en het beheer van de oevers wordt afgestemd op nauwkeurig bepaalde 
doelsoorten. De gedeeltelijke functiewijziging van de oevers van lijnvormige 
wateren vergroot ook de aantrekkingskracht op recreanten. Vooral beken, 
kanalen en rivieren zijn steeds meer in gebruik als vaar- of kanoroute en 
zelfs als zwemwater. Langs de wateren worden fiets- en wandelpaden 
aangelegd vanwaaruit het water kan worden genoten. De oevers van 
lijnvormige wateren worden zo een nieuw instrument voor landschapsarchi-
tecten en -inrichters. 
 Dit rapport gaat over de manier waarop oevers kunnen worden 
ingericht ten behoeve van de recreant. Hoofdstuk 1 beschrijft de methode 
die voor het onderzoek is gebruikt. In hoofdstuk 2 zijn de resultaten van 
literatuuronderzoek weergegeven. Bekeken is wat de aard is van de wa-
teren die worden onderzocht, welke oevertypen er voorkomen en wat de 
wensen en eisen van de recreanten zijn die zich op en langs deze wateren 
bevinden. Hoofdstuk 3 omvat de toetsing van de gevonden wensen en ei-
sen aan de praktijk. Op drie locaties is bekeken of de oever aan de wensen 
en eisen van de recreant voldoet of niet. Tot slot worden in hoofdstuk 4 de 
resultaten van het referentieonderzoek geïnterpreteerd en gestandaardise-
erd: Waarom ‘werken’ sommige locaties goed en andere niet? Aan de hand 
daarvan is een aantal ontwerpprincipes voor oevers opgesteld. Ook worden 
aanbevelingen gedaan voor nader onderzoek.

Inleiding
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De onderzoeksvraag die in dit rapport wordt beantwoord is: 
Hoe kun je de oevers van lijnvormige zoete wateren in het open 
buitengebied inrichten ten behoeve van verschillende vormen van 
watergebonden recreatie?

De term oever is hierbij ruim opgevat als de strook land naast een water 
die door zijn huidige vorm en/of functie een duidelijke relatie heeft met het 
water.

De wensen en eisen die de watergebonden recreant stelt aan de oevers 
van lijnvormige wateren is onderzocht door literatuurstudie. Daaruit 
kwamen twee constateringen voort:
- de wensen en eisen die de recreanten stellen aan een recreatieplek op de 
oever verschillen van de wensen en eisen die ze stellen aan de route die ze 
afleggen langs of op het water;
- de wensen en eisen die de recreanten stellen zijn onder te verdelen in 
landschappelijke eisen en condities.   

Deze wensen en eisen zijn vervolgens getoetst aan de praktijk. Bezocht 
zijn de volgende locaties:
- het Valleikanaal in Scherpenzeel
- de rivier de Berkel in Almen
- de rivier de Rijn in Oosterbeek

De conclusie van deze toetsing is dat vooral landschappelijke elementen 
de mate van succes van een route en plek bepalen, maar dat daarbij 
wel aan minimale condities moet worden voldaan. De meeste essentiële 
landschappelijke elementen en condities zijn per recreatietype voor de 
recreatieplek en -route weergegeven in principetekeningen. 

Samenvatting
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Opzet van het onder-
zoek1

In dit hoofdstuk wordt het onderwerp van onderzoek beschreven en 
ingekaderd. Daarnaast staat de methode beschreven die is gehan-
teerd voor het onderzoek. 



| 6 |  

Het steeds intensievere gebruik van 
de oevers van lijnvormige wateren 
door recreanten vraagt om aanpas-
sing van de inrichting ervan aan de 
wensen en eisen van de gebruikers.  
De onderzoeksvraag die in dit rap-
port wordt beantwoord luidt dan ook:

Hoe kun je de oevers van lijnvor-
mige zoete wateren in het open 
buitengebied inrichten ten behoeve 
van verschillende vormen van wa-
terrecreatie?

De vraag is opgesplits in de volgen-
de deelvragen.

Welke typen wateren zijn er in • 
Nederland te onderscheiden?

Welke oevertypen van lijnvormige • 
zoete wateren zijn te onderschei-
den?

Welke groepen watergebonden • 
recreanten maken gebruik van lijn-
vormige zoete wateren?

Wat zijn de eisen die de verschil-• 
lende groepen watergebonden re-
creanten stellen aan de oevers van 
lijnvormige zoete wateren?

Welke inrichtingselementen bepa-• 
len het gebruik van een oever?

Het doel van het onderzoek is om 
landschapsinrichters en -architec-
ten handvatten aan te reiken bij het 
inrichten van lijnvormige watergan-
gen in het open buitengebied ten 
behoeve van recreatie. Op dit mo-
ment wordt bij de inrichting hiervan 
nog met name gekeken naar de 
natuurwaarden van de oever. Re-

1.1 Onderzoeksvraag

creatie speelt echter een steeds 
belangrijkere rol bij het inrichten 
van een landschap. De oevers van 
lijnvormige wateren kunnen voor 
landschapsinrichters een nieuw ge-
reedschap zijn om aan recreatieve 
doeleinden te voldoen en zelfs om 
recreanten te sturen.

Oever
Het begrip oever wordt over het 
algemeen opgevat als het land dat 
loopt van het hoogste punt waar het 
water via overstroming kan komen, 
tot aan de teen van het oevertalud. 
(Natuurvriendelijke oevers 1995). In 
het kader van dit onderzoek is deze 
defi nitie echter te nauw. Recreanten 
die het water opzoeken gebruiken 
immers niet alleen het talud maar 
ook de naaste omgeving. Het begrip 
oever wordt daarom als volgt gede-
fi nieerd: een oever is de strook land 

Hoofdvraag en deelvragen

Begripsomschrijving

Doel van het onderzoek

naast een water die door zijn huidige 
vorm en/of functie een duidelijke re-
latie heeft met het water (zie afbeel-
ding). 

Watergebonden recreant
Een watergebonden recreant is 
iemand die voor zijn vrijetijdsbe-
steding bewust het water opzoekt. 
Naast de recreanten die zich op of 
in het water bevinden, zijn dit ook 
de recreanten die gebruik maken 
van de oever (in de opvatting zoals 
hiervoor beschreven). Watergebon-
den recreanten kunnen dus, naast 
kanoërs, zwemmers of zeilers ook 
wandelaars of fi etsers zijn die een 
route langs het water volgen. 

Lijnvormige wateren
Lijnvormige wateren zijn wateren die 
een langwerpige vorm hebben.  Er is 
gekozen voor onderzoek naar speci-
fi ek deze wateren omdat de oevers 
van deze wateren steeds vaker 
opengesteld worden voor recrea-
tieve doeleinden.  

Watergebonden recreatie op het 
land

Oever
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1.2 Methode van onderzoek

Opzet van het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit 3 fases:
- literatuuronderzoek;
- referentieonderzoek;
- opstellen inrichtingsprincipes.

Literatuuronderzoek

Doel
Met name belangengroeperingen 
zoals de fietsersbond, de vissers-
bond en de het Kenniscentrum 
Recreatie hebben veel onderzoek 
gedaan naar de wensen, eisen en 
gedragingen van recreanten. Het 
doel van het literatuuronderzoek in 
dit rapport is het in kaart brengen 
van de uitkomsten van deze onder-
zoeken voor de door ons geselect-
eerde groepen watergebonden 
recreanten. 

Referentieonderzoek

Doel 
Het doel van het 
referentieonderzoek is toetsing 
van de kennis die uit het 
literatuuronderzoek is opgedaan in 
de praktijk. Vragen daarbij zijn:

Worden de in de literatuur •	
aangegeven gewenste 
voorzieningen en landschappelijke 
elementen daadwerkelijk toegepast? 

Voldoen de aanwezige •	
voorzieningen en landschappelijke 
elementen aan de eisen van de 
doelgroepen?

Wat is de relatie tussen de oever •	
en het aanliggende landschap?

Keuze onderzoeksgebieden
De onderzoeksvraag die aan dit 
rapport ten grondslag ligt gaat over 
lijnvormige wateren in combinatie 

1997).

Uit het literatuuronderzoek kwam 
naar voren dat er onderscheid 
bestaat tussen wensen en eisen die 
gelden voor een recreatieplek en  
wensen en eisen die gelden voor 
een route. Daarom is per locatie 
zowel de route als een recreatieplek 
op deze route met behulp van de 
checklist onderzocht. 

Opstellen inrichtingsprincipes

Om te komen tot inrichtingsprinci-
pes zijn de uitslagen uit het refer-
entieonderzoek gestandaardiseerd. 
Er is gekeken welke elementen 
bijdragen aan een succesvolle of 
minder succesvolle oeverinrichting. 
De conclusies zijn omgezet in inrich-
tingsprincipes. Voor elk recreanttype 
is de ideale oeverinrichting weerge-
geven, voor zowel de plekgebonden 
recreatie als de routegebonden 
recreatie.

met watergebonden recreanten. 
Die twee waarden zijn als 
uitgangspunt genomen bij de keuze 
van de onderzoekslocaties. De 
voorwaarden voor de keuze van de 
locaties zijn daaruit volgend: 

het water is lijnvormig•	
het water en/of de oever wordt •	

gebruikt door minimaal één van 
de in het literatuuronderzoek 
onderscheiden waterrecreanttypen

er zijn zowel route- als •	
plaatsgebonden recreatieve 
voorzieningen aanwezig. 
 
De combinatie van de locaties 
is zo gekozen dat alle typen 
watergebonden recreanten in het 
onderzoek minstens één keer aan 
bod komen.

Onderzoeksmethode
De locaties zijn onderzocht aan de 
hand van een checklist (bijlage 1). 
De checklist is opgesteld op basis 
van de wensen en eisen van de 
watergebonden recreanten die uit 
het literatuuronderzoek naar voren 
zijn gekomen. Daarbij is 
gekeken naar de condities en naar 
landschappelijke eisen. Onder 
condities worden de voorwaarden 
verstaan waaraan de inrichting 
van een recreatieve plek of -route 
moet voldoen, zoals vuilnisbakken, 
toilet, vissteiger enzovoort. 
Onder landschappelijk wordt 
in het kader van dit onderzoek 
verstaan: “Een gebied, zoals door 
mensen waargenomen, waarvan 
het karakter bepaald wordt 
door de actie en interactie van 
natuurlijke en menselijke factoren” 
(Natuurbeheer en -ontwikkeling, 



| 8 |  

1. Literatuuronderzoek

wensen en eisen 
watergebonden 
recreanten

route

plek landschappelijk

landschappelijk
condities

condities

toetsen wensen 
en eisen waterge-
bonden recreant-
en in praktijk

route

route

plek

plek

landschappelijk

landschappelijk

landschappelijk

landschappelijk

condities

condities

condities

condities

2. Referentieonderzoek

3. Opstellen inrich-
tingsprincipes

Stroomschema onderzoeksmehtodiek

Wateren in Nederland
Oevertypen
Recreanttypen
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Opzet van het onderzoek

1.3 Overzicht gebruikte symbolen

zwemmen surfen horeca

zonnen schaatsen trailerhelling

zeilen parkeerplaats fi etsen

winterstalling
passieve recreatie 
(pootjebaden)

fi etsenstalling

grasland picknickplaats douche/verk-
leedruimte

toilet paardrijden bos

waterskien

wandelen

ommetje
recreatie

vissen

natuur akkerbouw

uiterwaarde

varen met de motor-
boot

afstand tot door-
gaande weg

trappen

veeteelt

aanlegplaatsovernachting

kanoen
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regen smeltwater van 
gletsjers

bron grondwater

beek meer

rivier rond water

grondwinning uitgestrekt water

afwatering lijnvormig water

sloot

zoet water

zout water

menselijk ingrijpen

irrigatie

energiewinning

drinkwater voor 
menselijke con-
sumptie

drinkwater voor vee
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titel van het hoofdstuk

 

Opzet van het onderzoek
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Literatuuronderzoek2
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten weergegeven van 
het literatuuronderzoek. Er is onderzoek gedaan naar wateren in 
Nederland, naar de aard en verschijningsvorm van de meest voorko-
mende oevertypen in Nederland en naar de wensen en eisen van wa-
tergebonden recreanten.
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vasteland en het water. Meer gede-
tailleerde kennis over de gebruikers 
van water en oever zorgt ervoor dat 
een landschapsinrichters beter kan 
inspelen op hun wensen en eisen.

Lijnvormige wateren
De tabel op naastgelegen pagina 
laat de meest voorkomende wateren 
in Nederland met hun kenmerken 
zien. In dit rapport worden alleen 
lijnvormige wateren in ogenschouw 
genomen. De sloot wordt hierbij 
uitgesloten, omdat daar geen wa-
tergebonden recreatie oop plaats-
vindt. Op de overige drie lijnvormige 
wateren (rivier, beek en kanaal) 
zijn meerdere vormen van recreatie 
mogelijk. 
 

kingskracht op mensen uitoefenen. 
Veel mensen zijn graag op of in de 
buurt van water. Onderzoek door 
Ulrich en Lundèn (1990) toont aan 
dat water een belangrijke positieve 
invloed heeft op de psychische en li-
chamelijke gezondheid van mensen. 
Alterra bewees dat water positief 
wordt beoordeeld en als rustgevend 
wordt ervaren. Dit is wellicht een ge-
netisch ingebakken eigenschap die 
is ontstaan in de oertijd, toen onze 
voorouders voor hun voortbestaan 
afhankelijk waren van water ( Heer-
wagen & Orians, 1993). In datzelfde 
onderzoek hebben de onderzoekers 
proefpersonen waarden laten toe-
kennen aan de verschillende water-
typen. De uitslagen daarvan zijn te 
lezen in de tabel.

Inrichting van oevers
De relatie tussen mens en water is 
met deze onderzoeken vastgelegd 
in cijfers. De cijfers vertellen echter 
wat velen ook zonder deze weten-
schappelijke onderbouwing al lang 
aanvoelen: water trekt. Niet voor 
niets speelt water een belangrijke 
rol bij de (her)inrichting van land-
schappen. De oever is daarbij net 
zo belangrijk als het water zelf. Een 
oever is de verbinding tussen het 

Water heeft Nederland en zijn inwo-
ners gevormd. Al sinds mensen zich 
in de lage landen vestigden, heb-
ben ze samengeleefd met - en vaak 
ook gestreden tegen - het water. Er 
is een grote verscheidenheid aan 
wateren te vinden in Nederland: 
zoet, zout en brak, groot en klein, 
stromend en stilstaand. De meeste 
zijn door de natuur gevormd maar 
ingetoomd en gestroomlijnd door 
de mens. Anderen zijn geheel door 
mensen gemaakt. Een overzicht van 
de meest voorkomende wateren 
in Nederland met hun kenmerken, 
functies en recreatief gebruik is te 
vinden op de volgende pagina.

Water en economie
Water was in het verleden van groot 
belang voor ons levensonder-
houd. Er werden goederen over 
vervoerd en leverden producten 
als vis, zand en klei. Tegenwoor-
dig hebben wateren hun oorspron-
kelijke functies grotendeels verlo-
ren. Daarvoor in de plaats worden 
wateren nu onder andere gebruikt 
voor recreatie, natuur en ecologie. 
Vooralsnog worden deze functies 
niet gezien als zware economi-
sche dragers, maar daar komt in 
de toekomst wellicht verandering 
in. Water behoudt hoe dan ook zijn 
economische spilfunctie.  

Waardering van water
Vanuit economisch oogpunt is het 
belang van water dus evident. Maar 
hoe zit het met de waardering van 
het water door mensen? Daar is pas 
recentelijk wetenschappelijk onder-
zoek naar gedaan. Uit dat onder-
zoek komt naar voren dat wateren 
met hun oevers een grote aantrek-

2.1 Wateren in Nederland
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Literatuuronderzoek

Ligging Zoet/
zout

Ontstaans-
periode

Hoe ont-
staan

Vorm Gevoed 
door

Huidige functies Meest voorkomende 
recreatievormen

Zee 4600 miljoen  
- 8000 jaar 
geleden

Meer 15.000 jaar 
geleden - nu

Plas tussen 11e – 
19e eeuw

Rivier holoceen, 
kanalisering: 
1900  -1970

Ven pleistoceen, 
holoceen

Beek holoceen, 
kanalisering: 
1900 - 1970

Wiel tussen 11e 
en 20e eeuw

Petgat tussen 1530 
- 1900

Sloot tussen 5000 
vC - nu

Kanaal tussen 1e 
eeuw nC - 
nu
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Zee

Meer Plas Rivier

Ven Beek Wiel

Petgat Sloot Kanaal
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Literatuuronderzoek

wegen recreatie en natuurbelang 
af bij de openstelling van water 
en oevers. Natuur krijgt op oevers 
relatief vaak voorrang boven 
recreatie. Dit komt omdat juist nabij 
het water de natuurwaarden vaak 
hoger zijn dan gemiddeld.

Openstelling van een oever is ook 
afhankelijk van de omstandigheden 
die rondom een oever heersen. 
Deze verschillen sterk per oever 
wat betreft de functie van het water, 
de grondsoort, het oevergebruik, 
de oeverhelling/beschikbare 
ruimte, het omringende landschap, 
onderhoudsmogelijkheden, 
bezonning, wind/oriëntatie, 
waterpeilbeheer, waterkwaliteit, 
blootstelling aan golven en de 
variatie in vegetatie. 
Het aspect veiligheid speelt ook 
een belangrijke rol bij de keuze 
om een oever wel of niet voor 
recreatief medegebruik open te 
stellen. Als de waterkerende functie 
door recreatief gebruik niet meer 

2.2 Oevertypen

Oevers hebben naast een 
waterkerende functie ook invloed 
op natuur en landschap. De oever 
van een waterloop vormt de grens 
tussen water en land. Harde 
beschoeiingen langs kanalen 
vormen scherpe overgangen 
tussen water en land. Bij de aanleg 
van natuurvriendelijke oevers 
verloopt de overgang van water 
naar land juist geleidelijk. Daartoe 
zijn dijktaluds en kanaaloevers 
minder steil gemaakt of zijn ondiepe 
oeverzones aangelegd achter de 
beschoeiing. Natuurvriendelijke 
oevers lopen geleidelijk het water in, 
zodat dieren op eenvoudige wijze 
deze barrière kunnen nemen. 

Het type oever heeft invloed op de 
recreatievorm die zich daar afspeelt, 
maar ook de bereikbaarheid en de 
openstelling spelen een belangrijke 
rol. De wens de toegankelijkheid van 
oevers te vergroten stuit vaak op 
bezwaren. Deze bezwaren gelden 
niet specifiek voor oevers, maar in 
zijn algemeenheid voor openstelling 
van agrarische grond voor recreatief 
medegebruik. Bezwaren kunnen 
zijn: verlies van privacy, verlies van 
grond, angst voor het binnenhalen 
van veeziekten, angst voor het 
doden, verstoren of verwonden 
van vee door loslopende honden, 
angst voor schade aan gewassen, 
gebouwen en werktuigen en de 
aansprakelijkheid voor eventuele 
ongelukken op het terrein. 

Terreinbeherende organisaties 
streven ernaar om een fors 
deel van hun terreinen voor 
publiek open te stellen. 
Natuurbeschermingsorganisaties 

       Lijnvormig                      
             water type

Oevertype

Rivier Beek Sloot Kanaal

Steile oever + + - -
Plasoever + + + +
Drasoever +/- + +/- +
Ruige oever + + +/- +/-
Bosoever + + + +
Grasoever + + + -
Rietoever + + + +
Beschoeide oever + + + +
Vooroever + + - -

+   komt voor
-   komt niet voor
+/- komt alleen bij bepaalde omstandigheden voor (zie bijlage) 

gegarandeerd kan worden, houdt 
het verantwoordelijke waterschap de 
oevers ontoegankelijk.

Afhankelijk van de omstandigheden 
kunnen oevers op een aantal 
verschillende wijzen worden 
ingericht voor zowel natuur als 
recreatie. Met andere woorden: 
er zijn verschillende typen oevers 
mogelijk. De verschillende 
oevertypen zijn in twee hoofdtypen 
te verdelen, namelijk beschoeide- 
en onbeschoeide oevers. Omdat 
beschoeide oevers onafhankelijk 
van de omstandigheden ter plaatse 
overal kunnen voorkomen en 
worden toegepast, zijn ze minder 
interessant voor dit onderzoek. 
De verschillende oevertypen die hier 
nader worden bekeken zijn steile 
oevers, plasoevers, drasoevers, 
ruige oevers, bosoevers, grasoevers 
en rietoevers. Een uitgebreide 
beschrijving van deze verschillende 
oevertypen is te vinden in bijlage 3.  
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Onverdedigde oevers

Steile oever

Rietoever

Bosoever

Ruige oever

Drasoever

Plasoever

Grasoever
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Literatuuronderzoek

Verdedigde oevers

Vooroever

Beschoeide oever
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men, spelen, picknicken, et cetera 
is vissen de meest populaire activi-
teit; circa 10% van de bevolking vist 
wel eens en doet dit gemiddeld 29 
keer per jaar (zie fi guur).

De watergebonden recreant heeft 
activiteiten op of aan het water en is 
daarmee gebonden aan water. 
Het is ook de recreant die activitei-
ten heeft langs het water en daar-
mee niet perse gebonden is aan 
dat water maar wel die plek om te 
recreëren uit heeft gezocht vanwege 
de aanwezigheid van water. 
Van de activiteiten in, op of aan het 
water zijn zwemmen en vissen het 
meest populair; van de activiteiten 
langs het water zijn dit wandelen 
en fi etsen. Zeilers worden hier niet 
behandeld (wel in de bijlage) omdat 
zij zich bij voorkeur niet op lineair 
water bevinden. Ditzelfde geldt voor  
waterskiërs.

Wensen kunnen betrekking heb-
ben op de aantrekkelijkheid van het 
landschap, de toestand van water, 
waterbodem en oever, de bereik-
baarheid en toegankelijkheid van 
het water en op de aanwezigheid 
van voorzieningen in of in de directe 
omgeving van het water.
Wensen ten aanzien van het aan-
leggen zijn tweeërlei: Kortstondig 
aanleggen als onderbreking van de 
dagreis of aanleggen om de reis 
(van die dag) te beëindigen.
Daarbij worden andere eisen ge-
steld aan de omgeving met name op 
het gebied van bereikbaarheid.
Wensen ten aanzien van de oever 
zijn bij aanleg anders dan tijdens het 
varen, dit geldt voor alle gebruikers.
Intensiteit van watergebonden recre-
atie
De meeste Nederlanders gebruiken 
het water om daar te zwemmen, 
spelen, enz. 50% van de bevolking 
doet dit ten minste één keer en ge-
middeld 20 keer per jaar. Na zwem-

2.3 Recreanttypen

In dit hoofdstuk worden de wensen 
van de watergebonden recreant ty-
pen in kaart gebracht die het meest 
gebruik maken van lijnvormige wate-
ren. Dit zijn: 

Bovendien zijn de eisen en wensen 
op een route anders te zijn dan op 
een rustplek. Ook daarin is onder-
scheid gemaakt bij de weergave van 
de wensen en eisen

vissers

schaatsers

roeiers en 
kanoërs

fi etsers

wandelaars

zwemmers

passieve rec-
reanten

kajuit-
jachtvaarders

open motor-
bootvaarders

De eisen en wensen van de water-
gebonden recreant ten aanzien van 
de oever en het water zijn in te delen 
in landschappelijke eisen en condi-
ties. Wat daaronder wordt verstaan 
staat beschreven in hoofdstuk 1. 
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Routegebonden wensen en eisen
landschappelijke eisen en wensen condities

zwemmer n.v.t. n.v.t.

visser n.v.t. n.v.t.

passieve recreant n.v.t. n.v.t.

wandelaar - regelmatig zicht op water
- gevarieerde, begroeide, natuurlijke oever
- vrijliggend en beschut pad
- beleving van rust en ruimte
- fysiek contact met water af en toe mogelijk

- onverhard of half verhard beloopbaar pad
- regelmatig rustige rustplekken
- aangegeven routes van 0,5 tot 2,5 uur
- beginpunt valt samen met eindpunt
- parkeervoorziening

fi etser - regelmatig zicht op water
- gevarieerde, begroeide, natuurlijke oever
- vrijliggend en (deels) beschut fi etspad Beleving 
van rust en ruimte
- bezienswaardigheden op de route

- (half)verhard fi etspad, minimaal 2m breed
- rustplekken
- aangegeven routes van 10 tot 50km
- beginpunt valt samen met eindpunt
- parkeergelegenheid in de buurt

kanoër/roeier - gevarieerde, beschutte, natuurlijke oever
- doorzichten naar een gevarieerd landschap 
- gevarieerde fl ora en fauna
- beleving van rust en ruimte
- afstand water tot maaiveld maximaal 50cm ivm 
zicht op het land

- water minimaal 4m breed, 40cm diep
- zachte, glooiende oever tegen golfslag
- aanlegvoorzieningen 20cm boven de waterlijn
- aangegeven routes van 10 tot 30km
- beginpunt valt samen met eindpunt
- geen of weinig medegebruikers

open motorboot-
vaarder

- gevarieerde, beschutte, natuurlijke oever 
- doorzichten naar een gevarieerd landschap 
- gevarieerde fl ora en fauna
- beleving van rust en ruimte
- afstand water tot maaiveld maximaal 50 cm

- water minimaal 3m breed, 60cm diep
- zachte, glooiende oever tegen golfslag
- aanlegvoorzieningen 50cm boven waterlijn

kajuitjachtvaarder - gevarieerde, natuurlijke oever
- doorzichten naar een gevarieerd landschap 
- gevarieerde fl ora en fauna
- beleving van rust en ruimte
- afstand water tot maaiveld maximaal 2m

- water minimaal 4m breed, 70cm diep
- zachte, glooiende oevers tegen golfslag
- aanlegvoorzieningen 1m boven de waterlijn

schaatsers - gevarieerde, natuurlijke oevers met doorzichten
- beschutting tegen de wind
- afwisselend, nostalgisch landschap
- beleving van rust en ruimte

- watergang minimaal 3 m. breed
- regelmatig rustplekken langs de oever (natuurlijk of lage 
steigers)
- ijs zonder begroeiing in de schaatsbaan
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Plekgebonden wensen en eisen
landschappelijke eisen en wensen condities

zwemmer - beschutte omgeving met open plekken op het 
land
- zonnige weide 
- toegankelijke, betreedbare en schone oever 
- schoon en helder water
- geleidelijk talud met ondiepe waterstrook

- toilet en omkleedruimte
- horeca
- prullenbakken
- zwemplek bereikbaar lopend/ fi ets
- parkeerruimte dichtbij

visser - beschutte omgeving met open plekken in het 
talud
- gevarieerde fl ora en fauna (meer vissoorten)
- plaatselijk toegankelijke oever
- rustige omgeving

- parkeerruimte dichtbij
- vissteiger of vlakke, beloopbare oever
- afstand maaiveld tot waterspiegel< 0,50m
- waterdiepte op 3m uit de kant 2.50m

passieve recreant - beschutte, deels open oever (weide)
- gevarieerde, natuurlijke en betreedbare oever
- toegang tot water en zicht op water

- goede zit- en ligplekken
- toilet en horeca
- speelvoorziening en afvalbak
- parkeerruimte/ fi etsenstalling
- locatie gescheiden van wegen
- inrichting hangt af van doelgroep: rustzoekers of liefhebbers 
van vertier

wandelaar - zicht op water en toegang tot water
- beschutting
- natuurlijke, rustige plek
- beleving van rust en ruimte

- parkeergelegenheid bij begin en eindpunt van de route
- bankje en prullenbak
- kleinschalige horeca met toilet

fi etser - zicht op water en toegang tot water
- beschutting
- natuurlijke rustige plek
- beleving rust en ruimte

- parkeergelegenheid in de buurt van begin en eindpunt van 
de route
- bankje en prullenbak
- kleinschalige horeca met toilet

kanoër/roeier - beschutte, natuurlijke plek
- beleving rust en ruimte

- Steigertje, 20cm boven de waterlijn met vastlegmogelijkheid 
- voorziening om op de wal te komen of alleen aanlegmoge-
lijkheid
- kleinschalige horeca met toilet
- bankje met prullenbak of grasoever

open motorboot-
vaarder

- beschutte, natuurlijke plek
- beleving rust en ruimte

- aanlegsteiger, 50cm boven waterlijn met vastlegmogelijkheid
- voorziening om op de wal te komen of alleen aanlegmoge-
lijkheid
- afmeerpaal in rustig water
- bij begin en eindpunt: trailerhelling met aansluiting op open-
bare weg

kajuitjachtvaarder - bezienswaardigheid op landschappelijk, cultuur-
lijk, historisch vlak

- aanlegsteiger 50cm tot 1m boven de waterlijn
- steile oever zonder begroeiing met vastlegmogelijkheden
- jachthaven met alle voorzieningen
- beloopbare, vlakke oever
- bij begin en eindpunt: trailerhelling met aansluiting op open-
bare weg

schaatser - beschutte plek
- natuurlijke en rustige omgeving

- zeer fl auw talud of laag steil talud
- talud zonder hoge begroeiing
- beloopbare oever
- eenvoudige horeca met toilet
- parkeerruimte of fi etsenstalling bij begin- en eindpunt
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Referentieonderzoek3
Dit hoofdstuk bevat de onderzoeksresultaten van het referentieonder-
zoek. Onderzocht is in hoeverre de wensen en eisen van de waterge-
bonden recreant die uit het literatuuronderzoek naar voren kwamen, in 
de praktijk zijn toegepast. Er zijn drie plekken/routes bezocht:

het Valleikanaal bij Scherpenzeel•	
de rivier de Berkel bij Almen•	
de rivier de Rijn bij Oosterbeek•	

De verantwoording van de keuze voor deze locaties staat beschreven 
in hoofdstuk 1 Methode van onderzoek.

Uit het literatuuronderzoek kwam naar voren dat deze wensen en ei-
sen zijn te groeperen tot plekgebonden en routegebonden wensen en 
eisen en naar landschappelijke wensen en eisen en condities. Bij het 
referentieonderzoek is deze indeling aangehouden. Per locatie wordt 
het volgende weergegeven:

Route: ligging in Nederland, kenmerken van het water en oevers •	
en een plattegrond van de route

Plek: plattegrond en profiel van de plek•	
Eisen en wensen: elk recreanttype dat voorkomt bij de bezochte •	

locatie heeft een tabel waarin staat aangegeven in welke mate op plek 
en/of route aan zijn wensen op het gebied van landschap en condities 
is voldaan (+ = volledig voldaan, +/- = half voldaan, - = niet voldaan).

Analyse van het omringend landschap: in een tabel is met teke-•	
ningen en steekwoorden weergegeven hoe het omliggende landschap 
waarin het water en de oevers zich bevinden eruit ziet.

Foto’s: de foto’s geven een overzicht van de belangrijkste aan-•	
passingen die aan de oever zijn gedaan ten behoeve van recreatie.

Conclusie: in de conclusie is beschreven of de locatie ‘werkt’ of •	
niet en welke elementen daarvoor verantwoordelijk zijn.
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3.1 Scherpenzeel Route

Landschap:   Kampenlandschap, zandgrond, 

Type water:   kanaal, 

Wanneer ontstaan: gegraven tussen 1935 en 1941

Gevoed door:   

Huidige functies: 

Recreatievormen: 

Oevertypen:  beschoeide oever, plas-, dras-, riet-, bos-, ruige-  
   en grasoever

Ligging in Nederland

Utrecht

Beschrijving

De locatie is het toeristisch opstappunt (TOP) 
Grebbelinie, langs het Valleikanaal in Scherpen-
zeel. Dit is een op- en afstappunt voor drie toeristi-
sche mogelijkheden: wandelen, fi etsen en kanoën. 
Voor al deze disciplines lopen routes langs deze 
TOP. Het Oudenhorsterpad (6 km) en het Broeker-
pad (6 km) zijn klompenpaden die de wandelaar 
langs tal van bezienswaardigheden voeren. Het 
TOP is knooppunt 81 van de ANWB fi etsknoop-
puntenroute.

Algemene gegevens
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Plek
Plattegrond 

Profi el
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Analyse omliggende landschap

Welke structuren zijn aanwezig? - de dijk van de Grebbelinie met veel bomen 
- het gladde van water, omzoomd door riet en oeverplanten
- bomenrij langs het water 
- vlakke groenstroken
- steeds grotere dichtheid aan huizen

Is er zichtbaar reliëf? Sterk oplopende dijk van de Grebbelinie, bijna zonder 
“aanloop” vanuit de oever van het Valleikanaal

In welk landschapstype bevindt het 
water zich?

- hoevenlandschap 
- coulissenlandschap
- stuwwal

Wat zijn oriëntatiepunten in het 
landschap?

- kerktoren Scherpenzeel
- watertoren Woudenberg
- verdedigingswerken op de dijk van de Grebbelinie
- bebouwing van Scherpenzeel

Wat is het meest opvallende 
element (lijn, vlak, structuur of 
kleur)?

Lijn: de robuuste dijk van de Grebbelinie is zeer prominent 
aanwezig en vormt een wand langs de westoever van het 
Valleikanaal dat aan de Grebbelinie is gekoppeld. Het lijn-
vormige water is ondergeschikt.
Structuur: de oostelijke oever is voorzien van vele objecten 
(recreatievoorzieningen) die een druk beeld geven. 

Wat zijn ervaringen van wind, geur 
en geluid?

Kou: het is ijzig koud (nieuwjaarsdag 2010), de noord-
oostenwind wordt maar beperkt tegengehouden door de 
Grebbelinie.
Geluid: mensen met kinderen die er wandelen, af en toe 
een auto. Overheersend stilte met de typische ver dragende 
geluiden vanuit de verte.

Welke verticale lagen zijn te 
onderscheiden?

Van west naar  oost 8 lagen:
- beboste hoogte van de Grebbelinie
- hellende grasoevers langs het Valleikanaal met soms 
bosjes
- Valleikanaal
-	smalle	grasoever	met	fiets-	en	wandelpaden
- een bomenrij
- ligweiden
- de bomenlaan voor de bebouwing
- steeds dichter wordende bebouwing

Welke zichtlijnen zijn er? In noord-oostelijke richting tussen de veehouderijen door 
over de weilanden. Zichtlijnen stoppen op landschapsele-
menten.

Hoe is de verhouding open/geslo-
ten?

Dit is in zones aan te geven:
- de liniedijk als een gesloten wand
- de open ruimte van het kanaal en grasoevers
- de bomenrij als transparante afscheiding
- de open weiden
- de bomenlaan voor de bebouwing 
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Landschappelijke wensen en eisen Route Plek
zicht op het water + +
gevarieerde oever + +
begroeide oever + +
natuurlijke oever - -
beleving van rust - -
beleving van ruimte + +
onregelmatige oeverlijn +/- n.v.t.
bezienswaardigheden + +
Condities Route Plek
beschutting tegen wind en zon +/- +/-
parkeergelegenheid bij beginpunt + +
vrijliggend pad + +
rustplek aanwezig + +
aangegeven routes van 5 - 50 km + n.v.t.
beginpunt valt samen met eindpunt +/- n.v.t.
fi etspad min. 2 meter breed + n.v.t.
(semi)verhard pad + n.v.t.

Landschappelijke wensen en eisen Route Plek
oever met doorzichten - -
landelijke, nostalgische omgeving + +
gevarieerde oever + +
begroeide oever + +
natuurlijke oever +/- -
afwisselende omgeving + +
beleving van rust + -
beleving van ruimte + +
gevarieerde fl ora en fauna +/- +
beloopbare oever n.v.t. +
Condities Route Plek
begroeiing als beschutting tegen wind +/- +/-
aanwezigheid van andere schaatsers + +
watergang minimaal 3m breed + +
sociaal veilige omgeving + +
meerdere rustplekken + n.v.t.
rustplekken gekoppeld aan horeca - -
zeer fl auw talud - -
parkeergelegenheid bij begin-/eindpunt + +

geen of weinig medegebruik + +

oever met goede ontsluiting + n.v.t.

Landschappelijke wensen en eisen Route Plek
oever met doorzichten - -
gevarieerde oever + +
begroeide oever + +
natuurlijke oever - -
afwisselende omgeving + +
beleving van rust - -
beleving van ruimte + +
gevarieerde fl ora en fauna + +
beloopbare oever + +
toegang tot het water +/- +/-
zachte glooiende oevers tegen golfslag - -
fl auw talud als eindpunt - -
Condities Route Plek
beschutting tegen wind en zon +/- +/-
aangegeven routes van 15 - 30 km + +
beginpunt valt samen met eindpunt -. n.v.t.
waterbreedte min 4 m, -diepte min. 0,5 m + +
afstand water tot maaiveld max. 0,75 m - -
aanlegsteiger 20 cm boven waterlijn n.v.t. +
aanlegvoorziening om de 5 km + n.v.t.
vastlegvoorzieningen n.v.t. +
parkeergelegenheid bij begin- /eindpunt + n.v.t.
rustplek met horeca n.v.t. -
geen of weinig medegebruik + +/-

oever met goede ontsluiting n.v.t. +
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Landschappelijke wensen en eisen Plek
afwisselende omgeving +
betreedbare oever +
zachte oever +
beleving van ruimte +

toegang tot het water +
zicht op het water +
gevarieerde oever +
begroeide oever +
natuurlijke omgeving -
rust (voor rustzoekers) -

bezienswaardigheden (voor vertierzoek-
ers)

+

Condities Plek
beschutting tegen wind en zon +/-
parkeergelegenheid dichtbij +

toegankelijke oever +
betreedbare oever +
zitplek +
afvalbak +
lig-/zonweide +
toilet -
speelvoorzieningen +
locatie gescheiden van wegen en fiets-
paden

+/-

Landschappelijke wensen en eisen Plek
afwisselende omgeving +
betreedbare oever +
zachte oever +
vlakke oever -
beleving van ruimte +
toegang tot het water +
zicht op het water +
onregelmatige oeverlijn -
gevarieerde flora & fauna +/-
rustige omgeving -
water voldoende breed (ivm medege-
bruik)

+

Condities Plek
beschutting tegen wind en zon +/-
waterdiepte op 3 meter uit de kant 2,5 
m.

+

afstand maaiveld -waterspiegel <0,5 m -
begroeiing op visstek laag, eromheen 
hoog

-

vissteiger +
stabiele oever +
parkeergelegenheid dichtbij +
toegankelijke oever +
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Landschappelijke wensen en eisen Route Plek
oever met doorzichten - -
gevarieerde oever + +
begroeide oever + +
natuurlijke oever +/- -
afwisselende omgeving + -
beleving van rust + -
beleving van ruimte + +
gevarieerde fl ora en fauna +/- +
beloopbare oever n.v.t. +
zachte glooiende oever (ivm golfslag) +/- -
geen beplanting op aanlegplek n.v.t. +
afstand water - maaiveld 0,4 - 0,6 m n.v.t. +
aanlegplaats met steile oever of steiger n.v.t. +
water dieper dan 0,6 m + +
Condities Route Plek
beschutting tegen wind en zon +/- +/-
trailerhelling op begin- eindpunt n.v.t. -
vastlegvoorzieningen - +
parkeergelegenheid bij begin-/eindpunt n.v.t. +
geen of weinig medegebruik +/- +/-
oever met goede ontsluiting n.v.t. +

Landschappelijke wensen en en eisen Route Plek
zicht op het water + +
gevarieerde oever + +
begroeide oever + +
natuurlijke oever + +
beleving van rust en ruimte +/- +/-
toegang tot het water +. +
Condities Route Plek
beschutting tegen wind en zon + +
parkeergelegenheid bij beginpunt + +
vrijliggend pad + +
rustplek aanwezig + +
aangegeven routes van 0,5 - 1,5 uur + n.v.t.
seizoensonafhankelijk-beloopbaar pad + n.v.t.
half- of onverhard pad +/- n.v.t.
beginpunt valt samen met eindpunte +/- n.v.t.
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Het Valleikanaal bij de TOP locatie richting Renswoude Het Valleikanaal richting Leusden, links de Grebbelinie

Rustplaats op de Top locatie Kanosteiger langs het Valleikanaal

Vissteiger langs het Valleikanaal Fietsenrekken op de TOP locatie Scherpenzeel
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Route 
De TOP locatie ligt in een kleinschalig en landschappelijk fraai coulissenlandschap met veel houtwallen, singels, 
kleine boselementen, erf- en wegbeplantingen. De verdedigingswerken als onderdeel van de Grebbelinie zijn als 
bezienswaardigheid een publiekstrekker. De route met bosjes, gras-, riet- en ruige oevers maken dat er een aan-
trekkelijk afwisseling te ervaren is. 

Plek
De Grebbelinie is op deze plek rijk bebost. Samen met het bestaande reliëf geeft dit een prettige beschutting. Door 
de vele aangebrachte voorzieningen is dit een geschikte rustplek voor wandelaars, fietsers, kanoërs en passieve 
oeverrecreanten. De plek is succesvol door de ligging aan een doorgaande locale weg en de ruime parkeermoge-
lijkheid. De locatie is een druk recreatiepunt en is daarom ongeschikt voor rustzoekers. Een aanbeveling is om op 
enige afstand van deze locatie een simpel bankje langs de route te plaatsen waar rustzoekers terecht kunnen.

Conclusie
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Route3.2 Almen

Landschap:  Kampenlandschap, zandgrond, 

Type water:  Rivier,

Wanneer ontstaan: Holoceen, in jaren ‘50 - ’70 gekanaliseerd

Gevoed door:  

Huidige functies:  

Recreatievormen:   

Oevertype:  Grasoever, ruige oever, rietoever

   

IJssel

Berkel
Almen

Ligging in Nederland

Plattegrond 

Algemene gegevens

Beschrijving
De Berkel is een riviertje dat de steden Lochem en Zutphen verbindt en uitmondt in de IJssel. In de jaren 50 - 70 
van de vorige eeuw is de rivier gekanaliseerd, waardoor het tegenwoordig nauwelijks meandert. Er zijn ideeën om 
de natuurlijke meandering op enkele plekken te herstellen. Op de Berkel wordt gekanood. Daarnaast zijn de oevers 
tussen Lochem en Zutphen aan beide zijden opengesteld voor wandelaars. Op de route zijn voor hen enkele so-
bere voorzieningen aangelegd. 
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Plek

Plattegrond 

Profi elProfi el
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Analyse omliggende landschap

Welke structuren zijn aanwezig? - bomen van het landgoed Het Waliën
-	fijn	gras
- ruige oevers
- stenige bebouwing van dorp Almen

Is er zichtbaar reliëf? Licht reliëf (ca 0.5 m) bij de overgang 
van oever naar grasland

In welk landschapstype bevindt het 
water zich?

- kampenlandschap
- landgoederenlandschap

Wat zijn oriëntatiepunten in het land-
schap?

- kerktoren van Almen
- lossen boomstroken in aanliggende 
percelen
- solitaire bomen in weiden

Wat is het meest opvallende element 
(lijn, vlak, structuur of kleur)?

Lijn: de rivier is een opvallend element 
door zijn relatieve dynamiek, lage lig-
ging en afwijkende kleur in een verder 
stil, vlak en groen landschap.
Vlak: opvallend is de spiegeling van het 
water t.o.v. de doffe omgeving

Wat zijn ervaringen van wind, geur en 
geluid?

Geluid: hard geluid van ruisend water 
door de stuw die aanwezig is. 
Geur: het vallende water geeft een 
typische geur af.
Wind: de wind blaast hard

Welke verticale lagen zijn te onder-
scheiden?

van zuid naar oost:
- bos
- grasland
- bebouwing (enkele lossen boerderijen)
- ruige oevers
-water
- grasland
- bebouwing (dorp Almen)
- bos

Welke zichtlijnen zijn er? Er is een brede zichtlijn richting 
Lochem en Zutphen langs de rivier

Hoe is de verhouding open/gesloten? De rivier stroomt door een breed, open 
landschap dat omgeven is door twee 
gesloten fronten van bossen. Van zuid 
naar oost:
-  het bos van landgoed Het Waliën
- openheid van graslanden en rivier
- geslotenheid van de bebouwing
- geslotenheid van het bos aan de 
noordzijde
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Wensen en eisen recreanten

Landschappelijke wensen en en eisen Route Plek
zicht op het water + +
gevarieerde oever +/- +
begroeide oever + +
natuurlijke oever + +/-
beleving van rust en ruimte + +/-
toegang tot het water n.v.t. +
Condities Route Plek
beschutting tegen wind en zon - -
parkeergelegenheid bij beginpunt + -
vrijliggend pad + +
rustplek aanwezig +/- +
aangegeven routes van 0,5 - 1,5 uur - n.v.t.
seizoensonafhankelijk-beloopbaar pad + n.v.t.
half- of onverhard pad + n.v.t.
beginpunt valt samen met eindpunte - n.v.t.

Landschappelijke wensen en eisen Route Plek
oever met doorzichten +/- -
gevarieerde oever +/- +/-
begroeide oever - +
natuurlijke oever - +
afwisselende omgeving + +/-
beleving van rust +/- +
beleving van ruimte + +
gevarieerde fl ora en fauna +/- +/-
beloopbare oever n.v.t. +
toegang tot het water n.v.t. +
zachte glooiende oevers tegen golfslag + +
fl auw talud als eindpunt n.v.t. +
Condities Route Plek
beschutting tegen wind en zon - +
aangegeven routes van 15 - 30 km + n.v.t.
beginpunt valt samen met eindpunt - n.v.t.
waterbreedte min 4 m, -diepte min. 0,5 m + +
afstand water tot maaiveld max. 0,75 m + +
aanlegsteiger 20 cm boven waterlijn n.v.t. +
aanlegvoorziening om de 5 km +/- n.v.t.
vastlegvoorzieningen n.v.t. -
parkeergelegenheid bij begin- /eindpunt + n.v.t.
rustplek met horeca n.v.t. -
geen of weinig medegebruik + +

oever met goede ontsluiting n.v.t. +
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Smal, steil talud Uitstapplek voor kanoërs vlak voor de stuw

Beschutte picknickplek in een open landschap Halfverhard wandelpad met zicht op het water

Kruidige begroeiing op de oever die het zicht op het 
water voor wandelaars niet ontneemt

Wandelpad door een open landschap
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Referentieonderzoek

Route 
Een redelijk leuke route voor beide recreanttypen. De route is aantrekkelijk door de landelijke ligging en door de 
rust van het landelijk gebied. Negatieve punten: De route is voor wandelaars weinig afwisselend en er zijn weinig 
geoutilleerde rustpunten. Voor een kanoër is dit minder bezwaarlijk omdat deze door hun snelheid minder lang op 
de route is. Ook worden de recreanten flink blootgesteld aan wind en zon door de openheid van het omringende 
landschap. Tot slot is er geen rondwandeling mogelijk. Wel begint/eindigt de route in steden met een treinstation.

Plek
Beschutte zitplek met eenvoudige maar voldoende voorzieningen. De plek is ondanks de sobere voorzieningen 
succesvol. Dit komt omdat de plek groen en beschut is binnen het verder open landschap. De begroeiing en be-
schutting is daarbij een welkome afwisseling. Door de aanwezigheid van de stuw is de plek nogal lawaaierig (val-
lend water). Dit geeft echter ook een interessante dynamiek aan de plek binnen de rustige en statische route. Een 
aparte parkeerplaats aan het einde van de toegangsweg is een aanbeveling.

Conclusie
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3.3 Rijnoever Route

Beschrijving

Onderzocht is een camping/recreatiegebied aan de Rijn-oever.
De Rijn heeft een wisselende waterstand, variërend  van 6.90m boven NAP in 2003 tot 16.68m boven NAP in 
1995. De recreatiemogelijkheden variëren daardoor ook. Bij hoog water kan er nog wel gevaren worden door 
motorboten maar nauwelijks aangelegd. Het is dan moeizaam om tegen de stroom in te varen en walrecreatie is in 
die hoogwaterperiode onmogelijk.
De breedte van de Rijn is gemiddeld 90m en de vaardiepte 4 meter. 
De kwaliteit van het Rijnwater is in de loop der jaren verbeterd. Er wordt langs de hele Rijn gezwommen. 
De meeste walrecreatie is van informele aard. Vooral doordat Rijkswaterstaat eigenaar is van de oevers en een 
waterstaatkundige opdracht heeft. Oeverbegroeiing en andere obstakels zijn uit oogpunt van ruimte voor de rivier 
niet gewenst. Rijkswaterstaat snoeit regelmatig en neemt daarmee gewenste beschutting voor recreanten weg. 

Landschap:  Rivierenlandschap, 

Type water:  rivier, 

Wanneer ontstaan: Holoceen

Huidige functies:  

Recreatievormen:   

Oevertypen:  Grasoever, steilranden, verdedigde oever

Arnhem
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Referentieonderzoek

Plek

Plattegrond 



| 42 |  | 42 | 42 |   42 |

Profi elen
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Referentieonderzoek

Welke structuren zijn aanwezig? - blokjes van bebouwing en groen, 
- de gladde structuur van weilanden, 
- het rimpelige van water (wind en dus 
golven) 
- de bossige structuur van de stuwwal

Is er zichtbaar reliëf? Sterk oplopende stuwwal, bijna zonder 
“aanloop” vanuit de vlakte van de uit-
erwaarden en de Rijn en parallel aan de 
Rijn

In welk landschapstype bevindt het 
water zich?

- Betuws oeverlandschap 
- rivierenlandschap
- stuwwal

Wat zijn oriëntatiepunten in het land-
schap?

- bogen van de stuw
- richting Betuwe is in de verte de  
elektriciteitscentrale bij Nijmegen een 
ijkpunt
- dichterbij het Gelredome en de kerkto-
rens rondom 
- als massief element de stuwwal

Wat is het meest opvallende element 
(lijn, vlak, structuur of kleur)?

Aandacht wordt getrokken naar de rivi-
er. Deze heeft de meest scherpe vorm en 
is daardoor het meest opvallend. Door 
de sneeuw is het vlakke land bijna een 
doorlopende structuur, de stuwwal is 
een zachte wand.

Wat zijn ervaringen van wind, geur en 
geluid?

Door de sneeuw is het een stil landschap 
zonder duidelijke geuren, meeuwen zijn 
het felst in geluid, daarnaast een aan-
houdend dof gezoem (verkeer), 

Welke verticale lagen zijn te onder-
scheiden?

Van zuid naar noord 5 lagen:
- een transparant bebouwde laag met 
aansluitend de dijk 
- de ruimte van uiterwaarden- 
- de rivier
- weer de uiterwaarden
- een stukje bebouwing visueel vastge-
plakt tegen  de stuwwal 

Welke zichtlijnen zijn er? De Rijn richting Arnhem. Er is ruim 
zicht richting Nijmegen maar hier wordt 
je blik niet zo naar toe getrokken als 
naar het lijnvormige van de Rijn

Hoe is de verhouding open/gesloten? Dit is vooral in zones aan te geven:
- de stuwwal en bebouwing aan die 
zijde als gesloten zone 
- de uiterwaarden open met kleine 
clumbs
- de oeverwal half gesloten

Analyse omliggende landschap
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Wensen en eisen

Landschappelijke wensen en eisen Plek
afwisselende omgeving +/-
zachte oever +
beleving van ruimte +

toegang tot het water +/-
zicht op het water +
gevarieerde oever -
begroeide oever +/-
natuurlijke omgeving +/-
rust (voor rustzoekers) +/-

bezienswaardigheden (voor vertierzoek-
ers)

-

Condities Plek
beschutting tegen wind en zon +/-
parkeergelegenheid dichtbij +/-

toegankelijke oever +
betreedbare oever +
zitplek +/-
afvalbak +/-
lig-/zonweide -
toilet +/-
speelvoorzieningen -
locatie gescheiden van wegen en fi ets-
paden

+

Landschappelijke wensen en eisen Plek
afwisselende omgeving +/-
betreedbare oever +
zachte oever +
vlakke oever +
beleving van ruimte +
toegang tot het water +/-
zicht op het water +
onregelmatige oeverlijn +/-
gevarieerde fl ora & fauna -
rustige omgeving +/-
water voldoende breed (ivm medegebruik) +
Condities Plek
beschutting tegen wind en zon +/-
waterdiepte op 3 meter uit de kant 2,5 m. +
afstand maaiveld -waterspiegel <0,5 m +/-
begroeiing op visstek laag, eromheen 
hoog

+/-

vissteiger -
stabiele oever +
parkeergelegenheid dichtbij +/-
toegankelijke oever +

Landschappelijke wensen en en eisen Route Plek
zicht op het water + +
gevarieerde oever +/- -
begroeide oever +/- +/-
natuurlijke oever +/- +/-
beleving van rust en ruimte + +/-
toegang tot het water n.v.t. +/-
Condities Route Plek
beschutting tegen wind en zon - +/-
parkeergelegenheid bij beginpunt n.v.t. +
vrijliggend pad + +
rustplek aanwezig +/- +
aangegeven routes van 0,5 - 1,5 uur + n.v.t.
seizoensonafhankelijk-beloopbaar pad +/- n.v.t.
half- of onverhard pad + n.v.t.
beginpunt valt samen met eindpunt +/- n.v.t.
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Referentieonderzoek

Landschappelijke wensen en eisen Plek
afwisselende omgeving +/-
betreedbare oever +
zachte oever +
zeer flauw talud +/-
beleving van ruimte +
toegang tot het water +/-
zicht op het water +
geen begroeiing in het water +
natuurlijke omgeving +/-
schoon water +/-
zonnige plek +
Condities Plek
beschutting tegen wind en zon +/-
ondiepe strook langs de oever +/-
toegankelijke oever +
sociaal veilige omgeving +
op loop/fietsafstand van woning +/-
aanwezigheid van andere zwemmers +/-
lig-/zonweide -
goede ontsluiting +/-
extra voorzieningen (roilet, kleedhok) +/-
medegebruik alleen op afstand +
parkeergelegenheid dichtbij +/-

Landschappelijke wensen en eisen Route Plek
oever met doorzichten + +
gevarieerde oever - -
begroeide oever - +/-
natuurlijke oever +/- +/-
afwisselende omgeving +/- -
beleving van rust + +/-
beleving van ruimte + +
gevarieerde flora en fauna - -
beloopbare oever n.v.t. +
zachte glooiende oever (ivm golfslag) +/- +/-
geen beplanting op aanlegplek n.v.t. +
afstand water - maaiveld 0,4 - 0,6 m n.v.t. +/-
aanlegplaats met steile oever of steiger n.v.t. +
water dieper dan 0,6 m + +
Condities Route Plek
beschutting tegen wind en zon - +/-
trailerhelling op begin- /eindpunt n.v.t. +
vastlegvoorzieningen - +
parkeergelegenheid bij begin-/eindpunt n.v.t. +
rustplek met horeca n.v.t. +
geen of weinig medegebruik +/- +/-
oever met goede ontsluiting n.v.t. +
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Recreatie langs de Rijn

Recreatieplek Rijnoever

Hellingbaan

Pleisterplaats voor groepstochtenOvernachting op de oeverZwemmen, pootjebaden en zonnen

Winterstalling voor boten Picknickplek voor zomer en winter

Strandjes voor standfeesten

Vanuit het wandelplad de stuwwal 
op voor een mooi uitzicht

Wandelpaadjes door de uiter-
waarden naar de oever

Picknicken op een strandje tussen 
de kribben

Parkeren speciaal voor vissers Korte pauze tijdens het varen
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Referentieonderzoek

Algemeen
Een sterk punt van recreatie langs en op de Rijn is de beleving van het rivierenlandschap. De rivier en zijn uiter-
waarden zijn dominant aanwezig en goed bereikbaar.

Route
De Rijn is niet zeer afwisselend wat betreft het landschappelijk beeld van de oever. Kribben, strandjes en gras
oevers bepalen voor een groot deel het beeld over een grote afstand. Daarachter liggen de uiterwaarden breed 
of smal, vaak ingericht als weiland of hooiland. De stuwwal, de steden en dorpen dicht aan het water, 
de steenfabrieken en natuurgebieden zorgen voor de nodige afwisseling.

Snelheid van bewegen
Voor de waterrecreant en de walrecreant die zich met een relatief hoge snelheid over het traject bewegen (fietser, 
motorboot) is de Rijnoever afwisselend genoeg. Er zijn tevens voldoende voorzieningen onderweg.
Voor de recreant die zich langzamer voorbeweegt (wandelaar, kanoer, roeier) kunnen stukken van de Rijn saai 
zijn. Voor de wandelaar is een uitstapje naar de stuwwal waarbij het zicht over het rivierenlandschap bijzonder is of 
een rondje door de uiterwaarden een welkome afwisseling.
De kanoer en roeier hebben op de Rijn niet veel te zoeken. Oeverbegroeiing is nauwelijks aanwezig en het land-
schap verandert voor hen slechts na lang varen. Daarbij komt het hinderlijke medegebruik van de vrachtvaart en 
pleziervaart. De stroomsnelheid bepaalt in de meeste gevallen de richting, een rondje varen is nauwelijks haal-
baar.

Plek
referentieplek de Rijnoever
Landschappelijk gezien voldoet deze plek goed aan de gestelde eisen. Er is net wat meer begroeiing die zorgt 
voor de gewenste beschutting, de beleving van het rivierengebied is optimaal, er is ruimte en rust.
Het blijkt dat door mede door de aanwezigheid van een parkeerplek, de redelijk goede bereikbaarheid vanuit het 
dorp, een toilet en simpele horeca, de walrecreant hier graag is. 
Voor de waterrecreant geldt hetzelfde. Er is een helling, steigers en een winterstalling. Het varen op de Rijn zelf is 
redelijk eentonig, deze plek biedt afwisseling en beschutting. 

Andere recreatieve plekken langs de rivier
Wat betreft de inrichting van recreatieve plekken langs de rivier blijkt het voorkomen van een parkeerplaats 
bepalend voor de toestroom van recreanten. Je kunt dit instrument dus goed inzetten om je recreatiestroom te 
leiden naar plekken die landschappelijk gezien interessant zijn maar ook niet te storend zijn in het landschap. 
Eenvoudige voorzieningen op en langs het water, in de vorm van steigers en bankjes hebben, in mindere mate, 
ditzelfde effect.

Conclusie
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Ontwerpprincipes4
In hoofdstuk 2 is onderzocht welke wensen en eisen de verschillende 
watergebonden recreanten hebben op het gebied van de landschap-
pelijke inrichting van de oever en ten aanzien van de condities. Deze 
wensen en eisen zijn vervolgens op drie verschillende locaties in de 
praktijk getoets. In hoofdstuk 3 staat weergegeven wat deze prak-
tijktoetsing heeft opgeleverd.  Daarbij is per locatie beschreven of 
de plek en route succesvol zijn ingericht en waardoor dit komt. In dit 
hoofdstuk worden deze locatiegebonden conclusies van het referen-
tieonderzoek omgezet in algemeen geldende principes voor de in-
richting van de oever van een lijnvormig water op een plek en op een 
route. Deze principes zijn weergegeven in profielen en plattegronden.  
Eerst komen de recreanttypen aan bod die alleen gebruik maken van 
een plek, daarna de recreanttypes die een route volgen én af en toe 
een plek bezoeken.
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Door literatuuronderzoek en referen-
tieonderzoek is eerder in dit rapport 
vastgesteld wat de wensen en eisen 
van verschillende typen recreanten 
en hoe deze in de praktijk zijn toe-
gepast. Deze gegevens alleen zeg-
gen echter nog niets over algemeen 
geldende principes bij inrichting van 
een oever. De resultaten van het 
referentieonderzoek moeten daar-
voor worden ´losgeweekt´ van de 
locaties. Daarnaast dienen de resul-
taten te worden gewogen. Alleen op 
die manier kan worden vastgesteld 
welke elementen bepalend zijn voor 
een succesvolle inrichting van een 
plek of route. Het ontbreken van 
een prullenbak houdt een zwemmer 
bijvoorbeeld niet direct van een re-
creatieplek aan het water weg, maar 
een steil talud vol met ruige kruiden 
wel. 

4.1 Weging wensen en eisen

Er zijn verschillende methoden 
denkbaar om bovenstaande te be-
reiken, bijvoorbeeld interviewen van 
de doelgroep. In verband met de 
beperkte tijd die beschikbaar is voor 
dit onderzoek, is ervoor gekozen om 
de bevindingen van het literatuur-
onderzoek te interpreteren en deze 
te combineren met de eigen waar-
nemingen op de referentieplekken 
zoals beschreven in de conclusies 
per locatie in hoofdstuk 3.
Conclusie is dat vooral landschap-
pelijke waarden een route en plek 
succesvol maken. Een aantal 
basiscondities zijn daarbij echter 
onontbeerlijk. De meest essentiële 
landschappelijke eisen en condities  
die nodig zijn om een recreatieplek 
en -route goed te laten functioneren, 
zijn in paragraaf 4.2 per recreatiety-
pe met principetekeningen verbeeld. 
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4.2 Ontwerpprincipes
4 Ontwerpprincipes

Vissers

Deze vissers zit beschut tussen het riet, waardoor 
de rietkraag beschadigt. Het is beter om hier en daar 
open plekken te creëren. 

Een steiger in het riet kan als zitplaats dienen voor 
vissers of als rustplek voor wandelaars of fietsers.

Beschutting

Parkeren dichtbij oever

Bij onbetreedbare oever: steiger

Open plek

Betreedbare oever

Min. 3 m
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Passieve recreanten

Vertierzoekers

Rustzoekers

Activiteit om naar te kijken

Zicht op het water

Glooiende, beloopbare oever

weide

Beschutting

Horeca

Parkeren dichtbij

Rust en ruimte

Beschutting

Zicht op het water

Glooiende, beloopbare oever

De recreant die op zoek is naar rust, ruimte en bele-
ving van het landschap. 

De recreant die vertier en voorzieningen vraagt
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Ontwerpprincipes

Zwemmers

Steiger bij kwetsbare, begroeide oever

Woning op fiets-/loopafstandBeschutting

Natuurlijke omgeving met zicht op het water

flauw talud, onbegroeide, ondiepe strook 
langs oever Zonnige schone open plek

Natuurlijke, informele zwemstrandjes met voldoende beschutting
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Schaatsers

Een glooiende oever maakt het gemakkelijker om 
op het ijs te stappen

Schaatsers schaatsen graag in een nostalgische, 
landelijke omgeving

Plek

Route

Beschutting

Beschutting

Doorzichten

Min. 3 m 

Regelmatig rustplekken

Oever goed bereikbaar

Nostalgische, landelijke omgeving

Rustplek met horeca

Parkeren bij begin/eindpunt
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Ontwerpprincipes

Fietsers

Beschutting, uitzicht op het water, 
zicht op het landschap en een ver-
hard, vrijliggend fietspad.

Fietspad met zicht op het water.
Oever met een gevarieerde begroei-
ing

Rustige picknickplek met uitzicht op 
het water

Plek

Route

Zicht op het water

Rustplek met uitzicht

Gevarieerde begroeiing

Bezienswaardigheden

(Half)verhard vrijliggend fietspad, min. 2 m

Beschutting

Parkeren bij begin-/eindpunt

Doorzichten

Elke 10 km picknickplaatsen met uitzicht 
op het water

Beschutting
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Wandelaars

Plek

Route
Parkeren op begin-/eindepunt van 
aangegeven route Doorzichten naar afwisselend landschap

Beschutting

Elke 3 km beschutte rustplekken

Beschutte picknickplek

Gevarieerde, begroeide oever

Toegang tot het water

Zicht op het water

Halfverhard/onverhard pad

Gevarieerd landschap, rust en ruimte

Picknickplek met uitzicht op het landschap
Vrijliggende, aangegeven routes langs het water door een 
afwisselende omgeving
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Ontwerpprincipes

Kajuit motorboot-vaarders

Plek

Route

Parkeren en hellingbaan

Beschutte opicknickplek

Aanlegmogelijkheden

Min. 0.70 m

Begroeide oever

Beloopbare oever

Doorzichten

Elke 10 km aanlegmogelijkheden

Beschutting

Beschutting

Aanlegmogelijkheid voor overnachting op een 
stille plek met beloopbare oever Overnachtingsmogelijkheid bij bezienswaardigheden
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Kanoërs en roeiers

PlekRoute

Beschutting

Uitstapsteiger

Parkeerplaats met in-/uitstapplek

Min. 4 m

Flauw talud om uit te stappen

Beschutting

Gevarieerde begroeiing

Glooiende oever

Min. 0,40 m

Fauna

Aanlegmogelijkheid

Gevarieerde omgeving

Doorzichten

Gevarieerde begroeiing

Elke 3 km aanlegplaats

Begroeide oevers zorgen voor beschutting en afwisseling. Aanlegvoorzieningen 
voorkomen beschadiging van kwetsbare oevers.
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titel van het hoofdstuk

 

Open motorbootvaarders

Ontwerpprincipes

Parkeerplaats met hellingbaan
Afwisselend landschap

Doorzichten

Elke 4 km aanlegsteiger

Beschutting

Gevarieerde begroeiing

Hellingbaan max. 10% met parkeerplaats

Steil talud met aanlegvoorzieing

Beschutting

Beschutting

Flauw, onbegroeid talud

Gevarieerde omgeving

Hellingbaan met steiger

Informele rustplek, flauw en schoon talud
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Een aantal thema’s dat te maken 
heeft met recreatie en/of oeverin-
richting is in dit onderzoek slechts 
aangestipt zonder verder uitvoerig te 
zijn uitgewerkt. Deze thema’s kun-
nen onderwerp zijn van vervolgon-
derzoek.

Relatie snelheid - oeverinrichting
De routegebonden recreanten heb-
ben ieder een andere bewegings-
snelheid. Het thema snelheid is in 
dit rapport aan de orde gekomen bij 
het vaststellen van de benodigde 
afstand tussen rustplekken: voor 
een langzame verplaatser dienen 
deze afstanden korter te zijn dan 
voor een snelle verplaatser. Het zou 
echter ook interessant zijn om te 
onderzoeken wat de relatie is tussen 
de snelheid en de landschappelijke 
inrichting van de oever: Welke mate 
van afwisseling en detaillering is 
geschikt voor welke recreant gezien 
de snelheid waarmee hij zich ver-
plaatst?

Mogelijkheden voor sturing recre-
anten
Uit het onderzoek is naar voren ge-
komen dat de reden dat recreanten 
een plek aan het water bezoeken 
of een route langs het water volgen 
een combinatie is van landschappe-
lijke kwaliteiten en de aanwezigheid 
van basiscondities. Verder onder-
zocht kan worden hoe recreatie 
langs wateren met inzet van deze 
middelen te sturen is. Dit is interes-
sant in situaties waar kwetsbare 
plaatsen bescherming behoeven. 
Met name de aanleg van parkeer-
plaatsen blijkt een sturende factor 
te zijn (zie hoofdstuk 3). Een gericht 
onderzoek naar de effecten en aan-

4.3 Aanbevelingen voor nader onderzoek

trekkingskracht van parkeerplaatsen 
bij recreatieve plekken kan interes-
sante gegevens opleveren.

Ruimtebeleving
In dit onderzoek is onderzocht welke 
elementen bijdragen aan een suc-
cesvolle oeverinrichting. Dit onder-
zoek kan worden uitgebreid naar de 
ruimtebeleving in het algemeen. Een 
aanzet daarvoor is al gedaan in het 
rapport Smaakmakers voor land-
schappen op basis van recreatiemo-
tieven van Alterra (2009). 
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Beeldverantwoording

Foto’s internet: pag. 6, 16, 18, 38 (l.o., r.o.), 53 (r.o.), 54 (r.o.), 55 (m)* 

Foto’s Google Earth: pag. 27, 35, 41

Tabellen: pag. 14 Heerwagen & Orians 1993, 20 Buro Stroband 2001

Overig: eigen fotoarchief en eigen tekeningen

* Bij publicatie van het rapport worden de preciese bronnen weergegeven
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Verklarende woordenlijst

Oever

Lijnvormig water

Landschap

Conditie

Natuurvriendelijke oever

Watergebonden recreatie

Kajuitboot

Open motorboot

Kano

Roeiboot

Routegebonden recreatie

Plekgebonden recreatie

Talud

Passieve recreant

Holoceen

Pleistoceen

De strook land naast een water die door zijn huidige vorm en/of functie een duide-
lijke relatie heeft met het water.

Wateren met een langwerpige vorm: kanalen, beken, rivieren, sloten.

Een gebied, zoals door mensen waargenomen, waarvan het karakter bepaald wordt 
door de actie en interactie van natuurlijke en menselijke factoren (UIt: Natuurbeheer 
en -ontwikkeling, 1997).

Voorwaarden waaraan de inrichting van een recreatieve plek of -route moet voldoen. 

Een door de mens ingerichte oever waarbij ontwikkeling van natuur, landschap en 
ecologie expliciet worden gestimuleerd.

Een vorm van recreatie waarbij de recreant voor zijn vrijetijdsbesteding bewust water 
opzoekt. 

Een boot met kajuit, geschikt om te overnachten en in te verblijven gedurende lan-
gere tijd, voorzien van (hulp) motor. Lengte varieert van 5 tot 20 m, diepgang 0,40 tot 
1,80 m. Meestal van staal of polyester.

Toer en visbootjes met een motorvermogen van max. 6pk. Lengte variërend van 4 
tot 6 m, diepgang 0,20 tot 0,60m. Staal of polyester.

Een toerboot variërend in lengte van 4 tot 7m. diepgang 0,10 tot 0,30 m. Zowel één- 
als meerpersoons boten. Meestal van polyester.

Een open toerboot variërend in lengte van 2,50 tot 6m. diepgang 0,20 tot 0,50 m. 
Geen (hulp)motor. Polyester of staal.

Een vorm van recreatie waarbij de recreant gebruik maakt van een uitgezette of zelf 
vastgestelde route. 

Een vorm van recreatie waarbij de recreant zich langere tijd op één plek bevindt.

Het schuine vlak langs een weg, watergang of dijk.

Een plekgebonden recreant die weinig activiteit ontplooit, bijvoorbeeld zonners of 
pootjebaders. 

Geologische tijdvak dat liep van 11.700 jaar geleden tot nu.

Geologisch tijdvak dat liep van 2.588 miljoen tot 11.700 jaar geleden.
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Bijlage 1 Checklist referentieonderzoek
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2.1 Titel van de paragraaf

Tussenkopje
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Bijlage 2 Aanvullende informatie wateren in Nederland

Brittannië en Frankrijk. Het smalste 
stukje heet het Nauw van Calais. 
In de laatste ijstijd (het Weichse-
lien) en in eerdere ijstijden lag de 
Noordzee grotendeels droog. De 
zeespiegel stond tientallen meters 
lager doordat werelwijd veel water 
als gletsjerijs en ijskappen lag opge-
slagen. De kalkrotsen van Calais en 
Dover liepen als een bergrug door. 
Op het hoogtepunt van de grote ijsti-
jden in het midden-pleistoceen 

bedekten grote ijskappen Scandi-
navië,
Schotland en de noordelijke 
Noordzee ertussen. Door de afdam-
mende werking van het ijs en het 
vele smeltwater ontstond een groot 
zoetwatermeer in het zuidelijke 
deel van wat nu de Noordzee is. 
Dit smeltwater zocht een uitweg en 
vond dat in het gebied van Dover en 
Calais.

Vanaf rond 8.000 jaar geleden was 
de verbinding tussen Noordzee en 
het Kanaal zoals nu. 

Zee: 
Algemeen 
Ongeveer 71% van het aardop-
pervlak bestaat uit water, waarvan 
de helft wordt ingenomen door de 
Stille of Grote Oceaan. Zeker 97% 
van al dat water op aarde is zout. 
De resterende 3% is zoet en drie-
kwart ervan wordt vastgehouden 
in de ijskappen van de polen. Nog 
eens een tiende deel van het zoete 
water bevindt zich te diep onder de 
grond om nuttig te kunnen worden 
gebruikt. Het restant, slechts driedu-
izendste deel, bevindt zich in de 
bodem alsmede in bronnen, rivieren 
en meren. Van deze fractie van het 
totaal is al het leven op het land 
afhankelijk.

Een zee heeft een bodem die bij 
een continent behoort, het zoge-
naamde continentaal plat. Als de 
verbinding tussen zeeën smal is en 
uit een of meer zeestraten bestaat, 
spreekt men van een binnenzee.
Zeeën worden gevoed door rivieren 
en door regenwater.
 

Schematisch overzicht van de over-
gang tussen continent en oceaan: A 
= continent; B = continentaal plat; C 
= continentale helling; D = continen-
tale verheffing; E = oceaan (abyssale 
vlakte).

Nederland ligt aan de Noordzee. 
De Noordzee is verbonden met de 
Atlantische Oceaan. Het zoute zee-
water is voortdurend in beweging 
door stromingen, wind en getij. Twee 
keer per 24 uur is het hoog water 
(vloed), twee keer per 24 uur is het 
laag water (eb). Bij hoog water blijft 
er soms nog maar een kleine strook 
zand over. Maar dan trekt de zee 
zich terug en ongeveer 6 uur later is 
het laag water.

Ontstaan

De aarde ontstond ongeveer 4600 
miljoen jaar geleden. Het land 
bestond uit één groot stuk. Ge-
durende miljoenen jaren ging het 
land scheuren en ontstonden de 
continenten en de oceanen. 
Het verschil tussen een oceaan 
en een zee is dat een zee kleiner 
is. Een zee is een stukje van een 
oceaan. Meestal wordt een zee om-
ringd door land. Een zee wordt bijna 
altijd verbonden met een oceaan. 
Tussen een oceaan en een zee zit 
meestal een smalle doorgang. Deze 
smalle doorgang wordt een kanaal 
genoemd. 

De noordzee wordt met de Atlan-
tische oceaan verbonden door Het 
Kanaal, de zeestraat tussen Groot-
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 Kaartje uit: Wikipedia “het Kanaal”   

 Kaartje uit: Wikipedia “de noordzee”   

oever
De Noordzeekust is nog niet in een 
eindtoestand, maar is voortdurend 
in beweging. Oorspronkelijk ve-
randerde de kustlijn alleen door 
natuurfenomenen, zoals stormv-
loeden. De laatste 500 jaar hebben 
daarnaast ook menselijke activiteiten 
gericht op landaanwinning de Kustlijn 
verlegd.
De vlakke zuidelijke en oostelijke 
kust tot aan Denemarken, is in de 
ijstijden gevormd, maar de vorm 
wordt vooral door de zee en sedi-
mentafzetting bepaald. Het kustver-
loop is vlak; de getijden overstromen 
vaak grote stroken land en geven 
deze dan vervolgens weer vrij. Het 
water kalft sediment af. Er worden 
strandwallen en duinen gevormd.

Een strandwal is een door de 

branding opgeworpen, boven het 
zeeniveau liggende, zandbank. 
Een strandwal is langgerekt, enkele 
meters hoog en ligt evenwijdig aan 
de kust.
Oudere strandwallen zijn in Neder-
land gevormd tijdens het Holoceen. 
Als gevolg van hogere temperaturen 
in deze periode steeg de zeespie-
gel, waardoor de vorming van zand-
banken en strandwallen mogelijk 
was. Achter deze wallen ontstond 
een waddengebied, waar oude 
zeeklei kon bezinken.De ophog-
ing van de zeebodem ging in deze 
periode sneller dan de rijzing van 
de zeespiegel. Tussen strandwal-
len en land-boven-zeeniveau lagen 
lagunes. Veel lagunes slibden deels 
met klei dicht en groeiden met veen 
vol. Het droog geworden zand van 
de strandwallen werd later door de 
wind opgeblazen tot kleine duintjes. 
Via vegetatie werd uiteindelijk duin-
vorming een feit. Dit zijn nu de oude 
duinen.

De Nederlandse kustlijn inclusief 
Strandwal en Waddenzee vormden 
zich vanaf 6000 jaar geleden. Sinds-
dien is de kustlijn tot de huidige 
positie afgeslagen.
De Waddeneilanden zijn barrière-
eilanden. Ze ontstonden waarschijn-
lijk op brandingsruggen: hoge zand-

banken die onder andere werden 
gevormd door de branding en die 
uiteindelijk alleen nog door storm-
vloeden overstroomd werden. Met 
het uitzaaien van de eerste planten, 
vormde zich vervolgens land.
De kusten van Nederland, België, 
Duitsland en Denemarken zijn zeer 
vatbaar voor stormvloeden. Deze 
kusten zijn relatief vlak en een ger-
inge stijging in het waterpeil zal vol-
doende zijn om grote stukken land 
onder water te zetten. Daarnaast 
zijn westelijke stormen over de 
Noordzee vaak erg heftig, waarbij 
de zuid-oostelijke kusten het meest 
gevaar lopen.
Waar vroeger de kusten gekenmerkt 
werden door een moeras-achtig 
leven met stroompjes, beken en 
rivieren die het land opdeelden in 
allerlei kleine eilandjes, begonnen 
enkele Nederlandse notabelen eind 
17e eeuw met het ontwerpen van 
onze hedendaagse dijken en het 
inpolderen van stukken land. 

Na de Watersnoodramp van 1953 
werden deze dijken nogmaals ver-
hoogd.
Eén van de meest omvangrijke pro-
jecten was de bouw van de Zuider-
zeewerken, bedacht door Ingenieur 
Lely.
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Functie

De Nederlandse Noordzeekust 
bestaat uit 353 kilometer duinen, 
dijken en andere waterkerende 
constructies. Zij beschermen de 
laag gelegen delen van ons land 
tegen de Noordzee. Langs de 
Noordzeekust staat de Nederlander 
zo'n 300 kilometer strand ter be-
schikking om te genieten van de 
zee. Van Zeeuws-Vlaanderen tot de 
Waddeneilanden. 
De veelal brede zandstranden langs 
de kust lenen zich uitstekend voor 
diverse recreatievormen. Zwem-
men, zonnen, vliegeren, surfen, 
strandzeilen, kitesurfen, blokarten, 
beachvolleybal of gewoon wandelen 
langs de waterlijn zijn enkele activ-
iteiten die op het strand uitgeoefend 
worden.

Meer
Algemeen
Een meer is een door land omringde 
watervlakte, meestal met een 'voe-
dende' en soms ook een 'afwater-
ende' rivier. Zo'n rivier is echter geen 
criterium voor een meer; de afwa-
tering kan ook gebeuren door ver-
damping en de watertoevoer kan ook 
direct afkomstig zijn van neerslag 
(Wikipedia).

Het IJsselmeer (1100 km²) is het 
grootste meer van Nederland.

Ontstaan
Er zijn tientallen processen, die 
tot de vorming van meren kunnen 
leiden.
Veel meren zijn niet ouder dan 15 
000 jaar en zijn op natuurlijke wijze 
ontstaan als gevolg van het binnen-
dringen van Noordzeewater en als 
gevolg van het schuiven van ijsmas-
sa's ten tijde van de ijstijden.

Een heel bijzonder soort meertje 
is een overblijfsel van een pingo, 
de pingoruïne. Een pingo was een 
grote klop bevroren grondwater, wat 
tijdens de laatste ijstijd de grond-
lagen omhoog drukte. Wat na het 
smelten van het ijs is overgebleven 
is een rond meertje met een krater-
rand. Toen het ijs smolt, bleef een 
opstaande kraterrand over met bin-
nenin een cirkelvormig meertje. De 
rand is in de loop der eeuwen be-
groeid geraakt. 



| 70 |

bijlage watertypen

Het Heegermeer, de Fluessen en de Morra stammen 
eveneens uit de ijstijd (de Riss-ijstijd) en zijn  door een 
gletsjer in de ondergrond uitgeslepen; ze vormen in 
feite een langgerekt gletsjerdal.

Een voorbeeld hiervan is het Bolmeer vlakbij het gehu-
cht Heineburen, een kilometer of vijf ten zuidoosten van 
Marum.

Erosie van het veenpakket kan ook leiden tot de vorm-
ing van een meer. Bij zware overstromingen werd het 
land overstroomd. Hierdoor spoelde de venige boven-
laag geleidelijk weg en ontstonden door de eeuwen 
heen de huidige Friese Meren.
Ten zuiden van Sneek liggen de Witte en zwarte brek-
ken. Het woord 'brekken' betekent dan ook 'door water 
gebroken land'. Dat de erosie ook in de huidige tijd 
doorgaat is goed te zien aan de kleine eilandjes in de 
Swarte Brekken, die duidelijk afkalven. De Wite en 
Swarte Brekken waren vrij recent nog veel duidelijker 
van elkaar gescheiden door een landtong. Deze is lang-
zaam veranderd in losse pollen riet en tenslotte (in de 
jaren '90) helemaal verdwenen.

Ook afdamming kan het ontstaan 
van een meer tot gevolg hebben. Zo 
is het Oostvoornse meer is onstaan 
in 1966 door afdamming van het 
Brielse Gat. Daarop volgend heeft, 
ten behoeve van de aanleg van de 
Maasvlakte, tot 1969 zandwinning 
plaatsgevonden. Aan de oostzijde 
van het meer ligt de Brielse Maas-
dam (1952) en aan de westzijde 
de Brielse Gatdam (1966). Het van 
oorsprong zoute water wordt steeds 
zoeter. Vanaf 1973, na de eenma-
lige inlaat van zout water vanuit het 
beerkanaal (1,2 miljoen kubieke 
meter), is het meer langzaam aan 
het verzoeten. In 1997 was het zout-
gehalte nog eenderde gedeelte van 
dat van zeewater.

Het IJsselmeer is ontstaan door 
afdamming van Zuiderzee met de 
afsluitdijk, ontstaan. Het is dus een 
natuurlijk gevormd meer  en eigen-
lijk alleen maar afgesloten van het 
open water.

Oever
De oevers van de meeste grote wa-
teren zijn afgezet met grote keien.

De oevers van de meeste meren, 
zoals het IJsselmeer, zijn tevens 
vaak ingericht voor de recreatie:
Zandstranden zoals het IJsselmeer-
strand bij Enkhuizen en groene 
weides om te zonnen en te spelen 
zoals bij Medemblik.
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Ook het natuurlijke beeld met riet-
kragen komt voor. 

Het IJsselmeer is een belangrijke 
sleutel in de waterhuishouding van 
Noord-nederland. Het meer wordt 
gevoed door: de Rijn, de Overijs-
selse Vecht, de Eem, de Hierdense 
Beek en de Amstel. Het overtollige 
water wordt naar de Waddenzee 
geloosd door spuien. Dat spuien 
gebeurt bij eb, dan staat het water 
in de Waddenzee lager dan in het 
IJsselmeer.

Het IJsselmeer en de Randmeren 
zijn uitstekende plekken voor een 
scala van watersporten, van rustig 
hengelen tot mortale salto's met 
kitesurfen. De vele prachtige oevers 
van het IJsselmeer en met name de 
Randmeren lenen zich perfect voor 
windsurfen. Als groot water biedt het 
IJsselmeer interessante vismogeli-
jkheden. Binnen een afstand van 
250m. van de oevers is snelvaren 
en waterskiën niet toegestaan.

Het goederenvervoer over het IJs-
selmeer neemt de laatste jaren 
toe. Het gaat van oudsher om bulk 
vervoer maar ook containervervoer 
is het laatste jaar in opmars.
Het IJsselmeer is vanwege de uit-
gestrekte watervlakte prima geschikt 
voor de recreatievaart. Zeilen of een 
dagtocht met een jacht zijn slechts 2 
vann de vele mogelijkheden.

Qua natuur heeft het IJsselmeer 
veel te bieden. Vele watervogels 
bevolken dit gebied als ook een 
grote verscheidenheid van vissen en 
andere waterdieren. Op de bodem 
en langs de oevers van dit meer 
en de Randmeren is niet alleen riet 
maar zijn ook vele verschillende 
soorten waterplanten te vinden.

Functie
Het IJsselmeer heeft als grootste 
meer van Nederland een aantal 
functies: het dient als zoetwater-
reservoir, het is belangrijk voor de 
recreatie en de scheepvaart en het 
heeft een belangrijke functie ten 
aanzien van natuurwaarden.  

De omliggende gebieden worden 
voorzien van zoet water; zo wordt bij 
Lemmer water ingelaten, om Frie-
sland en Groningen te voorzien van 
zoet water. Ook wordt water gebruikt 
voor de drinkwatervoorziening zoals 
bij Andijk.

Literatuur:
IJsselmeeralmanak.nl
Ijsselmeervereniging.nl
Sportvisserijnederland.nl

Literatuur:
www.waterland.net
www.opreisdoor.nl
www. Members.multimania.nl\ilpen-
dam1
www.home.planet.nl
www.vaartips.nl
www.botenverhuurinfriesland.nl
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Plas
Algemeen
Een plas is veelal een gegraven 
veen- of zandwinning (Wikipedia). 

Ontstaan
Al in de Romeinse tijd was bekend 
dat turf (gedroogd veen) uitstek-
ende brandstof was. Om de eigen 
bewoners van de streek, maar veel 
meer nog de bewoners van de, 
zoals Amsterdam, van brandstof te 
voorzien is tussen de 11de en 19de 
eeuw een groot deel van het veen 
in Nederland afgegraven. In eerste 
instantie vooral het hoogveen en 
later ook het laagveen. Dit laatste 
gebeurde door zg 'natte vervening' 
het opbaggeren van veen en dan te 
drogen leggen. Op die manier zijn 
bijv. in de periode van ca 1670 - ca 
1920 de Reeuwijkse en Sluipwijkse 
plassen ontstaan 
Alle meertjes aangeduid met de 
term plassen, zoals de Nieuwk-
oopse plassen, de Loosdrechtse 
plassen, zijn op dezelfde manier 
ontstaan.

Ook in Friesland zijn door het af-
graven van veengrond, voor de 
winning van turf, merengebieden 
ontstaan. Op die manier zijn bijvoor-
beeld het Nannewijd, het Bergumer-
meer, de Leijen, en Alde Feanen bij 
Earnewaldontstaan.
Door het Nannewijd loopt de Veen-
scheiding (Feanskieding), een vaart 
die vroeger voor het vervoer van 
turf werd gebruikt.

Het Nannewijd, Friesland.

Doordat de mens op diverse plaats-
en in Nederland veen afgegraven 
heeft, ontstonden er door de lage 
ligging grote meren en plassen. Bij 
een harde wind konden behoorlijke 
golven ontstaan waardoor grote 
stukken oever weggeslagen werden. 
Het gevolg was dat zo'n meer 
steeds groter werd.

Plassen kunnen ontstaan als gevolg 
van zandwinning, ten behoeve van 
de aanleg van snelwegen. Zoals bv 
de Galderse meren in de gemeente 
Breda. Het zand is gebruikt voor de 
aanleg van de snelweg A16/E19. 

Oever
Langs plassen vinden we net als bij 
meren zandstrandjes, 

Zandstrandjes langs de Loofles in 
Kootwijk. Foto, Picassaweb.

ecologisch ingerichte oevers,
Groote Veenderplas Lunteren

beschoeide oevers, Reeuwijkse 
plassen

Ter Apel. Foto Hengelaarsverenig-
ing Ter Apel.

Functie
De functies van plassen in Neder-
land zijn vergelijkbaar met die van 
de meren. Natuur en recreatie zijn 
de meest voorkomende. Zo zijn 
de Reeuwijkse plassen bij Gouda 
tegenwoordig zeer gevarieerde 
natuur- en recreatiegebieden in het 
oude veenlandschap.

Tegenwoordig zien overheden nog 
een andere functie weggelegd voor 
plassen. Licht verontreinigd zand en 
slib worden her en der, “tijdelijk” in 
voormalige zandafgravingen langs 
snelwegen gedumpt. Vaak zijn deze 
zandafgravingen ondertussen al 
jaren in gebruik als recreatieplas.

Wielen
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Wiel
Algemeen
Een wiel is een relatief klein, rond 
water dat ontstaan is door een 
dijkdoorbraak van een zee of rivier. 
Door de kracht waarmee het water 
binnenstroomde zijn wielen diep, tot 
wel 10 meter. Vaak ligt er een reeks 
wielen naast elkaar (meerdere dijk-
doorbraken). 

Ontstaan
Wielen zijn ontstaan door dijkdoor-
braken van zee of rivier. Door het 
gat in de dijk stroomde het wa-
ter met grote kracht naar binnen. 
Hierdoor ontstond een diep gat. 
Het zand dat door het water werd 
meegenomen, werd achter het wiel 
afgezet (overslaggrond). 
Na de doorbraak werd een nieuw 
stuk dijk om de kolk heen gebouwd. 
Deze dijk kan tussen het wiel en het 
water zijn aangelegd (binnendijks 
wiel), of om het wiel heen (buitendi-
jks wiel). Buitendijkse wielen zijn 
vaak weer dichtgeslibt. Op die plek-
ken is alleen nog een kronkeling in 
de dijk te zien.
Wielen zijn er vanaf de tijd dat er di-
jken waren, dus sinds de middeleeu-
wen. Tot in de 20e eeuw werden 
ze gevormd. Tegenwoordig zijn de 
dijken zo intensief bewaakt dat er 
geen wielen meer ontstaan. 

 

Afbeelding: Wikipedia.nl

Functie
De huidige functies van wielen zijn:
1.Natuur (rustplaats vogels, leefomgeving voor 
dieren en planten) 
2.Visplaatsen (vanaf oever en vanaf boot)
3.Landschapselementen (vaak een keten van 
wielen) in een rivierenlandschap.

Oever
De oever van een wiel kan er verschillend uitz-
ien, afhankelijk van het beheer. Meestal is een 
kruidenoever aanwezig, vaak ook is er opslag 
van wilg en te vinden. De oevers zijn meestal 
vrij stijl. Soms zijn steigers aangebracht voor 
vissers en bootjes. De overslaggrond achter 
het wiel is van goede structuur. Daarom is 
daar soms een boomgaard aangelegd. Langs 
elk wiel ligt een dijk (zie Ontstaan) 
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Petgat

Algemeen
Petgaten zijn door de mens gev-
ormde lijnvormige tot ronde wateren 
in een laagveengebied. Ze worden 
ook wel petten of trekgaten ge-
noemd. Petgaten zijn niet erg diep 
(tot ongeveer 2 meter). 

Ontstaan
Bij de vervening van een veenge-
bied werd moer gebaggerd uit lang 
gerekte veenputten om gedroogd 
te gebruiken als turf. Het gewonnen 
veen werd neergelegd op smalle 
stroken land, de legakkers. Daar-
tussen bleven langgerekte plassen 
over, de petgaten. Door de golfslag 
van het water verdwenen op den 
duur vaak de legakkers en konden 
uitgestrekte veenplasgebieden ont-
staan. 

Functie
De huidige functies van petgaten 
zijn:
1.Natte natuur
2.Recreatie (varen, fietsen, wande-
len, vissen)

Oever
Intensief beheerde petgaten hebben 
oevers met hooilanden (schraal-
landvegetatie) en riet. Daar waar 
het beheer minder intensief is, komt 
moerasbos voor.

Sloot
Algemeen
Een sloot is een lijnvormig water-
element dat zich op de grenzen 
van landbouwpercelen bevindt, of 
langs paden en wegen. Sloten zijn 
aangesloten op rivieren of beken. 
Sloten komen het meeste in lager 
gelegen landbouwronden van Ned-
erland voor, maar ook op de hogere 
delen zijn ze te vinden. De breedte 
varieert van ca. 80 cm tot maximaal 
zo’n 8 meter breed. De diepte is 
hooguit enkele meters. De sloten 
hebben een zeer geringe, kunst-
matige stroming.

Ontstaan
Sinds de mens grond in cultuur 
bracht, zijn afwateringssloten ge-
graven. 

Functie
1.Afwatering van landbouwgebie-
den: afvoer van regenwater en 
grondwater
2.Verdelen van percelen
3.Drinkwater voor vee
4.Tegenwoordig soms: natuur
5.In Friesland: sport (fierljeppen)
6.In winter: schaatsen

Oever
Traditionele sloten hebben een 
steile grasoever die regelmatig 
wordt gemaaid. Bij sloten met 
natuurvriendelijke oevers is het 
talud flauwer en wordt minder vaak 
gemaaid. Hierdoor ontstaat een 
kruidenoever. Ook komen begroe-
ide oevers voor met struiken of met 
bomen (soorten zijn afhankelijk van 
bodem). 
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Kanaal

Algemeen
Een kanaal is een door de mens 
gegraven, lijnvormige water-
weg die meestal bestemd is voor 
scheepvaart. Een kanaal wordt ook 
wel een tocht, vaart, of wetering 
genoemd. Kanalen zijn door heel 
Nederland te vinden. Ze verbinden 
grote steden of rivieren met elkaar. 

Ontstaan
De Romeinen hebben in Nederland 
de eerste twee kanalen gegraven. 
Daarna werden vanaf de 10e eeuw 
kanalen gegraven voor kleinschalig 
goederenvervoer en ontsluiting 
van turfgebieden. Ze vormden 
een netwerk tussen steden. Kon-
ing Willem I legde op grote schaal 
scheepvaartkanalen aan om de 
economie te stimuleren. 

Functie
1.Goederenvervoer
2.Inundatie (waterlinies) = voedngs-
kanaal
3.Afwatering = afleidingskanaal
4.Tegenwoordig: recreatie (varen, 
fietsen, wandelen, vissen)
5.Tegenwoordig bij aanleg natuurli-
jke oevers: natuur. Vaak onderdeel 
van ecologische verbinding.

Oever
De oevers van kanalen zijn meestal 
beschoeid in verband met oever-
afslag door golfslag van schepen. 
Het materiaal is afhankelijk van 
de mate van golfslag (staal, hout, 
matten). De beplanting op de oev-
ers is afhankelijk van het beheer 
en de inrichting. Langs het kanaal 
zijn vaak bomenrijen geplant. Bes-
choeide oevers zijn vaak bedekt met 
gemaaid gras. Hier en daar komt riet 
voor. 

Soms worden delen van een ka-
naal natuurvriendelijker gemaakt. 
De kunstmatige beschoeiing wordt 
er vervangen door natuurlijke 
oeververdediging (vooroever) of 
doorgroeimatten en het talud wordt 
flauwer gemaakt.

Apeldoorns kanaal Foto: mijngelder-
land.nl
 

Breevaart (middeleeuwen) Foto: 
ghvdenhaag.nl
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Rivier

Algemeen:
Een rivier is een min of meer 
natuurlijke waterstroom. Elke rivier 
ligt in een stroomgebied. Dat is het 
totale omringende gebied waarbin-
nen al het overtollige water via die 
ene rivier wordt afgevoerd.

Ligging in het landschap:
De drie grote Europese rivieren Rijn 
(met haar grootste arm de Waal) de 
Maas en Schelde vormen een delta.
Deze rivieren en hun zijarmen wa-
teren af op de Noordzee. 
Daarnaast zijn er nog vele kleinere 
rivieren waarvan een aantal uit-
mondt op voorgenoemde rivieren. 
Andere komen uit op het IJsselmeer 
of Waddenzee.

 

 

 

 

B Ontstaan:
Sommige rivieren ontstaan aan 
de uiteinde van gletsjers , andere 
worden gevuld door talloze bergst-
roompjes die zich bundelen tot een 
waterloop, de rivier. 
De rivieren komen van een hoger 
gelegen deel en stromen naar het 
zeeniveau. Bij de Nederlandse riv-
ieren scheelt dit ongeveer 13 meter 
in hoogte van oost naar west.
Rivieren kunnen gevuld worden door 
regen (regenrivier), maar ook door 
gletsjers (gletsjerrivier), meren en 
grondwater.

C Functie:
Rivieren zijn grotendeels natuurlijke 
wateren en zijn niet door mensen-
handen aangelegd ten behoeve van 
een speciale functie. Er is wel her 
en der ingegrepen om beter aan een 
toegekende functie te voldoen. In 
Nederland hebben rivieren een be-
langrijke functie voor zowel beroeps- 
als recreatievaart. Daarnaast dienen 
ze vooral voor afwatering en in 
droge tijden als waterbekken voor 
irrigatie van landbouwgronden. Door 
verbreding van rivieren gaan ze in 
de toekomst ook weer functioneren 
als retentiebekken ter voorkoming 
van wateroverlast. Daarbij krijgt het 
totale rivierbed ook weer een ecolo-
gische (verbindings)functie.
Er is een beperkte functie voor 
visvangst.
Daarnaast vormen rivieren grenzen.

D  Oevers
In een natuurlijke situatie verloopt de 
overgang van water naar land in de 
rivieren doorgaans geleidelijk. Door 
wisselende waterstanden speelt zich 
hier een zekere dynamiek af.
Bij veel rivieren zorgen dijken en be-
schoeiingen echter voor onnatuurli-
jke scherpe overgangen van water 
naar land.

Dynamiek van rivieren
In een natuurlijke situatie hebben 
rivieren ruimte voor overstromingen, 
waardoor verschillende landsc-
hapselementen ontstaan, zoals ne-
vengeulen, vloedvlakten (gebieden 
die periodiek onder water komen te 
staan) en ooibossen.
De rivieren worden in Nederland al 
eeuwenlang bedwongen door het 
aanleggen van dijken, dammen, 
kribben, stuwen en sluizen. Daar-
door is de oppervlakte aan karakter-
istieke dynamische landschapsele-
menten sterk verminderd.

De rivier in het landschap
Door bedijking, bebouwing en ge-
bruik voor grasland en bouwland is 
het natuurlijke karakter van de rivier 
en de uiterwaarden voor een groot 
deel verloren gegaan. Hierdoor zijn 
de verschillende rivieren en hun 
stroomgebied meer op elkaar gaan 
lijken. 
In de tabel hieronder zie je dat de 
oevers en platen, het zomerbed met 
plassen en strangen, verdwenen 
zijn. Alle rivieren liggen in een bed 
dat zomer en winter het zelfde 
beeld geeft (overstromingen uitg-
ezonderd). Er is  nog wel een smal 
strookje moerasland langs de rivier.
Het natuurlijke grasland heeft plaats 
gemaakt voor productiegrasland en 
akkers.
De stroomgebieden zijn ook steeds 
vaker bebouwd.
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In de huidige ontwikkeling wordt het beeld van 1850 weer meer benaderd 
met natuurvriendelijke oevers in plaats van cultuurlijk grasland en akkers.  
Sinds 1989 is de totale lengte aan natuurvriendelijke oevers langs rijkswa-
teren verdrievoudigd van 150 naar 440 km. Ook het areaal aan moeras en 
moerasbos neemt langzaam wat toe.

Het beeld van onze rivieren verandert daardoor. Er is steeds minder land-
bouw in de uiterwaarden en er is meer natuurontwikkeling voor in de plaats 
gekomen. 
De oevers bieden meer ruimte voor recreatie.

Door de groei van de natuur is de weerstand aan het water echter groter 
dan tien jaar geleden. Meer weerstand aan het water betekent een verhog-
ing van de waterstand. 
Begroeiing langs de rivier vormt op sommige plekken in ons land een 
serieus probleem voor de veiligheid van de scheepvaart (slecht zicht) en 
omwonenden (overstromingsgevaar). 
Door klimaatverandering moeten onze rivieren in 2015 (vooral in de win-
ter) nog grotere hoeveelheden water kunnen afvoeren en verwerken. Deze 
grotere hoeveelheid rivierwater heeft dan alle ruimte nodig en moet ook 
gemakkelijk door de uiterwaarden kunnen wegstromen naar de zee.
Om deze reden gaat er veel aandacht en inspanning uit naar het onder-
houd van de begroeiing langs de rivier en het wegnemen van andere ob-
stakels en het vergroten van het stroomgebied.

E  recreatie
Het rivierengebied neemt een belan-
grijke plaats in binnen het netwerk 
van vaarwegen; maar met name 
de nevengeulen zijn ook interes-
sant voor andere recreatievormen 
zoals kanoën, roeien, zonnen en 
zwemmen. Behoud van deze neven-
geulen is daarom van belang. Ook 
door mensen gemaakte klei-, zand 
en grindgaten vormen, wanneer zij 
een open verbinding hebben met de 
rivier, goede aanlegplaatsen voor de 
recreatievaart.
Behalve het water, de oevers en de 
uiterwaarden, zijn ook de dijken voor 
recreanten van veel belang. Deze 
dijken trekken veel wandelaars, 
fietsers, skeelers en toerrijders met 
auto en motor.
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Ven 

A  Algemeen
Onder vennen worden uitsluitend 
natuurlijke wateren verstaan. Ven-
nen hebben wisselende waterstand-
en en zijn zelden groter dan enkele 
hectaren hoewel er ook grotere 
vennen zijn . 
Vennen hebben meestal een mod-
derige bodem, maar soms ook een 
venige bodem of een schone zand-
bodem. Ze kunnen heel ondiep zijn 
met een vlakke, schotelvormige 
doorsnee, of enkele meters diep en 
komvormig.

Vennen in het landschap 
Van oudsher vond je ze veel in 
heide en bossen; nu liggen er veel 
vennen in cultuurland. 
We vinden ze, uitgezonderd enkele 
stroomdalvennen,  in oude heide-
velden of voormalige heidevelden.
Ze komen voor in 'hoog' Nederland. 
Drenthe is een van de provincies in 
Nederland waar vennen het meest 
talrijk zijn.                
In Twente, in de Veluwe en in Lim-
burg is het aantal vennen gering. 
Veel meer vennen vinden in de om-
geving van de grote rivieren. Op de 
Brabantse zandgronden zijn vennen 
talrijk.

Het kolkven in Brabant

B  Ontstaan
Er zijn verschillende oorzaken voor 
hun ontstaan, die als volgt te benoe-
men zijn: 
• werking van ijs en smeltwa-
ter gedurende de ijstijd in of op de 
bodem
• uitblazing van zanden tot op 
de vaste of natte lagen door wind in 
droge perioden 
• afsnoering van meanders van 
beken of rivieren 
• andere reliëfvorming, waar-
door er water blijft staan op ondoor-
latende bodems
• werkingen van de bodem in 
het algemeen (verzakkingen, erosie) 

C  Functie
Afhankelijk van de aard van een ven 
hebben ze vooral in het verleden 
velerlei functies gehad.
•Bij voldoende veenvorming werd 
turf gegraven
•Men probeerde 'zure' veentjes om 
te bouwen tot visvijvers
•Daar waar grote schaapskudden 
op de hei liepen, werden vennen 
en veentjes als wasplaats gebruikt 
(Schaapveen).
•Afgelegen vennen werden al gauw  
vuilnisstort. Hele boerderijverbou-
wingen konden hun afval kwijt in 
een vennetje verderop. 
•In veel gevallen zijn in de laatste 
eeuw vennen en veentjes ontwaterd 
of gewoon dichtgegooid, waarna 
ze bij de landbouwgronden werden 
getrokken.
•De vlasnijverheid gebruikte ze ook. 
Tot diep in de 19e eeuw had bijna 
elk dorp zijn eigen vlasnijverheid en 
ook zijn eigen plekje om vlas te laten 
roten (laten rotten, voorverteren) in 
de dichtbij gelegen vennen.
•In enkele vennen kwamen vroeger 
meeuwenkolonies voor die zelfs 
beschermd werden om eieren te 
kunnen rapen.
•Er werd vaak gebruik gemaakte 
van de kwaliteit van het heldere wa-

ter. Enkele vennen dragen namen 
die naar de bierbrouwerij zouden 
kunnen verwijzen.
•Recreatieve functies:
•Er zijn vennen die vanwege hun 
idyllische ligging tot “plek om te ver-
toeven” werden benoemd door de 
rijke heren
•Lag een ven of veentje gunstig bij 
een heideveld en fietspaden, dan 
kon je er pootjebaden of bootjevaren 
en werd het een geliefde plek voor 
dagjesmensen. 
•Lokaal zijn grote vennen ingericht 
als natuurzwembad.

D  Oevers
Vennen hebben vaak een glooiende 
oever waarbij de beplanting van het 
omringende landschap langzaam 
overgaat tot water. In voedselarme 
omstandigheden komen vaak bij-
zondere plantensoorten voor. 
Veel oevers zijn drassig en daardoor 
moeilijk te betreden.
De meest algemene plant in en om 
vennetjes is het pijpestrootje met 
zijn karakteristieke hoge pollen. 
Typisch voor voedselarme vennen 
met een schone bodem is vooral 
veenpluis
Algemeen op zandige oeverplekjes 
zijn witte en bruine snavelbies, 
veenmossen en pitrus. Vennen met 
een veenbodem hebben soms nog 
een hoogveenvegetatie,
Langs sommige venige venoevers 
groeit massaal gagel, een ca 100 
cm hoog geurig struikje.
Als een ven wat voedselrijker is, zie 
je soorten als wateraardbei, water-
drieblad en snavelzegge. Wordt het 
nog iets voedselrijker dan treden in 
het water planten op als fonteinkru-
iden en waterlelies. Is een ven door 
ontginning van heide in landbouwge-
bied achtergebleven of in contact 
gekomen met water uit landbouwge-
bieden, dan kan het geëutrofieerd 
raken. De bijzondere soorten ver-
dwijnen dan en maken plaats voor 
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meer algemene en snelgroeiende, 
zoals riet, lisdodde, tandzaad en 
waterpest.                           Een 
ven kan verlanden onder voedsel-
rijke omstandigheden. We zien dan 
soorten verschijnen zoals waterlelie, 
riet, egelskop en lisdodde. 

E recreatie
Vennen in hun huidige vorm zijn vooral 
in trek bij wandelaars en passieve rec-
reanten die daar een poos verblijven om 
te genieten van de rust en het landschap. 
Een aantal grotere vennen wordt ook 
nog gebruikt als zwemwater en schaats-
water.

Bronnen, noten en/of referenties:
•J.H.	de	Bruijn,	Vennen	in	Noord-Bra-
bant. Uitgeverij Bura, Eindhoven 1981 
ISBN 9064040079 
•Prof.	Dr	.	Victor	Westhoff,	1973,	Wilde	
planten, Vereniging Natuurmonument-
en, deel 3 
•Prof.	J.	Van	Baaren,	De	Noord-Bra-
bantse vennen, 1928 
Wikipedia

 Beek

A Algemeen

Een beek is een min of meer 
natuurlijke stroom water die vanuit 
een oorsprong, vaak een bron, meer 
of minder meanderend stroomaf-
waarts vloeit. Het waterpeil is in de 
zomer lager dan in de winter.
Wanneer meerdere beken samenko-
men en een zekere grootte krijgen 
spreekt men van een rivier. Een 
vuistregel om te bepalen of een 
waterloop nu een beek of een rivier 
genoemd moet worden, is dat een 
beek op alle plaatsen doorwaadbaar 
is en een rivier slechts op enkele 
plekken. Veel beken hebben hun 
natuurlijk karakter verloren door 
ingrijpende kanalisaties.
Oorspronkelijk mondden de beken 
uit in kustgebieden ter hoogte van 
de vroegere Zuiderzee en de Wad-
denzee. Tegenwoordig worden veel 
beeklopen afgesneden en monden 
ze uit in kanalen.

B Ontstaan
De natuurlijke beken kunnen worden 
ingedeeld in drie groepen: laagland-
beken, kwelbeken en bronbeken. 
Laaglandbeken worden gevoed 
door neerslag en door uittredend 
grondwater. Kwelbeken vormen een 
variant van de laaglandbeken. Het 
verschil is dat de bovenloop (een 
kwelgebied) van de kwelbeek altijd 
water voert, omdat hij wordt gevoed 
door het grondwater. Bronbeken 
ontstaan als echte bronnen, omdat 
grondwater op bepaalde punten aan 
de oppervlakte treedt.
Een spreng (of sprengebeek) is een 
door mensen gegraven of verlegde 
beek met zodanige gegraven bron-
nen dat er onder druk staand grond-
water aan de oppervlakte wordt 
gebracht.

 

C Functie
Vroeger zijn langs beken papier-
molens, wasserijen en watermol-
ens ontstaan. Zo zorgden ze voor 
economische activiteiten in vaak 
een betrekkelijk arm gebied. Maar 
ook landgoederen en kastelen zijn in 
de nabijheid van dit waterstelsel te 
vinden. 
Naast een cultuurhistorische waarde 
hebben de beken en sprengen een 
belangrijke (grond)waterregulerende 
functie. Zij kunnen een stijging van 
het grondwater opvangen. Ze vo-
eren water en sediment af.
Beken zijn heel waardevol voor 
natuur en landschap. 
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Bijzondere dieren zoals de beekprik, 
ijsvogel en grote gele kwikstaart 
hebben hier hun habitat.
 
D Oevers
Beekdalen waren vroeger vaak 
begroeid met bos. Ook op de oev-
ers stonden bomen. De boomwor-
tels houden erosie tegen. Door de 
schaduw van de bomen groeien in 
beken in dit landschap weinig water-
planten. Afhankelijk van stroomsnel-
heid, grondsoort en wateraanvoer 
heeft een beek een steile of flauwe 
oever, ligt een beek diep of gelijk 
met de oever.
Het water in zowel beken als spren-
gen bestaat voor een groot deel uit 
kwelwater. Kwelwater is heel schoon 
grondwater dat vanzelf aan de op-
pervlakte komt. Door dit schone kw-
elwater kunnen er unieke planten in 
en aan de rand van de beek leven, 
zoals bronkruid en bittere veldkers. 

D Oevers
Beekdalen waren vroeger vaak 
begroeid met bos. Ook op de oev-
ers stonden bomen. De boomwor-
tels houden erosie tegen. Door de 
schaduw van de bomen groeien in 
beken in dit landschap weinig water-
planten. Afhankelijk van stroomsnel-
heid, grondsoort en wateraanvoer 
heeft een beek een steile of flauwe 
oever, ligt een beek diep of gelijk 
met de oever.
Het water in zowel beken als spren-
gen bestaat voor een groot deel uit 
kwelwater. Kwelwater is heel schoon 
grondwater dat vanzelf aan de op-
pervlakte komt. Door dit schone kw-
elwater kunnen er unieke planten in 
en aan de rand van de beek leven, 
zoals bronkruid en bittere veldkers. 

boomwortels verstevigen de oever

E  Recreatie

Beken bieden goede mogelijkheden 
voor de kleine waterrecreatie en 
routegebonden recreatievormen als 
wandelen en fietsen.
Op sommige beken, zoals de Linge 
en de Dommel, is het kanovaren de 
laatste 10 jaar fors toegenomen.
In mindere mate worden beken ook 
gebruikt om in te pootje baden en 
te zwemmen. Als viswater zijn ze 
meestal verboden.
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Bijlage 3 Aanvullende informatie oevertypen
stellen. Natuurbeschermingsorgani-
saties wegen recreatie en natuurbe-
lang af bij de openstelling van water 
en oevers. Natuur krijgt op oevers 
relatief vaak voorrang boven recre-
atie. Dit komt omdat juist nabij het 
water de natuurwaarden vaak hoger 
zijn dan gemiddeld.

De omstandigheden kunnen per 
oever sterk verschillen, bijvoorbeeld 
wat betreft: de functie van het water, 
de grondsoort, het oevergebruik, de 
oeverhelling/beschikbare ruimte, het 
omringende landschap, onderhouds-
mogelijkheden, bezonning, wind/
oriëntatie en de variatie in vegetatie. 

Afhankelijk van de omstandigheden 
kunnen oevers op een aantal ver-
schillende wijzen worden gereali-
seerd en ingericht voor zowel natuur 
en recreatie. 

De volgende oevertypen zullen 
achtereenvolgens nader worden 
bekeken:
-De onverdedigde oevers: steile 
oever, plasoevers, drasoevers, ruige 
oevers, bosoevers, grasoevers en 
rietoevers. 
-De verdedigde oevers die onderver-
deeld worden in beschoeide oevers 
en vooroevers.
Per oever wordt een beschrijving 
gegeven van de kenmerken, de 
natuurlijke omgeving, het beeld door 
middel van foto’s, het profiel, het 
beheer en de waarde voor (verschil-
lende) recreatievormen.

 Algemeen
Oevers hebben naast een waterk-
erende functie vooral invloed op 
natuur en landschap. De oever 
van een waterloop vormt de grens 
tussen water en land. Harde bes-
choeiingen langs kanalen vormen 
scherpe overgangen tussen water 
en land. Bij de aanleg van natuurvr-
iendelijke oevers wordt de overgang 
van water naar land juist geleidelijk 
gemaakt. Daartoe zijn dijktaluds 
en kanaaloevers minder steil ge-
maakt of zijn ondiepe oeverzones 
aangelegd achter de beschoeiing. 
Natuurvriendelijke oevers lopen 
geleidelijk het water in, zodat dieren 
op eenvoudige wijze deze barrière 
kunnen nemen. 

Het type oever is van belang voor 
de recreatievorm die zich daar af 
kan spelen maar ook de bereikbaar-
heid en de openstelling speelt een 
belangrijke rol.
De wens de toegankelijkheid van 
oevers te vergroten stuit vaak op 
bezwaren. Bezwaren die niet speci-
fiek zijn voor oevers, maar in zijn 
algemeenheid gelden voor open-
stelling van agrarische grond voor 
recreatief medegebruik, zoals: 
• Verlies van privacy; 
• Verlies van grond; 
• Angst voor binnenhalen van veez-
iekten; 
• Angst voor loslopende honden die 
vee doden, verwonden of verstoren; 
• Angst voor schade aan gewassen, 
gebouwen en werktuigen; 
• Aansprakelijkheid voor eventuele 
ongelukken op het terrein

Terreinbeherende organisaties 
streven ernaar om een fors deel van 
hun terreinen voor publiek open te 

A Onverdedigde oevers

Steile oever:

Omschrijving
De steile oever kent twee varianten:
- de afslagoever.
Dit type oever is een zachte, natuu-
lijke oever die voorkomt op plaatsen 
waar geen oeververdediging in de 
vorm van begroeiing of beschoeiing 
voorkomt. Deze oever is alleen ge-
schikt voor plaatsen waar de oever 
niet intensief belast wordt. 
- Grasoever met eventueel een kade 
of een dijk erachter.
Dit zijn vrij hoge en steile oevers, 
begroeid met gras. Ze zijn goed 
beloopbaar.

Voorkomen
-Afslagoevers komen voor als 
veenoevers en kleiige oevers. Ze 
zijn goed beloopbaar.
-Grasoevers zijn eveneens goed be-
loopbaar en komen van nature voor 
langs beekjes op voornamelijk arme 
gronden.  

afslagoever
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grasoever

Beheer
-Afslagoever
Dit is een natuurlijke oever die van 
nature in stand blijft. Bescherming 
tegen afkalving door voorkoming van 
betreding door vee (en mensen).
-Grasoever
Instandhouding door regelmatig 
maaien of begrazen. Voorkomen  
moet worden dat er opgaande be-
planting kan gaan ontwikkelen. 
Een voedselarme omgeving zal de 
ontwikkeling van andersoortige be-
planting tegengaan.
 
Recreatiewaarde
De waarde voor recreatie van de 
onverdedigde afslag- en de graso-
ever zijn zeer gering. Het zijn oevers 
die alleen in stand kunnen blijven als 
ze niet worden betreden waardoor 
het gebruik als recreatieoever niet 
mogelijk is. 

Plasoever

Omschrijving
Deze oever is een alternatief voor 
een flauwe oever. Een plasberm 
is een natte oeverstrook met een 
diepte van zo’n 10 tot 50 cm onder 
het gemiddelde waterpeil. Een plas-
berm biedt een plasberm paaiplaats-
en, fourageer- en leefgebieden voor 
vissen. Door het ontwikkelen van 
moerasvegetatie ontstaat nestgele-
genheid voor een verscheidenheid 
aan vogels. Plasbermen worden bij 
voorkeur aangelegd langs de zuidzi-
jde van de watergang. Langs de 
westelijk georiënteerde oever wordt 
een rand van 0,5 tot 1 meter breed 
aan de waterzijde niet afgegraven 
tot op het waterniveau. Deze rand 
steekt enigszins boven het water uit 
om de golven te breken.

Voorkomen
Dit type oever kan in principe langs 
alle watertypen voorkomen. Van 
belang is wel dat de wateraanvoer 
voldoende is zodat de waterdiepte 
niet kleiner wordt dan 10 cm.
Ook golfslag is geen probleem door 
de aanwezige rand. 

  Plasoever

  

Beheer
-Instandhouden of herstellen van 
een natuurlijk waterregime. 
Dit is de mest kansrijke maatregel 
voor het behouden of verkrijgen van 
gevarieerde overbegroeiingen. 
-Maai de plasberm zo laat mogelijk. 
Bij de schrale vegetatie die na het 
verdwijnen van de pioniers ontstaat 
volstaat één maal per jaar maaien, 
meestal in september. Enkele kleine 
gedeelten kunnen blijven staan  als 
overwinteringsplaats voor insecten. 
-Voorkomen van ophoping van or-
ganisch materiaal. 
Slootschoningsmengsel dient afge-
voerd te worden.
-Geen vee weiden op de plasberm. 
Onder de zeer natte, voedselarme 
omstandig-heden die daar heersen 
leidt iedere vorm van beweiding tot 
grote verstoring van de aanwezige 
vegetatie. Bovendien loopt het vee 
gevaar. Het kan in de zachte bodem 
vastzuigen of te water raken omdat 
de overgang van land naar water 
niet duidelijk zichtbaar is.

Recreatiewaarde
Dit type oever geeft een natuurlijk 
en aantrekkelijk beeld. Zeker voor 
vaarrecreatie hebben deze oevers 
een meerwaarde. Aanleggen van 
boten is op deze oevers niet 
mogelijk vanwege de rand die de 
oever onbereikbaar maakt. De toe-
gankelijkheid is slecht te noemen. 
Deze oever is zelfs gevaarlijk van-
wege de zachte bodem waarin mens 
en dier vastgezogen kan worden.
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Drasoever

Omschrijving
 De drasberm is hetzelfde als een 
plasberm, maar ondieper. Het 
bevindt zich 0 tot maximaal 20 cm 
onder het gemiddeld waterniveau. 
Een drasberm kan gedurende een 
gedeelte van het jaar droog kan 
staan. Een drasberm stimuleert 
specifiek moerasvegetatie en mac-
rofauna. De toepassing van een 
drasoever is afhankelijk van o.a. be-
schaduwing, erosie en landgebruik. 
Dit oevertype is lastig te realiseren 
bij grote peilverschillen en/of tegen-
natuurlijk peil.

Voorkomen
Dit type oever kan in principe langs 
alle watertypen voorkomen. Van 
belang is wel dat de wateraanvoer 
voldoende is zodat de waterdiepte 
niet kleiner wordt dan 10 cm.
Ook golfslag is geen probleem door 
de aanwezige rand.

drasoever

Beheer
Het beheer van de drasberm is het-
zelfde als van de plasberm.

Recreatieve waarde
De recreatieve waarde is dezelfde 
als van een plasoever.

Ruige oever

Omschrijving
Oever kan steil en flauw zijn en valt 
vooral in de zomer op door hoo-
gopschietende begroeiing. Zomers 
geeft het vaak een kleurig lint, in de 
winter blijft een bruinige kluwen van 
half afgebroken stengels het water 
begeleiden. Overwinterende fauna 
vindt hier beschutting.

Voorkomen
Dit oevertype kan langs allerlei 
watertypen voorkomen. Zowel stro-
mend als stilstaand. Ook bij over-
stromende oevers is deze begroei-
ing kansrijk. De bodem is meestal 
matig voedselrijk tot voedselrijk.

ruige oever

Beheer
Een keer per twee jaar gefaseerd 
maaien. Maaisel wordt afgevoerd, 
eventueel na enige tijd op de kant te 
hebben gelegen(verspreiding zaad).
Bij een te eentonige begroeiing met 
bijvoorbeeld brandnetel of pitrus 
kan vaker worden gemaaid. Door op 
deze wijze te bodem te verschralen 
zullen langzamerhand bloemenrijk-
ere planten zich vestigen. Het maai-
beheer kan dan weer aangepast 
worden. Delen van de ruigte blijven 
’s winters staan als overwintering-
plek voor fauna.

Recreatieve waarde
De ruige oever levert een bloe-
menrijk aanzien en is aantrekkelijk 
voor veel insecten, vogels en kleine 
zoogdieren. Om deze rijkdom is het 
voor de wandelaar, fietser en var-
ende watersporter een aantrekkelijk 
landschappelijk element. Nadeel 
kan zijn dat de hoge begroeiing het 
zicht op en van het water belem-
mert. De oever is vaak moeilijk 
toegankelijk. Hiervoor moeten door-
gangen gemaakt worden.

Bosoever

Omschrijving
Oever die begroeid is met een 
strook van minimaal 10 m bos.
De aanwezigheid van bos op de 
oever heeft een direct invloed op 
het aangrenzende water. Beschadu-
wing zorgt voor minder zonlichtinval, 
met een lage watertemperatuur en 
een beperkte groei van waterplan-
tengroei tot gevolg. Bladafval zorgt 
voor een constante aanvoer van 
voedingsstoffen en een dikke or-
ganische laag op de bodem van het 
water. Hierdoor wordt plantengroei 
verder geremd en kunnen er (vooral 
bij stilstaand water) zuurstofarme 
omstandigheden ontstaan. Er kan 
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een zoomvergetatie met struiken en 
kruiden voorkomen.

Voorkomen
Deze oever komt voor op allerlei 
oevertypen, van steil tot flauw en 
van zeer nat tot vochtig. De houtige 
opstand, met eventueel een zoom-
vegetatie en een kruidlaag, geeft 
een natuurlijk karakter. Dit oevertype 
neemt in het algemeen veel ruimte 
in beslag.(>10m). De meest voorko-
mende boomsoorten zijn zwarte els, 
wilg, es, eik, berk maar ook beuk en 
andere boomsoorten zijn mogelijk, 
afhankelijk van de grondsoort en 
vochtigheid. De boomwortels dienen 
in veel gevallen als oeverbeschoei-
ing en voorkomen uitspoeling van 
de oever. Vooral bij beken is dit een 
vaak voorkomende oever.

Beheer
Spontane bosontwikkeling duurt 
lang en heeft bescherming nodig. 
Voor een sneller resultaat worden 

bomen en struiken aangeplant. De 
eerster jaren na aanplant worden 
kruiden rondom bomen en struiken 
gemaaid, in een later stadium regelt 
dit zichzelf. Indien de onderbegroei-
ing erg voedselrijk blijkt kan deze 
periodiek gemaaid en afgevoerd 
worden.

Recreatieve waarde
De bosoever beperkt het gebruik 
van de oever. Het biedt de varende 
waterrecreant schaduw en breekt de 
wind. De oever is aantrekkelijk door 
zijn gevarieerdheid en het voorko-
men van insecten, amfibieën, vogels 
en (kleine) zoogdieren 

(Bloemrijke) Grasoever

Omschrijving
Deze grasoevers komen zowel voor 
op flauwe als steile oevers. Het wa-
terpeil is redelijk stabiel. Deze oever 
is goed toegankelijk. Afhankelijk van 
beheer (intensief, extensief) en de 
aanwezigheid van bloeiende gras-
sen en kruiden geeft deze oever een 
cultuurlijk tot natuurlijk beeld. Dit 
oevertype kan weinig (1m) tot veel 
ruimte innemen. Vooral langs fiets 
en wandelpaden zorgt dit oevertype 
voor een goed zicht op het water 
en wordt mede daarom goed ge-
waardeerd.

Voorkomen
De grasberm komt voor op allerlei 
grondsoorten. Het is tot in zekere 
mate bestand tegen tijdelijke over-
stroming, waarbij de vegetatie in 
het najaar en in de winter hiertegen 
beter bestand is. Door verrijking van 
de bodem na overstroming zal de 
oever echter eerder verrijken en ver-
ruigen.
De voorkeur voor deze oeverbe-
groeiing is voedselarm (bloemrijk) 
tot matig voedselrijk (gras).

bloemrijke grasberm

Recreatieve waarde
Door de meestal goede bereik-
baarheid van de oever en het 
water leent deze oever zich voor 
allerlei recreatieve activiteiten. Dit 
geldt vooral l voor de oeverrecre-
ant die wil zonnen, luieren, zwem-
men (bij flauwe oevers), picknick-
en, wandelen en fietsen.
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Rietoever

Omschrijving
Tussen 1 en 4 meter breed. Wa-
terstand 0.3 tot 0.6 m beneden 
gemiddelde waterstand Waterdiepte 
van 1.5 m in rustig water, 0.60 m in 
woelig water, en kan op de oever 
voorkomen tot 0.50 m boven het 
waterpeil 
taludhelling: niet steiler dan 12/4. 
Soorten: overwegend riet, ook wel 
lisdodde, mattenbies, gele lis, kal-
moes, egelskop, oeverzegge. 

rietoever

Beheer
afhankelijk van te verkrijgen beeld 
(gesloten of open) en functie (oev-
erverdediging, natuur enz):  
wens = monocultuur met dicht riet: 
jaarlijks maaien met afvoer, ongefa-
seerd. Wens = diversiteit met gaten 
in riet: max. 1 keer per 2 jaar in de 
winter maaien, met afvoer, gefa-
seerd tot: niets doen. 

Recreatieve waarde
Vooral door de natuurwaarde, 
voorkomen van vogels, insecten 
enz.

B Verdedigde oevers

Beschoeide oever

Omschrijving
Verdedigde oever met niet-levende 
materialen
Beschoeiing met biologisch afbreek-
baar materiaal:
-Beschoeiing met niet-biologisch 
afbreekbaar materiaal:
- doorgroeitegels
- beton
- asfaltmastiek
- metalen platen
Begroeiing op land is afhankelijk van 
fluctuatie waterpeil en beheer: riet, 
gras, struweel, bomen.

verdedigde oever
 

Vooroever

Omschrijving
Een vooroever beschermt de 
natuurlijke oever tegen golfslag en 
stroming. Hij kan bestaan uit ver-
schillende materialen: 
• houten palen
• mat van rijshout
• steen

De vooroever kan al dan niet be-
groeid zijn. Hoe breder de construc-
tie hoe beter begroeid. Daarna was 
de hydraulische belasting de belan-
grijkste factor: hoe lager de hydrau-
lische
belasting hoe beter de begroeiing 
van de vooroeververdediging en hoe 
lager
het niveau waar de golfbelasting 
aangrijpt, hoe beter voor de begroei-
ing van de
vooroeververdediging. 

Afmetingen:
Direct achter de vooroever (bes-
chermde oeverzone) moet het water 
minimaal 50 cm diep zijn. Om de 50 
meter moet een opening zijn aange-
bracht ivm wateruitwisseling en de 
mogelijkheid voor dieren om in en 
uit het oevergedeelte te De bes-
chermde oeverzone is bij voorkeur 
tussen 25 en 40 meter breed
De afstand tussen de vaste oever 
en de vooroeverdam zo groot 
mogelijk maken (zodat de bes-
chermde ondiepe zone zo groot 
mogelijk is) maar niet zo groot dat 
er weer golven kunnen ontstaan die 
de oever aantasten (door de grote 
strijklengte). 
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vooroever
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G.A.C. Seijsener, Inrichting en 
beheer van Recreatievoorzieningen, 
Stichting Beter 1990. 

Beheer
Max. 1 x per jaar maaien van de wa-
terplant die zich in de beschermde 
oeverzone bevinden. Met afvoer, 
gefaseerd. Bij lage dammen is geen 
beheer nodig, omdat het achter-
liggende water regelmatig door het 
geweld van het water schoonges-
poeld worden. Bij hogergelegen 
dammen: maaien en baggeren 

Soorten: riet, waterplanten, afhan-
kelijk van diepte van het water. 

Recreatieve waarde
Vanuit landschappelijk oogpunt 
hebben lage onbegroeide dammen 
in open uitgestrekte gebieden de 
voorkeur boven hoge begroeide 
dammen. Hoe hoger een dam boven 
de waterlijn uitsteekt hoe kleiner de 
kans dat er eventuele begroeiing 
onder invloed van golven ontworteld 
raakt en weggeslagen wordt.Belan-
grijk is dat de vooroever op plaatsen 
waar recreatie plaatsvindt, duidelijk 
zichtbaar is. Dit in verband met de 
veiligheid. 



| 89 |



| 90 |

bijlage recreant typen

Bijlage 4 Aanvullende informatie recreanttypen
seizoenen zeer goed beloopbaar 
zijn en enige beschutting bieden 
tegen wind en zon. 
Wandelaars lopen graag over onver-
harde of halfverharde paden die bij 
voorkeur gescheiden zijn van fiets-
paden. Vanuit veiligheidsoverweging 
is het ongewenst om gemotoriseerd 
verkeer toe te laten op een wandel-
pad.
  
 omgeving
Het recreatieve genot van wande-
laars is sterk afhankelijk van wat 
men ziet en beleeft. Het landschap 
moet een daarom een gevarieerd 
beeld laten zien, bijvoorbeeld door 
begroeide oevers.

C inrichtingseisen 

 Water en oever
De breedte van de waterweg kan 
variëren. Bij een lengte van on-
geveer 8 kilometen kan een wan-
delaar 2 uur langs het water lopen. 
De oever moet gevarieerd zijn. Hier 
kunnen zowel steile als glooiende 
oevers aan voldoen. Begroeiing 
moet het liefst neen natuurlijk beeld 
laten zien, met afwisselend hoge en 
lage beplanting.
Een intensief gebruikt wandelpad 
moet van een (half)verharding 
worden voorzien om de beloop-
baarheid te garanderen door alle 
seizoenen heen.
Wandelaars lopen graag langs een 
beschutte oever die bescherming 
biedt tegen felle zon en harde wind. 
Omdat men zich vanuit beide richtin-
gen langs de oever kan bewegen is 
het moeilijk een optimale oeverposi-
tie aan te geven.
  
Voorzieningen
Picknickplaatsen op strategische of 
mooie punten waar korte pauzes 

Algemeen

In deze bijlage worden de waterge-
bonden recreanten beschreven. 
Gegevens hieruit zijn gebruikt in het 
rapport. 

De beschreven recreanten zijn:
1.De wandelaar
2 de passieve wateroever recreant
3.fietser
4.visser
5.zwemmer
6.de schaatser
7.de zeiler
8.de kanoer en de roeier
9.gebruikers van de open motorboot
10.gebruikers van de kajuitmotor-
boot

Daarbij letten we bij alle groepen op: 
A  gedrag
B wensen
C inrichtingseisen
D beleving 

1 Wandelaar: 

A gedrag
Wandelaars vormen geen homo-
gene groep. Zo heb je de om-
metjesmakers, de lange afstand 
wandelaars, de struiners en de 
natuurvorsers. Wandelen wordt 
meestal met minimaal 2 personen 
gedaan. Het gehele jaar leent zich 
hiervoor, regen is de beperkende 
factor. Het sportieve element is 
meestal ondergeschikt aan het 
genieten van de rust en van de 
omgeving. Vandaar dat men al-
tijd een aantrekkelijke omgeving 
opzoekt, het liefst met veel afwis-
selende landschappen en overgan-
gen (ANWB, 1978/ Waarde van der,  
M., 1988). Veel wandelaars volgen 
aangegeven paden. Ze gaan mees-
tal met de auto naar het wandelge-
bied toe.

B wensen

 water en de oever
Wandelaars hebben geen direct 
contact met het water. Het water 
vormt het decor voor de activiteit. 
Het zicht op het water is daarom 
van belang. Het hangt van de 
afstand en de hoogte van de wan-
delaar tot de waterlijn; de hoogte 
van de oeverbegroeiing, de breedte 
van het water en de diepte van het 
water tot het maaiveld in hoeverre 
er zicht is. Een oever die (hier en 
daar) toegang biedt tot het water, 
heeft de voorkeur.
 
 route
Men beleeft het meeste plezier aan 
een afwisselende route die men in 
een half uur tot 1,5 uur kan afleg-
gen. Rustplaatsen langs het water 
zijn gewild. 
Het wandelpad moet in alle 
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ingelast kunnen worden maken een 
wandelroute populair.
  
Ontsluiting
De route moet zo worden uit-
gekozen dat het begin- en eindpunt 
samenvallen. Dit in verband met 
de bereikbaarheid van de auto. Er 
moet voldoende parkeergelegenheid 
aanwezig zijn.
  
Medegebruik
Vanuit veiligheidsoverwegingen 
moet het wandelpad vrij liggen en 
niet bereikbaar en/of toegankelijk 
zijn voor gemotoriseerd verkeer.
  
D  beleving
Ruimte,  rust en stilte zijn in onder-
zoeken herhaaldelijk naar voren 
gekomen als de belevingskwaliteiten 
van omgevingen 
De beleving van de omgeving is 
afhankelijk van de manier waarop 
men zich door de omgeving be-
weegt. De snelheid, de mate van 
aandacht die nodig is voor de ac-
tiviteit en de spontaniteit van de 
activiteit  beïnvloeden de beleving 
van de omgeving. Hoe langzamer 
de recreant zich beweegt en hoe 
minder storende factoren (vervuil-
ing, storende geluiden,drukte) des te 
meer wordt het landschap zintuiglijk 
waargenomen. Vooral RUST wordt 
als een kwaliteit van de omgeving 
en een positieve innerlijke belev-
ing ervaren. Totale afwezigheid van 
geluiden geeft een beleving van 
STILTE. Een gevoel van RUIMTE 
is verbonden met een gevoel van 
vrijheid, van persoonlijke controle en 
je activiteiten zelf kunnen regelen. Is 
een ruimte sterk ingericht voor een 
activiteit en is het handelen sterk 
geprogrammeerd, dan vermindert 
dat het gevoel van ruimte. 

 

2 Passieve wateroever toer-
ist:

A  gedrag
De activiteiten die horen bij de 
passieve wateroever toerist zijn 
zonnen, luieren, kijken naar het 
water en naar de watersporter. Voor 
deze activiteiten, die voornamelijk in 
groepsverband worden gedaan, zijn 
de weersomstandigheden belan-
grijk. Zonnig weer met een temper-
atuur boven de 20 °C en geen wind 
zijn het meest ideaal. Vaak zal men 
een paar uur op een locatie ver-
blijven. Ook kunnen de activiteiten 
onderdeel zijn van een wandel-, 
fiets- of boottocht.
  
B  wensen 

 Water/oever
Net als de wandelaar heeft ook de 
passieve wateroever toerist geen 
direct contact met het water. Het 
water en de omgeving vormen het 
decor voor de activiteit. Het zicht 
op het water is van belang. Dit zicht 
hangt van een aantal factoren af: 
de afstand van de wandelaar tot de 
waterlijn; de hoogte van de oev-
erbegroeiing; de ooghoogte van 
de recreant t.o.v. het maaiveld; de 
breedte van het water en de afstand 
van het water tot het maaiveld. De 
oever dient voldoende gebruiks-
mogelijkheden te hebben: De oever 
moet goed toegankelijk zijn en 
zodanig zijn ingericht en worden 
onderhouden dat men hier een paar 
uur liggend en/of zittend kan verto-
even op een schone, droge locatie. 
Beschutting tegen de wind en de 
felle zon door middel van beplanting 
op strategische plekken is een eis 
om langer op een locatie een aan-
genaam verblijf te hebben. Een deel 
van de passieve wateroever toer-
isten wil wel activiteit om zich heen 
hebben om naar te kunnen kijken. 

   Omgeving
De aantrekkelijkheid van de omgev-
ing is de reden dat men juist op die 
plek geruime tijd wil zonnen, luieren 
en kijken naar het water en de wa-
tersport. Een gevarieerde oeverin-
richting bestaande uit open plekken 
met een goed zicht op het water, af-
gewisseld met gedeeltelijk beplante 
oevers zijn het meest geliefd.

C inrichtingseisen 
  
Wateroppervlak
Een waterbreedte resp. waterlengte 
van minimaal 20 meter en 100 me-
ter is gewenst (Stichting Recreatie, 
1980). 
Oever
Licht glooiende, beloopbare, zachte 
oevers, begroeid met gras of an-
dere planten/struiken zijn het meest 
geschikt. Harde glooiende oev-
ers zoals met steen, grint of puin 
gestorte taluds zijn alleen geschikt 
als oeverstrook als aan de landzijde 
de oeverstrook met gras is begroeid 
zodat men hier kan zitten. Oevers 
met een steil talud zijn geschikt, mits 
ze van begroeiing zijn voorzien. De 
oeverstrook moet doorzicht bieden 
op het water. De begroeiing moet 
beschutting bieden tegen de wind 
en voldoende zon doorlaten. N tot 
NO gelegen oevers zijn daarom het 
best.
  
Voorzieningen 
Zitbanken en vuilnisbakken zijn 
noodzakelijke voorzieningen, zeker 
op druk bezochte locaties. Gele-
genheid om te kunnen zonnen, 
liggen en spelen op een weide is 
van belang  voor een langduriger 
verblijf van een paar uur. Bij grotere, 
intensief gebruikte gebieden zijn 
ook toiletten, picknickplaatsen en 
commerciële voorzieningen zoals 
een kiosk gewenst. De locatie moet 
bereikbaar zijn met de auto, per 
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fiets, te voet en bij voorkeur met het 
openbaar vervoer. Hierbij horen ook 
goede parkeerplaatsen.
 
 Ontsluiting
De plek moet goed ontsloten zijn 
door fietspaden, autowegen en par-
keerplaatsen.
  
Medegebruik
De locaties voor zonnen, luieren, 
kijken naar het water en de water-
sport, moeten voor de veiligheid en 
rust duidelijk gescheiden worden 
van wegen en fietspaden.
De plek kan gecombineerd worden 
met zwemplaatsen en aanlegplaats-
en voor boten.

D beleving
De passieve wateroever toerist 
verblijft op één plek. Voor hen die 
rust, ruimte en stilte willen ervaren 
zullen geen recreatieve voorzienin-
gen moeten worden aangelegd die 
veel mensen trekken. Voor de groep 
die vermaakt wil worden is stilte niet 
van belang. Zij zal zich graag laten 
leiden naar plekken die hiervoor 
goed ingericht zijn en druk bezocht 
worden. Het gezellig samenzijn in de 
natuur heeft voor hen meer belev-
ingswaarde dan rust en stilte.

3 Fietser

A Gedrag
De meeste tijd zal de recreatieve fi-
etser met een rustig tempo langs de 
oever fietsen. Het sportieve element 
is ondergeschikt aan het genieten 
van de rust en de afwisselende 
omgeving. Af en toe stapt hij af om 
(op een bankje) langs het fietspad 
iets te eten of te drinken. Een en-
kele keer zal de fietser de oever 
betreden. Op dat moment wordt hij 
een passieve watertoerist (zie tekst 
hierboven). 
De snelheid waarmee de gemiddel-
de recreatieve fietser zich verplaatst 
is 11 km per uur 
Gemiddeld is een recreatieve fiet-
stocht 35 km lang en is men 3 uur 
onderweg. ’s Ochtends en ’s mid-
dags wordt het meest gefietst. De 
meeste fietstochten vinden plaats in 
een landelijk, overwegend agrarisch 
gebied (30%). Bijna de helft van 
de fietstochten begint vanaf of 
dichtbij de eigen woning (0-5 km). 
Nederlanders tussen de 45 en 
65 jaar maken relatief de meeste 
fietstochten. Uit het CVTO blijkt dat 
mensen die recreatieve fietstochten 
maken dit voornamelijk samen met 
anderen doen (63%), meestal met 
z'n tweeën (45%). Trend: Massato-
erisme verliest terrein op toerisme 
waarbij rust en beleving centraal 
staan. Men wil ‘op verhaal komen’ 
(en met verhalen thuis komen 
…!). Fietstoerisme past goed in dit 
plaatje. 

B Wensen 

Voorzieningen: Er zijn geen spe-
ciale voorzieningen noodzakelijk. 
Gewenst zijn wel: hier en daar 
afvalbakken en bankjes.

C Inrichtingseisen

  Water 
Doorgaans wordt een natuurlijk aan-
doend water met vloeiende vormen, 
zoals een meer en een beek, moo-
ier gevonden dan een kunstmatig 
aandoend water met strakke lijnen, 
zoals een sloot en een kanaal.

  Oever
Fietsers houden van afwissel-
ing: alle oevervormen zijn daarom 
aantrekkelijk, zolang ze afgewis-
seld worden. Afwisseling tussen 
open en dichte beplanting wordt 
gewaardeerd. Bovendien wordt een 
vloeiende, weelderig begroeide 
oever aantrekkelijker gevonden dan 
een rechte, kale.
Belangrijk is ook dat de fietser af en 
toe het water ziet.
Een natuurvriendelijke oever in 
de vorm van een aaneengesloten 
rietkraag draagt voor wandelaars 
en fietsers negatief bij aan de 
aantrekkelijkheid van het landsc-
hap, omdat het riet het zicht op het 
water wegneemt. Als deze echter 
regelmatig doorbroken wordt is het 
een aantrekkelijk element.

  Voorzieningen en ontsluiting
Eisen aan fietspad: halfverhard, niet 
te dicht bij de oever ivm kwetsbaar-
heid van de oever.
De breedte van het fietspad moet 
zodanig zijn dat men elkaar goed 
kan passeren en inhalen.
Op strategische punten dienen par-
keerplaatsen te zijn van waaraf de 
fietstocht kan worden gestart. Deze 
hoeven echter niet aan het water te 
liggen. 

  Medegebruik
Wandelaars en skeelers zijn de 
enige recreanten die nog enigszins 
kunnen meeliften op een fietspad 
mits dat niet een drukke route is. 
Gemotoriseerd verkeer is zeer 
storend.
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D Beleving
Fietsers fietsen graag langs wa-
ter. Omdat fietsers nauwelijks op 
de oever verblijven maar er langs 
fietsen, stellen ze voornamelijk 
visuele eisen (belevingswaarde) aan 
een oever en aan de omgeving. Het 
voorkomen van dieren op en aan 
het water wordt gewaardeerd. 
 

 

B Wensen 

  Water en oever
Een visser wil graag een rustige 
plek waar vissen niet worden ver-
jaagd. Een beschutte omgeving 
is prettig maar er moet voldoende 
open ruimte zijn om de hengel uit te 
kunnen gooien. De voorkeur gaat uit 
naar glooiende oevers, zoals riet en 
grasoevers, met een onregelmatige 
oeverlijn (ivm privacy visser) en met 
diversiteit aan flora en fauna (vis-
stand)
De plek moet redelijk bereikbaar zijn 
met de auto.

  Omgeving
De voorkeur gaat uit naar een 
rustige natuurlijk omgeving.
Voor de meeste vissers is de kans 
op het vangen van vis echter bep-
alend en is de omgeving onderge-
schikt. Aanleg van voorzieningen 
zoals vissteigers, sanitaire voorzien-
ingen, afvalbakken e.d. wordt ge-
waardeerd, maar is niet noodzake-
lijk. 

C Inrichtingseisen

  Water en oever
Begroeiing: in omgeving van de vis-
ser  laag ivm uitgooien van hengel 
.Daaromheen: hoog met bijvoor-
beeld gras en riet.
Oevers kunnen zacht maar wel 
draagkrachtig zijn. Glooiende oevers 
met hard materiaal zijn acceptabel 
zolang het voldoende vlak is om op 
te zitten. Op 3- 4 meter afstand van 
de kant moet het water ongeveer 
2,5 m diep zijn. Afstand van het wa-
ter tot het maaiveld mag maximaal 2 
meter zijn. Maximaal hoogteverschil 
tussen maaiveld en waterspiegel: 
0.3 tot 0.5 meter 

  Voorzieningen en ontsluiting
Bereikbaarheid: Parkeerplaatsen bij 

het viswater zijn noodzakelijk, maar 
deze hoeven niet vlak aan het water 
te liggen (100 – 200 m). Er moeten 
paden lopen vanaf de parkeerplek 
naar het water. Knelpunt blijkt te zijn 
dat de oevers zijn vaak niet bereik-
baar zijn. Vissteigers over de be-
groeiing kunnen daarbij helpen.

  Medegebruik
Vissen gaat moeilijk samen met 
medegebruik op het water of op het 
land. Alleen als de waterweg breed 
genoeg is kunnen boten die aan de 
andere zijde voorbij varen accepta-
bel zijn. Een beperkt aantal mede-
vissers op voldoende afstand wordt 
wel gewaardeerd.

D Beleving
Doorgaans wordt een natuurlijk aan-
doend water met vloeiende vormen, 
zoals een meer en een beek, moo-
ier gevonden dan een kunstmatig 
aandoend water met strakke lijnen, 
zoals een sloot en een kanaal. 
Bovendien wordt een vloeiende, 
weelderig begroeide oever aantrek-
kelijker gevonden dan een rechte, 
kale oever.
Een visser beleeft ondanks de span-
ning van het al dan niet beet heb-
ben toch de rust die uitgaat van de 
omgeving.
 

 
 

4 Visser (vanaf de kant)

A Gedrag

Een visser gaat ’s ochtends vroeg 
naar zijn visstek en vist daar vaak tot 
in de middag. Er wordt het hele jaar 
door gevist, behalve bij bevriezing. 
Een visser heeft vaak één of enkele 
vaste visstekken. Vissen is mees-
tal een solistische sport. Af en toe 
wordt er met 2 of 3 man vanaf een 
visstek gevist. Voor vissers is vooral 
de gebruikswaarde van de oever 
van belang, in iets mindere mate de 
belevingswaarde. 
9.4% van de bevolking vist met een 
zekere regelmaat, gemiddeld 29 
keer per jaar. Vissen vindt met 36% 
relatief veel plaats in de eigen ge-
meente.
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moet gelegenheid zijn om langs de 
waterkant te lopen. Op drukke locat-
ies zijn verkleed, speel en sanitaire 
voorzieningen gewenst. Hier wordt 
vaak langer verbleven. Aansluit-
ing met fietspaden en een goede 
fietsenstalling is daarbij een voor-
waarde. Er moet voldoende parkeer-
ruimte zijn in de buurt. Zwemmers 
willen niet al te ver lopen om hun 
ligplaats te bereiken 

  Medegebruik
Een zwemmer wil graag recreëren 
met andere zwemmers.
Kleine boten en surfers die gebruik 
maken van hetzelfde water worden 
gewaardeerd als zij op veilige af-
stand van de zwemmer blijven. 

D Beleving
Van belang zijn zowel de beleving-
swaarde als de gebruiksmogeli-
jkheden van de oever en het water. 
Beeldeisen: zwemmers zijn verblijfs-
recreanten, en hebben dus oog voor 
detail en omgeving. Een natuurlijke 
omgeving wordt gewaardeerd maar 
moet het gebruik niet in de weg 
staan.
Doorgaans wordt een natuurlijk aan-
doend water met vloeiende vormen, 
zoals een meer en een beek, mooier 
gevonden dan een kunstmatig aan-
doend water met strakke lijnen, als 
een sloot en een kanaal. 

 

5 Zwemmer 

A gedrag
Zwemmers zoeken een fijne, zon-
nige plek op de oever en blijven 
daar vervolgens een paar uur. Af 
en toe gaan ze het water in om te 
spelen of een klein stukje te zwem-
men. Zwemmers vallen derhalve 
onder de plaatsgebonden recreant-
en. Daarop moet de ontsluiting en 
voorzieningen worden aangepast. 
Zwemmers komen zelden alleen. 
Meestal zijn ze in kleine groepen, 
soms in grote.

B Wensen 
 
Water en oever
Het water moet helder en schoon 
zijn zonder zichtbare vervuiling. De 
oever moet goed bereikbaar zijn 
met een zeer flauw talud waardoor 
het gemakkelijk is in en uit het wa-
ter te komen. Een ondiepe strook 
van enkele meters is voldoende.
  
Omgeving
De omgeving moet veilig zijn en 
liefst dicht bij huis of op fietsaf-
stand. Als de omgeving van de 
zwemplek voldoet aan de eisen is 
de overige omgeving niet zo van 
belang.

C Inrichtingseisen

  Water en oever
Begroeiing: Grote open plekken 
(gras, om te liggen) met daar-
omheen halfhoge tot hoge begroei-
ing ivm beschutting. Geen volledig 
beplante oever. Geen of slechts 
plaatselijke begroeiing in het water 
Oever: Lichtglooiende oever. In het 
water: een zeer flauw talud in water 

  Voorziening en ontsluiting 
Oever moet goed ontsloten zijn. Er 
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6 Schaatser

A gedrag
Een schaatser kan zowel tochten 
maken over langere afstand als op 
een plek rondjes rijden.
De plek waar hij begint hoeft niet per 
se de eindplek te zijn. Door de weer-
somstandigheden gedwongen zal 
een schaatser merendeels in beweg-
ing blijven en alleen op luwe plekken 
of in gevestigde horeca stoppen. 
Schaatsen wordt merendeels met 
twee of meer mensen tegelijkertijd 
beoefend.

B wensen
  
Water en oever
Het water moet in dit geval liefst op-
gevroren zijn tot een gladde ijsspie-
gel.
De oever geeft goede toegang tot 
het ijs en biedt eventueel mogelijk-
heid tot het achterlaten van schoeisel 
en ander spullen. Ook het onderbin-
den van de schaatsen moet dicht bij  
het ijs, op de oever kunnen.
 
 Omgeving
De omgeving is voor een schaatser 
van groot belang. Rust en ruimte 
in een landelijke omgeving worden 
naast goede ijsomstandigheden zeer 
gewaardeerd. Het nostalgische beeld 
van Hollandse winters in Hollandse 
landschappen speelt hier zeker een 
rol in.
Beschutting in de vorm van begroei-
ing en gebouwen is zeer gewenst.
Door het fysieke karakter van deze 
recreant zijn rustplaatsen op relatief 
korte afstanden van elkaar met voor-
zieningen op het land een onderdeel 
van de activiteit.

C Inrichtingeisen

 Water en oever
De schaatsweg kan zowel smal als 

breed zijn met een minimale breedte 
van 3 meter. Een afwisselende 
oever met wisselende zichten op 
het land en regelmatig bereikbaar is 
gewenst.

  Voorzieningen
Goede mogelijkheden om via de 
oever het ijs te bereiken. Dit kun-
nen natuurlijke plekken zijn of lage 
steigertjes aan het water. Dit type 
steigers gekoppeld aan horecavoor-
zieningen wordt graag gebruikt. Ook 
banken dicht bij het ijs voldoen. 

  Ontsluiting
Omdat schaatsbaar ijs niet overal in 
Nederland voorhanden is gaat men 
vaak met de auto naar een startplek. 
Goede parkeervoorzieningen niet te 
ver van een goed opstappunt  zijn 
daarvoor van belang. 

  Medegebruik
Vooral andere schaatsers in de 
buurt worden gewaardeerd. Een 
andere winterse recreatievorm, het 
ijszeilen is een slechte combinatie.

D Beleving
Deze fysieke bewegingsvorm wordt 
vooral positief beleeft in de juiste 
omgeving. Dat wil zeggen geen 
gebiedsvreemde geluiden, rust en 
ruimte met mooie uitzichten op het 
landelijke gebied. 
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Algemene opmerkingen ten aanzien 
van de volgende waterrecreanten 
met een boot:
Zeilers, kanoërs, roeiers, open mo-
torboten en kajuitboten
Aanleggen
Voor toervaarders is het belangrijk 
dat er voldoende en aantrekkeli-
jke aanleggelegenheden zijn. De 
bereikbaarheid stelt eisen aan de 
diepte van het water. Verticale oev-
erverdedigingen en steigers (steile 
oevers) bieden de beste aanleg-
mogelijkheden (Smit en van der 
Voet 1982; Van der Waarde, 1988). 
Een oever is geschikt om aan te leg-
gen als, variërend met het formaat 
van de boot, de afstand van het 
water tot het maaiveld tussen de 0,4 
en 0,6 meter ligt. Glooiende oevers 
zijn daarom ongeschikt.
Verder moet de oever plaatselijk vrij 
zijn van beplanting. Daarnaast is het 
wenselijk dat de overige delen ven 
de oever begroeid zijn zodat men 
beschutting heeft. 

Zowel plekken in havens zijn van 
belang als locaties buiten havens, 
de zogenaamde tijdelijke aanlegp-
laatsen. De volgende type aanlegp-
laatsen kunnen worden ondersche-
iden: 
• Natuurgerichte aanlegplaatsen. 
Hierbij zijn natuur- en rustbeleving 
belangrijk. Deze aanlegplaatsen 
kunnen eenvoudig worden ingericht 
dat wil zeggen zonder of met zeer 
beperkte voorzieningen. De mogeli-
jkheid om aan land te gaan is niet 
noodzakelijk. 
• Recreatieve aanlegplaatsen. 
Dergelijke aanlegplaatsen gebruikt 
de waterrecreant om recreatieac-
tiviteiten te ondernemen of te 
fourageren. Hierbij kan het zowel 
gaan om landrecreatie (zonnen, fi-
etsen, wandelen) als waterrecreatie 
(zwemmen, surfen)
De aanlegplaats moet op een aant-

rekkelijk locatie liggen, voorzien-
ingen moeten aanwezig zijn en er 
moet een mogelijkheid zijn om aan 
land te gaan. 
• Stedelijke aanlegplaatsen. Het 
doel van deze aanlegplaatsen is 
om waterrecreant de mogelijkheid 
te bieden om aan land te gaan om 
bijvoorbeeld toeristische activiteiten 
(bezoek aan stad of attractie) te 
ondernemen. De aanlegplaats moet 
dichtbij het bezoekdoel liggen en 
goede mogelijkheden bieden om 
aan land te gaan; 
• Vlucht- en wachtplaatsen. Deze 
aanlegplaatsen dienen geen recrea-
tief doel, maar zijn vanuit oogpunt 
van veiligheid (wachten voor brug of 
sluis, slecht weer) noodzakelijk. 

Varen
Tijdens het varen zijn natuurlijk 
ogende oevers het aantrekkelijkst. 
Dit kunnen zowel steile als glooi-
ende oevers zijn mits ze van be-
groeiing zijn voorzien. De mate van 
golfdemping wordt eveneens als 
belangrijk ervaren. Glooiende oev-
ers hebben een grotere golfdem-
pende werking, steile oevers hebben 
dit alleen als ze uit zacht materiaal 
bestaan. Met name bij medegebruik 
door motorboten speelt dit een rol.

Ontsluiting van de oever
Oevers die gebruikt worden als 
startplaats, moeten goed ontsloten 
zijn. Dit zijn meestal jachthavens 
en plaatsen waar trailerhellingen 
zijn. Nodig zijn toegangswegen, 
wandel- en fietspaden en parkeerp-
laatsen. De overige oevers dienen 
niet ontsloten te zijn voor gemo-
toriseerd verkeer omdat de recre-
ant hier van de rust wil genieten en 
niet geconfronteerd wil worden met 
geparkeerde auto’s en een onrustige 
toestroom van recreanten.
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7 Zeiler:

A gedrag
Zeilboten zijn er met en zonder 
kajuit. We beperken ons hier tot de 
open zeilboten. De lengte varieert 
van 3 tot 9,5 meter, de diepgang 
van 0,6 tot 1,4 meter  De gemiddeld 
afgelegde afstand met een open 
zeilboot is 25 km per dag. De ver-
houding varen: liggen is  43% : 57%. 
Deze zeilboten kunnen gemakkelijk 
met een trailer worden vervoerd, 
zodat men niet aan één watergebied 
is gebonden. 

B wensen
 
 Water/oever
Een zeiler wil het liefst open water 
zonder al te veel obstakels langs de 
oever die zorgen voor wisselende 
wind. Lijnvormige wateren zijn 
minder geschikt omdat ze al gauw 
te smal zijn. Alleen bij gunstige wind 
wordt hier gezeild, anders wordt 
al gauw gebruik gemaakt van een 
buitenboordmotor. De oevers moet 
liefst overzichtelijk en diep genoeg 
zijn zodat van de volle vaarbreedte 
gebruik kan worden gemaakt.
  
Omgeving
Zeilers waarderen een oever die 
niet eentonig is maar met een ge-
varieerde (lage) oeverbeplanting. 
Het beste is een oever met open en 
dichte stukken zodat een zo afwis-
selend mogelijk landschap ontstaat. 
De aanlegplaatsen moeten op aant-
rekkelijke locaties liggen. 
   
C inrichtingseisen 

  Water
Bij lineair water worden de volgende 
maten gehanteerd. Water smaller 
dan 20 meter wordt ongeschikt 
gevonden voor het varen met zowel 
kajuit- als open zeilboten. Water van 

20-50 meter breedte is matig ges-
chikt en water breder dan 50 meter 
is het meest geschikt. Voor open 
zeilboten wordt als minimum lengte 
10 km aangehouden.
 De diepgang van open zeilboten is 
0,6 tot 1,4 meter . Voor een gecom-
bineerde motor- en zeilbootroute 
wordt een minimale waterdiepte van 
1,95 tot 2,25 meter aangehouden. 
(Nederlandse hoofdtoervaartnet  
min. LNV, 1985). Als optimale wa-
terdiepte wordt voor open zeilboten 
meer dan 1,4 m aangehouden.
 
  Oever. 
Bij lineaire waterelementen heeft 
een lage, halfdichte tot open be-
groeiing de voorkeur. Er is dan vol-
doende wind die niet weggenomen 
wordt door beplanting op de wal en 
het visuele aspect van een aantrek-
kelijke oever om langs te varen blijft 
een rol spelen.
Oevers bedoeld om aan te leggen 
moeten een vlakke bodem hebben 
die niet drassig en/of glad is. Positie 
van de oever t.o.v. wind/zon
Dit is alleen van belang wanneer 
men wil aanleggen en/of voor lan-
gere tijd aan de oever wil blijven 
liggen. In Nederland, waar de meest 
voorkomende windrichting ZW tot 
W is, zijn alle oevers die niet ZW 
tot W zijn gelegen geschikt om aan 
te leggen (een oever waar de wind 
loodrecht opstaat is zeiltechnisch 
moeilijk aan te leggen). 

 
 

  Voorzieningen
Er zullen voldoende mogelijkheden 
moeten zijn om een open zeilboot 
te water te kunnen laten. Aanleg-
steigers zijn noodzakelijk om de 
oever te beschermen.

   Medegebruik
Zeilen op een drukke vaarroute waar 
weinig uitwijkmogelijkheden zijn kan 
leiden tot gevaarlijke situaties met 
andere gebruikers van het water zo-
als zwemmers, kanoërs, plankzeil-
ers en roeiers. 

D beleving
Zeilen is een sportieve activiteit op 
het water. Dit is vooral een beleving 
van ruimte. Het daarbij genieten van 
de omgeving (planten en dieren) 
geeft een innerlijke rustbeleving .
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jks geschikt om te varen. De wa-
terbreedte  moet minimaal 4m zijn 
voor kanoërs en 8m. voor roeiers. 
De diepte bedraagt minimaal 0,5m. 
Zachte bodems hebben een rem-
mende werking, bij ondiep water 
speelt dit een rol.
Tijdens het varen hebben glooiende, 
begroeide oevers (met doorzichten 
op het land) de voorkeur. Zij dem-
pen de golfslag van andere boten en 
maken het zicht aangenaam. 
De diepte van de vaarweg ten 
opzichte van de vlakke oever is in 
het gunstigste geval  max. 40cm. 
Op deze afstand kan men vanuit de 
boot op het land kijken. Bij diepere 
vaarwegen is de aantrekkelijkheid 
van de oever nog belangrijker om-
dat dat de waarde van de omgeving 
bepaalt.
Hoge begroeiing kan het uitzicht op 
het land belemmeren maar bij diepe 
waterwegen is dit geen bezwaar 
omdat men daar toch al geen zicht 
heeft.
Bij het aanleggen zijn verticale 
oevers geschikt. De afstand tussen 
water en maaiveld mag maximaal  
0,75m zijn omdat men anders niet 
uit kan stappen. Optimaal is 0,30 
cm. 
De oever moet zo zacht zijn dat de 
boot niet beschadigd maar hard 
genoeg om op te kunnen lopen. Bij 
kortstondig aanleggen is het van be-
lang dat de boot op een eenvoudige 
wijze kan worden vastgelegd. Bij het 
beëindigen van de tocht moet de 
oever zo zijn ingericht dat de lichte 
boten gemakkelijk op de kant kun-
nen worden getrokken. In dat geval 
is een glooiende oever geschikt of 
een steiger dicht boven het water 
(max. 20cm.)

  

Voorziening en ontsluiting
Op tussenafstanden van ongeveer 
5 kilometer zijn aanlegvoorzienin-
gen gewenst. Dit kan zowel een 
natuurlijke oever zijn als een steiger. 
Hier kan vooral de kanovaarder zijn 
benen strekken en pauzeren. 
Bij begin en eindpunt zijn aanslui-
tingen op wegen en goede par-
keerplaatsen met ruimte voor een 
boottrailer een voorwaarde. Deze 
moeten dicht bij het inlaatpunt zijn. 
De lichte boten hebben geen trail-
erhelling nodig, een goede oever of 
lage steiger volstaat (zie hierboven).
Horeca is geen voorwaarde maar, 
vooral gecombineerd met botenver-
huur, wel gewenst.

  Medegebruik
Voor deze kwetsbare lichte en open 
boten zijn boten die golven vero-
orzaken niet gewenst als medege-
bruiker. Zachte, glooiende oevers 
verminderen deze golfslag. 

D Beleving
Deze waterrecreant gaat voor rust 
en een mooie omgeving. Door de 
afmeting van het vaartuig zijn vooral 
kleine wateren waar andere boten 
niet kunnen of mogen komen aant-
rekkelijk. Gebiedsvreemde geluiden 
worden als zeer storend ervaren. 
Een afwisselende, natuurlijke om-
geving en contact met fauna ver-
hoogt de belevingswaarde zeer.

8 Kanoer en roeier

A gedrag
Op stilstaand water worden vaak 
rondvaarttochten gemaakt. Op stro-
mend water vaart men het liefst met 
de stroom mee. Daarbij is de in- en 
uitstapplaats niet dezelfde. De voor-
zieningen moeten daarop aangepast 
worden.
Er wordt graag dicht langs een 
oever gevaren. Enerzijds voor be-
schutting maar ook omdat daar het 
meest te zien is.

B Wensen
  
Water en oever
Kanoërs begeven zich bij voorkeur 
over kronkelige, smalle vaarwegen 
met lage, glooiende en natuurlijk 
begroeide oevers in een afwisselend 
landschap Voor roeiers geldt daarbij 
dat de wateren niet te smal moeten 
zijn. Gemiddeld wordt op een tocht 
15 tot 30 km afgelegd. Daar doet 
men ongeveer 2 tot 5 uur over. 
Aangezien het zitten in een kano 
niet comfortabel is voor de lange 
duur zijn goed bereikbare aanleg-
plaatsen waar men de benen kan 
strekken zeer gewenst. Daarbij kan 
een horecavoorziening prettig zijn.
Harde tegenwind is belemmerend 
voor het vaargenot. Een beschutte 
oever is dan ook een voorwaarde.
 
 Omgeving
Deze watersporter gaat merendeels 
voor de rust en een mooie omgeving 
het water op. Naastliggende wegen 
en andere omgevingsvreemde gelu-
iden worden als zeer storend ervar-
en. Men hoopt op ontmoetingen met 
watervogels en andere dieren.

C Inrichtingeisen

  Water en oever
Grote, open wateren zijn nauweli-
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in- en uitstappen te vergemakkeli-
jken. Tijdens het varen wordt een 
gevarieerde , 
begroeide oever gewaardeerd om 
het uiterlijk en omdat de golfslag 
hierdoor beperkt wordt.

  Voorziening en ontsluiting
Over het algemeen zijn de af-
gelegde afstanden met een open 
motorboot niet lang. Als bij het begin 
of eindpunt voorzieningen zijn in de 
vorm van horeca en een aanlegste-
ger dan is dit voldoende.
Deze boten zijn meestal te zwaar 
om regelmatig uit het water gehaald 
te worden. Ze liggen vaak aan 
eenvoudige steigers dicht bij huis of 
bij kleine jachthavens of watersport-
verenigingen. Daar is een goede 
ontsluiting van belang, zowel met de 
auto als met de fiets.
Voor het te water laten is een trailer-
helling het meest gebruikt.

  Medegebruik
Schepen die veel golfslag vero-
orzaken zijn ongewenst met name in 
smal water met harde, steile oevers. 
Waterrecreanten zonder motorver-
mogen vinden de combinatie met 
motorboten niet prettig. Ook vissers 
combineren slecht.

D Beleving
Vanuit een open motorboot wordt de 
omgeving en het weer sterk beleeft. 
Geluiden vanuit de omgeving zijn 
minder indringend door het geluid 
van de eigen motor waar men dicht 
bij zit.
De omgeving en de reden voor het 
tochtje zetten zich vaak vast in de 
herinnering.
 

9 Open motorboot

A gedrag
In verhouding met kajuitboten legt 
men minder grote afstanden af. De 
behoefte aan beschutting tegen 
wind , kou en regen is groot. Meestal 
wordt een open boot gebruikt voor 
een kort tochtje op het water of om 
van zich van a naar b te verplaatsen. 
De boten zijn geschikt voor kleine, 
smalle en redelijk ondiepe wateren 
met name omdat de motor vaak 
een buitenboordmotor is die men 
omhoog kan klappen en zich over 
korte afstand met peddels kan verp-
laatsen.
Meestal gaat men met twee of meer 
mensen op pad.

B wensen
  
Water en oever
Door de wens om beschutting zijn 
vooral kleinere wateren geschikt.. 
Grotere wateren zullen vaak via de 
oevers worden overgestoken.
Rustig water nodigt uit tot dobberen. 
  
Omgeving
De snelheid is meestal gering (gemi-
ddeld 6km per uur) en men heeft 
alle tijd en aandacht voor de oever 
en haar begroeiing. Men maakt het 
liefst een toertochtje door een afwis-
selende, landelijke omgeving met 
begroeide oevers en doorkijken op 
het land.

C inrichtingseisen
  Water en oever
De minimale diepte van het water is 
0,30m bij een zachte bodem. Een 
breedte van 3m is al voldoende met 
name bij zachte, glooiende oevers 
die de golfslag opvangen. De mini-
male lengte van de vaarweg is 5 km.
Oevers om aan te leggen zijn het-
zelfde als die bij een kajuitmotorboot. 
Zij kunnen iets lager zijn om het 
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10 Kajuitboot

A gedrag
De afgelegde dagafstand varieert 
van 10 tot 20 km. Men is over het 
algemeen een aantal uren onder-
weg en legt daarbij 1 of 2 keer aan. 
Soms is het varen op zich zelf het 
doel, vaak is het een combinatie 
met een bezoek aan de wal of het 
zich verplaatsen van ligplaats a naar 
ligplaats b. In dat geval kunnen de 
dagafstanden variëren tot 40 km. Dit 
is mede afhankelijk van het vermo-
gen van het schip en de aard van 
het water. In een enkel geval vaart 
men een rondje vanaf een ligplaats.
Om te pauzeren heeft men niet per 
se een aanlegplaats bij de wal no-
dig, ook het voor anker gaan op een 
rustig plekje is populair.

B wensen

  Water en oever
Het water kan zowel groot en open 
zijn als smal en kronkelig. Bij harde 
wind en golfslag zoekt deze recre-
ant de beschutting van kleiner water 
of blijft aan de wal liggen. Variatie 
is gewenst. Ook mogelijkheden tot 
aanleggen zijn belangrijk. Vooral 
omdat recreanten met een kajuit-
boot vaak meer dagen achtereen 
op pad zijn en allerlei bezoeken aan 
de wal een onderdeel van de tocht 
uitmaken. Bij overnachtingplaatsen 
op de wal is de mogelijkheid tot 
het inrichten van een rustig zit- en 
eetplekje geliefd. Men gaat dan ook 
graag een stukje wandelen of fietsen 
in de omgeving. Begroeide oevers, 
meer of minder glooiend hebben de 
voorkeur. 

  Omgeving
Tijdens het varen is de omgeving 
wel van belang maar minder dan 
bij boten die langzamer varen. Men 
heeft meer oog voor wat er op de 

wal gebeurt dan voor het talud en de 
directe oever.

C inrichtingseisen

  Water en oever
De minimale waterdiepte voor een 
motorbootroute is 1,60m. Daarbij 
moet de bodem zacht zijn om bes-
chadigingen te voorkomen. Bij een 
diepte van minder dan 1m wordt een 
groot aantal motorboten uitgesloten. 
De breedte van de vaarweg moet 
minimaal 6m zijn, dit is mede afhan-
kelijk van de hardheid van de oevers 
in verband met golfslag door andere 
watergebruikers. Er wordt een mini-
mum lengte van 10 km gehanteerd.
Aanlegplaatsen moeten goed be-
reikbaar zijn zonder begroeiing en 
weg van de invloed van de vaarweg 
om golfslag tijdens het liggen te 
voorkomen. Een deel van de oever 
moet beloopbaar zijn om te kunnen 
verblijven.

  Voorzieningen
Er zijn voorzieningen nodig om aan 
te leggen. Slechts weinig zachte 
(gras)oevers zijn geschikt omdat de 
oever om aan te leggen steil moet 
zijn en niet te laag. Op het land mo-
eten bolders zijn geplaatst om het 
schip te kunnen vastleggen

  

Ontsluiting
In het vaarseizoen is soms is alleen 
een goede ligplaats en beloopbare 
ruimte op de wal voldoende. Op an-
dere plaatsen wil men een aansluit-
ing naar het “achterland” middels 
een fiets of wandelpad.
De kleinere kajuitboten liggen buiten 
het vaarseizoen vaak op het droge. 
Voor het te water laten en uit het 
water halen is een trailerhelling of 
botenkraan nodig. Gedurende het 
vaarseizoen wordt vaak gebruik 
gemaakt van jachthavens. Grotere 
boten blijven hier ‘s winters vaak 
liggen. Het is belangrijk dat er goede 
wegen zijn die naar deze plekken 
leiden.

  Medegebruik
Kleine lage bootjes zonder motor-
vermogen worden niet altijd goed 
opgemerkt. Vooral op drukkere en 
smalle vaarwegen kan dit gevaarli-
jke situaties opleveren.

D Beleving
Door op eigen kracht op het water te 
varen en een redelijke afstand af te 
kunnen leggen ongeacht het weer 
geeft deze manier van watersport 
een gevoel van vrijheid, ongeacht 
fysieke mogelijkheden. Men is niet 
dagelijks afhankelijk van voorzien-
ingen en kan daardoor zijn eigen 
weg uitstippelen. Tijd is minder van 
belang. Door in een mooie omgev-
ing te varen kan men volop genieten 
van rust, ruimte en vrijheid.
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Enkele conclusies:

Lineaire wateren die geschikt zijn 
voor water gebonden recreatie
Rivieren bieden kansen aan grotere 
waterrecreatie met (kajuit)motorbo-
ten.
Langs de oevers wordt gefietst en 
gewandeld, vooral op de dijken, in 
de uiterwaarden en natuurgebieden. 
Hier vindt men ook talloze picknickp-
laatsen en velden voor dagrecreatie. 
De rivieren kennen ook visstekken.
In de laatste jaren is ook het zwem-
men en pootjebaden in de rivieren 
vanaf zandstrandjes populair ge-
worden. 

Kanalen bieden goede kansen voor 
de (kleine) waterrecreatie. Dit geldt 
met name voor kanalen die niet 
meer door de beroepsvaart worden 
gebruikt. 
De oevers van kanalen bieden in vri-
jwel alle gevallen wel mogelijkheden 
voor wandelen, fietsen en vissen. 
 
Beken bieden goede mogelijkheden 
voor de kleine waterrecreatie en 
routegebonden recreatievormen als 
wandelen en fietsen. 
Op sommige beken is het kanovaren 
de laatste 10 jaar fors toegenomen. 

Het kleinste type water, de sloten 
en vaarten, biedt wellicht de beste 
mogelijkheden voor het verbeteren 
van de toegankelijkheid. Om routes 
vanuit de woonwijken via de stad-
srand naar het landelijk gebied te 
realiseren en routes rond de stad te 
creëren, kunnen slootkanten worden 
gevolgd. De slootkanten zijn van 
belang voor wandelaars, fietsers en 
vissers. De iets bredere vaarten zijn 
ook voor kanoërs en schaatsers van 
belang. 

De (on)bereikbaarheid van water en 
oever.

Soms zijn particulieren, zoals 
agrariërs, eigenaar van sloten, 
vaarten en rivieren. Vaak ook zijn 
waterschappen eigenaar. 
In het verleden zijn in het landelijk 
gebied openbare wegen en paden 
– veelal onverhard – geprivatiseerd 
en daarbij vooral in eigendom geko-
men van agrariërs. Dit heeft ertoe 
geleid dat veel van deze wegen 
zijn afgesloten voor het publiek. 
Het is daarom belangrijk dat priva-
tiseren van vaarwegen, zoals sloten 
en vaarten, niet plaatsvindt of dat 
contractueel wordt vastgelegd dat 
de nieuwe eigenaar ook na priva-
tisering verplicht is de vaarwegen 
en waterkanten open te stellen voor 
recreanten.
De Nederlandse oevers kennen 
vele eigenaren. Deze versnippering 
maakt het lastig om voorzieningen 
voor routegebonden recreatie, zoals 
fiets- en wandelpaden, te realiseren. 
Voorzieningen waarmee de toegan-
kelijkheid van de oevers kan worden 
vergroot, zijn vaak heel eenvou-
dig van aard; een overstapje over 
een hek, een onverhard pad, een 
steigertje. Toch ontbreekt het op 
veel plaatsen aan dit soort voorzien-
ingen. Dit is eerder het gevolg van 
een gebrek aan aandacht dan aan 
gebrek aan geld. 
(bron: Stichting Recreatie, 2001).
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