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DE BETEKENIS VAN WATERLOPEN VOOR TOERISME IN GELDERLAND

Samenvatting
Water is belangrijk voor het toeristisch
product. Dat geldt overal en ook in
Gelderland. Is het nu mogelijk om beter
gebruik te maken van het waterproduct
dat Gelderland heeft? Om dat in beeld te
brengen is een aantal waterlopen geselecteerd en heeft Toerisme Veluwe
Arnhem Nijmegen het toeristisch product
hiervan in beeld gebracht. Het betreft de
rivieren Waal, Linge, Maas, Rijn, Berkel,
Oude IJssel en IJssel en verder het
Apeldoorns Kanaal en de Randmeren van
de Veluwe. Gekeken is naar het toeristische DNA van de verschillende waterlopen, het hieraan gerelateerde voorzieningenaanbod, routes, evenementen,
activiteiten in en rondom het water.
Verder is gekeken naar het belang van de
waterlopen in economische zin en ontwikkelingen van de waterlopen. Vervolgens is op basis van bestaande bronnen
in beeld gebracht wat de toeristische
vraag is naar water gerelateerde belevingen.
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Waterlopen in Gelderland

Alhoewel in sommige bestaande marketingcampagnes de

In algemene zin zijn er heel veel ontwikkelingen gaande

watercomponent wellicht beter benadrukt kan worden, is

rondom de waterlopen. Vaak komen ontwikkelingen op

dat niet het belangrijkste advies in dit rapport. Er zijn in

gang omdat ingrepen nodig zijn om waterveiligheid- en

Gelderland veel ontwikkelingen die bottum-up in de regio’s

kwaliteit te waarborgen. De ontwikkeling van de aantrek

op gang zijn gekomen en bijdragen aan het toeristisch

kelijkheid van de waterlopen is dan een belangrijke extra

ontwikkelen en ontsluiten van onder andere de waterlopen.

kans. De waterlopen in dit onderzoek verschillen sterk van

Daarbij wordt nu al vaak integraal gekeken en aangehaakt

karakter. Niet alle waterlopen zijn overal aantrekkelijk voor

op gebiedsontwikkelingsvraagstukken en dat is inclusief

toeristen, maar zonder uitzondering zijn er overal fantasti-

vraagstukken rondom de waterlopen. Op die manier wordt

sche plekken langs het water. Langs veel waterlopen kun

geanticipeerd op de verwachte groei van de vrijetijdsbe-

je prachtig fietsen en soms ook wandelen. Veel van de

hoefte. Het is vooral belangrijk die ontwikkelingen verder te

waterlopen zijn geschikt voor watersport. Vooral in de

ondersteunen en niet door nieuwe projecten te doorkruisen

Rivierendelta (Waal, IJssel, Maas, Rijn) zijn veel ontwikke-

of af te remmen.

lingen gaande die kansen bieden voor de ontwikkeling van

De grootste kansen biedt de rivierendelta (IJssel, Waal, Rijn,

toerisme.

Maas). Hier kennen de waterlopen een lange historie en

Consumenten

dringt het verhaal van de strijd die Nederland voert met het
water zich op. Daarnaast wordt hier voortdurend gewerkt

Het aantal overnachtingen door buitenlanders in Gelderland

aan allerlei waterveiligheidsprojecten. Het toeristisch

groeit de laatste jaren sterker dan in de rest van Nederland.

product krijgt de kans om zich mee te ontwikkelen en dat

Hoewel het niet waarschijnlijk is dat deze groei wordt

gebeurt ook. Op termijn kan dit product van internationale

veroorzaakt door watersporters, mag het thema water zich

allure worden. Voorwaarde is dat er voldoende gezamenlij-

in bredere zin wel verheugen op grote internationale

ke focus komt op de toeristische productontwikkeling in de

interesse, zeker ook in onze buurlanden België en Duitsland.

rivierendelta. Water maakt nu onderdeel uit van verschillen-

Conclusie en advies

de regionale/provinciale Gelderse marketingcampagnes.
Die campagnes zijn welbewust gekozen. Het ontwikkelen

Het toeristisch DNA van de Waal is sterk. De Waal is een

van een speciale Gelderse themalijn rondom water biedt

indrukwekkende rivier, met een sterk en authentiek eigen

wellicht onvoldoende meerwaarde. Aanhaken bij de

verhaal. De mogelijkheden voor watersport en recreatievaart

NBTC-verhaallijn Nederland Waterland kan een optie zijn,

zijn hier echter beperkt. De Randmeren, IJssel en oude IJssel

maar lijkt nu niet de hoogste prioriteit.

vallen op door de vele mogelijkheden om deze waterlopen te
beleven. Het toeristisch product is daar sterk ontwikkeld.
Zowel de Waal als Randmeren hebben potentie om zich in de
komende jaren verder toeristisch te ontwikkelen.
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1. Inleiding
In opdracht van de provincie Gelderland
heeft Toerisme Veluwe Arnhem Njmegen
onderzoek gedaan naar de wijze waarop
water in de provincie Gelderland beter
benut kan worden in de toeristische
marketing.
Water is een belangrijk verbindend
element in de provincie Gelderland en
het is een belangrijk en wenselijk onderdeel van regio’s die zich willen profileren
als toeristische bestemming. Water biedt
immers allerlei mogelijkheden tot ontspanning en vermaak.
De provincie wil daarom graag meer
inzicht in de kwaliteiten van het toeristisch product rondom water en de vraag
hiernaar en meer inzicht in hoe deze
kwaliteiten gebruikt kunnen worden in
de marketing.
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Er is voor gekozen om het onderzoek te beperken tot een

Voor de analyse van de vraag is geen nieuw onderzoek

aantal waterlopen en wel de volgende:

gedaan onder consumenten. Op basis van bestaande

rivieren, specifiek de Rijn, IJssel, Oude IJssel,

bronnen is een beeld geschetst van: de ontwikkeling van

Berkel, Waal, Maas en Linge;

het toerisme in Gelderland, de bestedingen van toeristen in

randmeren aan de Veluwe;

Gelderland, de stand van de watersport en de interesse in

Apeldoorns kanaal.

het thema water vanuit het buitenland.

Analyse van het aanbod

Op basis van deze gegevens zijn een aantal conclusies

Om beter zicht te krijgen op de kwaliteiten van deze

getrokken over de individuele mogelijkheden van de

waterlopen is uitgebreid desk research gedaan naar de

waterlopen. Verder worden aanbevelingen gedaan over de

historie, kenmerkende toeristische producten, beziens-

gemeenschappelijke kenmerken van de waterlopen en of

waardigheden en evenementen. Ook zijn de routes

en hoe deze benut kunnen worden in de marketing.

rondom de waterlopen in beeld gebracht. Via een vragen-

Vervolgens is bekeken of er logische en kansrijke verbin-

lijst zijn ambtenaren van gemeenten gevraagd om duiding

dingen zijn te maken met bestaande marketingcampag-

te geven aan:

nes. Afsluitend wordt een voorstel gedaan voor de

het gebruik van water in de marketing;
de wijze waarop men het toeristisch product
rondom water ontwikkelt;
de cultuurhistorische waarde van water voor de
gemeente;
de economische waarde van water voor de
gemeente;
welke vrijetijdsactiviteiten beoefend worden in en
langs het water;
plannen en ideeën om het water nog beter te
benutten.
Er zijn 38 ambtenaren gevraagd om mee te werken aan
het onderzoek en 25 hebben daaraan gehoor gegeven.
Aanvullend onderzoek is gedaan door met een aantal
experts te praten over diverse ontwikkelingen in het
gebied.

overkoepelende marketingaanpak rondom water.
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2. Inventarisatie van de waterlopen
Wellicht wordt bij het thema water eerst aan andere provincies
gedacht. Bijvoorbeeld aan Flevoland met het IJsselmeer, of aan
Friesland de Friese meren en aan Zuid-Holland, Noord Holland en

vooral ook Zeeland vanwege de kustlijn. Toch heeft Gelderland ook
een rijk wateraanbod. Hoe divers en rijk dat aanbod is, wordt wel
duidelijk in de volgende beschrijving van de waterlopen.

DE BETEKENIS VAN WATERLOPEN VOOR TOERISME IN GELDERLAND

2.1 Randmeren
Watersport en vroegere
zuiderzeekust
Alhoewel de Randmeren bedoeld zijn om het
waterhuishouden van de Flevopolder en de Veluwe
van elkaar te scheiden hebben ze daarnaast ook
belangrijke natuurlijke en recreatieve waarde
gekregen. De Flevopolder en daarmee dus de
Randmeren zijn in de tweede helft van de 20ste
eeuw aangelegd. Het watergebied tussen Flevoland
en de Veluwe bestaat eigenlijk uit vier aan elkaar
geschakelde meren: het Nuldernauw, het Wolderwijd, het Veluwemeer en het Drontermeer. Een
diepere vaargeul maakt het mogelijk om tussen
Flevoland en de Veluwe te varen en op verschillende
plaatsen aan te leggen. Maar over het algemeen is
het water niet diep en daarmee perfect voor vele
vormen van waterrecreatie. Vanaf de vele stranden
aan beide zijden van de Randmeren is het water
overal direct toegankelijk. Kenmerkend is het
nieuwe land van Flevoland aan de ene kant, en de
historie van de Veluwe met haar Hanze- en visserssteden als Harderwijk en Elburg aan de oude
Zuiderzeekust of de oudste polder van Nederland
Arkenheem aan de andere kant.
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Vrijetijdseconomie speerpunt in
gemeentelijk beleid

meren. Via de Veluwe Agenda (Veluwe op 1) en daar

De Randmeren zijn economisch bijzonder relevant. Voor

in SNV (samenwerkende gemeenten noord-Veluwe)

Het onderscheidende profiel van de Randmeren

veel gemeenten is de vrijetijdseconomie een speerpunt in

verband nagedacht over hoe bezoekers van Hanzesteden

zijn de watersportmogelijkheden. De kustlijn wordt

hun economisch beleid. De ligging aan het water zorgt

of watersporters ook verleid kunnen worden om het

afgewisseld met historische steden die terug

voor veel bezoekers, vooral veel watersporters. Illustratief

achterland te bezoeken. Dat denkproces is nog gaande.

grijpen naar toen de Randmeren nog Zuiderzeekust

is het grote aantal sluispassages bij de Nijkerkersluis,

Er zijn plannen voor een extra veerverbinding vanuit

was. Dat maakt het product interessant en

goed voor bijna de helft van het totaal aantal sluispassa-

Nunspeet en een kwaliteitsimpuls voor de surfoever Hoge

gelaagd. Er wordt goed en structureel gewerkt aan

ges in heel Gelderland. Het thema “oude zuiderzeekust”

Bijssel (beide projecten worden uitgevoerd door de

de versterking van het toeristisch product door

leeft, maar voor sommige gemeenten is dat meer expliciet

coöperatie Gastvrije Randmeren). In Nijkerk wordt gewerkt

gemeenten in diverse samenwerkingsverbanden.

dan voor anderen. Voor het gebied zijn ook groeikansen

aan “Nijkerk aan het water”. Een initiatief om water nog

Er zijn verder tal van ondernemers die het product

om de ligging aan het water nog beter te benutten en de

beter zichtbaar te maken als belangrijk thema voor de stad

compleet maken en veel activiteiten aanbieden.

koppeling met de historie te maken. De gemeenten op de

Nijkerk. Onderdeel daarvan is de ontwikkeling van het

Op Nederlandse schaal is het toeristisch-water

Veluwe en dus ook de gemeenten aan de Randmeren

gebied Nieuw Hulkestein/Nijkerk aan zee. Ook zijn er

product van de Randmeren echter niet uniek. Er

werken samen aan de agenda ‘Veluwe op 1’. Dit gebied is

plannen voor de doorontwikkeling van Strand Horst die bij

zijn meer regio’s die goede watersportmogelijk

kansrijk omdat het dichtbij het Veluwe massief een ander

moeten dragen aan de attractiviteit van het strand. In

heden bieden en dat complementeren met historie.

aanvullend product biedt.

Oldebroek zijn er wensen voor een haven voor kleine

Denk bijvoorbeeld aan de Maasplassen, Zuidwest

boten, kanoën, vissen en een vaargeul. Vanwege natuur-

Friesland of de Zeeuwse eilanden. Producten van

Marketing en samenwerking

Concluderend

binnen het belevingsthema stranden en Randmeren wordt

doelstellingen kan dit niet worden gerealiseerd. In Harder-

die regio’s zijn kwalitatief vergelijkbaar met de

Visit Veluwe verzorgt de promotie. Daarop aansluitend zijn

wijk is onlangs een nieuwe boulevard geopend en drie

Randmeren.

een aantal gemeenten ook zelfstandig actief in de

nieuwe havens als onderdeel van het project Waterfront.

promotie van hun deel langs de Randmeren.

Hier is ook een stadsstrand en een strandpaviljoen

Er wordt geïnvesteerd in infrastructuur (doorlopende

gerealiseerd.

fietspaden, routes en knooppunten en een wandel
netwerk). Verder werkt men aan het versterken van de

Activiteiten

waterkwaliteit en het faciliteren van lokale ontwikkelingen

De Randmeren zijn bij uitstek geschikt voor oeverrecreatie

zoals camperplaatsen. Er zijn investeringen gedaan in

en watersport. Hier kan je surfen en zeilen, wat in andere

steigers en veerponten. Spil in de ontwikkeling is de

delen van Gelderland veel minder goed mogelijk is.

coöperatie Gastvrije Randmeren (het samenwerkingsver-

Daarnaast zijn er een aantal jachthavens en is het gebied

band van de gemeenten gelegen aan de Randmeren).

bij uitstek geschikt voor de pleziervaart.

Middels een aantal projecten draagt deze coöperatie zorg
voor de toeristische gebiedsontwikkeling in de Rand
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2.2 IJssel
Levendige rivier met rijke
historie
De IJssel is een zijtak van de Rijn, maar dit is
waarschijnlijk niet altijd zo geweest. De Romeinen
hebben de IJssel vanuit strategische overwegingen
waarschijnlijk verbonden met de Rijn. Later is dit
weer ongedaan gemaakt. Het is echter duidelijk dat
in de vroege middeleeuwen de IJssel opnieuw
verbonden was met de Rijn. Dankzij de ligging aan
de IJssel kwam een stad als Zutphen al in de vroege
middeleeuwen tot bloei. Maar ook andere steden
zoals Doesburg, Hattem en Bronkhorst profiteerden
van de ligging. Later in de middeleeuwen won de
IJssel aan betekenis als belangrijke handelsroute
langs Hanzesteden. Zo zijn de Hanzesteden langs
de IJssel intrinsiek aan elkaar verbonden. Veel van
de steden hebben hun historische karakter behouden en hebben daarom belangrijke toeristische
waarde.
De dijken langs de IJssel zijn niet allemaal voorzien
van een fietspad en de rivier is niet overal makkelijk
bereikbaar. Toch zijn er plekken met uitzicht over het
water en de aanwezigheid van de rivier blijkt
buitendijks ook steeds door het licht glooiende en
de intens groene landschap.
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De IJssel is een mooie rivier met een sterk meanderend
karakter. Door de vele Hanzesteden die hun verbinding
met de IJssel steeds verbeteren, waardoor de steden
toegankelijker worden, is de rivier ook geliefd bij pleziervaarders. Wel is er relatief veel vrachtverkeer op de IJssel.
Noemenswaardig is verder de IJssellinie. De IJssellinie
start net boven Zwolle en eindigt even ten oosten van
Nijmegen en is de meest recente verdedigingslinie uit de
tijd van de koude oorlog. Water kon hier worden ingezet
als verdedigingsmechanisme. Deze linie moest gedurende
de Koude Oorlog er voor zorgen dat vijandige troepen niet
over land konden oprukken, door dit gebied te inunderen.
Er zijn hiervoor verschillende sluizen en stuwen gerealiseerd en op zestig plekken werden kazematten opgetrokken en tanks ingegraven. Alles was zeer geheim. Op
enkele plekken zijn de restanten van deze verdedigings

is hier toch vooral gericht op de Veluwe. Niet ongenoemd

Veluwe verbindt is de Veluwe IJssel Boemel. Men reist per

linie nog zichtbaar.

mag blijven is het recreatiegebied Rhederlaag in de

boot, stoomtrein en reguliere trein tussen Zutphen, Dieren

gemeente Zevenaar met een open verbinding met de

en Apeldoorn.

Profilering als Hanzegebied
Voor vooral de Hanzesteden, maar ook voor Bronkhorst is
de ligging aan de IJssel van grote economische relevantie.

IJssel. Hier zijn tal van watersportmogelijkheden, recreatieparken, jachthavens en dergelijke.

Ontwikkeling
De IJssel is goed beleefbaar en bij het thema Hanze is de

De Hanzesteden profileren zich duidelijk met hun verleden

Activiteiten

dat intrinsiek gekoppeld is aan de IJssel en werken er aan

Belangrijke activiteit op de IJssel is de recreatievaart.

ook beleefbaar is geworden. Wel zijn er nog mogelijk

de verbinding met het water zo goed mogelijk beleefbaar

Daarnaast is er vraag naar boat-bike-boat tours en er zijn

heden om de Hanzesteden met de omliggende regio te

te maken. Typerend is dat in de steden vaak minimaal één

rondvaarten. Uiteraard worden ook andere vormen van

verbinden. Het netwerk van Hanzesteden breidt zich uit en

en soms meerdere jachthavens zijn gevestigd. Er zijn ook

watersport beoefend zoals kanoën en vissen. De IJssel is

wordt zelfs middels een internationale marketingcampag-

andere bedrijven zoals Vadesto die gebruik maken van hun

een belangrijke BRTN (Basisvisie Recreatietoervaartnet)

ne versterkt. De inzet is vooral ook om door middel van

ligging aan de IJssel om activiteiten te kunnen ontplooien.

vaarweg voor middelgrote boten. Dit netwerk bestaat uit

innovatieve productontwikkeling de Hanzebeleving te

Voor andere gemeenten langs de IJssel is de IJssel

de belangrijkste vaarwegen om recreatievaart mogelijk te

versterken. Verder wordt geïnvesteerd in o.a. fietsroutes.

duidelijk minder economisch relevant. In Rheden is

maken. De LF Hanzeroute (lange afstand-fietsroute) van

bijvoorbeeld wel een aanlegkade gerealiseerd, maar de

Millingen tot Kampen loopt eveneens langs de IJssel. Een

Bronckhorst zet de rivier in samenhang met het landschap,

waarde en het gebruik is beperkt. Het toeristisch product

beroemde en kenmerkende attractie die de IJssel met de

de landgoederen en kastelen in de markt. Hattem wil zich

productontwikkeling goed op gang gekomen, waardoor dit
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Conclusie
Rondom de IJssel is en wordt het toeristische
product sterk ontwikkeld. De Hanzesteden die hier
liggen zijn daarvan bij uitstek een voorbeeld en de
parels in het gebied. Hier is het product wellicht al
het meest ontwikkeld en die ontwikkeling gaat door.
Op het eerste gezicht lijkt het ook kansrijk om
andere toeristische producten hier in de IJsselvallei
verder te ontwikkelen. Het gebied heeft daarvoor
een goede uitgangspositie en belangrijk is dat er
ook andere ontwikkelingen op gang komen,
waardoor meekoppelkansen ontstaan. Het is
interessant om te bekijken hoe de IJssel zelf verder
ontwikkeld zal worden. Het zijn nu vooral de parels
ook verder profileren met recreatie aan het water door te

len, wat ook nodig is om de toeristische druk van de

langs de IJssel die kleur geven aan het gebied. De

investeren in de jachthaven en camperplaatsen. Lochem

Veluwe te verlichten. Op dit moment wordt onderzocht

informatie over de natuur rondom de IJssel en de

investeert in een pontje tussen Gorssel en Wilp.

welke kansrijke belevingen mogelijk zijn in de IJssel delta.

mogelijkheid om de natuur rondom de IJssel te

Dat is naast de Hanzesteden nog niet duidelijk. Wat

beleven is nog beperkt. Er zijn wel allerlei initiatie

In Doesburg is de bedoeling het water beter te verbinden

hiermee samenhangt is de ontwikkeling van het rivierkli-

ven die er voor zorgen dat de ontwikkeling van dit

aan de binnenstad en jaagt men aan dat er een toeristi-

maatpark IJsselpoort. In dit gebied rondom de IJssel

gebied ook in de komende jaren door zal gaan.

sche functie komt voor de Turfhaven aan de IJssel.

tussen Rheden en Arnhem komen diverse uitdagingen op
het gebied van recreatie, bedrijvigheid, natuur, waterhuis-

Op dit moment wordt er ook gewerkt aan een masterplan

houding en milieu samen. De gemeenten Arnhem, Duiven,

voor de IJsselvallei. De Veluwe pakt dit op samen met de

Rheden, Westervoort en Zevenaar presenteerden onlangs

Liemers, de Achterhoek en Overijssel. In het gebied van de

samen met het ministerie van Infrastructuur en Water-

IJsseldelta komen diverse samenhangende uitdagingen

staat, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel,

bij elkaar. Zo is er een uitdaging voor de agrarische sector

Rijkswaterstaat Oost-Nederland en Natuurmonumenten

om te transformeren, maar ook zijn er uitdagingen op het

hun gezamenlijke aanpak van het gebied. Dat zal o.a.

gebied van klimaatadaptatie. Die twee kunnen als ze in

zorgen voor meer biodiversiteit en samenhangende

samenhang worden gezien met de uitdaging op het gebied

struinnatuur. In de komende tien jaar wordt dit verder ten

van toerisme wellicht synergetisch werken. Voor toerisme

uitvoer gebracht.

geldt dat dit gebied potentie heeft om verder te ontwikke-
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2.3 Berkel
Kleinste rivier
De Berkel stroomt door de Achterhoekse gemeenten Berkelland, Lochem en Zutphen. Daar in Zutphen
mondt de Berkel uit in de IJssel. Tussen de 17e en
19e eeuw was de Berkel van enige betekenis voor
de scheepvaart. Langs de Berkel liggen enkele
landgoederen en ruïnes. Daarnaast waren er
watermolens, waarvan er twee nog bestaan
(Molencomplex Borculo en de Mallumse Molen).
Vooral in de jaren 50 – 70 is de Berkel gekanaliseerd
waardoor een deel van de vissen en oorspronkelijke
vegetatie is verdwenen. In het afgelopen decennium
is op verschillende plekken de Berkel weer meer
teruggebracht naar de oorspronkelijke loop. Dit
heeft positief effect op de visstand, de kwaliteit van
het water en de rivier is zo aantrekkelijker voor
recreanten geworden. Nog steeds wordt gewerkt
aan allerlei projecten rondom de loop van de Berkel.
Zo is hij verbreed bij Zutphen om varen met
fluisterboten mogelijk te maken en wordt een
oorspronkelijke kloostermuur (ook bij Zutphen)
hersteld.

FOTO: ACHTERHOEK TOERISME
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Conclusie
Onderscheidend zijn de Berkelzompen, waarmee je
vaartochten kan maken over de Berkel. Alhoewel er
bereidheid is om de Berkel verder te ontwikkelen,
moet ook geconcludeerd worden dat de mogelijkhe
den beperkt zijn. De Berkel is een kleine rivier, met
beperkte potentie. Wel is de Berkel belangrijk voor
de attractiviteit en identiteit van het gebied.

FOTO: ACHTERHOEK TOERISME

Berkelzompen

Ontwikkeling

Recreatie op de Berkel vindt vooral plaats in de zomer. Er

Alhoewel de Berkel op sommige delen een belangrijke

worden op de Berkel vaartochten georganiseerd met

identiteitsbepaler is, is het nog zoeken naar hoe dit het

historische scheepjes, de zogenaamde Berkelzompen.

beste kan worden ingezet in de marketing. Belangrijk is

Daarvan zijn er vier in de vaart en zij vertrekken van

dat het meanderde karakter van de Berkel op veel plaatsen

verschillende plekken langs de Berkel. In Zutphen kun je

is teruggebracht. Daarmee is de rivier aantrekkelijker

een tocht maken met een fluisterboot. Recreatievaart is er

geworden voor toerisme. Daarnaast worden er hier en

verder eigenlijk niet op de Berkel en er zijn geen jachtha-

daar aanlegsteigers gerealiseerd langs de Berkel. Veel

vens. De Berkel is dan ook geen onderdeel van het BRTN

andere voorzieningen moeten nog worden gerealiseerd.

netwerk. Wel kun je op diverse plekken kano’s huren en er

De aandacht wordt in de marketing vooral gevestigd op de

wordt gevist in de Berkel. Fietsen en wandelen langs de

Berkelzompen en andere vormen van waterrecreatie als

Berkel is beperkt mogelijk, omdat er zeker voor fietsers

kanoën.

niet overal fietspaden langs de Berkel liggen, waardoor
uitzicht op het water en als gevolg daarvan het gevoel van

Samen met het waterschap wordt bekeken hoe de Berkel

verbinding met het water ontbreekt.

beter beleefbaar gemaakt kan worden. Tussen Borculo en

Bij Zutphen is de Berkel het best te beleven. Maar er zijn

Lochem wordt de Berkel heringericht. Hier wordt verkend

meer mooie historische en rustige plekken langs de

of het mogelijk is een wandelroute te realiseren tussen

Berkel.

deze twee plaatsen.
FOTO: ACHTERHOEK TOERISME
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2.4 Oude IJssel
IJzer en romantiek
De Oude IJssel is een zijrivier van de IJssel. In
Nederland stroomt de rivier door de gemeenten
Oude IJsselstreek, Doetinchem, Bronckhorst en
Doesburg. Daar mondt de rivier uit in de IJssel.
Vroeger was er een levendige ijzerindustrie langs de
oevers, ijzergieterij DRU in Ulft (Rijksmonument) is
daarvan een sprekend voorbeeld. Deze oude
industriële locatie wordt herontwikkeld tot een
hoogwaardig werk- en recreatiegebied.
De Oude IJssel is bevaarbaar vanaf Ulft tot aan
Doesburg en is een combinatie van authentieke
steden, dorpen, natuurschoon en landgoederen
zoals bijvoorbeeld Kasteel Keppel en het bijhorende
dorp Laag-Keppel. De dijken zijn van beperkte
hoogte en voorzien van fietspaden en/of wegen.

FOTO: HETTY VAN OIJEN
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is daarom een echte aanvulling om het landschap te
beleven.

Marketing en ontwikkeling

De Oude IJssel is niet de meest spannende rivier,
maar de rust, verschillende attractieve plekken,
dorpen en steden langs de oever maken het een

De ligging aan het water en bevordering van de recreatie-

aantrekkelijk product voor diverse doelgroepen.

vaart en ander water gerelateerde activiteiten is belangrijk

Voor de gemeenten waardoor de Oude IJssel

in de marketing van de aanliggende dorpen en steden. De

stroomt is het een essentieel, zo niet het belangrijk

Oude IJssel is zeker voor een aantal gemeenten (zoals

ste onderdeel van hun toeristisch product, waarin

gemeente Oude IJsselstreek en Doetinchem) een sterke

veel wordt geïnvesteerd. Het product is ontwikkeld

identiteitsbepaler.

en wordt steeds verder ontwikkeld en creëert
belangrijke economische mogelijkheden en spin

FOTO: ACHTERHOEK TOERISME

Varen en fietsen

Productontwikkeling concentreert zich dan ook rondom

off. Daarmee is de Oude IJssel ook belangrijk voor

het bevaarbaar houden van de Oude IJssel, denk daarbij

de hele Achterhoek.

aan aanlegsteigers en sluizen. Maar ook in het beleefbaar
houden en maken van de Oude IJssel door het creëren van

De economische betekenis van de Oude IJssel hangt sterk

groengebieden aan het water, ligplaatsen voor historische

samen met de pleziervaart die op de Oude IJssel plaats-

schepen, evenementen, etc. Illustratief is dat de gemeente

vindt. Zowel Ulft als Doetinchem en Doesburg hebben één

Oude IJsselstreek mede heeft geïnvesteerd in een

of meerdere jachthavens. De Oude IJssel is onderdeel van

rondvaartboot. Langs vrijwel de gehele Oude IJssel kan

het BRTN netwerk en geschikt voor middelgrote boten.

met uitzicht op het water worden gefietst van Doesburg

Opvallend is dat er bij de Doesburgsluis, die de IJssel met

naar Bocholt.

de Oude IJssel verbindt, tegen de trend in vanaf 2014
steeds een toename is van het aantal sluispassages van

Tezamen met Waterschap Rijn IJssel wordt onderzocht of

recreatievaartuigen. Daar waar de Oude IJssel in de IJssel

voorzieningen kunnen worden uitgebreid. Er wordt gewerkt

stroomt is onlangs ook een innovatieve vistrap gereali-

aan een nieuwe visie op de Oude IJssel. De gemeente

seerd, die voor toeristen ook interessant is. Naast de

Oude IJsselstreek is daarvan samen met Waterschap Rijn

pleziervaart zijn er vele andere wateractiviteiten mogelijk

IJssel de trekker.

zoals kanoën en roeien. Bovendien is het prachtig fietsen
langs de Oude IJssel van Doesburg tot aan Ulft. Het is
grotendeels mogelijk om vlak langs het water te fietsen.
Ook is het mogelijk om een rondvaart te maken vanuit Ulft
en Terborg met fluisterboot de Iesselganger. De vaarmo-

FOTO: ACHTERHOEK TOERISME
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2.5 Maas
De bedding van de Maas is in het verleden meerdere
malen al dan niet door natuurlijke oorzaken verlegd.
In de jaren ‘30 is de Maas deels gekanaliseerd.
Daardoor is de Maas minder gaan meanderen maar
zijn wel een aantal recreatiegebieden tot ontwikkeling gekomen, zoals de Gouden Ham en de Zand
meren. Er zijn toen ook bakenbomen gepland, die
uniek zijn voor de Maas. Kenmerkend is dat de
Maas en Waal vroeger rechtstreeks met elkaar in
verbinding stonden bij St. Andries. De rivieren zijn
echter van elkaar gescheiden door de Heerenwaardense Afsluitdijk. Wel is via het kanaal van
St. Andries de Waal bereikbaar gebleven. Ook via
het Maas-Waal-kanaal even ten westen van
Nijmegen zijn de Maas en Waal aan elkaar verbonden. De Maas voert vooral regenwater af en
daardoor kunnen grote schommelingen ontstaan in
het waterpeil. De oorsprong is dus een andere dan
die van de Rijn en de Waal. De Maas is goed
bevaarbaar en wordt voor transport gebruikt maar
toch vooral voor recreatievaart.

15
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De aantrekkelijkheid van de Maas is vooral gekop
peld aan de historische stadjes en plaatsen die aan
beide zijden van de oever liggen. Daarnaast zijn er
enkele recreatiegebieden van betekenis. Er zijn veel
jachthavens Daardoor is varen over de Maas
populair.

Recreatiegebieden

Toekomst

Er zijn diverse recreatiegebieden langs de Maas, waarvan

Er is een omvangrijk dijkversterkingsproject gaande

de Gouden Ham, tussen de aantrekkelijke stadjes Appel-

tussen Ravenstein en Lith (Noord-Brabant). Het project

tern en Maasbommel uitzonderlijk goed is ontwikkeld.

heeft vooral impact op de Brabantse zijde van de Maas,

Hieromheen liggen campings en jachthavens en vaart ook

maar er zal ook gewerkt worden aan enkele projecten die

een pontje naar de Brabantse zijde van de Maas. De

bij kunnen dragen aan de aantrekkelijkheid van het gebied

ontwikkeling van de Zandmeren begint ook goed op gang

rondom Appeltern – Maasbommel omdat er een nieuwe

te komen. Allerlei vormen van waterrecreatie is hier

doorsteek komt en omdat de struinmogelijkheden worden

mogelijk. Maar de Maas is vooral een rivier voor de

vergroot bij Maasbommel. Verder wordt blijvend geïnves-

recreatievaart. De Maas is dan ook onderdeel van het

teerd in de genoemde recreatiegebieden. De wens blijft

BRTN routenetwerk voor grote motorboten.

om de fiets- en struinmogelijkheden langs de Maas verder

Met de Maas is een actieve club ondernemers bezig

te verbeteren.

‘stichting Maasmeanders’. Zij zorgen voor de nodige activiteiten en reuring langs de Maas. Er kan overal worden
gefietst langs de rivier en met enige regelmaat liggen er
pittoreske stadjes of dorpen langs de Maas. Niet overal is
er vanaf de weg vrij uitzicht op het water.
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2.6 Linge
Kleinschalig en vriendelijk
De Linge is een rustige rivier. Zij werd oorspronkelijk
gevoed door de Waal en is daarvan een zijarm. In de
middeleeuwen is de Linge afgedamd. Heden ten
dage wordt de watertoevoer geregeld via een inlaat
bij het Pannerdens kanaal. Vanaf Zoelen tot
Doornenburg de “Boven-Linge” is de rivier min of
meer kunstmatig en toeristisch minder aantrekkelijk. Wel ligt hier aan de Linge Kasteel Doornenburg.
De loop vanaf Zoelen tot Gorinchem de
“Beneden-Linge” is meer natuurlijk. Daar meandert
de rivier dan ook sterker en komt men vriendelijke
dorpen tegen langs de Linge. Even voorbij Tiel komt
een inundatiekanaal van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie uit in de Linge. Door het natuurlijke
karakter is de Beneden-Linge het meest aantrekkelijk voor toerisme en recreatie. Ongeveer bij het
dorpje Spijk verlaat de Linge de provincie Gelderland. De Beneden-Linge is grotendeels bevaarbaar
voor motorboten, de Boven-Linge niet. Overal zijn er
mogelijkheden om te kanoën. Vooral langs de
Beneden-Linge zijn behoorlijk wat fietsroutes te
vinden.

17
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De Beneden-Linge is toeristisch goed ontwikkeld en
ligt in een interessante omgeving geflankeerd door
andere waterlopen en deels authentieke dorpen en
stadjes. Tezamen met het met meanderende
karakter en het landschap dat deels bepaald wordt
door de fruitteelt maakt dat de Linge aantrekkelijk
en onderscheidend in de bloesemperiode.
De Boven-Linge is veel minder ontwikkeld en
aantrekkelijk. Grote ontwikkelingen zijn er niet
rondom de Linge.

Tweedeling

Beter beleefbaar maken

De Linge is belangrijk voor de gemeenten. Zij investeren in

De wens bestaat om de Beneden-Linge beter bevaarbaar

pontjes en de ontwikkeling van fiets-, wandel-, en kanorou-

te maken door een aansluiting te maken met het Amster-

tes. Daarnaast zorgen zij voor aanlegsteigers en dragen bij

dam-Rijnkanaal. Dat zal de aantrekkelijkheid voor varen

aan de promotie.

zeer vergroten onder andere omdat er dan een rondje
gevaren kan worden. In het gebied van de Boven-Linge

De Linge is een grote toeristische trekker vooral in het

wordt gesproken met het waterschap om de Linge

voorjaar. Vanwege de pracht rondom de Linge in de

recreatief aantrekkelijker te maken, hiervoor wordt een

bloesemtijd. De Beneden-Linge is economisch relevant

ambitiedocument en samenwerkingsagenda opgesteld.

voor toerisme. Hier worden veel boten en kano’s aan
geboden voor verhuur. De Boven-Linge is toeristisch
gezien minder ontwikkeld.
Op de Beneden-Linge zijn kanoën en pleziervaart de meest
beoefende activiteiten. Daarnaast wordt er veel gefietst en
gewandeld langs de Linge, alhoewel de fietspaden bij de
Beneden-Linge vaak niet zo dicht langs de rivier liggen dat
er altijd direct uitzicht is op de Linge.
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2.7 Rijn en Neder-Rijn
Stuwwal en (grens) verdediging
De Rijn en zijn zijrivieren zijn altijd van groot belang
geweest in de Europese binnenvaart. De rivier vormde
in de Romeinse tijd al de staatsgrens met een dubbele
rol als barrière en als transportroute.
De Rijn stroomt bij Spijk Nederland binnen. Even verder
stroomafwaarts bij Tolkamer werd vroeger tol geheven.
Even ten zuiden van de Tolkamer ligt Schenkenschanz,
dat vroeger bij Nederland hoorde en een strategische
vesting was, waarmee de scheepsvaart op de Rijn kon
worden gecontroleerd. Het heeft een belangrijke rol
gespeeld in onder meer de 80-jarige oorlog. Feitelijk is
de Rijn het begin van de rivierdelta in Nederland. De
loop van de Rijn is een aantal malen, al dan niet door
natuurlijke oorzaken, verlegd. Aan het begin van de 18e
eeuw is bij Millingen het Pannerdens kanaal gegraven.
Dit was min of meer de definitieve afsplitsing tussen de
Rijn en de Waal, een zeer strategische plek. Later is hier
dan ook fort Pannerden gebouwd om te voorkomen dat
vijandelijke schepen Nederland zouden binnenvaren en
om er voor te zorgen dat het Pannerdens kanaal zou
worden afgedamd wat de nieuwe Hollandse Waterlinie
feitelijk buiten werking zou plaatsen. Grofweg rondom
deze splitsing ligt ook natuurgebied de Gelderse Poort.
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Vanaf deze plek wordt de Rijn de Nederrijn genoemd. Zij

op verschillende plekken beoefend kan worden zoals bij

stroomt verder door Gelderland en passeert onder meer

recreatiegebied de Bijland nabij Tolkamer. Daarnaast is er

Arnhem. Overigens is de loop langs Arnhem in de 16e

op de Rijn ook sprake van cruisevaart. Andere economi-

Overal langs de Rijn zijn interessante plekken te

eeuw pas verlegd tot vlak langs Arnhem om de ontwikkel-

sche waarde is gerelateerd aan de natuur, die op sommige

vinden die qua karakter behoorlijk verschillen. Door

kansen van de stad te vergroten en beter te kunnen

plekken uitnodigend is.

die verschillende identiteiten en doordat diverse

beschermen tegen de Spaanse dreiging. Typerend aan de

gemeenten andere onderdelen van de Rijn-historie

Nederrijn is dat aan de noordzijde van de rivier deels de

Activiteiten

stuwwal van de Veluwe ligt met typerende bossen en voor

Op de Rijn vinden heel veel activiteiten plaats, zoals

toeristische product van de Rijn. Op sommige

Nederlandse begrippen hoge heuvels. Er wordt intensief

pleziervaart en rondvaarten. Ook is er sprake van een

plekken is de Rijn goed beleefbaar en op andere

gewerkt aan de karakteristieke riviernatuur, zoals bijvoor-

beperkte hoeveelheid riviercruises. Daarnaast zijn er de

plekken minder goed. Kansrijk is dat de Limes (de

beeld in de Gelderse Poort en bij de Blauwe Kamer (nabij

gebruikelijke activiteiten: fietsen, wandelen, kanoën,

Romeinse rijksgrens die gelijk loopt met de Rijn)

Wageningen). Zo zijn er langs de Rijn een aantal mooie

zwemmen, etc. Opvallend is dat er hier ook ruimte is voor

voorgedragen wordt als Unesco werelderfgoed.

plekken, maar lang niet overal heeft de Rijn een uitno

snel varen/speedboten. Langs de Rijn loopt de LAW

digend karakter of kan de Rijn worden beleefd. Het stuk

lange afstand wandelpad) Romeinse Limespad en de

tussen Sterreschans (nabij Fort Pannerden) en Arnhem is

LF Rijnroute. Verder is de Rijn onderdeel van het BRTN

bijvoorbeeld nauwelijks beleefbaar vanaf de wal.

netwerk als motorbootroute voor middelgrote boten.

Economische waarde en cultuurhistorische waarde verschillen

Nieuwe initiatieven

Belangrijke cultuurhistorische waarde van de Rijn heeft te

de Limes voor om te nomineren als Unesco werelderf-

maken met de Romeinse Limes, de Tweede Wereldoorlog

goed. De gemeente Zevenaar heeft plannen om de Limes

en de vroegere grens-, tol- en douanefunctie rondom

verder te ontwikkelen. Daarnaast zijn er in Zevenaar

Tolkamer. De gemeenten langs de Rijn leggen verschillen-

plannen om onderzoek te doen naar de toeristische

de accenten, maar herkennen het belang van deze

potentie van andere linies. In Arnhem wordt de kade in de

verhalen. Het is niet overal speerpunt in de marketingaan-

komende jaren aangepakt. Ook wordt bekeken of het

pak. De snelheden zijn onderling anders. Productontwik

ontwikkelen van de riviercruisemarkt interessant kan zijn.

keling rondom deze historische DNA-strengen is met

In Wageningen is er de wens om de jachthaven meer

uitzondering van WOII nog niet concreet op gang geko-

richting te binnenstad te verplaatsen.

men, alhoewel er wel ambities zijn vooral in de gemeente
Zevenaar. De economische relevantie van de Rijn heeft
weinig relatie met deze cultuurhistorische waarde en is
vooral gerelateerd aan de pleziervaart en watersport die

De provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland dragen

benadrukken is er weinig samenhang in het
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2.8 Waal
Meerdere gezichten
De Waal is veruit de belangrijkste rivier voor wat
betreft waterafvoer vanuit de Rijn naar de zee en
ook voor de scheepvaart. Vooral de Sint-Elisabethsvloed heeft er waarschijnlijk aan bijgedragen dat de
Waal een kortere route naar de zee vond en dus
meer water ging afvoeren. Net als de andere rivieren
in de rivierdelta was ook de Waal strategisch van
belang. Meerdere linies zoals de Romeinse Limes
en de Oranje Limes of Maurtislinie, die in de
80-jarige oorlog werd gecreëerd, maar ook de
gevechten gedurende de WOII tekenen dit belang.
Daarnaast zijn langs de Waal diverse oude
steenovens te vinden. De Waal begint bij het
Pannerdens kanaal. Dit kanaal is in historisch
opzicht vanuit meerdere oogpunten van belang en
draagt zorgt voor een goede waterverdeling tussen
de Waal, Rijn en haar zijtakken. Op de plek waar de
Waal en de Rijn uiteen gaan bevindt zich het
natuurgebied Gelderse Poort, met daar ook fort Pannerden. De Gelderse Poort is niet alleen een
fantastisch natuurgebied, maar draagt ook in
belangrijke mate bij aan de bescherming tegen
hoog water. De Waal is een brede rivier met relatief
snel stromend water en daardoor ook gevaarlijk.

FOTO: HETTY VAN OIJEN
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Langs de Waal zijn her en der zand- en stadsstranden te

Waaldijk vertelt de Waal drie verhalen: over waterveilig-

gerealiseerd, die de historie verbindt met heden en

vinden. Vanaf de brede en hoge dijken heb je een fantas-

heid, scheepsvaart en bijzondere natuur in een rivierpark.

toekomst. Op een paar plekken zijn Mauritstorens, die

tisch uitzicht over de omgeving, de dijkhuizen, natuur

Op allerlei manieren kunnen die verhalen aantrekkelijk

onderdeel uitmaakten van de Oranje limes, opnieuw

langs het water en de steden. Steden als Nijmegen en Tiel

zichtbaar gemaakt worden voor publiek.

gerealiseerd en er zijn plannen voor het realiseren van nog

hebben een open verbinding met de Waal, waardoor de

een aantal van deze torens. Ook is er landschapskunst

Waal echt onderdeel is van de beleving van de stad.

Veel ontwikkelingen

Helemaal in het westelijke puntje van Gelderland bevindt

De rijke historie van de Waal is nog niet overal beleefbaar,

zich ook nog Slot Loevestein, dat ooit gebouwd is vanwe-

maar er is de laatste jaren veel ontwikkeld, vooral in het

ge de strategische ligging aan de Waal.

kader van het programma Beleef de Waal. De economi-

Langs de Waal zijn diverse jachthavens, maar de rivier is

langs de rivier te beleven, via o.a. het project bakens aan
het water.

sche relevantie is nu vooral gekoppeld aan activiteiten als

vooral voor transport van belang. In een aantal gemeenten

Daarnaast is het verhaal van de Waal ook het verhaal van

oeverrecreatie en fietsen over de dijken in het typerende

rondom de kop van Pannerden wordt sinds enkele jaren

een stoere rivier met een grote stroomsnelheid en heel

rivierenlandschap al dan niet gebruikmakend van de

het 3 oeverfestival georganiseerd. Jaarlijks is er ook de

veel transport. Het verhaal van spectaculaire technische

fiets-voetveerverbindingen via een zogenoemd rondje

Tour de Waal op Bevrijdingsdag, een evenement dat de

hoogstandjes in bruggen en dijken om bescherming tegen

pontje. Daarnaast is er een netwerk van dWaalpunten, die

herinnering aan het oorlogsverleden levend houdt.

hoog water mogelijk te maken. De Waal is in dat opzicht

informeren over het heden en het verleden van de Waal.

Nijmegen heeft noodzakelijke fysieke aanpassingen die

een totaal ander verhaal dan bijvoorbeeld de Berkel.

Op diverse plekken zijn bezoekerscentra waar de Waal in

nodig waren om veilig aan het water te kunnen wonen

Tussen de dijken ontstaat steeds meer een bijzonder

de breedste zin beleefd kan worden zoals de dijkmagazij-

aangegrepen voor allerlei ontwikkelingen om de Waal te

natuurlandschap. Volgens het ontwikkelplan Gastvrije

nen in Bemmel en Beuningen. Ook zijn er dWaalroutes

omarmen, zoals routes en stadsstranden en de ontwikke-
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ling van de Spiegelwaal inclusief mogelijkheden voor diver-

zwemmen. Verder zijn er struintochten langs de natuur

se watersporten.

aan de oever, bevertochten in de Gelderse Poort, boot-
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camps op de stadsstranden en allerlei andere vormen van

De Waal is een indrukwekkende rivier en exempla

Nijmegen positioneert zich als aantrekkelijke stad aan het

oeverrecreatie op verschillende plekken langs de Waal. Er

risch voor het watermanagement van Nederland. De

water. Met de ontwikkeling van de nevengeul (de Spiegel-

wordt gefietst en gewandeld op en langs de dijken en er is

Waal is één lange getuigenis van de voortdurende

waal) en het bijhorende eiland in het midden van de rivier,

recreatievaart op de Waal. De Waal is onderdeel van het

strijd met het water. Ook nu worden de dijken weer

de ontwikkeling van de Waalkade én de verbindingen die

BRTN netwerk als motorbootroute voor grote boten.

aangepakt om de veiligheid tegen het water te

de stad maakt tussen stad en rivierlandschap, is een

kunnen waarborgen. Bij die voortdurende ontwikke

interessante nieuwe toeristische plek ontstaan die nog

Toekomst

verder wordt ontwikkeld. Het verhaal van de Waal komt

Er zijn volop ideeën rondom het versterken van de

Nederlands gekeken naar welke kansen dat oplevert

goed tot uitdrukking in museum voor cultuurhistorie en

identiteit van de Waal. Het belangrijkste initiatief is de 80

voor aanpalende sectoren zoals natuurontwikkeling

natuur ‘de Bastei’ aan de Waalkade. De Bastei ligt op een

kilometer lange Gastvrije Waaldijk. De noordelijke Waaldijk

en toerisme. Zo is er binnendijks opvallende en

historische plek en is een belangrijk knoop- en startpunt

moet opnieuw worden aangepakt om de bescherming

beleefbare natuur ontstaan en zijn er diverse

van allerlei activiteiten rondom de Waal. De rivier is vooral

tegen hoog water te waarborgen. Daarvoor is een plan

natuurgebieden ingericht die naast natuur ook een

hier bij Nijmegen een belangrijke illustratie van hoe

gemaakt met een geheel nieuw concept over verkeersvei-

functie hebben in de waterberging. Ook de attracti

Nederland omgaat met haar waterhuishouding. Dit maakt

ligheid en beleving van de dijk, waardoor de omgeving van

viteit van het rivierenlandschap wordt meegewogen

deze plek tot een hotspot voor toeristen en recreanten,

de Waal wordt benadrukt en waarop allerlei initiatieven

in de ontwikkelingen. Kristallisatiepunt van de

met een gelaagd, interessant en beleefbaar verhaal over

kunnen aanhaken. De geplande dijkversterking zorgt voor

ontwikkelingen lijkt vooral Nijmegen zijn. De stad

de wijze waarop Nederland, natuur, recreatiemogelijkhe-

diverse koppelkansen waar gemeenten op inhaken. Zo

heeft zich duidelijk naar het water toegekeerd en

den, waterhuishouding en transport combineert. Dat

wordt bij Ochten het uiterwaardegebied opnieuw ingericht

maakt dankbaar gebruik van de noodzakelijke

verhaal mag ook rekenen op veel internationale interesse.

waarbij het recreatieve gebruik een belangrijke plek krijgt.

aanpassingen om ook toerisme een boost te geven.

Hier komen uitzichtpunten, nieuwe routes en een waterbe-

Voor varen en watersport zijn andere rivieren

zoekerscentrum.

wellicht meer geschikt maar voor wandelen en

Ook andere gemeenten positioneren zichzelf als onderdeel
van het rivierenlandschap. Investeringen in productontwik-

ling wordt integraal en misschien wel typisch

fietsen is de nieuwe natuur rondom de Waal zeer

kelingen zijn vooral gericht op het mogelijk maken van

Verder zijn er ideeën om de Oranje limes met haar

aantrekkelijk. Voortdurende investeringen maken

veerverbindingen en het in standhouden van routenetwer-

Mauritstorens opnieuw deels zichtbaar te maken. En ook

het mogelijk om de toeristische potentie mee te

ken, waardoor het interessante landschap kan worden

zijn er ideeën om de Romeinse limes ook hier langs de

ontwikkelen.

beleefd.

Waal verder zichtbaar te maken. De ontwikkelingen

Activiteiten op de Waal
Op de Waal is door sterke stroming niet alle recreatie
mogelijk. In nevengeulen en dergelijke is wel van alles
mogelijk en dat gebeurt dan ook: kanoën, roeien en

rondom de Waal zijn maatschappelijk relevant en bewoners worden ook betrokken bij de ontwikkelingen. Stichting Onze Waal is daarin een belangrijke partij.
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2.9 Apeldoorns Kanaal
Transportkanaal
Het Apeldoorns kanaal stamt uit de 19e eeuw. In
1825 werd begonnen met het graven van het kanaal
tussen Hattem en Apeldoorn parallel aan de IJssel.
Een groot succes werd het kanaal echter niet. De
onderhoudskosten waren hoger dan de brug- en
sluisgelden. Vanaf 1858 werd het kanaal doorgetrokken naar Dieren waar het aansloot op de IJssel.
In de beginperiode werd gebruik gemaakt van
zeilboten en trekschuiten. Op de westoever lag dan
ook jaagpad van Apeldoorn tot Hattem. Het zuidelijk
deel dat dus later werd gegraven, kende al geen
jaagpad meer. Het einde van de 19e en begin van de
20ste eeuw vormden de hoogtijdagen van het
kanaal. O.a. de papierindustrie bij Eerbeek en Dieren
maakte dankbaar gebruik van het kanaal voor
transport. Voor het productieproces van papier
maakte men ook gebruik van water, maar dit kwam
uit gegraven sprengen en beken die dit deel van de
Veluwe rijk is. Sommigen van die sprengen en beken
komen uit in het Apeldoorns kanaal, anderen gaan
er onder door. Zo is een interessant en ingewikkeld
waterstelsel ontstaan. Na de Tweede Wereldoorlog
verminderde het belang van het Apeldoorns kanaal
voor de scheepvaart, door de opkomst van transport over de weg en het spoor.

24
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Conclusie
Het Apeldoorns kanaal getuigt van een uniek
verleden. Tegelijk is zij ook een stille getuige.
Doordat pogingen om het kanaal weer bevaarbaar
te maken op niets zijn uitgelopen is recreatievaart
niet mogelijk. De aandacht wordt nu verlegd naar
andere manieren om het kanaal beleefbaar te
maken, maar de mogelijkheden zijn beperkt.
Doordat het Kanaal onderdeel is van de agenda
Veluwe op 1 mag het zich verzekerd weten van de
nodige aandacht en dito ontwikkelcapaciteit.

Steeds meer delen van het kanaal werden buiten gebruik

Beleefbaar maken

gesteld voor de scheepvaart tot het in 1982 helemaal werd

In de samenwerkingsagenda de Veluwe op 1 is het

afgesloten voor scheepvaart. Heden ten dage heeft het

Apeldoorns Kanaal één van de projecten. Jaarlijks wordt de

kanaal een functie in de waterhuishouding van de Veluwe.

Kanaalweek georganiseerd, met diverse activiteiten zoals

Pogingen om het kanaal weer geschikt te maken voor

vissen en zeilclinics. Ook vindt dan het Drakenbootfestival

recreatievaart zijn tot op heden op niets uitgelopen, omdat

plaats. Er zijn ook diverse werkgroepen actief. Zo is er een

hiervoor teveel aanpassingen noodzakelijk zouden zijn.

werkgroep die de mogelijkheden tot het opzetten van een

Fietsen

kinderzeilschool onderzoekt, een werkgroep die zich richt
op het beleven en ontdekken van het Apeldoorns kanaal,

Langs het zuidelijke deel van het kanaal dat omgeven is

een werkgroep voor onderhoud en een werkgroep die er

door mooie karakteristieke oude bomen ligt een vrij liggend

naar streeft om de sluis in Dieren in ere te herstellen. Los

fietspad langs het hele kanaal. Ook langs het noordelijke

daarvan wil men in Hattem een parkeerplaats aan het

deel is het mogelijk om eigenlijk langs het hele kanaal te

Apeldoorns Kanaal optimaliseren om zo de verbinding

fietsen. Op beperkte schaal is er recreatie op het kanaal,

kanaal tot kerkplein te verbeteren.

vooral kanoën en waterfietsen.
Er is in beperkte mate aandacht voor de marketing van het
Apeldoorns Kanaal. De activiteiten op het water zijn
eveneens beperkt.
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3. Analyse van de vraag
Hoe zal de vraag naar water-gerelateerd toerisme zich in de komende jaren ontwikkelen? Die vraag laat zich niet eenvoudig beantwoorden. Het is daarvoor nodig om een breed beeld te hebben bij de
ontwikkeling van de vrijetijdssector in algemene zin. Daarom
brengen we hier een aantal zaken in beeld. Allereerst wordt de

landelijke ontwikkeling van het toerisme beschreven, vervolgens
wordt ingegaan op de ontwikkeling van het toerisme in Gelderland.
Daarna wordt ingezoomd op toerisme rondom het narratief water
om af te sluiten met een paragraaf over watersport omdat dit de
meest directe manier is om water te beleven.
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3.1 Toerisme blijft
landelijk groeien
In het vorig jaar gepresenteerde perspectief
2030 beschrijft NBTC Holland Marketing dat
het toerisme in de komende jaren verder blijft
groeien, zoals het ook in de afgelopen jaren het
geval is geweest.
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Overnachtingen door Nederlanders
Aantal overnachtingen x1000
Bron: CBS, statistiek logiesaccommodaties
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Op basis van scenarioanalyse voorspelt NBTC dat het
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aantal inkomende verblijfsbezoekers met minimaal 50%

10.000

groeit van 18 miljoen in 2017 naar 29 miljoen in 2030. Het
binnenlands bezoek blijft ook toenemen. Voor de binnenlandse markt voor vakanties en meerdaagse zakenreizen is
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de verwachting dat het aantal gasten in iets meer dan tien
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jaar groeit met 27%: van 24,3 miljoen in 2017 tot 30,9

Overnachtingen door buitenlanders

miljoen in 2030 (NBTC, 2018).

Aantal overnachtingen x1000
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Bron: CBS, statistiek logiesaccommodaties

3.2 Groei in Gelderland
Een soortgelijk perspectief is er niet voor de
provincie Gelderland. Maar verwacht mag
worden dat een deel van de extra bezoekers
ook Gelderland zal bezoeken, want de drijvende krachten achter de groei, zoals economische
ontwikkelingen en een groeiende bevolking in
herkomstlanden gelden net zo goed voor
Gelderland. Die gedachte wordt ondersteund
door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren
in Gelderland.
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Het marktaandeel van de provincie Gelderland schommelt

Herkomst en bestedingen van toeristen per dag

al jaren rond of net onder de 15% als gekeken wordt naar

Bestedingen per dag in euro’s

het aantal overnachtingen door Nederlanders. De absolute

Bron: Voor toeristen buitenland algemeen, België en Duitsland, komen de gegevens uit NBTC onderzoek inkomend
toerisme 2014 doorgerekend naar 2017 door het NBTC, de gegevens voor toeristen uit Nederland komen uit het
Continue vakantieonderzoek (2017) en de gegevens over vaarvakanties komen uit een onderzoek van water
recreatieadvies uit 2014.

stijging van het aantal overnachtingen tussen 2012 en
2018 bedroeg bijna 900 duizend overnachtingen. Dat is
met een stijging van bijna 9,5% min of meer gelijk aan het
landelijke gemiddelde. In 2018 waren dat bijna 70 miljoen

200

overnachtingen.
180
Alhoewel het aantal overnachtingen van buitenlanders
veel lager ligt, is de relatieve groei van de buitenlandse

160

markt veel groter. In de periode tussen 2012 en 2018
groeide het aantal overnachtingen door buitenlanders van
ruim 1 miljoen, naar bijna 1,8 miljoen in Gelderland. Dit is
een percentuele toename van 76,90% en daarmee fors
hoger dan de landelijke groei van 58,95%. Dat vertaalt zich
ook naar een marktaandeel dat de laatste jaren voorzichtig groeit. In 2018 was het marktaandeel 3,81%.

3.3 Bestedingen
De bestedingen van vakantiegangers verschillen nogal. Buitenlandse bezoekers besteden
veel meer dan Nederlandse toeristen. Wel is
een nuancering hier op de plaats. Want de
methodieken die ten grondslag liggen aan deze
berekeningen verschillen eveneens.
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3.4 Watersport

Bootvakanties van Nederlanders
Aantal bootvakanties x1000

In 2013 is door NBTC-NIPO Research onderzoek
gedaan naar de watersport in Nederland. Daaruit
blijkt dat ruim 2 miljoen Nederlandse vaarders of
zeilers minimaal een maal per jaar zeilen of varen.
Alhoewel relevant voor dit onderzoek is het
belangrijk te constateren dat er slechts beperkt
onderzoek over de watersportsector beschikbaar
is. Zeker over gasten uit het buitenland is weinig
bekend over hun watersportactiviteiten.

Bootvakanties
Uit het Continue vakantieonderzoek weten we dat het aantal
bootvakanties door Nederlanders onder druk staat. Dat
komt omdat eigenaren vergrijzen. Bij bootvakanties gaat het
om vakanties waarbij de boot de belangrijkste overnachtingsplaats is.
Ten opzichte van 2008 is het aantal bootvakanties van

Bron: CBS op basis van continue vakantie onderzoek
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Nederlanders in 2016 bijna gehalveerd.
Uit het onderzoek inkomend toerisme 2014 weten we dat 3%
van de buitenlandse bezoekers de vakantie op de binnenwateren in Gelderland heeft doorgebracht.
Alhoewel er minder vaarvakanties plaatsvinden, lijkt het
aantal dagtochten met gemotoriseerde boten niet af te
nemen. Dat wordt ondersteund door de toenemende vraag
naar sloepen. Verder is er een trend waarneembaar dat net
als in veel andere sectoren het delen van (in dit geval dus)
een boot aan belang lijkt te winnen ten opzichte van het
bezit van een boot.

Bootvakanties van
Nederlanders in Nederland

Bootvakanties van
Nederlanders in buitenland

Totaal aantal bootvakanties

2015

2016
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Een andere manier om beeld te krijgen bij de ontwikkeling

Sluispassages Recreatievaart

van het bootgebruik is door te kijken naar het aantal

Aantal passages

sluispassages van de recreatievaart. Wat opvalt is

Bron: Rijkswaterstaat

allereerst het grote aantal passages bij de Nijkerkersluis,
wat het belang van watersport voor de Randmeren nog
maar eens onderstreept. Het tweede dat opvalt is dat het
aantal sluispassages afneemt (Bron: Rijkswaterstaat),
tussen 2011 en 2018 met ruim 11%. Opvallend is de
stijging van het aantal passages van de sluis bij Doesburg
tegen de trend in.
Uit het CVTO, dat niet het vakantiegedrag, maar juist het

25000
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recreatiegedrag van de Nederlander in beeld brengt, blijkt
dat de participatiegraad aan watersport al sinds 2010

5000

stabiel is op 55%. Dit beeld wordt ook ondersteund door
de ledenaantallen van watersportverenigingen. Al jaren ligt
dit aantal met kleine schommelingen zo rond de 100
duizend.
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3.5 Internationale
promotie water
De internationale promotie van Nederland
gebeurt door eigenlijk alle regio’s in ons land,
deels in samenwerking met NBTC Holland
Marketing. NBTC wil dé destinatiemanage
mentorganisatie van Nederland zijn. Zij zorgt
voor de ontwikkeling, branding en marketing
van de bestemming Nederland en faciliteert en
ondersteund regio’s en steden.
Met de HollandCity-strategie werkt NBTC eraan om het
groeiende aantal bezoekers te spreiden in ruimte en tijd.
Onderdeel van die strategie is het werken met verhaal
lijnen. Dit zijn denkbeeldige metrolijnen die door heel
Nederland lopen en ‘stations’ verbinden op basis van
interesse. Elke verhaallijn speelt in op een thema. Die
thema’s zijn gebaseerd op kenmerken van Nederland die
ons land uniek maken. NBTC Holland Marketing heeft
onderzoek gedaan naar de aantrekkingskracht van de

Interesse en thema’s
Bron: NBTC Holland Marketing, onderzoek: Meer inzicht inde Vlaamse vakantieganger

37%
35%
36%

Nederland en bloemen
20%
22%

De Nederlandse Gouden Eeuw

16%
35%
32%

Kastelen en landhuizen in Nederland

35%
44%
44%

Nederlandse waterwerken en het
waterrijke landschap

43%

Culinair dineren in goede restaurants,

34%
30%

lokale streekproducte bereid door

0%

topchefs
28%
29%

Hanzesteden in Nederland
22%

verschillende kenmerken van Nederland. Een van de
belangrijkste kenmerken van Nederland is de wijze waarop
wij omgaan met water. Dat maakt ons land uniek. Inter

Koninklijk Nederland

nationaal wordt deze kwaliteit ook gezien.

Nederland Waterland
Nederland Waterland is het thema en verhaal van hoe

een groot deel van Nederland onder de zeespiegel ligt, hoe
wij hiermee omgaan (de strijd tegen het water) en het
landschap dat hiervan het resultaat is, vindt men in het

23%

Moderne architectuur, kunst

24%
26%

en design

Nederland zich aanpast aan het water en optimaal gebruik
maakt van de kansen die het water ons biedt. Het feit dat

9%
8%
11%

11%
Geen van deze

14%
12%

Totaal

Antwerpen

Limburg
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buitenland fascinerend. Onze omgang met het water heeft

Hetzelfde geldt voor Duitsland. De potentiële doelgroep is

geleid tot innovatieve bouwwerken, grote inpolderingen,

hier met 5,3 miljoen mensen alleen veel groter.

landschappelijke aanpassingen, maar ook veel recreatief
aanbod op, aan en langs het water.

NBTC Holland Marketing richt zich met haar partners op

Met dit thema Nederland Waterland, richt NBTC zich met

twee doelgroepen binnen het thema, namelijk de postmo-

haar partners op diverse landen, waaronder België

dernen en de traditionals. Voor beiden landen geldt dat

(Vlaanderen) en Duitsland (Nordrhein-Westfalen en

naast recreatie langs het water (fietsen) en aan het water

Niedersachsen). Dat zijn in aantallen ook de belangrijkste

(oeverrecreatie) ook recreatie op het water (watersport)

doelgroepen in de provincie Gelderland.

belangrijk is.

Uit onderzoek blijkt dat Vlamingen van alle thema’s het
meest geïnteresseerd zijn in dit thema water(landschap).
Deze potentiële doelgroep vertegenwoordigt 1,3 miljoen
Vlamingen.
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3.6 Conclusie
Op basis van de beschikbare gegevens is het
onmogelijk om uitspraken te doen per watergebied. Wel zien we dat internationaal toerisme
de laatste jaren in Gelderland iets sterker
groeit dan in de rest van Nederland. Het is in
algemene zin niet waarschijnlijk dat de groei
van toerisme wordt veroorzaakt door watersporters. De tendens is een lichte afname van
de betekenis van watersport voor de provincie
Gelderland. Het thema water mag zich echter
verheugen op grote internationale interesse,
zeker ook van onze buurlanden België en
Duitsland.
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4. Conclusies en aanbevelingen
Op basis van de beschrijvingen van de waterlopen in Gelderland en
de analyse van de vraag volgen in dit hoofdstuk de conclusies en
aanbevelingen. Allereerst kijken we naar de individuele kwaliteiten
van de waterlopen en belichten we welke waterlopen de beste
uitgangspositie hebben om toeristisch verder te ontwikkelen.

Vervolgens kijken we of er inhoudelijke verbindingen zijn tussen de
verschillende rivieren en of die vanuit toeristisch perspectief kansrijk zijn. Daarnaast maken we inzichtelijk hoe de waterlopen zich
verhouden tot bestaande verhaallijnen en daarin een rol kunnen
spelen.
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4.1 Individuele
kwaliteiten
Nu alle watergebieden zijn geïnventariseerd is
het belangrijk om een inschatting te maken van
de kwaliteiten van de verschillende waterlopen. Alle rivieren verschillen van elkaar. Maar
welke zijn nu het meest interessant om in te
zetten voor toerisme?
Op basis van wat bekend is uit literatuur over
sterke toeristische producten en op basis van
kennis en ervaring, aangepast aan de context
van dit onderzoek hebben we onderstaande
criteria vastgesteld. Per waterloop is met input
via een vragenlijst aan gemeenten, enkele
interviews met experts en deskresearch over
het toeristisch aanbod, de historie, functie en
betekenis per waterloop een beeld verkregen
van onderstaande criteria, die nu eerst worden
beschreven.

DNA

zich hebben of anders gezegd een zekere emotie met zich

een aantal mogelijkheden om het water te beleven extra

mee brengen. Verder dient het DNA onderscheidend te

relevant, namelijk wandelen, fietsen én varen. Verder is het

zijn, het is hier te beleven en ergens anders niet. Dat sluit

belangrijk dat er plekken zijn waar men het DNA van de

nauw aan bij de volgende randvoorwaarde, namelijk dat

locatie meer in detail kan ervaren en uiteraard is het ook

het DNA en de wijze waarop het wordt gepresenteerd

noodzakelijk dat er allerlei randvoorwaardelijke voorzienin-

authentiek of echt is. En als laatste is zeker voor producten

gen zijn zoals restaurants en overnachtingsmogelijkheden.

in het veld van regiomarketing essentieel dat ze uithou-

Belangrijk kenmerk voor toeristische producten is dat ze

dingsvermogen hebben. Een regio verandert niet zomaar

Ontwikkelperspectief

geworteld zijn in de omgeving en zogezegd het DNA van

en dus is de keuze voor de ontwikkeling en presentatie van

Om succesvol te zijn in regiomarketing is het essentieel

de omgeving representeren. De wil om te reizen is immers

een gebied en het benadrukken van bepaalde karakteristie-

dat het product en haar DNA wel ontwikkeld kan worden.

gekoppeld aan het verlangen om iets te zien en te beleven

ken voor decennia relevant.

Daarvoor is het belangrijk dat er bereidheid is om met het

dat ‘thuis’ niet te beleven is. Belangrijk voor de aantrekkingskracht van DNA is dat ze aan een aantal randvoor-

Product

waarden voldoen:

DNA van de regio is ontegenzeggelijk essentieel voor een
toeristische regiomarketing. Tegelijkertijd is het essentieel

Het verhaal dient interessant te zijn. Het moet bijvoorbeeld

dat het toeristische product wel beleefbaar is. Het gaat

aansluiten op een onderwerp met maatschappelijke of

hier dus om de wijze waarop het DNA beleefd kan worden.

culturele relevantie. Het DNA dient een zekere spanning in

In het kader van deze verkenning naar waterlopen lijken

product te ontwikkelen en hierin te investeren. Verder
moeten er voldoende middelen voor handen zijn en
voldoende organisatiekracht.
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Scores

waterloop. In onderstaand schema wordt dat gepresen-

criteria gelijk. De Waal en de Randmeren scoren beiden

Om nu een indruk te krijgen van hoe de verschillende

teerd. Dit resultaat is besproken met marketeers en

het hoogst als het gaat om het ontwikkelperspectief. Alles

waterlopen er voor staan is per onderwerp een score

experts.

met elkaar heeft de Waal de beste zelfstandige uitgangs-

toegekend op basis van de eerdere analyse. Er zijn drie

positie

scoremogelijkheden: 1.) criterium is minimaal aanwezig

Wat opvalt is dat vooral de Waal hoog scoort op het DNA.

bij betreffende waterloop, 2.) criterium is enigszins

De Randmeren, IJssel en Oude IJssel scoren het hoogst

aanwezig en 3.) criterium is sterk aanwezig bij betreffende

met betrekking tot het product, al scoren ze niet op alle

1 punt criterium is minimaal aanwezig

DNA

2 punten criterium is enigszins aanwezig

3 punten criterium is sterk aanwezig

Waal

Randmeren

IJssel

Oude IJssel

Rijn

Linge

Maas

Apeldoorns
kanaal

Berkel

15 punten

12 punten

13 punten

11 punten

14 punten

12 punten

10 punten

10 punten

9 punten

Interessant
Spannend
Onderscheidend
Authentiek
Uithoudingsvermogen
Subtotaal DNA

DE BETEKENIS VAN WATERLOPEN VOOR TOERISME IN GELDERLAND

1 punt criterium is minimaal aanwezig

Product

Waal

Randmeren
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2 punten criterium is enigszins aanwezig

IJssel

Oude IJssel

Rijn

3 punten criterium is sterk aanwezig

Linge

Maas

Apeldoorns
kanaal

Berkel

DNA locaties
Fietsen
Wandelen
Varen
Andere watersporten
Randvoorwaardelijke
voorzieningen
Subtotaal product

15 punten

16 punten

16 punten

16 punten

13 punten

14 punten

15 punten

12 punten

9 punten

Waal

Randmeren

IJssel

Oude IJssel

Rijn

Linge

Maas

Apeldoorns
kanaal

Berkel

Subtotaal
ontwikkelperspectief

9 punten

9 punten

8 punten

8 punten

7 punten

7 punten

6 punten

7 punten

7 punten

Totaal DNA/Product/
Ontwikkelperspectief

39 punten

37 punten

37 punten

35 punten

34 punten

33 punten

31 punten

29 punten

25 punten

Ontwikkelperspectief
Bereid tot ontwikkelen
Mogelijkheid tot
ontwikkelen
Organisatie
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4.2 Verbindingen
De waterlopen hebben individueel allemaal
hun eigen verhaal, maar er zijn ook kenmerken
die bij veel of alle waterlopen een rol spelen. In
deze paragraaf gaat het over die kenmerken.
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een tocht te maken met een historisch scheepje, de

In de provincie vind je een grote concentratie van verschil-

Berkelzomp en op de grote rivieren varen heden ten dage

lende linies uit verschillende tijden. Dat is wel uniek en

grote transportschepen zoals Rijnaken. Transport over de

vormt een goede kapstok om iets te vertellen over de

rivieren heeft altijd een grote rol gespeeld in het benutten

geschiedenis van Gelderland.

van water. Alhoewel transport voor alle rivieren van belang
is, of is geweest, is het thema ook veelkleurig. Zelfs in die

Grote uitdaging is wel om de linies weer beter zichtbaar en

mate dat het niet voor de hand ligt om dit als een samen-

beleefbaar te maken. Elke linie is daar op eigen manier

hangend product te presenteren aan de vrijetijdsconsu-

mee bezig en de linies zijn allemaal in een andere fase van

Het unieke en overkoepelende waterverhaal van Gelder-

ment. Dat laat onverlet dat het voor individuele waterlopen

productontwikkeling. Soms gebeurt die ontwikkeling

land gaat over de rivierendelta. Hier in Gelderland splitsen

een uitstekende manier is om de rivier of een tijdsperiode

fragmentarisch, maar soms ook gecoördineerd langs de

de grote rivieren, Rijn, Waal en IJssel. Dit het verhaal van

tot leven te brengen.

hele vroegere linie, zoals bij de Romeinse Limes, die zelfs

Rivierendelta

sluizen, stuwen, nevengeulen, kribben, bruggen en dijken.

voorgedragen is als UNESCO werelderfgoed. Om de linies

water door recreatie, transport, verdediging, kleiwinning,

Van Romeinse Limes tot
IJssellinie

etc. Tegen het water in de vorm van verhalen over dijken,

Water heeft altijd een opvallend belangrijke rol gespeeld in

overstromingen, maar ook robuuste natuur. Het verhaal

de verdediging van Nederland. Ook hier gebruikt Neder-

stroomt letterlijk de hele provincie door en is bepalend

land water op een ingenieuze wijze. In het rivierengebied

Watersport

voor het landschap. Alle waterlopen takken op één of

van Gelderland heeft dat geleid tot tal van verdedigings

Op alle waterlopen speelt watersport een rol. Het karakter

andere manier aan op de rivierendelta. Het hoogtepunt

linies, die meer of minder beleefbaar zijn in het landschap.

van de watersport is overal anders. Veel waterlopen zijn

daarvan is de splitsing van Rijn en Waal bij natuurgebied

In elk geval verbinden ze veelal grote delen van de

onderdeel van het BRTN-netwerk. In nevengeulen, plassen

Gelderse Poort met fort Pannerden en dan verder via de

provincie met elkaar. Het gaat om de volgende linies:

en zijstromen van de grote rivieren worden allerlei vormen

Het is het verhaal van met én tegen het water. Met het

voor een breed publiek beleefbaar te maken is een heldere
strategie op productontwikkeling hieromtrent noodzakelijk.

Waal, waar Nijmegen een belangrijke en goed beleefbare

Romeinse limes, min of meer langs de Rijn.

van watersport bedreven en ook vindt er oeverrecreatie

illustratie is van onze omgang met de rivier. Dan verder

Mauritslinie of Oranje linie (80-jarige oorlog), min of

plaats. Vaak is watersport zogezegd een randvoorwaarde-

over de eindeloze Waaldijken door de Betuwe en via slot

meer langs de Waal.

lijk bijproduct voor een vakantie. Daarom verbindt het

Loevestein de provincie uit. Dit is een verhaal van inter

Nieuwe Hollandse Waterlinie (19e en 20ste eeuw).

regio’s ook niet altijd. Dat geldt echter niet voor allerlei

nationale allure dat zich mag verheugen op internationale

Van noord tot zuid door de Betuwe én bij Fort

vormen van bootvakanties. Bij bootvakanties is varen het

belangstelling. Een kansrijk verhaal om verder uit te

Pannerden.

hoofdproduct van de vakantie. Een bijzonder watersport-

werken. In de laatste paragraaf volgt hiertoe een aanzet.

Betuwelinie (WOII) tussen Rijn en Waal in de

gebied van Gelderland zijn de Randmeren. Hier zijn

Van Berkelzomp tot Rijnaak

gemeente Neder-Betuwe.

eigenlijk alle vormen van watersport mogelijk en is het

IJssellinie (Koude Oorlog), vooral langs de IJssel

veel beter dan op de rivieren mogelijk om te surfen en te

Op alle rivieren speelt transport een rol of heeft transport

van Kampen tot Nijmegen en voor een klein deel

zeilen. Hier kan waterport dan ook een reason to travel

een rol gespeeld. Op de Berkel kun je dat herbeleven door

langs. de Rijn en Waal.

zijn.
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4.3 Verbindingen met
bestaande marketing
campagnes
In deze paragraaf leggen we de verkenning van
de watergebieden langs de al bestaande
marketing campagnes om te kijken of er inhoudelijke verbindingen mogelijk zijn.

Koninklijk huis

38

steden, met de havens als scharnierpunt. Daarvoor is

verlichting van de brug een krachtige verwijzing is ge-

verdere ontwikkeling van het product noodzakelijk, de

maakt naar het verleden. In Arnhem is met ‘Airborne at the

samenwerkende Hanzesteden werken eigenlijk voortdu-

bridge’ een centrum gerealiseerd dat via de ervaringen van

rend aan verbetering van het product.

diverse militairen het verhaal vertelt van de oorlog op deze

Romeinen

plek. Of denk aan de plekken in de Betuwe die te maken
hebben met de inundaties in 1944. Zo zijn er meerdere

In Gelderland ligt een belangrijk deel van de Romeinse

plekken langs de Liberation Route waar het verhaal vertelt

geschiedenis van Nederland. Met Nijmegen als oudste

wordt over de rol van de waterlopen tijdens de operatie

Romeinse stad van het land en een aantal archeologische

market garden.

vindplaatsen. Daarnaast is er de Rijn, die functioneerde als

De verhaallijn over het koninklijk huis concentreert zich in

dat er relatief weinig (bovengrondse) resten zijn aangetrof-

Kastelen & buitenplaatsen /
macht en pracht

Gelderland op Apeldoorn en dan vooral op paleis het Loo,

fen die het Romeinenverhaal op meerdere locaties laten

Er is een flink aantal kastelen gebouwd aan of nabij de

kasteel Cannenburgh en kasteel Rosendael. Geen van

leven voor een groter publiek. Om de Romeinse geschiede-

onderzochte waterlopen. Het gaat onder andere om de

deze liggen direct aan het water of hebben een duidelijke

nis een gezicht te geven is productontwikkeling en het

kastelen Doornenburg, Middachten, Ophemert, Waarden-

relatie met het water. Het is dan ook niet logisch om hier

gezamenlijk presenteren van de Romeinse geschiedenis

burg, Ammersoyen en slot Loevestein. Stuk voor stuk zijn

te zoeken naar een verbinding met de onderzochte

essentieel. Met de Rijn als Romeinse grens is er wel een

ze op deze plekken gebouwd vanwege hun strategische

waterlopen.

koppeling te maken met het thema water. Ingezoomd kan

ligging aan het water. In de verhaallijn macht en pracht is

worden op de wijze waarop de Romeinen omgingen met

in de communicatie voor andere accenten gekozen dan

de Rijn.

het aspect van oorlog en verdediging, terwijl kastelen

Hanzesteden
Alle Gelderse Hanzesteden liggen aan de vroegere

grens van het Romeinse Rijk. Achilleshiel van dit verhaal is

hiervoor onder andere bedoeld waren. In deze campagne

Zuiderzeekust of aan de IJssel. De relatie met het water is

Liberation Route

evident. Het water verbindt de Hanzesteden. Vroeger was

In de verhaallijn Liberation Route speelt water eveneens

sche en te verdedigen plek wellicht een belangrijkere rol

transport via water de manier om goederen te vervoeren

een grote rol. In Gelderland doet dat gelijk denken aan het

kunnen spelen.

tussen de steden. Ook nu maken de Hanzesteden gebruik

oversteken van de rivieren en het veroveren van de

van hun unieke historie en ligging aan het water, allen

bruggen die zo cruciaal waren voor het verdere verloop

hebben één of meerdere jachthavens. De Hanzebeleving

van de Tweede Wereldoorlog. Bij Arnhem ging het

concentreert zich nu vooral op de binnensteden. De

uiteindelijk mis. De John Frost brug was ‘een brug te ver’.

havens hebben vaak vooral een facilitair karakter. De

De verhaallijn Liberation Route is al langere tijd in ontwik-

Hanzebeleving kan op de IJssel en in de havens wellicht

keling en de connectie met water is hier overduidelijk. Bij

nog worden versterkt door een sterkere en meer (Hanze)

Nijmegen is er de dagelijkse sunset march over de nieuwe

themagerichte koppeling te maken tussen de IJssel en

brug ‘de Oversteek’, waar op subtiele manier met de

zou het verhaal van kastelen aan het water als strategi-
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4.4 Advies
In deze laatste paragraaf sluiten we af met een
advies over de toeristische ontwikkeling van
het waterproduct in Gelderland. We doen dat in
het licht van de doelstelling die de provincie
heeft met haar toeristisch beleid.
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immers omgeven door water en de ontwikkeling en

De ontwikkeling van het rivierklimaatpark in de IJssel is

ontsluiting hiervan kan dus bijdragen aan die gewenste

bijvoorbeeld voor de Veluwe belangrijk. Een beter ontwik-

spreiding van toeristen in ruimte en tijd.

keld toeristisch product rondom deze rivier kan zo
bijdragen aan het verminderen van de druk op Veluwe,

Een andere illustratie zijn de werkzaamheden aan de Waal

zoals hiervoor ook is beschreven.

rondom Nijmegen, die zijn ingegeven vanuit een water
veiligheidsperspectief. Hier is duidelijk te zien dat stad en

Tegelijkertijd zijn deze waterveiligheidsprojecten ook een

omstreken gebruik maken van het water en zich naar het

illustratie van een eigen Gelders waterverhaal in de

De provincie Gelderland wil met haar beleid bijdragen aan

water toekeren en dat aanvullen met een nieuwe produc-

rivierendelta. Een groot, gelaagd en beleefbaar verhaal.

de groei van internationale bezoekers (marktontwikkeling)

ten voor toeristen, zoals de Bastei, de Spiegelwaal, maar

Het is een prachtige illustratie van hoe Nederland omgaat

en het consolideren van de positie op de binnenlandse

ook natuurgebieden in de Gelderse Poort. Met de realise-

met zijn strijd tegen het water. De grootsheid en het

markt (marktpenetratie). Daarbij is extra aandacht nodig

ring van dit kwaliteitsproduct kan de regio extra profiteren

spannende karakter van de rivierendelta is het beste te

voor spreiding omdat er vooral op de Veluwe op sommige

van de groeiende vrijetijdseconomie.

beleven rondom de Waal. Hier komen veel verhalen samen

plekken en tijden een te grote toeristische druk ontstaat.

Ondersteun bottum-up ontwikkelingen krachtig

en wordt het product met name in en rondom Nijmegen al
Het advies aan de Provincie Gelderland is om deze

sterk ontwikkeld. De infrastructuur en andere randvoor-

ontwikkelingen krachtig te (blijven) ondersteunen. Met

waardelijke voorzieningen zijn hier grotendeels al aan

deze ontwikkelingen maakt Gelderland zich immers klaar

wezig en worden steeds verder ontwikkeld. Belangrijke

Door deze hele rapportage heen is een beeld geschetst

voor de groei van toerisme, voor de kansen die dat biedt,

locaties langs de Waal zijn fort Pannerden en de Bastei.

van het aanbod van de waterlopen in Gelderland.

maar met aandacht voor de negatieve effecten die

Deze ankerpunten worden ondersteund door tal van

Benoemd zijn de ontwikkelingen van de afgelopen tijd en

toerisme kan hebben en daarmee draagt ze bij aan haar

mogelijkheden om de rivierendelta en de historie verder te

die waar nu nog aan wordt gewerkt. Opvallend is dat aan

doelstellingen. Het is niet verstandig dat nieuwe andere

beleven. Er zijn bovendien plannen zoals de nieuwe

alle waterlopen wordt gewerkt. In alle gevallen wordt ook

plannen deze ontwikkelingen in de regio’s afremmen of

gastvrije Waaldijk, die het product verder zullen versterken.

rekening gehouden met de toeristisch-recreatieve potentie

doorkruisen.

van deze waterlopen. Deze ontwikkelingen zijn soms

Gaandeweg het onderzoek is de overtuiging gegroeid dat

goede illustratie daarvan is de werkwijze op de Veluwe. Bij

Stimuleer de ontwikkeling in de
rivierendelta

de Veluwe op 1 agenda wordt gekeken naar de ontwikke-

Op veel plekken wordt opnieuw gewerkt aan allerlei

Waal met Nijmegen en omgeving zijn daarbij de belangrijk-

ling van de hele Veluwe. Er zijn projecten geformuleerd die

infrastructurele waterveiligheidsprojecten. De investerin-

ste plekken. Wel zou er dan aandacht moeten zijn voor

bijdragen aan de ontwikkeling van de deelgebieden op de

gen in deze projecten zijn enorm. De planvorming daar-

verdere productontwikkeling zoals één of meerdere

Veluwe en tegelijk bijdragen aan gemeenschappelijke

voor is nu al in volle gang. Deze ontwikkelingen gaan

locaties waar toegewijd en meertalig het verhaal van de

Veluwe brede doelstellingen zoals spreiding in ruimte en

vooral plaatsvinden rondom de grote rivieren (Waal, IJssel,

rivierendelta en waterveiligheid wordt verteld, thema

tijd. Daarbinnen wordt ook nadrukkelijk gekeken naar

Rijn en Maas). Veel van die projecten worden nu al

routes, etc. Een internationale positionering zou kunnen

projecten die te maken hebben met water. De Veluwe is

aangegrepen om het toeristisch product te optimaliseren.

bijdragen aan de gewenste spreiding en de groei van

onderdeel van een bredere agenda voor een regio. Een

de rivierendelta een product is dat op termijn internationaal geloofwaardig op de markt gebracht kan worden. De
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internationale bezoekers (Duitsers en Belgen). De doel-

Samengevat komen uit dit onderzoek de volgende

groepen upperclass en traditionals hebben veel interesse

overwegingen naar voren die invloed hebben op de

in de manier waarop Nederland omgaat met water. Het

beslissing of het zinvol is om de Gelderse waterlo

verhaal van de rivierendelta sluit inhoudelijk goed aan bij

pen en dan met name de rivierendelta internatio

de verhaallijn Nederland Waterland, die NBTC Holland

naal te vermarkten:

Marketing gebruikt voor de internationale promotie. Vanuit
dat perspectief is een keuze om bij deze verhaallijn aan te

er zijn veel (gebiedsontwikkelings)proces

sluiten en de rivierendelta verder te ontwikkelen logisch.

sen gaande, die incorporeren al verschillen
de waterlopen en verdienen de aandacht.

Gelderland mag zich echter verheugen in meerdere sterke

Het product van de rivierendelta is kansrijk

toeristische producten, die evengoed onderdeel zijn van de

en nog volop in ontwikkeling.

Gelderse historie en het dito DNA. Die producten zijn

Andere gekozen verhaallijnen hebben al een

eveneens sterk vertegenwoordigd in de internationale

zeer sterke positie in de internationale

promotie via verhaallijnen van het NBTC. Van alle provin-

marketing via verhaallijnen.

cies heeft Gelderland de meeste locaties in bijvoorbeeld
de verhaallijn Castles and Countryhouses en hetzelfde

De inschatting is dat aansluiten bij de Nederland

geldt voor de verhaallijn Hanzesteden. En ook de Airborne

Waterland verhaallijn op dit moment onvoldoende

regio, niet voor niets wordt dit gebied wel vergeleken met

toegevoegde waarde heeft ten opzichte van de

het Normandië, heeft een buitengewoon sterke positie in

andere gekozen verhaallijnen. Tegelijkertijd is het

de verhaallijn Liberation Route. De doelgroepen van deze

advies om de ontwikkelingen van de rivierendelta

verhaallijnen vertonen grote overlap met de doelgroep van

nauwgezet te volgen en de toeristische productont

de verhaallijn Nederland Waterland.

wikkeling waar mogelijk aan te jagen door aan te
haken bij de kansen die werkzaamheden aan de
rivierendelta met zich meebrengt. Verder kan de
provincie Gelderland een belangrijke rol spelen in
het afstemmen van de toeristische productontwik

Het
aanbod
op de kaart

keling rondom de rivierendelta, zodat het verhaal
van de rivierendelta kan groeien. Over een aantal
jaren kan dan opnieuw bekeken worden hoe de
rivierendelta zich heeft ontwikkeld en of zij binnen
een collectieve promotieaanpak een rol kan spelen.

