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Voorwoord
Wat? Waar? En waarom daar? Die drie vragen klonken uit de mond van mevrouw Van de Water, mijn eerste 

docent aardrijkskunde in de brugklas. En tot op de dag van vandaag blijven die vragen me boeien. Een kwart 

eeuw geleden startte ik mijn eigen adviesbureau voor recreatie-ontwikkeling. Steeds bleven die vragen 

centraal staan; bij bedrijfsplannen, routestructuren, beleidsadvies en watersportontwikkeling. Wat, waar en 

waarom daar?

De laatste 15 jaren ontwikkelde ik me tot specialist op het gebied van waterrecreatie en was ik betrokken bij 

meer dan honderd watersportprojecten in Nederland en daarbuiten. En steeds bleef de vraag een ruimtelijke 

of aardrijkskundige oorsprong hebben. Wat, waar en waarom daar?

Ter gelegenheid van mijn ’25 jarig jubileum’ besloot ik samen met mijn collega Frits Zijderveld eens wat 

dieper en specifieker in die vragen te duiken. In projecten kwam ik steeds de oorsprong van een vaarweg 

als bijzonder aspect tegen. Limburg kreeg haar Maasplassen door grootschalige grindwinning, Loosdrecht 

ontstond door turfwinning, de Delta werd een vaargebied vanwege veiligheid en de rivieren, kanalen en 

trekvaarten vormden het wegennet van vroeger. In dit boek doen we een poging de kaart in lagen uit elkaar 

te rafelen om zo inzicht en besef te vergroten. 

Datzelfde besef ontstond ook als we kijken naar onze havens. Maar al te vaak maken we gebruik van 

restruimte in een afgedamde rivierarm, een voormalige industriehaven, een werkhaven, vluchthaven of 

veerhaven. Soms maken we gebruik van een oude sluiskom, vestingwater of stadsgracht om onze bootjes in 

af te meren. Voor maar een beperkt aantal havens in Nederland is de ruimte speciaal gemaakt, gegraven of 

afgedamd. 

Waterwegen en havens kregen we als het ware cadeau dankzij een jarenlange relatie met het water. Een 

uniek cadeau, veelzijdig en vol historische verhalen. Dat schept verplichtingen. Laten we er zuinig op zijn. 

Ik wens u veel lees- en bladerplezier

Rob Vrolijks

April 2019
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Inleiding
Nergens in de wereld vind je zo’n veelzijdige en gevarieerde vaarkaart als de Nederlandse. Die stelling is 

niet gebaseerd op uitgebreid onderzoek, maar wij durven met droge ogen te beweren dat geen land in de 

wereld zo’n fijnmazig netwerk van vaarwegen voor de recreatievaart heeft.  Bovendien is de variatie enorm. 

Nergens zijn rivieren en kanalen gecombineerd met voormalige zeebekkens, rivierlopen, trekvaarten, 

petgaten, veenplassen en zandafgravingen. En al deze wateren zijn met elkaar verbonden en vormen een 

samenhangend netwerk. Je zou willen dat het zo bedacht was.

Toch is dat niet zo. Door de eeuwen heen werden de vaarwegen en vaargebieden gemaakt, verlegd, ingekort, 

uitgebreid, afgesloten, aangesloten, gegraven en bedijkt. Wij Nederlanders hadden het er maar druk mee. 

En dat deden we allemaal om ons land veiliger te maken, om grootschalig transport over rivieren mogelijk te 

maken, voor landwinning, delfstoffenwinning, noem maar op. Kortom, om de zee of rivier buiten de deur te 

houden, voor allerlei doeleinden, behalve voor het doel waar de wateren anno 2018 vooral ook voor worden 

gebruikt: de watersport.  

De watersport profiteert tot op de dag van vandaag van de doorlopende haat-liefdeverhouding die Nederland 

met water heeft. Niet alle potentiële mogelijkheden van vroeger zijn nog benut.  Diverse kanalen raakten in 

onbruik en zijn inmiddels gesloten. De sector doet zijn best om zoveel mogelijk van de vaarmogelijkheden 

(weer) te benutten.

Nederland legde het samenhangende netwerk vast als Basis Toervaartnet en bewaakt sindsdien de 

bevaarbaarheid en bruikbaarheid. Omringende landen kijken jaloers naar onze gestructureerde aanpak en 

samenwerking.

Dit boek vormt een zoektocht naar de oorsprong van onze waterkaart. We verkennen per oorspronkelijke 

doelstelling welke wateren zijn toegevoegd aan onze vaarkaart.  Het boek pretendeert niet een complete 

opsomming of geschiedschrijving, maar wil bijdragen aan het besef dat toeristische vaarwegen en 

wateren zijn ontstaan nadat ze eerst een heel ander doel hadden.  Om zo nog trotser te worden op onze 

vaarmogelijkheden, ze te beschermen en te versterken en Nederlanders en haar gasten nog duidelijker te 

maken dat we iets unieks in handen hebben. De Waterkaart Verklaard. 
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Rivieren

Natuurlijke meren

Kanalen

Veen- en turfplassen

Afgesloten rivierarmen

Ringvaarten

Zeearmen

Zand- en grindgaten

Kunstmatige gebieden

Hoe ontstond het meest

gevarieerde en veelkleurige vaarnetwerk

van de wereld? 
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Rivieren

Denkend aan Holland
Zie ik breede rivieren
Traag door oneindig
Laagland gaan

(Hendrik Marsman, 1936)
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Rivieren

De grote rivieren vormen de 

levensader voor bijna alle 

watersportgebieden van 

Nederland. Het water dat ons 

land instroomt wordt verdeeld 

over riviertakken, kanalen, 

plassen en zeearmen, zodat ook 

het IJsselmeer, het Haringvliet en 

de Vecht bevaarbaar blijven. 

Kleinere rivieren haken ergens 

aan op de rivierendelta en 

brengen water vanuit het 

achterland richting zee. De 

natuur en de mens zijn ingenieus 

gebleken in het aanpassen 

van het netwerk zodat 

bevaarbaarheid en veiligheid 

konden zorgen voor economie 

en leefbaarheid.

Uitgelicht: Overijsselse Vecht

De Overijsselse Vecht stroomt van Duitsland langs Hardenberg, 
Ommen en Dalfsen bij Zwolle in het Zwarte Water. De toeristische 
rivier (veel campings en hotels) is boven Ommen beperkt 
bevaarbaar. Het project Ruimte voor de Vecht moet de rivier 
ruimer bevaarbaar maken. Dat plan moet dan wel passen binnen 
de ambitie van een ‘Halfnatuurlijke laaglandrivier’ waarbinnen op 
diepte houden voor de recreatievaart niet past. Het waterschap 
Vechtstromen maakt nu bevaarbaarheid voor sloepen mogelijk, 
later mogelijk uitgebreid voor iets grotere vaartuigen. 

Nederland is een Delta. De Schelde, de Maas, de Rijn en de Eems stromen ons land binnen en vertakken zich 

in een uitgebreid netwerk van rivieren die steeds weer anders heten. Lek, Waal, Merwede en Neder-Rijn 

vormen samen met tal van deels gekanaliseerde aftakkingen een stelsel, dat er voor zorgt dat het water 

wordt afgevoerd naar de Noordzee. Zo ontstonden ook de Afgedamde Maas, Bergse Maas, Nieuwe Maas, 

Oude Rijn en Kromme Rijn. 
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Geen land in de wereld heeft zo’n fijnmazig netwerk van vaarwegen voor de recreatievaart. De 

variatie is enorm. Nergens anders zijn rivieren en kanalen gecombineerd met voormalige zeebekkens, 

rivierlopen, trekvaarten, petgaten, veenplassen en zandafgravingen. En al deze wateren zijn met 

elkaar verbonden en vormen een samenhangend netwerk. Je zou willen dat het zo bedacht was… 

Dit boek vormt een zoektocht naar de oorsprong van onze waterkaart en de havens waar we gebruik 

van maken. We verkennen per oorspronkelijke doelstelling welke soort wateren en havens onze 

vaarkaart gevormd hebben. Het boek wil bijdragen aan het besef dat toeristische vaarwegen en 

wateren zijn ontstaan nadat ze eerst een heel ander doel hadden.  Om zo nog trotser te worden op 

onze vaarmogelijkheden, ze te beschermen en te versterken en om ook in de toekomst opgaves met 

water te combineren met  de mooiste vorm van vrijetijdsbesteding: Waterrecreatie 
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