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Vooraf  

De Maas en de kanalen  
De Maas wordt gebruikt door de beroepsvaart en 
recreatievaart samen. Doorgaande vrachtvaart 
van Noord naar Zuid gebruikt de rivier en enkele 
containerterminals maken multimodaal vervoer 
mogelijk. De Maas vormt ook voor de recreatie-
toervaart de belangrijkste noord-zuid verbinding. 
De plassen aan de Maas vormen aparte bestem-
mingen met ieder een eigen karakter. Op deze 
plassen en in oude Maasarmen en bedrijfshavens 
zijn havens ontstaan voor pleziervaartuigen. Her 
en der langs de Maas zijn kleine concentraties van 
ligplaatsen, vaak in combinatie met campings. De 
kanalen langs Weert en Nederweert worden ook 
gebruikt voor beroepsvaart en pleziervaart, waarbij 
vooral sprake is van toeristische bezoekers per 
boot. Er is geen sprake van een ‘thuisvloot’. 
 
Het recreatieve gebruik van de Maas zelf is verder 
beperkt. Er zijn geen stranden langs de rivier en 
alleen regionale bewoners weten plekjes aan de 
rivier te bereiken.  
 
Voor de inventarisatie en analyse zijn ook de 
naastgelegen waterrecreatiegebieden in Zuid-
Limburg, Noord-Brabant en de Belgische Maas-
plassen meegenomen. De ambitie en ontwikkeling 
daar sluit goed aan op de wensen binnen het Ac-
tieplan.  

 
De rivier de Maas vormt de verbindende snoer 
tussen verschillende waterrecreatiegebieden in 
Midden- en Noord Limburg. Het netwerk sluit via 
de kanalen aan opBrabant, Vlaanderen en Wallo-
nië. De kwaliteit van de Maas als landschappelijke 
en recreatieve drager wordt door velen herkend.  
 
De Provincie Limburg ziet de Maas en de water-
sport als kansrijk productelement voor verdere 
versterking van de toeristisch recreatieve sector. 
Zij heeft de afgelopen jaren samen met gemeen-
ten en ondernemers vorm gegeven aan het Nau-
tisch programma van Eisen Maasplassen, een 
ontwikkelingsprogramma voor de watersportsector 
in Midden-Limburg. 
 
Het succes en draagvlak voor dit programma 
vraagt om opvolging voor een groter deel van Lim-
burg. Provinciale Staten namen in juli 2015 een 
motie aan voor doorontwikkeling van de waterre-
creatie in Noord- en Midden-Limburg. Dit Actie-
plan is daarvan het resultaat. Het maakt onder-
deel uit van het Programma Toerisme en Recrea-
tie van de Provincie en is in samenspraak met 
experts uit de regio opgesteld.  
 
In januari 2016 werd in Provinciale Staten door de 
VVD fractie een initiatiefvoorstel ingediend onder 
de noemer Nautisch Programma van Eisen 2.0. 
Dit voorstel is als ambitiedocument gebruikt voor 
het uitwerken van dit actieplan.  
 
Stakeholderbijeenkomsten 
Een groep van ruim 20 stakeholders uit de regio 
heeft input geleverd voor  het opstellen van dit 
actieplan. Daarmee is draagvlak gecreëerd en zijn 
de regionale ambities verankerd in dit plan.  

Aanleiding en opgave  
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Situatie  

Afbakening 
Het actieplan Waterrecreatie is bedoeld als ont-
wikkelingsinstrument voor de waterrecreatie met 
een directe relatie met de Maas en de doorgaan-
de kanalen. Het heeft richting aan de varende wa-
tersport en daarmee gekoppelde sport en recrea-
tiebeleving. Er zijn talloze raakvlakken met andere 
recreatieve activiteiten, zoals fietsen en zwem-
men. Deze vormen zelf geen onderdeel van het 
programma. Oeverrecreatie is onderdeel voor zo-
ver relevant voor de Maas, de Maasplassen en de 
kanalen.  
 
Regionale afbakening 
Als regionale afbakening is op basis van de motie 
‘Doorontwikkeling Waterrecreatie…’  gekozen 
voor Noord- en Midden-Limburg, van Mook en 
Weert tot Ohé en Laak. De Maas vormt het rijg-
snoer tussen een lint van grind- en zandwin-
ningen, die in Noord Limburg op enkele plaatsen 
voorkomen en in het midden van de provincie een 
stelsel van plassen vormen. Op enkele plaatsen 
ontstaan nieuwe waterrijke gebieden als gevolg 
van winning of als maatregel voor Ruimte voor de 
Rivier. De kanalen naar Weert en Nederweert vor-
men een toegangspoort vanuit Vlaanderen en 
Brabant. De Willemsroute sluit via deze kanalen 
aan op de Zuid-Willemsvaart naar Maastricht.  
 

Afbakening van het Actieplan  
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Aanbod  

 

Havenlocaties, ligplaatsen en verdeling over gebied  

In totaal zijn er langs de Maas en kanalen in 
Noord– en Midden-Limburg circa 9.500 lig-
plaatsen . Het grootste deel van deze capaci-
teit ligt in Maasplassen in Midden-Limburg, met 
een sterke concentratie van ligplaatsen rond 
Roermond en Wessem. Langs de kanalen be-
staan in Limburg geen vaste ligplaatsen in 
jachthavens. De bezettingsgraad van de ha-
vens is ca 89%. Verenigingen kennen een ho-
gere bezetting dan bedrijven. Per bedrijf zijn er 
grote verschillen. De Roermondse jachthavens 
spreken van een geringe stijging van de bezet-
ting de laatste jaren.  
 
De verhouding tussen zeilboten en motorboten 
verschilt per gebied, in Roermond komen nog 
de meeste zeilboten voor. Verhouding tussen 
gasten op ligplaatsen van Belgische, Duitse en 
Nederlandse komaf is in het noorden niet we-
zenlijk anders dan in het Midden-Limburgse 
Maasplassengebied. De Duitse gasten zijn met 
bijna 60 % zeer sterk vertegenwoordigd.  
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Aanbod 

 

Gebruik van vaarwegen en passantenovernachtingen  

Passanten zijn mensen die met hun boot op 
vakantie zijn en die aan boord overnachten. Zij 
vormen een belangrijke gebruikersgroep van 
watersportgebieden en zorgen voor forse eco-
nomische bestedingen. In totaal worden er in 
Limburg ca 22.500 passantennachten doorge-
bracht aan boord van jachten. Een belangrijk 
deel daarvan komt ten goede aan de (kleine) 
watersportconcentraties in Noord-Limburg. 
Leukermeer en Mookerplas zijn samen goed 
voor bijna de helft van de passantennachten. 
In de regio Roermond overnachten de schip-
pers kennelijk vaker in de eigen haven. 
 
Als we kijken naar de sluispassages dan zijn 
de gebieden rond Roermond en de noordelijke 
Maas ten noorden van de sluis Belfeld het 
drukst bevaren. Er is (kennelijk) weinig vaar-
verkeer tussen Noord- enMidden-Limburg. De 
kanalen geven aansluiting naar Brabant en 
Zuid-Limburg maar zijn minder intensief beva-
ren. Op de kaart is de donkere kleur indicatief 
voor de hoeveelheid  vaarbewegingen per 
deelgebied.  
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Het water beleven vanaf de waterkant  

Het water wordt ook beleefd vanaf de kant. Op 
een aantal plaatsen is de rivier te volgen met 
de fiets of te voet en routestructuren sluiten 
aan op de Maas.  
 
Langs de oevers van de Maas zijn er verschil-
lende campings en andere verblijfsrecreatie-
punten waar soms ook kleine jachthavens ge-
koppeld zijn. De verblijfsrecreatie is een zeer 
belangrijke (economische) pijler van recreatie 
en toerisme. Beter gebruik van het water als 
USP voor verblijf in Limburg wordt gezien als 
ontwikkelingskans.  
 
Op een groot aantal plaatsen is het water bo-
vendien te beleven vanaf de oever waar hore-
ca en terrassen aanwezig zijn. De kaart geeft 
indicatief aan op welke locaties dat kan. Vaak 
zijn dat meerdere bedrijven op één concentra-
tielocatie, gekoppeld aan een stad, dorp of va-
kantiepark of jachthaven. Het uitzicht over de 
rivier of het kanaal geeft een gevoel van vrij-
heid. Deze kwaliteit wordt in heel Limburg be-
nut.  
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Aanbod  

 

Varen op de Maas, passagiersvaart en veerponten  

Ook zonder eigen boot is varen op de Maas 
mogelijk. De rivier wordt op een groot aantal 
plaatsen overgestoken met veerponten voor 
auto’s of alleen voor langzaam verkeer. Vaak 
maken deze veerdiensten onderdeel uit van 
een fietsroute of routenetwerk. 
 
Op meerdere plaatsen in het gebied varen bo-
vendien rondvaartboten, soms op aanvraag en 
soms een vast programma. In Noord Limburg 
zijn enkele rederijen actief en vaart ook een 
fietspendelboot, een rondvaartboot die fietsen 
mee kan nemen. In Midden-Limburg zijn vier 
rederijen actief met ieder een eigen program-
ma. Ook hier worden fietsovertochten gevaren 
op vast programma.  
 
Op meerdere plaatsen is het (potentieel) mo-
gelijk om aan te leggen met riviercruisesche-
pen, veelal moderne  hotelschepen met een 
groot aantal passagiers aan boord. In Midden-
Limburg is voor dit doel een aantal steigers 
aangepast en uitgebreid (Thorn, Wessem, 
Roermond)  
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Aanbod 

Aan de Noordzijde van het plangebied liggen in 
Noord-Brabant de Kraaijenbergse Plassen. Hier 
wordt in combinatie met zandwinning een waterrij-
ke woonwijk, een bungalowpark en een jachtha-
ven ontwikkeld. De structuur van het gebied en 
het karakter van de ontwikkeling zijn sterk gelij-
kend met de Limburgse ambities. 

De Vlaamse Maasplassen binnen de gemeenten 
Kinrooi en Maaseik kennen een directe koppeling 
aan de Maas(plassen) bij Thorn en Ohé en Laak. 
De gemeente herontwikkelt het gebied en werkt 
aan vernieuwing van de ontsluiting, verbreding 
van de functies en mogelijkheden voor bedrijven 
om zich te ontwikkelen. De inhoudelijke agenda 
sluit sterk aan bij het Actieplan Waterrecreatie 
Noord- en Midden-Limburg.  
 
Het plangebied sluit zuidwaarts aan op het Julia-
nakanaal en vlak bij Maastricht weer op de Maas. 
Maastricht heeft de ambitie de stadshaven Bassin 
te versterken en de relatie met de rivier te vergro-
ten. Zuidelijk in Maastricht en Eijsden zijn nog en-
kele Maasplassen met havens, dagstranden en 
recreatie. Eijsden heeft de wens om de rivier tot 
het dorp en verder richting Wallonië bevaarbaar te 
maken. Ook in deze regio sluiten de inhoudelijke 
wensen, noden en opgaven aan bij de ambitie 
binnen het plangebied.  

Aanbod en ambitie naastgelegen gebieden 
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Conclusies aanbod: Eén Limburg 
Uit de structuuranalyse van het aanbod komt 
een eenduidig beeld. De Maas vormt de ver-
bindende schakel tussen verschillende Maas-
plassen, die soortgelijk zijn van Mook tot Eijs-
den. De plassen zijn onderling verschillend als 
het gaat om natuurbelving, haveninrichting en 
functies op de oevers, maar het karakter is 
steeds soortgelijk. De afstand tussen de plas-
sen verschilt, waardoor in het noorden en zui-
den van Limburg de plassen een meer zelf-
standige bestemming zijn, terwijl in Midden-
Limburg de plassen onderling op korte afstand 
van elkaar liggen, waardoor zij in samenhang 
gebruikt worden. de thuishaven is dan ook 
dichtbij, waardoor er meer in de eigen haven 
overnacht wordt. Het gebruik van de oevers 
voor verblijfsrecreatie, horeca, veerdiensten en 
rondvaarten is soortgelijk in de gehele provin-
cie. De kanalen zijn afwijkend maar vormen de 
toegangspoorten tot de recreatieve gebieden. 
Op het water is sprake van een eenduidig pro-
duct voor de gehele provincie.  
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Markt  

 

Associaties met het Maas(plassen)gebied  

De Maasplassen worden  door booteigenaren 
geassocieerd met natuur, een mooie omge-
ving, recreatie op en langs het water, bezoek 
aan steden, horeca en gastvrijheid. Deze kwa-
liteiten uitbouwen is een belangrijke opgave. 
De tekortkomingen zijn voor een deel een ge-
geven, zoals het aantal vaarroutes en de reis-
tijd. Kwaliteiten om verder te verbeteren zijn de 
aanlegmogelijkheden, lig en stallingsmogelijk-
heden, huurmogelijkheden, kwaliteit van jacht-
havens en een goede prijs-
kwaliteitsverhouding.  
 
Andere (jongere) gebruikers zien de Maasplas-
sen vooral als aantrekkelijk recreatiegebied  
om lekker op en aan het water te genieten van 
zon en gezelschap. De Instagram afbeelding 
op deze pagina is illustratief voor de beleving 
onder jongeren. Maasplassen = Hip en trendy! 
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Bron:  NIPO-NBTC 2013, bewerkt door Vrolijks 2016 
Associaties met de Maasplassen door waterrecreanten  

Bron: Instagram 2016 
Beeldresultaat met #Maasplassen 
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Markt  

 

Vormen en omvang waterrecreatie in Nederland  

In Nederland zijn er ruim 2,5 miljoen mensen 
die actief beoefenaars zijn van waterrecreatie. 
Samen zijn zij goed voor bijna 24 miljoen dag-
tochten op en rond het water (exclusief zwem-
men en vissen). Daarmee is waterrecreatie 
voor 20% van de Nederlanders een  vrijetijds-
activiteit. 4% van de Nederlandse waterspor-
ters komt uit Limburg tegen bijna 8 % van de 
Nederlandse bevolking. De Limburgse markt 
heeft daarmee nog groeipotentie. Limburgers 
moeten het water nog ontdekken.  
 
Uit de verdeling van beoefenaars en aantal 
activiteiten blijkt een grote deelname aan de 
grote watersport, waarbij ook een boot gebruikt 
wordt.  
 
Analyse van de vitaliteit per deelsegment leert 
ons dat surfen en kitesurfen het meeste groei-
potentie heeft ten opzichte van de huidige  
aantal deelnemers. De sloep is het meest vi-
taal, met een omvangrijke groep bestaande 
gebruikers en meer mensen die zouden willen 
deelnemen. Dit is de grootste groeisector.  
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Bron: NIPO-NBTC 2013, bewerkt Vrolijks 2016  
Participatie  en activiteiten waterrecreatie Nederlanders 

Bron: NIPO-NBTC 2013, bewerkt Vrolijks 2016  
Vitaliteitsgraad: potentiële deelnemers tov bestaand 
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Markt  

 

De trends in de Nederlandse waterrecreatie 

Na een lange tijd van groei vanaf de jaren 60 is 
de omvang van de recreatievloot sinds ca 2010 
nauwelijks nog groter geworden. De economi-
sche crisis heeft deels bijgedragen aan deze 
stilstand, maar er is ook sprake van een struc-
turele marktverandering. De gemiddelde leef-
tijd van watersporters stijgt hard. Er is onvol-
doende aangroei van onder af, met name qua 
bootbezit. De markt verandert, waarbij steeds 
meer mensen willen huren, lenen, delen of ge-
bruiken. Daarmee zal naar verwachting het 
bootbezit in de toekomst afnemen.  
 
Er is ook binnen de watersport sprake van ver-
anderingen. Trendsporten als kitesurfen, wa-
keboarden en suppen winnen aan populariteit 
en kennen een eigen jonge doelgroep. Voor 
bootbezit is er een verschuiving van zeilen 
naar motorboten. De sloep is de grote winnaar 
van de watersport. Veel mensen die een ande-
re boot varen of juist willen gaan varen kiezen 
voor een sloep als onderhoudsvriendelijk, aan-
trekkelijk en toegankelijk vaarmiddel. Daarmee 
zijn gebieden die geschikt zijn voor sloepen 
aantrekkelijk en kansrijker voor de toekomst.  
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Huurmarkt Duitsland 
Ook de Duitse verhuursector is positief gestemd. 
Zij zien een groei van het aantal aanvragen en een 
stijging van de bezettingsgraden. In de conjunc-
tuurmeting 2016 wordt bovendien opgemerkt dat 
de gebieden die hebben geinvesteerd in het bin-
nenlandse watersportproduct (Nederland & Polen) 
een toenemende belangstelling tegemoet kunnen 
zien. Door de verbrede interesse van huurders 
voor toeristische beleving op het water wordt een 
groei voorspeld (‘Urlaub auf dem  Wasser’) 
 
Belgische markt 
De Belgische watersportmarkt speelt zich groten-
deels aan de kust af. In het binnenland kent Vlaan-
deren langs de kanalen nog wel kleine motorboot-
clubs en waterskiclubs. De Belgische Maasplas-
sen staan niet in directe verbinding met de Vlaam-
se kanalen en hebben daarmee meer relatie met 
de Nederlandse markt. Exacte cijfers over de Bel-
gen die gebruik maken van de Belgische Maas-
plassen ontbreken. Inschatting van Marec leert dat 
de soorten schepen en de wijze van gebruik gro-
tendeels overeen zullen komen met de Nederland-
se markt.  

Duitse Watersportmarkt 
De Duitse Watersportmarkt is aanzienlijk groter 
dan de Nederlandse. Er worden in Duitsland veel 
boten gebouwd door grote werven, maar ook veel 
boten geïmporteerd uit andere landen. De omzet 
van de Duitse watersportsector kende een snel 
herstel na een inzinking in 2009. Daarna ontstond 
een redelijk stabiele markt. Daarbij stijgt (ook) de 
vraag naar grotere boten. De vraag naar goede 
tweedehands jachten groeit, met name als het 
gaat om goede schepen.  
 
De servicebedrijven In Duitsland geven in onder-
zoek van de Deutsche Bundes Verband Wassers-
port Wirtschaft aan dat de schepen beter onder-
houden worden, langer in de vaart blijven en dat 
de service steeds vaker in professionele handen 
komt. Daarmee ontstaat ook een kans voor de 
Limburgse Maas en haar servicesector. Ca. 60% 
van de ligplaatshouders aan de Maas komt uit 
Duitsland.  
 
Uit de conjunctuurmeting van de sector van begin 
2016 blijkt een groot optimisme bij ondernemers 
te bestaan. De verkoop wordt naar verwachting 
hoger.  
 
Tegelijkertijd geldt voor de Duitse markt dezelfde 
demografische opbouw als voor de Nederlandse 
markt. Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde leef-
tijd van een booteigenaar ieder jaar stijgt, waar-
door ook hier sprake is van een vergrijzende 
markt. Op lange termijn verwachten de onderzoe-
kers een daling van het aantal bootbezitters in 
Duitsland. Limburgse havenondernemers en Lim-
burgse jachtwerven spreken van een toename 
van Duitse gasten en een nieuwe aanwas van 
jongere gezinnen die gaan varen.  

Verschillen met de buitenlandse nabijmarkten  
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Bron: Deutsche Wassersport Wirtschafft Verein   
Omvang omzet Duitse Watersportsector met schatting 
tot 2020, snel herstel van omzet na daling in 2009 
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Sportvisserij  
De sportvisserij is een stabiele markt in Nederland. 
In Nederland zijn er 579.000 geregistreerde sport-
vissers. Daarvan zijn er 30.000 geregistreerd in 
Limburg. Er zijn goede cijfers bekend over de ont-
wikkeling de verplichte VISpas die sportvissers 
voor de meeste wateren nodig hebben. Uit het  
schema’blijkt dat de sportvisserij stabiel is of licht 
groeit. Er zijn steeds meer jongeren die gaan 
sportvissen. Dat blijkt deels uit het toegenomen 
aantal jeugdvispassen dat wordt verstrekt.  
 
Voor het Actieplan Waterrecreatie is sportvisserij 
met gebruik van een boot het meest relevant. Hier-
over ontbreken specifieke gegevens. Sportvisserij 
Limburg verwacht dat ca. 10% van de sportvissers 
beschikt over een boot. Als deze in (kleine of gro-
te) havens aan de Maasen de kanalen liggen zijn 
zij onderdeel van de inventarisatie zoals gedaan 
naar ligplaatshouders. De rest van de boten ligt op 
plassen en vennen of wordt per trailer naar het 
water gebracht. Deze mogelijkheden zijn er in heel 
Limburg.  

Riviercruisemarkt 
De riviercruisemarkt is de markt van hotelschepen 
die voor meerdere dagen een toch door Neder-
land of Europa varen. De afgelopen 10 jaren is de 
riviercruisemarkt een zeer belangrijke groeimarkt 
gebleken. Zelfs door de crisis heen heeft de markt 
zich in Europa ontwikkeld met ca 10 tot 15% per 
jaar. De vloot groeit nog ieder jaar met bijna 25 
schepen, waardoor deze eind 2016 naar schatting 
uit 300 schepen zal bestaan. Niet alleen het aan-
tal schepen groeit, ook de capaciteit per schip. 
Daardoor is de capaciteit van de vloot aanzienlijk 
gegroeid.    
 
Er is sprake van een verjonging van de doelgroep. 
Er komt ook steeds meer variatie, door de komst 
van bijzondere tochten zoals fietsvaartochten, 
waarbij mensen iedere dag kunnen kiezen of zij 
het tracé varen of fietsen. Een tocht door het 
Maasdal, richting Luik en hoger, leent zich goed 
voor deze opkomende markt, zeker in combinatie 
met de Maas-fietsroute en het achterland. De VVV 
ontwikkelt arrangementen tbv de cruisevaart.  

Specifieke markten uitgelicht  
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Markt 

Bron: River Cruise Fleet 2013, Hader & Hader 
Ontwikkeling van het aantal schepen en capaciteit 

Bron: Sportvisserij Nederland 2016 
Aantallen en soorten afgegeven VISpassen 2007-2013 
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Leefstijlen in relatie tot waterrecreatie  

In het Nattionaal Waterrecreatie Onderzoek 
van NIPO NBTC is ook in beeld gebracht wel-
ke overheersende leefstijlen de verschillende 
waterrecreatievormen met zich meebrengen. 
Daaruit blijkt een duidelijk verschil tussen de 
meer traditionele vormen van waterbeleving 
(zoals kajuitjacht, roeien) en de meer vernieu-
wende recreatievormen.  
 
Vaak komen nieuwe gebruikers en andere 
doelgroepen en gebruiksvormen vooral voort 
uit de leefstijlen gericht op vitaliteit en controle. 
Deze leefstijlen komen ook vaker voor onder 
jonge mensen uit stedelijk gebied. Het aanbod 
in Limburg op dit moment voor waterrecreatie 
richt zich nog (te) veel op de traditionele markt 
van booteigenaren met een kajuitboot.  
 
Vernieuwing van het product en haar gebrui-
kers vraagt om het beter bedienen van de jon-
gere en meer stedelijke leefstijlen. Dat vraagt 
om extra inzet op aanbod voor wakeboarden, 
duiken, sloepvaren  en snelvaren.  
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Markt  

Kansrijke markten voor noord– en Midden-Limburg  
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De potentiële markt is groot 
Uit onderzoek van Hiswa Vereniging van 2012 
blijkt er een groot potentieel te zijn aan water-
sporters die nog niet actief deelnemen maar 
die dit wel zouden willen doen. Deze groep op 
het water krijgen is een belangrijke uitdaging. 
Kennelijk is de toetreding tot de watersport 
ingewikkeld. Het is een hoge drempel om te 
gaan kopen, en ook huren is (soms) niet een-
voudig. Het bevorderen van het gebruik door 
nieuwe doelgroepen is essentieel voor de toe-
komst van de watersportsector.   
 
Voor Limburg geldt dit nog in grotere mate. De 
deelname aan waterrecreatie is de helft van 
het landelijk gemiddelde. Limburgers kennen 
het water onvoldoende en maken te weinig 
gebruik van de mogelijkheden. Ontdekken is 
blijven.  

De sloep is de meest vitale deelsector van de water-
sport. De Limburgse Maasplassen lenen zich goed 
voor deze boten en beleving 

De sloep is de meest vitale deelsector van de water-
sport. De Limburgse Maasplassen lenen zich goed 
voor deze boten en beleving 

Kleine nichemarkten zoals specifieke vormen van 
hengelsport brengen ander soort watersporters naar 
de Maas en haar Maasplassen  

De Limburgers gebruikende de waterrecreatie mo-
gelijkheden onvoldoende. Zij  vormen een sterke 
dichtbijmarkt met veel potentieel 

Trendsporten brengen nieuwe gebruikers naar het 
water en geven daarmee de verjonging een impuls 

Limburg is voor de stabiele Duitse markt het meest 
nabije watersportgebied. Nog meer marktaandeel 
voor ligplaatsen, verhuur en dagrecreatie is mogelijk 

De riviercruisemarkt groeit en de concepten worden 
veelzijdiger. Limburg is een relatief nieuwe bestem-
ming met veel potentieel door haar achterland 
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Beleid  

De totale toeristische bestedingen in Limburg 
(dagbezoek en verblijf, binnenland en buitenland) 
worden geraamd op ca 2,4 mld euro per jaar. Sa-
men zorgt dit voor een kleine 37.000 banen, goed 
voor ruim 7 % van de provinciale werkgelegen-
heid. 
 
Het is niet eenvoudig de waterrecreatie sector 
hiervan af te splitsen omdat veel activiteiten tij-
dens vakantie en dagtochten deels gekoppeld zijn 
aan het water en deels niet (denk aan terrassen 
aan het water, bootje huren in combinatie met een 
dagje winkelen etc.  
 
Vanuit de Nederlandse watersportsector is be-
kend dat deze ongeveer 2,1 mld directe omzet 
genereert. Een deel daarvan is export, waardoor 
de bestedingen in het binnenland binnen de sec-
tor worden geraamd op 850 mln euro (gekoppeld 
aan bootbezit). Limburg is goed voor ongeveer 5,5 
% van het botenbestand in Nederland. De Lim-
burgse bestedingen in de watersportsector gekop-
peld aan bootbezit zouden dan geraamd kunnen 
worden op ca 50 mln. Uitgaande van nog eens ca 
50 mln als gevolg van het gebruik van boten wordt 
geschat dat de bestedingen van de ‘grote’ water-
sport uitkomen op ca 100 mln euro. Daar komen 
de bestedingen in de kleine watersport en de be-
stedingen in andere sectoren gekoppeld aan het 
water (zoals verblijfsparken aan het water) nog bij. 
Samen zorgt de waterrecreatie direct en indirect 
voor een belangrijke economische drager die 
goed is voor duizenden banen.   

Economische impact en werkgelegenheid  
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Beleid 

 

NPvE Maasplassen, aanpak en resultaten 

In 2013 werd door Provinciale Staten van Lim-
burg het Nautisch Programma van Eisen vast-
gesteld als richtinggevend document voor de 
verdere ontwikkeling van de Maasplassen. De 
provincie heeft toen een bedrag van 3 miljoen 
euro beschikbaar gesteld ter stimulering van 
de ontwikkeling van de watersportsector. Het 
programma werd in maart 2015 afgesloten met 
36 ondersteunde projecten die allemaal waren 
afgerond of in uitvoering zijn. De verdeling van 
de middelen over de verschillende speerpun-
ten, stakeholders en deelgebieden geeft een 
evenwichtig programma weer dat breed gedra-
gen werd door de regio.   
 
Er is sprake van een (formele) hefboomwer-
king met een (kleine) factor  drie. Dit betreft de 
formeel ingebrachte co-financiering. Onderne-
mers geven aan veel meer geïnvesteerd te 
hebben in de slipstream van het Nautisch Pro-
gramma van Eisen. De totale gebiedsinveste-
ringen worden geschat op 13 miljoen euro.  
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De verdeling van de subsidies en bijdragen over de verschillende thema’s uit het nau-
tisch Programma van Eisen tonen een evenwichtige verdeling.  

Binnen het plangebied kwamen de middelen naar rato van de omvang van de sector 
terecht bij ondernemers, verenigingen, overheden en organisaties  
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Beleid  

De provincie zet binnen deze investeringslijnen 12 

miljoen euro in. Het Actieplan Waterrecreatie Mid-

den- en Noord Limburg is onderdeel van de pro-

grammalijn Limburgse Kracht en infrastructuur. 

Hiervoor werd 3,3 miljoen Euro gelabeld.  

 

Investeringslijn Limburgse Kracht en infrastructuur 

Binnen deze lijn is het Nautisch Programma van 

Eisen dat liep tussen 2013 en 2016 een voorbeeld. 

Er wordt gezocht naar hefboomprojecten die de 

investeringen mogelijk kunnen maken en daarmee 

fors grotere investering te realiseren. Voor deze 

hefboomprojecten worden nadere criteria vastge-

legd.  

 

Versterken merk Limburg 
Voor de vermarkting van Limburg zet de provincie 

haar investeringen nadrukkelijk in voor het positio-

neren van één Limburg met daarbinnen verschil-

lende productelementen die samen de variatie van 

Limburg aantrekkelijk maken. De traditionele regi-

onale insteek voor bijvoorbeeld de Maasplassen– 

gekoppeld aan Midden-Limburg- is daarmee geen 

optie meer. De positionering van het water en de 

Maas als dragend element is wel een optie.  

 

De doelstellingen en uitgangspunten van de inves-

teringslijnen vormen ook de basis voor het Actie-

plan Waterrecreatie.   

De provincie heeft haar Provinciaal Investerings-

programma Recreatie en Toerisme gepresenteerd 

in februari 2016. Het Actieplan waterrecreatie 

vormt hiervan een onderdeel, maar dient hier ook 

inhoudelijk goed op aan te sluiten. De provinciale 

ambities op het gebied van ondernemerschap, 

kennis, infrastructuur, innovatie en investeringskli-

maat vormen ook uitgangspunt voor de waterre-

creatie.  

 

Doelstellingen 
De provincie omschrijft drie zaken die zij in de ko-

mende jaren wil bereiken: 

 We werken met onze partners aan toekomst-
bestendige werkgelegenheid in Limburg; 

 We stimuleren en investeren in ondernemer-
schap dat nieuwe kansen benut en nieuwe 
investeringen uitlokt; 

 We zijn selectief, scherp in onze rol en priorite-
ren projecten met hefboomeffecten wat meer 
kwaliteit toevoegt en meer bestedingen en be-
zoekers realiseert; 

 

Investeringslijnen 
Er zijn binnen het programma drie investeringslij-

nen geformuleerd: 

 Versterken van ondernemerschap, in een ge-
zamenlijke aanpak met overheid, onderwijs en 
bedrijfsleven voor meer vitaliteit in de sector 

 Versterken van de Limburgse kracht en infra-
structuur, door onder andere het versterken 
van grensoverschrijdende verbindingen en 
cross-overs met sport cultuur, stedelijke ont-
wikkeling, natuur en landschap en erfgoed / 
monumenten 

 Versterken van één Limburg door innovatie in 
de toeristische marketing&promotie, verster-
king van streekproducten en evenementen. 

Provinciaal investeringsprogramma R & T 2016-2019 
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Beleid  

meekoppelkansen voor recreatie en toerisme ge-
noemd in het project Ooijen Wanssum en waar het 
gaat om beleving van de Maas, recreatief mede-
gebruik door onder andere fietsers.  
 
Elk-weer attractie 
In de regio Midden-Limburg is onlags een verken-
ning gedaan naar de behoefte om te komen tot 
een elkweer attractie van bovenregionale schaal. 
Ijn deze verkenning zijn mogelijke concepten ge-
presenteerd die van meerwaarde kunnen zijn. 
daarbij is ook de behoefte vanuit de waterrecrean-
ten meegenomen.  
 
Beleidslijn Ruimte voor de Rivier 
De beleidslijn Ruimte voor de Rivier is van grote 
invloed op de ambities en mogelijkheden voor ont-
wikkeling van de waterrecreatie. Uitgangspunt is 
dat er geen maatregelen genomen mogen worden 
die de afvoercapaciteit van de rivier negatief beïn-
vloeden. Daarnaast is er een beperking gesteld 
aan de niet-riviergebonden functies die worden 
ontwikkeld binnen het rivierbed van de Maas. Dit 
vraagt om extra compenserende maatregelen, 
waardoor extra investeringen drukken op de be-
drijfsmatige exploitatie.  
 
Slibproblematiek 
Nieuw en opkomende zorg is de sedimentatie van 
de Maas en de slibophoping die soms tot gevolg 
heeft in havens. het op diepte, bevaarbaar en toe-
gankelijk houden van de havens en grindgatren is 
voor de komende jaren een belangrijk agenda-
punt.  

Regionaal toeristisch beleid 
In diverse deelregio’s zijn recreatieve beleidsplan-
nen gemaakt op het gebied van toerisme en re-
creatie. Daarbij wordt de Maas gezien als land-
schappelijke en recreatieve drager die beter benut 
moet worden. Centrale thema’s zijn het bereikbaar 
maken van de rivier, het beleven van de rivier 
(routestructuur en strandjes) en het gebruiken van 
de rivier. Waar dit vertaald wordt in concrete en 
voor dit actieplan relevante projecten worden deze 
meegenomen in dit Actieplan Waterrecreatie.  
 
POL-uitwerking 
PM (Harma) 
 
Vitaliteit verblijfsrecreatie 
In 2015 werd in opdracht van de Provincie een 
onderzoek gedaan naar de vitaliteit van de ver-
blijfssector. Daaruit bleek dat een impuls nodig is 
omdat te veel bedrijven kwaliteit of perspectief 
ontberen voor een toeristisch gezonde toekomst. 
De koppeling met het water als versterkende kwa-
liteitsfactor wordt als kans genoemd. Vanuit het 
water geldt hetzelfde, de verandering van de wa-
terrecreatie vraagt om een betere combinatie met 
verblijfsrecreatie om een bredere doelgroep aan 
te kunnen spreken in de toekomst en om nieuwe 
watersporters te werven.  
 
Deltaprogramma 
In het Deltaprogramma Maasvallei wordt een uit-
werking gegeven aan het landelijke Deltaprogram-
ma waarin de veiligheid van de rivieren moet wor-
den geborgd. Er is voor de Maasvallei een voor-
keurstrategie vastgelegd die nu wordt uitgewerkt 
(verruimen waar het kan, dijken waar het moet). 
De uitvoering daarvan heeft grote invloed op de 
belevingsmogelijkheden van de rivier. Er worden 

Overige beleid van invloed op ambities waterrecreatie 
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Conclusies beleidsanalyses 
Het Nautisch Programma van Eisen Maasplas-
sen heeft een belangrijke bijdrage geleverd 
aan de waterrecreatie en aan de regio als ge-
heel. Voortzetting van deze werkwijze voor de 
waterrecreatie op grotere schaal is gewenst. 
Uitbreiding van de werkwijze naar andere toe-
ristische sectoren is het uitgangspunt voor het 
investeringsprogramma Recreatie en Toerisme 
van de Provincie Limburg. De koppeling van 
het water aan andere ambities en opgaven ligt 
voor de hand. Een beter gebruik van de Maas 
als drager van het product, waardoor ook an-
dere sectoren een impuls kunnen krijgen, is 
een belangrijk uitgangspunt van beleid. Dat is 
niet eenvoudig, regelgeving voor een levende 
rivier is ingewikkeld. Het hanteerbaar houden 
van deze regelgeving is een gezamenlijke op-
gave.  
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Visie  

Markt en mogelijkheden 
 De watersportsector als geheel staat onder 

druk. Gebrek aan jonge deelnemers zorgt voor 
sterke vergrijzing van de booteigenaren en mo-
gelijke leegstand in de toekomst.  

 Limburg heeft binnen deze marktomstandighe-
den redelijke goede kaarten.  

 De sloep wordt gezien als groeimarkt met po-
tentie en de Maasplassen (in heel Limburg) 
lenen zich voor verdere uitbreiding op deze 
markt.  

 De Duitse markt is sneller hersteld na de crisis 
dan de Nederlandse markt en kent weer groei.  

 Kijkend naar leefstijlen dan richten watersport-
gebieden, ook Limburg, zich traditioneel op 
rustige en groepsgerichte leefstijlen. Nieuwe 
watersporters zijn vaak individualistischer en 
meer gericht op beleving en prestatie.  

 Verbreding van het aanbod, versterking van 
‘hippe’ bestemmingen en ontwikkeling van 
trendsporten zijn belangrijke thema’s voor de 
toekomst.  

 De groeimarkt van riviercruises biedt ook kan-
sen in Limburg,  

 De ontwikkelingen om in te spelen op deze 
nieuwe doelgroepen vragen om een gezamen-
lijke aanpak.  

 Cross-overs met andere sectoren, met gebie-
den over de grens en met andere markten ver-
groten de kans op succes.  

In voorgaande analyse werden product, markt en 
beleid beschreven voor de Waterrecreatie in 
Noord- en Midden-Limburg. In samenhang levert 
dat het volgende beeld op. 
 
Aanbod en beleid: 
 De Maas vormt de drager van de waterrecrea-

tiemogelijkheden in Noord- en Midden-Limburg 
 Het karakter, het gebruik en de mogelijkheden 

van de Maas komen van Mook tot Ohé en 
Laak grotendeels overeen.  

 De rivier is de verbindende as tussen plassen 
die sterk zijn ontwikkeld voor waterrecreatie.  

 Die plassen zijn daarmee bestemmingen op 
zich geworden voor dagtoeristen, verblijfsre-
creanten en passanten via het water.  

 De ligplaatshouders en bezoekers zijn door de 
gehele provincie min of meer gelijk. Voor het 
water is er sprake van Eén Limburg.  

 n alle deelregio’s is de betere bereikbaarheid 
en bruikbaarheid van het water het belangrijk-
ste issue.  

 

Wrap up analyse, basis voor visie en programmalijnen  

Visie 
Watersrecreatie is een belangrijke markt met 
groeipotentie die past bij Limburg. Het water is 
voor Noord- en Midden-Limburg een beeldbe-
palende factor waar beter gebruik van gemaakt 
moet worden. Daarbij is de focus op nieuwe 
doelgroepen en nieuwe gebruikers belangrijk, 
omdat door vergrijzing de watersportsector 
verjonging nodig heeft. Daarvoor moet het wa-
ter bereikbaar zijn, de plassen beleefbaar, de 
gebruiksvormen voor nieuwe waterrecreanten 
met andere recreatievormen beschikbaar en 
de bestemmingen bezoekbaar. Dynamiek en 
innovatie voor nieuwe markten moet daarbij 
van de ondernemers komen, waarbij de over-
heid zorgt voor behapbare regelgeving en be-
taalbare uitvoering.  
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Programma 

 

Programmalijnen Actieplan Waterrecreatie  
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Nieuwe doelgroepen en verbreding van de waterrecrea-
tiesector moeten samen zorgen voor verjonging. Meer 
mensen op het water, meer soorten gebruikers ván het 
water.  

Behapbare en betaalbare regelgeving moet de dyna-
miek in de sector terugbrengen en vergroten. Onderne-
mers moeten samen met de overheid optrekken om de 
gezamenlijke doelen te realiseren 

Bereikbare en bruikbare oevers moeten mensen aan 
het water brengen. Maar ook  attracties aan land moe-
ten vanaf het water bereikbaar en bruikbaar gemaakt 
worden.  

Integratie met de ‘droge’ recreatiesector is voor beide 
werelden een versterking. Het water inzetten als onder-
scheidend kenmerk en  gebruik  maken van de kwalitei-
ten aan land.  
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Bereikbare en bruikbare oevers/bestemmingen 
Het water vormt het beeldbepalend element voor 
recreatie en toerisme in de regio maar is niet altijd 
goed bereikbaar of bezoekbaar. Dat geldt ook voor 
bestemmingen aan land die via het water niet be-
reikbaar zijn. Deze programmalijn richt zich op de 
verbeterde connectie tussen land en water. Het 
water moet een natuurlijk onderdeel zijn van de 
recreatieve infrastructuur en de attracties, bezoek-
doelen, horecabedrijven en stranden moeten be-
reikbaar zijn vanaf het water. Vaarverkeer tussen 
deelgebieden wordt daarmee bevorderd.  
 
Deze programmalijn kan ondersteuning bieden in 
het realiseren van de mogelijkheden. Belangrijk is 
dat nieuwe waterkantlocaties, attracties en bezoek-
doelen bijdragen aan een bovenregionale beleving 
van het water en daaraan een impuls geven.  

Nieuwe doelgroepen & verjonging van publiek 
De waterrecreatie kent een groot aantal gebrui-
kers en nog een grotere groep niet-gebruikers die 
wel interesse hebben. De drempels om deel te 
gaan nemen aan de waterrecreatie zijn te groot, 
de middelen niet beschikbaar en de locaties niet 
goed bereikbaar. Deze programmalijn is er op ge-
richt dat een breed palet aan waterrecreatie be-
schikbaar komt voor nieuwe doelgroepen. Dat kan 
gaan om jongeren met funsporten, ontwikkeling 
van een wildwaterbaan voor kanovaren, bevorde-
ring van de verhuurvloot, dagbestemmingen voor 
sloepen, innovatieve nieuwe watergebruiksvor-
men voor de duiksport, roeisport, zeilsport en an-
dere verbreding van doelgroepen.  
 
 
 
 
 
 
 

Programmalijnen Actieplan Waterrecreatie  

Potentieel benutten  
Het aantal Nederlanders dat actief deelneemt 
aan de watersport is kleiner dan het aandeel 
dat dit graag zou willen. Mensen ervaren ken-
nelijk een te hoge drempel om deel te gaan 
nemen. Daarmee heeft de watersport nog een 
enorm potentieel om te verzilveren. Ook de 
Duitse en Vlaamse markt bieden een groter 
potentieel, waarbij de Limburgse Maasplassen 
voor velen het meest nabije waterrecreatiege-
bied is.  
 
Het potentieel is extra groot op thuismarkt Lim-
burg. 4% van de waterrecreanten komt uit Lim-
burg, terwijl in Limburg 8% van de Nederlan-
ders wonen. Limburgers kennen het water en 
haar gebruiksmogelijkheden van oudsher on-
voldoende. Drempels verlagen, bekendheid 
bevorderen en verbreden van mogelijkheden 
moeten zorgen voor het benutten van het po-
tentieel.    
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Betaalbaarheid en realiseerbaarheid 
Ondernemen en ontwikkelen aan de waterkant 
is niet eenvoudig. Versnipperde verantwoorde-
lijkheid, gecalculeerde risico’s voor waterafvoer 
en daaraan gekoppelde ingewikkelde regelge-
ving maken dat kansrijke initiatieven soms niet 
realiseerbaar of betaalbaar zijn. De brede ver-
antwoordelijkheid voor veiligheid bij hoogwater 
rijmt niet altijd met de lokale ambitie voor ontwik-
keling. Deze programmalijn wil daar wat aan 
doen. Enerzijds door met de verschillende over-
heden te verkennen op welke wijze noodzakelij-
ke wetgeving behapbaar blijft voor ondernemers 
en lagere overheden, anderzijds door ondersteu-
ning te bieden bij het doorlopen van de verschil-
lende procedures en middelen beschikbaar te 
stellen voor het doorlopen van die stappen. Be-
langrijk uitgangspunt bij deze programmalijn is 
dat investeringen in het gebied niet onevenredig 
zwaar belast worden met compenserende maat-
regelen en proceskosten zodat de investering 
niet meer kan renderen in die toekomst, als de 
toestemming er eenmaal zou zijn.  
 
 

Integratie met ‘droge’ recreatiesector 
Het water wordt onvoldoende benut als onder-
steunende kwaliteit voor de andere recreatiesec-
toren. Met name de verblijfsrecreatie is toe aan 
een krachtige impuls (vitaliteitsscan). Deze pro-
grammalijn richt zich op het versterken van de 
relatie en het zoeken naar crossovers. Dat kan 
zijn door de verblijfsmogelijkheden in havens te 
vergroten of juist door de waterrecreatiemogelijk-
heden bij verblijfsconcepten te versterken. Innova-
tie, toeristische verhuurbaarheid en verbreding 
van doelgroepen zijn hier de belangrijkste uit-
gangspunten. Niet meer van hetzelfde maar ont-
wikkeling van nieuwe concepten die droog en nat 
aanbod combineren. Daarmee wordt bezoek be-
vorderd, verblijf verlengd en de economie ver-
sterkt.  

Programmalijnen Actieplan Waterrecreatie  

Topattractie gezocht  
De bekendheid van Limburg als aantrekkelijk 
waterrecreatiegebied is onvoldoende. Naast 
marketing bestaat er ook behoefte aan iets 
spraakmakends, een waterattractie die tot de 
verbeelding spreekt en Limburg positioneert 
als waterrijke bestemming met de Maas als 
bindend element. De koppeling met trendspor-
ten is een optie, waarbij niet alleen deelnemers 
maar ook toeschouwers naar de waterkant 
trekken.  
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Lokaal ontwikkelen 
De provinciale ambitie is eenduidig, het initiatief en 
de organisatiekracht moet komen uit de lokale sa-
menwerkingen. Op het niveau van een specifieke 
Maasplas, haven of route worden de noodzakelijke 
veranderingen doorgevoerd. Op dat niveau ook 
kunnen andere doelstellingen gekoppeld worden 
om meer organisatiekracht te krijgen.  
 
Gebiedsontwikkelingen  
Onder gebiedsontwikkelingen worden in dit Actie-
plan verstaan die lokale ontwikkelingen die een 
enkel project of ondernemersinitiatief overstijgen 
en waarbij sprake is van een samenhangende 
functieverandering die meerdere doelen dient en 
meerdere investeringen omvat. Bovendien moet 
de gebiedsontwikkeling bijdragen aan de totale 
beleving van het water als gebruiksfunctie. De ge-
biedsontwikkelingen zullen de waterrecreatiekaart 
van Noord-en Midden-Limburg de komende jaren 
wezenlijk veranderen.  
 
De gebiedsontwikkelingen sluiten aan bij de pro-
grammalijnen of vormen een belangrijke voorwaar-
de voor de uitbouw van waterrecreatie. Zij vragen 
om een gebiedsgerichte aanpak met een lokale of 
bovenregionale organisatie. Vaak zullen daarin 
overheid en ondernemers samenwerken. Het reali-
seren van de ambitie vraagt vaak meerdere stap-
pen, waarbij er een aantal binnen de programma-
periode van dit Actieplan zullen plaatsvinden.  

Provinciale positionering waterrecreatie 
De opgave voor Limburg is groot. Nieuwe gebrui-
kers uit de Limburgse thuismarkt, het nabije Duits-
land en België en de rest van Nederland overtui-
gen van de mogelijkheden en aantrekkelijkheid 
om het water te gebruiken voor recreatie. Het ver-
breden van aanbod, bereikbaar maken van oevers 
en bestemmingen en integreren met ‘droge’ recre-
atie vormen daarbij de basis. Maar ook positione-
ring als eenduidig product zal nodig zijn. 
 
De provincie zet in op het verkopen van het merk 
Limburg als ‘één huis’, en ziet het water als een 
belangrijke ‘kamer’ binnen dat huis. Om ook deze 
kwaliteit goed voor het voetlicht te brengen is een 
gezamenlijke aanpak van ondernemers en over-
heden nodig. Belangrijk is daarbij de lokale en 
regionale kracht en inspanning op provinciale 
schaal te bundelen tot een sterke positionering. 
Alle ondernemers, verenigingen en deelgebieden 
samen hebben dezelfde boodschap voor dezelfde 
doelgroepen. Een gezamenlijke uitstraling ver-
sterkt het effect, ook op bedrijfsniveau en voor de 
lokale projecten.  

Provinciaal positioneren en lokaal ontwikkelen  
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Gebieden  

Maaspark Well 
 
Ambitie 
In Well is gestart met een grote zandwinning waar-
mee een nieuwe ‘voorplas’ de aantrekkelijkheid 
van het Leukermeer als bestemming vergroot. De 
koppeling met Nationaal Park Maasduinen is een 
belangrijke ambitie. De gemeente ontwikkelde sa-
men met de ondernemers een concept ‘Rondje 
Plas’ om de beleefbaarheid van het Leukermeer te 
vergroten. Er wordt een combinatie gezocht van 
beleefbaarheid vanaf het land (strand, wandelpad, 
boulevard) en vanaf het water. Voor het Leuker-
meer wordt gewerkt aan een herinrichting van de 
plas met een breed palet aan boekbare aanleg-
plaatsen voor boten en met belevingselementen 
voor kleine dagbootjes op de plas. Ambitie is de 
meest gevarieerde passantenplas van Nederland 
te worden en als verblijfsgebied een zelfstandige 
bestemming te zijn. 
 
Planonderdelen: 
 Inrichting boulevard en strand 
 Realisatie aanlegplaatsen  

Plasmolen Mook 
 
Ambitie 
De kern Plasmolen is een onderscheidend dorp 
aan de Mookerplas en vormt nu al een veelbe-
zochte bestemming van waterrecreanten. De kop-
peling tussen dorp en Mookerplas en jachthaven 
Eldorado ontbreekt. Er zijn mogelijkheden om 
door herontwikkeling van een parkeerterrein met 
omliggende gronden de relatie te versterken en de 
wederzijde beleving te vergroten. Ambitie is daar-
mee om Plasmolen door te ontwikkelen als unieke 
dorpse vaarbestemming en de verblijfstijd voor 
landtoeristen te verlengen door toevoegen van het 
water als beleefbaar deelgebied.  
 
Planonderdelen: 
 Herontwikkeling parkeerterrein als verbindende 

schakel 
 Herinrichting wegenstructuur 
 Versterking en verbreding watersportservice 
 Horeca aan het water 
 

Gebiedsontwikkeling omgeving Mook en Bergen  
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Gebiedsambitie Plasmolen uit visie 2030 Inrichtingsschets Leukermeer met aanlegplaatsen 
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Gebieden  

Koploperproject Venlo 
 
Ambitie  
Het Koploperproject Venlo brengt de lokale ambi-
ties in beeld die mogelijk gecombineerd kunnen 
worden met hoogwaterveiligheidsmaatregelen 
voor dit deeltraject. Er zijn ambities rond transport 
over water, woningbouw, herontwikkeling van di-
verse locaties en hervestiging van een jachthaven. 
Daarnaast heeft Venlo de wens beter bereikbaar 
te worden voor de riviercruisemarkt en zo in te 
spelen op deze groeimarkt.  
 
Recreatieve planonderdelen 
 Verplaatsing jachthaven 
 Riviercruisevoorzieningen 

Ooijen-Wanssum 
 
Ambitie  
De gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum vormt 
één van de belangrijkste hoogwatermaatregelen 
voor Limburg in de komende jaren. Deze bestaat 
uit een stelsel van nevengeulen, met benutting 
van de oude Maasarm, die samen moeten zorgen 
voor een forse waterstandsdaling en een grotere 
veiligheid. Ter hoogte van Ooijen is aan deze am-
bitie ook een recreatieve ambitie gekoppeld, met 
herontwikkeling van het vakantiepark daar en 
doorontwikkeling van het concept naar het water 
toe.  
 
Planonderdelen 
 Realisatie jachthaven  
 Uitwerken optie drijvend vakantiepark 
 Bevorderen bereikbaarheid Maas 

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum en Venlo 
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Passantenhaven centrum Venlo Impressie hoogwatermaatregele Ooijen Wanssum 
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Gebieden  

Asselt Eind  
 
Ambitie 
De plas Asselt-Eind is de meest noordelijke plas 
binnen de gemeente Roermond. Voor de plas is 
een vergunning afgegeven voor een jachthaven. 
De huidige markt en analyse vraagt echter om een 
ander soort gebruik, waarbij de eigenaar op een 
andere manier zijn bezit rendabel kan maken.  
 
Door de solitaire ligging en de beperkte andere 
gebruikers leent de plas zich mogelijk voor water-
recreatie-activiteiten die vragen om exclusief ruim-
tegebruik, zoals kabelwatersporten.  
 
Met de betrokken stakeholders en eigenaar wordt 
in de komende periode uitgewerkt welke mogelijk-
heden er zijn voor herinrichting van de plas in rela-
tie tot haar draagkracht, ligging en mogelijk ver-
dienmodel.  

Buggenum-Neer 
 
Ambitie  
Tussen Buggenum en Neer wordt de komende 
jaren binnen de afrondingsvergunning  ca. 12 ha 
afgegraven voor de winning van zand en grind. De 
herinrichting van de haven Hanssum en het me-
degebruik van het nieuwe water voor de ontwikke-
ling van waterrecreatie zijn onderdeel van het 
plangebied.  
 
Planonderdelen 
 Verleggen van de toegang 
 Veranderen van de structuur van de jachtha-

ven 
 Aanleg van een recreatieplas voor kleine boot-

jes en zeillessen 

Buggenum-Neer en Asselt-Eind?  
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Impressie nieuwe watersportruimte Buggenum-Neer 
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Gebieden  

Noordplas / Zuidplas 
 
Ambitie 
De Noord- en Zuidplas bij Roermond zijn de meest 
intensief gebruikte watersportplassen van het ge-
bied met meerdere jachthavens en functies. In de 
Zuidplas bestaat een plan voor de ontwikkeling 
van een bungalowpark met kleine jachthaven. De 
Noordplas leent zich goed voor de verdere uit-
bouw van funsporten in combinatie met aanwezige 
en uit te breiden horecavoorzieningen. De evene-
mentenmogelijkheden kunnen verder uitgebouwd 
worden.  
 
Planonderdelen 
 Horecavestiging Noordplas 
 Bungalowontwikkeling kop Hatenboer 
 Uitbouw funsporten en speelzone op het water 

Noordplas 
 Ontwikkeling evenementenzone 
 Kwaliteitsverbetering en doorontwikkeling be-

staande campings en jachthavens 

Roermond haven la Bonne Aventure 
 
Ambitie 
Roermond vormt als centrale stad in het Maas-
plassengebied een unieke stedelijke kwaliteit in 
een groen-blauwe setting. De stad Roermond  
richt zich meer naar het water. In dat kader zullen 
de stallingsfuncties nabij de stad verdwijnen. Hier-
door is herinrichting van de havens noodzakelijk. 
De haven moet de binding tussen stad en water 
verder versterken. De nieuw te ontwikkelen boule-
vard moet ruimte bieden aan toeristische water-
sportfuncties en optimaal aansluiten op de binnen-
stad. 
 
Planonderdelen 
 Herinrichten van de haven 
 Herinrichten boulevard  
 Recreatieve functies, passantenkade 
 Haven gekoppeld aan nieuwe bewoners 
 Aansluiting naar de stad 

Roermondse stadshaven en stadsplassen  

 

 28 

Vogelvluchtfoto haven La Bonne  Aventure Roermond Sunsetlounge aan de Noordplas Roermond  
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Gebieden  

Willemsroute 
 
Ambitie 
De Willemsroute vormt een alternatieve route tus-
sen Midden- en Zuid-Limburg via de Vlaamse ka-
nalen. Dit alternatief is bedoeld om het druk beva-
ren Julianakanaal te ontlasten. De route loopt van-
af Helmond of Panheel via Nederweert en Weert 
naar de Belgische kanalen en sluit weer aan op 
het Nederlandse netwerk bij Maastricht.  
 
Planonderdelen 
 Uitbouw passantenvoorzieningen Weert 
 Uitbouw passantenvoorzieningen Nederweert 
 Bestemmingsontwikkeling Noordervaart voor 

specifieke activiteiten 
 Astemming met Vlaamse NV De Scheepvaart 

over beperking van doorvaartgelden 

Oolderplas 
 
Ambitie 
Rond de Oolderplas bestaan plannen voor cluste-
ring van nieuwe toeristische voorzieningen in 
combinatie met een bezoekerscentrum en uitkijk-
toren van Limburgs Landschap en het versterken 
van de bestaande strand en windsurffuncties. 
Daarmee wordt de bereikbaarheid en bruikbaar-
heid van het water voor omliggend stedelijke ge-
bied vergroot. Deze clustering van maatregelen 
kent een gezamenlijke compensatie in het kader 
van artikel 6D van de Waterwet, waarmee ook 
een nieuwe doorvaartopening tussen plas en 
Maas ontstaat.  
 
Planonderdelen 
 Harbourclub 
 Windsurfvoorzieningen 
 Verblijfsaccommodaties aan het water 
 Uitvaaropening in combinatie met afvoergeul 
 Aanlegvoorzieningen 
 Bezoekerscentrum met uitkijktoren 
 Natuurbeleving Isabellagriend 

Oolderplas Roermond en Willemsroute  

 

 29 

Overzicht van ambities en projecten Oolderplas 2016  Impressie Willemsroute, veilig alternatief  zuidwaarts 
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Maasboulevard Thorn 
 
Ambitie 
Grouwels Vastgoed ontwikkelt samen met Arcus 
Zuid een watergericht vakantiepark nabij Thorn, 
Maasresidence Thorn. In de directe omgeving 
staat meer te gebeuren, met de herinrichting van 
camping Vijverbroek en Comfortparc Wessem ont-
staat een lint aan verblijfsvoorzieningen met ieder 
een eigen karakter en gezamenlijk gebruik van 
voorzieningen. Thorn als attractie is daarbij de 
belangrijkste trekker.  
 
Planonderdelen 
 Uitbouw haven Thorn voor passanten 
 Realisatie Maasresidence Thorn 
 Herinrichting jachthaven zeilclub Thorn 
 Conceptontwikkeling comfortpark Wessem 
 Horeca/ theehuis Bastion Thorn 
 Aansluiting Thorn naar Belgische strandgebie-

den  

Nautische Boulevard Wessem 
 
Ambitie  
De Nautische Boulevard Wessem heeft als doel te 
komen tot verdere clustering van watersportser-
vice-activiteiten rond de Mauritshaven in Wessem. 
Op initiatief van de gemeente met de onderne-
mers is er een ambitie neergelegd om de komen-
de jaren uit te groeien tot hét watersportservice-
cluster van de Limburgse Maas. Het samenbren-
gen van specialisaties rond de watersportservice 
in onderlinge samenhang zorgt voor een ‘one stop 
shop’ voor de boot.  
 
Planonderdelen 
 Inrichting van de Waage Naak als bruikbare 

aantrekkelijke ontsluitingsboulevard 
 Bevordering van de functieverandering van 

andere branchevreemde bedrijven naar water-
sportservice 

 Eventueel uitplaatsen of herplaatsen van be-
drijfsfuncties 

 Versterking van de profilering van het gebied 

Nautische Boulevard Wessem & Maasboulevard Thorn 
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Gebieden  

Impressie  nieuwe entree Nautische Boulevard Ontwerp Maasresidence Thorn 2015 
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Realisatie  

Inclusief ontwerpen 
Realisatie van de ambities binnen deze gebieden 
vraagt om een aanpak vanuit de verschillende sta-
keholders en belangen tegelijk. Door te bekijken in 
hoeverre een project of inrichting ook meerwaarde 
voor natuur, waterafvoer en leefkwaliteit op kan 
leveren wordt realisatie mogelijk bespoedigt.  
 
Regelgeving werkbaar en betaalbaar 
Realisatie van initiatieven aan en op het water 
vraagt om het doorlopen van meerdere planproce-
dures. Samen met gemeenten, Rijkswaterstaat, 
Waterschap, natuurbeheersorganisaties en de 
provincie moet gewerkt worden aan koppeling van 
procedures waar dat mogelijk is. Door het gelijk-
schakelen in tijd en het combineren van onderbou-
wende gegevens  moet het mogelijk worden de 
proceduretijd te verkorten en de regeldruk te ver-
minderen, waarbij iedere organisatie vanuit haar 
eigen verantwoordelijkheid blijft werken.  
 
Tijdelijk, drijvend & kleinschalig voor dynamiek 
Binnen de wettelijke grenzen zijn er al veel klein-
schalige ontwikkelingen mogelijk mits deze passen 
binnen de waterrecreatie. Door vaker tijdelijke ver-
gunningen te verstrekken, de mogelijkheden voor 
kleine aanpassingen optimaal te benutten 
(kruimelgevallen) en soms zaken drijvend uit te 
voeren is het mogelijk de dynamiek te vergroten 
en de waterrecreatiemogelijkheden te verruimen 
voor nieuwe doelgroepen. De provincie wil samen 
met haar partners de mogelijkheden verkennen en 
optimaal benutten.  
 
Betaalbare realisatie 
Ondernemers hebben soms te maken met meer-
dere compenserende opgaven die de investerings-
ruimte beïnvloeden. Voorkomen moet worden dat 
sprake is van ‘dubbele’ afdrachten.  

Ondernemen en ontwikkelen aan de rivier is inge-
wikkeld. Met dit Actieplan beoogt de Provincie 
samen met de regio de juiste koers te bepalen om 
gezamenlijk tot resultaat te komen. Om te komen 
tot daadwerkelijke uitvoering is een strategie be-
paalt met de volgende ingrediënten: 
 Ondersteuning van initiatieven bij procedures 
 Inzet van financiële middelen in de vorm van 

subsidies voor realisatie van de doelen op ba-
sis van co-financiering en hefboomprojecten 

 Inzet van programmamanagement om de in-
houdelijke begeleiding van projecten en de 
financiële ondersteuning daarvan te begelei-
den, in een actieve rol namens de provincie 
met initiatiefnemers 

 Bestuurlijke inzet en afstemming om procedu-
res hanteerbaar, werkbaar en betaalbaar te 
houden  

 
Ondersteuning initiatieven 
Het Actieplan is gericht op uitvoering. Individuele 
Initiatiefnemers worden waar mogelijk onder-
steund vanuit gemeente en provincie om hun initi-
atief dat past binnen het Actieplan en haar pro-
grammalijnen te realiseren. Gemeenten en provin-
cie zetten zich binnen hun mogelijkheden in om 
realisatie mogelijk te maken. Gemeenten organi-
seren daarvoor één aanspreekpunt. Het program-
mamanagement vanuit de provincie is beschik-
baar voor inhoudelijke en procedurele ondersteu-
ning 
 
Ondersteuning van gebiedsontwikkeling 
Binnen de gebiedsontwikkelingen werken verschil-
lende stakeholders samen om de beoogde resul-
taten in samenhang te bereiken. Vanuit het in te 
stellen programmamanagement is er actieve on-
dersteuning voor deze gebiedsontwikkelingen op 
inhoudelijk en procedureel vlak.  

Realisatiestrategie  

Meekoppelkansen 
Bij realisatie van ambities aan de Maas is het 
belangrijk te kijken vanuit meerdere invalshoe-
ken. De opgave om de rivier de ruimte te ge-
ven en de opgave om de veiligheid in overeen-
stemming te brengen met de huidige normen 
levert de komende jaren kansen op om ambi-
ties mee te koppelen. Ook in de Intergemeen-
telijke Structuurvisie Maasplassen zijn maatre-
gelen en ingrepen voorgesteld die mogelijkhe-
den bieden voor combinaties en realisatie.  
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Realisatie 

Meerwaarde voor projecten  
Projecten die voor subsidie in aanmerking worden 
gebracht kunnen meerwaarde krijgen indien zij: 
 Een innovatief karakter hebben waardoor een 

voorbeeldwerking voor anderen kan ontstaan 
 Een bijdrage leveren aan de economische im-

pact en werkgelegenheid van de sector 
 Een bijdrage leveren aan de merkbeleving van 

Limburg  
 Meerdere doelen van meerdere stakeholders 

dienen 
 
Programmamanagement 
De provincie stelt een programmamanager aan 
gedurende de looptijd van het programma (ca 3 
jaar). Deze programmamanager begeleidt de ge-
biedsontwikkelingen waar nodig, is beschikbaar 
voor ondersteuning van initiatieven en bereidt sa-
men met de provincie de toepassing van de subsi-
dieregeling voor. Door de programmamanager 
worden ambities van stakeholders in kaart ge-
bracht, gecombineerd en waar mogelijk omgezet 
in aanvragen voor de subsidie. Daarnaast zorgt de 
programmamanager voor regelmatige tussenrap-
portages om inzicht te houden in de realisatie van 
de ambities en de inzet van middelen. De pro-
grammamanager legt verantwoording af aan de 
provincie en staat in voortdurend contact met de 
gemeenten en ondernemers in het gebied die wer-
ken aan plannen en projecten.  

Subsidieregeling 
De Provincie Limburg stelt uit haar investerings-
agenda Recreatie en Toerisme 3,3 miljoen euro 
beschikbaar voor uitvoering van het Actieplan Wa-
terrecreatie Noord- en Midden-Limburg. Ambitie is 
om deze middelen in de vorm van subsidie in te 
zetten voor realisatie van projecten. Het Actieplan 
vormt het inhoudelijke kader van de regeling. Pro-
jecten moeten bijdragen aan één van de program-
malijnen zoals in het Actieplan vastgelegd. Binnen 
en buiten de gebiedsontwikkelingen zoals aange-
duid kunnen projecten worden voorgedragen voor 
subsidie, mits er draagvlak voor is in de regio en 
co-financiering leidt tot een aantrekkelijke hef-
boom voor grotere investeringen.  
 
De Provincie streeft ernaar een totaal en inhoude-
lijk programma te helpen realiseren vanuit de be-
schikbare middelen. Dat betekent dat de verschil-
lende programmalijnen, deelregio’s en ambities in 
de breedte bediend moeten worden in onderling 
evenwicht. De provincie ziet samen met het Pro-
grammamanagement toe op een adequate verde-
ling over de programmalijnen en ambities in deel-
gebieden.  
 
Belangrijk uitgangspunt is dat projecten worden 
voorgedragen die klaar zijn voor uitvoering. Daar-
mee wordt voorkomen dat gelden lange tijd gere-
serveerd blijven en uiteindelijk ongebruikt voor 
realisatie van de ambities. Het programmama-
nagement maakt een flexibele meerjarenplanning 
voor realisatie van ambities en projecten.  
 

Subsidieregeling en programmamanagement 

 

 32 


