
Bijeenkomst 
waterrecreatie in de IJsseldelta



• Bijpraten ontwikkelingen waterrecreatie IJsseldelta
- Uitvoeringsprogramma uiterwaarden Zwartewater-Vecht
- Haalbaarheidsonderzoek nieuwe aanmeerlocaties 

• Workshop ‘Waterbeleving IJsseldelta’ door Rob Vrolijks 
o.a. trends en ontwikkelingen waterrecreatie

- pauze

• Interactief gedeelte workshop Rob Vrolijks

• Pitches

• Napraten met drankje

Wat gaan we doen?



Beleving Zwarte Water & Vecht 



PROJECTEN 

C1 - Jaagpad Zwolle – Hasselt 
C2 - Vernieuwen informatiepaneel
C3 - Plaatsen informatiepaneel en 

bankje 



PROJECTEN 

E1 - Vaararrangement (steigers, 
folder en app)



Financiën 
- totaal budget circa € 217.500
- budget fietspad N331 circa € 850.000

Middelen benodigd vanuit overheden, fondsen (Leader, ANWB, Mondriaan 
Stichting e.a.) en commerciële partijen.  

Uitvoering
- De vijf initiatiefnemers/trekkers zijn aan zet; Staatsbosbeheer, Gemeenten 
Zwolle en Zwartewaterland, Provincie Overijssel en de Gebiedscoöperatie 

IJsseldelta. 

- vanaf 2019, eerste resultaten zichtbaar.  

Uitvoering



Haalbaarheidsonderzoek nieuwe aanmeerlocaties



• Brede wens voor meer aanmeerlocaties zodat nautische rondjes en aantrekkelijke land-water 
arrangementen kunnen worden gemaakt

• Beter verbinden van stad en achterland via het water

• Daarnaast ook de kleine watersport in het gebied stimuleren zoals kanoën, roeien en 
sloepvaren

• - Meer (tevreden) bezoekers voor de Hanzesteden en IJsseldelta 

- Draagt bij aan de nautische profilering van Hanzestad Kampen

Aanleiding en doel



• Met een brede groep van ondernemers rondvaartboten en horeca, 
dorpsbelangen Wilsum, ‘s-Heerenbroek, Zalk, RWS, Waterschap een verkenning 
gedaan naar mogelijke aanmeerlocaties

• Initiatiefnemers: 
Gebiedscoöperatie IJsseldelta
IJsseldelta Marketing 
Gemeente Kampen

Wat hebben we al gedaan?



De volgende locaties zijn als kansrijk benoemd en worden nader 
onderzocht:

• Wilsum, oude loswal
• Zalk, oude loswal
• Spoolde
• Goot/Mandjeswaard
• Balgstuw (vooral landfaciliteiten, natuurexcursies IJsseldelta)
• Stadsfront Kampen

Wat hebben we al gedaan?



• Verkennende gesprekken met ondernemers voor co-financiering en 
samenwerken in arrangementen voor mogelijke PMPC’s

ideeën: 

• water, land en streekproducten combineren in arrangementen zoals ‘Happen en Trappen’ of 
‘Boerensmaakroute’ met oude streekgerechten zoals de Zalker Boffert

• bijzondere fauna in het gebied biedt kansen voor natuureducatie arrangementen
(Zalker Bos, Vreugderijkerwaard, Scherenwelle met kievitsbloemen)

• arrangementen voor speciale doelgroepen zoals zorginstellingen die met georganiseerd vaar- en 
huifkarvervoer het gebied bezoeken. 

• Ook ideeën voor samenwerking? Laat het weten!

Wat hebben we al gedaan?



• Bij Leader Noordwest Overijssel ontwikkelbudget aangevraagd voor 
haalbaarheidsonderzoek nieuwe aanmeerlocaties

• haalbaarheidsonderzoek start medio november 
door Cultuurland Advies

Wat hebben we al gedaan?



• Afhankelijk van uitkomsten haalbaarheidsonderzoek en bereidheid co-financiering van 
ondernemers en partijen in het gebied: 

Leaderaanvraag indienen voor financiering van aanmeerlocaties

Verdeling:

40% leader (min. 35.000,-)

60% co-financiering

waarvan een substantieel deel in cash (minimaal 25%) vanuit ondernemers/partijen 
als gezamenlijke investering in de aanmeerlocaties

Hoe verder?



Daarnaast samenwerking stimuleren o.a. door PMPC’s:

• In 2018 en 2019 geeft de provincie Overijssel twee keer per jaar een mogelijkheid om subsidie 
aan te vragen voor nieuwe producten of arrangementen die ontstaan uit samenwerking. De 
provincie subsidieert maximaal 35% van de kosten
(max.€ 100.000,- bij vernieuwend initiatief)

• Vragen over PMPC? > Shelly van Winden, Strategie & Onderzoek MarketingOost

• Uitkomsten haalbaarheidsonderzoek verwacht in maart 2019

• Vragen?

Hoe verder?



Workshop waterrecreatie 
Rob Vrolijks



• Peter Schräder, Floordirection

• Angelien Spijker, de Pieperhorizon

• Tiemen Jan van Dijk, vaarwijs.nl

• Margreet Slurink, Tourist Info

Napraten met drankje!

Pitches


