
Trends, kansen en 
bedreigingen 

Waterrecreatie in de IJsseldelta 

Op 12 november 2018 werd in opdracht van IJsseldelta Marketing en gemeente Kampen een 
werksessie gehouden over waterrecreatie. Deze werksessie dient als input voor de visie 
Waterrecreatie Kampen en als inspiratie voor de gehele IJsseldelta. Bijna 50 deelnemers 
werd gevraagd hun ideeën te delen over kansen, bedreigingen, concepten aan de waterkant, 
doelgroepen en evenementen. Dit sessieverslag geeft een grafisch beeld van de resultaten. 
Groen is een positief antwoord op de vraag of voorkeur. Hoe dikker de lijn, hoe meer steun. 
Rood is een bedenking, hoe dikker de lijn, hoe mee bedenkingen. Daarmee ontstaat een 
beeld van voorkeuren en bedenkingen. Het verslag is voor eigen gebruik, op de foto's en 
typologieën rusten rechten.



Trends die kansen kansen opleveren

Zwartsluis

Zwolle

Kampen

Welke trends bieden kansen voor de regio Ijsseldelta (en waar)



Trends die bedreigend zijn 

Zwartsluis
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Welke trends vormen een bedreiging voor toerisme in de regio 



Op de grens van land en water
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Wat zijn volgens u de belangrijkste mogelijkheden  voor de IJsseldelta aan de waterkant?
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Doelgroepen op en aan het water

Wat zijn volgens u de belangrijkste doelgroepen voor gebied? Kies er maximaal 5



Events voor de stad

Welke evenementen zouden het profiel van de steden in de IJsseldelta versterken?



Uw gouden tip voor een bijzonder gebied
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• afmeer faciliteit
• samenwerking 
• onbekend = onbemind
• meer aanlegsteigers 
• goede eetgelegenheden
• origineel zijn voor de recreaat 
• combinatie in het buitengebied van varen en wandelen 
• tegenstelling natura 2000 versus uiterwaarden contra recreatie 
• roeien naar de koeien
• happen en trappen 
• hop on/ hop off 
• tussen Reevesluis en Ketelmeer uitstapplaats voor kleine boten
• te kleine wasplaatsen Ganzendiep
• rust handhaven 
• Vluchthaven de Ketting mogelijkheid om naar Genemuiden te lopen
• varend vuilwaterstation dat gratis inneemt 
• fietsverhuur + fietsponten 
• aanlegsteigers die niet verbonden zijn met de weg 
• fiets route langs streekproducten 
• bootje varen
• comfort arrangement in rust en ruimte natuur 
• aanlegplaatsen zwartewater
• boottochten voor kleine boten (kano's) 
• varen van hanzestad naar hanzestad combi varen/wandelen/fietsen
• ov verbinding
• goede knooppunten met lowkey instapmogelijkheden ander vervoersmiddel
• vervoer vanaf havens 
• verhaal van het gebied 
• vissteigers
• landschapskunst realiseren 
• uitkijkposten langs het water 
• ZC 37 gat van Seveningen uitbuiten bv. Zwemmen
• watertaxi Reeve
• faciliteiten die ook van belang zijn voor de lokale bevolking van het gebied 

• gebruik ijsselkade
• aanbrengtocht evenementen
• 24/7 open 
• toegankelijkheid rolstoelen/rollators 
• informatie app
• vervoer in de stad 
• waterorgel 
• afmeer mogelijkheden
• verlichte schepen
• events bv. Concerten & parades 
• levendige kade bv terrassen 
• hop on/ hop off
• kanosteigers aan het front 
• Reevediep 10000 vaarbewegingen
• Kijken naar Marke Rite m.b.t. afval ophalen
• Scheiding beroepsvaart en watersport 
• watertaxi
• zondag recreatie 
• varen en fietsen
• vernieuwen/ moderniseren 
• meer variatie 
• goede havenmeester
• ligplaatsen voor instant bezoekers 
• samenwerken met watersportvereniging 
• rondvaarten met stadsaanzicht en informatie 
• hippe, meerdaagse arrangementen 
• kabelbaan over ijssel
• verhuur kano's en fietsen
• veerverbindingen verder dan de overkant
• ontmoedigen riviercruises 
• betere aanlegplaatsen aan de kades 
• Vrij geven binnenstad om te varen 
• toegankelijkheid gang naar boot 
• recreatie strandje aanleggen met horeca 
• sneldienst Amsterdam
• fonteinen 
• actitviteiten op bevroren water 
• laaghangend fruit
• cross over maken met agrosector
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