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WOORD VOORAF

Inditrapportwordtverslaggedaanvaneenonderzoek onder recreatietoervaarders. Doel
van het onderzoek isommeer inzicht te krijgen inhet (vaar)gedragvan toervaarders en
de achterliggende motieven. Hetonderzoek is uitgevoerd door de afdeling Recreatie en
ToerismevanDLO-StaringCentrum,waarbijhetMinisterievan Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij (Directie Openluchtrecreatie) en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
(Adviesdienst Verkeer en Vervoer) als opdrachtgevers, het onderzoek hebben
medegefinancierd.
Voor dit onderzoek zijn inde zomer van 1993 onder bijna 1200 toervaarders, verspreid
over Nederland, interviews afgenomen. Op verzoek van de Adviesdienst Verkeer en
Vervoer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is onder meer gevraagd naar de
laatstgevarendagroute ende routevandegeheletoertocht. Deze routegegevens zullen
afzonderlijk wordenverwerkt engerapporteerddoorgenoemde Adviesdienst. De Stichting
voor Ruimtelijk Onderzoek en Marketing (STOGO) te Utrecht, heeft zorg gedragen voor
uitvoering van het veldwerk.
Ter begeleidingvanditonderzoek iseencommissie ingesteldwaarin naastdegenoemde
ministeriesookeenaantalbelangenverenigingenvanwatersporterszijnvertegenwoordigd.
Dankzij de grote (praktische) kennis op het gebied van de watersport van de leden van
deze begeleidingscommissie, konden theorie en praktijk aan elkaar worden getoetst,
waardoor de uitkomsten van dit onderzoek aan volledigheid en compleetheid hebben
gewonnen.

De begeleidingscommissie van het onderzoek was als volgt samengesteld:
mr. P.E.Th.M. Post (voorzitter)
ir. A.H. de Bruin (secretaris)
drs. J.P.W.R. Haenen
dhr. F. Jibben
drs. P.M.A. Klinkers
ing. P. de Ridder
ing. R.E.P. Vallenduuk

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, Directie Openluchtrecreatie
DLO-Staring Centrum, Afdeling Recreatie en
Toerisme
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, Directie Openluchtrecreatie
Koninklijk Nederlands Watersport Verbond
DLO-Staring Centrum, Afdeling Recreatie en
Toerisme
Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en
Vervoer
ANWB, Hoofdafdeling Belangenbehartiging
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SAMENVATTING

In het kader van het te voeren rijksbeleid aangaande de verdere ontwikkeling van de
recreatietoervaart, is het gewenst om meer inzicht te krijgen in het vaargedrag van
toervaarders endeachterliggende motieven.De relatietussen hetvaargedrag enerzijds
en walvoorzieningen en recreatieve voorzieningen anderzijds, is hierbij een belangrijk
aandachtspunt.
De probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt:
Welke redenen liggen ten grondslag aan de keuze van de regio waarin men vaart
ende beoogdevaarrouteenwatisderelatietussendedoor detoervaarder gekozen
route en de langs de route aanwezige walvoorzieningen en recreatieve
voorzieningen.
Onder eentoervaarder wordt in het kader van dit onderzoek verstaan; iemand die met
eeneigen of gehuurde motorboot, motorsailer of zeil(kajuit)boot, een meerdaagse tocht
maakt en daarbij minimaal één nacht doorbrengt buiten de vaste ligplaats van de boot.
Watersporters die enkel een dagtocht maken zijn om die reden bij dit onderzoek buiten
beschouwing gebleven.
Walvoorzieningen zijn gedefinieerd als: alle specifiek voor de watersport op de wal
aangelegde voorzieningen zoals aanlegplaatsen enjachthavens met alle bijbehorende
faciliteiten.
Tot recreatievevoorzieningenwordengerekend:alleophetlandaanwezige elementen
dievoor recreatief gebruikgeschiktofaantrekkelijkzijn,zoalsdorpen,(oude)stadskernen,
stedelijke voorzieningen (horeca, musea, e.d.), stranden, bossen, natuurgebieden, etc.
De aard van het vaarwater waarop wordt gevaren en het type boot waarmee wordt
gevaren (zeilboot of motorboot) zijn belangrijke criteria voor de karakterisering van
toervaarders. Met deze twee grootheden als indelingscriteria kunnen als meest
voorkomende typen toervaarders in Nederland worden onderscheiden:
- zeilers op groot vaarwater;
- zeilers op meren en plassen;
- motorbootvaarders op meren en plassen;
- motorbootvaarders op rivieren en kanalen.
Aan de probleemstelling zijn de volgende categorieën onderzoeksvragen ontleend:
- wat zijn de karakteristieken van de onderscheiden typen toervaarders (en hun
vaartuigen) en hoe is hun vaargedrag;
- welke redenen liggen ten grondslag aan de keuze voor een bepaalde vaarregio en
vaarrouteeninhoeverrespelenwalvoorzieningen enrecreatievevoorzieningen daarbij
een rol;

- hoe beoordelen toervaarders de aanwezige walvoorzieningen;
- hoe beoordelen toervaarders de aanwezige (recreatieve) voorzieningen;
- wat zijn de (dagelijkse) geldelijke bestedingen van toervaarders.
Om de gestelde onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden zijn interviews onder
toervaardersafgenomen.Voordeafnamevandeinterviewszijnzevenwatersportregio's,
verspreid over Nederland,geselecteerd. Alle regio's zijn bij uitstek geschikt voor één of
meer van de vier onderscheiden typen toervaarders. Bovendien verschillen de regio's
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onderling qua karakter van het vaarwater en in het aanbod van walvoorzieningen en
recreatievevoorzieningen.Deinterviewsonderdeonderscheidentypentoervaarderszijn
in de volgende watersportregio's afgenomen:
1. Zeilers groot vaarwater:
- Waddenzee;
- IJsselmeer;
- Oosterschelde.
2. Zeilers op meren enplassen:
- Friese merengebied.
3. Motorbootvaarders op meren enplassen:
- Hollands plassengebied;
- Friese merengebied.
4. Motorbootvaarders op rivieren enkanalen:
- Gronings-Drents kanalengebied;
- het zuidelijke deelvan de Maas.
Voor het interview zijn in eerste instantie, ongeacht de nationaliteit, de schippers
benaderd.Bijafwezigheidvandeschipper iszijnof haarplaatsvervanger ondervraagd.
Erisnaargestreefdomperwatersportregio 150volledige interviewsaftenemenonder
devoordieregiogeselecteerdegroep(en)vantoervaarders.Inhettotaalzijnerondanks
de slechte weersomstandigheden gedurende de interviewperiode (juli/augustus 1993)
1167interviewsafgenomen,dieredelijkgelijkmatigzijnverspreidoverdeonderscheiden
typen toervaarders per watersportregio.
Uithetonderzoekblijktdattoervaardersindediversewatersportregio'snogalvanelkaar
verschillen.Zobestaanerondermeersignificanteverschillentenaanzienvandeleeftijd
vanschippers envandeopvarenden, het aantaljarenvaarervaring,degroottevande
bootendeduurvandetoertocht.Veelalzijndezeverschillenverklaarbaar opbasisvan
dekenmerkenvanhetvaarwater inde regio's.Zoworden respondenten metveeljaren
vaarervaring vaker dan gemiddeld aangetroffen in die regio's, waar de hoogste eisen
wordengesteld aandewatersporters (degetijdewateren). Ouderenvaren relatief vaak
met motorboten.Vooral regio's met kleinschalig vaarwater (zoals het Gronings-Drents
kanalengebied ende Maas) zijn bij deze groep in trek.
Kenmerkendvoor derecreatietoervaart isdat (een deelvan) detoertocht zichafspeelt
buitenderegiowaarindethuishaven isgelegen.Deprovincies Noord-enZuid-Holland
blijkenbelangrijketoeleveringsgebieden tezijnvooranderewatersportregio's.Vooralin
de Oosterschelde, de Maas en het Gronings-Drents kanalengebied varen relatief veel
'gebiedsvreemdeboten'.Deredenendieeenvoornamerolspelenbijdeafweginginwelke
regiomenzalgaanvaren blijkenteverschillen pertypetoervaarder.Voortoerzeilers is
hetbelangrijkstecriteriumvoordekeuzevandevaarregio,devariatie inhetvaarwater.
Insamenhang hiermeewordt ook de mogelijkheid omverschillende tochten te kunnen
maken als belangrijk naar voren gebracht. Bij motorboottoervaarders isde aanwezige
natuur en landschap de belangrijkste reden die een rol speelt bij de keuze van de
vaarregio.Derolvanwalvoorzieningenenrecreatievevoorzieningeninhetkeuzeproces
moet echter niet worden onderschat, mits zij in een duidelijke behoefte van de
toervaarders die in de betreffende regio varenvoorzien.
Dekeuzevanhetdagtrajectwordtinbelangrijkematebepaalddoordeeindbestemming
(het einddoel) van die dag.Ook de ligging vansteden en dorpen en de aanwezigheid
vanaantrekkelijke natuur enlandschap zijn(mede)vaninvloedopdekeuzevanhette
varendagtraject.Walvoorzieningenenrecreatievevoorzieningenlijkenhierineenminder
prominente plaats in te nemen. Het is echter goed mogelijk dat de keuze van de
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eindbestemmingvan hetdagtraject wel (mede) aande handvandealdaar aanwezige
wal-enrecreatievevoorzieningenwordtbepaald.Hierdoor kunnendezevoorzieningen
alsnog indirectvan invloedzijn ophet dagtraject. Hier isechter nogonvoldoende over
bekend.
Invrijwelallebijhetonderzoekbetrokkenwatersportregio'sblijktnogbehoeftetebestaan
aan(extra)walvoorzieningenvoorderecreatietoervaart.Vooralaanlegvoorzieningenin
een natuurlijke omgeving en sanitaire voorzieningen worden vaak genoemd. Het
percentage van detoervaarders dat bereid is omte betalenvoor overnachting bijeen
tijdelijkeaanlegplaatsineenlandelijkeomgevingmeteentoilet-/doucheruimte isinvrijwel
alle regio's dan ook bijzonder hoog. Ervaren tekorten aanwalvoorzieningen lijken het
meeststructureeltezijninhetHollandsplassengebied.Vrijwelallesoortenwalvoorzieningen zijn in deze regio door grote groepen toervaarders als (veel) te weiniggekenschetst.
Detekortendietoervaarderservarenaanwinkel-entoeristisch-recreatieve voorzieningen
zijnbeduidendkleiner dandeervarentekortenaanwalvoorzieningen.Ditwiloverigens
nietzeggendattoervaardersweinigbelanghebbenbijdergelijkevoorzieningen.Uithet
onderzoekblijktnamelijkdattoervaardersmeerurenopdewaldoorbrengendandatze
daadwerkelijkvaren.Bovendienwordenerveel(recreatieve)activiteitendoortoervaarders
opdewalondernomen.Welishetzodatbepaaldetoeristisch-recreatieve voorzieningen
(zoals speel/ligweiden en toeristische winkels) maar bij een beperkt deel van de
toervaarders in de belangstelling staat.
Bij de uitgaven van toervaarders is onderscheid gemaakt naar de volgende
bestedingsposten:dagelijkse boodschappen, recreatief winkelen,brandstof enandere
scheepvaartartikelen, brug- en sluisgelden, horecabezoek, cultuurbezoek, overige
recreatie-activiteiten.Gemiddeldoverallewatersportregio'swordtpervaardagperboot
ƒ113,60aandegenoemdebestedingspostenuitgegeven.Dedagelijkseboodschappen
vormendegrootstebestedingspostvantoervaarders.Gemiddeldwordthieraan37%van
de totale dagelijkse uitgaven (som van de gevraagde bestedingsposten) besteed.De
uitgavenvoorhorecabezoekbedragen26%vandetotaledagelijkseuitgaven.Recreatief
winkelen ende uitgaven aan brandstof en overige scheepvaartartikelen hebben ieder
ongeveer een even groot aandeel in de bestedingen (16 a 17%). De uitgaven aande
overigebestedingspostenbedrageniederslechts 1%.Overigensvertonendegemiddelde
uitgaven per regio en per bestedingspost vrij forseverschillen.
Door de getijdenwerking biedt de Waddenzee specifieke gebruiksmogelijkheden voor
watersporters. Daaromzijneenaantalvragen gesteldover hetdaadwerkelijke gebruik
van de Waddenzee door toervaarders. Zo blijkt dat ongeveer een derdedeel van de
ondervraagdetoervaarderszichweleenslaatdroogvallen,6%laatzichzelfsopiedere
dagdatzeindeWaddenzeevaren,droogvallen.Deactiviteitdietijdenshetdroogvallen
het vaakst op het wad wordt ondernomen is wandelen (door bijna 90% van de
respondenten die zich wel eens droog laten vallen). Ook het zoeken naar
mosselen/schelpen enwormenwordt relatiefvaakgedaan.Vooralruimtelijke aspecten
zijnvaninvloedopdeaantrekkelijkheidvandeWaddenzeevoortoervaarders.Zowordt
deWaddenzeeineersteinstantievooralgewaardeerdvanwegehetwadzelf(deschorren
enslikken),deaanwezige rust enruimte endezeestromingen. Deaanwezigefloraen
fauna lijken van secundair belang te zijn voor toervaarders.
Opbasisvan het onderzoek iseenaantal aanbevelingen geformuleerd. Eenvandeze
aanbevelingen heeft betrekking op de mogelijkheid om aan de grote behoefte aan
aanlegplaatsen ineenlandelijke omgevingenaansanitairevoorzieningen tegemoette
kunnen komen.Zozouden boerderijen gelegen langsvaarwater inhetlandelijk gebied
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opkleineschaal (bijvoorbeeldtien) (tijdelijke) aanlegplaatsen kunnengaan exploiteren
onderhetmotto:"aanleggenbijdeboer",gelijkhet"kamperen bijdeboer". Bijkomende
voordelen hiervan zijn: vergroting van de neveninkomsten van agrariërs wat de
leefbaarheid van het landelijk gebied ten goede komt, een vermindering van de
milieubelasting en een afname van de verstoring in het landelijk gebied, doordat de
overnachtingen meer geconcentreerd plaatsvinden.
Tevens komt uit het onderzoek duidelijk naar voren dat de recreatietoervaart een
integrale benadering behoeft. Een goede afstemming tussen nautische aspecten,
specifieke (wal)voorzieningen voor de recreatietoervaart en toeristisch-recreatieve
voorzieningen opdewaldient hierbij centraal testaan.Als deze drie elementen opde
juistewijzeopelkaarwordenafgestemdkandeaantrekkelijkheidvaneenwatersportregio
voorderecreatietoervaart (sterk)toenemen.Eenversterkingvandeconcurrentiepositie
vanwatersportregio's isvoorderegionaleeconomievanbelang,geziendeomvangvan
de (dagelijkse) bestedingen van toervaarders.
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1 INLEIDING

1.1 Aanleiding tot het onderzoek
DLO-Staring Centrum heeft in de zomer van 1993 in opdracht van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer enVisserij enhet MinisterievanVerkeer enWaterstaat een
grootschalig onderzoek verricht onder recreatietoervaarders. Indit rapport worden de
resultatenweergegevenvanbijna1200interviewsdieondertoervaarderszijnafgenomen.
Deaanleidingvoor hetonderzoek komtvoort uitdeBeleidsnota Kiezenvoor Recreatie
(Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1993). Indeze beleidsnota krijgt
hetontwikkelingsperspectief 'Nederland-Waterland'uitdeVierdeNotaoverderuimtelijke
ordening(Extra)(MinisterievanVolkshuisvesting,RuimtelijkeOrdeningenMilieubeheer,
1991)eenrecreatieveuitwerking.Hiermeewordtgestaltegegevenaandebewustwording
vandepotentiële mogelijkheden diedeaanwezigewatersportvoorzieningen biedenen
het unieke karakter ervan in Nederland, c.q. West-Europa. De ontwikkeling die de
watersport indeafgelopendecennia heeftdoorgemaakt endeverwachte ontwikkeling
voordekomendejaren(groeivanhetaantalzeil-enmotorbotenmetongeveer2procent
perjaar(MinisterievanLandbouw,NatuurbeheerenVisserij,1993)heefteveneenseen
rolgespeeldbijde'herontdekking'vandebetekenisvanhetwaterdoordeoverheid.De
waterrecreatie kaneen aanzienlijke bijdrage leveren aan de bestedingen ineen regio
(BureauTerp, 1989). In1988bedroeg deomzet vanalleen dedirect bij de watersport
betrokken bedrijven ca. ƒ 1,5 miljard. Hierbij zijn rond de 10.000 arbeidsplaatsen
betrokken (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij et al., 1990).
Deverwachting is(Ministerie van Landbouw, natuurbeheer enVisserij et al., 1990)dat
deschaalwaarindewatersportzichafspeeltsteedsverderzalverschuivenvanregionaal
naar landelijk en deels ook internationaal. Dit houdt in dat er een toename zal
plaatsvindenvanmetnamehet(meerdaagse)toervaren,waarbijwatersportersnietalleen
inde regiovan hun (vaste) ligplaats verblijven,maar ookandere delenvan Nederland
verkennen en/of als bestemming kiezen.
HetrijksbeleidgaatmetdezeontwikkelingmeeeniseropgerichtomdelenvanNederland
(beter) via het water bereikbaar te maken. De ontwikkeling van het
basisrecreatietoervaartnet is hier een tastbaar voorbeeld van. Voorts wil het rijk de
kwaliteit van bestaande vaarwegen en de voorzieningen voor de watersport langs de
vaarwegen(zoalsaanlegplaatsen)verbeteren,zowelkwalitatiefalskwantitatief (Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1993). Om bij de realisering van dit beleid,
adequaattekunneninspelenopdewensenenbehoeftenvandetoervaarders,isinzicht
nodiginhetvaargedragvandetoerendewaterrecreanteninderedenenvoorhetkiezen
van bepaalde routes ende keuzevan de regio('s) waarin menvaart. Hierbij is hetniet
alleenvanbelangomtekijkennaardetechnische eisendiedewaterrecreant steltaan
hetaanwezigevaarwaterendebijbehorendewatersportvoorzieningenenbeheersregimes,
maar ook naar de relatie met de aanwezige walvoorzieningen en recreatieve
voorzieningen alsmede het gebruik dattoervaarders hiervanmaken.
Indit onderzoek staan de redenen waarom menergensvaart centraal.Ookwordt een
accent gelegdopde beoordelingvandevoor dewatersport aanwezigevoorzieningen.
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1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen
De probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt:
Welke redenen liggen ten grondslag aan de keuze van de regio waarin men vaart
endebeoogdevaarrouteenwat isderelatietussendedoor detoervaarder gekozen
route en de langs de route aanwezige walvoorzieningen en recreatieve
voorzieningen.
De watersport is een activiteit die in sterke mate afhankelijk is van de dimensionering
vandevaarwegen endebijbehorende infrastructurele werken.Overdetechnische eisen
die een toervaarder stelt aan het vaarwater (zoals normering van diepgang, breedte,
doorvaarthoogte e.d.) isechter alveel bekend (zieonder meer: Ministerievan Landbouw,
natuurbeheer en Visserij et al., 1990). Dit aspect zal in dit onderzoek slechts zijdelings
worden belicht. De watersport staat bovendien onder sterke invloed van de
weersgesteldheid. De zeilsport is er zelfs in sterke mate afhankelijk van. De keuze van
de(meerdaagse) routewordt erdanook inhogematedoorbepaald.De weersgesteldheid
is echter niet een factor die beleidsmatig beïnvloedbaar is en wordt om die reden dan
ook niet bij het onderzoek betrokken.
Onder eentoervaarder wordt inhet kader van hetonderzoek verstaan; iemand die met
eeneigen of gehuurde motorboot, motorsailer ofzeil(kajuit)boot, een meerdaagse tocht
maakt en daarbij minimaal één nacht doorbrengt buiten de vaste (zomer)ligplaats van
deboot.Ook (meerdaagse) verplaatsingen vanuitdevaste ligplaatsnaareendoelgebied,
wordt indit kader opgevat als eentoertocht, hoewel bijdergelijke tochten naar verwachtingspecifieke redeneneen rolspelen bijdekeuzevande route.Watersporters die enkel
een dagtocht maken blijven derhalve bij dit onderzoek buiten beschouwing.
De aard van het vaarwater waarop wordt gevaren en het type boot waarmee wordt
gevaren (zeilboot of motorboot) zijn belangrijke criteria voor de karakterisering van
toervaarders. Met deze twee grootheden als indelingscriteria kunnen als meest
voorkomende typen toervaarders in Nederland worden onderscheiden:
- zeilers op groot vaarwater;
- zeilers op meren en plassen;
- motorbootvaarders op meren en plassen;
- motorbootvaarders op rivieren en kanalen.
In het onderzoek staan de vier bovenvermelde typen toervaarders dan ook centraal.
Onder walvoorzieningen wordt verstaan: alle specifiek voor de watersport op of nabij
de wal aangelegde voorzieningen, zoals aanlegplaatsen en jachthavens met alle
bijbehorende faciliteiten.
Onder recreatievevoorzieningenwordtverstaan:alleophetlandaanwezige elementen
dievoor recreatief gebruik geschiktofaantrekkelijk zijn,zoalsdorpen,(oude) stadskernen,
stedelijke voorzieningen (horeca, musea, e.d.), stranden, bossen, natuurgebieden, etc.
Hetcentrale onderzoeksthema,de relatietussendegekozentoervaartroute enwalvoorzieningenen recreatieve voorzieningen kanworden benaderdvanuit zowel de aanbodzijde
als de vraagzijde van recreatievoorzieningen. Op dit moment isde kennislacune van de
vraagzijde hetgrootste enbeleidsmatig ook het meest dringend,hetonderzoek zal zich
daarom hier op richten.
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Aan het centrale onderzoeksthema zijn de volgende categorieën onderzoeksvragen
ontleend:
- wat zijn de karakteristieken van de onderscheiden typen toervaarders (en hun
vaartuigen) en hoe is hunvaargedrag;
- welke redenen liggen ten grondslag aan de keuze voor een bepaalde vaarregio en
vaarrouteeninhoeverrespelenwalvoorzieningenenrecreatievevoorzieningendaarbij
eenrol;
- hoe beoordelen toervaarders de aanwezige walvoorzieningen;
- hoe beoordelen toervaarders de aanwezige (recreatieve) voorzieningen;
- wat zijn de (dagelijkse) geldelijke bestedingen van toervaarders.

1.3 Opzet van het rapport
Hetrapportisalsvolgtopgebouwd.Naheteersteinleidendehoofdstukwordtinhoofdstuk
2 hetveldwerk beschreven. Hierin komt onder meer deonderzoekmethode ter sprake
enwordt het verloop van het veldwerk beschreven.
Inhoofdstuk 3worden eenaantal kenmerkenvande onderzoekspopulatie besproken,
zoals nationaliteit enleeftijdvandeondervraagden endegroepsgrootte enleeftijdvan
deopvarenden.
Hoofdstuk 4gaat inopeenaantal bootkenmerkenvan de bij hetonderzoek betrokken
boten.Kenmerkendiewordenweergevenzijn:hetboottype,deafmetingenvandeboot
en de eigendomssituatie.
Inhoofdstuk 5wordt hetvaargedragvandeondervraagden beschreven.Hierbijkomen
aspectenaandeordealsdeduurvandevaartocht,herkomstenbestemming,redenen
voordekeuzevaneenbepaaldevaarregioeneenbeoordelingvandewalvoorzieningen
die voor de watersport aanwezig zijn. In het verlengde hiervan komen nog de
overnachtingslocaties ter sprake en de betalingsbereidheid voor bepaalde
overnachtingslocaties.
Hoofdstuk 6 gaat in op kenmerken van de vaarroute van dagtochttrajecten, zoals de
planning ervan en aspecten die van invloed zijn op de routekeuze.
Hoofdstuk 7 geeft inzicht in het gebruik dat watersporters maken van aanwezige
(recreatieve) voorzieningen. Zo wordt een beoordeling gegeven van onder meer de
recreatievevoorzieningenenwordtingegaanopdebestedingendiemethetgebruikvan
dergelijke voorzieningen gepaardgaan.
Hoofdstuk8wijkt enigszins afvandeoverige hoofdstukken.Vanwegedebelangendie
zowel natuur als recreatie hebben in de Waddenzee, zijn in devragenlijst een aantal
vragen opgenomen die specifiek betrekking hebben op de Waddenzee. Deze vragen
worden indit hoofdstuk behandeld.
Hoofdstuk9tenslotte,geeftdeconclusiesenaanbevelingenvanhetrapportweer.Tevens
wordt indit hoofdstuk opbasisvandeuitkomstenvan hetonderzoek een profielschets
gegeven van de recreatietoervaart inNederland.
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2 OPZET EN UITVOERING VAN HET VELDWERK

2.1 Onderzoekmethode
Genoemde onderzoeksvragen vereiseneendaaropafgestemdempirisch onderzoek in
de vorm van een interview onder toervaarders.
In een eerste verkennende fase, die door DLO-Staring Centrum in augustus 1992 is
uitgevoerd,zijnproefinterviewsafgenomenondereenkleinetwintigtoervaardersin NoordWestOverijssel.Deproefinterviews diendenervooromdevraagstellinguittetestenen
om de consistentie entijdsduur van devragenlijst vast testellen.
Detweede,empirischefaseheeftindezomervan1993plaatsgevonden.Eengrootaantal
toervaarders isdoor middelvaneengestructureerde vragenlijst geïnterviewd.Overde
uitkomsten van deze interviews wordt indit rapport verslaggedaan.
Omdat het onderzoek min of meer algemeen geldende antwoorden op de gestelde
onderzoeksvragenvoordevieronderscheidengroepentoervaardersdienttegeven,zijn
voor elktypetoervaarder één àdriewatersportregio's inNederland geselecteerdvoor
deafnamevandeinterviews. Deonderzoeksresultaten alsgeheelzijndaardoor meer
algemeen geldig danwanneer in slechts één regio alle vier de groepen toervaarders
zouden zijn ondervraagd. Inhettotaal zijn er inzevenverschillende watersportregio's
interviews afgenomen.Deze interviews zijn uitsluitendafgenomen onderdegroepvan
toervaardersdieindebetreffenderegiospecifiekvoorkomt.Inéénregiozijntweegroepen
toervaarders ondervraagd.Voor de afname van het interview is in eerste instantie de
schipper benaderd. Bij afwezigheid van de schipper is zijn of haar plaatsvervanger
ondervraagd.Detoervaarders zijnongeacht hunnationaliteit benaderdvoor deelname
aan het interview. Devragenlijst isvoor dit doelvertaald in het Engels en het Duits.
Bepaalde typen vaartuigen zijn niet bij het onderzoek betrokken,omdat ze buiten de
onderscheiden groepen toervaarders vallen. Dit betreft de vaartuigen die handmatig
worden voortbewogen, zoals kano's en roeiboten. Ook vaartuigen met een specifiek
karakter zijn buiten het onderzoek gehouden, hoewel ze in principe als een zeil- of
motorboot zouden kunnenworden aangemerkt. Dit betreft visbootjes (met hulpmotor),
rubberbootjes (methulpmotor),jetski's,speedboten,(voormalig) beroepszeilvaartuigen
(BruineVloote.d.),(voormalig)beroepsmotorvaartuigen,botenvanzeilscholen/-kampen
ensurfplanken.

2.2 Opzet van het interview
Bijdeafnamevandeinterviewsisgebruikgemaaktvaneengestructureerdevragenlijst,
waarbij devragen zoveel mogelijk zijnvoorgecodeerd. Ook iser gebruik gemaakt van
automatische doorverwijzingen. Bijvragen metveel antwoordcategorieën kon degene
die werd ondervraagd deze antwoordcategorieën meelezen op een speciale kaart.
Naast algemene persoonskenmerken, bootkenmerkenenvragen over het vaargedrag
en het walgebruik is ook gevraagd om de route die is gevaren op een kaart weer te
geven.Zowelde routevan degeheletoertocht alsvandelaatst gevaren dagtocht zijn
opspeciale routekaarten ingetekend.Derapportagevandeuitkomstenvandezebeide
routevragenvaltbuitenhetbestekvanditonderzoek.Verwerking,analyseenrapportage
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vandebeideroutevragenzalplaatsvindenonderauspiciënvanhetMinisterievanVerkeer
en Waterstaat. In aanhangsel 1staat devolledige vragenlijst weergegeven.

2.3 Opzet van het veldwerk en steekproeftrekking
Ommet de beschikbare middelen,een zo representatief mogelijk beeldte krijgenvan
de vier onderscheiden groepen toervaarders, is gekozen voor een getrapte
steekproeftrekking.Datwilzeggendatereerstonderzoeksregio'szijnvastgesteld,waarbij
perregioisaangegevenwelkegroepvantoervaardersindebetreffenderegiozouworden
ondervraagd (paragraaf 2.3.1). Vervolgens is binnen iedere regio getracht om een
aselecte steekproef tetrekkenuit dealdaar aanwezige onderzoekspopulatie. Debeste
manieromeenaselectesteekproeftetrekkenzouzijndooropstrategischeknooppunten
(van vaarroutes) in de regio, waar iedereen te zijner tijd wel langs moet varen
(bijvoorbeeldbijbruggenensluizen) aselect opvarendenvandebetreffende doelgroep
tebenaderenvoordeafnamevaneeninterview.Delengtevandevragenlijstwasechter
zodanigdatdeafnamevandevragenlijstnaarverwachting,beduidendmeertijdinbeslag
zounemendandegemiddelde wachttijdvoor eenbrugofsluis.Decomplexiteit vande
vragenlijstlietbovendienniettoedatdevragenlijstoverhandigdzoukunnenwordenmet
hetverzoek deze ingevuldte retourneren. Bovendien wastijdens de uitvoeringvande
proefinterviews geblekendatdeschippersvanbotendievaren,heelslechttebewegen
zijn om naar dewal te komenvoor de afname vaneen interview. Deverwachting was
datditbijhetwachtenvoorbruggenensluizeneerdermoeilijkerdanmakkelijkerzouzijn.
Daarom is ervoor gekozen om de interviews af te nemen op locaties waar boten voor
wat langere tijd afmeren. De aselectheid van de steekproef wordt hierdoor echter wel
enigszins aangetast, omdat door de keuze van de aanleglocaties waar de interviews
wordenafgenomeneenzekereselectheidonderdepopulatieoptreedt.Getrachtisdeze
selectiviteit zogering mogelijk te houden door binnen iedere regio de interviewlocaties
zodanigtekiezen,dat mochtwordenverwacht datdegenen diebijde interviewlocaties
zoudenwordenondervraagd,eengoedeafspiegelingvormenvandeonderzoekspopulatie
in die regio. Zo zijn er in regio's met weinig aanlegplaatsen in het landelijk gebied
voornamelijk interviewlocaties gekozen in passantenhavens, terwijl in regio's metveel
aanlegmogelijkheden in het landelijk gebied ook meer interviewlocaties inhet landelijk
gebied zijn gekozen (paragraaf 2.3.2).
Erisnaargestreefdomperwatersportregio 150volledige interviews aftenemenonder
devoordieregiogeselecteerdegroep(en)vantoervaarders.Voordesteekproeftrekking
is bij iedere interviewlocatie de volgende procedure gevolgd. Allereerst is visueel
vastgesteld aande handvan het boottype,of deze indeonderzoekspopulatie valtvan
de betreffende regio. Vervolgens is de schipper, of bij afwezigheid van de schipper
zijn/haar plaatsvervanger benaderd voor deelname aan het interview. Schippers die
medewerkingweigerdenofdiealeerderopeenanderelocatievoorhetzelfdeonderzoek
blekentezijnondervraagd,werdgeeninterviewafgenomen.Ookvielenderespondenten
af, die aangaven op de ochtend van het interview uit hun thuishaven (vaste ligplaats)
te zijn vertrokken en er dezelfde avond weer in te zullen terugkeren. Het betrof dan
dagtochtvaardersenniettoervaarders.Nadateeninterviewwasafgerondwerdvervolgens
dedichtstbijzijnde bootvooreeninterviewbenaderd,ofwerdgewachttotdateennieuwe
bootbijdeinterviewlocatieafmeerde.Deinterviewszijnalleenafgenomenopwerkdagen
en hoofdzakelijk tussen 13.00 uur en 21.00 uur.
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2.3.1 Keuze onderzoeksregio's
Voor de keuze van de onderzoeksregio's zijn de volgende criteria opgesteld:
- de regio dient zodanig te kunnen worden begrensd dat er sprake is van ruimtelijke
en functionele samenhang van het vaarwater binnen de regio;
- de regio moet momenteel al een belangrijke functie vervullen voor de watersport;
- devieronderscheiden typentoervaarders moetenelk,inminimaaléénregio specifiek
aanwezig zijn;
- de regio's dienen verspreid over Nederland te liggen;
- de Waddenzee is vanwege de specifieke relatie aldaar tussen de watersport en de
natuur als onderzoeksregio toegevoegd. Een aantal vragen uit het interview zijn in
verband hiermee alleen gesteld aan de respondenten in de Waddenzee.
Voor deafname vande interviews zijn uiteindelijk naast deWaddenzee nogzes andere
watersportregio's, verspreid over Nederland, geselecteerd. Alle regio's zijn bij uitstek
geschikt voor één of meer van de vier onderscheiden typen toervaarders. Bovendien
verschillen de regio's onderling qua karakter van het vaarwater en in het aanbod van
walvoorzieningen en recreatieve voorzieningen. De volgende gebieden zijn per
onderscheiden type toervaarder geselecteerd:
1. Zeilers groot vaarwater:
- Waddenzee;
- IJsselmeer;
- Oosterschelde.
2. Zeilers op meren en plassen:
- Friese merengebied.
3. Motorbootvaarders op meren en plassen:
- Hollands plassengebied;
- Friese merengebied.
4. Motorbootvaarders op rivieren en kanalen:
- Gronings-Drents kanalengebied;
- het zuidelijke deel van de Maas.
De begrenzing van de regio's wordt weergegeven in aanhangsel 2.
Uithetoverzicht blijkt dat inéénwatersportregio (Friese merengebied) zowelzeilers (op
merenenplassen) alsmotorbootvaarders (opmerenenplassen) zijnondervraagd. Deze
regio is namelijk voor beide typen toervaarders zeer geschikt.
Aanvankelijk zouden inhet Hollands plassengebied evenals inhet Friese merengebied,
zeilersopmerenenplassenwordenondervraagd,maarbijdeuitvoeringvanhet veldwerk
deed zich hier echter een complicatie voor. Het bleek dat op de interviewlocaties in het
Hollands plassengebied hetaantaltoervaarders metmotorboten hetaantal toervaarders
metzeilbotenverreovertrof. Eristoen besloten ominhetHollands plassengebied naast
toerzeilersookdetoervaarders metmotorboten bijhetonderzoektebetrekken. Uiteindelijk
zijn in deze regio ruim tienmaal zoveel motorboten als zeilboten bij het onderzoek
betrokken, zodat het Hollands plassengebied als een regio dient te worden beschouwd
waarin motorbootvaarders op meren en plassen zijn ondervraagd. Het aantal regio's
waarin zeilers dan wel motorbootvaarders zijn ondervraagd is zodoende in evenwicht
gekomen (elk vier).
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2.3.2 Keuze interviewlocaties
Zoals reeds in paragraaf 2.3 is aangegeven, is getracht bij de keuze van de
interviewlocatieszoveelmogelijkaantesluitenbijdeindebetreffende regioaanwezige
aanlegplaatsen.ZozijnbijdeWaddenzee,hetIJsselmeer,deOosterscheldeendeMaas
alleeninterviewlocatiesgekozeninjachthavensmetpassantenplaatsen,omdaterindeze
regio's nauwelijks tijdelijke aanlegplaatsen buitendejachthavens aanwezig zijn. Inhet
Gronings-Drentskanalengebiedisnaasteentweetallocatiesinjachthavens,éénlocatie
gekozen met tijdelijke aanlegplaatsen nabij een brug/sluizencomplex (Dieverbrug). In
Friesland en in het Hollands plassengebied zijn zowel jachthavens als eilanden met
tijdelijke aanlegplaatsen diealleenperbootkunnenwordenbereikt,als interviewlocatie
uitgekozen. Bovendien zijn in het Hollands plassengebied gedurende enige dagen bij
wijzevanexperimentinterviewsafgenomenbijdesluisvanLeidschendam.Dezelocatie
isopgenomen omdat hier nogwel eenswachttijden voorkomen,waardoor boten langs
deoever afmerenenzodoendevooreeninterview kunnenworden benaderd.Vooreen
overzicht van alle interviewlocaties wordt verwezen naar aanhangsel 3.

2.4 Uitvoering van het veldwerk
DeafnameencoderingvandeinterviewsisuitgevoerddoordeStichtingVoorRuimtelijk
OnderzoekenMarketing (STOGO)teUtrecht.Aangezien hetstrevenwasomperregio
150volledige interviews af te nemen onder devoor die regiogeselecteerde groep(en)
vantoervaarders,moestenerinhettotaal1200interviewswordenafgenomen.Opiedere
interviewlocatie moestongeveer eengelijk aantalinterviewswordenafgenomen.Bijde
planningvandeinterviews iservan uitgegaan datonder normale omstandigheden alle
interviews in één werkweek zouden kunnen worden afgenomen. Daarnaast werd nog
rekeninggehouden meteenzekere uitloop indeeropvolgende werkweek. Deafname
vandeinterviews wasgeplandvoor delaatsteweekvanjuli (26tot enmet30juli),met
eventuele uitloop indeweek van2tot en met 6augustus.Zowel de bouwvakvakantie
als de schoolvakantie zijn in die periode voor geheel Nederland van kracht, zodat het
onderzoek hierdoor niet zou worden beïnvloed.
Deweersomstandigheden indezomer van 1993warendewatersporters evenwel
niet gunstig gezind.Zowel juli als augustus waren te koud,te nat ente somber. De
laatste weekvanjuli was reeds devierde opeenvolgende week met slecht weer. Voor
een overzicht van de weersomstandigheden gedurende de interviewperiode wordt
verwezen naaraanhangsel 4.Bijdeafname vande interviews bleekweldra dathetop
hetwaterrustigerwasdaninvoorgaandejaren.Uittellingenvanrecreatievaartuigendie
Rijkswaterstaatjaarlijksop25vastetelpuntenlaatverrichten,komtnaarvorendatin1993
hetaantalpassagesvanrecreatievaartuigen met5,8%isgedaaldtenopzichtevan1992
(Rijkswaterstaat, 1993). Het aantal boten dat aanwezig was op de geplande
interviewlocaties was met nameopeenaantal binnenwateren lager dan ingeschat.Zo
warenvooralopdeMaaseninhetHollandsplassengebiedminder botenaanwezigdan
gebruikelijkvoordetijdvanhetjaar.Bijdemeerlandelijkgelegeninterviewlocaties(zoals
op de eilandjes in Friesland) bleken zelfs vrijwel geen boten meer aanwezig te zijn.
Vanwegededrassigeoeversendehardewindwarendetijdelijkeaanlegplaatsenvrijwel
onbruikbaar. Erwerdopgroteschaaluitgewekennaardebeschuttingvandebebouwde
kommen.Bijdegrotewateren(Oosterschelde,IJsselmeerendeWaddenzee)warende
interviewlocaties echter wel goed bezet, hoewel de "verversing" van de passanten
enigszins tegenviel, doordat er vanwege het slechte weer minder vaak kon worden
uitgevaren.
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Omtochvoldoende interviews af te kunnen nemen zijn, behalve bij degrotewateren,
extrainterviewlocatiesgeselecteerd,vooralindenabijheidvan stedenen/ofdorpen.Deze
extra interviewlocaties zijn in aanhangsel 3 met een * gemarkeerd. Voorts is de
afnameperiodevandeinterviewsmetéén weekextraverlengd.Dezemaatregelenhebben
ertoe geleid dat in iedere regio het geplande aantal interviews bij benadering ook
daadwerkelijk isafgenomen.
Inhoeverredeaselectheidvandesteekproefonderdezemaatregelenheeftgeledenvalt
niet goed te zeggen. Enerzijds is de diversiteit van de interviewlocaties afgenomen,
anderzijds ishetaantalinterviewlocatiesjuistweertoegenomen.Verwacht magworden
datdeweersomstandigheden nietalteveelinvloedhebbengehadopdebeantwoording
vandeinterviewvragen.Demeestevragenzijnnamelijkofweersonafhankelijk,ofhebben
betrekking op een lange tijdsperiode. Devragen die waarschijnlijk het meest door de
weersomstandighedenzijnbeïnvloed,zijndevragendiebetrekkinghebbenopdelaatst
gevarendagrouteendetotalemeerdaagse route.Bijderapportageeninterpretatievan
dezebeidevragendoorhetMinisterievanVerkeer en Waterstaatzal hiermeezomogelijk
rekening wordengehouden.

2.5 Aantal afgenomen interviews
Volgensdeoorspronkelijke planningdiendener1200interviewstewordenafgenomen,
per regio150volledigeinterviewsonderdevoordieregiogeselecteerdegroep(en)van
toervaarders. Het daadwerkelijke aantal volledig afgenomen interviews per
onderzoeksregioenperdoelgroepstaatweergegeveninTabel1.Inaanhangsel3wordt
bovendien het aantal afgenomen interviews per interviewlocatie weergegeven.
Tabel1

Aantal afgenomeninterviews per doelgroep per regio

Doelgroep

Zeilers op groot vaarwater

Oosterschelde ZB
148

Wadden- IJsselmeer
Friese
Friese
zee ZB
ZB meren ZB meren MB pi
1*2

idse
MB

Gr.Dr. kanalen MB

Maas
MB

Totaal

1*9

Zeilers op klein vaarwater

439
13

165

131

275

152

Motorbootvaarders op meren
en plassen

1*4

Motorbootvaardersop rivieren
en kanalen

143

145

288

Totaal

100

100

100

100

100

100

100

100

100

N=

148

142

149

152

1**

1*4

1*3

145

1167

ZB: Zeilboten MB: Motorboten

UitTabel1blijktdatin demeesteonderzoeksregio'shetgeplandeaantalinterviews(150)
netnietisgehaald.Deafwijkingenzijnechterdermategeringdatditgeengroteafbreuk
doet aan de analyse mogelijkheden.Zoals reeds in paragraaf 2.3.1 isaangegeven, is
in het Hollands plassengebied iets bijzonders aan de hand geweest. Volgens de
oorspronkelijke opzetzoudenindezeregiotoerzeilerswordenondervraagd.Maardoor
een gebrek aan toervaarders met een zeilboot, zijn tevens motorbootvaarders
ondervraagd.Uiteindelijk zijn erzelfstienmaalzoveel motorbootvaarders ondervraagd
als zeilers. De doelgroep in deze regio is hierdoor een andere geworden dan
oorspronkelijkwasvoorzien.Omookindeze regiotocheensteekproef vanvoldoende
omvangte houden,worden bij de analyse van het Hollands plassengebied de dertien
ondervraagde zeilers bij de 131motorbootvaarders gevoegd.Hierdoor is het mogelijk
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dat er een lichte vertekening optreedt bij de beantwoording van die vragen, waarbij
verwacht mag worden dat het boottype van invloed is op de beantwoording van de
desbetreffendevraag.Overigenszijnveelvandegesteldeinterviewvragenonafhankelijk
van het boottype.
Degemiddelde tijd diedeafnamevan het interview vergde,bedroeg 35minuten.Voor
demeesteschippersvormdeditgeenprobleem.Erisslechtsééninterview afgebroken
omdatafnamevandevragenlijstteveeltijdinbeslagnam.Detotaleomvangvandenonresponse bedraagt 248.Van deze 248 bleken er 25 niet inaanmerking te komenvoor
het onderzoek omdat ze een dagtocht maakten en niet een meerdaagse toertocht, 23
bleken al eerder op een andere locatie voor hetzelfde onderzoek te zijn ondervraagd,
199weigerdendeelnameaanhetonderzoeken1 interviewwerdzoalsgemeldafgebroken
wegenseengebrekaantijdvanderespondent.Detotaleomvangvandenon-response
bedraagt minder dan 18%,hetgeen opmerkelijk laag genoemd magworden.
Indehierna volgende hoofdstukken wordt uitvoerig ingegaan opde resultatenvanhet
interview.Terwillevandeleesbaarheidenvergelijkbaarheidvanderesultatenisernaar
gestreefd omdetabellen zouniform mogelijk weertegeven.Ditisvormgegevendoor
de bij het onderzoek betrokken regio's als uitgangspunt te nemen bij de opzet van de
tabellen. Indetabellen zijn die regio's naast elkaar geplaatst, waarvan verwacht mag
wordendatzeovereenkomsten vertonen inhet gebruik datdewatersport ervanmaakt
(ziebijvoorbeeldTabel1).ZostaatdeWaddenzeeenerzijdsnaastdeOosterscheldeen
anderzijds naast het IJsselmeer en staat het IJsselmeer op zijn beurt tussen de
WaddenzeeendeFriesemeren.Bijderegio'swaarinmotorbootvaarderszijnondervraagd
staan beide plassengebieden (Friese meren en Hollands plassengebied) bij elkaar en
hetGronings-Drents kanalengebiedendeMaas.DebeidedoelgroependieindeFriese
merenzijnondervraagdstaaneveneensnaastelkaar.Bijdezeindelingzijntevensinde
eerstevierregio'szeilbotenbijhetonderzoekbetrokkenenbijdelaatsteviermotorboten.
Bijdeinterpretatievandetabellendienendevolgende kanttekeningenteworden
geplaatst. Omdat iniedere regioeen selecte groep vantoervaarders, afhankelijk
vanhetboottypeisondervraagd,gevendetabellenslechtseenbeeldvandattype
toervaarder dieindebetreffende regio isondervraagd. Het isdanooknietzodat
op basis van de tabellen een volledig overzicht wordt verkregen van alle
recreatietoervaarders indeonderscheiden regio's.Omdathetabsoluteaantalvan
deonderscheidentypentoervaardersperregioonbekendis,kunnenerbovendien
geennauwkeurigeuitsprakenwordengedaanoverdegehelerecreatietoervaart in
Nederland.Delaatste(totaal)kolomindetabellendieindevolgendehoofdstukken
worden gepresenteerd heeftdanook slechts betrekking opde resultaten vande
totaleonderzoekspopulatie en magnietzonder meer worden geïnterpreteerdals
representatief voor de totale recreatietoervaart in Nederland.
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3 POPULATIEKENMERKEN

3.1 Kenmerken van de respondenten
Indeze paragraaf worden een aantal kenmerken besproken van degenen bij wie het
interview isafgenomen.Invrijwelallegevallen betreftdit kenmerkenvandeschippers,
omdat deze selectief voor het interview zijn benaderd. Slechts bij afwezigheid vande
schipper is zijn/haar plaatsvervanger ondervraagd.
Als eerste kenmerk wordt het land waar de ondervraagden woonachtig zijn in
beschouwing genomen (Tabel2).
Tabel2

Verdeling(%) naarland vanvestiging vanderespondent,per regio
Oosterschelde ZB

Waddenzee ZB

IJsselmeer
ZB

Friese
meren ZB

Nederland

83

87

83

95

86

Duitsland

3

11

14

5

12

België

4

0

1

0

Engeland

9

2

1

0

Land van vestiging

Gr .Dr. kanalen MB

Maas
MB

Totaal

98

84

92

89

1

15

4

8

1

1

0

1

1

0

0

1

1

2

Friese Hollandse
meren MB piassen MB

Frankrijk

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Overig

1

0

0

0

1

0

1

1

0

Totaal

100

100

100

100

100

100

100

100

100

N=

148

142

149

152

144

144

143

145

1167

ZB: Zeilboten MB: Motorboten

Het overgrote deel van de respondenten woont in Nederland (89%). In het Hollands
plassengebiediszelfs98% vandeondervraagdenwoonachtiginNederland.Inhettotaal
zijn er 133 respondenten woonachtig in het buitenland bij het onderzoek betrokken.
Duitsers (71%) vormen hiervan de grootste groep, op afstand gevolgd door Engelsen
(15%)enBelgen(8%).Inwonersuitanderelandenzijnslechtsmondjesmaataangetroffen.
Duitsers met een zeilboot vormen vooral op het IJsselmeer (14%) en de Waddenzee
(11%)eensubstantieel deelvandeonderzoekspopulatie. Duitsers meteen motorboot
zijn opvallend vaak ondervraagd in het Gronings-Drents kanalengebied (15%) en het
Friesemerengebied (12%).OpvallendweinigDuitserszijnaangetroffen inhetHollands
plassengebied (1%),de Oosterschelde (3%) en de Maas (4%).Gezien de liggingvan
de Maas isdit laatste enigszins verwonderlijk. IndeOosterschelde zijn opvallend veel
Engelsen, maar ook Belgen ondervraagd. Blijkbaar vormt de Oosterschelde een
aantrekkelijk doelgebied voor zeilers afkomstig uit beide genoemde landen.Voor het
overige zijn slechts zeer incidenteel respondenten woonachtig in het buitenland inde
onderzoekspopulatie aangetroffen.
Deleeftijdsverdeling vande respondenten wordt inTabel 3weergegeven. Uitdetabel
blijkt dat tweederde van de respondenten een leeftijd heeft tussen de veertig en
vijfenzestig jaar. De leeftijdsverdeling verschilt echter significant per regio. Zo zijn er
relatief veeljeugdige respondenten Gongerdan30jaar) meteenzeilboot ondervraagd
inhetFriesemerengebied.Indegetijdewateren(OosterscheldeenWaddenzee)komen
relatief veel respondenten voorvan middelbare leeftijd (40tot50jaar). Respondenten
van 50 jaar en ouder zijn vooral aangetroffen op motorboten op kleinschalige
binnenwateren(Hollandsplassengebied,deMaasen hetGronings-Drentskanalengebied).
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InhetGronings-Drents kanalengebied iszelfs bijnatweederdevande respondenten ouder
dan 50 en 23% is ouder dan 65. Dit verschil in de leeftijdsverdeling van (hoofdzakelijk)
de schippers per regio duidt erop dat deverschillende watersportregio's voor bepaalde
groepen van watersporters aantrekkelijker zijn dan voor andere groepen.
Tabel3

Verdeling(%)naarleeftijd vanderespondent, per regio

Leeftijd respondent (jaren)

Oosterschelde ZB

Waddenzee ZB

IJsselmeer
ZB

Friese
meren ZB

Friese Hollandse
meren MB plassen MB

Gr .Dr. kanalen MB

Maas
MB

Totaal

15-29

9

10

11

29

7

10

2

3

10

30-39

14

13

25

27

21

21

13

10

18

40-49

54

47

39

27

35

29

20

43

37

50-64

22

28

21

16

32

32

42

37

29

1

2

5

2

4

8

23

6

6

Totaal

100

100

100

100

100

100

100

100

100

N=

147

142

126

147

141

134

142

145

1124

65 en ouder

Chi' (28) = 204,9; p <0,001 ZB: Zeilboten MB: Motorboten

Ook hetaantaljaren datde respondenten reedshebbengevarenverschilt significant per
regio (Tabel4).Respondenten met relatief weinig 'vaarjaren' (minder dan 10)zijn vooral
aangetroffen op motorboten in Friesland en in het Hollands plassengebied.
Tabel4

Verdeling(%) vanhet aantaljaren datderespondent reeds vaart,per regio

Vaarervaring (jaren)

Oosterschelde ZB

Waddenzee ZB

IJsselmeer
ZB

Friese
meren ZB

Friese Hollandse
meren MB piassen MB

Gr•.Dr . kanalen MB

Maas
MB

Totaal

1 -4

8

3

11

12

23

15

9

8

11

5-9

9

9

11

11

15

19

9

12

12

10- 19

27

27

30

36

25

32

33

37

31

20-29

24

26

25

23

22

20

28

21

24

>29

32

36

24

18

14

15

21

21

23

Totaal

100

100

100

100

100

100

100

100

100

N-

148

142

149

151

143

144

142

145

1164

Chi' (28) » 79,2; p < 0,001 ZB: Zeilboten MB: Motorboten

Respondenten met veel jaren vaarervaring (minstens 30 jaar) worden relatief vaak
aangetroffen op de getijdewateren (Oosterschelde en Waddenzee). Dit zijn tevens de
regio's waar relatief weinig respondenten met weinig jaren vaarervaring aanwezig zijn.
Er is derhalve een duidelijke relatie aanwezig tussen de aard van het vaarwater en de
ervarenheidvandeschipper. Naarmate deervarenheidvandeschippertoeneemt, worden
die gebieden opgezocht die meer eisen stellen aan decapaciteiten vandeschipper. Dat
de leeftijd van de schipper hier weer grenzen aan stelt is in Tabel 3 al naar voren
gekomen. Respondentenvan65jaar enouderzijn nauwelijks meeraangetroffen inzowel
de Oosterschelde als de Waddenzee. De respondenten op het IJsselmeer tenslotte,
vormen qua aantal jaren dat ze reeds varen, een vrijwel perfecte afspiegeling van de
totale onderzoekspopulatie.
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