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Geachte heer Verbruggen en mevrouw Visschedijk, 

 

In uw brief van 16 juli 2021 stelt u raadsvragen ex artikel 71 Reglement van Orde over de drukte op 

het oppervlaktewater en de effecten van de drukte op fauna en flora. Op deze vragen kunnen wij u het 

volgende antwoorden. 

 

De druk op het recreatief gebruik van oppervlaktewater neemt toe. Het gebruik van het water 

intensiveert met steeds meer gebruikersgroepen; ieder met eigen wensen en gedragingen. Deze 

levendigheid op en rond de Bossche wateren is aantrekkelijk. Echter, om de drukte in goede banen te 

leiden is regie op het oppervlaktewater wenselijk.  

 

Vraag 1: Bent u het met ons eens dat het gebruik van de Bossche binnenwateren 

verandert en intensiveert?  

Antwoord: Ja, het gebruik van de openbare ruimte, en zeker het gebruik van het water, is 

sterk gegroeid de afgelopen jaren. In Coronatijd is de recreatie in eigen 

omgeving nóg sterker toegenomen. 

  
Vraag 2: Hoe monitort u nu het gebruik van het water en van de diverse groepen 

waterrecreanten? 

Antwoord: We monitoren in gemeente ’s-Hertogenbosch hoeveel vaartuigen er door Sluis 

0 en Sluis Engelen varen en hoeveel verhuurders er zijn van 

recreatievaartuigen etc. Bij de gemeente is het gebruik specifiek per doelgroep 

niet inzichtelijk.  

  
Vraag 3: Heeft u regelmatig contact met organisaties die deze gebruikers faciliteren 

(roeiverenigingen, ondernemers die boten exploiteren, havenmeesters), 

spreekt u met hen ook over ‘gewenst gedrag’ op het water?  
Antwoord: Ja, we hebben circa tweemaal per jaar een overleg met de varende partijen in 

’s-Hertogenbosch. Tijdens deze sessies wordt regelmatig aandacht gegeven 

aan dit onderwerp.  

  



 

Vraag 4: Er zijn ook veel waterrecreanten die op eigen gelegenheid met een bootje, 

kano of sup het water op gaan. Hoe worden zij bereikt als het gaat om 

‘gedrags- en/of verkeersafspraken’ op het water?   

Antwoord: Er zijn algemeen geldende regels op het oppervlaktewater. Deze worden 

tevens gecommuniceerd via verkeersborden. Op de gemeentelijke internetsite 

vermelden wij de “gedragsregels recreanten openbaar water”. Zie hiervoor de 

link: Sport - Gemeente 's-Hertogenbosch 

  
Vraag 5: Bent u van plan de vaarvisie te actualiseren? En te komen met nieuwe 

vaarbeleid? 

Antwoord: We willen de regie op het water beter ter hand nemen en strategie/regels voor 

handhaving opstellen en uitvoeren. We zijn daarom gestart met een 

inventarisatie van het gebruik van het oppervlaktewater in ’s-Hertogenbosch, 

om te weten welke wensen en behoeftes er zijn en ook welke knelpunten. Op 

basis daarvan willen we een gedragen set aan regels voor gebruik op 

oppervlaktewater opstellen op basis waarvan gehandhaafd kan worden.  

  
Vraag 6: Heeft u oog voor de effecten van het intensiever gebruik van het water op flora 

en fauna in en om het water? Hoe signaleert u dit en hoe gaat u hiermee om? 

Is dit een onderwerp in contacten/informatie richting de gebruikers? 

Antwoord: De binnenstadswateren worden intensief recreatief gebruik, zoals de 

Stadsdommel, de Aa, de Dieze, Zuid Willemsvaart en de Ertveldplas. Op de 

robuust ecologisch ingerichte oevers is de verstoring over het algemeen 

minimaal. De recreant maakt liever gebruik van steigers, strandjes en gazons, 

die langs de waterlopen liggen. Bovendien wordt, voorafgaand aan het 

maaibeheer, de oevers geïnspecteerd om te bekijken of er broedende vogels of 

beschermde plantensoorten aanwezig zijn. Deze mogen tijdens het maaien niet 

worden verstoord. 

De toename van de waterrecreatie heeft tot nu toe waarschijnlijk niet geleid tot 

extra verstoring van de flora en fauna van de oevers langs deze wateren. 

Echter, door het intensieve gebruik van het oppervlaktewater is er wél een 

wildgroei ontstaan van provisorische steigers. Er worden ook bouwwerken 

gerealiseerd of terrassen omgevormd tot ‘vaartuigen’. Daardoor verrommelt de 

openbare ruimte. Daarbij worden soms de taluds en waterkeringen beschadigd 

als ze  gebruikt worden om boten neer te leggen en aan te meren, bijvoorbeeld 

aan de StadsAa. 

Bij het opstellen van regels (zie antwoord 5) voor het gebruik van de Bossche 

binnenwateren wordt het recreatief gebruik gestructureerd, zodat de effecten 

op flora en fauna in en om het water kunnen worden bekeken en afgewogen. 

  
 
  

https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/stad/sport


 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, 

De gemeentesecretaris, 

 

 

 

drs. B. van der Ploeg 

De burgemeester, 

 

 

 

drs. J.M.L.N. Mikkers 
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