Factsheet
Belevingsonderzoek recreanten Waal
Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de
natuurbeleving en de band met het rivierengebied van
recreanten, en in hun verwachtingen van de geplande
langsdammen.
Het onderzoek is een nulmeting in het kader van de Pilot
Langsdammen Waal.
Onderzoeksopzet
In de enquête stelden we vragen over plaatsverbondenheid, natuurbeleving, en verwachtingen van
de langsdammen (zie afbeelding rechts). Ook
risicoperceptie en communicatie kwamen aan de orde.
Resultaten
Deze factsheet toont de belangrijkste bevindingen van
een online enquête onder vissers en pleziervaarders in
het betrokken gebied. In totaal vulden 75 mensen de
enquête in. Ook hebben we een aantal deelnemers
geïnterviewd.

In Tabel 1 staan een aantal kenmerken van onze
deelnemers.

Tabel 1 Kenmerken deelnemers
Type recreant

33% visser, 59% pleziervaarder,
8% beiden

Geslacht

95% man, 5% vrouw

Leeftijd

Gemiddeld 57 jaar

Jaren recreant
in het gebied

Gemiddeld 20 jaar

Doelgroep: vissers en pleziervaarders
Locatie: stroomgebied Waal tussen Wamel en Ophemert
Uitvoering: Radboud Universiteit Nijmegen
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Een selectie uit de resultaten:

Fig. 1 Natuurwaarden

Plaatsverbondenheid Respondenten voelen zich met
name verbonden met de natuur in het gebied. Vooral
vissers blijken sterk met het gebied verbonden; men
voelt zich thuis langs de rivier, en de Waal voelt voor
sommigen als ‘hun’ rivier. De vissers in onze steekproef
voelen zich voor hun recreatie ook meer afhankelijk van
het gebied dan de pleziervaarders.
Natuurbeleving Maar liefst 95% van de respondenten
vindt natuur belangrijk; vooral schoonheid, rust en
recreatie werden genoemd als belangrijke natuurwaarden (Fig. 1). Respondenten zien het beschermen
van de natuur als een verantwoordelijkheid van de mens,
zodat er ook voor toekomstige generaties nog natuur
overblijft.
Risicoperceptie 43% van de respondenten staat er vaak
bij stil dat de Waal kan overstromen, maar de
meerderheid voelt zich wel veilig tijdens het vissen of
varen in het gebied. Twee derde van de respondenten
vertrouwt Rijkswaterstaat voor hoogwaterbescherming
in het gebied. In gesprekken met deelnemers kwam naar
voren dat de Waal wordt gezien als een veilige rivier, als
iedereen goed oplet en zich aan de vaarregels houdt.

Verwachtingen Respondenten bleken over het algemeen negatieve verwachtingen van de langsdammen te
hebben (Fig. 2). Het valt op dat de vissers negatiever
tegenover de maatregelen staan dan vaarders, vooral als
het gaat om toegankelijkheid en recreatiegemak. Over
natuurlijkheid en uitzicht hadden beide groepen een
negatief beeld. Alleen de verwachte effecten op
hoogwaterveiligheid zijn voor beide groepen positief.
Zorgen De vissers maken zich onder andere zorgen over
het verdwijnen van de kribben als visplek, en over de
effecten van het project op de visstanden. Er wordt door
sommigen ook getwijfeld aan de natuurwaarde van de
nieuwe oevergeul. Vaarders leken positief te staan
tegenover het splitsen van professionele en pleziervaart,
maar stelden ons vaak praktische vragen over de nieuwe
vaarsituatie.
Fig. 2 Verwachtingen van
de langsdammen

Conclusies en aanbevelingen:


Natuur blijkt een belangrijke factor in de binding van recreanten met de Waal. Rijkswaterstaat ziet kansen voor
natuurontwikkeling, maar sommige recreanten hebben hier nog vraagtekens bij. Meer aandacht voor de
natuurwaarde van de nieuwe oevergeul zou tot een wat neutralere beeldvorming kunnen leiden



Er is nog veel onduidelijkheid over de nieuwe situatie, zoals vaarroutes en visstekken. Informatie hierover is
zeer belangrijk voor het beeld dat recreanten hebben van de maatregelen, en verdient dus meer aandacht



De monitoring biedt mogelijkheden voor het informeren van en samenwerken met belanghebbenden. Door
recreanten periodiek op de hoogte te houden van de voortgang, zoals het herstel van visstanden, laat
Rijkswaterstaat zien dat het rekening houdt met de verschillende betrokkenen
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