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1 Inleiding 

De Biesbosch is de benaming voor een aantal riviereilanden en zand- en slikplaten in de provincies 
Noord-Brabant en Zuid-Holland. Hieruit blijkt dat het een zeer waterrijk gebied is. In de loop der jaren 
is de waterrecreatie enorm gegroeid en zijn er vele voorzieningen aangelegd in de vorm van aanleg-
plaatsen en strandjes. Het is gebleken dat de laatste jaren sprake is van een toename van bezoekers. 
Dit is mede te danken aan een aantal nieuwe natuurontwikkelingen in het gebied, waaronder de ont-
poldering van de Noordspieringpolder en een deel van de Noordwaard. In de toekomst zal de gehele 
Noordwaard ook ontpoldert gaan worden, waardoor de natuurlijke waarden van de Biesbosch nog 
groter wordt. 
 
Het Parkschap heeft besloten zich in te zetten om de Biesbosch op de kaart te zetten als duurzaam 
gebied, waarbij de beleving van het gebied voorop staat, zonder dat er sprake is van verstoring. 
 
In 2008 is namens het Nationaal Park Overlegorgaan De Biesbosch het beleidsplan “Ondergedom-
peld in de Biesbosch - beleidsplan Recreatie en Toerisme voor de Biesbosch Regio” opgesteld. In dit 
beleidsplan is een uitvoeringsprogramma opgenomen wat voorziet in het uitvoeren van een aantal 
deelprojecten.  
 
Een van deze deelprojecten bestaat uit het project “Groen Varen in de Biesbosch”, ofwel “Elektrisch 
varen in de Biesbosch”. Dit project richt zich onder andere op het bevorderen van elektrisch varen in 
het gebied door onder andere voorzieningen aan te gaan bieden, zoals oplaadstations. Het uiteindelij-
ke doel is om uiteindelijk de waterrecreanten op een “groene” en “stille” manier de Biesbosch te laten 
beleven.  
 
In dit rapport worden een aantal mogelijkheden beschreven om dit Groene varen te bevorderen. Het 
zal in hoofdzaak gericht zijn op Elektrisch varen, maar aangezien meerdere manieren bestaan om 
milieuvriendelijk(er) te kunnen varen, wordt hier verder gesproken over Groen Varen. 
 
 
1.1 Beschrijving van de opdracht 
 
In het beleidsplan “Ondergedompeld in de Biesbosch” uit 2008 worden deelprojecten beschreven die 
uiteindelijk moeten leiden tot een betere zonering in het gebied, waarbij de natuurkern rustiger moet 
worden. In de beoogde resultaten van dit beleidsplan wordt gesproken over het afsluiten van deze 
natuurkerngebieden voor gemotoriseerd vaarverkeer. Uiteraard biedt dit mogelijkheden voor het elek-
trische varen.  
 
De opdracht bestaat dan ook uit het opstellen van een plan voor het elektrisch varen in de Biesbosch, 
gekeken naar de (nieuwe) zonering (komst Noordwaard). Daarbij is het van belang het huidige gebruik 
te meten en welke vaarroutes nog wenselijk zouden zijn onder de gebruikers.  
 
Om het elektrisch varen verder te bevorderen in de Biesbosch-regio moet ook gekeken worden naar 
de benodigde voorzieningen zoals oplaadstations al dan niet op zonne-energie. Niet alleen de locatie 
van deze oplaadpunten is belangrijk, maar ook de technische eisen waaraan de oplaadstations moe-
ten voldoen zal worden uitgezocht en worden beschreven. Een kostenindicatie zal hieraan niet ont-
breken. Het doel is om aan het einde van 2011 een aantal oplaadpunten in het gebied te realiseren. 
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Om zowel particuliere booteigenaren als ondernemers met eigen schepen voor een deel financieel te 
ondersteunen bij de overgang van een conventionele aandrijving (diesel, benzine) naar een milieu-
vriendelijke aandrijving (elektrisch, hybride), wordt uitgezocht in hoeverre het mogelijk is subsidie te 
verkrijgen. 
In de provincie Fryslân wordt al een paar jaar subsidie verleent op het ombouwen van de conventione-
le aandrijving naar een milieuvriendelijke aandrijving. Het is gebleken dat reeds veel booteigenaren in 
Friesland “om” zijn. De locale economie heeft hiermee ook een duw in de rug gekregen door een ver-
groting van de werkgelegenheid.  
 
Tot slot moet vermeld worden dat het slagen van dit project mede afhankelijk is van de medewerking 
van de booteigenaren, zowel particulieren als ondernemers. Daarom is communicatie in deze zeer 
belangrijk. Uitgezocht moet worden hoe deze communicatie het beste kan verlopen en hoe de bootei-
genaren het best kunnen worden geïnformeerd. 
 

1.2 Opzet van dit rapport 

Volgt. 
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2 Inventarisatiefase 

Dit project zal bestaan uit drie fases. Er wordt begonnen met de Inventarisatiefase, waarin alle beno-
digde informatie wordt verzameld ten behoeve van het elektrische varen. Binnen deze fase wordt on-
der andere gekeken naar het huidige gebruik van de vaarwegen en de huidige zonering middels een 
enquête onder de ondernemers van de Biesbosch. Een verkenning van andere gebieden, waar het 
elektrisch varen veelvuldig voorkomt behoort ook toe binnen deze fase. Zodra alle informatie verza-
meld is zal dit in de vorm van een tussenrapportage worden voorgelegd tijdens een werkgroepbijeen-
komst. Deze werkgroep zal bestaan uit ondernemers binnen de Biesbosch-regio (verhuurbedrijven en 
rondvaartbedrijven). 
 
Het doel van deze bijeenkomst is om een gezamenlijk gedragen plan  op te zetten voor wat betreft 
vaarroutes (zonering), locaties en aantallen oplaadpunten en verdere actieplannen om het duurzame 
varen te bevorderen. 
 
De tweede fase zal bestaan uit de planfase, waarin de uitkomsten uit de inventarisatiefase verder (de-
finitief) worden uitgewerkt. Tevens wordt er een klicmelding gedaan in deze fase en worden de ver-
gunningen aangevraagd voor het plaatsen van de oplaadzuilen. 
 
Het project wordt beëindigd met de uitvoeringsfase. In deze fase zullen de oplaadzuilen daadwerkelijk 
geplaatst gaan worden. 
 

2.1 Deskresearch, scannen van bestaande rapporten en websites 

Er is reeds een scala aan rapporten geschreven over de Biesbosch. In voorbereiding op dit project is 
een scan uitgevoerd om alle relevante rapporten en websites om  de benodigde  gegevens te inventa-
riseren. De informatie uit deze scan is gebruikt bij de verdere uitwerking van dit rapport. 
 
De volgende rapporten en websites zijn gescand en geïnventariseerd: 
 
Rapporten 
• NL RNT (2008), Ondergedompeld in de Biesbosch; Beleidsplan Recreatie en Toerisme voor de 

Biesbosch Regio; definitief concept. 
• Leisuresult (2007), De Biesbosch; Evenwicht tussen natuur en recreatie . 
• Communicatieburo de Lynx/Buro Hemmen (2004), Beheer- en Inrichtingsplan; Koersend naar een 

verenigde Biesbosch. 
• NRIT Onderzoek (2009), Verslag van het recreatieonderzoek in de Biesbosch; Eindrapport. 
• Projectbureau Vrolijks (2009), Sessieverslag discussiebijeenkomsten vaarzonering en alternatie-

ven Biesbosch. 
• Projectbureau Vrolijks (2009), Gebruikersonderzoek watersport in De Biesbosch (2009); Advies 

vaarzonering en aanleggebieden; Eindconcept. 
• Gemeente Drimmelen (2008), Drimmelen aan de Biesbosch; Beleidsnota en Actieplan Recreatie 

& Toerisme. 
• NL RNT, Marketing Actieplan; Regio Brabantse Biesbosch. 
• Werkgroep Zonering (2005), Natuur- en recreatiezonering NP De Biesbosch 2005; Uitwerking van 

de in het BIP 20040 opgenomen (indicatieve) kaders voor zonering. 
• SES West-Brabant (2009), Bidbook, Brabant aan Zee. 
• The Broads Authority and Broads Tourism (2011), The Green Boat Mark Criteria. 
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• Bureau Noordwaard Rotterdam (2006), Ontwerpvisie ontpoldering Noordwaard. 
 
Websites gerelateerd aan het elektrisch varen 
• www.bootjegezond.nl 
• www.seff.nu 
• www.elektrischvaren.info 
• www.destilleboot.nl 
• www.broads-authority.gov.uk 
• www.np-debiesbosch.nl 
• www.seswestbrabant.nl 
• cms.dordrecht.nl 
• www.vareninbrabant.nl 
• www.brabantaanzee.nl 

 

2.2 Fieldresearch, enquête ondernemers Biesbosch 

Naast de informatie uit de diverse rapporten is begin juli 2011 ook een enquête gehouden onder een 
exploitanten van bootverhuur- en rondvaartbedrijven die gebruik maken van het water van de Bies-
bosch. Deze enquête had meerdere doelen, te weten: 
• Vaargedrag (gebruik van de vaarroutes) achterhalen; 
• Aantal boten en soort boten inventariseren alsmede meten in hoeverre men op dit moment al 

duurzaam vaart; 
• In hoeverre men bereidheid is om te investeren in een duurzame aandrijving. 

 
De bedrijven kregen een eigen vraagformulier over de post gestuurd met daarbij twee  kaarten van de 
Biesbosch. De eerste kaart betrof een kaart met ingetekende knooppunten. Hiertussen konden de 
respondenten aangeven welke vaarroutes altijd, meest, minst of soms worden bevaren door de bedrij-
ven. Kortom, de huidige vaarroutes. De tweede kaart was vrij in te tekenen en betrof de “gewenste” 
vaarroutes. Routes die om wat voor reden ook niet te gebruiken zijn, maar waarvan men wel graag 
gebruik van zou willen maken. De ingevulde formulieren kon men via een gefrankeerde terugsturen 
voor de verwerking.  
 
In de bijlage zijn de complete resultaten weergegeven en de vragenlijsten. Deze resultaten zijn verder 
gebruikt en verwerkt in dit rapport. 
 
De gegevens verkregen uit het deskresearch en de enquête vormt een basis voor dit onderzoek.  
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3 Huidige situatie  

In de volgende hoofdstukken zal een beschrijving worden gegeven van de huidige situatie rond de 
vaarwegen in de Biesbosch, waarbij gekeken is naar de volgende onderwerpen: 
• Zonering en vaarroutes; 
• Huidig gebruik vaarwegen; 
• Huidige oplaadpunten; 
• Toekomstige ontwikkelingen. 
 

3.1 Zonering en vaarroutes 

De Biesbosch kenmerkt zich door de veel bevaarbare watergangen en kreken Een unieke eigenschap 
van dit gebeid is dat het een zoetwatergetijdengebied is waarbij het grootste verval is te vinden in en 
rond de Hollandse Biesbosch (tussen de 60 en 70 cm) en het minste verval bij de Brabantse Bies-
bosch van rond de 20 cm. Dit verval is voor sommige vaarroutes bepalend of er wel of niet gevaren 
kan worden bij laagwater. Zoals eerder aangegeven zijn de grootste delen van het gebied bevaarbaar, 
maar is het vanuit de zoneringgedachte niet altijd even wenselijk.  
 
In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op deze zonering en op het huidige (vaar)gebruik van het ge-
bied.  
 
3.1.1 Zonering 
In september 2004 is er een Beheer en Inrichtingsplan (BIP) opgesteld die een beschrijving geeft van 
de wijze waarop de zonering zou moeten plaatsvinden. Het doel van dit saneringsplan is ondermeer 
om de natuurwaarden te verbeteren en de natuurgerichte recreatie te vergroten In maart 2005 heeft 
de “Werkgroep Zonering” hierop een aanvullend rapport geschreven. In deze plannen wordt rekening 
gehouden met natuurwaarden en recreatie in het gebied. Om dit te kunnen bereiken wordt er onder-
scheid gemaakt tussen drie soorten gebieden, te weten: 
• Natuurkerngebieden (Zuiderklip, Tongplaat, Zuidplaatje, Hilpolders, Sliedrechtse polders, waarbij 

Stededijk behoort toe aan overig natuurgebied);  
• Overig natuurgebied (overige gebieden binnen het Nationaal Park, veelal de randen van het ge-

bied, incl. stedelijk gebied); 
• Overig gebied (gebieden die niet bestemd zijn als specifieke natuurgebieden, bijvoorbeeld de toe-

gangspoorten en stedelijke gebieden). 
 
De natuurkerngebieden moeten het meest met rust worden gelaten. De overige twee gebieden zijn 
tevens bedoeld voor wat intensievere vormen van recreatie. De natuurkerngebieden bestaat uit de 
kern van de Brabantse Biesbosch, het oostelijke deel van de Sliedrechtse Biesbosch en de Dordtse 
Biesbosch. De reden waarom hiervoor gekozen is, ligt in het feit dat de Biesbosch zo meer een een-
heid vormt. In onderstaande afbeelding wordt de zonering in kaart gebracht. 
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Fig. 1: Zonering in de Biesbosch 

 
3.1.2 Vaarroutes 
Zoals te zien op bovenstaande kaart lopen wordt het natuurkerngebied verdeeld in het Brabantse deel 
en het Zuid-Hollandse deel door de Nieuwe Merwede, tevens een druk bevaren traject door de be-
roepsvaart. Deze route is opgenomen in het BIP, evenals de hoofdontsluitingswateren op basis van  
de Beleidsvisie recreatietoervaart Nederland (zie onderstaand kaartfragment). Deze routes lopen door 
en langs het natuurkerngebied (Wantij, Steurgat, Reugt, gat van de Noorderklip etc.). Ter voorkoming 
van verstoringen in het gebied worden mogelijkheden om voorzieningen te treffen langs deze oevers 
op de kades niet geboden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2: Beleidskaart BRTN 2008 
 



10 

Verder is een vaarverordening van toepassing voor Brabantse-, Sliedrechtse- en Dordtse Biesbosch. 
Deze vaarverordeningen zijn per gebied verschillend, maar komen in de praktijk vrijwel overeen. On-
derstaand overzicht geeft aan wat waar bepaalde “vaargedragingen” wel of niet zijn toegestaan. 
 
Op de vaarkaart van de Biesbosch wordt onderscheid gemaakt tussen een aantal regels die voor 
sommige stukken water gelden. Deze regels worden in de tabel met codes weergegeven: 
• ABNO (Alle typen boten, niet overnachten): alle soorten schepen zijn toegestaan, maar mogen 

niet overnachten. Er geldt hier een stopverbod. 
• NG (Niet gemotoriseerd): gemotoriseerde schepen zijn hier niet toegestaan. 
• VAS (verbod voor alle schepen): verbod om te varen, dan wel aan te leggen voor alle type sche-

pen. 
• TMO (Toegankelijk met ontheffing): Water is enkel toegankelijk met een ontheffing. Veelal zijn dit 

slecht bevaarbare delen. 
 
Tabel 1: Regelingen met betrekking tot vaargedragingen 

Naam water of water in een bepaalde polder of gebied ABNO NG VAS TMO 

Sliedrechtse Biesbosch 

Gat van den Hengst    X 

Sneepkil    X 

Houweningswater    X 

Wateren in de Kikvors- en Otterpolder  X   

Brabantse Biesbosch 

Gat van Lijnoorden   X  

Sloot beneden Petrus X    

Tussen de Boerenplaat en Zuider Jonge Deen   X  

Frans Gat X    

Gat van de Bakens  X   

Zuiden van Catharina plaatjes  X   

Zuiden van Ganze- en Noorderplaat X    

Bevert X    

Gat van de Slek X    

Wateren in De Dood   X  

Wateren van de Noordplaat en Wei Biezengors Beoosten Honderd en Dertig  X   

Verbindend water tussen Keesje Killeke en Middelste Gat van het Zand    X 

Sloot van St. Jan X    

Zuidergat van de Plomp   X  

Wateren van Middelveld  X   

 
In de Dordtse Biesbosch is het vrijwel overal verboden om te varen voor alle schepen, op het Zuid 
Maartensgat na. De rest van al het vaarwater in en rond de Biesbosch is vrij toegankelijk voor alle 
schepen. 
 
In 2005 is door de Werkgroep Zonering gewerkt aan een gedetailleerd overzicht van alle vaarwegen 
en kreken en voor welke typen boot deze geschikt zijn om te bevaren. Daarnaast is uit het oogpunt 
van de zonering bekeken welk toekomstig gebruik gewenst is. Daaraan is de mate van onderhoud 
gekoppeld. Voor vaarroutes voor alle typen schepen is regelmatig onderhoud van de diepte noodza-
kelijk, terwijl sommige kreken, enkel geschikt voor bijvoorbeeld kano’s, nauwelijks tot niet wordt on-
derhouden, waardoor een natuurlijke zonering optreedt. Dit schema is als bijlage toegevoegd. 
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In het schema worden overigens geen elektrisch aangedreven schepen genoemd, maar het kan als 
leidraad fungeren om de zonering verder te actualiseren met het elektrisch varen. Gedacht kan wor-
den om onder bepaalde voorwaarden kreken open te stellen voor elektrisch aangedreven boten. Deze 
voorwaarden kunnen bestaan uit een stopverbod of een maximum lengte. Dit gezien het feit dat de 
elektrisch aangedreven schepen steeds groter worden. Door deze grootschaligheid zouden andere 
verstoringen kunnen optreden. 
 

3.2 Huidige gebruik vaarwegen 

Om het huidige gebruik in kaart te kunnen brengen is onder andere gebruik gemaakt van het rapport 
“Gebruikersonderzoek watersport in de Biesbosch” van het projectbureau Vrolijks uit 2009 en het 
“Verslag van het recreatieonderzoek in de Biesbosch” van het NRIT onderzoek uit 2009. Daarnaast is 
begin juli 2011 een schriftelijke enquête verstuurd naar een aantal ondernemers in de Biesbosch om 
onder andere het huidige gebruik te kunnen meten van rondvaartbedrijven en verhuurders van boten 
voorzien van een mechanische aandrijving.  
 
De belangrijkste groep gebruikers van de Biesbosch zijn de particuliere booteigenaren met (ka-
juit)motorboot of een (kajuit)zeilboot. Daarnaast zijn ongeveer acht bootverhuurders actief in het ge-
bied en varen negen rondvaartbedrijven rond in de Biesbosch. De beroepsvaart maakt ook gebruik 
van de Biesbosch om te verblijven tijdens rustperiodes. Deze liggen vooral gedurende de zomer-
maanden voor anker om hun vakantie hier door te brengen. Op de beroepsvaart na worden deze 
groepen nader toegelicht als het gaat om hun gebruik van het water. 
 
3.2.1 Gebruik water van de Biesbosch door particuliere booteigenaren 
De grootste groep waterrecreanten die de Biesbosch bezoekt bestaat uit particuliere booteigenaren. 
Volgens het “Gebruikersonderzoek watersport in de Biesbosch” van projectbureau Vrolijks en het 
“Verslag van het recreatieonderzoek in de Biesbosch” van het NRIT onderzoek wordt het gebied het 
meest (tussen de 51% en 70%) aangedaan met een kajuitmotorboot, meestal langer dan 8 meter. De 
overige gebruikers hebben een zeilboot met of zonder een kajuit of komen met een speedboot. Zon-
der meer bestaat het grootste deel uit gemotoriseerde vaartuigen. 
 
Uit dit onderzoek is tevens gebleken dat de meeste booteigenaren een ligplaats hebben in Dordrecht 
(46%) en Drimmelen (24%). Dan ligt nog 5% in Oosterhout. De rest ligt elders. Geconcludeerd mag 
worden dat het grootste deel afkomstig is uit Dordrecht. De bezoekers van de Biesbosch varen veel. 
Zodra men aan boord stapt gaat men ook daadwerkelijk weg. In het gebruikersonderzoek is gebleken 
dat meer dan de helft van het aantal respondenten meer dan 20 dagen vaart. Gezien de landelijke 
trend van het dalende aantal vaardagen is dit opmerkelijk te noemen. In die vaardagen verkiest ruim 
60% de Biesbosch als vaarbestemming. Eenmaal in de Biesbosch aangekomen, blijft men liggen en 
vaart minder van het ene punt naar het andere punt in het gebied. 
 
De vaarduur is ook een interessant gegeven met betrekking tot elektrisch varen (actieradius). Uit het 
recreatieonderzoek van het NRIT (2009) blijkt dat de respondenten van dit onderzoek aangeeft ge-
middeld drie uur te varen. 80% daarvan legt in het gebied aan of gaat voor anker. Deze vaarduur is 
verklaarbaar, omdat rondom de Biesbosch veel vaste ligplaatsen te vinden zijn bij de diverse jachtha-
vens. Dit maakt het tevens aantrekkelijk dagtochten te maken, maar het merendeel van de respon-
denten uit het “Gebruikersonderzoek” verblijven 2 tot 3 dagen in het gebied, waarbij men vaak op de-
zelfde plaats blijft liggen. Daardoor vindt er weinig roulatie plaats tussen de aanlegplaatsen. 
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In onderstaande tabel zijn een aantal gegevens opgenomen die van belang kan zijn voor het elek-
trisch varen. De gegevens zijn afkomstig van het NRIT onderzoek en Projectbureau Vrolijks. 
 
Tabel 2: Gegevens Vrolijks en NRIT 

Onderzoek item  Mogelijkheid Vrolijks NRIT 

Boottype Kajuitmotor 70% 51% 

 Open motor Overig 13% 

 Overig Overig 36% 

Thuishaven Dordrecht 46% 36% 

 Sliedrecht - 15% 

 Werkendam - 13% 

 Drimmelen 24% 7% 

Verblijf  Aantal nachten 2 - 3 2 

Vaaruren Gemiddeld aantal 2 - 4 - 

Overnachten  Rietplaat Zie kaart 23% 

 Gat van de Kerksloot Zie kaart 18% 

 Jachthaven Zie kaart 14% 

 Molendiep Zie kaart 11% 

 Paardenwei Zie kaart 9% 

 Gat van de Steiger Zie kaart 7% 

 Merwedelanden Zie kaart 5% 

 Gat van Paulus Zie kaart 5% 

 Gat van de Plomp Zie kaart 5% 

 Vogelhut Zie kaart 2% 

 Steur Zie kaart 2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het vaargedrag van de particuliere booteigenaren laat zien dat de routes van en naar Dordrecht en 
Drimmelen het gebied in en uit het drukst wordt bevaren. Op zich logisch gezien het groot aantal wa-
terrecreanten dat afkomstig is uit deze steden. Aan de randen van de Biesbosch wordt het meest ge-

Fig 3: Mate van gebruik van aanlegplaatsen. Hoe roder, hoe drukker. 
Bron:gebruikersonderzoek Watersport Bureau Vrolijks 

Beide onderzoeken zijn op verschillende wijzen uitge-

voerd waardoor de resultaten van elkaar kunnen ver-

schillen. Kijkend naar de “rode draad” in het geheel 

kan gesteld worden dat deze gegevens gelijk aan 

elkaar zijn. Zo blijkt dat het overgrote deel van de 

bezoekende schepen bestaat uit kajuitmotorboten. Dit 

kan een belangrijke doelgroep zijn voor de promotie 

om over te stappen naar een duurzame aandrijving. 

 

Qua thuishaven is een groot verschil aanwezig tussen 

beide onderzoek als het gaat om Drimmelen. Het 

NRIT geeft maar 7% aan dat afkomstig is uit Drimme-

len, terwijl Vrolijks 24% aangeeft. Gezien de ligging 

van Drimmelen ten opzichte van de Biesbosch en het 

groot aantal ligplaatsen in deze stad, mag veronder-

stelt worden dat de 24% meer realistisch is dan de 

7% uit het rapport van NRIT. Uit de resultaten van 

beide onderzoeken blijkt dat de meeste schepen die 

de Biesbosch aandoen uit Dordrecht afkomstig zijn 

(36% - 46%). De havens in Dordrecht zouden gezien 

kunnen worden als grote doelgroep voor het elek-

trisch varen. 

 

Het aantal nachten dat men gemiddeld in het gebied 

verblijft ligt rond de drie. Daarbij vaart men gemiddeld 

3 tot 4 uur. Dit zijn belangrijke gegevens voor het 

bepalen van wat voor soort accupakket moet worden 

gebruikt zodra men over zou stappen op het elek-

trisch varen. Tevens zijn deze gegevens belangrijk 

voor het bepalen van de locaties voor de oplaadpun-

ten. 

 

Voor wat betreft de locaties van overnachten blijkt dat 

de Rietplaat het meest wordt bezocht. Opvallend is 

dat maar 14% gebruik maakt van een jachthaven als 

overnachtingsmogelijkheid. Dit zijn ook weer belang-

rijke gegevens om in een later stadium mee te nemen 

bij het bepalen van de locaties voor de oplaadpunten. 
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Fig. 3: Vaargedrag particulieren (bron: Gebruikers-
onderzoek Watersport (Vrolijks). 
 

varen. Dit is te zien op het onderstaande kaartje, afkomstig uit het “Gebruikersonderzoek Watersport” 
van Bureau Vrolijks. 

 
De gekleurde lijnen geven de vaarintensiteit aan. De rode 
dikke lijn geeft de grootste intensiteit aan, vervolgens 
oranje. Minder wordt gevaren op de groene routes en het 
minst op de blauwe routes. Geconcludeerd kan worden 
dat in de kern het minst gevaren wordt. Dit komt onder-
meer doordat de kern wordt gezien als een bestemming 
en niet als een doorgaande route. 
 
 

 
 
 
3.2.2 Gebruik water van de Biesbosch door ondernemers 
 
Begin juli 2011 is een enquête verstuurd naar een aantal ondernemers in de Biesbosch. Twee groe-
pen exploitanten zijn benaderd die gebruik maken van de wateren in de Biesbosch-regio. De exploi-
tanten van rondvaartbedrijven en bootverhuurbedrijven hebben een vraagformulier ontvangen. Doel 
van deze enquête is om het huidige gebruik van het water te meten en om erachter te komen in hoe-
verre men al duurzaam vaart. De volledige uitwerking van de resultaten is te vinden in de bijlage. In dit 
hoofdstuk worden alleen de resultaten beschreven over het huidige gebruik van de vaarwegen. 
 
In totaal zijn acht verhuurbedrijven en negen rondvaartrederijen ondervraagd. Uit deze groep bleek 
dat één bedrijf niet in de doelgroep thuis hoorde, daar deze organisatie zich met andere activiteiten 
bezig houdt en zelf geen schepen in bezit heeft. Ook bleek een bedrijf niet meer te bestaan en één 
bedrijf had de rondvaartactiviteiten afgeschaft en is verder gegaan met de verkoop en verhuur van 
boten. Twee rondvaartbedrijven hebben ondanks een herinneringsmail en nabellen niet gereageerd. 
De verhuurbedrijven hebben allemaal een vraaglijst teruggestuurd. In onderstaande tabel zijn de re-
sultaten weergegeven. 
 

Tabel 3: Respons enquête  

Soort bedrijf Aantal verstuurd Opgeheven Non-response Respons 

Rondvaart 9 2 2 78% 

Verhuur 8 2 0 100% 

Totaal 17 4 2 85% 

 
In het navolgende deel worden de resultaten van deze enquête per ondernemersgroep toegelicht als 
het gaat om het huidige gebruik van het vaarwater in de Biesbosch (De “N” bij elk onderdeel geeft de 
respons). aan Tevens is een inventarisatie gemaakt van het aantal schepen dat gemotoriseerd (al dan 
niet duurzaam) wordt voortbewogen. Deze gegevens kunnen in een later stadium van pas komen bij 
de promotie (ombouw en/of nieuwbouw) voor het duurzaam varen. 
 
De Rondvaartbedrijven 
In totaal zijn er zeven rederijen actief in de Biesbosch met in totaal 16 schepen variërend van 12 tot 38 
meter. In totaal kunnen deze schepen tot ca. 2000 passagiers vervoeren. Van twee rederijen zijn geen 
gegevens bekend, omdat ze niet gereageerd hebben op deze enquête. In onderstaande tabel wordt 
een overzicht gegeven van alle schepen. 
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De vloot  
N = 5 
 
Tabel 4: Inventarisatie varende rondvaartvloot in de Biesbosch 

Rederij Lengte Breedte Diepgang Max. Pass. C B H E Z 

VOF Peeters 12,00 3,50 0,35 40    X X 

 12,00 3,50 0,35 40    X X 

 14,80 3,60 0,35 60    X X 

BB Fluistertours 14,95 3,45 0,60 60    X  

 14,95 3,45 0,60 60    X  

BB Centrum 11,50 3,25 0,50 40    X  

 26,10 5,70 1,05 180   X   

Altena 20,30 4,20 1,70 50 X     

RVB Zilvermeeuw 38,00 7,00 1,20 400 X     

 35,00 7,50 1,20 300 X     

 30,00 6,50 1,20 300 X     

 26,00 6,00 1,20 200 X     

 23,00 6,00 1,20 150 X     

 18,00 5,00 1,20 24 X     

RVB Eendenkooi ? ? ? 28      

 ? ? ? 50      

Rederij Altena ? ? ? ?      

Totaal    1982 7 0 1 6 3 

 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de rederijen al aardig ver zijn als het gaat om duurzaam varen, de 
helft van alle rondvaartboten in de Biesbosch vaart al duurzaam. Kijkend naar het aantal passagiers, 
varen zeven schepen met in totaal 480 passagiers elektrisch en op zonne-energie. Eén boot hiervan 
vaart hybride. Uit de enquête blijkt dat twee elektrisch voortbewogen schepen een actieradius hebben 
van respectievelijk 20 en 40 kilometer. Deze schepen zijn voorzien van extra accu’s en hebben ene 
eigen oplaadpunt. 1424 passagiers varen op zeven boten conventioneel. Deze schepen zijn veelal 
groter en varen meer op het grotere water.  
 
Thuishaven 
N = 5 
 
De thuishaven werd ook gevraagd in het vraagformulier. 5 respondenten hadden dit ingevuld. In het 
overzicht zijn echter alle rederijen opgenomen, om een volledig beeld te kunnen geven van de locaties 
waarvandaan de schepen varen. Het aantal in de tabel geeft het aantal bedrijven weer en niet het 
aantal schepen. De meeste schepen varen vanuit Drimmelen. Dit komt doordat rederij “De Zilver-
meeuw” vanuit Drimmelen vaart met 6 schepen en VOF de Eendenkooi met twee schepen. 
 
Tabel 5: Thuishavens 

Havenplaats Aantal 
Drimmelen 2 
Werkendam BB Museum 1 
Dordrecht BB Centrum 1 
Woudrichem 1 
Hank 1 
Geertruidenberg 1 

Aandrijving: 
 
C: Conventioneel 
B: Biobrandstof 
H: Hybride 
E: Elektrisch 
Z: Zonne-energie 
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Doelgroepen 
N = 6 
 
In het vraagformulier was gevraagd aan te geven op welke doelgroepen de rederijen zich het meest, 
minder en minst richten. Hierin is onderscheid gemaakt tussen een aantal soorten gebruikers. Deze 
gebruikers zijn geformuleerd vanuit de motiefgroepen uit het BIP. 
Tabel 6: Doelgroepen 

Doelgroepen Meest % Minder % Minst % 

Groepen 4 16% 0 0% 1 4% 

Dagrecreant 4 16% 0 0% 1 4% 

Gebiedsgerichte recreant 3 12% 1 4% 1 4% 

Natuurzoekers 1 4% 3 12% 1 4% 

Actief/sportief 0 0% 3 12% 2 8% 

 

 

Om de verdeling van de doelgroepen inzichtelijker te 
maken, is ervoor gekozen om de keuzemogelijkheid 
van meest tot en met minst per doelgroep met een 
wegingsfactor te vermenigvuldigen en op te tellen 
(Meest: x 3/ Minder: x 2/ Minst x 1). Hierdoor ontstaat 
de taartdiagram hiernaast. Hieruit blijkt dat verschil-
len niet zo heel erg ver uit elkaar liggen. Belangrijkste 
doelgroepen zijn de Groepen (24%), Dagrecreanten 
(23%) en de Gebiedsgerichte recreant (21%). De 
gebiedsgerichte recreanten kunnen belangrijk zijn 
voor het elektrisch varen in de Biesbosch, omdat de 
beleving een belangrijke rol speelt. Het “stille” varen 
kan deze beleving meer vergroten. 

 
Vaarroutes 
N = 5 
 
Om het huidige vaargedrag nader te onderzoeken is gevraagd de meest en de minst bevaren vaarrou-
tes in te tekenen. Om de intensiviteit beeldend te kunnen maken in de vorm van een waterkaart, is 
gebruik gemaakt van knooppunten. Deze punten zijn ingetekend op plaatsen waar vaarwegen zich 
splitsen. De routes tussen deze knooppunten zijn genummerd. Vervolgens zijn deze ingetekende 
vaarroutes geteld. Hier valt uit op te leiden in welke mate een bepaalde vaartraject wordt gebruikt om 
te varen. Deze wijze van onderzoek zorgt ervoor dat een inzichtelijk beeld ontstaat van het huidige 
gebruik door de rondvaart- en verhuurbedrijven. Daarnaast is in het vraagformulier gevraagd of de 
rederijen gebruik maken van vaste routes, “routes op maat (arrangementen)” of van beide. Hieruit is 
gebleken dat één rederij alleen vaste routes vaart en de rest vaart verschillende trajecten in de Bies-
bosch-regio 
 
Bij het intekenen van de huidige vaarroutes konden de respondenten aangeven in welke mate men 
gebruik maakt van een bepaalde route (altijd, vaak, soms of  zelden). Het respons op deze zoge-
naamde “intensiviteiten” is met een bepaalde factor vermenigvuldigd (Altijd: 2,5/ Vaak: 2/ Soms: 1,5/ 
Zelden: 1).  

Grafiek 1. Verdeling doelgroepen 
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De hoogte van het respons bepaald ten slotte de lijndikte (en kleur) op de waterkaart. Helaas is geble-
ken dat de respondenten hier nauwelijks gebruik van hebben gemaakt. Men heeft de route wel ingete-
kend, echter zonder een intensiviteit erbij aan te geven. Om toch helder te krijgen welke vaarwegen 
druk worden bevaren en welke niet, is de volgende wijze van verwerking gebruikt: 
De route van en naar de thuishaven zijn gecodeerd met “Altijd”. Dit geldt ook voor dubbele vaarroutes, 
waar men gedwongen wordt twee keer erdoorheen te varen (heen en terug). De doorgaande routes 
zijn gecodeerd met “Vaak”. Er mag namelijk vanuit worden gegaan dat men die routes aangeeft waar 
men vaak vaart. Omdat “Soms” en “Zelden” volledig onduidelijk zijn, zijn deze intensiviteiten niet mee-
gomen in de tellingen. 
 
Naast de huidige routes had men ook de mogelijkheid “gewenste” routes aan te geven. Deze worden 
in hoofdstuk XX nader toegelicht 
 
In de onderstaande afbeelding zijn de vaarwegen ingetekend die de rondvaartboten gebruiken. De 
trajecten bevinden zich tussen de knooppunten. De kleur en lijndikte geeft de intensiteit aan, waarbij 
de dikke rode lijn staat voor meest intensief en de groene lijnen voor meest extensief. 

 
Uit de bovenstaande kaart valt op te maken dat twee trajecten in het gebied “druk” wordt bevaren. De 
Noorderklip en het Gat van Kampen is een belangrijke vaarroute voor de rondvaartboten.  
Het woord “druk” staat tussen aanhalingstekens, omdat uiteindelijk vijf bedrijven een route hebben 
ingetekend. Het daarom verkeerd om te stellen dat het hier een komen en gaan is van rondvaartbo-
ten. 
 

Fig. 4: Intensiteit vaarroutes Rondvaartbedrijven 
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Een ander punt wat hier naar voren komt, is dat het merendeel van de boten verkiest om om de na-
tuurkern te varen. De kern zelf wordt weinig gebruikt, terwijl de grotere vaarwegen intensiever worden 
gebruikt. Op zich ook logisch, gezien de afmetingen van de schepen en daarmee ook hun diepgang. 
 
Wat ook opvallend is, is dat het lijkt alsof de aan- en afvoer vanuit Drimmelen extensief is. Dit geeft 
een scheef beeld.  
 
Uit de bovenstaande kaart valt op te maken dat twee trajecten in het gebied “druk” wordt bevaren. De 
Noorderklip en het Gat van Kampen is een belangrijke vaarroute voor de rondvaartboten. Het woord 
“druk” staat tussen aanhalingstekens, omdat uiteindelijk vijf bedrijven een route hebben ingetekend. 
Het daarom verkeerd om te stellen dat het hier een komen en gaan is van rondvaartboten. 
 
Een ander punt wat hier naar voren komt, is dat het merendeel van de boten verkiest om om de na-
tuurkern te varen. De kern zelf wordt weinig gebruikt, terwijl de grotere vaarwegen intensiever worden 
gebruikt. Op zich ook logisch, gezien de afmetingen van de schepen en daarmee ook hun diepgang. 
 
Een kanttekening moet worden gemaakt bij de aan- en afvaart van schepen bij de havens van Drim-
melen. Op de kaart is te zien dat deze extensief wordt gebruikt. In werkelijkheid is dit vrij intensief, 
doordat de Zilvermeeuw hier vaart met maar liefst 6 schepen. Ook VOF de Eendenkooi vaart vanuit 
Drimmelen met twee schepen. Doordat de Eendenkooi de enquête niet heeft ingevuld, wordt de score 
in de berekening niet hoog genoeg, waardoor er een beeld ontstaat dat niet geheel klopt. In feite moe-
ten deze vaarroutes veel meer intensief zijn. 
 
De Verhuurbedrijven 
Verhuurders van boten in de Biesbosch-regio hebben allemaal hun enquête ingevuld retour gezon-
den. Deze zijn vrijwel op dezelfde manier verwerkt als de vraaglijsten van de rondvaartbedrijven. De 
vraagstelling verschilde wel iets van de invulformulieren van de rederijen. Hieronder worden de resul-
taten nader toegelicht. 
 
De Vloot 
N = 6 
 
Tabel 7: Inventarisatie varende verhuurvloot in de Biesbosch 

Boottype Aantal Lengte Breedte Diepgang BM C B H E Z 

Open  ? 4.00 – 5,00 1,50 – 2,00 < 0,40       

Motor 26 4.00 – 5,00 1,50 – 2,00 0,40 – 0,60 19    7  

 12 4,00 – 6,00 1,50 – 2,00 0,60 – 0,80 12      

 19 5,00 – 6,00 1,50 – 2,00 < 0,40 19      

 6 5,00 – 6,00 2,50 – 3,00 < 0,40 6      

 6 6,00 – 7,00 1,50 – 2,00 0,40 – 0,60 6      

 4 7,00 – 8,00 1,50 – 2,00 0,60 – 0,80   4    

 1 7,00 – 8,00 2,00 – 2,50 0,40 – 0,60   1    

Totalen 74    62 0 5 0 7 0 

Open zeil 4 4,00 – 6,00 2,00 – 2,50  0,80 - 1,00 4      

Kajuit            

Totalen 4    4 0 0 0 0 0 

motor 1 5,00 – 6,00 2,00 – 2,50  0,60 – 0,80 1      

Kajuit ? 5,00 – 6,00 1,50 – 2,00  0,60 – 0,80       

Aandrijving: 
BM: Buiten-
boordmotor 
C: Conventioneel 
B: Biobrandstof 
H: Hybride 
E: Elektrisch 
Z: Zonne-energie 
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 19 6,00 – 7,00 2,00 - 2,50 0,60 – 0,80 17 2     

 ? 5,00 – 6,00 2,00 – 2,50 0,40 – 0,60       

 6 5,00 – 6,00 2,50 – 3,00 0,40 – 0,60 6      

Totalen 26    24 2 0 0 0 0 

 
De verhuurbedrijven in de Biesbosch hebben geen kajuitzeilboten in de vloot. Op zich niet vreemd 
gezien het karakter van het gebied. Daarentegen zijn open motorboten ruim vertegenwoordigd. 7 bo-
ten zijn uitgerust met een elektromotor. Daartegenover vaart maar liefst 87% van alle verhuurboten 
met een buitenboordmotor. De boten zijn vooral bedoeld voor dagtochten. De lengte van de meeste 
boten ligt tussen de 4 en 7 meter. 
 
Thuishaven 
N = 6 
 
Drimmelen neemt een belangrijke rol als thuishaven voor zowel de rondvaart- als de verhuurbedrijven. 
4 verhuurbedrijven zijn hier gehuisvest met ca. 60 boten. Tevens blijkt dat de spreiding in het gebied 
beperkter is dan de spreiding van de rederijen. 
 
Tabel 8: Thuishavens 

Thuishaven Aantal 

Drimmelen 4 

Spieringsluis 1 

Dordrecht 1 

 
Doelgroepen 
N = 6 
 
Bij de verhuurbedrijven is ook gevraagd naar de doelgroepen waar men zich het meest op richt. De 
verwerking van de gegevens zijn precies hetzelfde als de verwerking bij de rondvaartbedrijven. De 
resultaten staan hieronder beschreven. 
 
Tabel 9: Doelgroepen 

Doelgroepen Meest % Minder % Minst % 

Groepen 1 4% 0 0% 2 9% 

Dagrecreant 6 26% 0 0% 0 0% 

Gebiedsgerichte recreant 2 9% 2 9% 0 0% 

Natuurzoekers 1 4% 3 13% 1 4% 

Actief/sportief 1 4% 3 13% 1 4% 
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Fig. 5: Intensiteit vaarroutes Rondvaartbedrijven 
 

 
 
 
 
 
 
Om de verdeling van de doelgroepen inzichtelijker te maken, is ervoor gekozen om de keuzemogelijk-
heid van meest tot en met minst per doelgroep met een wegingsfactor te vermenigvuldigen en op te 
tellen (Meest: x 3/ Minder: x 2/ Minst x 1). Hierdoor ontstaat de taartdiagram hiernaast. Opvallend is 
dat de verhuurvloot zich voornamelijk richt op dagrecreanten (34%). De rest ligt met 19% gelijk. 
 
Vaarroutes 
N = 6 

Om een beeld te krijgen waar de meeste verhuurboten varen is, net als bij de rondvaartbedrijven. Ge-
vraagd een de meest bevaren routes in te tekenen in een kaart. Omdat de ondernemers van huurbo-
ten moeilijk kunnen traceren hoe en waar hun klanten varen, is ook gevraagd of ze een route meege-
ven. Het blijkt dat alle ondernemers dit doen. Aan de hand daarvan hebben de ondernemers de kaart-
jes met de knooppunten ingevuld. De verwerking ervan is op dezelfde manier gedaan als bij de rond-
vaartbedrijven. In onderstaande kaart zijn de resultaten te zien. De rode dikke lijnen geven wederom 
de intensief bevaren routes aan en de groene lijnen de meest extensieve vaarroutes. 
 
Doordat Drimmelen de meeste huurboten heeft is de lijn van en naar Drimmelen rood gekleurd. Dit 
betekend dat er veel gevaren wordt de Biesbosch in en uit. In tegenstelling tot de rondvaartboten is te 
zien dat er in de kern intensiever gevaren wordt. De verhuurboten (voornamelijk motorboten) zijn klein 
en hebben een geringe diepgang, waardoor ze vrijwel overal kunnen komen. Eerder is al vastgesteld 
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dat de meeste boten voortgedreven worden door een buitenboordmotor. Gezien het feit dat deze bo-
ten veel in de kern varen, biedt dit grote kansen voor elektrisch varen.  
 
De verhuurvloot komt, gezien de grootte van de boten nauwelijks op het grote water, op de Amer na. 
De kern van de Biesbosch is een echte vaarbestemming, waarbinnen men ook daadwerkelijk vaart. 
Dit in tegenstelling tot de particuliere booteigenaren die de kern zien als bestemming om daar vervol-
gens aan te leggen en te verblijven. 
 

3.3 Huidige oplaadpunten 

De Biesbosch heeft op dit moment geen specifieke oplaadpunten voor passanten van elektrisch aan-
gedreven vaartuigen. Wel kan gebruik worden gemaakt van de stroomvoorzieningen op de steigers en 
aan de kades.  
 
Voor het laden van (zwaardere) accu’s blijkt dat het ampèrage veelal te laag is. Deze gaat vaak niet 
verder dan 10 ampère. WSV Werkendam heeft op een aantal punten de stroomvoorziening afgeze-
kerd met 16 ampère, net als WSV de Amer in Drimmelen.  
 
In de passantenhaven van Geertruidenberg zijn vijf oplaadpunten die gebruikt worden voor “Bootje 
Gezond” en In Hank zijn oplaadpunten gerealiseerd voor het opladen van de accu’s van de fluister-
boot. In onderstaande tabel zijn de elektravoorzieningen opgenomen. 
 
Tabel 10: Huidige elektrapunten 

Locatie Plaats Ampèrage Aantal aansluitingen 

WSV Werkendam Werkendam 10 en 16 Stroom op steigers, niet specifiek 

Jachthaven De Steur Werkendam 10 Stroom op steigers, niet specifiek 

Jachthaven Vissershang Hank 6 Stroom op steigers, niet specifiek 

WSV De Amer Drimmelen 16 Stroom op steigers, niet specifiek 

Jachthaven Crezée Lage Zwaluwe 10 Stroom op steigers, niet specifiek 

Passantenhaven geertruidenberg Geertruidenberg 10 Stroom op steigers, niet specifiek 

 
Om het elektrisch varen in de Biesbosch meer te bevorderen kan gesteld worden dat er meer speci-
fieke oplaadpunten gewenst zijn. De vraag of er meer oplaadpunten nodig zijn in de Biesbosch is  ook 
gesteld in de enquête onder de ondernemers. Hieronder staan de uitkomsten van zowel de verhuur- 
als ook de rondvaartbedrijven. 
 
Tabel 11: Oplaadpunten 

Genoeg punten?  Aantal 
Ja 4 

Nee 2 

Weet niet 2 

 
Resumé 
Gesteld kan worden dat de rondvaartvloot al aardig ver is in duurzaam varen. De helft van de schepen 
vaart reeds elektrisch of op zonne-energie. De verhuurbedrijven varen voornamelijk met een conven-
tionele aandrijving (benzine, diesel). Hierbinnen zou nog een slag te behalen zijn. 
 

Deze uitslag is opvallend te noemen. Vier respondenten geeft aan dat er genoeg oplaad-

punten zijn. Terwijl twee aangeven dat dit niet het geval is. Mogelijkerwijs is gekeken naar 

het huidige vraag naar oplaadpunten. Dit is op dit moment nog minimaal. 
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In onderstaand schema staan de plannen om over te stappen naar een duurzame aandrijving per on-
dernemersgroep. 
 
Tabel 12: Plannen naar duurzame aandrijving rondvaartbedrijven en verhuurbedrijven. 

Rondvaartbedrijven   Verhuurbedrijven  
Plannen Aantal  Plannen Aantal 
Heeft plannen 3  Heeft plannen 4 

Geen plannen 2  Geen plannen 1 

Tot. aantal boten 1  Tot. aantal boten 50 

Ja, indien subsidie 3  Ja, indien subsidie 5 

Kiest voor   Kiest voor  
Ombouw 0  Ombouw 1 

Nieuwbouw 1  Nieuwbouw 3 

Soort aandrijving   Soort aandrijving  
bio 0  bio 2 

Hybride 1  Hybride 2 

Elektrisch 1  Elektrisch 4 

zonne-energie 2  Zonne-energie 1 

 
Aan de ingetekende routekaarten is te zien dat de verhuurbedrijven met de doelgroep “dagrecreant” 
het meest vaart in en rondom de kern van het gebied, terwijl de rondvaartschepen overwegend vaart 
in de randen van de Biesbosch-regio. Deze rederijen varen voornamelijk met groepen, gebiedsgerich-
te recreanten en in mindere mate de actieve recreanten. 
 
Het lijkt erop dat de ondernemers graag willen meedenken aan het verduurzamen van het varen in het 
algemeen. Ook zijn er plannen over te stappen naar een duurzamere aandrijving. Echter, spelen de 
hoge aanschafkosten en investeringen een belangrijke rol bij de keuze dit te doen. 
 

3.4 Toekomstige ontwikkelingen 

Een heel belangrijke regionale ontwikkeling die van grote invloed is op het vaarwater is de ontpolde-
ring wikkeling van de “Nieuwe Noordwaard”. Hierdoor ontstaan nieuwe vaarwegen voor zowel kleine- 
als de wat grotere vaart. Hier kunnen kansen ontstaan voor het elektrisch varen. 
 
3.4.1 Beschrijving van het project 
Hieronder volgt het doel en een korte beschrijving van dit omvangrijke project. In de vaarwegenkaart 
zijn de nieuwe vaarwegen met de vaarzoneringen aangegeven. 
 
Doel 
Het omvangrijke project Noordwaard is in het leven geroepen in het kader voor het landelijke veilig-
heidsproject “Ruimte voor de Rivier”. De hoofddoelstelling is veiligheid. Eén van de harde voorwaar-
den van de ontpolderde Noordwaard, is dat het ervoor moet zorgen dat het water bij Gorinchem met 
minimaal 30 cm daalt. Om deze doelstelling te kunnen bereiken worden de dijken van Werkendam tot 
nabij Spieringsluis verlaagd, waardoor er instroomopeningen ontstaan. Via nieuw af te graven kreken 
kan het overtollige water richting zee stromen. Het project moet in 2015 zijn afgerond. 
 
 
 

Er bestaan plannen om over te 

stappen naar een duurzame aan-

drijving van de boten. Een subsidie 

zou de twijfelaars over de drempel 

kunnen helpen. Indien overgestapt 

zou worden naar een andere vorm 

van aandrijven, zal het meest geko-

zen gaan worden voor elektrisch. 

Hybride wordt ook een aantal malen 

genoemd. 
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Fig. 6 Vaarkaart Nieuwe Noordwaard 

Gevolgen 
Na realisatie van het gehele project, ontstaat het oude beeld van de Biesbosch zoals het ooit was: een 
doolhof van kreken en stromen. Het gevolg hiervan is dat ondermeer kansen ontstaan voor de ontwik-
keling van natuur en recreatie. Met name de waterrecreatie krijgt een impuls. 
 
Beschrijving 
Langs de Bandijk komen waterinlaten het gebied in. Deze dienen straks om het surplus aan water 
snel te kunnen afvoeren richting de zee. Een aantal bestaande kreken (waar nu niet kan of mag wor-
den gevaren) wordt verbreedt en aangetakt via nieuw te graven doorgangen aan andere bestaande 
watergangen. 
 
Zo zal het Boomgat en Gat van den Zalm worden verbonden met een kreek naar Werkendam. De Be-
vert zal op deze route worden aangesloten. Door middel van verschillende hoogten in bruggen wordt 
er een zonering toegepast. Zie de onderstaande waterkaart van de Nieuwe Noordwaard. Het Project-
burau maakt onderscheidt tussen: 
• In oranje aangegeven: Kano’s, roeiboten en fluisterboten (kans elektrisch varen); 
• In geel aangegeven: Kleine motorboten geschikt tot een hoogte tot 1,75 meter doorvaart vanaf de 

waterlijn. (kans elektrisch varen); 
• In groen aangegeven: Grotere motorboten geschikt tot een hoogte tot 2,75 meter doorvaart vanaf 

de waterlijn (kans elektrisch varen); 
• In lichtblauw aangegeven: Staande mastroute. (kans elektrisch varen, maar is reeds aanwezig). 
• In rood aangegeven: Verboden toegang. 
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Polder Jantjesplaat en Catharinapolder 
Deze twee polders staan ook voor een belangrijke verandering. Hier is tevens sprake van een toe-
komstige ontpoldering. Het Projectbureau Noordwaard heeft deze twee locaties tot nu toe bestempeld 
als zoekgebied voor kano’s. Wellicht zou hieraan elektrisch varen kunnen worden toegevoegd. Reden 
te meer om op termijn passanten op te kunnen vangen vanuit Dordrecht (zie ook rapport: “Aanlegeling 
in de Biesbosch (2010): BWZ-ingenieurs/Dynautique). Een definitief ontwerp voor deze gebieden is 
nog niet voorhanden. 
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Afb. 7 Greenline 33 Hybrid op Hiswa te 
Water 2011 

4 Verkenningen 

4.1 Verkenning vergelijkbare gebieden 

Friesland, Overijssel (Volgt). 
 

4.2 Verkenning oplaadstations en mogelijke locaties 

Verkenning oplaadstations 
Oplaadstations, veelal in de vorm van een zuil en voorzien van een aantal CEE contactdozen, zijn in 
vele maten en soorten verkrijgbaar. Ook de afgezekerde ampèrages zijn verschillend. De keuze voor 
een bepaald oplaadstation is onder andere sterk afhankelijk van: 

• Soort gebruikers; 
• Aantal gebruikers; 
• Gewenste laadsnelheid; 
• Wijze van betalen; 
• Mate van “hufterproof”; 
• Locatie waar het punt staat. 

 
Het elektrisch varen in sterk in opkomst. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. De 
techniek wordt steeds beter en daarmee worden de prestaties van de elektromotoren en accu’s 
steeds beter.  
 
Gezien de landelijke trend van steeds groter wordende boten 
met meer comfort, spelen de werven van elektrische boten hier 
ook op in: motoren worden sterker, actieradius groter en presta-
ties beter. Twee mooie voorbeelden van dergelijke schepen zijn 
de “Greenline 33 Hybrid” (winnaar HISWA motorboot van 2010) 
en de “Excellent 1200/Hybride” van Excellent Yachts. Deze 
schepen kunnen zowel conventioneel als ook elektrisch varen. 
In tegenstelling tot het verleden kan een snelheid worden be-
haald van ca. 8 knopen (12 a 13 kilomoter per uur) puur varend 
op elektra. Maar ook de kleinere boten worden voorzien van betere accupakketten met sterkere moto-
ren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Biesbosch “trekt” nu al vrij grote schepen aan. Tevens ook wat kleinere. Maar zoals eerder bleek 
volgt de Biesbosch ook de landelijke trend. Er mag dus vanuit worden gegaan dat indien men over 

Afb. 6 Beroepsvaart voor anker 

Afb. 8 Excellent 1200/Hybrid in actie op zee 
Bron: website Excellent Yachts 

Afb. 9 Lithium Accupakket met motor in een 
sloep tijdens proefvaart Hiswa te Water 2011 
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gaat stappen op elektrisch varen, de laadpunten geschikt moeten zijn voor de grotere schepen met 
grote accupakketten. 
 
Indien oplaadpunten worden geplaatst in het gebied, is het raadzaam deze af te zekeren met 16 amp. 
Grotere accu’s zullen iets langer doen over de oplaadtijd. Het aantal aansluitingen is sterk afhankelijk 
van locatie en daarmee ook het gebruik.  
 
Dit geldt ook over de wensen die er zijn voor wat betreft betaling per Kw/u. Tegenwoordig zijn er legio 
aan mogelijkheden: 

• Muntsysteem dmv muntproever (gevoelig voor vandalisme/diefstal); 
• Betaling per mobiele telefoon; 
• Elektronische betaling op rekening; 
• Zogenaamde Sepkey betalingen. 

 
Vele mogelijkheden zijn te verkrijgen met overal een eigen prijskaartje eraan vast. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verkenning locaties 
Nu bekend is waar de gebruikers van de Biesbosch varen, waar ze vandaan komen en hoeveel het er 
ongeveer zijn, kan een inschatting worden gemaakt van mogelijke locaties om oplaadpunten te reali-
seren. Nadat de definitieve locaties worden vastgesteld tijdens de werkgroepbijeenkomst zal gekeken 
worden naar het soort oplaadpunt, de capaciteit en het aantal aansluitingen.  
 
In dit deel van dit hoofdstuk zullen zoeklocaties worden aangegeven. Het wil niet zeggen dat op elk 
van deze locaties een punt moet komen. Dit dient ter discussiepunt terug te komen op tijdens de 
werkgroepbijeenkomst. 
 
In onderstaande kaart zijn de zoekgebieden aangegeven voor de plaatsing van de oplaadpunten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 10 Twee verschillende oplaadzuilen 

Hiernaast staan twee oplaadzuilen van de firma “Seyse-

ner”. Beide zijn in alumnus uitgevoerd. De linkerzuil heeft 

een betalingssysteem, waarbij de gebruiker later een reke-

ning krijgt thuisgestuurd. Deze zuil heeft één oplaadpunt 

van 230 V. De rechterzuil heeft een muntbetaalsysteem, 

voorzien van drie 230V aansluitingen en één krachtsstroom 

aansluiting (380V). Ze staan op een betonnen sokkel in de 

bodem verankerd. 
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Afb. 11: Zoeklocaties oplaadpunten 

 

 

4.3 Verkenning subsidiemogelijkheden 

 Volgt. 
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5 Planfase 

5.1 Vaarroutes en oplaadpunten definitief  

Uitkomsten werkgroep. 
 
Motivatie 
Er is gekeken naar de entrees tot het gebied, de plekken waar aangelegd kan worden en waar het 
enig toezicht en beheer goed uit te voeren is. Daarnaast is gekeken naar de netvoorzieningen voor de 
aanlevering van elektra. Bovenstaande locaties komen dan het beste uit. Tevens zijn in de deze 
plaatsen ook ondernemers gevestigd die ook gebruik kunnen gaan maken van deze laadpunten, in-
dien gewenst. Werkendam en Spieringsluis zijn belangrijke locaties voor de toekomstige Nieuwe 
Noordwaard. Gezien het feit dat hier nieuwe vaarwegen worden aangelegd en het elektrische varen in 
deze nieuwe natuur veel kansen heeft. 

Afb. 6 Beroepsvaart voor anker 


