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SAMENVATTING

Intoenemende matekrijgtWaterschapVallei &Eemtemaken metrecreatief medegebruikvanwatergangen,
onderhoudspaden endijken.Derecreatieve druk groeit.
Meewerken aanmogelijkheden voor recreatief medegebruik hoorttot demaatschappelijke functies diehet
waterschap heeft.Tegelijkertijd kanhetwaterschap door recreatief medegebruik heteigenimagoversterken.
Hetbeleid isdat hetwaterschap waar mogelijkwatergangen,onderhoudspaden enwaterkeringen wilopenstellenvoor permanente entijdelijke vormenvanrecreatief medegebruik. Deopenstelling moetwelteverenigenzijn metdeprimaire takenvan hetwaterschap endeveiligheidvandegebruiker moet gegarandeerdzijn.
Bovendien moet bij openstellingrekeningworden gehouden metdebelangenvanomwonenden enandere
functies.
Hetambitieniveau datbijdit beleidhoort,issamentevatten als "reageren opinitiatievenvananderen,intern
eenactieve houding".Datiseenbelangrijkeveranderingtenopzichte vandehuidige situatie. Nukanhet
waterschap ongeveer dehelftvandeverzoekentot medewerkingniethonoreren.
Hetwaterschap werkt meeaaninitiatieven vananderen op hetgebiedvanrecreatief medegebruik. De primairetakenvan hetwaterschap blijvendehoofdtaken enhetwaterschap zaldaarom nietzelfinitiatieven nemen
voor hetaanleggenvan routesenvoorzieningenvoor recreatief medegebruik. Steedszalwordensamengewerkt metanderen.
Eenintern actieve houdingbetekent dat hetwaterschap bijdeeigenwerkzaamheden actiefzoekt naarmogelijkhedenvoor recreatief medegebruik.
Bijde uitwerkingvandehoofdlijnenvan hetbeleidvoor recreatief medegebruik zalhetwaterschap zichvooral
opdeonderstaande punten moetenrichten.
- Recreatief medegebruik organisatorisch enfinancieel indeorganisatievan hetwaterschapinbedden.
Voor hetwaarmakenvan hetbeoogde ambitieniveau voor recreatief medegebruik zalformatie binnen het
waterschap nodigzijn.
- Opstellenvaneenplanwaarin metredenen omkleed isaangegevenwelkewatergangen,onderhoudspaden
endijken hetwaterschap voor recreatief medegebruik wilontwikkelen.Landschap,ecologieencultuurhistorie endebelangenvananderefuncties enbetrokkenen zijn belangrijke bouwstenen voor eendergelijk
plan.
- Inalgemene zindeaspectenveiligheid enaansprakelijkheid met betrekkingtot recreatief medegebruik bij
hetwaterschap onderzoeken.
- Versterkenvandesamenwerking metandere partijen.
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INLEIDING

InhetWaterbeheersplanVallei &Eem2000-2004enin het BeheersplanWaterkeringenVallei &Eem20022006isopgenomen dat hetwaterschap voor hetbeheersgebiedvanhetwaterschap eenplanvoor recreatief
medegebruik vanwatergangen,onderhoudspaden enwaterkeringen opstelt. Metdeze notageeft hetwaterschapeenaanzettot deuitvoeringvandit beleidspunt.
Hetwaterschap heeft als primairetaken dezorgvoor drogevoeten envoorvoldoende watervanvoldoende
kwaliteit opdejuiste plaats.Bijdeuitvoeringvandezetaken houdt hetwaterschap ook rekeningmetonder
andere landschap,natuur,cultuurhistorie enrecreatie.Momenteel biedt hetwaterschap opverschillende
manierengelegenheidvoor recreatief medegebruik. Beslissingen over recreatief medegebruik wordenechter
opadhocbasisgenomen.Erisbehoefte aaneenbeleidskader opdit vlak. Datwilzeggeneenkadervoorvergunningverleningopgrondvandekeureneenkaderdateenleidraadisvoor het handelenvanbeleidsmakers,beheerders enuitvoerders bij hetwaterschap.

DEFINITIE

Recreatief medegebruik betekent voor hetwaterschap globaal hetvolgende:
- Het biedenvan mogelijkheden voor recreatief medegebruik vanwatergangen,onderhoudspaden endijken,
voor zover datverenigbaar ismetdespecifieke waterschapstaken,delocale eigendoms-enrechtssituatie
envoor zover het past enaansluit bij anderefuncties.
Totrecreatief medegebruik behoren onder meer hengelsport, kanovaren,roeien,zwemmen,wandelen,fietsen(ook op mountainbikes),schaatsen en paardensport.
- Hetgebruikenvan recreatie alsvisitekaartje, zodat debekendheid metendebetrokkenheid bij hetwaterschapendienstakentoeneemt.
Met namebij het laatste punt ligt ereennauwerelatietussen communicatie enrecreatie.Eenaantalmaatregelenvoor recreatie bevindt zichop hetgrensvlakvancommunicatie enrecreatie.

HET PROCES

Eerstestap omte komentot eenplanvoor recreatief medegebruik isdevoor uliggende nota Hoofdlijnen
beleid recreatief medegebruikVallei &Eem.Indezenota ishet recreatieve beleidop hoofdlijnen geformuleerd.Tevensbevat denotaaanzettenvoor deuitwerkingenuitvoeringvanditbeleid.
Doelvandenota istekomentot eengemeenschappelijk kadervoor hetrecreatieve beleid binnen hetwaterschap.Wanneervoor hetwaterschap duidelijk iswat deessentie isvanhet beleidvoor recreatiefmedegebruik, kanmetexterne partijen dit beleidverder worden uitgewerkt enuitgevoerd. Denota isook eenbasis
voor eenbeleidsregel recreatief medegebruik alsaanvullingopdekeurvan hetwaterschap.
Denota isdusvooraleeninterne nota.Dat uit zichonder meer indewerkwijze.
- Voorafgaand aanhetformulerenvan het beleidzijn interviews gehouden metvertegenwoordigers vande
verschillende bij recreatief medegebruik betrokken afdelingen enhet bestuur.
Devisiesenmeningen dieindeinterviews naarvoren kwamenover dekansenen knelpuntenvoorrecreatie bij hetwaterschap,vormen belangrijke bouwstenenvoor hetrecreatievebeleid.
- Tijdens hetopstellenvan het beleidvoor recreatief medegebruik enbij deafrondingvandenotazijn informatiebijeenkomsten gehoudenwaarbij geïnterviewden,dedirectie enhetdagelijks bestuur aanwezig
waren.Deuitkomstenvandedaargevoerde discussieswareneenandere belangrijke bouwsteen.

DE INHOUD

Denota Hoofdlijnen beleid recreatief medegebruikVallei &Eemisalsvolgtopgebouwd.
- Hoofdstuk 1 omschrijft deaanleiding,het doelendeopzetvandenota.
- Hoofdstuk 2omvateenverkenningvan hetmeest relevante bestaande beleid,dehuidige situatie enont-
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Hoofdstuk 3isdekoersbepaling,datwilzeggengeeft dehoofdlijnenvan hetbeleidvoor recreatiefmedegebruik weer.
Inhoofdstuk 4wordt koersgezet:dit hoofdstuk geeft mogelijkheden aanvoor de uitvoeringvanactiepuntenengeeft aanwelkerolhetwaterschap daarbij kanspelen.
Hoofdstuk 5geeft aanwelke aspecten aandeorde komen bij de uitvoeringvandezeactiepunten enis
daarmee eenschakelnaar hetvervolgopdezenota.

Recreatief medegebruik,WaterschapVallei &Eem •
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2 VERKENNING

Dit hoofdstuk verkent desituatie vanrecreatief medegebruik. Heteerste deelvandit hoofdstuk beschrijft een
selectie vanhet relevante, bestaande eninontwikkeling zijnde beleid opverschillende niveaus. In hettweede
deel komen de bestaande recreatieve situatie en relevante ontwikkelingen indeGelderse Vallei in beeld. Tot
slot komen de huidige situatie bij hetwaterschap en kansen enknelpunten voor recreatie aandeorde.

2.1

BESTAAND BELEID EN BELEID IN ONTWIKKELING

Voor hetwaterschapsbeleid voor recreatief medegebruik isvooral hetbeleid vande provincies, gemeenten en
recreatieschappen vanbelang. Eenaantal relevante beleidstukken isvoor deze notitie verkend.
Uit deze korte verkenning komt onder meer naar voren dathetwaterschap niet vanal het relevante beleid op
de hoogte is.Zois hetwaterschap niet of maar tendele opde hoogte vanhet beleid voor recreatief medegebruik datde betrokken provincies engemeenten hebben ontwikkeld. In hetonderstaande isdaarom een
selectie vanbeleidsnota's gegeven. Hetiseenaanzet voor een beleidskader.

RIJKSBELEID

Op rijksniveau isonder meer hetStructuurschema Groene Ruimte 2vanbelang. Eenvande punten die daarin
staan vermeld,isdatwaterschappen hunbeheersgebieden moeten openstellen voor recreatief medegebruik.

PROVINCIAAL BELEID

Het beleid voor hetzogenaamde reconstructiegebied Gelderse Vallei/Utrecht Oost isvan belang voor het
waterschap. Eengroot deelvanhetbeheersgebied vanhetwaterschap ligt indit reconstructiegebied. In dergelijke reconstructiegebieden zal,navaststelling vande Reconstructiewet, de ruimtelijke structuur van landbouw, natuur, bos,landschap, recreatie,water, milieu,woon- werk en leefklimaat en infrastructuur integraal
worden aangepakt.
De reconstructiecommissie in oprichting heeft eenstartnotitie voor eenmilieueffectrapportage uitgebracht.De
daarin genoemde doelen voor recreatie zijn onder meer hetzoeken vanintotaal 450-950 havoor het verplaatsenvanverblijfsrecreatie vandeVeluwe ende Utrechtse Heuvelrug, uitbreiding vanbestaande campings en
nieuwe verblijfsrecreatie. Erbestaan ideeën de routestructuren teversterken,vooral in stedelijk uitloopgebied.Verder zoudeaanlegvan 3zogenaamde transferia hetmogelijk moeten maken dat recreanten voorde
Veluwe ende Utrechtse Heuvelrug vanhetenevervoermiddel op hetandere kunnen overstappen.Ten opzichtevande huidige situatie zoudeoppervlakte dagrecreatieterreinen (Ede,Zeumeren, stedelijk uitloopgebied)
in 2015verdubbeld moeten zijn enzouden er 5keer zoveel op recreatie entoerisme georiënteerde bedrijven
moeten komen.

GEMEENTELIJK BELEID

Op gemeentelijk niveau is het recreatieve beleid vandegemeente Amersfoort eengoed voorbeeld hoe
gemeenten metrecreatie omgaan.
Nieuw in hetAmersfoortse recreatiebeleid ishetthema Amersfoort enwater. Degemeente wil daarbij
inzetten op:
- hetbeter benutten vandemogelijkheden voor waterrecreatie, vooral openaande Eem;
- hetkoesteren en uitbouwen vanrondvaartmogelijkheden opgrachten enbekenen
- hetnagaan in hoeverre enopwelke wijze hetwater endeoevers indestad beter benut kunnen worden
voor (sportief-)recreatieve doeleinden, zowel indezomerperiode (varen,vissen endergelijke), alsinde
winter (schaatsen).
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Amersfoort ziet naVathorst geen mogelijkheden meervoor grote stedelijke uitbreiding enwilzichvooralgaan
inzettenvoor binnenstedelijke herontwikkelingen investeren indezogenaamde regionale enstedelijkegroenblauwestructuur. DeEemendebekenzijn belangrijk voor diestructuur envormen delenvantwee recreatieve
hoofdroutes door destad:
- Noord-zuidroute:Arkemheen-Vathorst-Zielhorst-Liendert-Binnenstad-Heiligenbergerbeek/LeusderkwartierDenTreek-Leusderheide;
- West-oostroute: Eem-lsselt-deSchans-Eemkade-Binnenstad-BarneveldseBeek/Valleikanaal-Stoutenburg.
Ookandere gemeenten hebben eenrecreatiebeleid waarop hetwaterschap kaninhaken enwaaraan hetkan
meewerken.

BELEID WATERSCHAP VALLEI & EEM

Eenaantal beleidsnota's enbeheersplannenvan hetwaterschap isvan belangvoor het beleidvoor hetrecreatief medegebruik.
Watervisie 2001
Denota Kansen,keuzenencoalities geeft dewatervisie voorWaterschapVallei &Eem.Dezebevat dewateropgave die erinhet beheersgebied ligt in hetkadervanhetWaterbeheer 21eeeuwendebeoogde reconstructie indeGelderseVallei. Trefwoorden indewatervisie zijn het uitvoeren vandetrits "vasthouden,bergen,
afvoeren", hetzoeken naar gebiedenvoorwaterbergingencoalities tussen natuuren landschap,hetwerken
aanduurzaamstedelijk waterbeheer enbeschermingvandezogenaamdewaterparels met kwelwatervan
hoge kwaliteit.
Recreatie ofrecreatief medegebruik hebben indewatervisie niet specifiekaandachtgekregen.
Waterbeheersplan
HetWaterbeheersplan Vallei &Eem2000-2004 geeft aanhoehetwaterschap hetrijks-enprovinciale beleid
wilvertalen inbeleidvoor enbeheervan het oppervlaktewater.
Doelstellingvoor recreatie isdat hetwaterschap bijzijntaakuitoefeningrekeningwilhoudenmetrecreatie.
Hetgaatdaarbij omhetreguleren enwaar mogelijk medewerkingverlenen aanbepaaldevormenvanrecreatief medegebruik vanwatergangen,onderhoudspaden enwaterkeringen.Waarmogelijk zaldat insamenwerkingmet recreatieschappen moetengebeuren.Het beheersplan signaleert dater meeraandacht ontstaatvoor
debelevingswaarde vanwater. Doorstedelijke uitbreidingen neemt devraagnaar recreatief gebruikvan
watergangen,onderhoudspaden enwaterkeringen toe.Recreatie dient eenintegraal onderdeeltezijninde
plannenvan hetwaterschap. Recreatie kanechter instrijd zijn metanderefunctiesvanwatergangen enhet
gebruikvanomliggende gebieden.Hetwaterschap zaldaarom recreatief gebruik zoveelmogelijk geleidenen
bijactiviteiten vanderden pro-actief optreden enzoeken naarwin-winsituaties. Hetwaterschap stelt eenplan
opvoor recreatief medegebruik, insamenwerking metderecreatieschappen, provincies,gemeenten,maatschappelijke organisaties engrondeigenaren.Voordit plan iseenkostenpost opgenomen.Het onderhavige
rapport Hoofdlijnen beleid recreatief medegebruik WaterschapVallei &Eemisdeinterngerichte aanzetvoor
dit plan.
Beheersplan Waterkeringen
Het BeheersplanWaterkeringenVallei &Eem2002-2006 geeft weer hoehetwaterschap inhet kadervan
Waterbeheer 21eeeuwomzalgaanmet het dijkbeheer.
Waterkeringen zijnvaak als recreatieve route ingebruik bijwandelaars enfietsers. Bovendien isdeoever
vaakalsvisplaats ingebruik. Hetwaterschap stelt zichtendoelhet recreatief medegebruik vandewaterkeringte bevorderen,voor zoverdewaterkering niet als privé-terrein isingericht. Eisendie hetwaterschap daarbijsteltzijndat het medegebruik geennegatieve invloed maghebbenopdeveiligheid enhetgebruikvande
aangrenzende gronden moetworden meegewogen.Bovendien moeten dekosten die hetwaterschapvoor het
medegebruik moet makenin redelijke verhoudingstaantot dekostenvoordekerntaken.
Totdevoor deperiode 2002-2006 te nemenmaatregelen behoren hetontwikkelen enregulerenvan hetopenbaar medegebruik vanwaterkeringen entegelijkertijd het particulier gebruikvanwaterkeringen beperken.
Andere maatregelen zijn het positief meewerken aan hetopenstellen eninrichtenvanwaterkeringenvoor

Hoofdlijnen beleid recreatief medegebruikWaterschapVallei&Eem

recreatieve routesenvoorzieningenvoor recreatief medegebruik.Ookindit beheersplan ishetopstellenvan
eennotaover recreatief medegebruik opgenomen.Voorelkvandemaatregelenzijn uitvoeringskosten
begroot.
Keur
Indekeurzijn degebods-enverbodsbepalingen voor deterreinen vanhetwaterschap opgenomen.Voor
recreatief medegebruik isvan belangdat hetverboden iszichbinnen kernzonesenbeschermingszonesvan
waterkeringen enopeninwatergangen enhunoeverste bevindenwanneer dat opeenvoor het publiek kenbarewijze isaangegeven.Aanleggenvanvaartuigen envlotten magslechts opdaarvoor ingerichte plaatsen.
Het bestuur kanvoor dezebepalingen ontheffingverlenen.

2.2

GLOBALE INVENTARISATIE RECREATIEVE ROUTES ENOBJECTEN

Derecreatieve druk opdeValleivanuit destedelijke gebieden indeValleigroeit. Bovendien neemt derecreatieve drukvanuit de RandstadopdeValleitoe.Deskundigenverwachten dat hetaantal recreantenvanuitde
Randstad nogverderzalgroeien.
Met betrekkingtot deverblijfsrecreatie zalook dedruktoenemen.Vanwegedebeschermde statusvande
Veluweende Utrechtse Heuvelrugzaldeverblijfsrecreatie naar onder meerdeValleiverschuiven.
Bijveelvandesteden indeVallei liggen belangrijke recreatieve uitloopgebieden indeaangrenzende bosgebieden.Dezegebiedenzijnergintrek,maarkwetsbaar. Hetisnodigdatderecreantenzichmeerverspreiden
enderecreatiemogelijkheden indeValleitoenemen.Snelwegenenspoorlijnen zijn echtervaakeenbarrière
tussen destadendeVallei.Voorbeelden zijndeA12 bij EdeendeA1endeA28bijAmersfoort. Recreatieve
routes langswatergangen kunnen bijdragen aanhetslechtenvandergelijke barrières.
Hetwaterschap heeftverschillende soorten "klanten":
- Recreantenvan buitenenbinnen hetgebied diegebruik makenvande(middel)langeafstandswandelingen
en-fietstochten.
Voor henzijn rust ennatuur- en landschapsbeleving belangrijk.
- Hondenuitlaters,sporters enkorteafstandswandelaars en-fietsers.
Zijkiezeneenbepaalde route,rust ennatuur- enlandschapsbelevingzijn minder belangrijk.
- Recreanten diegebruik makenvandedagrecreatiegebieden.
Zijkomenvoor hetwater enhetstrand.

2.2.1

WANDELEN ENFIETSEN

Hetbeheersgebiedvan hetwaterschap kenteengroot aantalwandel-enfietsroutes die nagenoeghetgehele
gebied dekken (zie kaart 1).Hetgaatomonderdelenvan langeafstandswandel- en-fietsroutes,zoalsdeLAWroutesenNivonpaden diehetgebied doorsnijden oferbeginnen/eindigen.Maarookomkortere rondroutes
diegeheelofgedeeltelijk inhetbeheersgebied liggen.Totdie laatste behorenonder meerdezogenaamde
Boerenvalleiroutes,wandelingen inhet RenkumsebeekdalenNS-wandelingen.Voor het merendeelvande
routesgeldt datdaarvoor eenbeschrijving beschikbaar is.
Inhetalgemeenzijndeuiterwaarden bewandelbaar.
Devoornaamste wandel-enfietsroutes zijnopgenomen inbijlage III.
UitdeStadspeiling 2000vandegemeenteAmersfoort blijkt dateenruime meerderheidvandegeïnterviewden
tevreden isoverdehuidige fietsmogelijkheden rondAmersfoort. Debewegwijzering naardefietsgebiedenen
doorAmersfoort laatvaker tewensenover,ofmeniserniet meebekend.Debosgebieden tenzuiden enten
zuidwestenvanAmersfoort zijn het meest populair,vooralonder bewonersvanAmersfoort-Zuid.Ookde
EemvalleiendeEempolderszijn geliefde fietsgebieden.DeGelderseValleien hetgebiedtennoordoostenvan
Amersfoort zijn minder populair. Mogelijk datdeA1endeA28nueenbelemmeringvormen omindeze
gebiedente gaanfietsen.
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KAART 1

Fietsroute
Langeafstandfietsroute
Wandelroute
Langeafstand wandelroute
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DemeesteAmersfoorterszijntevreden overde mogelijkheden ominenrondhunstadtewandelen.Hetminst
positief ismenoverdebewegwijzeringvandewandelroutes.Ookismenregelmatignietopdehoogtevanhet
bestaanvandewandelroutes.Tweederdevandeondervraagden gaatwandelen inAmersfoort, eenderde
buiten deplaats.Populairewandelgebieden zijnonder meer hetstadscentrum,parkSchothorst, het bosten
zuidenvanAmersfoort enBirkhoven/Bokkeduinen. DeGelderseValleiendeEemvalleiende Eempolderszijn
beduidend minder intrek.Meestal rijdt meneerst indeauto naar hetwandelgebiedtoe.
DeStichtingWaterlijn exploiteert eenfietsboot over deEemdieAmersfoort enBunschoten metelkaar
verbindt.
DeStichting Het Utrechts Landschap heeft hetVenster opdeValleigelanceerd.Dat planisonder meer gericht
op natuurontwikkeling enlandschapsherstel inhetdeelvandeVallei dat grenst aanAmersfoort, Leusdenen
Hoevelaken.Indezevisie ontstaat eengroengebiedvlak bijdestadmetvolop ruimte omtewandelen ente
fietsen,maarookomteskaten enkanotevaren.
Inhet beleidsplanvan deUtrechtse recreatieschappen zijntransferpunten/routepunten langsdoorgaande
wegen opgenomen.Datzijnstartpunten voorwandelroutes. Mogelijk dat dieook langswatergangenkomen.
Diverse routepunten zijngepland,maar nogniet inuitvoering.

2.2.2 TOERSCHAATSEN, KANOVAREN EN ROEIEN

Vooral indezomer kanhetwater gebruiktworden voor
kanovaren.Veelalvormen kunstwerken eenknelpunt in
eendergelijke route.Met hetaanbrengenvanvoorzieningen enhet nemenvanbeheersmaatregelen zijnechterveelvandergelijke knelpunten optelossen.
OphetValleikanaal endeHeiligenbergerbeek zijn
kanovoorzieningen.OphetValleikanaal bestaat in principedemogelijkheid eenontsluitingvoor kano's terealiseren door aandeenekant botenteverhuren endeze
eldersweeropte halen.Erligt eenvraagvoormedewerkingbijdeaanlegvanvoorzieningen bijhet
Valleikanaal.
Aande LangesteeginLeusdenvindt kanoverhuur
plaats.Daariseen uitgezette kanoroute van15km,hetzogenaamde "rondje Leusden".BijAmersfoortis
inmiddels ook eenkanoroute uitgezet (zie kaart2).
Opdeinderichtingvandemondingstromende bekenzijn moeilijk rondtochten te maken,doordat dwarsverbindingen tussendebekenveelalontbreken.
Steedsvaker komt menkanovaarders ook buiten de uitgezette routestegen.
Toerschaatsenvindtvooral plaats opdevaarten enwatergangen in Eemland,opderandmerenenopdestadswateren. Naeen langevorstperiode ishetook mogelijk opde Eemteschaatsen.Daarwordt dandeenigein
hetwaterschap bestaandetoertocht georganiseerd.Schaatsen op hetValleikanaal,debekenendeSchansis
door dewaterstroming maarzeer beperkt mogelijk.
Voor kanovaren entoerschaatsen iseenaantalrandvoorwaarden vanbelang:
- deafmetingenvan hetwater endekunstwerken;
- detoegankelijkheid vandeoeversendebereikbaarheidvanhet water;
- hetwaterbeheer, dat moetzorgenvoor dejuiste hoeveelheid water vanjuiste kwaliteit opdejuiste plaats
op hetjuiste moment;
- deattractiviteit vanderoute (mogelijkheden natuur enlandschap te beleven,delengte enobstakels).
Voorbeeldenvanvoorzieningen zijn:deaanlegvansteigers,vlonders,kluunbruggen,trappen intalud,
beschoeiingen,glijgoten,trekstangen,maarooktijdelijke maatregelen alshetaanbrengenvankluunmatten,
bebordingenwindschermen.Beheersmaatregelen zijnonder meer: hetdichtenvanwakkenentijdigbaggeren.
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KAART 2
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Roeien inverenigingsverband vereist brederwater danvoor kanovaren.InAmersfoort isde roeivereniging
Hemusactief. Dezebepleit deaanlegvaneencoachpad langsdeEem,eventueel gecombineerd meteen
recreatief fiets-envoetpad.Eendergelijk coachpad moet minimaal 2kmlangzijn,vrijzicht op hetwater biedenenenigeverhardinghebben.

2.2.3

VAREN MET MOTORBOTEN ENZEILEN

mfei

Jachthavens bevindenzichaandeSchans,langsde Eem,inSpakenburg,Nijkerk enWageningen.
DeStichtingWaterlijn exploiteert eenrondvaartboot indebinnenstadvanAmersfoort enonderhoudt eenpendeldienst over deHeiligenbergerbeek. In2001heeft metsucceseenfietsboot overdeEemproefgedraaid.
Begin-eneindpunt zijnAmersfoort enBunschoten meteenaantalstopsdaartussen.Besloten isde exploitatie
vandefietsboot voort tezetten.Hetwaterschap iseenvandefinanciersvandit initiatief.
Waterrecreatie is nogsteedseengroeisector. IndeValleiisvooralwaterrecreatie tevinden opdeEem, de
randmeren endeNeder-Rijn.Watersporters diegebruik makenvanjachthavens langsde Neder-Rijn komen
echter niet deValleiin.

2.2.4

OVERIGE ROUTEGEBONDEN RECREATIE

Skeelerroutes
IndeVallei loopt eenaantal ingidsen beschrevenskeelerroutes. Deskeelerroutes liggenvoor het grootste
deelopgeasfalteerde wegen. Aangezien hetwaterschap geenwegenbeheert,heeft hetindepraktijk weinig
te makenmetdezevormvanroutegebonden recreatie.Onduidelijk isofdat indetoekomst welhet gevalzal
zijn.
Ruiterpaden
VooralopdeVeluweende Utrechtse Heuvelrugzijn ruiterpaden aangelegd.IndeValleizelfzijnweinig ruiterpaden. Ruiterpaden langswatergangen kunnen problemen opleverenvanwege erosie diedoor het gebruik
ontstaat. Indehuidige praktijk komt eendergelijk probleem (nog) nietvoor.

2.2.5

VISSEN

Voorhet heleValleikanaalvanAmersfoort tot deNederRijnisinsamenwerking metdeOrganisatie voor
Binnenvisserij eenvisstandsbeheersplan gemaakt.Er
zijn drievisverenigingen actief: Amersfoort,Woudenbergen Veenendaal.
Indeinterviews kwamenookervaringen metvissers
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naarvoren: "Vissersstellen eisenaanhet maaibeheer.Aandeenekantwillenvisserswelbegroeiing.Datis
goedvoor devisstand.Aandeandere kantwillen zegeenbegroeiingombeter te kunnenvissen."Verder
willenvissersgeen kano'senstellenzijeisenaandewaterkwaliteit. Hetliefst hebbenzijafgesloten gebieden
waargeenandere mensenkomen.

2.2.6

ZWEMMEN EN OEVERGEBONDEN RECREATIE

Inhet beheersgebiedvanVallei &Eemliggendevolgende zwemwateren: Henschotermeer,Zeumeren, De
Zanding,Midden-Veluwe,Overbosch enArierstrand.
Uiteenregio-onderzoek naar recreatie rond het Henschotermeer blijkt dat hetHenschotermeer een recreatief
kerngebiedvormt.
Dewaterkwaliteit vanhet Henschotermeer ismoeilijk tehandhaven.Hetwater zakt namelijk indezomerweg
enwateraanvoer van buiten isernauwelijks. Ditgeldt ook,zij hetin mindere mate,voor anderezwemwateren.
Dezwemwaterenvallenvoorwat betreft decontrole opdekwaliteit van hetzwemwater onder het beheervan
hetwaterschap.
Voor deintensieve dagrecreatiegebieden Zeumerenen Nieuw Hulckestein zijnontwikkelingsvisies gemaakt.
DeNeder-Rijn heeft recreatieve waarde alszwemwater,aliszwemmen officieel niettoegestaan.
Veelgemeenten hebben behoefte aaneenrecreatiepias indenabijheid.Echter,devraagnaar oeverrecreatie
stagneert.

2.2.7

INFORMATIEVOORZIENING EN OVERIGE VOORZIENINGEN

Momenteel ishet bezoekerscentrum Arkemheen/stoomgemaal HertogReinout alsinformatievoorziening bij
hetwaterschap ingebruik. DeEemlandhoeveindeEempolder isvanuit eenparticulier initiatief opgericht.Het
waterschap geeft hierook informatie,bijvoorbeeld over slootkantenbeheer.
VoordeGrebbelinie heeft deStichtingGrebbelinie BovenWatereenplanontwikkeldvoor drie totzeven
bemande educatieve informatiecentra, zogenaamdevertelpunten.
VerderisinhetgemaalEemneseen kleine expositieruimte dieeenenkele keeropen is.Ook heeft hetwaterschapopeenaantalplaatsen informatieborden geplaatst,vaak insamenwerkingmet anderen.Eenaantalvan
dezeborden staat langsde Heiligenbergerbeek enopkruisingen vanpaden metbeken.
DeUtrechtse recreatieschappen doen regelmatig belevingsonderzoek. Daaruit komt naarvoren datveelrecreanten banken missen.Banken bewerkstelligen dat mensen ineengebiedverblijven.

2.2.8

ACCOMMODATIE

Inhetgebied bevindt zicheenaantalagrarischeondernemers dieop hun bedrijf ookeenrecreatieve takhebben.Eengroot aantalvanhenisverenigd indeVerenigingVallei &Boerderij.Hetaantal plaatsenvoorverblijfsrecreatie bij agrarische ondernemers zaltoenemen nueengrote gemeentealsBameveldhetaantal
standplaatsenvoor hetzogenaamde kamperen bijdeboeroptrektvan 5naar10/15plaatsen.
DeVeluwe ende Utrechtse Heuvelrugzijn gebieden meteenbeschermde status.De Veluwe isaleen nationaal
park,de Utrechtse Heuvelrugiseennationaal park inoprichting.Verblijfsrecreatie strooktveelalnietmetdie
status. Beide provincies hebben het beleidverblijfsrecreatie opgevoelige locaties teverplaatsen naaronder
meer derandenvan de Vallei.
2.2.9 RECREATIEVEDEELGEBIEDEN

Inhet beheersgebiedvan hetWaterschapVallei &Eemzijn globaaldevolgende deelgebieden teonderscheiden. Elkdeelgebied heeft zijn eigen recreatiefaccent.

JA
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Uiterwaardengebied vandeNeder-Rijn (wandelen)
Sprengengebied bij Renkum (wandelenvan brontot rivier,cultuurhistorie)
Het Binnenveld,datfungeert alseenstadstuin vanwegedeomringende bevolkingsconcentraties in
Wageningen,Ede,RhenenenVeenendaal (wandelen,fietsen,vissen)
Grebbelinie/ValleikanaalVeenendaal-Amersfoort
Landgoederenzone Nijkerk-Scherpenzeel (wandelen,fietsen,recreatieve kansen,verbindingszones)
FlankvandeVeluwe-hetagrarisch gebied Kootwijkerbroek-Lunteren (extensiefwat betreft recreatie)
Veluwe (verblijfsrecreatie,wandelen,fietsen)
Utrechtse Heuvelrug (campings,wandelen,fietsen)
Landgoederenzone Utrechtse Heuvelrug,westelijk vanValleikanaal (wandelen,fietsen)
Eemvallei(fietsen, varen)
PolderArkemheen (fietsen, varen)
Stedelijk uitloopgebied Amersfoort (nuvooral DenTreek,laterook meeroostelijk; planvoorde
Wieken/Vinkenhoef)

2.3

RECREATIE BIJ HET WATERSCHAP

Omeenrecreatiebeleidvoor hetwaterschap opte kunnen stellen,ishet nodigtewetenwat dehuidige praktijk bij hetwaterschap isop hetgebiedvanrecreatie.Enwelke knelpunten worden ervaren enwelke kansener
liggenvoor deontwikkelingvanrecreatie bij hetwaterschap.Omhierin meer inzicht teverkrijgen zijnvier
interviewsgehouden methet bestuur enmedewerkersvanhetwaterschap. Uitdezeinterviews komt hetvolgende beeldvandehuidige situatie enkansenenknelpuntenvoor recreatie bij hetwaterschap naarvoren.

2.3.1

RECREATIE IN DEPRAKTIJK

Momenteel ontbreekt eenrecreatiebeleid bij hetwaterschap. Beslissingen over recreatieve activiteiten hebben
eenadhoc karakter.
Tweetypenaanvragenvoor recreatie komenbinnen bij hetwaterschap:
- Aanvragenvoor deaanlegvan infrastructuur envoorzieningen,bijvoorbeeld een langeafstandswandelpad.
Dezevragenzijn adhocafgehandeld ofgeparkeerd,inafwachtingvanderecreatienota.
- Aanvragenvoor eenmalige activiteiten,zoalsaanvragenvoorwandeltochten,viswedstrijden,ruitertochten,
survivaltochten envossenjachten.
Oftoestemming,datwilzeggenontheffingvandekeur,wordt gegevenvoordergelijke activiteiten,isafhankelijkvandeschadedieteverwachten isendegevoeligheid inverband metomwonenden.
OpzichtersvandesectorWaterbeheer en-Keringrapporteren onregelmatigheden, bijvoorbeeld het aanrichten
vanschadeofbetredingvanafgesloten gebied.Komenzijerniet uit,dangaateenzaaknaardeafdeling
Handhaving.
Onlangs isdekeur gewijzigd.Hetgebruikvangrondenvan hetwaterschap langswatergangen isnutoegestaan, behalve alseenverbod geldt.
Als hetwaterschap metrecreatiete maken heeft,gaatdatveelalomdehengelsport.Samenmetvisserswordt
onder meereenvisbeheersplan opgesteld.
Hetwaterschapverleentvisvergunningen.Instedelijk gebied ligt dietaakvaakbijdegemeente,wanneerdie
dewatergangen beheert. Hetwaterschap isinoverleg meteenaantal gemeenten over hetoverdragen vanhet
beheervanstedelijk water aanhetwaterschap. Dankomtookdeverleningvanvisvergunningen bij hetwaterschap.

2.3.2

KANSEN EN KNELPUNTEN

Vandeervaringen diezijn opgedaan metrecreatie endewensenenideeëndie binnen hetwaterschapleven,
valtveelte leren.Daaruit kunnen kansenenknelpunten wordengedestilleerd.
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KNELPUNTEN

Beheerversus beleid
Binnenhetwaterschap kijken mensenvanwaterbeheer anderstegen recreatie aandanmensenvanwaterbeleid. Bijwaterbeheer ziet meneenaantal negatieve effectenvan recreatie.Beeldvormingdoor praktijkvoorbeeldenspeelt daarbij eenbelangrijke rol.Hetzijn beeldenvanloslopende honden dieschapenopjagenen
vanvervuiling.DesectorWaterbeheer/Waterkering signaleert dat agrariërs door dezeproblemen bezwaren
hebbentegen recreatief medegebruik vanwatergangen en/of oevers.Sommigen ervaren dat doordiebeeldvormingbijvoorbeeld langeafstandswandelpaden niet tot standzijn gekomen.Menheeft het gevoeldatdaarmeeeenkans isgemist.
Menvoelt detegenstelling,maardieervaart mennietalsonoverbrugbaar. Zowelbijwaterbeheer alsbijwaterbeleid bestaat eenpositieve instellingtenaanzienvanrecreatie.Watbetreft recreatie maakt hetwaterschap
eenontwikkelingsproces door. Metgoede begeleidingvandat procesisveeltebereiken.
Ontbreken beleid
Diverse mensen binnen hetwaterschapvoeren aandat meneenrecreatiebeleid mist. Recreatiewordt nuad
hocbekeken.Menzoumeer integraal moetendenken.
Kosten
Zowelhetambtelijk apparaat,alshet bestuur onderschrijven hetopstellenvaneenrecreatiebeleid.Maarde
kostenvoor recreatief medegebruik moeten ineenredelijke verhoudingstaantot dekostenvoordekerntaken. Voor recreatief medegebruik moeten naastinrichtingskosten ook kostenvoor beheer enonderhoud
onderdeelzijnvandekostenramingen.
Inde huidige situatie isdepersonele bezettingtegeringomalle aanvragenvoor medewerkingaan recreatief
medegebruik te kunnen behandelen.Eriseenaanzienlijke achterstand opdit punt.Ongeveer dehelftvande
vragen blijft liggen envergunningenwordenvaak niettijdiggegeven.

f

Relatie met omwonenden
Het recreatieplan zal een duidelijk antwoord moeten
geven op de vraag hoe het waterschap aankijkt tegen
mas,
•~*'-^S5*Sj
• H t t i â i ^ I ^ e r e ' a t ' e m e t omwonenden.Eenvoorbeeld vanhoe
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H j S j l ^ M bepalend derelatie metdeomwonenden opdit
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sÈÊM&ÊÊtïË moment is,ishet langeafstandswandelpad langsde
Modderbeek. Erbestond geendraagvlak voor dit pad
overagrarische grond,omdat inhetverleden istoegezegdgeenpadenoveronderhoudspaden aanteleggen.
Hetwaterschap moetvoorkomen dat betrokkenen te
maken krijgen meteenstroom mensendiegeenrekeninghouden met hunbelangen.Devreesbestaat dat borden in hetterrein deaandachttrekken endaardoor
wellicht teveelmensen naar hetterreinkomen.
Duidelijk isdat hetwaterschap inveelgevallen afhankelijk zalzijnvandemedewerkingvanomwonenden,
omdatveelgrond niet ineigendom isvan hetwaterschap enrealiseringopvrijwillige basis moetgebeuren.

~

Veiligheid enaansprakelijkheid
Meerdere malen komt het aspectveiligheid naarvoren.Met namebijzwemplassen kandatvanwege dewaterkwaliteit eenknelpunt zijn.Sommige gemeenten,zoals LeusdenenSoestwillen zo'n plas,maar hetwaterschap isdaaromwaterkwaliteitsoverwegingen nietzoenthousiast over.
Bijveiligheid isook hetaspect aansprakelijkheid vanbelang.Steedsvaker stellen mensenoverhedenaansprakelijkvoor schade.Eventuele schadeclaims makendatoverhedenextra ophun hoedezijn bijinrichting,
beheer enonderhoud.Datheeft onder meer gevolgenvoor debereikbaarheidvandeoever. Eenvoorbeeldis
Veenendaalwaar bijveelnieuwewatergangen hekjes zijn geplaatst.
Hoedanookzalhetwaterschap aandeopenstellingvoor recreatievoorwaarden moetenverbinden.Maar
bordjes "Betreden opeigen risico" zijn noggeengarantie dat hetwaterschap nietaansprakelijk kanworden
gesteld.Hetisdaaromzaakdat hetwaterschapgevaarlijke situaties aanpakt.
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Waterkwaliteit
Dewaterkwaliteit isinsommige gevallen eenknelpuntvoor recreatie.Vissen kanniet overalinverband met
riooloverstorten. Bijlozingen isrecreatie in,maarook op hetwater moeilijk. Immers,ookrecreanten ophet
water komensomsinhetwater terecht.
Ecologie
Vanuit ecologie gezien,zijn betredingenverstoring
minder gewenst.Dematewaarin betredingeenrol
speelt,isniet duidelijk omdatWaterschapVallei&Eem
nognietzolangeenander,ecologisch gericht maaibeheervoert.
Gebieden dieecologischwaardevolzijn,zijn gevoelig
voorverstoring.Vooral innatuurreservaten moetmen
voorzichtigtewerkgaan.
Barrièrestussen stadenlandelijk gebied
Ookdeslechte bereikbaarheidvan hetlandelijk gebiedvanuit destad iseenknelpunt.Zoliggen ervanuit
Amersfoort barrières richtinglandelijk gebied indevormvandeA28enhet haventerrein.Tegelijkertijd neemt
dedrukommeerwandelpaden aante leggentoe.Devraagoverschrijdt hetaanbod!
Ruimtelijke ordening
Waterschappers die metruimtelijke ordeningte maken hebben,ziensomsdat recreatie indezeplannen niet
volledigtotzijn recht komt.Afspraken dieover recreatievoorzieningen zijngemaakt inhet beginvaneenplanproces,wordenvaakinlatere planfasenenindeexploitatie niet meegenomen.Zelfshetvastleggen ineen
bestemmingsplan isgeenvolledige garantievoor uitvoering.
Handhaving
Ookhandhavingiseenknelpunt. Bij hetwaterschap zullen dehandhavingstaken moeten uitkristalliseren,
omdater noggeenervaringmeeisopgedaan.Aande handvanervaringen zalhandhavinggestalte moeten
krijgen.
Recreatievormen
Ookbepaaldevormenvan recreatie zijn een knelpunt.
Hetwaterschap heeftvrijveelervaring metdehengelsport, maar niet iedereen isonverdeeld gelukkigmet
dezevormvan recreatie.Knelpunten zijn bijvoorbeeld datvissersteveelvissen in hetwater willen engoede
vissoorten voor dehengelsport niet altijd dedoelsoortenvan hetwaterschap zijn.Verderstellenvisserseisen
aandebereikbaarheid.Zijwillen niet meerdan50m lopen.

KANSEN

Overhetgeheelgenomenziet menveelkansenvoor recreatie envoor eenrecreatiebeleid bij hetwaterschap.
Menvindt dat hethoogtijd isdat hetwaterschap eenrecreatiebeleid heeft.
Promotie en naamsbekendheid
Diverse malen komt naarvoren dat recreatie eenkansisvoor promotie ennaamsbekendheid. Recreatie maakt
detakenvan hetwaterschap zichtbaar enmaakt duidelijk waarom deburger betaalt.
Duidelijkheid
Met eenrecreatiebeleid zouden sommige knelpunten kunnenverminderen,omdat duidelijk iswat het beleidis
van hetwaterschap. Dat isintern belangrijk, maarschept ook externduidelijkheid,bijvoorbeeld naaromwonenden.
Kansenencoalities
InhetverlengdevandeWatervisie zoekt hetwaterschap ookvoor recreatie kansenencoalities.Eénvande
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mogelijke coalities isdecombinatie tussen recreatie encultuurhistorische waarden.Ener liggen aangrijpingspuntenvoor recreatie indeveranderingen indelandbouw en plattelandsvernieuwing.
Werk metwerkmaken
Door bijwerkzaamhedenvoor deprimaire takenvanhetwaterschap rekeningte houden metrecreatie isrecreatiezonderveelextra kosten terealiseren.Bijvoorbeeld door eentevervangen brugzohoogtemakendat
kanovaarders enschaatsers eronder door kunnen.
Actievere opstelling
Menziet kansenineenactievere opstellingvanhetwaterschap op recreatief gebied. Eenvoorbeeld ishet langeafstandswandelpad dat nietdoorgingomdatergeendraagvlak bijdeenkele agrariërsvoor bestond.Het
waterschap kanmeerdan nu,zoeken naar oplossingen.Doordeaanlegvantwee bruggen isdeaanlegvandit
padwellicht mogelijk opeenplaatswaar geenproblemen zijn.
WaterschapVallei &Eemheeft nu(teveel) eenafwachtende houding.Eenvoorbeeld isdeaanlegvanbruggetjes bijde HeelsumseBeek.Hetwaterschap zouhet initiatief kunnen nemen inplaatsvan Staatsbosbeheer,
zoals meestalgebeurt.
Eenandervoorbeeld:inprincipe bestaat demogelijkheid hetValleikanaal teontsluitenvoor kano's dooraan
deenekant boten teverhuren endieeldersweeropte halen.Erisook eenondernemer die kano'sverhuurt
engraageenkanoroutewil.Hetwaterschap heeft noggeenmaatregelengenomen.Erismeeractievande
kantvan hetwaterschap mogelijk.
Hetwaterschap moetdemogelijkheden dieerzijn,gebruiken endeeigendommen dieerzijn,benutten.
Eenvoorbeeldvaneenkansdie isaangegrepen,wasdeinzetvaneenparticuliere schaapskudde bij het
beheervandeEemdijken.Derecreatieve aantrekkelijkheid vaneendergelijkevormvanbeheerwaseen
nevendoel.
Samenwerking
Hetwaterschap isvooralgebaat bij hetzoekenvansamenwerkingmetanderen,bijvoorbeeld gemeentenen
recreatieschappen op hetgebiedvanrecreatie.
Relatietussen stadenlandelijk gebied
Erliggen kansen inderelatie tussenstad enlandelijk gebied.Dedruk op het buitengebied neemttoe ende
behoefte groeit stadennatuur meer naarelkaartoete laten groeien door ruimtenwaargroenenwaterdominerentelaten doordringen tot inhetstedelijkgebied.
Stedelijke waterplannen
Ookdewaterplannen diedefuncties inhetstedelijk gebiedvastleggen,bieden kansenvoor recreatie.Uitdie
plannen komtvaakdevraagnaar padenvoort. Eenvoorbeeld isAmersfoort. Leidraad inhetAmersfoortse
waterplan is:
- "watervandewijk" -wijkgebonden water meteenfunctie binnendewijk;
- "water metallure" -water dat eenbeeldkwaliteit isvoor dehelestad, bijvoorbeeld degrachtenen
- "water voor denatuur" -water gekoppeld aan natuur.
Dezeleidraad levert accenten inbeheerenonderhoud openeenverschil inbenaderingvanrecreatie.
Recreatievoor destadwilzeggen dat recreatie ookwervend isvoor recreanten/toeristen van buiten destad.
Eenvoorbeeld isderondvaartboot vandeStichtingWaterlijn.

...I
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Water indestad
Wonenaanhetwater neemtalsfenomeentoe.Dat
heeft consequenties voor deinrichtingenhetwaterbeheervan hetstedelijk gebied.Doorverschillenin
beheer iseenzoneringzichtbaar temaken.Voorlichting
overdat beheer moetduidelijk makendat erverschillen
in beheer zijn endat daarom nietalle oevers dezelfde
mogelijkheden biedenvoor bewoners. Ineenbeleidsnotitie over oevers inhetstedelijk gebied komteen
algemene beleidsregeldiewildgroei van bouwselsop
deoeverstegen moetgaan.

Hoofdlijnen beleid recreatief medegebruik WaterschapVallei&Eem

3. KOERS BEPALEN

Dit hoofdstuk isdekernvandenota.Hetbevat inhoofdlijnen hetbeleidvanhetwaterschapvoor recreatief
medegebruik.
Hethoofdstuk begint methetformulerenvandedoelstellingen voor hetbeleid.Daarnavolgendefeitelijke
hoofdlijnenvanhetbeleidvoor recreatief medegebruik enhetambitieniveau.Uithetbeleidvloeit eenaantal
concrete actiepunten voort,diehier alleenworden genoemdeninhetvolgende hoofdstuk verderworden uitgewerkt.Aandehandvandeactiepuntenwordt duidelijkwaar prioriteiten liggen enwelke rolhetwaterschap
kanspelen.Hetslotvanhethoofdstuk gaatinopdeorganisatievorm diebijhetambitieniveau hoort.

DOELSTELLINGEN

Allereerst ishetvan belangduidelijk te makenwaarom hethebbenvaneenbeleidvoor recreatiefmedegebruik belangrijk isenwatdedoelstellingen vandatbeleid zijn.
Dewensdathetwaterschap eenbeleidvoor recreatief medegebruik opstelt,isvrijwel overalindeorganisatie
aanwezig.
Zoalshetwaterschap zichactief opstelt ten opzichtevan bijvoorbeeld ecologie inhetbeheersgebied,zo voelenvelenhetalseenlogische stapdathetwaterschap zichookophetgebiedvanrecreatief medegebruik
actief opstelt.
Eenactieveopstellingtenopzichtevanrecreatief medegebruik isbovendien eenverplichtingdiehetwaterschap heeft. OpgrondvandeAlgemeneWetBestuursrecht moet hetwaterschap alsbestuursorgaan bij de
besluitvorming deverschillende betrokken belangen afwegen.Recreatief medegebruik isdaareen van.
Deopgavediedaaruit voortvloeit isdatrecreatief medegebruik standaardeenaspect indeplanvormingen de
uitvoeringvanwerkzaamheden moetzijnendatdebenaderingvan recreatief medegebruik positief moet zijn.
Maar recreatief medegebruik moetzekergeendoelopzichworden.WaterschapVallei &Eemiseenwaterschap,geen recreatieschap.Hetbeleidvoor recreatief medegebruik dient daaromeenafgeleide tezijnvanhet
beleidvoor deprimairetaken.Daaromsprekenweover recreatief medegebruik ennietover recreatie.
Velenzieninrecreatief medegebruik eenmogelijkheid omaandeburger uitteleggenwathetwaterschap
doet.Hierbegeeft recreatief medegebruik zichophetgrensvlak vancommunicatie enrecreatie.
Vooreendeelziet menrecreatief medegebruik ookalseenmiddelomverantwoording afte leggen.Hetwaterschapiseenoverheidenbeheertdusgemeenschapsgeld. Danmagdegemeenschap daarookgebruikvan
maken,alsdatpast binnen deuitvoeringvandeprimaire taak.
Bovendien beheert hetwaterschap eengebiedwaaropderecreatieve drukvanuitdeRandstadenvanuitde
stedelijke kernen inhetbeheersgebied toeneemt.Ookindiezin heeft hetwaterschap eentoenemende maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Opgrondvanhetbovenstaandevalt dedoelstellingvoor hetbeleidvoor recreatief medegebruik intweedelen
uiteen:
- hetversterkenvanderelatie metdeburgersen
- hetvoldoen aandemaatschappelijke verantwoordelijkheid vanhetwaterschap.
Andersweergegeven ishetdoelvanrecreatief medegebruik voor hetwaterschap:
- verantwoorden watjedoet;
- informatie geven en
- mensen latengenieten.
Naastdezeinhoudelijke doelstellingisereenophetprocesgerichte doelstelling omeenuniform beleidte
hebben datalstoetsingskader kandienenvoor deafwegingvannieuwe ontwikkelingen.
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BELEID

Hetbeleid iswaar mogelijk watergangen,onderhoudspaden enwaterkeringen vanhetwaterschap opente
stellenvoor permanente entijdelijke vormenvanrecreatief medegebruik enrekeningte houden metdeverschillende soorten "klanten" die hetwaterschap heeft.
Ofwatergangen,onderhoudspaden enwaterkeringen opentestellenzijn,vereist persituatie eenafweging.
Criteriavoordieafwegingzijn:
- Isopenstellingteverenigen metdeprimairetakenvan hetwaterschap? Datwilzeggen:
Isopenstellingopgrondvanwaterstaatsdoeleinden mogelijk?
Isdeveiligheidvandegebruiker gegarandeerd?
- Isopenstelling mogelijk opgrondvanaangeganeverplichtingen,zoalspacht?
- Isopenstellingteverenigen metanderefuncties enbelangen,zoals natuur,cultuurhistorie enbelangen
omwonenden?
Wanneerwatergangen,onderhoudspaden enwaterkeringen aandezecriteriavoldoen,danisopenstellingin
principe mogelijk.
Inwelke matewaterbeheer enrecreatie tecombineren zijn,geeft devolgende tritsaan:
ï. zoeken naarcombinatiemogelijkheden waterbeheer-recreatief medegebruik;
2. scheidenvanwaterbeheer en recreatief medegebruik;
3. verbieden van recreatief medegebruik.
Openstellinggaatvergezeld met informatie overdeopenstellingenhetwerkvan hetwaterschap.Datiseen
raakvlak tussen communicatie enrecreatie.

AMBITIENIVEAU

Hierbovenishetbeleidvoor recreatief medegebruik geformuleerd alshetwaar mogelijk insamenwerkingmet
andere organisaties openstellen vanwatergangen,onderhoudspaden enwaterkeringen voor recreatiefmedegebruik. Hethoudt indat hetwaterschap zichactiever dantot nutoezalopstellen ten aanzienvan recreatief
medegebruik.Maarhet betekent tegelijkertijd dat hetwaterschap zelfgeeninitiatieven zalnemen.
Hetambitieniveau dat bij dit beleid hoort isereenineenreeksmetoplopend betekenisvoor recreatiefmedegebruik.Totdie reeksbehoren devolgende ambitieniveaus:
1. Reagerenopinitiatieven vananderen
Achterstanden wegwerken
Vergunningen tijdig afhandelen
Impliciet imagowaterschap versterken,volgend
Samenwerken opinitiatiefvananderen
Groeivandewerkzaamhedenvoor recreatief medegebruik door autonome ontwikkelingen
2. Reagerenop initiatieven vananderen,intern eenactieve houding
Als 1.enverder:
Bij uitvoeren werken internactiefzoeken naar mogelijkheden voor recreatief medegebruik
Recreatief medegebruik wordt meegenomen indeprojecten eninde projectkosten
Planvoor openstellingbestaande paden
Plaatsen borden metaldanniet openstelling
3. Reagerenop initiatieven vananderen,interactieve houding
Als2.enverder
Opeigen initiatief opbouwen van netwerken buiten deorganisatie
4. Nemenvan initiatieven,zowelintern alsextern
Interneenactieve houding
Niet alleen reageren op initiatieven vananderen,maarookzelf initiatieven nemen
Ookinitiatieven voor samenwerking nemenennetwerken opbouwen
Hetbeleidzoals dat hierboven isgeformuleerd heeft ambitieniveau 2:reagerenop initiatieven vananderen,
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gecombineerd meteenactieve houding binnen deeigenorganisatie.
Dehuidige situatie behoort niet tot dezereeksvanambitieniveaus. Hetambitieniveau "reageren opinitiatievenvananderen" wordt niet gehaald.Vragenvanbuiten deorganisatie blijven inveelgevallen liggen.Eris
eenaanzienlijke achterstand inhet behandelen vandergelijkevragen,zoals inparagraaf 2.3.2 naarvoren
kwam.

ACTIEPUNTEN

Uithet beleidenhetambitieniveau voor recreatief medegebruikvloeit eenaantalmeerconcrete actiepunten
voort:
- Meewerken aanhetverbeteren enaanleggenvaninfrastructuur envoorzieningenvoor recreatief
medegebruik.
- Meewerken aanhetcreërenvanverbindingen voor recreatief medegebruik inhetstedelijk gebiedenhet
wegnemenvan barrièrestussen stadenlandelijkgebied.
- Meewerken aanhetorganiserenvanexcursiesenevenementen.
- Variërenvanopenstelling.
- Aanbrengenvan borden langsopengesteldewatergangen.
Omdezeactiepunten,endaarmee het beleidvoor recreatief medegebruik uit te kunnenvoeren,ishetnoodzakelijk datvoldoende financiële middelen aanwezigzijn. Recreatie dient, indienerindat project wat gebeurt,
eenpost opdeprojectbegroting tezijn.

PRIORITEITEN

Nietalle actiepunten voor recreatief medegebruik kanhetwaterschap gelijktijdigaanpakken.Hetstellenvan
prioriteiten is noodzakelijk.
Prioriteiten naarproces:
1. Actiepunten dieeenvoudigte realiseren zijnengeenweerstandoproepen.
Ook hetrealiserenvanactiepunten inhet kadervanwerkzaamheden ten behoevevandeprimaire taak
vallen hier onder.
2. Actiepunten die lastiger te realiseren,maarwelvangroot belangzijn.
Gebruik makenvandeervaringendiezijnopgedaanmetactiepuntenonder1.
3. Actiepunten die moeilijk te realiseren ofvangeringbelangzijn.
Prioriteiten naar plaats:
1. Meewerken aanhetaanleggenvanroutes/voorzieningen dieonderdeelzijnvaneenalbestaande route.
2. Meewerken aanhet kwalitatief verbeterenvan routes/voorzieningen.
Verbeterenvanknelpunten indevormvan hetopheffenvanonveilige ensaaiestukken.
3. Meewerken aanhetaanleggenvan nieuwe routes/voorzieningen.
Geziendevele barrières tussen stadenlandelijk gebied endetoenemende recreatieve drukvanuit stedelijk
gebied hebben routes envoorzieningen dieonderdeelzijnvanstructuren tussen stadenland prioriteit boven
routesenvoorzieningen in hetstedelijk enlandelijkgebied.

ROL VAN HET WATERSCHAP

Eenactievere instellingvanhetwaterschaptenaanzienvanrecreatief medegebruik isgewenstennoodzakelijk bij procedures inhet kadervanvergunningverlening. Datbetekent dat hetwaterschap bijwerkzaamheden
in hetbeheersgebied steeds nagaat inhoeverre het mogelijkheden voor recreatief medegebruik meekan
nemenenknelpuntenvoor recreatief medegebruik kanwegnemen.
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Enactief betekent vooralookeenactieve rolindesamenwerkingmet anderen diewerken op hetgebiedvan
recreatie.Recreatieschappen,gemeenten,maarookverenigingen,maatschappelijke organisaties,bedrijven,
agrarische ondernemers enparticulieren zijn alopveelfronten actiefop het recreatievevlak inhetbeheersgebiedWaterschapVallei& Eem.Hetwaterschap zalbijelkeactiviteit moeten nagaanin hoeverre door anderen
alinitiatieven zijn ontplooid eninhoeverre hetwaterschap daarop kaninspelen.Dathetwaterschap zelfinitiatieven neemt enanderen betrekt bij deontwikkelingvan recreatief medegebruik iseenvolgende stap die bij
ambitieniveau 4hoort.Maarhoedanook,hetwaterschap opereert nietals Einzelgänger, ook niet bijambitieniveau2.
Het isbelangrijk dat hetwaterschap,alwerkend aanrecreatief medegebruik,netwerken opbouwt ofversterkt
metandereorganisaties diezichbezighouden metrecreatie.
Inalle gevallen dient hetwaterschap vroegtijdigteoverleggen metandere belanghebbenden:eigenarenof
pachtersvandegrondofomwonenden.Positieve ervaringen elders kunneneengunstigeffect hebbenopdit
overleg.
Deactiepuntenverschillen indematewaarin hetwaterschap initiatiefnemer is.
- Actiepunten waarbij hetwaterschap volledigafhankelijk isvandeinzetvananderenofsamenmetanderen
initiatiefnemer is:
- Meewerken aanhetverbeteren enaanleggenvan infrastructuur envoorzieningenvoor recreatiefmedegebruik.
- Meewerkenaanhetcreërenvanverbindingen voor recreatief medegebruik door stedelijk gebiedenhet
wegnemenvan barrièrestussenstadenlandelijkgebied.
- Variërenvanopenstelling.
- Meewerken aan hetorganiserenvanexcursiesvananderen.
- Actiepuntenwaarbij hetwaterschap alleen initiatiefnemer is:
- Aanbrengenvanborden langsopengesteldewatergangen.
- Organiserenvanbepaalde excursies.
- Actiepunten meteenalgemeen karakter:
- Aanvullenvanleemten inkennis,zowelmet betrekkingtot hetbeleidvanandereoverheden,alskennis
ophetgebiedvanrecreatief medegebruik.
- Implementerenvan recreatie indeorganisatie,datwilzeggenervoor zorgendat recreatie "tussende
oren komt".
- Opbouwenvannetwerken,onder meerdoor hetvoerenvan periodiekoverleg.

ORGANISATIE

Het beleid enhetambitieniveauvoor recreatief medegebruik staan niet losvandewijzewaarop recreatief
medegebruik indeorganisatie gestalte krijgt.
Dehuidige situatie isonvoldoende omdeaangevraagdevergunningen aftewerken.Metdehuidige capaciteit
vanongeveer 0,3 ftevoor recreatief medegebruik,verdeeld overdeafdelingenWatersystemen,Onderhoud,
Communicatie enVergunningen kanzelfsambitieniveau 1 nietwordengehaald.
Uitbreidingvandecapaciteit isnodigomhet gewenste ambitieniveau 2tehalen.Meteendergelijke capaciteit
kan hetwaterschap reagerenop initiatieven vanandereneninternactief aandacht besteden aan recreatief
medegebruik.
Hetaantal urendatverschillende afdelingen aanrecreatief medegebruik besteden,moet bovendien zichtbaar
zijn indebudgettenvoor deverschillende afdeling.Werkzaamheden voor recreatief medegebruik zijn eenzelfstandigaandachtsgebied bijdeverschillende projecten.
Hetisgewenst datopverschillende punten indeorganisatie aanspreekpunten voor recreatie zijn,zoalsook
nuverspreid door deorganisatie mensen bezigzijn metrecreatief medegebruik. Erzaleennauwesamenwer-
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kingmetdeafdelingCommunicatie moeten blijven.Enookdebeheerder in hetveld is belangrijk.Vaakheeft
hijveelcontacten.Hijweet interessante plekken,heeftveelkennisvan hetgebied eniseenbronvanpraktischeideeën.
Daarnaast ishetgewenst dat éénpersoonalseensoort spin inhetwebdewerkzaamhedenvoor recreatief
medegebruik dieverspreid door deorganisatie plaatsvinden,coördineert.
Verderis hetgewenst dat ineenperiodiek overleg (bijvoorbeeld 5tot 6keerperjaar) deverschillende betrokkenafdelingen op hoofdlijnen dewerkzaamhedenvoor recreatief medegebruik inhun afdelingen opelkaar
afstemmen.
Deorganisatievan recreatief medegebruik binnen hetwaterschap moet inhetvervolgtraject verder gestalte
krijgen.Dehoofdlijnen vandeorganisatievorm endebijbehorende financiële consequenties moetenechter
onderdeelzijnvande besluitvormingoverdeze nota.Deorganisatie enhetbudget zijn namelijk essentieel
voor demogelijkheden het beleidvoor recreatief medegebruik uit tevoeren,omdatzijverband houdenmet
hetnatestrevenambitieniveau.
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KAART3

Niet inbeleid opgenomen kansen
Ontwikkelenvanfietspaden volgens beleid
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4. KOERS ZETTEN

4.1

INLEIDING

Dit hoofdstuk is een uitwerking van de in het vorige hoofdstuk genoemde actiepunten voor recreatief medegebruik. De uitwerking omvat van elk actiepunt een omschrijving en geeft mogelijkheden voor de uitvoering en
de aansluiting op bestaande ideeën en initiatieven.
Samenwerking is erg belangrijk. Daarom wordt ook steeds ingegaan op samenwerking met andere partijen.

. t.
*"fc

4.2

UITWERKING ACTIEPUNTEN

MEEWERKEN AAN HET VERBETEREN EN AANL

JUR EN VOORZIENINGEN VOOR RECREATIEF

MEDEGEBRUIK

Vooral deze werkzaamheden zijn een uitvloeisel van het integraal meenemen van het aspect recreatief medegebruik bij de werkzaamheden van het waterschap. Dezewerkzaamheden gebeuren in nauwe samenwerking
enveelal ook op initiatief van andere partijen.
De aard van deze werken is zeer uiteenlopend.Veelal zal het gaan om werken in het verlengde van werkzaamheden voor de primaire taken. Meestal zijn dat kleinschalige activiteiten.
Voorbeelden zijn:
- Het maken van een overstap ten behoeve van een wandelpad, of voor een plaatselijk ommetje.
- Deaanleg van bankjes op punten die geschikt zijn als rustpunt in een (bestaande) route en op plaatsen
waar het werk van het waterschap zichtbaar is.
Voorbeeld is de plaats voor afkoppeling en infiltratie naast het gemeentehuis in Oosterbeek waar een
kunstwerk en bankjes zijn geplaatst.
- De aanleg van eendenvoerplaatsen, waterspeelplaatsen, enzovoort op plaatsen die intensief daarvoor in
gebruik zijn.
- De toegankelijkheid van het water vergroten voor kanovaarders en toerschaatsers door de aanleg van bijvoorbeeld overdraag- en (tijdelijke) kluunplaatsen.
- De aanleg van voorzieningen voor oeverrecreatie, waaronder bijvoorbeeld de aanlegvan vissteigers ten
behoeve van de hengelsport.
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Inrichting retentiegebiedengericht op recreatief medegebruik.
Voorbeelden zijn het retentiegebied Wieken/Vinkenhoef meteeninrichtinggericht opnatuur enrecreatie
(fietsroute,informatieborden,enz.) eneentrapveldje inhet retentiebekken vandeMolenbeek inRenkum.
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Ookishetzaakbeheer enonderhoud aftestemmen oprecreatief medegebruik. Hiervoor geldt eveneensdat
dezemaatregelen inhetverlengdevandebeheertaak moeten liggen.Hetgaat ommaatregelen indezinvan:
- rekeninghouden metdevisstand bij het beheervandewatergangenen
- maalstops instellen enwakken markerentenbehoevevanhettoerschaatsen.
Inveelgevallen neemthetwaterschap dezemaatregelen nual.Inhetkadervanhet beleidvoor recreatief
medegebruik ishetvanbelangvoorafsystematisch,inoverlegmetdebetrokkenverenigingen nategaan
waar het mogelijk isdezemaatregelen te nemenendemaatregelen indevormvaneenprotocolteomschrijven.
Bijhet meewerken aandeaanlegvanroutes kanhetgaanomhet uitzettenvan routes inhetvelddoor middel
vanbewegwijzering ofomhet beschrijven vanroutes.Hetwaterschap werkt opdit punt nauwsamenmet
anderepartijen.
Alnaargelangdedoelgroep zijnverschillende routes mogelijk:
- Wandelroutes gericht opnatuur- en landschapsbeleving
Eendergelijke route kanbestaan uit onverharde ensomsmoeilijk begaanbare padenenvoetsporen.
- Wandelroutes inintensief gebruikte gebieden,zoalsstedelijke uitloopgebieden
Vanwegehet intensieve gebruik is(half)verharding noodzakelijk enzijn recreatieve voorzieningen gewenst.
- Skeelerroutes
Dezeroutesvereiseneengladwegdek en hetvrij zijnvanobstakels.
- Fietsroutes
Alnaar gelangdeintensiteit van het gebruik moetendezehalfverhard ofverhard zijn.
- Kanoroutes
Beheerenonderhoudvandewatergangen zijn belangrijk endeaanlegvanvoorzieningen,zoals in-enuitstapplaatsen.
- Schaatsroutes
Beheervandewatergangen inijsperioden endeaanlegvanvoorzieningen zijn noodzakelijk.
- Ruiterpaden
Dezedienenonverhard tezijn.

26

Hoofdlijnen beleid recreatief medegebruik WaterschapVallei & Eem •

Concreteroutesomverder teontwikkelen zijn (zie kaart3):
- Eenroutevan Rhenen naar demondingvande Eem.Bijvoorbeeld deheenweglangsValleikanaal ende
Grebbelinie,deterugwegopenigeafstandvanhetValleikanaal,zodatderoute alle beken kruist. Deroute
langs hetValleikanaal isgrotendeels aanwezig.Verwezenlijkingvanderoute komtvooral neerop hettoevoegenvaneenroutebeschrijving en/of bebording.Dezeroutesluit aanop ideeën diebinnen provinciale
statenvanUtrecht leveneninitiatievenvoordeGrebbelinie.
- Eenofmeerderethematische routes diedebekenstelsels zichtbaar makendievan deVeluweenUtrechtse
Heuvelrug naar deValleistromen.Bijvoorbeeld eenaangelegdewaterroute langsdeLunterse Beekvanuit
hetdorp,naarideeënvanbewoners.
- Rondwandelingen indeuiterwaarden.
- Routestructuren voor kanovaarders entoerschaatsers.
Dewerkzaamhedenvoor hetverbeteren enaanleggenvaninfrastructuur envoorzieningen liggen ophetvlak
vanrecreatie.Hetgevenvaninformatie hierbij ligtophetvlakvandecommunicatie.

MEEWERKEN AAN HET CREËREN VAN VERBINDINGEN VOOR RECREATIEF MEDEGEBRUIK DOOR STEDELIJKE GEBIEDEN
EN HET WEGNEMEN VAN BARRIÈRES TUSSEN STAD EN LANDELIJK GEBIED

Geziendegroeivan hetstedelijk gebied indeValleiendaarbuiten (deRandstad) zalde recreatieve drukop
hetgebiedtoenemen.Vooral indenabijheidvandestedelijke gebiedenzaldevraagnaar recreatieve infrastructuur enrecreatieve voorzieningen groter worden.Watergangen methunonderhoudspaden,maarook
waterkeringen vormenveelalverbindingen tussen stedelijk enlandelijk gebied.Daarmeehebbenzijeen
belangrijke potentie omte dienen als recreatieve route,zowelvoor (kleinschalige) waterrecreatie,alsvoor
routegebonden landrecreatie opdeoevers.Voor hetwaterschap iseenbelangrijke rolweggelegd om-uitdrukkelijk insamenwerkingmetandere partijen-dergelijkeverbindingen tussen stadenlandelijk gebiedterealiseren.
Inveelgevallenzalhet gaanomkleinschalige infrastructuur envoorzieningen die passen binnen deeerder
genoemde aanleginhetverlengde vanwerkzaamheden voor deprimaire takenvan hetwaterschap. Inandere
gevallenzalhetgaanomprojecten diegrote investeringen vragenvanverschillende partijen.
RondAmersfoort liggen plannenvoortwee recreatieve routesdiestedelijk enlandelijk gebied metelkaarverbinden. Deeneiseennoord-zuidrouteArkemheen-Vathorst-Zielhorst-Liendert-BinnenstadHeiligenbergerbeek/Leusderkwartier-DenTreek-Leusderheide. Deandere iseenwest-oostroute Eem-lsselt-de
Schans-Eemkade-Binnenstad-BarneveldseBeek/Valleikanaal-Stoutenburg.HetValleikanaal,bekenenandere
watergangen zijn dragervandezeroutestructuur. Inhetstedelijk gebied hebben dezetwee routeseen
opvang-engeleidende functievanuit dewoongebieden naar het landelijk gebiedviceversa.
Deroutes kunnen dienenvoorverschillende vormenvanrecreatief medegebruik.Zokaneenfiets-enwandelpad langsdeEemtegelijkertijd alscoachpaddienenvoor hetroeien.
Inanderestedelijke gebieden kannaarvergelijkbare oplossingenvoor deverbindingen met het landelijk
gebiedworden gezocht.
Dewerkzaamhedenvoor dergelijke routes liggenop hetvlakvanrecreatie.Hetgevenvaninformatie hierbij
ligt op hetvlakvandecommunicatie.
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MEEWERKEN AAN HETORGANISEREN VAN EXCURSIES EN EVENEMENTEN

Excursies enevenementen organiseren zijn eenpromotiemiddel bij uitstek. Demogelijkheden zijn legio:
- Excursies inanders niettoegankelijke delenvan het beheersgebied ofexcursies meteenbepaald (actueel)
onderwerp tijdens delandelijkewaterschapsdag.
- Routes,inhet kadervandelandelijkewaterschapsdagen ofvergelijkbare evenementenvananderen.
Inhet kadervandelandelijke waterschapsdagen isalmeerdere maleneenroute opgezet. Daarzijntalvan
mogelijkheden voor,bijvoorbeeld een route langs nieuwe objecten,ofroutes afwisselend inverschillende
delenvan het beheersgebied.Zo'n route kaninveelgevalleneenpermanent karakter krijgen.
- Hetinrichtenvaneeninformatiepunt tijdens eenlandelijke waterschapsdagofeenevenementvananderen. Eendergelijktijdelijk punt kanook aanleidingzijn omeenpermanent informatiepunt temaken.
Deexcursies endeevenementen trekken recreanten,maarhebben gezien hunaardtochvooraleencommunicatief karakter.

VARIËREN VAN OPENSTELLING

Hetstrevenwatergangen,onderhoudspaden enwaterkeringen voor recreantentoegankelijkte maken, betekent niet dat allestoegankelijk moetzijn. Doordifferentiatie kanelk(e) watergang,onderhoudspad enwaterkeringzijn identiteit krijgen.Vanbelangisdat hetwaterschap eenplan uitwerkt waarvoor elk(e)watergang,
onderhoudspad enwaterkeringduidelijk iswat hetstreven istenaanzienvanrecreatief medegebruik.Dat
streefbeeld kanvariërenvanniettoegankelijk zijnvanwater,oeversendijken inverband met bijvoorbeeld
waterstaatkundige redenen (veiligheid,beheer enonderhoud) ofecologische ofcultuurhistorische waarden
tot hetopenstellenvoor éénofeencombinatie vanmeerderevormenvan recreatief medegebruik.
Bijhetdifferentiëren vandeopenstelling spelendevolgende punteneenrol.
- Combinatiemogelijkheden vanrecreatief medegebruik metprimaire takenvan hetwaterschap
- Ecologischewaarden
- Cultuurhistorische waarden
- Combinatiemogelijkheden met plattelandsvernieuwing
- Combinatiemogelijkheden met landbouw
- Recreatieve druk (bijvoorbeeld ligging instedelijk gebied ofstedelijk uitloopgebied)
- Combinatiemogelijkheden vormenvanrecreatief medegebruik
Hetstreven iszominmogelijkvormenvanrecreatief medegebruik samente latenvallen.Insommige gevallen
zijndeeisenenmogelijkheden vanuit verschillendevormenvanrecreatief medegebruiktegenstrijdig,
waardoor zijniettecombineren zijn.Voorbeelden zijn kanovaren enhengelsport enruiterpaden enonverharde
wandelpaden.
Bijdeaanlegvanvoorzieningenvoor deenegroep recreanten moet rekeningworden gehouden met mogelijkhedenvoor anderegroepen.Bijvoorbeeld door eenfietsbrugzohoogte makendat schaatsers enkanovaarders onder debrugdoorkunnen.
Wandelen opoevers endijken enwatervoor kanovaren enschaatsen krijgen prioriteit.Wat kanovarenen
schaatsen betreft, hebben hetValleikanaal,derandmeerkusten,deweteringen in EemlandenArkemheenen
destadswateren goede potenties.Deuiterwaarden vandeNeder-Rijnbieden goede mogelijkheden omte
schaatsen.
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Variatie aanbrengen inopenstelling betekent zoneren.Datkanopverschillende manieren.
- Bovenstrooms-benedenstrooms
- Linkeroever-rechteroever
- Deene beekwel,deandere niet
- Intijd
Openstellingafhankelijk vanhetdeelvan hetjaar ofafhankelijk van hetdeelvandedagofdeweek.

AANBRENGEN VAN BORDEN LANGS OPENGESTELDE WATERGANGEN, ONDERHOUDSPADEN ENWATERKERINGEN

Hetaanbrengenvan borden iseeninhetveld duidelijk zichtbaar permanent promotiemiddel. Bijanderewaterschappenzijn hiermee positieve ervaringenopgedaan.
Indeeerste plaats gaathetomverbodsborden enbordenwaarop,alseensoort huisregels,gedragsregels
voor derecreant/gast staanvermeld.Dergelijke bordenzijnvanbelanginhet kadervande aansprakelijkheid
eninrelatie tot deomwonenden enandere belanghebbenden.
Juridisch gezienzijndeverbodsborden van belang.Volgens dehuidige keur isdetoegangtot (deoeversvan)
dewatergangopen,tenzijereenverbodsbord staat. Datbetekent dat alleenwaareenverbodsbord staateen
vergunningvan hetwaterschap nodigisvoor betredingengebruik. Inalleanderegevallen iseen bordmetde
openstellingjuridisch niet nodig,maar ombeheers-enpromotieredenen vaakwelwenselijk.
Verbodsborden enborden met deopenstelling moeten inprincipe staan bijelk(e) watergang,onderhoudspad
enwaterkeringdie niet magworden betreden,ofisopengesteld.Met nameborden met openstelling stralen
eenpositieve benadering uit. Dehuisregels moetenvoor elke gebruiker duidelijk zijn.
Naastdeborden metdeopenstellingzijn ook borden mogelijk metinformatie overspeciale projecten,of bijvoorbeeld namenvanwatergangen.
Hetplaatsenvaninformatie-ennaamborden isfacultatief. Prioriteit hebbendevolgendeplaatsen.
- Recreatief interessante punten,zoals plaatsenwaar bestaande routeswatergangen kruisen,dedoorde
Utrechtse recreatieschappen geplande recreatieve transferpunten,ofdeeventuele vertelpunten langsde
Grebbelinie.
- Waterhuishoudkundig interessante punten,zoalshetalbestaande informatiecentrum inhet stoomgemaal
HertogReinout endesamenkomst vande Barneveldse BeekenhetValleikanaal.
- Punteninstedelijk uitloopgebied,zoals bij deGrebbesluis ende RooieHaan.
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Met namedergelijke informatie-ennaamborden hebben belangrijke communicatieve aspecten enzullenin
samenwerkingmetandere partijen tot standkomen.

INTENSIEVE DAGRECREATIE ENVERBLIJFSRECREATIE

Zowelintensieve dagrecreatie alsverblijfsrecreatie zijn in het hoofdstuk Koersbepalen niet alsconcreteactiepuntengenoemd.Dereden isdat het inbeide gevallen omrecreatievoorzieningen gaat. Deterreinenvoor
intensieve dagrecreatie envoorverblijfsrecreatie zijn recreatiegebieden,meteventueeleenandermedegebruik. Hetzijngeengebieden met recreatief medegebruik,waar het beleidvan hetwaterschap zichopricht.
Omdat het recreatiegebieden betreft, ishetbeleidvanhetwaterschap opdit puntvolgend.
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5. KOERS VERVOLGEN

Indit hoofdstuk komt aandeordewelkeaspectenvanbelangzijninhetvervolgopdezenota,datwilzeggen
bijde uitvoeringvandehoofdlijnen van het beleidvoor recreatief medegebruik. Het betreft aspectenalsde
inschattingvandegevolgenvan realisatie,dewijzevanrealisatie,debetrokken partijen enfasering.
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HetbeheersgebiedvanWaterschapVallei &Eemomvatverschillende landschappen.Deverscheidenheidaan
landschappen isvanuit recreatief oogpunt aantrekkelijk. Het isvan belangbijdeinrichtingenvormgevingvan
infrastructuur envoorzieningen rekeningte houden metdekarakteristiek vandeverschillende landschappen.
Indeeerste plaats kanrekening houden met bijvoorbeeld de bodem beheerskosten beperken.Indetweede
plaatszaldeaantrekkelijkheid voor recreatietoenemen wanneer dekenmerkenvan het landschap enhet
daarbij behorende watersysteem indeinrichtingtot uiting komen. Voorbeelden zijn eenzandpaadje opde
Veluweeneenknuppelpaadje inhetveengebiedvan hetBinnenveld.
Opgavevoor hetvervolgtraject isper situatie nagaanopwelkewijze het best kanworden ingespeeld opde
landschappelijke verschillen.Hierbij hoort eenplanwaarin met redenenomkleed,isaangegevenwelkewatergangen,onderhoudspaden endijken hetwaterschapvoor recreatief medegebruik wilontwikkelen.Dit plan
behelst eenkeuze,wantzoalseerder gesteld,hetis niet zinvolwanneer elke beek ofdijk eenrecreatieve ontwikkelingdoormaakt.Hetisbelangrijk tedifferentiëren.Ookdeonderstaande aspectenecologieencultuurhistorie endebelangenvananderefuncties enbetrokkenen zijn belangrijk bij het opstellenvaneendergelijk
plan.

ECOLOGIE

Ineenaantalgevallenzalrecreatief medegebruik vanwatergangen,onderhoudspaden enwaterkeringen,
maar bijvoorbeeld ook retentiegebieden samenkunnen gaan metecologische ontwikkeling.Veelalvergrootde
aanwezigheidvanecologische waarden deaantrekkelijkheid voor recreatief medegebruik. Belangrijke criteria
voor debeoordelingvandemogelijkheden zijn betredingenverstoring. Persituatie zalmoetenwordennagegaanofeventuele betredingofverstoringdoor recreanten belangrijke negatievegevolgen heeftvoor deecolo-
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tengroeienofwanneerzijdoor hunaanwezigheid broedendevogelsverstoren.Bijdeaanlegvaninfrastructuur ofvoorzieningen van meetafaanrekeninghouden metdegevolgenvoor deecologievergroot dekans
dat ecologieenrecreatief medegebruik kunnensamengaan.Eenvoorbeeld ishetcreërenvaneenwaterrijke
strook naasteenpadwaardoor betredingvanhetaangrenzende gebiedmetnatuurwaarden nietmeermogelijkis.

CULTUURHISTORIE

Cultuurhistorie enrecreatief medegebruik gaaninveelgevallen goedsamen.Sterker nog,deaanwezigheid
vancultuurhistorisch belangrijke bebouwingenelementen isvaakeenextra redenvoor recreatiefmedegebruik. Belangrijk iswel inhetoogte houdendat hetrecreatief gebruik geenschadetoebrengt aandecultuurhistorisch waardevolle objecten.Datzalper object moetenwordennagegaan.

BELANGHEBBENDEN/OMWONENDEN

Hetwaterschap moet inhetvervolgtraject nadrukkelijk metbelanghebbenden enomwonenden rekeninghouden.Hoedat het beste kangebeuren,isafhankelijkvandesituatie.Deindebijlagen opgenomen procedures
voor deaanlegvaninfrastructuur envoorzieningen endevergunningverleningvoortijdelijke activiteiten zijn
eenaanzetvoor eenalgemene procedure.Eendergelijke procedure iseenhulpmiddel omdegevolgenvoor
belanghebbenden enomwonenden standaard meetenemenbijdeaanlegvaninfrastructuur envoorzieningen
voor recreatief medegebruik.
AFWEGING BELANGEN

Ookdit puntvereist inhetvervolgtraject nadere uitwerking.Eenaanzetvoor eendergelijke afweging iseveneenstevindenindeindebijlagen opgenomen proceduresvoordeaanlegvaninfrastructuur envoorzieningen
endevergunningverleningvoor tijdelijke activiteiten.

INRICHTING

Deinrichtingenvormgevingvan infrastructuur envoorzieningen zijn afhankelijk vandeintensiteit vanhet
gebruik. Ineenstedelijke randzonewaarveelrecreanten komen,zaldeinrichtingzozijn dat grote groepen
recreantenvan deinfrastructuur endevoorzieningen gebruik kunnen maken.Deinrichtingzalverwijzen naar
denabijheidvandestaddoor bijvoorbeeld demateriaalkeuze vande padenofdevormgevingvanbruggen.In
eennatuurgebied inlandelijk gebieddaarentegen zaldeinrichting passenbij eenextensief gebruik,watzich
uit ineenspaarzameinrichtingeneeneenvoudigevormgeving.
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VEILIGHEID

Hetveiligheidsaspect istweeledig.
Aandeene kant gaat hetomdetaak die hetwaterschap heeft deveiligheid inhetgebiedtegenoverstromingentegaranderen.Datbetekent dat hetwaterschap eisen moetstellen aanrecreatief medegebruik vanmet
namewaterkeringen. Indien recreatief medegebruik dewaterkering kanaantasten isrecreatief medegebruik
niet mogelijk. Ervalt niet tetornen aandeveiligheidvanwaterkeringen endaarmee aandebeschermingvan
hetachterliggende landtegenoverstromingen.
Aandeandere kant heeftveiligheid te maken metdeveiligheidvande recreant diegebruik maaktvaninfrastructuur envoorzieningen.Hetwaterschap stelt zichop hetstandpunt datwanneer hetwatergangen,onderhoudspaden enwaterkeringen openstelt,deveiligheidvandegebruiker gegarandeerd moetzijn. Isdat niet
hetgeval,ook niet naeventuele aanpassingen,danwordt detoegangverboden. Dit heeft onder meerte
maken metdeaansprakelijkheid (ziealdaar).
Inzijnalgemeenheidvraagt deveiligheid aandacht inhetvervolgtraject.Vervolgens moet persituatie deveiligheidwordennagegaan.

AANSPRAKELIJKHEID

Uitwerkingin hetvervolgtraject vanhet aspect aansprakelijkheid isnodig.Voorbeelden elders lerendatde
kansdat hetwaterschap aansprakelijk wordt gesteldvoor gebeurtenissen dieop haarterrein plaatsvinden
toeneemt. Ditgeldtvoor situaties waarinwatergangen,onderhoudspaden enwaterkeringen openbaartoegankelijk zijnenhetwaterschap nalatig isgeweestvoorzieningen tetreffen diedeveiligheidvan gebruikers
garanderen.Maarjurisprudentie leert dat insommige gevallen hetwaterschap ook aansprakelijk zoukunnen
zijnvoor gebeurtenissen op niet openbaar toegankelijke terreingedeelten.Dit punt moet inhet vervolgtraject
naderworden uitgezocht envervolgens moet hetwaterschap deaansprakelijkheid persituatie bekijken.

SAMENWERKING

Samenwerkingiseenaspectwaarvoor in hetvervolgtraject nadere uitwerking nodigis.Onderdeelvandeze
uitwerking iseeninventarisatie metwelke (potentiële) partijen hetwaterschap op hetgebiedvan recreatief
medegebruik noggeencontacten onderhoudt.Vervolgens zoekt hetwaterschap inzijn algemeenheid,maar
vooral per project contact metdezepartijen.Inprincipe is het uitgangspunt dat hetwaterschap geenrecreatieve infrastructuur ofvoorzieningaanlegt zonder samenwerking/overleg metanderepartijen.
Met partijen waarmee hetwaterschap nualcontacten onderhoudt, blijft hetzoeken naar betere mogelijkhedenvansamenwerking.

WATERKWALITEIT

Waterkwaliteit iseenaspectdatvanbelangisbijdeafwegingofdeopenstellingvanwatervoor oever-en
waterrecreatie welofniet mogelijk is.Slechtswanneer dewaterkwaliteit voldoende is,iszwemmen mogelijk.
Ookbij anderevormenvanwaterrecreatie enoeverrecreatie moet hetwaterschap dewaterkwaliteit betrekken,
omdat demogelijkheid bestaat datwater- enoeverrecreanten inhetwater terechtkomen.Hetwaterschap zal
persituatie dewaterkwaliteit moeten bekijken enmoeten nagaanofmetmaatregelen dewaterkwaliteit teverbeterenis.

VANDALISME

Opgrondvanervaringen enverwachtingen moet hetwaterschap nagaanwaar kansopvandalisme is.Indie
gevallen zalhet deaanlegvanvoorzieningen moeten aanpasseneneventueelvan aanlegmoeten afzien.Het
verdient overigens aanbevelingbijdeinrichtingteletten opdevandaalbestendigheid vandete gebruiken
materialen.

• Hoofdlijnen beleid recreatief medegebruikWaterschapVallei &Eem •

33

BEHEER

Inhetvervolgtraject moet hetwaterschap deactiepunten voor wat betreft het beheer naderconcretiseren.
Daarna komt per project devraaghoehet beheer kanbijdragen aanrecreatief medegebruik enwelkeconsequenties recreatief medegebruik heeftvoor het beheer. Hetstreven isdegevolgenvoor het beheerzobeperkt
mogelijktehouden.

HANDHAVING

Het recreatief medegebruik zaltoenemen,ofdoor autonome ontwikkelingen alseengroeiende recreatieve
druk,ofdoordeaanlegvanmeer infrastructuur envoorzieningen.Dat betekent datookhet belangvanhet
aspect handhavingzalgroeien.Naderonderzoek naar hetaspect handhavingisdaaromgewenst.

VERGOEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

Vooreenaantalvormenvan recreatief medegebruik bestaan overeenkomsten enregelsvoorvergoeding. Waar
mogelijk maakt desamenwerkingvan hetwaterschap enandere partijenvandezeovereenkomsten enregels
gebruik.
Erzijn bijvoorbeeld overeenkomsten voor langeafstandswandelpaden en-fietsroutes. DeNederlandseKano
Bondheeft eenmodelconvenantvoor het kanovaren ineenbepaald gebiedendeKoninklijke Nederlandsche
Schaatsenrijders Bondheefteenreglementvoor hetgeorganiseerdetoerschaatsen.
Opgrondvandezebestaande overeenkomsten envergoedingen moet hetwaterschap nader uitwerken hoe
hetdaar meeomgaat.
Hetwaterschap kanvoortbouwen opalbestaande overeenkomsten overbijvoorbeeld hetvisrecht,hetjachtrecht,ligplaatsen voor recreatievaartuigen enhuurovereenkomsten voor percelen opwaterkeringen.

FINANCIERING PROJECTEN

Losvandefinancieringdiemetdeorganisatievorm samenhangt, heeft elk projectvoordeaanlegvaninfrastructuur ofvoorzieningen financiëleaspecten.
Wandelpaden aanleggen enkleinschaligevoorzieningen realiseren,vragendoorgaans geengroteinvesteringen,zeker niet alshetwaterschap dezegelijktijdig metwerken inhet kadervandeprimairetaken uitvoert.
Eengrote investeringisbijvoorbeeld deaanlegvaneenfietspad.Definancieringdaarvan hoort bijverschillendepartijen inderegio.
Initiatief nemenbetekent nietdatdefinanciële uitvoeringtenlaste komtvandiepartij.
Voor Eemlandiseenbedragvanenkele miljoenen euro's beschikbaar inhet kadervan het landinrichtingsproject Eemland.Datbedragdient tengoedete komenaan hetgebied enis mogelijk tegebruikenvoor recreatievevoorzieningen langswatergangen endijken.

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

Onder meerzijn erdeSEO(Subsidieregeling Sociaal EconomischOntwikkelingsfonds), Bijdrageregelingvoor
stimuleringvandag-enverblijfsrecreatie inGelderland (voor onder meerdeaanlegvan routegebonden structuren),RegelingVersterking Recreatie (landelijke regelingten behoevevanversterkingvande recreatiesector).
Hetbundelenenvasthoudenvandeaanwezige kennis indeorganisatie verdient meeraandacht.

KENNISVORMING

Hetwaterschap moet kennisover recreatie in huis hebbenomhetaspect recreatief medegebruik indewaterschapstaken meete kunnen nemen.Hetwaterschap moet niet hetwielopnieuw uitvinden.Specifieke kennis
over recreatie hoort niet bij hetwaterschap thuis.
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Inhetvervolgtraject moet hetwaterschap eenplanopstellenvoor het bijhoudenvan kennis op hetgebiedvan
recreatief medegebruik.
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BIJLAGE II
GERAADPLEEGDEBRONNEN

- Beleidsvisie op hetbeheervan het Randenbroekerbos.VerenigingVriendenvan hetRandenbroekerbos.Juli
2000

-

-

-
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Boerenvalleiroutes. FietsenindeGelderseVallei.Veluws BureauvoorToerisme,1999
Boerenvalleiroutes.Wandelen indeGelderseVallei.Veluws BureauvoorToerisme,1999
Buitenkans. Kadernota toeristisch-recreatief beleid 2000-2005.GemeenteAmersfoort. Maart 2000
Depadenop...
Pleidooivan roeivereniging Hemusvoor eenfiets-/wandelpad langsdeEem.Concept,
lestra,J.W.e.a..Augustus2000.
"Een Deurkiek". Nota Recreatie enToerisme gemeente Bunschoten.Gemeente Bunschoten.Maart 2000
Fietsideeënkaart 1999/2000. Landelijk Fietsplatform
Grebbelinie beter bovenwater?.WerkgroepGrebbelinie bovenwater.Mei2000
Jaarverslag1995/1996/1997.StichtingLange-Afstand-Wandelpaden
Jaarverslag1996/1997/1998. Stichting Landelijk Fietsplatform
Knelpuntoplossingen toerschaats-enkanoroutes.GrontmijAdviesenTechniek.Oktober2000
Langsdeachtertuinvan Nederland.Wandelenenfietsenover landelijke routenetwerken.
Meerjarenprogramma landelijke hoofdroutes wandelen enfietsen.Stichting Lange-Afstand-Wandelpaden,
StichtingLandelijk Fietsplatform.Juli1997
Lonkendevergezichten.Amersfoortse inwoners blikkenvooruit naar 2015.GemeenteAmersfoort. 2000
NieuwsbriefVriendenvan hetwaterwingebied. Nummer o,jaargang2000,september 2000
OntwerpStadsperspectiefAmersfoort 2015.GemeenteAmersfoort.Oktober 2000
Optimale natuurbeleving.Zoeken naar degulden middenwegtussen rust enrecreatie
In: Natuurbehoud.Verenigingvan Natuurmonumenten.Augustus 2001
Overzichtskaart Nederland Lange-afstand-wandelpaden1997-1999.StichtingWandelplatformLAW
Recreatiekaart StadAmersfoort.StichtingLandelijk Fietsplatform.
Recreatieffietsenenwandelen.Stadspeiling 2000.GemeenteAmersfoort.Juli2001
Startnotitie m.e.r.voor deReconstructie GelderseVallei/Utrecht Oost.Provincie Gelderland,Provincie
Utrecht.Juli/augustus 2001
Startnotitie Stadsperspectief Amersfoort 2015.GemeenteAmersfoort.Januari 2000
Trekvogelpad LAW2.Nivon, Vogelbescherming.1999
Werkgroep zoektverhalen overGrebbelinie
In:Amersfoortse Courant,11 augustus 2000
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BIJLAGE III
WANDEL- ENFIETSROUTES

Lange-afstand-wandelpaden (bewegwijzerd)
LAW2-3 (Gelrepad Ede-Enschede,onderdeelvan hetTrekvogelpad van BergenaanZeenaar Enschede).Dit
padiseennatuurpad door bossen,heidevelden enzandverstuivingen naar deIJsselvalleiendeAchterhoek;
LAW4-2 (Heuvelrugpad LageVuursche-Bennekom).Ditpad looptvandeloofbossen endelandgoederenvan
de Utrechtse Heuvelrugdoor deGelderseVallei met hetriviertje deGrift naardeVeluwse heuvels;
LAW4-3 (VierstromenpadBennekom-Den Bosch).VandeVeluwe,dwarsdoor de Betuwe naar Brabant;
LAW8(Zuiderzeepad).Tochtrond het IJsselmeer.Veeloverdijken,doorvissersplaatsjes,dieverwijzen naarde
voormalige zee,maarook het kleinschalige agrarische gebiedvandeGelderseVallei.
Inontwikkeling LAW3-2 (MarskramerpadAmersfoort-Deventer).Volgt hetspoorvan hetoude handelsverkeer
over landenoverwater.
Noginontwikkeling: Ede-Arnhem
Lange-afstand-fietsroutes (bewegwijzerd)
- Hoofdroute Landelijke Fietsroute 4-Midden-Nederlandroute via Utrecht-Arnhem (viaEde)
- Hoofdroute Landelijke Fietsroute 9Groningen-Breda (via Utrecht-Amersfoort-Zwolle) -uitvoering gepland
- Overige Landelijke Fietsroutes:
Nijkerk richting Putten
Amersfoort inzuidelijke richting
Lange-afstand fietsrondritten (bewegwijzerd)
- Zuiderzeeroute
- Gazelle-Veluweroute
Kortefietsrondritten (bewegwijzerd)
- Arkemheenroutevanuit Nijkerk (NS) (30km)
- AirbornerouteOosterbeek (NS)-Doorwerth (22km)
- Heideroute Ede-Wageningen (NS)-Otterlo (32km)
- Kootwijkerzandroute Stroe-Hoog-Buurlo (30km)
- Eemlandroute Baarn (NS)-Soest-Laren-Eemnes(39km)
- Valleiroute Amersfoort (NS)-Woudenberg (28km)
- Lustwaranderoute-oostVeenendaal-Amerongen-Leersum (29km)
ANWB-/VVV-fietsgids Utrecht
- Eemlandroute (41 km)
- Leusderheideroute (33km)
- Vuurscheroute (42km)
Beschreven fietsroutesVVVAmersfoort
- Valleikanaalroute Leusden-Woudenberg-Den Treek (37km)
- Polder- en BosrouteSoest-Soestdijk-Baarn (35km)
- Rondde Leusderheide (28km)
- CirkelomAmersfoort Hoevelaken,Leusden,Soesterberg,Soest (68km)
- RondNijkerk Nijkerk-Hoevelaken (46km)
- Eempolderroute Baam-Bunschoten/Spakenburg(45km)
- Laak-Oude Rhijnroute door polderArkemheen(38km)
- LangsBoerderijen enBeekjes Hoevelaken-Achterveld-Leusden (36km)
- Landschapsroute Barneveld-Leusden(46km)
Alsproject vandeStichtingVernieuwingGelderseValleizijn in1999de Boerenvalleiroutesuitgegeven.
WaterschapVallei &Eemheeft meegewerkt aandetotstandkomingvandezeroutes.
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Inhetbeheersgebied vanhetwaterschap liggenviervandevijffietsroutes:
- Appelroute tussenVoorthuizen enNijkerk (35km)
- Valleibekenroute Barneveld-Lunteren-Scherpenzeel-Leusden(28tot 52km)
- Grebbelinieroute Scherpenzeel-Renswoude-Wageningen-Rhenen-Veenendaal (36en38km)
- Kraatsroute tussen Bennekom,WageningenenVeenendaal (30km)
Allevijfdewandelroutes liggen inhetbeheersgebiedvanhetwaterschap:
- AppelpadtussenVoorthuizen enNijkerk (14km)
- Gervenpadtussen Nijkerk enVoorthuizen (7km)
- Renswoudsepad rondRenswoude (10km)
- Luntersepad (7km) enOverwoudpad (8km) bij Lunteren
- Leusderjaagpad tussen LeusdenenWoudenberg (4,5km)
Waterschapsfietsroute
Valleikanaalfietsroute
Wandelroute Grebbedijk
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BIJLAGE IV
RECREATIEPROJECTEN WATERSCHAPVALLEI & EEM

Voorbeeldenvan projectenwaaraan hetwaterschap heeft (mee)gewerkt ofnog(mee)werkt
•
•
•
-

Fietsroute Valleikanaal
Wandel-enfietsroute Bovenste Polder onderWageningen (uiterwaarden)
Kanoroute rondom Leusden (Heiligenbergerbeek,Vosheuvelbeek,ValleikanaalenOudeLunterse Beek
Vaar-/wandelroute Heiligenbergerbeek Amersfoort
Fietsboot opdeEem
Bezoekerscentrum gemaal HertogReinout
Expositieruimte gemaalEemnes
Eemlandhoeve
Zuiderzeepad(LAW)
Marskramerpad (LAW)
Streekpad Utrecht(NIVON)
Educatieve grondwatermeter enexcursiesop landgoed DenTreek-Henschoten
Historisch Geografische Kaart Utrecht
Plaatsenvan naamborden watergangen
Voorlichting op rioolwaterzuiveringsinstallaties

VOORBEELDEN VAN POTENTIEELKANSRIJKE LOCATIESEN PROJECTENVOOR HET WATERSCHAP

- Koppelpoort Amersfoort envoormalige watermolen
Fietsbrugover EembijSoest
Wandel-enfietsroutes door binnenstadAmersfoort (Waterpoort Monnikendam,grachten,pandwaar
Hoogheemraadschap vandeEem,BekenenAanklevevan Dienwasgevestigd....)
Cultuurhistorische fietsroute van Rijnnaar Eem(langs Grebbelinie,neergelegd ineenmotievan Provinciale
Statenvan Utrecht) OokGrebbeliniedijk ten noordenvanAmersfoort: wandelen,fietsen,coachpad roeiers
- Informatiecentra enexcursies langsGrebbelinie
- Huister Eem(bijvoorbeeld herstel "slotgrachten")
- KasteelDoorwerth (herstelslotgrachten enwatervoering)
- Restauratie Putter Stoomgemaal
- Sprengen enBekenRenkum (wandelroutes,informatiepanelen, herstelbekenensprengen)
- Kanoroute opValleikanaaltraject Grebbesluis-Bruinenburg (o.a.overstapvoorziening stuwVeenkampen bij
Achterberg)
- Fietsroutes doorVeenendaal
- Informatie bij VW's
- Dijkstoelhuis inWageningen
DijkpostWageningen
- Dijkmagazijn Grebbedijk
- Waaien inEemland
- Combinatie ecologische verbindingszones/beekherstel enwandelpaden
- Restauratie Geerensteinse Schut (Oude Lunterse Beek)
- Restauratie schutsluisje Praamgracht
- Aanlegvissteigers enandere hengelsportvoorzieningen
- Informatieborden bij kano-overstapplaatsen
- Informatieboekjes/kaartjes bij kanoverhuurders
- Idem bij hengelsportverenigingen
- Fiets-enwandelvierdaagsen
Fietsroutes doorVeenendaal
- Informatie bijVW's
Dijkstoelhuis inWageningen
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DijkpostWageningen
DijkmagazijnGrebbedijk
Waaien inEemland
Combinatie ecologische verbindingszones/beekherstel enwandelpaden
Restauratie Geerensteinse Schut (Oude LunterseBeek)
Restauratie schutsluisje Praamgracht
Aanlegvissteigers enandere hengelsportvoorzieningen
Informatieborden bij kano-overstapplaatsen
Informatieboekjes/kaartjes bij kanoverhuurders
Idembij hengelsportverenigingen
Fiets-enwandelvierdaagsen
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BIJLAGEV
PROCEDURES
AANZET PROCEDUREVOOR DEAANLEGVAN PERMANENTE RECREATIEVEINFRASTRUCTUUROFVOORZIENINGDOOR
WATERSCHAPVALLEI & EEM OF DERDEN

ï. Nagaanwelke mogelijkheden voor recreatief medegebruik erzijn bij eenwerk.
Dit kanuiteenlopenvanhet plaatsenvan borden,hetverhogenvaneen brugten behoevevankanovaarders enschaatsers tot hetaanleggenvaneenfietspad.
Wanneer veiligheid ofwaterstaatsdoeleinden inhetgedingzijn,nagaanofdeze bezwaren kunnenworden
opgeheven.Isdat niet hetgeval,danstoppen metdeprocedure.Zijn deproblemen metveiligheid of
waterstaatsdoeleinden opte lossen,dandoorgaan met2.
2. Overleggen metandere partijen dieactief zijn op het recreatievevlak.
Inieder geval met debetrokken gemeente enhetrecreatieschap, maarwellicht ook met maatschappelijke
organisaties ofindividuele ondernemers/burgers waarvanbekendisdatzijactiefzijnoprecreatiefgebied.
3. Zijnermogelijkheden infrastructuur ofvoorzieninginte passenineenrecreatieve route ofeennetwerkvan
voorzieningen?
Nee:danmoet hetwaterschap zichafvragen ofzijdeinfrastructuur ofvoorzieningzelfwilaanleggen.
Voorbeelden waarbij datdenkbaar is,zijn onder meer hetaanbrengenvanalgemene borden langswatergangenofdeaanlegvaneeneenvoudig,onverhardwandelpaadje.
Ja:danverder gaanmetonderstaande punten.
4. Nagaanofdebepalingen vanVogel-en Habitatrichtlijn vantoepassingzijn.Wanneer dievan toepassing
zijn, nagaanofdat eenbelemmering kanvormenvoor devoorgenomen activiteit.Zoja,dan nagaanof mitigerende ofcompenserende maatregelen mogelijk zijn. Isdat niet mogelijk, daninhet uiterste gevalstoppenmetdeprocedure.
Afhankelijk vande (teverwachten) uitkomst besluiten aldanniet door tegaan.
5. Overleggen meteigenaren,pachters,omwonenden eneventuele andere belanghebbenden.
Tijdens dit overlegmoet duidelijk worden inhoeverrezij meekunnen enwillenwerken aande uitvoering
vanderecreatievevoorzieningenonderwelkevoorwaarden.
Wanneer eenofmeer betrokkenen bezwaren hebben,ineerste instantie nagaanopwelkewijzedeze
bezwarenwegte nemenzijn. Hetwaterschap overlegt daarover metdeonder 2.genoemde partijen.
Kunnendebezwaren nietwordenweggenomen,dan inoverlegmet diezelfde partijen onderzoekenwelke
alternatieven voorhanden zijn,bijvoorbeeld omleidingvaneenrouteofdeaanlegvanvoorzieningen op
eenandere plaats.
Afhankelijkvandeuitkomstvandit onderzoek naaralternatieven besluiten welofnietdoortegaan metde
procedure.Bij positieve besluitvorming doorgaan naar punt6.
6. Onderzoek naarfinanciële haalbaarheid.
Bepalenvandeverdelingvandekostenvanaanlegenbeheer enonderhoud onder departijen ennagaan
welke financiële middelenvanderden,bijvoorbeeld indevormvansubsidies beschikbaar zijn.
Afhankelijk vande(teverwachten) uitkomst vandit onderzoek wordt besloten aldan niet door tegaan.
Vastleggenvandefinanciëleafspraken.
7. Ingangzettenvan noodzakelijke procedures.
Dit betreft onder meerwijzigingvan het bestemmingsplan of hetaanvragenvaneenaanlegvergunningin
het kadervan het bestemmingsplan.
Afhankelijk vande(teverwachten) uitkomst van deprocedures besluiten aldan niet doortegaan.
8. Technische uitwerkingvan degeplande werkzaamheden.
Inoverlegmetdebetrokken partijen degeplande infrastructuur ofvoorziening uitwerken en bestekklaar
maken. Hetverlenenvan debenodigdevergunningen inhetkadervandeKeur.
9. Aanlegvanderecreatieve infrastructuur ofvoorziening.
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AANZET PROCEDURE VOOR DE BEHANDELING VAN EENAANVRAAG VOOR EEN TIJDELIJKE RECREATIEVEACTIVITEIT

ï. Nagegaanwelkeeffecten devoorgenomen activiteit hebben.Aspecten dieaandeordezijn,zijnveiligheid,
waterstaatsdoeleinden,belangenvanomwonendenenanderebelanghebbenden,waterkwaliteit enecologie.
2. Wanneer deactiviteit negatievegevolgen heeftvooreenvandezeaspecten nagaanofdezegevolgen kunnenwordenvoorkomen door hetstellenvanvoorwaarden.
Wanneer door middelvanvoorwaarden denegatieve gevolgen nietvoorkomen kunnenworden,geenvergunningverlenenvoor deactiviteit.Zijnde negatieve gevolgenweltevoorkomen,dandoorgaan met3.
3. Alvorensvergunningteverlenen,overlegt hetwaterschap metdedirect betrokkenen,bijvoorbeeld omwonenden.Afhankelijk vande uitkomstenvandit overleg,verlenenvandevergunning,eventueel metdaaraanverbonden eenof meervoorwaarden,ofweigeringvandevergunning.
4. Tentijdevandeactiviteit de nalevingvandevergunningendedaaraanverbondenvoorwaarden controleren.
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