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1. Beleefbaar Water in het kort 
 

Het waterschap kiest bij recreatief gebruik op en langs het water voor: “Ja, tenzij...”. 

Want we willen dichtbij de inwoners staan. Iedereen van het water laten genieten. En samen met partners 

het recreatief gebruik vormgeven. Daarbij willen we bovendien een goede buur zijn voor aangrenzende 

landbouw, woningen en natuur.  

We gaan uit van ieders eigen verantwoordelijkheid. De situaties zijn natuurlijk altijd verschillend. 

Afhankelijk van het soort recreatief gebruik, de intensiteit ervan en de draagkracht van het betreffende 

gebied of waterloop, bepalen we onze houding. Die is in eerste instantie coöperatief, soms actief en soms 

defensief.  

Op en langs het water wordt gewandeld, gefietst, gevaren, gezwommen, gevist en geschaatst. We 
stimuleren dit en stellen ons coöperatief op. Zo zullen we waar mogelijk meedenken en meewerken met 
organisaties die wandel- of fietsroutes willen maken, kanoroutes willen uitzetten, of andere wensen 
hebben op het gebied van recreatief gebruik.  
 
Zo nu en dan echter zullen we zelf actief werk maken van recreatieve mogelijkheden. Bijvoorbeeld bij 
herinrichtingsprojecten waarvoor veel publieke belangstelling is. Dan willen we iedereen graag de 
gelegenheid geven om te komen kijken. Recreatie leent zich er dan uitstekend voor om contact te leggen 
met inwoners van ons gebied en zichtbaar te maken waar het waterschap zich voor inzet en waarom. 
 
Met een vast aanspreekpunt maken we het waterschap een toegankelijke partner voor iedereen die iets wil 
initiëren op het gebied van recreatie op onze wateren. We zijn voornemens om via een algemene regel te 
proberen om het organisaties en ondernemers gemakkelijk te maken om een deel van de aanvragen 
vergunningvrij te laten plaatsvinden. Op deze algemene regel worden nog uitzonderingen gemaakt. Te 
denken valt aan het kanoën op de Boven Dinkel, en grote evenementen. Ook bij de algemene regels wordt 
weer een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van gebruikers van onze wateren en gebieden. 
Uiteraard zien we toe op de veiligheid, en zorgen we dat onze objecten geen gevaar vormen voor de 
publieksveiligheid. 
Wat betreft financiën betekent deze strategie dat we bij elk project vooraf rekening moeten houden met 

recreatieve elementen en de kosten voor het onderhoud en beheer daarvan. Vooral dus bij 

waterschapsprojecten met grote publieke belangstelling.  
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2. Inleiding 
 

Deze nota biedt, naast de in het Waterbeheerplan opgenomen paragraaf over recreatie, een kader voor het 
recreatieve gebruik van waterschapseigendommen en andere objecten die we als waterschap in beheer 
hebben. De ambities van het waterschap uit het bestuursakkoord ‘Door water verbonden’ zijn vertaald in 
een strategie om samen met partners vorm te geven aan de openstelling van onze wateren en oevers voor 
recreanten. 
We beheren het water zo, dat iedereen het water kan gebruiken en beleven. Deze nota geeft 
stakeholders bovendien handvatten om met ons in gesprek te gaan.  

We beginnen de nota met de algemene visie. Daarin krijgt u antwoord op wat waterschap Vechtstromen 
met recreatief gebruik wil bereiken. Daarna behandelen we de strategische vraag hoe we invullen geven 
aan het recreatief gebruik, hoe het waterschap zich daarin opstelt. Vervolgens leest u in de ‘Aanpak’ welke 
aspecten spelen, wat de spelregels zijn, en wie betaalt, beheert en onderhoudt.  
Het financiële kader schetsen we in hoofdstuk 5, en in het laatste hoofdstuk vindt u de meest voorkomende 
recreatievormen in ons gebied en hoe we ons daarin positioneren. 

 

  
“We zijn weer een stap verder”, aldus waterschapbestuurder Jan van Hoek. “ Input voor deze nota is 

opgehaald bij de leden van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur, en bij de stakeholders. Hieruit 
kwamen veel mooie ideeën voort en die zijn verwerkt. Voor mij het teken dat onze intentie om informatie 
van buiten naar binnen te halen zeker voortgang moet krijgen. De stakeholders waardeerden het initiatief 

en dat is te merken aan de opbrengst.” 
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3. Visie 
 

De Wateropgaven als vertrekpunt 

Hoofddoel van het waterschap is en blijft: goed waterbeheer. Recreatief gebruik is hiervan een belangrijke 

afgeleide. Het helpt ons om het hoofddoel te bereiken. Recreatief gebruik draagt bij aan het verkrijgen van 

draagvlak bij onze inwoners voor het werk van het waterschap, en het kan beter zichtbaar maken wat het 

waterschap doet. Bovendien levert recreatief gebruik meerwaarde op voor ruimtelijke kwaliteit en de 

economische ontwikkeling in de regio. 

We hebben de opgave om bij te dragen aan welvaart (economische ontwikkeling) en welzijn (veilige & 

prettige leefomgeving). Iets wat nadrukkelijk tot uiting komt in ons bestuursprogramma. Recreatief gebruik 

is bij Vechtstromen dan ook geen doel op zich, maar een middel om de strategische doelen te bereiken.  

Het bestuursprogramma constateert ook dat de klassieke methoden om de regionale wateropgaven het 

hoofd te bieden niet meer volstaan, en dat we de wereld tegemoet moeten treden met oog voor kansen. 

Water is van groot belang voor landbouw, natuur én recreatie. We zoeken nadrukkelijk de relatie tussen 

ecologie en economie. Water kan een economische factor zijn voor vele partijen. 

In ons waterbeheerplan 2016-2021 staat de volgende algemene visie over recreatief gebruik:  

“Het waterschap beheert het water zo dat iedereen het water kan gebruiken en beleven. Wateren 

en oevers zijn grotendeels opengesteld voor recreanten en we staan open voor initiatieven van 

recreanten en hun belangenorganisaties. Toerisme, waar waterrecreatie en landschapsbeleving een 

belangrijk onderdeel van uitmaken, is voor veel van onze gebieden een belangrijke economische 

factor.”  
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Deze brede kijk geeft niet alleen ruimte voor recreatief gebruik, maar geeft ook het belang aan van het 

daadwerkelijk toepassen daarvan, in samenwerking met onze partners. Het waterschap kiest bij recreatief 

gebruik van waterschapseigendommen voor: “ja, tenzij... .”  

Vijf uitgangspunten: 

De onderstaande uitgangspunten vormen in samenhang met het voorgaande de visie op recreatief gebruik 

bij het waterschap. Zij zijn de resultante van de opgaven in genoemde plannen, van de betrokken 

stakeholders in het beheergebied en van de discussie die over dit thema is gevoerd door algemeen 

bestuursleden van de commissie Watersysteem, en het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen.  

 

1. Water is voor iedereen  
In de Waterwet wordt de maatschappelijke functie van het watersysteem al aangegeven. Door het 
oppervlaktewater, de oevers en de omgeving aantrekkelijk, herkenbaar en vooral beleefbaar te maken, 
heeft het waterschap de kans om contact te maken met inwoners. Dat geldt voor waterlopen in het 
buitengebied maar in toenemende mate ook voor water in het stedelijke gebied.  
 

“Mijn droom is om recreanten de Dinkel te laten beleven, door een accommodatie en  

wandelroute van boven naar beneden”. 

 
2. Recreatief gebruik is een afgeleide, maar zeker geen onbelangrijke, functie  
Het waterschap ziet in recreatief gebruik een kans om het waterschapswerk zichtbaar te maken. Maar het 
is tevens een goede mogelijkheid om samen met de inwoners en diverse organisaties in het beheergebied 
meerwaarde te geven aan het bestaande systeem van oppervlaktewateren.  

 

3. Het waterschap wil dicht bij de inwoners staan 

Bij veel inwoners is weinig kennis en besef over de taken en activiteiten van het waterschap in het 

landschap. In het OECD-rapport ‘Watergovernance in the Netherlands: fit for the future?’ (Organisatie voor 

Economische Samenwerking en Ontwikkeling, 2014, pagina 21) wordt dit verschijnsel rond de 

waterschappen de ‘awareness gap’ genoemd. Recreatief gebruik biedt het waterschap de gelegenheid 

inwoners voor te lichten over het functioneren van het watersysteem en de noodzaak het goed te beheren. 

Zo hopen we meer draagvlak te krijgen voor het waterschapswerk en de keuzes die we maken bij de 

besteding van het gemeenschapsgeld. 

4. Het waterschap wil een goede buur zijn 
Bij het participeren in recreatieve routes en voorzieningen, wil het waterschap een goede buur voor zijn 
omgeving zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat we geen onredelijke overlast willen veroorzaken voor 
aangrenzende landbouw, woningen of natuur. Daarbij gaat het waterschap ervan uit dat elke recreant ook 
een eigen verantwoordelijkheid heeft. 

5. Het waterschap wil samen met de partners recreatief gebruik vormgeven  
Het waterschap kiest ervoor om van buiten naar binnen te werken, waarbij ideeën en wensen uit de 
samenleving geïnventariseerd worden, en doelen zoveel mogelijk gecombineerd worden met onze 
waterdoelen.  

“Het waterschap stelt zich positief op bij initiatieven van anderen en denkt mee over kansen en 
mogelijkheden. We zoeken de samenwerking met partners en belanghebbenden”  
(citaat WBP 2016). 
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4. Strategie 
 

Er zijn veel partijen die zich bezighouden met recreatie op en langs water. Het waterschap heeft daarbij 
vaak een beperkte, maar niet onbelangrijke, rol. Om recreatief gebruik op een goede manier mogelijk te 
maken, werken we nauw samen met gemeenten, terreinbeherende organisaties, particuliere 
grondeigenaren en andere organisaties in de recreatiesector.  

Zo combineren we beheer- en onderhoudswerkzaamheden, het controleren van voorzieningen en het 
aanpakken van gevaar en overlast. Dragen we oevers en onderhoudspaden over aan terreinbeherende 
organisaties, dan geven we in het beheer- en onderhoudsdocument aan waar we de bestaande 
recreatiemogelijkheden mogelijk kunnen behouden, of kunnen zorgen voor alternatieven.   

Het waterschap heeft ook te maken met andere belangen in het buitengebied. De agrarische sector en de 
natuurorganisaties willen graag heldere afspraken maken over recreatief gebruik dat het waterschap op 
zijn eigendommen toestaat. Dat is ook in de discussie met het algemeen bestuur, en tijdens de 
stakeholderbijeenkomsten in maart en december 2015 aan de orde geweest:  

Het waterschap moet per recreatievorm en per gebied een zorgvuldige afweging maken van de 
mogelijkheden en onmogelijkheden, waarbij de kaders (wettelijk en financieel) leidend zijn. 

De rol van het waterschap kan variëren per situatie. Dit hangt af van het soort recreatief gebruik, de 
verwachte intensiteit ervan, en de draagkracht van het betreffende gebied of waterloop.  
Onderstaand een toelichting op die rollen en de belangen.  

Coöperatieve rol:  
Deze rol komt het meeste voor. Daarbij nemen stakeholders, zoals recreatieschappen, VVV’s, provincies, 
gemeenten, terreinbeherende organisaties of verenigingen het initiatief voor een vorm van recreatie langs 
of op het water. Aan Vechtstromen de vraag om bijvoorbeeld mee te denken in sluitende routes, met 
logische verbindingen en structuren. Bijvoorbeeld via onderhoudspaden die bestaande wandelpaden door 
bossen en velden aan elkaar verbinden.  
Hoe de coöperatieve rol ingevuld wordt, komt in het volgende hoofdstuk ‘Aanpak’ aan de orde.  
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“Ik zou willen dat het waterschap meer meedenkt en niet direct roept: ‘dat kan niet’ of ‘dat is in strijd met het 

beheer’.” 

Actieve rol:  

Gebieden met belangrijke waterschapsprojecten worden door het waterschap actief opengesteld voor 

passende recreatie en beleving. We nemen zelf het initiatief om binnen het projectgebied recreatief 

gebruik mogelijk te maken, stellen daarvoor de nodige middelen voor inrichting en beheer beschikbaar, om 

daar vervolgens op een passende manier over te communiceren. Het waterschap kan de initiatiefnemer 

zijn, maar zal altijd in nauwe samenwerking met externe organisaties komen tot eventuele uitvoering. 

Voorbeelden hiervan zijn de Doorbraak, de rioolwaterzuivering Ootmarsum, het Vechtpark en het 

Kristalbad.  

Defensieve rol:  

De laatste rol is de keuze voor het niet openstellen, waarbij het waterschap recreatief gebruik op 

aangegeven locaties verbiedt en/of weigert een watervergunning af te geven. Voorbeelden van gebieden 

waar dat aan de orde kan zijn, zijn de Europese Natura 2000-gebieden, langs sommige KRW-waterlopen en 

in aangewezen weidevogelgebieden tijdens het broedseizoen. 

Dat kan ook zijn bij bindende afspraken met aangrenzende eigenaren of grondgebruikers (goed 

noaberschap).  

Voorbeelden zijn het niet-toestaan van kanovaren op de Beneden-Dinkel, of de Boven-Dinkel in het 

broedseizoen of bij hoog water. Het niet-toestaan van varen met motorboten op andere wateren dan de 

Vecht en de Lindebeek, en het crossen met motoren of auto’s op veel waterschapsterreinen.  

 

“Als er problemen zijn met aanliggende landbouw of natuur of bij het beheer van het watersysteem of we 
lopen risico op het gebied van veiligheid, dan gaan we in gesprek om samen te zoeken naar oplossingen”. 

Jan van Hoek (lid dagelijks bestuur waterschap Vechtstromen) 
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5. Aanpak 
 

Organisatie intern 

Het waterschap heeft een vast aanspreekpunt voor recreatief gebruik. Via het aanspreekpunt worden 

vragen en ingebrachte ideeën gekoppeld aan de voor het onderwerp relevante mensen binnen waterschap 

Vechtstromen. Accountmanagers, projectleiders, gebiedsbeheerders, communicatieadviseurs etc.  

Neemt een externe belanghebbende initiatief, dan draagt Vechtstromen bij door mee te denken, gebruik 

van eigendommen toe te staan, of waar mogelijk beperkt mee te betalen aan passende recreatieve 

voorzieningen. Zo hebben we al samengewerkt met de Regio Twente (alle wandelroutes in Twente) en 

Routepunt-Oost (alle wandelpaden in het Vechtdal) en de stichting Lange Afstand Wandelingen  (LAW) en 

de gemeentelijke Dorpsommetjes.  

“Het is vaak zoeken naar actuele en eenduidige informatie. Als er een plek/platform is waar we deze 

informatie kunnen verkrijgen, dan kunnen we die ook delen met onze bezoekers. Zodat ze de routes kunnen 

vinden. Of meer weten over de omgeving.” 

 

Goed noaberschap toepassen 

Het waterschap is geen recreatieschap, maar binnen waterschapsprojecten en bij medewerking aan 

projecten van derden wordt steeds wel rekening gehouden met recreatief gebruik.  

Recreatief gebruik moet passen bij andere, omringende functies. Het waterschap wil een goede buur zijn 

voor de omgeving, en er mag geen onevenredige overlast ontstaan. Dat geldt voor privacy van erven en bij 

eventuele verstoring van vee of van natuur.  

“We zouden meer kunnen bereiken als natuurorganisaties gemeenten en waterschappen integraal werken. 

Nu word je vaak van het kastje naar de muur gestuurd.” 
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Alleen de meest noodzakelijke kosten maken 

Bij projecten van het waterschap waarvoor we veel aandacht van publiek verwachten, bijvoorbeeld rond 

stedelijk gebied, maakt het waterschap kosten voor de inrichting van recreatieve voorzieningen. In veel 

gevallen wordt er samen met externe partners ook ‘werk met werk’ gemaakt. Buiten stedelijk gebied of 

specifieke waterschapsprojecten laat het waterschap het beheer en onderhoud van routes zoveel mogelijk 

over aan daarvoor geëigende instanties, zoals bijvoorbeeld recreatieschappen, wandelorganisaties 

enzovoort. Hierover zoekt het waterschap vroegtijdig contact met betrokken stakeholders. 

 

Voor kanoroutes in het zuidelijk deelgebied geldt een afwijkende situatie, omdat het waterschap daarvan 

ook de formele kanoroutebeheerder is.  

Om in het overleg met derden daadwerkelijk voorwaardenscheppend te kunnen opereren en voor beheer 

en onderhoud en publieksveiligheid van de recreatieve voorzieningen, heeft de eenheid Watersysteem en 

Zuiveren van het waterschap een structureel verhoogd budget. Uit dat budget kunnen de voorzieningen 

betaald worden als ze geen onderdeel zijn van een groter waterschapsproject. 

 
Juridisch kader rond recreatief gebruik 
Vanuit de Keur waterschap Vechtstromen1 is het verboden om binnen de waterloop en keurzone zonder 
vergunning van het dagelijks bestuur handelingen of activiteiten te verrichten die in strijd zijn met de 
waterhuishoudkundige functie van een waterloop. Ook recreatief gebruik valt in principe onder de 
vergunningsplicht van de Keur.  
 
Het waterschap moet bij vergunningverlening afwegen wat het effect is van de betreffende vorm van 
recreatief gebruik op het watersysteem. Het toetst daarbij aan de doelstellingen van de Waterwet en houdt 
rekening met belangen van derden. De Waterwet is daarvoor het primaire afwegingskader. Als eigenaar en 
goede buur zal het waterschap ook rekening willen houden met zijn omgeving, en onevenredige vormen 
van overlast voorkomen.  
 
De Waterwet en de Keur van Vechtstromen geven kaders voor het watersysteembeheer en bieden ruimte 
voor recreatief gebruik. In een nog op te stellen algemene regel bij de keur zal een aantal veelvoorkomende 
vormen van recreatief gebruik van de vergunningplicht worden uitgezonderd. Aan deze algemene regel 
worden voorschriften verbonden. Als de voorschriften niet nageleefd worden, kan het waterschap hier 
(alsnog) tegen optreden. 
 
 

Toezicht en handhaving 

Het waterschap wil zo min mogelijk extra regelgeving. Dat betekent dat we op wandel- en fietsroutes over 

waterschapseigendommen geen gebruik maken van verbodsborden. Buiten wandelroutes worden geen 

bordjes geplaatst, tenzij daar na herhaalde klachten aanleiding voor is. Verder blijft het een primaire 

verantwoordelijkheid voor de recreant zelf om geen overlast te veroorzaken.  

De Waterwet is het wettelijke kader voor het waterschap, voor toelaten of implementeren van recreatief 
gebruik in het waterbeheer.  
Voor de bestaande Flora- en faunawet en de komende nieuwe Natuurwet 2016 is het waterschap niet het 
bevoegd gezag. Deze wetten zijn dan weliswaar geen kader voor onze regelgeving, maar we wijzen 
recreanten wel op hun verantwoordelijkheid voor de natuur en de bijbehorende wetgeving.  
 

                                                      

1 De Keur van waterschap Vechtstromen vindt u op www.vechtstromen.nl, onder ‘producten en diensten’> ‘wet- en 

regelgeving’ > ’vergunning of melding’. 

http://www.vechtstromen.nl/
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Uiteraard zullen we meer toezicht houden op plaatsen waarvoor regelmatig overlastklachten binnen 

komen. Bij recreatief gebruik gaat de gebiedsbeheerder echter eerst het gesprek aan met de overtreder. In 

overleg of bij een officiële overtreding kan een handhaver ingeschakeld worden. 

Veiligheid en aansprakelijkheid rond recreatief gebruik 
Het waterschap heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van zijn eigendommen. Voor de 
eigendommen van het waterschap geldt een zorgplicht voor de gebruikers ervan. Het komt erop neer dat 
de objecten geen gevaar mogen vormen voor de publieksveiligheid, en dat voor te voorzien gevaar 
maatregelen getroffen moeten worden.  
Het waterschap geeft bij alle vormen van recreatief gebruik (in de vergunning of algemene regel) aan dat 
het gebruik voor eigen risico is. Binnen het systeem van vergunningen, maar ook op de website van het 
waterschap wordt dat nadrukkelijk aangegeven.  

Gebruikers hebben altijd een eigen verantwoordelijkheid. Niet ieder risico kan of moet door het 
waterschap worden afgedekt. Het waarschuwen voor het gevaar is in bepaalde gevallen voldoende.  
Het gaat hierbij om veiligheid op de oever (wandelen/verblijven), en om veiligheid op het water (kanoën). 
Denk hierbij aan een hekwerk, zodat vanaf de beschermingszone een gemaal of stuw niet bereikbaar is 
voor wandelaars. Of het plaatsen en zichtbaar houden van waarschuwingsborden in de nabijheid van een 
stuw, en het eventueel aanbrengen van een ballenlijn voor een stuw.  

De Vecht heeft volgens de provinciale Omgevingsverordening Overijssel de functie ‘vaarweg’, en is de 

Scheepvaartverkeerswet van toepassing. Voor de veiligheid en het vlotte verloop van het 

scheepvaartverkeer heeft het waterschap het Verkeersbesluit voor de Vecht vastgesteld.  
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6. Financiën 
6.1 Kosten inrichting recreatieve voorzieningen 

Recreatief gebruik is onderdeel van de gewenste ruimtelijke kwaliteit in de planvoorbereiding en de 

uitvoering van waterschapsprojecten. Belangrijk is dat deze voorzieningen zijn opgenomen in de 

opdrachtbrief, waarmee ook de kosten worden gedekt. Die kosten zijn in verhouding tot de totale 

projectkosten beperkt. Per project wordt bepaald hoe groot de impact van recreatief gebruik kan zijn, en 

welke kosten daarvoor gemaakt kunnen worden. Naarmate een project groter is, en bijvoorbeeld in 

stedelijke omgeving meer publiek zal krijgen, zullen de recreatieve voorzieningen uitgebreider kunnen 

worden, en de kosten hoger. 

In de praktijk varieerden de kosten voor recreatief gebruik in de afgelopen jaren van 3-10% van de totale 

investeringskosten. Meestal worden deze kosten ook nog verdeeld over meerdere partijen, partners zoals 

gemeenten, provincie en landgoederen. Buiten de specifieke waterschapsprojecten faciliteert het 

waterschap voor recreatief gebruik, zoals in de voorliggende notitie is beschreven, met dien verstande dat 

het waterschap daarvoor geen onevenredige kosten maakt.  

6.2 Kosten instandhouding recreatieve voorzieningen in waterschapsprojecten en 

publieksveiligheid 

Als het waterschap in grote projecten ook recreatieve voorzieningen aanlegt, moeten deze ook op langere 

termijn blijven functioneren, en na de projectafsluiting periodiek worden onderhouden. Bij majeure 

projecten met veel publiek en dus een hoge kijkdichtheid, moet het waterschap bij het voorbereiden van 

een project ook het onderhoud en beheer plannen. De kosten voor beheer en onderhoud, ook voor beheer 

en onderhoud van bestaande objecten (momenteel worden alleen de urgente objecten onderhouden) 

moeten in een budget worden opgenomen. Dit geldt voor voorzieningen als kijkheuvels, picknickplekken, 

bankjes, lokale beplanting en wandelroutes met bewegwijzering.  
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Belangrijk is dat bij het nemen van eigen initiatieven voor recreatie, het waterschap zich committeert aan 

langdurige onderhoudskosten. Te allen tijde wordt getracht om door de samenwerking meer werk met 

werk te kunnen maken en goede afspraken te maken met onze partners over de (verdeling van) kosten en 

werkzaamheden. Ook in de beheer- en onderhoudsfase. Bovendien zal in overleg met onze stakeholders 

worden gekeken of hier mogelijkheden liggen om beheer en onderhoud samen op te pakken of over te 

dragen. 

Bij de projectevaluatie en overdracht naar de beheerders moet per project een overdrachtsdocument 

worden opgesteld, met inzage in deze kosten, die daarna door beheer worden opgenomen in hun 

werkplannen en –budgets. De huidige voorzieningen moeten gemiddeld na 20-30 jaar worden vervangen 

(ook bij goed onderhoud). Hiervoor dient investeringsvolume beschikbaar te zijn.  

Er zijn in het beheergebied veel voorzieningen voor publieksveiligheid aanwezig (drijflijnen, hekwerken, 

bebording etc.). Het in stand houden, onderhouden en beheren van deze voorzieningen is vanuit 

veiligheidsoogpunt noodzakelijk.  

Buiten de specifieke waterschapsprojecten met veel publieke belangstelling, laat het waterschap het 

beheer en de kosten van de recreatieve voorzieningen zoveel mogelijk over aan externe partijen. Zo wordt 

het onderhoud van vrijwel alle bewegwijzerde wandel en fietsroutes die op waterschapseigendom liggen, 

onderhouden en beheerd door de daartoe geëigende instanties. In Twente is dat Regio Twente en het 

Vechtdal Routepunt-Oost en in Zuid-Drenthe is dat Recreatieschap Drenthe, of gemeenten. In de praktijk 

bijvoorbeeld maait het waterschap in Twente de paden één tot twee maal per jaar extra, maar Regio 

Twente betaalt de meerkosten. In het Vechtdal liggen ook wandelroutes op waterschapseigendom, maar 

hier wordt voor wandelaars niet extra gemaaid.   
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7. Verschillende recreatievormen  
Het waterschap streeft ernaar sloten, kanalen, riviertjes, beken, de oevers en de omgeving aantrekkelijk, 
herkenbaar en vooral leefbaar te laten zijn voor recreanten. Zo biedt het watersysteem een meerwaarde 
voor alle inwoners, die op hun eigen manier het water in hun omgeving beleven. Dit geldt voor het landelijk 
gebied, maar in toenemende mate ook voor het stedelijk gebied.  
 
Op en langs het water wordt gewandeld, gefietst, gevaren, gezwommen, gevist en geschaatst. We 
stimuleren dit gebruik en stemmen het zo nodig af op de belangen van anderen. Want, als we onze 
eigendommen openstellen voor recreatief gebruik, moet dat wel veilig zijn en mag dit gebruik niet ten 
koste gaan van het functioneren van het watersysteem en van functies zoals natuur, landbouw, bedrijven 
en wonen.  

7.1 Wandelen 

Wandelen is de meest voorkomende vorm van recreatief gebruik. Dat kunnen langeafstandwandelaars zijn, 
mensen die een korte route lopen of mensen die gewoon van de natuur langs het water komen genieten. 
Op onderhoudspaden en dijken van het waterschap is wandelen toegestaan, uitzonderingen daargelaten. 
Het waterschap werkt coöperatief mee met organisaties die wandelroutes willen realiseren en beheren. 
 

7.2 Fietsen 

Fietsen op daarvoor aangelegde of opengestelde fietspaden in en langs waterschapsobjecten stimuleert en 
ondersteunt het waterschap door zijn eigendom hiervoor beschikbaar te stellen. Het jaarlijks beheer en 
onderhoud wordt in samenspraak met het waterschap aan externe partijen overgelaten. 
Het waterschap werkt mee aan de fietsroutes van o.a. het knooppunten netwerk in Twente, Vechtdal en 
Drenthe. Fietsroutes vormen een belangrijk middel voor communicatie van de waterschapsorganisatie met 
inwoners. 
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7.3  Varen  

Kanoën en roeien wordt op de aangegeven kanoroutes door het waterschap toegestaan. Ook buiten de 
aangegeven kanoroutes geldt dat kano’s en roeiboten toegelaten kunnen worden, mits dit past binnen de 
functie van het watersysteem. In die gevallen moet de eigenaar van de ondergrond er wel mee akkoord 
gaan. In bijzondere situaties, zoals de Boven Dinkel (Natura 2000) staat het waterschap kanoën alleen toe 
in de winterperiode – en ook dan is er vergunning nodig – en niet bij hoogwater. Bij kanoën, roeien en 
varen met rubberboten is het in- en uitstappen uitdrukkelijk alleen toegestaan op de daarvoor aangelegde 
in- en uitstapplaatsen. Uit oogpunt van veiligheid mogen kano’s en roeiboten niet in de nabijheid van een 
stuw of gemaal komen. Vistrappen mogen niet met kano’s worden bevaren. Alleen bij Hardenberg is een 
voorziening voor kano’s getroffen.  
 
Binnen het beheergebied is naast gemotoriseerd varen op de Vecht, ook sprake van gemotoriseerde 
pleziervaart in het zuidelijk deel van ons beheergebied. Dat geldt voor bijvoorbeeld platbodemzompen van 
Enter en van Rijssen, en voor een salonboot in Nijverdal en de Schuilenburg. Deze worden door een 
elektromotor aangedreven. De Vecht is aangewezen als scheepvaartweg. Voor het varen is een vergunning 
nodig op basis van de Keur waterschap Vechtstromen. Naast de Keur waterschap Vechtstromen is op de 
Vecht het Verkeersbesluit voor de Vecht van toepassing. Dit betekent dat het gemotoriseerd varen op de 
Vecht ook moet voldoen aan de gestelde eisen in het Verkeersbesluit voor de Vecht. 

 

7.4 Vissen 

Duizenden sportvissers zoeken regelmatig een stek aan de waterkant. De sportvisserij is toegestaan vanaf 
onderhoudspaden, kades en toegangswegen die in eigendom zijn van het waterschap. Het waterschap 
verhuurt het visrecht van (een aangewezen deel) haar eigendommen aan twee grote hengelsport-
federaties. Vissers moeten op hun beurt een vergunning hebben (vispas). De hengelsportfederaties zijn 
verantwoordelijk voor het visserijbeheer en waar het visrecht aan hen is verhuurd/verpacht, ook voor het 
visstandsbeheer. Waar geen visrecht is verhuurd is het waterschap verantwoordelijk voor het 
visstandsbeheer. Afstemming over het visstandsbeheer gebeurt in visstandsbeheercommissies (VBC)’s), 
waarvan het waterschap voorzitter is. Het waterschap zet zich daarbij in voor een goede samenwerking 
met de beide federaties. De samenwerking betreft beheer, kennisuitwisseling, onderzoek, inzet van 
vrijwilligers, et cetera.  
 
Voor het merendeel van de hoofdwatergangen in eigendom van het waterschap zijn de visrechten (en 
looprechten) verpacht. Hiermee is vissen als recreatief gebruik juridisch langdurig vastgelegd. Vissen 
gebeurt volgens de landelijke regels van de vispas. Voor het eventueel uitzetten van vis dient vooraf 
toestemming te zijn verleend door het waterschap en eveneens in het VBC-overleg besproken en 
afgestemd te zijn. Sportvisverenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor beheer van hun visstekken. Het 
beheer en onderhoud geschiedt uitdrukkelijk altijd in samenspraak met het waterschap. 
Voor het openhouden van stukken water, het maaien van visstekken en wedstrijdtrajecten kan er een 
beroep worden gedaan op het waterschap. De hiervoor gemaakte kosten worden in rekening gebracht bij 
de visvereniging. 
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7.5 Paardrijden 

Paardrijden is alleen stapvoets toegestaan op daartoe ingerichte en aangegeven ruiterpaden over 
onderhoudspaden. Door het stellen van deze voorwaarden heeft paardrijden geen negatief effect op het 
watersysteem. De beheerder van de ruiterroute is verantwoordelijk voor instandhouding en onderhoud 
van de route, recreatieve voorzieningen, routemarkering et cetera, en voor ontstane schade aan de 
onderhoudspaden of onderhoudsstroken. Hetzelfde geldt voor de risicoverzekering van recreanten. Door 
veranderende inzichten betreft het hier een afwijking op het in het waterbeheerplan opgenomen algehele 
verbod voor paardrijden 
 

7.6 Motorcrossen 
Motorcrossen op onderhoudspaden is in principe niet toegestaan. Echter er zijn een aantal verenigingen 
waaraan al meer dan 20 jaar toestemming is verleend om gebruik te maken van een deel van onze 
onderhoudspaden. Met de aanvragers waaraan in het verleden jaarlijks een vergunning is verleend, wordt 
nadrukkelijk het gesprek aangegaan (vergunningverlening in samenspraak met de gebiedsbeheerders en de 
aanvrager) om te zoeken naar alternatieve routes en te kijken of het mogelijk is om op de lange termijn 
motorcrossen niet meer toe te staan. Als uit toetsing blijkt dat motorcrossen geen nadelige gevolgen heeft 
voor het watersysteem, kan het worden toegestaan. Het betreft hier een afwijking op het in het 
waterbeheerplan opgenomen algehele verbod voor motorcrossen. 

 

7.7 Zwemmen  
Het waterschap is geen beheerder over de oppervlaktewateren die door de provincie als zwemwater zijn 
aangemerkt. De provincie is daarover bevoegd gezag; zij is verantwoordelijk voor de communicatie en de 
fysieke veiligheid. Waarschuwingen, negatieve zwemadviezen of zwemverboden worden door de provincie 
ingesteld. 
Het waterschap is geen bevoegd gezag, maar heeft wel de gedelegeerde taak van het opstellen van 
zwemwaterprofielen en de verantwoordelijkheid over de waterkwaliteit. Omdat het hier niet om 
waterschapseigendommen of objecten gaat, worden deze zwemwateren niet gezien als objecten met 
recreatief gebruik. Zwemmen is toegestaan in de door de provincie aangegeven locaties. Op deze 
zwemwateren zijn de bepalingen van de Waterwet en de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden van toepassing.  
De zwemwateren moeten voldoen aan de gestelde waterkwaliteitsnormen. In de overige wateren is 
zwemmen niet verboden, maar het wordt door het waterschap ontraden om redenen van milieuhygiëne en 
veiligheid. Zwemmen is op eigen risico in de niet als zwemwater aangegeven locaties. 

7.8 Schaatsen 

Het waterschap is beheerder van een aantal oppervlaktewateren die zich goed lenen voor schaatsen bij 
langdurige vorst. Dat geldt met name voor de wateren die stilstaand water hebben, en die in winterperiode 
weinig aan peilschommelingen onderhevig zijn. Het waterschap staat positief ten opzichte van het gebruik 
van waterschapseigendommen voor schaatsen, zolang daarmee geen schade of overlast aan derden 
ontstaat. Voor het watersysteem in het noordelijk deel van Vechtstromen is een ijsnota vastgesteld die 
operationele aanwijzingen geeft om het oppervlaktewater zo goed mogelijk voor schaatsen geschikt te 
houden. 
Waterschap Vechtstromen ondersteunt de Stichting Schaatstoertocht Vechtstromen financieel en met 
personeel. Doel van de Stichting is om in het gebied van Vechtstromen één of meerdere 
schaatstoertochten te organiseren. Voor het zuidelijk gebied is dit concreet een tocht over het kanaal 
Almelo-Nordhorn. In het noordelijk gebied wordt gezocht naar een geschikt traject. 
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8. Resumé  
 
Zonder vergunning 
Voor de meeste recreatievormen in ons gebied stellen we een algemene regel op. De activiteiten zijn 
zoveel mogelijk vergunningvrij zolang de criteria uit die algemene regels worden nageleefd.  
 
Coöperatief 
De insteek van het waterschap is coöperatief. Zo zullen we meewerken met organisaties die wandel- of 
fietsroutes willen maken, of kanotochten willen organiseren.  
 
Soms zullen we zelf actief werk maken van recreatie. Bijvoorbeeld bij herinrichtingsprojecten waarvoor veel 
publieke belangstelling is. Bij zo’n project is recreatie een middel om contact te leggen met de inwoners 
van het gebied en zichtbaar te maken waar het waterschap zich voor inzet. Dan willen we iedereen graag 
de gelegenheid geven om te komen kijken en te genieten van het gebied, de waterloop of het kunstwerk.  
 
(Gedelegeerd) Beheer en onderhoud 
Het beheer en onderhoud van de wandel-, fiets- en ruiterroutes ligt zoveel mogelijk bij de initiatiefnemers, 
maar wel in samenspraak met het waterschap. Hiervoor geldt dat de initiatiefnemers verantwoordelijk zijn 
voor instandhouding en onderhoud van de route, recreatieve voorzieningen, routemarkering enzovoort. Ze 
zijn bovendien verantwoordelijk voor ontstane schade aan de onderhoudspaden of onderhoudsstroken, en 
voor de risicoverzekering voor recreanten.  
 
Alle onderhoudspaden zijn primair bedoeld voor onderhoud. De toegankelijkheid voor onderhoud en bij 
calamiteiten heeft altijd een hogere prioriteit. 
Van de routes en vaarwegen waarvan we nu al beheerder zijn, blijven we in eerste instantie het beheer en 
onderhoud doen. Zo zijn we formeel vaarwegbeheerder van de Vecht voor de gemotoriseerde vaart en 
beheren we enkele kanoroutes. We gaan zeker in gesprek om te kijken of we voor die routes ook het 
beheer en onderhoud kunnen delegeren aan gebruikende instanties. Elke vorm van onderhoud wordt 
vooraf met het waterschap besproken. 


