
 

 

 

Amendement 

“Het water waard” 

 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel ‘Regionale 

Omgevingsagenda Lopikerwaard’ (20r.00279): 

De raad besluit: 

het ontwerpbesluit bij het raadsvoorstel  (20R.00329) Regionale Omgevingsagenda 

Lopikerwaard als volgt te wijzigen: 

 

1. De Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard 2040 vast te stellen, met 

inachtneming van toevoeging van het volgende ontwikkelprincipe aan ambitie 8 : 

“Ontwikkelprincipe 8.4: Goede vaarwegen en voorzieningen voor waterrecreatie 

De Lopikerwaard is het mooist bezien vanaf het water. Steeds meer inwoners en toeristen 

genieten van het landschap door te varen, zwemmen in en te schaatsen op de vele riviertjes, 

weteringen, plassen en vaarten die de Lopikerwaard kenmerken. We willen de vaarwegen en 

-verbindingen verbeteren en de voorzieningen voor watersporters, zwemmers en schaatsers 

aantrekkelijker maken. Waterrecreatie draagt bij aan de lokale economie, een gezonde, 

vitale en aantrekkelijke leefomgeving.” 

CDA, Arjen Draisma 

ChristenUnie-SGP, Daphne van der Wind 

D66, Birgitte Hoesel 

SP, Wilma de Mooij 

 

Toelichting: 

Het is uniek dat vijf Utrechtse Groene Hart gemeenten samen met het Hoogheemraadschap 

Stichtse Rijnlanden een regionale omgevingsagenda ontwikkelen en uitdragen.  

Bij ontwikkelprincipe 8.1: “Het ontwikkelen van een fijnmaziger recreatief netwerk door in de 

houtkades en linten routes toe te voegen” staat slechts een korte zinsnede over 

waterrecreatie: “Ook het fijnmaziger maken van waterrecreatie, bijvoorbeeld de kanoroutes, 

is hier kansrijk.” 

Wij vinden dat het ontwikkelen van waterrecreatie meer aandacht verdient, omdat de 

Lopikerwaard zich kenmerkt door de vele riviertjes (Oude Rijn, de Hollandse-, Kromme- en 



Enge IJssel, Lek, Grecht, Meije, Korte en Lange Lintschoten), vaarten (Montfoortse vaart, 

Leidse Rijn, Grote Wiericke), plassen (Willeskop, Cattenbroeker- en Nedereindseplas)  en 

weteringen (Benschopse wetering, Lopiker wetering, Jaap Bijzerwetering, Kromwijkse 

wetering, Kamerikse wetering, Zegveldse wetering, Kerkwetering, Cabauwse wetering etc.). 

Deze riviertjes, vaarten en weteringen zijn bij uitstek geschikt om op te varen, roeien, 

peddelen, schaatsen en te zwemmen. Ze doorkruisen niet alleen het prachtige landschap, 

maar ook de karakteristieke dorpen, kernen en stadjes. De Lopikerwaard op zijn mooist is 

bezien vanaf het water. 

De laatste jaren steeds meer mensen plezier beleven aan waterrecreatie in de Lopikerwaard 

(pleziervaart, sloepen, kanoën, roeien, zwemmen, schaatsen). Goede voorzieningen, zoals 

zwemtrappen, aanlegsteigers, klûn- en overdraagplaatsen, zelfbedieningssluisjes, voldoende 

diepgang etc. ontbreken regelmatig. 

Waterrecreatie draagt bij aan de plaatselijke economie en de waardering van het groene 

open landschap. 


