
Werkgroep Hondenuitlaters – 6 februari 2020  

Terugkoppeling resultaten afgelopen twee werkgroepen en ontwerpsessie met partners 

 

 

 
 

 Ontwerpbesluit is dat er een dam komt tussen de zwemplas en de geul wat tot gevolg heeft 

dat je niet meer tussen de zwemplas en geul kan lopen. Deze oplossing is gekozen omdat op 

deze manier op een efficiëntere en betrouwbaardere wijze de waterverversing gereguleerd 

kan worden.  

o Opm.: wat betekent dit voor het beheer en onderhoud en de zwemveiligheid? 

 Een palenrij wordt ontworpen bij de instroomopening om de erosie in de geul zelf tegen te 

gaan in combinatie met op enkele plaatsen (zo min mogelijk) steenbestorting.  

o Opm.: is het een suggestie dit (ook) toe te passen tussen de kribben om al eerder de 

stroomsnelheid te breken? Een palenrij helpt ook om bepaalde recreatievaart te 

weren in de geul. Benedenstrooms in de Lek is dit ook gedaan. 

 Toegelicht is dat het advies is in de pleisterplaats plaats te maken voor kleinschalige horeca 

(max 450 m2), het liefst geheel zelfvoorzienend.  

 De beplantingspatronen die nieuw zijn ingetekend, zijn toegelicht. Deze zijn ingetekend in de 

richting van de stroombeweging en bij splitsingspunten van routes. Hierbij is opgemerkt dat 

de beplanting nog wel rivierkundig moet worden doorgerekend of dit niet te veel weerstand 

oplevert.  

 Besluit is de grens van het struingebied niet op te schuiven richting het westen. 

Staatsbosbeheer heeft aangegeven hier vooralsnog aan vast te houden om te waarborgen 

dat het areaal voor het graasbeheer van een bepaalde omvang is. Het graasbeheer is 

namelijk ten behoeve van het stimuleren van het stroomdalgrasland.  

o Opm.: op het pad naar het veerpont komen fietsers en wandelaars met hond samen.  



o Opm.: kan de verharding van de parkeerplaats niet vervangen worden in een meer 

natuurlijke uitstraling. Toegelicht dat dit is overwogen maar om kostentechnische 

reden is afgevallen.  

o Opm.: van wie is het land helemaal in het westen bij de sluis. Het is daar een ‘leuk 

zooitje’ , het zou wel heel prettig zijn als het prikkeldraad weg gaat.  

 

Hoe zorgen/stimuleren we dat de hondenuitlaters het gebied ook gaan gebruiken zoals het nu op 

papier bedacht is?  

 

 Aan een beperkt aantal borden is niet te ontkomen. De suggestie wordt gedaan een bord te 

plaatsen waar je de uiterwaard in kan en expliciet aan te geven met een pictogram waar de 

hond vast moet of absoluut niet mag komen. Zeker niet te veel tekst op de borden.  

 Daarnaast 1 groter algemeen bord op de recreatieterp/parkeerplek met de algemene 

toelichting van het gebied, de functies en spelregels met ook aandacht voor de bijzondere 

natuur (o.a. stroomdalgrasland) die hier wordt nagestreefd.  

 Markeer duidelijk bij het struingebied/duingebied dat hier niet met de hond mag worden 

gelopen. Maak het met een overstap ook moeilijk maar kies niet voor een rooster, want dit 

kan honden verwonden.  

 Kort is gesproken om zelfs wandelaars te weren in het struingebied. Het recreatieschap voelt 

hier niet direct wat voor. 

 Zet niet al te veel prullenbakken in het gebied weg langs de routes. Dit verplicht namelijk om 

deze ook te legen.  

 Zet wel voldoende opruimmogelijkheid bij het strand/zwemplas. Hier geldt ook een 

opruimplicht! Wellicht ook nog op en andere strategische plek voor de opruimers  

 Suggestie voor de horecaondernemer: gratis kop koffie bij een volle vuilniszak vuil/rommel.  

 Geopperd is om een jaar nadat het is ingericht de werking en gebruik van het gebied met het 

recreatieschap en Staatsbosbeheer te evalueren.  

 

Rondvraag 

Overall is men tevreden over het resultaat en het proces hoe tot het resultaat is gekomen. Ondanks 

dat de hondenuitlaters niet alles hebben gekregen resteert een respectabel aantal km om een rondje 

te lopen, zijn er plekken waar de hond het water in kan en met een enkele lus is het mogelijk andere 

honden te mijden.  

 

De suggestie wordt gedaan buiten een keer rond te lopen en een paar punten buiten te markeren 

zodat je een gevoel krijgt hoe het eruit komt te zien. Dit zou je ook een keer kunnen doen met een 

excursie waarbij uitleg wordt gegeven over de bijzondere kwaliteiten van het gebied en welke 

soorten, waarom worden nagestreefd.    

 

Op zaterdag 21 maart is het landelijke opschoondag. Iedereen wordt hiervoor uitgenodigd.  

 

Bijlage: overstromingsfrequentie verschillende plandelen 



 
 


