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1. TOTSTANDKOMING UITVOERINGSPROGRAMMA 

 

1.1 BELEIDSNOTA RECREATIE EN TOERISME 

In de beleidsnota Recreatie en Toerisme 2016-2019 zijn de lokale ambities van de 
gemeente op het gebied van recreatie en toerisme weergegeven. Veel onderwerpen die 
van belang zijn bij recreatie en toerisme spelen breder dan enkel de gemeente Zederik. Met 
de blik op Vijfheerenlanden zal samenwerking gezocht worden op inhoud, waarbij over de 
grenzen van gemeente, regio en provincie heen wordt gekeken. Ondernemers, 
natuurorganisaties en andere belangenorganisaties spelen een grote rol op het gebied van 
recreatie en toerisme. De rol van de gemeente is op dit vlak beperkter. De gemeente 
faciliteert en ondersteunt en bewaakt de kernwaarden rust, cultuur, landschap en natuur. 
Het is haar rol om te zorgen voor goede basisvoorzieningen voor de recreanten en om 
condities te scheppen voor ondernemers, zodat zij toeristen en recreanten kunnen 
ontvangen. 

 

1.2 DRIE AMBITIES VERTALEN NAAR DE UITVOERING 

De gestelde ambities in de beleidsnota geven weer wat de gemeente Zederik wil bereiken 
op het vlak van recreatie en toerisme. Om hier invulling aan te geven, worden in dit 
uitvoeringsprogramma de ambities vertaalt naar activiteiten. 

De drie ambities die gesteld zijn in de beleidsnota Recreatie en Toerisme 2016-2019 zijn: 

1. GOEDE BASISVOORZIENINGEN 
Een goede basis verbetert de beleving. Deze ambitie focust op goede voorzieningen voor 
wandelen en fietsen, de bereikbaarheid van de gebieden en de uitstraling van de gebieden. 

2. BEKENDHEID VAN HET GEBIED VERGROTEN 
Om bezoekers naar het gebied te trekken moeten zij op de hoogte zijn van de streekeigen 
identiteit en de mooie omgeving. Deze ambitie focust op promotie van de unique 
sellingpoints, zoals benoemd in de beleidsnota. Benodigde informatie dient snel en 
gemakkelijk vindbaar te zijn. 

The most unique sellingpoint is: Natura 2000 Network site Zouweboezem 

3. MOGELIJKHEDEN VOOR VERBLIJFSRECREATIE EN ATTRACTIES VERGROTEN 
Deze ambitie focust zich op de inzet van ondernemers. De rol van de gemeente is het geven 
van ruimte om nieuwe activiteiten te ontplooien en extra bezoekers te accommoderen. 
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2. UITVOERINGSPLAN 

 

De drie gestelde ambities vormen het uitgangspunt. Elke ambitie is omgezet naar concrete 
activiteiten, met het daarbij behorende tijdspad. Per activiteit is de financieringsbron 
benoemd. Op de reserve Zederikse Vitale Dorpen is een bedrag van € 90.000 gereserveerd 
voor de uitwerking van de nota recreatie. Dit bedrag is beschikbaar tot 1 januari 2020. Een 
aantal projecten worden gefinancierd vanuit andere bronnen, zoals een provinciale subsidie 
of een apart budget vanuit de reserve Zederikse Vitale Dorpen. Deze projecten worden dus 
niet gefinancierd vanuit het budget “uitwerking nota recreatie”. Omdat deze projecten 
raken aan de uitvoering van de gestelde ambities zijn ze wel opgenomen in het 
uitvoeringsplan. De activiteiten die gefinancierd worden van het budget “uitwerking nota 
recreatie” (€ 90.000) zijn apart op een rij gezet in het hoofdstuk Financiën. In het 
uitvoeringsplan zijn deze activiteiten ook te herkennen aan de groene balk. 

Opmaak voor webpublicatie en teksten met een oranje balk of teksten in het rood zijn van 
Buurtvereniging Zouweboezem 
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2.1 AMBITIE: GOEDE BASISVOORZIENINGEN 

Deze ambitie focust op goede voorzieningen voor wandelen en fietsen, de bereikbaarheid 
van de gebieden en de uitstraling van de gebieden. 

 

ACTIE 1: FIETS- EN WANDELPADEN VERBETEREN EN VERNIEUWEN 
 

Verbinding tussen routes in de Zouweboezem creëren door middel van een trekpontje 

Huidige status Er wordt een verbinding gemaakt tussen de Zederik Kade en de 
Zouwendijk (nabij de overgang van de A27) door middel van een 
trekpontje. Het trekpontje wordt uitgevoerd als roeibootje met vaste 
roeispanen en kettingen aan weerszijde om de boot aan de kant te 
kunnen trekken. Organisatie van dit project vindt plaats vanuit 
regioproject Wandelroutenetwerk Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. 

Het onderhoud van het pontje is de verantwoordelijkheid van de 
gemeente Zederik. Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) werkt mee aan 
de wandelverbinding naar het aan te leggen trekpontje. Hier wordt een 
wandelpad met halfverharding aangelegd dat aansluit op het 
wandelrondje dat het ZHL heeft aangelegd aan de Zouwendijk. Het ZHL 
zal dit wandelpad opnemen in het reguliere maaionderhoud. 

Te ondernemen 
actie 

- Voortgang van de uitvoeringswerkzaamheden monitoren. 
- Onderhoud voor het pontje opnemen in het reguliere onderhoud. 
- Opening van de trekpont publiceren in afstemming met de afdeling 

Communicatie. 

Tijdspad 2017 

Financiën De aanschaf van het trekpontje, de opstapstijgers en het toegangspad 
worden betaalt vanuit een provinciale subsidie. 

Contactpersoon - Regioproject Wandelroutenetwerk Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden 

- Afdeling Buurt en Omgeving 
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Vernieuwen loopbrug naar voetveer Ameide - Lopik 

Huidige status Fiets- en voetveer “De Overkant” vaart tussen Ameide en Jaarsveld 
(gemeente Lopik). Per seizoen worden er zo'n 33.000 passagiers 
overgezet, vooral recreanten die gebruik maken van de doorgaande 
fiets- en wandelroutes aan beide oevers van de Lek. 

De organisatie wil de loopbrug aan de zijde bij Ameide toegankelijk 
maken voor minder valide passagiers met scootmobiel of driewieler. 
Om dit mogelijk te maken dient de bestaande loopbrug verbreed te 
worden. Vanuit de organisatie is een verzoek ingediend bij de 
gemeente om hier financieel aan bij te dragen. 

Te ondernemen 
actie 

- Afstemming met het bestuur van “De Overkant” over de uitvoering 
van het project. Zij vragen een offerte op. 

- Planning van het project afstemmen met betrokkenen. 
- Opening van de loopbrug publiceren in afstemming met de afdeling 

Communicatie. 

Tijdspad 2017/2018 

Financiën De kosten voor een verbreding van de loopburg aan weerszijden van 
de bestaande loopbrug bedragen circa €15.000. De kosten voor de 
uitvoering van dit project kunnen gedekt worden uit de reserve 
Zederikse Vitale Dorpen: “uitwerking nota recreatie”. 

Contactpersoon - Afdeling Ontwikkeling 
 

Aanleg wandelpad langs parallelweg Meerkerk 

Huidige status Langs de parallelweg in Meerkerk, ter hoogte van het fietsviaduct bij de 
Pr. Marijkeweg ligt een klinkerpad van circa 600 meter. Na de brug 
stopt het wandelpad en gaat het over in grasland. Dit wandelpad wordt 
na de brug doorgetrokken en verbonden met de aanwezige paden. De 
lengte van dit pad is circa 350 meter. Het klinkerpad voor de brug blijft 
in stand. Dit pad dient vrijgemaaid te worden. Voor de uitvoering van 
het nieuwe wandelpad is gesproken over een puinpad/halfverharding. 

Te ondernemen 
actie 

- Vanuit het oogpunt recreatie en toerisme wordt dit project in de 
gaten gehouden. 

Tijdspad 2017 

Financiën €50.000 opgenomen in investeringsprogramma Zederikse Vitale 
Dorpen 

Contactpersoon - Afdeling Buurt en Omgeving 
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Aanleg fietspad langs Oude Zederik 

Huidige status Het betreft het pad van circa 900 meter langs de Oude Zederik, wat 
momenteel ingericht is als onverhard wandelpad. In gesprek met Zuid-
Hollands Landschap (ZHL) hebben zij aangegeven de huidige situatie 
(een onverharde wandelkade) te willen handhaven. Dit heeft drie 
redenen, te weten: 
1. De kade loopt dwars door het N2000 gebied met aan de ene kant de 

purperreigerkolonie, een van de grootste kolonies van NW-Europa, 
en aan de andere kant ligt een van de twee weidevogelreservaten 
van het ZHL in Vijfheerenlanden. Ook deze soortgroep gaat 
doorgaans niet goed samen met intensievere vormen van recreatie. 

2. De hoge natuurwaarden van het gebied zorgen voor veel bezoek 
van natuurliefhebbers uit het hele land. De kade is onderdeel van de 
rondwandeling door het gebied. Deze rondwandeling zou met de 
aanleg van een fietspad worden onderbroken. Dit gaat niet goed 
samen met wandelaars. 

3. Het ZHL werkt in de Zouweboezem en de Achthovense 
uiterwaarden aan een goede balans tussen het beschermen en 
versterken van de hoge natuurwaarden en het zo goed mogelijk 
beleefbaar maken van het gebied. Idealiter wordt er gekeken hoe 
de Zouweboezem en Lekuiterwaarden aan elkaar verbonden 
kunnen worden op een manier dat de natuur er beter van wordt en 
de recreatieve faciliteiten van het gebied geoptimaliseerd worden. 

Te ondernemen 
actie 

- Gemeenteraad informeren. 

Tijdspad Wordt niet uitgevoerd. 

Financiën € 100.000 opgenomen in investeringsprogramma Zederikse Vitale 
Dorpen. Dit bedrag wordt niet aangesproken voor dit project. 

Contactpersoon - Afdeling Buurt en Omgeving 
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ACTIE 2: VOLDOENDE RUSTPUNTEN/PICKNICKPLAATSEN FACILITEREN 
 

Meer rustpunten picknickplaatsen langs recreatieve routes in gem. Zederik faciliteren 

Huidige status Waterschap Rivierenland onderhoudt en vervangt de banken en 
picknickvoorzieningen in het buitengebied om eenheid te creëren in de 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De gemeente plaatst en leegt de 
prullenbakken. Dit is bepaald in een samenwerkingsovereenkomst van 
maart 2014. Hierin staan ook de voorwaarden voor het plaatsen van 
een nieuwe voorziening. 
Voorzieningen als banken en prullenbakken dragen bij aan de 
aantrekkingskracht van een route. De gebruikers van de recreatieve 
routes wordt de mogelijkheid gegeven om via een inzending te laten 
weten waar zij een nieuw rustpunt of aanpassing van een bestaand 
rustpunt wensen. Hiervoor wordt samengewerkt met het Waterschap. 

Te ondernemen 
actie 

- Achterhalen waar de gebruikers van de recreatieve routes 
rustpunten wensen. Recreanten plekken laten insturen waar zij een 
nieuwe of opgeknapte rustvoorziening wensen. Voor het bereiken 
van de doelgroep wordt mogelijk samenwerking gezocht met een 
recreatieve partner (bijvoorbeeld Zuid-Hollands Landschap, VVV, 
wandel/fietsroutenetwerk). 

- In samenwerking met het Waterschap wordt een keuze gemaakt uit 
de ingekomen aanvragen. Gewenste aanvullende voorzieningen, 
zoals een oplaadpunt voor een elektrische fiets of een 
watertappunt, worden meegenomen. 

- Samenwerkingsovereenkomst opstellen met initiatiefnemer. 
Initiatiefnemer worden gevraagd zelf zorg te dragen voor het 
onderhoud van de plek. Dit houdt in dat het gras laag gehouden 
wordt en de plek wordt schoongehouden. Hiervoor ontvangen zij 
een vergoeding van €100 van het Waterschap. 

- Plaatsen van de rustvoorzieningen en eventueel aanvullende 
voorzieningen. 

- Publicitaire aandacht genereren in afstemming met de afdeling 
Communicatie. Bijvoorbeeld een fotomoment met de bestuurder 
van het Waterschap, de wethouder en de initiatiefnemer. 

Tijdspad 2017 

Financiën In totaal wordt een bedrag van €22.000 beschikbaar gesteld voor dit 
project. De kosten worden gedekt uit de reserve Zederikse Vitale 
Dorpen: “uitwerking nota recreatie”. 

Contactpersoon - Afdeling Buurt en Omgeving 
- Waterschap Rivierenland 
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ACTIE 3: CULTUREEL ERFGOED OP SLUIS BESCHERMEN 
 

Bereikbaarheid en faciliteiten Zouweboezem waarderen zoals het is 

Huidige status Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met stichting Groene 
Hart. Deze overeenkomst heeft betrekking op de uitvoering van de 
activiteiten* behorend bij het project Erfgoedlijn Oude Hollandse 
Waterlinie. Project “Sluis, poort tot de Zouweboezem” zet zich in om 
het culturele erfgoed te beschermen: 1. de Lange Jammer, 2. het 
dijkbewakingshuis en 3. het voormalig stoomgemaal. 
Tegelijkertijd wordt aandacht gevraagd voor de 6 toegangen met 6 
parkeerplaatsen voor Natura 2000 gebied Zouweboezem: 

1. Boezemweg, 2. Polderweg, 3. Driemolensweg N.O.-kant bij Lexmond, 
4. Driemolensweg/Veldweg, 5. Tolstraat en 6. Zouwendijk. 

Te ondernemen 
actie 

- Vanuit het oogpunt recreatie en toerisme wordt dit project in de 
gaten gehouden. 

Tijdspad 2017 

Financiën Cofinanciering tussen gemeente Zederik (€4.500), stichting Groene 
Hart (€4.500) en een provinciale subsidie - projectsubsidie 
Erfgoedlijnen (€24.000) 

Contactpersoon - Afdeling Ruimte 
- Afdeling Buurt en Omgeving 

* Zie ook het inspiratie document: MIRT-A5H-GEBIEDSRAPPORT-SLUIS-AMEIDE 

ACTIE 4: UITSTRALING VAN DE DORPEN VERBETEREN 
Kwaliteitsslag historisch dorpshart Meerkerk 

Huidige status De geplande vervanging van de kademuur van de haven is aanleiding 
om te kijken naar herinrichting van de Kleine kanaaldijk bij de haven. 
Aanbeveling is om een samenhangende visie te maken met het 
historisch dorpshart van Meerkerk (haven/kleine kanaaldijk, Tolstraat 
bij de Zederik en het Dorpsplein inclusief aansluiting Kerkstraat). 
Het uitgangspunt is het maken van een kwaliteitsslag voor het 
dorpshart van Meerkerk als geheel, qua verblijfsgebied, 
inrichtingsmaterialen en uitstraling. De verkeersdruk op Tolstraat en 
het Dorpsplein moet mede centraal worden gesteld. Het verkeer heeft 
geen werkelijk alternatief waardoor er ondanks maatregelen altijd een 
hoge verkeersdruk zal blijven bestaan. Wel kan de inrichting meer 
sturend zijn en op gedetailleerde wijze essentiële ruimte bieden voor 
voetgangers en fietsers. 

http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/niet-met-de-buurt-overleggen/
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Kwaliteitsslag historisch dorpshart Meerkerk 

Te ondernemen 
actie 

- Vanuit het oogpunt recreatie en toerisme wordt dit project in de 
gaten gehouden. 

Tijdspad 2017/2018 

Financiën € 100.000 (aanpassing Tolstraat/Dorpsplein Meerkerk) opgenomen in 
investeringsprogramma Zederikse Vitale Dorpen. Afhankelijk van de 
uitkomsten van het adviesbureau dient er mogelijk aanvullend budget 
aan de gemeenteraad gevraagd te worden. 

Contactpersoon - Adviesbureau Dorp, Stad, Land 
- Afdeling Buurt en Omgeving 

 

Kwaliteitsslag speel- en ontmoetingsvoorzieningen 

Huidige status Spelen stimuleert de vitaliteit. Speelruimte is daarnaast een wezenlijk 
onderdeel van een aantrekkelijke woonomgeving. Speelruimte, zowel 
informeel als formeel, draagt bij aan een groene en duurzame 
omgeving. Het biedt een plek voor mensen om te recreëren en elkaar 
te ontmoeten. Speelruimten zijn niet alleen prettig voor kinderen, 
maar vergroten ook voor ouders en ouderen de aantrekkelijkheid van 
de woon- en leefomgeving. Het maakt een buurt sterk en betrokken. In 
de beleidsagenda speelruimte worden een aantal plekken benoemd 
waarin wordt geïnvesteerd om een kwaliteitsslag op dit gebied te 
maken. 

Te ondernemen 
actie 

- Vanuit het oogpunt recreatie en toerisme wordt dit project in de 
gaten gehouden. 

Tijdspad 2017 tot 2020 (doorlopend) 

Financiën € 200.000 opgenomen in investeringsprogramma Zederikse Vitale 
Dorpen. 

Contactpersoon - Afdeling Ontwikkeling 
- Team Welzijn 
- Afdeling Buurt en Omgeving 

 

2.2 AMBITIE: BEKENDHEID VAN HET GEBIED VERGROTEN 

Deze ambitie focust op promotie van de unique sellingpoints: open veenweidegebied, 
centraal gelegen nabij de Randstad, bijzondere natuurgebieden, volop agrarische 
kwaliteiten, waterrijk. Benodigde informatie dient snel en gemakkelijk vindbaar te zijn. 
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ACTIE 1: PROMOTIE VAN HET GEBIED VERSTERKEN DOOR TE FACILITEREN DAT 
INFORMATIE SNEL EN GEMAKKELIJK VINDBAAR IS 

 

Uitbreiding van online en op fysieke informatieverstrekking waar wenselijk. 

Huidige status Er is geen fysieke VVV meer aanwezig in de regio. Wel zijn er in totaal 
vier VVV folderpunten aanwezig in de kernen Ameide, Leerbroek, 
Meerkerk en Nieuwland. 
De wenselijkheid van een digitale informatiedisplay in de gemeente is 
besproken met de VVV. De inzet van een digitaal informatiedisplay is 
niet aan te raden. Deze schermen zijn ontworpen om binnen te worden 
geplaatst. Momenteel gebeurt dit met name bij populaire attracties. 
Het scherm dient voorzien te zijn van een internetaansluiting. De 
kosten zijn relatief hoog tegenover de baten. Mede gezien het 
toenemende telefoongebruik om informatie op te zoeken. 
Er is een lawaaipaal op Sluis en een informatiebord met een niet 
bestaande wandelroute. 

Te ondernemen 
actie 

- Lawaaipaal weghalen en informatiebord corrigeren en 
samenvoegen met het fietsroutenetwerk bord tot 1 bord 
(voor en achterkant). 

- Onderzoeken of het aantal VVV folderpunten toereikend is aan de 
vraag of dat er punten toegevoegd dienen te worden. Ervaringen 
van de huidige VVV folderpunten ophalen. 

- Stimuleren dat de VVV app gepromoot wordt op recreatieve punten 
waar wifi beschikbaar is. De VVV app bepaalt aan de hand van het 
GPS-signaal waar de gebruiker zich bevindt. De bezoeker ziet 
wanneer hij of zij de app opent wat er allemaal in de omgeving van 
de gemeente Zederik te beleven is. In samenwerking met de VVV 
recreatieve punten benaderen om hen te wijzen op de VVV 
applicatie. Faciliteren dat zij via poster of foldermateriaal de app bij 
bezoekers onder de aandacht kunnen brengen. 

- Contacten onderhouden met recreatieve websites en stichtingen 
om hier benoemd te worden en informatie up-to-date te houden. 

- Gemeentewebsite linken aan recreatieve databanken: afstemmen 
met afdeling Communicatie. 

- In afstemming met de ANWB de mogelijkheid verkennen tot het 
plaatsen van gebiedsinformatieborden. Indien gewenst overgaan 
tot ontwerp en uitvoering. 

- Nagaan, in samenwerking met de VVV, of het interessant is om in 
de gemeente digitale wandelroutes te ontwikkelen. 

- Het is tijd om positief nieuws te communiceren over 
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Uitbreiding van online en op fysieke informatieverstrekking waar wenselijk. 

het Natura 2000 gebied, de Zouweboezem 
de projectleider van het beheerplan Zouweboezem, PZH 
het WSRL, die het waterpeil beheert 
gemeente Zederik, die in de diverse adviesgroepen zit 
het ZH Landschap de eigenaar en beheerder van de Zouweboezem en  
Buurtvereniging Zouweboezem 
‘Er komt beter onderhoud voor de Zouweboezem en 
geen overlast voor de omwonenden van de Zouweboezem.’ 

Tijdspad 2017/2018 

Financiën € 10.000 

Contactpersoon - Afdeling Ontwikkeling 
- Afdeling Communicatie 
- VVV 
- ANWB 
- Buurtvereniging Zouweboezem 

 

Verbreding van advertentiemogelijkheden, waaronder social media campagne. 
Verbeteren van de zichtbaarheid van de evenementenkalender hierin meenemen. 

Huidige status De gemeente plaatst zelf jaarlijks een aantal advertenties om het 
gebied te promoten. Om potentiele bezoekers te trekken worden de 
advertentiemiddelen verbreed. Hierbij wordt ingezet op promotie van 
de centrale ligging, de streekeigen identiteit en de mooie omgeving. Dit 
biedt meer kansen voor de middenstand en recreatieondernemers. De 
VVV geeft aan dat in een straal van 40 km rondom het gebied de 
meeste potentiele bezoekers zitten. 
Evenementenkalender via de gemeente wordt momenteel gevuld met 
activiteiten waarvoor een vergunning is verleend. De 
evenementenkalender is te vinden op de website van de gemeente 
Zederik. Via de VVV verschijnt twee keer per maand digitaal de VVV-
agenda, waar de gemeente Zederik in is opgenomen. 

Overwogen is om abri’s in te zetten. Een social media campagne wordt 
efficiënter geacht. Hierbij wordt ingezet op het bereik van een 
specifieke doelgroep. Qua kosten is dit tevens een gunstiger middel. 

Buurtverening Zouweboezem exploiteert sinds haar oprichting 
- een website: http://www.buurtvereniging-zouweboezem.nl,  
- een Facebookpagina: https://facebook.com/Zouweboezem en 
- een Twitter account: https://twitter.com/Zouweboezem  

http://www.buurtvereniging-zouweboezem.nl/
https://facebook.com/Zouweboezem
https://twitter.com/Zouweboezem
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Verbreding van advertentiemogelijkheden, waaronder social media campagne. 
Verbeteren van de zichtbaarheid van de evenementenkalender hierin meenemen. 

Te ondernemen 
actie 

- Social media campagne opzetten in samenwerking met de VVV. De 
VVV zal de social media campagne beheren. 

- Zichtbaarheid van de evenementenkalender verbeteren door deze 
een plek te geven in de social media campagne. 

- Contacten onderhouden met recreatieve websites en stichtingen 
om hier benoemd te worden en informatie eventueel te 
vernieuwen. 

- Aansluiten bij interessante advertentiemogelijkheden. Waaronder 
advertentie in de toerisme special ‘Ontdek uw eigen regio’ van het 
Kontakt die jaarlijks wordt uitgebracht. 

Tijdspad 2017 tot 2020 (doorlopend) 

Financiën In totaal € 8.000. € 4500 (€ 1500 per jaar) voor social media. € 3500 
beschikbaar tot 2020 voor overige advertentiemogelijkheden. Het 
bedrag wordt bekostigt uit de reserve Zederikse Vitale Dorpen: 
“uitwerking nota recreatie”. 

Contactpersoon - Afdeling Ontwikkeling 
- Afdeling Communicatie 
- VVV Zuid-Holland Zuid 
- Buurtvereniging Zouweboezem 

 

Themaroutes in de gemeente ontwikkelen via het fietsnetwerk, waaraan lokale 
ondernemers verbonden worden. 

Huidige status Het fietsnetwerk vergroot de zichtbaarheid van ondernemers en 
bezienswaardigheden in de buurt van fietsknooppunten. Dit doen zij 
door themaroutes te ontwikkelen en de mogelijkheid te bieden om 
hier knooppunten aan toe te voegen die naar ondernemers of 
interessante bezienswaardigheden leiden. Deze routes worden binnen 
opgenomen in het fietsnetwerk en onder hun gebruikers onder de 
aandacht gebracht. Indien gewenst kan hier extra promotie op worden 
ingezet, om meer bezoekers naar het gebied en de lokale ondernemers 
te trekken. Zie ook: 
buurtvereniging-zouweboezem.nl/rondje-zouweboezem en 
www.zuidhollandslandschap.nl/vijfheerenlanden                                

http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/rondje-zouweboezem/
https://www.zuidhollandslandschap.nl/vijfheerenlanden
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Themaroutes in de gemeente ontwikkelen via het fietsnetwerk, waaraan lokale 
ondernemers verbonden worden. 

Te ondernemen 
actie 

- Bij de recreatiecommissie (zie ambitie 3, actie 2) nagaan of er 
interesse is om zich te verbinden aan een thema fietsroute. 

- Nagaan, in samenwerking met de recreatiecommissie, welke 
themaroutes interessant zijn om in de gemeente/de regio te 
ontwikkelen. 

- Uitwerking van de themaroutes en bijbehorend pakket met het 
fietsnetwerk. 

- Promotie van de ontwikkelde routes. 

Tijdspad 2017/2018 

Financiën Voor dit project is € 5.000 euro beschikbaar gesteld. Het bedrag wordt 
bekostigt uit de reserve Zederikse Vitale Dorpen: “uitwerking nota 
recreatie”. 

Contactpersoon - Afdeling Ontwikkeling 
- Fietsnetwerk 

 

TOP panelen vervangen 

Huidige status De gemeente Zederik heeft twee toeristische overstappunten (TOP’s), 
namelijk in Lexmond en Ameide. Momenteel zijn de panelen ingericht 
met één kaart met zowel wandel als fietsroutes. De nieuwe panelen 
zullen bestaan uit twee aparte kaarten, één met wandelroutes en één 
met fietsroutes. De bezoekerstips worden in een aparte kolom 
vermeld. De routes worden uitgebreid naar minimaal twee wandel- 
en fietsroutes per TOP. 

Te ondernemen 
actie 

- Voortgang van het project nagaan bij Tony Tessers (regio 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden). 

- Routes en tips toevoegen en/of vernieuwen (mogelijk in 
samenwerking met het Fietsnetwerk). 

- Contact onderhouden met het TOP routenetwerk met betrekking 
tot de voortgang en de gewenste aanpassingen aan de panelen. 

Tijdspad 2017/2018 

Financiën De vervanging van de panelen wordt bekostigd vanuit een provinciale 
subsidie. 

Contactpersoon - Afdeling Ontwikkeling 
- Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 
- TOP routenetwerk 
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2.3 AMBITIE: MOGELIJKHEDEN VOOR VERBLIJFSRECREATIE EN ATTRACTIES 
VERGROTEN 

Deze ambitie focust zich op de inzet van ondernemers. De rol van de gemeente is het geven 
van ruimte om nieuwe activiteiten te ontplooien en extra bezoekers te accommoderen. 

 

ACTIE 1: RUIMTE BIEDEN VOOR ANDERE VORMEN VAN VERBLIJFSRECREATIE 
 

Mogelijkheid tot campererven en andere verblijfsvormen nader onderzoeken. 
Alsmede in hoeverre dit toegestaan kan worden in het bestemmingsplan. 

Huidige status Een aantal recreatieondernemers hebben de wens uitgesproken om 
campererven te faciliteren. Met de bijbehorende vraag of de gemeente 
dit toestaat. 

Te ondernemen 
actie 

- Onderzoeken of campererven opgenomen kunnen worden in het 
bestemmingplan. 

- Onderzoeken in hoeverre andere vormen van verblijfsrecreatie 
(waaronder stacaravans en vakantiehuisjes) passend zijn bij de 
gebiedskarakteristieken en of dit opgenomen kan worden in het 
bestemmingsplan. 

- Indien de uitkomsten positief zijn, de wijzigingen opnemen in het 
bestemmingsplan. 

Tijdspad Loopt gelijk met het veegprogramma bestemmingsplan. 

Financiën Wordt intern uitgevoerd, geen aparte financiën nodig. 

Contactpersoon - Afdeling Ontwikkeling 
- Team Wrome 

 

  



18 
 

 ACTIE 2: RUIMTE BIEDEN VOOR NIEUWE INITIATIEVEN EN ATTRACTIES 
 

Ondersteunen van initiatieven vanuit de recreatiecommissie, waar stakeholders 
(ondernemers en stichtingen) met elkaar in contact komen. 

Huidige status Recreatieve ondernemers hebben het idee geopperd om een 
recreatiecommissie op te richten om meer samenspraak te generen. 
Deze commissie zal bestaan uit bevlogen ondernemers en indien 
gewenst Buurtvereniging Zouweboezem, het Zuid-Hollands Landschap, 
Stichting Groene Hart, Den Haneker, Boerderij & Erf en de VVV. 

Te ondernemen 
actie 

- Nagaan welke recreatiepartijen geïnteresseerd zijn om aan te 
sluiten in de recreatiecommissie. 

- Eerste overleg faciliteren indien gewenst. 
- Nagaan op welke manier de gemeente ondersteuning kan bieden. 
- Budget reserveren ter ondersteuning van initiatieven vanuit de 

recreatiecommissie. Deze initiatieven kunnen zich op een ruimer 
publiek richten, waaronder jongeren. Maar kan bijvoorbeeld ook 
voor publicatiedoeleinden van het gebied worden ingezet. 

- Snoeien in de Zouweboezem i.s.m. het Zuid-Hollands Landschap. 

Tijdspad 2017/2018 

Financiën Voor de uitrol van nieuwe initiatieven vanuit de recreatiecommissie 
wordt € 10.000 beschikbaar gesteld. Facturen ter uitvoering van deze 
initiatieven worden gericht aan de gemeente. Betaling van deze 
activiteiten vindt plaats tot het bedrag van € 10.000 is bereikt. Het 
bedrag is tot aan de fusie tot gemeente Vijfheerenlanden (1 januari 
2019) beschikbaar. 

Contactpersoon - Afdeling Ontwikkeling 
- Buurtvereniging Zouweboezem 
- Zuid-Hollands Landschap 
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Onderzoeken welke kansen er liggen om de waterfronten in Ameide, Sluis, 
Lexmond en Meerkerk te verfraaien en te benutten voor recreatie. 

Huidige status Zederik heeft meerdere aantrekkelijke locaties nabij het water. 
Meerkerk grenst aan het Merwedekanaal, Ameide, Tienhoven en 
Lexmond aan de Lek. Tevens stromen er kleine rivieren door de 
gemeente, waaronder de Oude Zederik. Vanuit de gemeente Zederik is 
de wens uitgesproken om de uitstraling van de waterfronten in 
Ameide, Lexmond en Meerkerk te vergroten en mogelijke kansen voor 
recreatie te benutten. 
Met een onderzoek wordt bezien welke kansen en 
investeringsmogelijkheden er liggen om de waterfronten te verfraaien 
en te benutten voor recreatie. Hierbij kan gedacht worden aan 
mogelijkheden om het vertier aan het water te verruimen, 
bijvoorbeeld door het faciliteren van aanlegplaatsen voor boten, 
vissteigers, zwemgelegenheid en het restaureren van de Lange 
Jammer, het zeldzame buitendijkse boerderijtje op Sluis op de 
monumentenlijst van gemeente Zederik. In het onderzoek wordt 
nadrukkelijk gezocht naar haalbare kansen, waardoor een mogelijke 
slag naar uitvoering gemaakt kan worden. Het onderzoeksvoorstel 
waterfronten Ameide, Lexmond en Meerkerk is opgesteld met als 
centrale vraag: “Welke investeringsmogelijkheden liggen er om de 
waterfronten in Ameide, Lexmond en Meerkerk te verfraaien en te 
benutten voor recreatie? De gemeenteraad heeft € 25.000 beschikbaar 
gesteld voor het onderzoek. 

Te ondernemen 
actie 

- Aanbesteding onderzoek. 
- Interne terugkoppeling van de resultaten. 
- Mogelijke vervolgacties uitzetten naar aanleiding van de resultaten 

van het onderzoek. 

Tijdspad 2017 

Financiën € 25.000 beschikbaar gesteld uit de reserve Zederikse Vitale Dorpen. 

Contactpersoon - Afdeling Ontwikkeling 
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3. FINANCIËN 

 

In de reserve Zederikse Vitale Dorpen is € 90.000 beschikbaar gesteld voor de uitwerking 
van de nota Recreatie en Toerisme. Dit bedrag zal worden besteed aan onderstaande 
projecten. 

Ambitie: goede basisvoorzieningen  
- Vernieuwen loopbrug naar voetveer tussen Ameide en Lopik € 15.000  
- Meer rustpunten en picknickplaatsen langs recreatieve routes in de 

gemeente Zederik faciliteren € 22.000 
 

Ambitie: bekendheid van het gebied vergroten  
- Uitbreiding van online en/of fysieke informatieverstrekking waar 

wenselijk € 10.000 
 

- Verbreding van advertentiemogelijkheden € 8.000  
- Themaroutes in de gemeente ontwikkelen, waaraan lokale 

ondernemers verbonden worden € 5.000 
 

Ambitie: mogelijkheden voor verblijfsrecreatie en attracties vergroten  
- Gemeente faciliteert initiatieven van recreatieondernemers € 10.000  

   + 

 € 70.000  
Stelpost  

- Onvoorzien/kwaliteitsslag op bovengenoemde projecten/nieuwe 
investeringsmogelijkheden € 20.000 

 

Opties voor nieuwe investeringsmogelijkheden kunnen voortkomen uit 
ideeën van inwoners en/of de gemeenteraad. 

   

   + 

 € 90.000  
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