
Aanvraag Omgevingsvergunning Struinpad in de uiterwaarden nabij Sluis (Ameide). 
 
Onderwerp 
Dit document betreft de aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werkzaamheden in de 
uiterwaarden van de gemeente Zederik. 
 
De aanvraag heeft betrekking op: 
Bestemmingsplan Buitengebied. 
 
Gegevens gemachtigde/aanvrager 
Stichting Groene Hart 
Postbus  2047 
3440 DB Woerden 
Telefoonnummer: 0553124070 
E-mailadres: willem.wijnen@btl.nl  
 
Stichting Groene Hart 
Stichting Groene Hart heeft het doel het karakter en de beleving van het Groene Hart, met al zijn cultuur-, 
natuur-, landschaps- en milieuwaarden in hun onderlinge samenhang, te behouden en te organiseren. De 
stichting tracht dit onder meer te verwezenlijken door het stimuleren van onder andere de volgende 
activiteiten (bron: statuten van stichting Groene Hart):  

 Inventarisatie, documentatie en registratie van objecten en gebieden die van aantoonbare betekenis 
zijn in cultuurhistorisch, natuurhistorisch of landschappelijk opzicht, dan wel karakteristiek zijn voor 
de plaats of streek; 

 Bevordering van verantwoord duurzaam behoud of beheer van deze objecten; 

 Het uitbrengen van adviezen aan derden. 
 
De gemeente Zederik heeft in het kader van het UPG project Beleving N2000 gebied Zouweboezem al diverse 
activiteiten uitgevoerd. Het aanleggen van een struinpad door de buitendijkse boezem is een volgende stap 
om de uiterwaarden vanaf de Zouwedijk nabij Sluis te kunnen beleven. Met het struinpad wordt de 
karakteristiek van de omgeving Sluis beleefbaar gemaakt voor natuurliefhebbers en andere belangstellenden. 
Daarmee wordt invulling gegeven aan punt één en twee van bovengenoemde activiteiten.  
 
Tijdens een inspiratietour ‘beeldkwaliteit’ van het Gebiedsplatform Alblasserwaard- Vijfheerenlanden hebben 
diverse partijen de ambitie naar elkaar uitgesproken om dit te realiseren. Hiertoe is binnen de Gemeente 
Zederik een uitvoeringsovereenkomst gesloten in het kader van subsidie Erfgoedlijn Oude Hollandse 
Waterlinie. Door de provincie Zuid-Holland is positief gereageerd op deze aanvraag. 
 
Struinpaden in de uiterwaarden nabij Sluis 
Stichting Groene Hart heeft op basis van onderzoek bepaald waar het struinpad het meest effectief zal zijn 
voor beleving van het gebied, zonder afbreuk te doen aan de landschapselementen in het gebied, zoals de 
rivier met bijbehorende uiterwaarden, en het cultuurhistorisch erfgoed van de omgeving. Tevens is er gekeken 
naar bestaande routes en of het gewenst is dat deze aan het struinpad gekoppeld worden. Voor het gebied 
uiterwaarden nabij Sluis, is aansluiting gezocht op de reeds bestaande wandelroute ‘Struinen langs de Lek’. 
Met de aanleg van het struinpad wordt het mogelijk om de uiterwaarden ook nabij Sluis (buitendijks) te 
bezoeken. 
 
De aanleg van het struinpad bestaat voor 90% uit het maaien van een graspad door bestaand grasland (zonder 
agrarische doeleinden). Hiervoor zijn geen grondwerkzaamheden noodzakelijk. Ter hoogte van het perceel van 
dhr. M. Krever dient een bestaande kreek overbrugd te worden. Stapstenen (zie referentie op de plankaart) 
belemmeren de functie van de kreek (waterafvoer) niet, doordat er tussen de stenen voldoende openheid is 
voor het water en zijn van dusdanig gewicht dat ze bij hoog water niet wegspoelen.  
 
Locatiebeschrijving en toelichting op de werkzaamheden 
Op de kaart (zie bijlage 1) zijn de werkzaamheden binnen de gemeente Zederik weergegeven. Ook is de route 
van het struinpad zichtbaar waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. In tabel 1 is opgenomen welke 
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percelen de aanvraag betreft, wie de eigenaar van de percelen is en bij welke rivierkilometer het perceel te 
vinden is.  
 

Kadastraal perceel Eigenaar Rivierkilometer 

AMD00B 03219G0000 Dhr. M. Krever  961-962 

AMD00B 03252G0000 Dhr. M. Krever 961-962 

AMD00B 03221G0000 Dhr. A. Wink 961-962 

AMD00B 02886G0000 Rijkswaterstaat 961-962 

AMD00B 03347G0000 Waterschap Rivierenland 961-962 

AMD00B 03348G0000 Waterschap Rivierenland 961-962 

LMD01A 00006G0000 Waterschap Rivierenland 961-962 

AMD00B 03217G0000 Gemeente Zederik 961-962 
Tabel 1: Overzicht eigenaren 

 
Met de eigenaren van de percelen is reeds overeenstemming bereikt over de uit te voeren maatregelen. Drie 
weken voor aanvang van de werkzaamheden worden zij ingelicht over de periode van uitvoering.  
 
De werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden zijn weergegeven in tabel 2.  
 

Maatregel Kadastrale percelen Hoeveelheid (ha) 

Aanleg graspad AMD00B 03252G0000 
AMD00B 03219G0000 
AMD00B 03221G0000 
AMD00B 02886G0000 
AMD00B 03347G0000 
AMD00B 03348G0000 
LMD01A 00006G0000 
AMD00B 03217G0000 

Totaal: ca 750 m1 

Aanleg stapstenen 
(keienpad) 

AMD00B 03219G0000 
 

Totaal: ca 15 m1 

Tabel 2: Overzicht maatregelen 

 
De maatregelen houden in:  

- Het maaien en vrijhouden van een graspad door bestaand grasland;  
- Het aanbrengen van stapstenen (keienpad) ter overbrugging van een bestaande kreek; 

T.b.v. de werkzaamheden wordt GEEN vegetatie verwijderd, worden GEEN aanvullende grondwerkzaamheden 
uitgevoerd en worden GEEN verhardingsmaterialen aangebracht, anders dan de stapstenen. 
 
Bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt rekening gehouden de met weers- en terreinomstandigheden. 
Wanneer hoogwater zich aandient, wordt materieel verwijderd. Er worden in het hoogwaterseizoen geen 
werkzaamheden uitgevoerd in de kernzone van de dijken. Uitvoering van werkzaamheden in de 
beschermingszone van de dijk vindt in deze periode enkel plaats in overleg met de dijkbeheerder. Tevens 
wordt de planning van de werkzaamheden afgestemd op de ecologisch gevoelige periode en de oogstperiode 
van de gewassen op aanliggend akkerland (in overleg met de rechthebbende). 
 
De gemeente Zederik heeft zich positief uitgesproken over het gemaaide graspad en is derhalve bereid het 
onderhoud hiervan op zich te nemen. 
 
Toetsing aan bestemmingsplan 
In tabel 3 zijn voor elk bestemmingsplan de bestemmingen waarvoor een aanlegvergunning nodig is, alsmede 
een korte motivatie die toelicht waarom de ingreep binnen de bestemming past, opgenomen.  
 

Bestemmings-
plan 

Bestemming 
(art. nr.) 

Kadastrale 
percelen 

Omschrijving relevante 
regels 

Motivatie 

Buitengebied  Natuur 
(artikel 
11.3.1) 
 

AMD00B 
03252G0000 
AMD00B 
03219G0000 

Voor het realiseren van 
wegen, banen etc. dient 
een omgevingsvergunning 
te worden aangevraagd. De 
natuur- en 

Het aanleggen van een struinpad 
doet geen onevenredige afbreuk 
aan de bestemming natuur, 
omdat  de ingreep zodanig wordt 
uitgevoerd dat er geen sprake is 



AMD00B 
03221G0000 
AMD00B 
02886G0000 
AMD00B 
03347G0000 
AMD00B 
03348G0000 
LMD01A 
00006G0000 
AMD00B 
03217G0000 

landschapswaarden mogen 
niet onevenredig worden 
aangetast, wat moet 
worden onderbouwd 
middels een schriftelijk 
advies van een deskundige 
inzake cultuurhistorie en 
landschap. 

van aantasting van de 
ambitietypen. Dit omdat er geen 
boven- of ondergrondse 
werkzaamheden cq. wijzigingen 
plaatsvinden.  

Tabel 3: Bestemmingen op percelen 

 
Archeologische waarden worden niet aangetast, omdat er geen sprake is van grondroerende werkzaamheden. 
Een omgevingsvergunning is derhalve niet nodig. 
 
Aanvraag 
Gelet op bovenstaande wordt een omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitvoeren van werken voor: 
 

Activiteit Bestemmingsplan Kadastrale percelen Rivierkilometer 

Aanleggen van een 
struinpad 

Buitengebied artikel 11.3.1 AMD00B 03252G0000 
AMD00B 03219G0000 
AMD00B 03221G0000 
AMD00B 02886G0000 
AMD00B 03347G0000 
AMD00B 03348G0000 
LMD01A 00006G0000 
AMD00B 03217G0000 

961-962 

Tabel 4: Overzicht aanvragen 

 
 
Bijlage 1. Overzichtskaart aanleg struinpad  
 
 
 
 
 
 
 

 
 


