projectomschrijving:

“Trekkershutten op het water”
Alternatieve overnachtingen voor natuur- en cultuurgerichte recreant en toerist
1. AANLEIDING
Aan de recreatieve en toeristische ontwikkeling van Rivierenland wordt op dit moment hard gewerkt.
Zowel Provincie, Gemeenten, Recreatiemaatschappij Rivierengebied, Stimuleringsprogramma Economie
Rivierengebied (StER), Regionaal Bureau Toerisme (RBT) alsook vele andere maatschappelijke
organisaties zijn bezig Rivierenland op de kaart te zetten.
Het Rivierengebied heeft veel te bieden aan z’n bewoners maar ook aan het opkomend toerisme.
Rust, ruimte, cultuur en natuur zijn de ingrediënten om deze doelgroep van het gebied te laten genieten.
Kleinschaligheid en spreiding van activiteiten zijn dan ook gewenst om te voorkomen dat het
rivierenlandschap wordt overspoeld door massa toerisme en daarmee de rust en ruimte verstoort.
Dagrecreatie is nog steeds het belangrijkste aandeel van het toerisme in Rivierenland. Echter meerdaagse
recreatie en toerisme in het gebied zou wenselijk zijn. Toeristen die meer van Rivierenland willen zien of
beleven en dus langer dan één dag willen blijven, betekent voor de regio meer inkomsten. Kansen voor
ondernemers in de toeristische en agrarische sector maar ook particulieren om overnachtingsmogelijkheden aan te bieden. Kansen voor hotels, pensions, campings of bed & breakfast lokaties, maar zeker
voor bijzondere (alternatieve) overnachtingsplaatsen. Slapen in een fort of dijkmagazijn, overnachten bij
de boer, natuurcamping, paalkamperen of trekkershutten zijn kleinschalige activiteiten die passen in de
duurzame recreatieve ontwikkeling van Rivierenland en sluiten aan bij de doelgroepen: fietsen, wandelen,
struinen, water- en hengelsport.
In een aantal visies en actieplannen van overheden en maatschappelijke organisaties wordt de
noodzaak van meerdaagse verblijfsrecreatie en de daarbij behorende overnachtingsmogelijkheden
aangegeven. Enkele voorbeelden zijn:
Recreëren in een ‘dijk van een landschap’
Visie van Recreatiemaatschappij Rivierengebied en Stimuleringsprogramma Economie Rivierengebied
Het rivierengebied heeft veel mogelijkheden voor het verder ontwikkelen van recreatie en toerisme. Deze
mogelijkheden benutten is goed voor het maatschappelijk belang, de ruimtelijke kwaliteit en de regionale
economie. In de regio wordt welwillend gesproken over recreatie. In beleidsnota’s van Rijk, provincies en
gemeenten wordt het belang ervan ook onderkend. Toch ontbreekt het aan initiatieven om recreatie op te
pakken. Betrokken partijen zitten vaak op elkaar te wachten, met als resultaat dat er niets gebeurt.
Om dit te doorbreken is dit project bedacht!
Onder “Beleid” in deze visie wordt verder het volgende beschreven:
“De positieve uitspraken over recreatie en toerisme in beleidsnota’s moeten worden omgezet in daden.
De betrokken overheden moeten in hun beleidsuitvoering concreet ruimte bieden aan recreatie en
toerisme; de aanwijzing van Rivierenland tot Nationaal Landschap moet daarin tot uitdrukking komen.
Gemeenten moeten in hun structuurvisies en bestemmingsplannen nadrukkelijk rekening houden met
recreatie en toerisme. Daartoe moeten zij een gemeentelijk beleidsplan voor recreatie en toerisme
opstellen”.

1

Rivierenland in beweging
Toeristisch Recreatieve Visie en actieplan Rivierenland van StER
Deze visie kenmerkt zich o.a. door de volgende elementen:
¾ een aantrekkelijk, avontuurlijk landschap
¾ goede voorzieningen voor routegebonden recreatie
¾ unieke verblijfsaccommodatie
¾ pleisterplaatsen
¾ natuur-informatiecentrum
¾ betere koppeling van cultuurelementen
¾ verdere ontwikkeling van recreatiegebieden met aandacht voor de verblijfsrecreatie en watersport
¾ inspelen op projecten op het gebied van o.a. natuurontwikkeling
Mooi dichtbij
Uitwerkingsnota recreatie en toerisme van de Provincie Gelderland
Rivierengebied: ‘water’
Traditioneel gezien heeft het Gelders Rivierengebied nog geen grote naam als toeristisch gebied.
Toch bezit het een interessant en deels onbekend cultuurhistorisch aanbod en werken de toeristische
ondernemers prima samen om hun regio beter op de kaart te zetten. Hierdoor kunnen sneller toeristischrecreatieve potenties worden benut. In het Rivierengebied nemen rivieren en plassen t.b.v. de kleine en
grote watersport een prominente plaats in binnen het totale recreatie aanbod, met name voor de actieve
bezoeker. Mogelijkheden voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen liggen tevens in de relatie landwater en in het meeliften met de natuur- en plattelandsontwikkeling. Bijkomend voordeel is dat het
gebied centraal in Nederland ligt en daardoor goed te bereiken is.
Aanknopingspunten
¾ Groot worden in kleinschalige recreatie en toerisme.
¾ Het Rivierengebied kan meer recreatiemogelijkheden bieden aan de groeiende bevolking van de
regio Arnhem-Nijmegen.
¾ De vele geografische, lange rechte lijnen benutten (water, routes, wegen, oost-westverbindingen).
¾ Relatie land-water versterken.
Rivierenland op eigen kracht
Startdocument Rivierenland in 2020 van Regio Rivierenland
Het aanzien van Rivierenland in 2020
Recreatie:
Rivierenland is als recreatiegebied de afgelopen jaren aantrekkelijker geworden. In de streek zijn mooie
routes uitgezet over het sterk uitgebreide fietspadennet. Toeristen maken gebruik van wandelroutes, soms
dwars door de weilanden en langs boerderijen met een publieksfunctie. Ze kunnen ook per kano het
gebied doorkruisen. Andere watergebonden recreatie is verder ontwikkeld en er zijn meer kleinschalige
verblijfsplaatsen langs toeristische routes.
Kwaliteit door verscheidenheid
Beleidsvisie van de Streekcommissie Rivierengebied (West)
De streekcommissie adviseert aan de provincie over het leveren van financiële steun aan projecten.
‘Kwaliteit door verscheidenheid vormt het toetsingskader dat uitgewerkt kan worden, samen met een
ieder die zich betrokken voelt met het Rivierengebied. Rivierenland een heel gevarieerd gebied met veel
(potentiële) kwaliteiten. Met rivieren, dijken, boomgaarden, historische plekjes op het platteland, in
dorpen en stadjes. Met heel verschillende economische en recreatieve activiteiten.
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Het kan een uitdaging zijn om met elkaar te werken aan behoud en verbetering van die kwaliteiten.
“Kwaliteit door verscheidenheid”wil dat stimuleren.
Recreatie en toerisme
Watersportmogelijkheden op Gelderse Rivieren verbeteren. Hierbij moet worden gedacht aan het
uitbreiden van anker- en aanlegplaatsen langs de rivieren en afgesloten rivierarmen. Rivierpleisterplaatsen
worden concentratiepunten in het recreatienetwerk. Het zijn plekken waar de relatie tussen water en land
wordt versterkt. Het zijn zowel overstapplaatsen tussen land- en waterrecreatie, vestigingsplaatsen voor
horeca, informatie en verhuur, knooppunten in toeristische ontsluiting, als cultuurhistorisch en recreatief
aantrekkelijke lokaties. Aangesloten wordt bij de doelstelling van terreinbeherende instanties dat 90% van
de uiterwaarden en rivieroevers vrij toegankelijk moet zijn voor wandelaars, fietsers, hengelsporters enz.
Stimuleren verblijfsmogelijkheden
Het aantrekkelijk maken van het Rivierengebied voor recreant en toerist maakt, in combinatie met de
toenemende belangstelling voor onder andere cultuurhistorie en het meer actief willen beleven van de
vrije tijd, dat de vraag naar verblijfsmogelijkheden zal toenemen. Momenteel is het aanbod van
verblijfsaccommodaties in het Rivierengebied zowel kwalitatief als kwantitatief voor enkele segmenten
nog onder de maat. Met name geldt dit voor accommodaties die zich bevinden in het segment tussen hotel
en bed&breakfast. Daarnaast dienen verblijf, vervoer en vermaak goed op elkaar te worden afgestemd.
Het ontwikkelen van (kleinschalige) verblijfsplaatsen langs toeristische routes dient te worden
gestimuleerd.
Plan van Aanpak Rivierenland 2005
Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT)
November 2004 presenteerde het RBT het plan van aanpak Rivierenland 2005 tot 2010
Doelstellingen:
1. Vergroten van de naamsbekendheid en merkkennis van Rivierenland
2. Stimuleren en ontwikkelen van recreatievoorzieningen in Rivierenland
3. Verbeteren van bereikbaarheid op het gebied van infrastructuur en informatievoorziening
4. Spreiding van toerisme in tijd en ruimte (‘all year' rond en duurzaamheid)
5. Bevorderen van plattelandstoerisme
6. Stimuleren van de stijging van het aantal overnachtingsmogelijkheden in Rivierenland
2. Ontwikkeling van recreatievoorzieningen
Een toeristische recreatieve ontwikkeling dient te zijn afgestemd op de schaal en het karakter van het
gebied. RBT Rivierenland richt zich vooral op de ontwikkeling van de volgende recreatieve voorzieningen: natuurgerichte recreatie (medegebruik van het buitengebied), cultuurgerichte recreatie (behoud
van historisch erfgoed), waterrecreatie, horeca (aanbod in stand houden en uitbreiden)
4. Spreiding van toerisme in tijd en ruimte
De concentratie van toerisme in Rivierenland ligt momenteel in het hoogseizoen (april-oktober). Om toch
het hele jaar inkomsten en werkgelegenheid te genereren vanuit toerisme en recreatie, streven we er naar
om ook in het laagseizoen toeristen aan te trekken. Spreiding in ruimte houdt in dat gebruik wordt
gemaakt van alle (toeristische) lokaties om concentratie te voorkomen en de duurzaamheid van de
omgeving en het landschap te garanderen.
6. Vergroting van het aantal overnachtingsmogelijkheden
Kleinschalige en streekgebonden accommodaties, zoals bed&breakfast, passen uitstekend bij het gebied.
Het uitbreiden van verblijfsaccommodaties zal worden gestimuleerd.
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Visie:
Fase 1 2005: Meer dagrecreanten naar Rivierenland trekken
Voor Rivierenland is dagrecreatie een belangrijke trekker voor de toekomst. Het huidige aanbod is goed
te noemen. Als meer recreanten worden getrokken is het belangrijk om bepaalde voorzieningen beter op
peil te brengen. Doordat meer recreanten naar het gebied komen worden ondernemers gestimuleerd om
het aanbod voor deze groep verder uit te bouwen.
Fase 2 2006 – 2008: Meer verblijfsrecreanten naar Rivierenland trekken
Als de dagrecreatie de komende jaren aantrekt ontstaat meer vraag naar verblijfsmogelijkheden en moet
aandacht besteed worden aan de ontwikkeling en verbetering van het huidige aanbod.
2. DOELSTELLING
Duurzame (verblijfs)recreatie en toerisme
Om toeristen langer in Rivierenland te laten verblijven zal er een aantal zaken verbeterd moeten worden.
Bestaande activiteiten en lokaties zullen aan elkaar gekoppeld moeten worden zodat er meer te bieden is
aan recreanten en toeristen. Maar ook nieuwe ideeën, initiatieven en activiteiten moeten zorgen dat
toeristen langer dan één dag in Rivierenland verblijven.
Ook de spreiding van de diverse recreatieve en toeristische doelgroepen over Rivierenland moet bijdragen
aan duurzame, kleinschalige natuur- en cultuurgerichte ontwikkelingen van het Rivierengebied. Om deze
ontwikkeling mogelijk te maken moet gewerkt worden aan uitbreiding van overnachtingsmogelijkheden,
e.e.a. afhankelijk van de activiteiten van de bezoekers. Het aanbieden van overnachtingsplaatsen afgestemd op de activiteiten van de recreant of toerist is de ideale mogelijkheid om de gewenste doelgroep
langer vast te houden. Dit betekent dat er ‘maatwerk’ geleverd zal moeten worden om de toerist dat te
bieden wat in het verlengde ligt van waar hij voor komt. Overnachtingen in Rivierenland moeten iets
speciaals te bieden hebben waardoor de aantrekkingskracht van het gebied en hetgeen er te beleven valt
vergroot
3. DOELGROEP
Er is behoefte in Rivierenland aan meer alternatieve kleinschalige overnachtingsplaatsen. Vanuit die
behoefte is het idee geboren om voor de onderstaande doelgroep overnachtingsplaatsen op het water te
ontwikkelen in de vorm van ‘trekkershutten’, op een eenvoudige doch avontuurlijke wijze overnachten al
dan niet in de vorm van bed&breakfast. Voor deze doelgroep is natuur- en cultuurbeleving van essentieel
belang. Met name voor de struiners zijn de natuur en uiterwaarden belangrijke elementen en is het water,
de rivier, leidraad voor hun activiteit.
In 2005 zal de struinroute van StER en Recreatiemaatschappij worden uitgebreid met twee tochten van
beide ± 20 km vanuit Tiel richting Druten en van Varik naar Zaltbommel. Dat betekent dat er meerdaagse
struintochten mogelijk zijn en er dus passende overnachtingsplaatsen moeten komen. Als over enkele
jaren de meerdaagse struinroute vanaf Millingen tot Loevestein gelopen kan worden, zal de belangstelling
nog verder toenemen en daarmee dus ook de vraag naar o.a. overnachtingsplaatsen. Tijd om te zorgen dat
ook Tiel als pleisterplaats aan deze behoefte invulling gaat geven.
Fietsers
De doelgroep die landelijk nog steeds aan het
toenemen is, zeker ook in Rivierenland, zijn de
fietsers. Van jong tot oud wordt er gefietst en is niet
of nauwelijks inkomens afhankelijk, een brede
doelgroep dus. Maar de leeftijdscategorie van 30 tot
55 + is het sterkst vertegenwoordigd.
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Vaak zijn het toch de wat meer natuur-en cultuurliefhebbers die de fiets pakken en een dag- of
meerdaagse tocht plannen. Fietsvakanties zijn ‘in’. Dat is ook goed te merken in Rivierenland, de laatste
jaren is er sprake van een behoorlijke toename. Rivierland is bij uitstek een fietslandschap, fietsen over
dijken en landwegen, met prachtige afwisselende natuur, vergezichten en leuke oude dorpen en stadjes
bezoeken, rivieren oversteken met pontjes, cultuur opsnuiven of op gezellige terrasjes genieten van een
hapje en een drankje. Rivierenland heeft veel te bieden aan de fietsende recreant, vele tientallen fietsroutes doorkruisen het gebied. Georganiseerde fietstochten van bv. het Fietsgilde, Landelijke Fietsdag en
Fietsvierdaagse brengen veel recreanten, ook van buiten de regio, naar Rivierenland. Ook deze doelgroep
wil vaker en langer in het gebied verblijven, maar dan moeten daar wel de juiste en voldoende faciliteiten
voor zijn
Wandelaars en Struiners
Ook deze groep recreanten is toenemend in
Rivierenland. Dankzij de vele wandelroutes en
z’n prachtige landschap met veel variatie trekt
de wandelaar steeds vaker naar Rivierenland.
Wandelen over dijken, die steeds vaker voor
gemotoriseerd verkeer worden afgesloten,
betekent genieten van vergezichten, rivieren,

Hollandse luchten en veel natuur, rust en
ruimte. Lange afstand wandelroutes als bv.
de Lingeroute brengen wandelaars naar de
regio, maar ook de nog te ontwikkelen
‘Rivierdaagse’ kan in de toekomst veel
natuurwandelaars voor meerdere dagen
naar Rivierenland brengen. Ook een nieuw
opkomende groep wandelaars, de ‘struiners’, komen van heinde en verre om door
de uiterwaarden van de grote rivieren de
natuur optimaal te kunnen beleven. De
struinroute Tiel-Varik-Heerewaarden-Wamel-Tiel, ontwikkeld door StER en Recreatiemaatschappij
Rivierengebied, heeft de afgelopen twee jaar al honderden enthousiaste struiners een onvergetelijke dag
bezorgd. Stichting Wetland Passewaay organiseert gegidste struin/vaartochten voor groepen. In 2004
waren er meer dan 200 boekingen met deelnemers uit o.a. Friesland, Achterhoek en Limburg.
Struinroutes krijgen steeds meer bekendheid en worden de komende jaren verder uitgebreid met als doel
meerdaagse tochten door Rivierenland mogelijk te maken. Wandelen/struinen van de Millingerwaard
door de uiterwaarden naar Loevestein betekent nieuwe recreatieve kansen om toeristen langer in Rivierenland te houden (www.natuurdichtbij.nl/struinen-varen).
Hengelsporters
Rivierenland is een waterland met veel variatie in viswaters: rivieren, wielen, strangen, nevengeulen,
zand of kleiwinplassen bieden de hengelsportliefhebbers tal van mogelijkheden om hun sport te
bedrijven. “Levende rivieren” als bv. de Waal, met een steeds beter wordende waterkwaliteit, zijn de ‘hot
spots’ voor veel hengelsportliefhebbers. De terugkeer van stroomminnende vissoorten als bv. roofblei,
kopvoorn, barbeel en serpeling is ook bij de vissers bekend. Riviervissen is voor veel hengelaars een
aparte vorm van vissen en steeds meer hengelsporters komen vanuit alle delen van Nederland naar
Rivierenland om te vissen. Zelfs hengelsporters uit België en Duitsland weten steeds vaker ‘de stek’
Rivierenland te vinden. Een doelgroep om niet te vergeten en dus steeds belangrijker kan worden voor de
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regio. Vissen is steeds vaker een meerdaagse activiteit voor een groter wordende groep en ook zij zijn op
zoek naar overnachtingsmogelijkheden, liefst zo dicht mogelijk bij of op het water.
4. MEERWAARDE
Win-win situaties
Het project levert meer op dan alleen de alternatieve overnachtingsplaatsen voor natuur- en
cultuurgerichte recreant en toerist.
Het zorgt ervoor dat tal van ontwikkelingen, ideeën, plannen, arrangementen en organisaties met elkaar in
verbinding worden gebracht waardoor recreanten en toeristen, door te overnachten in het gebied, meer
gaan ontdekken van alles wat Rivierenland te bieden heeft.
Voor het creëren van overnachtingsplaatsen op het water zal er – afhankelijk van de lokatie – een
aanleg/ligplaats moeten komen. Deze aanlegplaats zou tevens gebruikt kunnen worden om bv. wandelaars, struiners en fietsers met een boot op te halen of af te zetten. De rivier meer gaan gebruiken om het
Rivierengebied economisch/toeristisch te ontsluiten en bestaande of nieuwe activiteiten aan elkaar te
koppelen
Als deze overnachtings- en aanlegplaats in de directe of nabije omgeving van Centrum Duurzaam
Rivierenland ‘de Zwerfkei’ kan komen, betekent dat een duidelijke versterking van recreatieve faciliteiten
voor Tiel als ‘pleisterplaats aan de rivier’.
Grenzend aan de Inundatiesluis- en kanaal van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is ook dit een interessante koppeling om de vele nieuwe ontwikkelingen in dit deel van Rivierenland met elkaar in verbinding
te brengen waardoor er sprake is van een win-win situatie!
De Zwerfkei
De Stichting Duurzaam Rivierenland heeft in het voorjaar van 2004 het centrum de Zwerfkei geopend
met als doel te werken aan een Duurzaam
Rivierenland. Duurzame recreatie en toerisme staan daarbij hoog op de aandachtslijst,
zo is de Zwerfkei ‘s zondags geopend als
Fiets/Wandelcafé.
Het centrum is tevens infopost van het RBT
zodat recreanten er terecht kunnen voor
o.a. wandel-/struin- en fietsroutes. Op het
gezellige tuinterras is het goed vertoeven
onder het genot van een drankje.
De Zwerfkei is ook startpunt van vele fietsen wandelevenementen door Rivierenland,
overnachtingsmogelijkheden voor deze

doelgroep in de directe omgeving zou een welkome
versterking betekenen voor het centrum.
Tiel als rivierpleisterplaats
Tiel heeft veel mogelijkheden om een toeristische
rivierpleisterplaats te worden. Centraal gelegen in
Rivierenland langs de Waal. Een stad met een rijke
historie, archeologische vindplaatsen, cultuurhistorische objecten, musea, de Nieuwe Hollandse
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Waterlinie, natuurontwikkeling binnen ‘Fort Sint Andries’ en het centrum de Zwerfkei. Een regio die vele
mogelijkheden biedt aan o.a. wandelaars, struiners en fietsers, skaters, water- en hengelsporters.
De Waalfrontplannen van Tiel (‘Ruimte voor de Rivier’ en ‘Freude am Fluss’) kunnen prachtig inhaken
op deze toeristische ontwikkelingen en zorgen voor de nodige ‘spin off’ waar ondernemers in horeca en
middenstand de vruchten van kunnen plukken. Tiel als rivierpleisterplaats betekent ook Tiel als overnachtingsplaats.
Cultuurhistorie van Rivierenland
Rivierenland is rijk aan cultuurhistorie dat verspreid is over het gehele gebied en zowel het water alsook
het land betreft. De eerste bewoners van Nederland vestigden zich immers langs de rivier, wat Rivierenland belangrijk maakt als het gaat om archeologische vondsten. Maar ook in talrijke latere perioden zijn
er veel cultuurelementen ontstaan, vaak direct of indirect het gevolg van de rivieren.
Rivierenland is een cultuurland met veel historie waar het water een belangrijke rol in speelt.
Waayen, wielen, dijkdoorbraken, sluizen en forten van de Hollandse Waterlinie en riviervisserij vertellen
veel over de cultuur van Rivierenland.
Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW)
NHW als cultureel erfgoed wordt op tal van
plaatsen weer zichtbaar gemaakt en waar
mogelijk gekoppeld aan recreatie en toerisme. Het Inundatiekanaal is een belangrijk
onderdeel van de NHW en zou daarom
meer aandacht verdienen dan het nu krijgt.
Stichting Duurzaam Rivierenland heeft
onlangs het initiatief genomen met meerdere partijen te kijken naar de natuurlijke,
culturele en recreatieve mogelijkheden van
het Inundatiekanaal.
StER werkt aan de ‘& route’ een project om
een gecombineerde men & ruiter & wandel
& fiets & skeeler & kunstroute van ongeveer 100 km te ontwikkelen.
Belangrijke cultuur- en natuurhistorische elementen zoals NHW en het Gelderse rivierengebied worden
daarbij als dragers ingezet. Ook voor deze vorm van cultuurtoerisme zijn ludieke overnachtingsplaatsen
nodig. ‘Trekkershutten op het water’ kan ook hierin voorzien.
Natuurontwikkeling Fort Sint Andries/Gelderse Poort
Rivieren zijn vanouds de levensaderen van Nederland, zowel transportaders maar ook als afvoer van
smelt-, regenwater en sediment, maar ook leverancier van bv. vis, voedselbron voor veel dieren.
De laatste jaren krijgen de rivieren steeds meer bekendheid als “Levende Rivieren”. De dynamiek van de
hoge waters zorgt voor de terugkeer van de oorspronkelijke riviernatuur.
Natuurontwikkeling langs de grote rivieren vormt een steeds belangrijker wordend element bij de ontwikkeling van het toeristisch Rivierenland. Als Ecologische Hoofdverbindings Zone ontstaat er een
aaneengeregen lint van dynamische riviernatuur met een rijk planten- en dierenleven, het ideale
belevings- en struingebied voor veel wandelaars en natuurliefhebbers. De provinciale groenprojecten:
Fort Sint Andries en Geldersepoort worden middels overnachtingslokaties als b.v. ‘Trekkershutten op het
water’ met elkaar verbonden.
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Water als (ver)bindende factor
Wat zou Rivierenland zijn zonder haar rivieren?
Water is de ‘rode’ draad die het karakter van het
gebied kenmerkt maar ook zorgt voor harde
scheidingslijnen tussen oevers. De overkant is
soms heel ver en kan nog onvoldoende de vele
bestaande recreatieve toeristische initiatieven met
elkaar verbinden. De bestaande veren en pontjes
zijn van cruciaal belang om te zorgen dat Rivierenland geen eiland is, maar er is meer nodig.
Wandelaars en fietsers zijn een belangrijke toeristische doelgroep die van oever naar oever willen.
Het water zou veel meer dan tot nu toe het geval
is een onderdeel moeten uitmaken om Rivierenland tot één geheel te maken. Arrangementen op
of over het water bieden nieuwe mogelijkheden om Rivierenland beleving compleet en optimaal te
maken. Het water, de rivier, als (ver)bindende factor.
‘Ruimte voor de rivier’ versus ‘Freude am Fluss’
De hogewaters van 1993 en 1995 hebben overduidelijk aangetoond dat er meer ruimte moet komen voor
het water. Ruimte voor de rivier betekent o.a. verlaging van uiterwaarden met daarin strangen, nevengeulen , poelen en plassen, echte ‘wetlands’ met veel ruimte voor riviergebonden natuur maar natuurlijk
ook ruimte voor natuurgerichte recreatie. Kansen ook om veiligheid te koppelen aan wonen, werken en
recreëren aan of op het water. ‘Freude am Fluss’ op het water kunnen overnachten hoort daarbij.
5. UITWERKING
De lokatie
De rivier de Waal is de rode draad voor tal van
recreatieve en toeristische activiteiten in de regio
Tiel, met name de meerdaagse struinroutes door de
uiterwaarden, die ontwikkeld worden trekken veel
publiek van buiten af. De beleving van de rivier en
haar oevers is een belangrijk onderdeel van deze
routes. Omdat varen op de rivier, het overzetten met
pontjes of het terugvaren na een struintocht, een
belangrijk belevingsaspect bij deze tochten is het
water, de rivier en
is het een logisch
verlengstuk om ook
deze doelgroep op het water te laten overnachten. De vaargeul van de
rivier is daar in principe niet geschikt voor, omdat schepen er moeten
kunnen varen en het veiligheidsaspect een belangrijke rol speelt. Echter
‘inlaten’ van kanalen , strangen en nevengeulen, die buiten de vaargeul
van de rivier liggen, zouden een uitstekende lokatie kunnen zijn om
‘slapen op het water’ mogelijk te maken.
De inlaat van het Inundatiekanaal of de strang van het natuurontwikkelingsgebied Wetland Passewaay’ bij Tiel zijn ideale lokaties om dit
pilotproject te realiseren. De uitgelezen plaats direct grenzend aan het
nieuwe natuurgebied Wetland Passewaay in de overgangszone tussen
bebouwing en het buitengebied van Tiel. Qua vorm passend binnen de
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Waalfrontplannen van de gemeente Tiel (van Inundatiekanaal tot aan het Amsterdam-Rijnkanaal)
gezichtsbepalend voor ‘Tiel stad aan de rivier’.
De vorm
Trekkershutten op het water.
Meerdere kleine blokhutten,
gecombineerd gebouwd en
uitgevoerd in gestapeld
rondhout drijvend op het
water. Trekkershutten
variërend in grote, geschikt
voor 1 tot 4 personen voorzien van bed, kastruimte,
tafel en stoel, gezamenlijke
toiletten, douches en ontmoetingsruimte.
Gebruikmakend van natuurenergie, met zonnepanelen
en zonneboiler, wordt inhoud gegeven aan ‘duurzaam recreëren’. Eenvoudig , sfeervol en met de natuurlijke uitstraling van een blokhut, passend in de
omgeving van de natuur en het water sluit aan bij de recreatieve ontwikkelingen waarvoor de bezoeker in
het gebied is. Door clustering van een aantal van deze trekkershutten zou een drijvende oppervlakte van
ongeveer 200 tot 250 m2 voldoende zijn.
Overnachten op het water is voor veel natuurliefhebbers de ultieme vorm om optimaal het gevoel van
‘een te zijn’ met de natuur en
het water. Nagenieten van een
dag struinen of fietsen door het
prachtige Rivierenland kun je
niet beter doen dan vanuit je
blokhut turend over het water en
het wetland, genietend van een
goed glas wijn je dag af te
sluiten en lekker te gaan slapen
op het kabbelende water.
Wakker worden met de opkomende zon over het water is de
ideale start van een nieuwe
belevingsdag in Rivierenland.
Veel toeristen zullen een dergelijke alternatieve overnachting
op het water niet snel vergeten
en terug komen om het vaker te kunnen meemaken.
Veiligheid
Drijvend op het water, buiten de vaargeul, in een strang of nevengeul , dus in de stroomschaduw van de
rivier betekent geen risico’s voor de veiligheid van de scheepvaart. Ook de af- en doorvoer bij hoogwater
wordt hierdoor niet belemmerd. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van dit initiatief zou dan ook
niet bij RWS hoeven te liggen, maar door uitvoerende partijen gedragen moeten worden.
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6. INITIATIEFNEMER
Als Stichting Wetland Passewaay, beheerder van natuurgebieden langs de Waal bij Tiel en Echteld,
worden wij de laatste jaren steeds vaker geconfronteerd met de vraag van recreanten en toeristen naar
passende overnachtingsmogelijkheden in de regio Tiel. Naast Motel van der Valk en een camping blijken
er verder nauwelijks overnachtingsmogelijkheden te zijn.
Bij het ontwikkelen van de Ruige Route, een meerdaags struin-fiets- en vaararrangement (1999) van de
Millingerwaard naar Loevestein, bleek al snel dat de deelnemers naar andere overnachtingsplaatsen
informeerden dan alleen maar te kunnen kamperen in de uiterwaard.

In 2003 werd de struinroute ontwikkeld; namens Stichting Wetland Passewaay is er gelijktijdig een
gegidste struin/vaartocht gestart. In 2004 hebben meer dan 200 personen aan dit arrangement deelgenomen. Voor 2005 ontwikkelt Recreatiemaatschappij Rivierengebied een uitbreiding van struinroute
(1), het rondje Tiel-Wamel-Druten-Echteld-Tiel (2) enerzijds en Varik-Zaltbommel-Heerewaarden-Varik
(3) anderzijds zullen de bestaande route met 2 x 20 km uitbreiden. Meer dan 60 km struinroutes betekent
dat er meerdaagse tochten mogelijk worden en er dus nog meer dan nu al het geval is, behoefte aan
alternatieve overnachtingsplaatsen zijn.
Stichting Wetland Passewaay gaat haar gegidste struin/vaartochten verder uitbreiden en heeft daarvoor
inmiddels een eigen boot aangeschaft. (www.natuurdichtbij.nl/struinen-varen). Maar ook andere recreanten als bv. fietsers van fietsvierdaagse, lange afstandswandelaars enz. zoeken passende overnachtingslokaties in de omgeving van Tiel.
Het idee is er, de behoefte is er, het geld is er, de kansen zijn er, nu de medewerking van de bevoegde
instanties nog. Kortom, de tijd is er rijp voor!
Stichting Wetland Passewaay roept daarom alle betrokken partijen op zich in te zetten om dit project
‘Trekkershutten op het water’ gezamenlijk te realiseren.
Stichting Wetland Passewaay
Ophemertsedijk 40
4007 PB Tiel
tel: 0344-611683
email: wetlandpassewaay@wanadoo.nl
contactpersoon: Hans Heerdt
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7. PROJECTTEAM
Diverse partijen in Rivierenland maken zich sterk voor de verbetering van kleinschalige duurzame
recreatieve ontwikkelingen in het gebied. Een projectteam bestaande uit enkele organisaties die betrokken
willen zijn bij de uitvoering/realisatie gaan dit project trekken. Deze organisaties zijn:
Provincie Gelderland /Programmabureau Rivierengebied:
Om het gebied Fort Sint Andries (natuur, cultuur en recreatie) maximaal te kunnen beleven is verblijfsrecreatie en toerisme in het gebied een must.
Stimuleringsprogramma Rivierengebied (StER):
Stimuleren van economische ontwikkelingen in Rivierenland betekent o.a. zorgen dat recreanten en
toeristen langer verblijven in het gebied en zij meer geld achterlaten in de regio. Dit kan als er voldoende
en passende overnachtingsmogelijkheden zijn.
Recreatie Maatschappij Rivierengebied:
Als uitvoerende instantie van o.a. de struintochten is de Recreatie Maatschappij al jaren stimulator van
alternatieve overnachtingsplaatsen voor wandelaars, struiners en fietsers.
Regionaal Bureau Toerisme (RBT):
Het RBT werkt aan verblijfsrecreatie en toerisme in Rivierenland. De uitbreiding van bijzondere
overnachtingsmogelijkheden in het Rivierengebied is een van haar doelstellingen.
Stichting Wetland Passewaay:
De deelnemers van de struin-/vaartochten die Stichting Wetland Passewaay organiseert zijn een
belangrijke doelgroep voor alternatieve overnachtingen op het water.
8. PROJECTLEIDER
Stichting Wetland Passewaay zal als initiatiefnemer ook projectleider zijn van het project
‘Trekkershutten op het water’.
9. OVERIGE BETROKKEN PARTIJEN
•
•
•
•
•
•

Gemeente Tiel
Waterschap Rivierenland
Rijkswaterstaat
Staatsbosbeheer
Stichting Duurzaam Rivierenland/de Zwerfkei
Universiteit van Nijmegen, Centrum voor Water en Samenleving (“Freude am Fluss”)

10. KOSTEN
Nader uit te werken.
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11. FINANCIERING
Nader uit te werken.
12. BEGINDATUM
De projectgroep is op 15 december 2004 haar werkzaamheden gestart.
13. EINDDATUM
Nog nader vast te stellen.

Tiel, 24 december 2004
Stichting Wetland Passewaay
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