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Foto omslag: 
 
Een fototoestel werd in Bunschoten vroeger een "kiekkast" genoemd. 
Dit jongetje in klederdracht met het moderne fototoestel, symboliseert  
de relatie met het verleden, heden en toekomst. 
Via het fototoestel wordt een doorkijk, "Een deurkiek", geschetst van de 
recreatieve- en toeristische ontwikkelingsmogelijkheden van de gemeente Bunschoten. 



Voorwoord 
 
In opdracht van de gemeente Bunschoten is aan Waterrecreatie Advies opdracht verstrekt een 
bijdrage te leveren aan de nota Recreatie en Toerisme van de gemeente Bunschoten. De bijdrage 
van Waterrecreatie Advies heeft zich vooral toegespitst op de paragraaf waterrecreatie. Over dit 
beleidsterrein zijn interviews geweest met Jachthaven Nieuwboer, Watersportvereniging de 
Eendracht, Jachthaven de Eemhof, Watersportvereniging De Zuidwal uit Nijkerk en met de heer H. 
van Diermen van Bungalowpark het Eemmeer.  
 
Op het gebied van de waterrecreatie is een zo integraal mogelijke afstemming bewerkstelligd. Door 
de verschillende belangen zal er echter altijd op onderdelen een verschil van inzicht blijven bestaan. 
 
De afdeling welzijn van de sector Burgerzaken heeft zich gericht op de paragraaf landrecreatie.  
 
Het eindresultaat is een gezamenlijk product van Waterrecreatie Advies en de sector Burgerzaken 
van de gemeente Bunschoten. 
 
De nota moet gezien worden als richtinggevend voor de te ontwikkelen Toekomstvisie en vormt de 
basis voor een actualisatie van het gemeentelijk Toeristisch Recreatief Ontwikkelings Plan (TROP). 
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1. Inleiding 
 
Kuiper Compagnons is bezig een Toekomstvisie voor de gemeente Bunschoten-Spakenburg te 
ontwikkelen. Deze nota is daarvan één van de onderleggers. 
 
In 1987 is een TROP opgesteld. De doelstelling van het recreatief-toeristisch beleid in onze gemeente 
is daarin beschreven. Diverse onderwerpen die ook nu actueel zijn, worden daarin genoemd. 
Inmiddels is het TROP ruim dertien jaar oud. Inzichten en omstandigheden kunnen veranderd zijn. 
Een actualisatie is op zijn plaats.  
 
Naast een deelbijdrage in de Toekomstvisie moet deze nota worden gezien als een eerste aanzet 
naar een actualisatie van het gemeentelijk TROP.   
 
2. Positiebepaling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Beleidskaders 
 
Navolgend een samenvatting van relevant beleid in het kader van deze notitie en de positie van de 
gemeente Bunschoten daarin. 
 
2.1.1.  Nationaal en internationaal beleid 
 
Het Rijk heeft in het Structuurschema Groene Ruimte (SGR, 1993) op PKB-kaart 4 de ruimtelijke 
afstemming tussen natuur en watergerichte recreatie op hoofdlijnen aangegeven. Het 
Randmerengebied wordt aangegeven als “kern- en natuurontwikkelingsgebied en 
waterrecreatiegebied (nevenschikkend)”. Het beleid is gericht op het integraal verder ontwikkelen van 
ecologische en recreatieve kwaliteiten. Op PKB-kaart 5 wordt nader onderscheid gemaakt tussen 
“kern- en natuurontwikkelingsgebied” en “kern- en natuurontwikkelingsgebied en 
waterrecreatiegebied”. Beide soorten gebieden komen voor in het Nijkerkernauw en het Eemmeer. 
Het Nijkerkernauw ten westen van Bunschoten-Spakenburg, een brede strook van het Eemmeer en 
het gebied rond Nijkerk wordt aangegeven als “kern- en natuurontwikkelingsgebied en 
waterrecreatiegebied”. Het zuidelijk deel van het Eemmeer en het Nijkerkernauw ten oosten van 
Bunschoten-Spakenburg wordt aangegeven als “kern- en natuurontwikkelingsgebied”.  
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De plaatsaanduidingen op PKB-kaart 5 zijn indicatief, de afweging tussen natuurbelangen en 
waterrecreatiebelangen is globaal. In het SGR wordt aangegeven, dat de CIBRIJ-plannen 
(Commissie Integraal Beleidsplan Randmeren IJsselmeerpolders, 1986 en 1987) richtinggevend zijn 
bij de verdere uitwerking van het Rijksbeleid. 
 
De polder Arkemheen en het Eemmeer zijn in het kader van de Europese Vogelrichtlijn aangewezen 
als speciale beschermingszone's (SBZ) voor met name trekvogels. Het Nijkerkernauw is niet als SBZ 
aangewezen. 
 
Door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap is in 1999 de nota Belvedere uitgebracht. 
In deze nota is aangegeven dat gebieden met een cultuurhistorisch karakter beschermd moeten 
worden. In de directe omgeving van Bunschoten is de polder Arkemheen aangewezen. 
 
In het MUP-BRTN 1997-2001 van de Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN) wordt het 
Randmerengebied, exclusief het Gooimeer, aangeduid met categorie “A”, een “verbindingswater 
tussen grootvaarwater-gebieden, grote plassen/merengebieden en met het buitenland”. Bij deze 
categorie hoort een masthoogte van 30 meter en een minimale diepgang van 1,90 meter. Door de 
aanleg van de Hollandse- en Stichtse brug (doorvaarthoogte 12,70 meter) voldoet het Gooimeer niet 
aan deze norm. Over het Nijkerkernauw ten oosten van Spakenburg ligt een hoogspanningsleiding 
met een maximale doorvaarthoogte van 28 meter. 
 
2.1.2. (Inter)provinciale visies 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zoveel mogelijk zijn alle aan het water gerelateerde ontwikkelingen in beeld gebracht. Over de 
gemeente Bunschoten wordt o.a. melding gemaakt van de uitbreidingsplannen van WSV de 
Eendracht en zijn de relevante ontwikkelingen uit de Landschapsontwikkelingsvisie Bunschoten 
(1998) beschreven. 
 
In het kader van de Regeling bescherming stads- en dorpsgezichten heeft de provincie verzocht mee 
te werken aan de aanwijzing van het gebied rondom de Oude- en Nieuwe Haven als beschermd 
stads- en dorpsgebied. Dit wordt binnenkort opgepakt. 
 
2.1.3. (Inter)gemeentelijke visies 
 
In oktober 1997 is de Visie regionale groenstructuur Amersfoort verschenen. Aanleiding daarvoor 
vormt de overeenkomst voor de VINEX bouwlocaties 1996. Daarin is overeengekomen dat de 
provincie het initiatief neemt voor het opstellen van deze visie en daarbij de ruimtelijke ontwikkelingen 
vanaf 2005 zal betrekken. Het plangebied waar de visie zich over uitspreekt beslaat het gebied 
tussen de A1, de A28, het Nijkerkernauw en de kernen Bunschoten-Spakenburg.  

 
In november 1999 is de Ontwikkelingsvisie Randmeren 
verschenen. Deze visie is opgesteld door Waterrecreatie 
Advies in opdracht van de vijf aan de Randmeren grenzende 
provincies. Herijking van de CIBRIJ-rapporten werd wenselijk 
geacht in verband met o.a. een veranderende 
recreatiebehoefte en ontwikkelingen op het gebied van 
natuurbescherming. Op verzoek van de provincies zijn alle 
aan het Randmerengebied grenzende gemeenten bij het 
opstellen van deze visie betrokken. Ook het ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), het ministerie 
van Economische Zaken (EZ) en Rijkswaterstaat, directie 
IJsselmeergebied hebben een inhoudelijke en financiële 
bijdrage geleverd. In de ontwikkelingsvisie zijn 
zoneringskaarten van het hele Randmerengebied 
opgenomen. Naast het versterken van natuurwaarden 
middels natuurontwikkeling, worden voorstellen gedaan om 
de bevaarbaarheid van de Randmeren te verbeteren. 
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Belangrijke uitgangspunten voor Bunschoten waren onder andere: 
 

 Handhaving van de openheid van de Eemvallei door verdichting in het gebied tegen te gaan. 
Denk daarbij aan het behoud van de 'wespentaille' tussen Bunschoten (Polynorm) en 
Amersfoort (Smink); 

 De ontwikkeling van de extensieve water- en natuurgerichte recreatie in de Eemvallei. Met 
name is daarbij gedoeld op de recreatieve ontwikkeling van de Laak als regionale voorziening 
(verbreding).  

 
Hoewel bij het opstellen van de visie een breed scala van (vertegenwoordigende) instellingen zijn 
betrokken, is de status nog altijd die van concept. Wel is de visie aanleiding geweest om de 
portefeuillehouders RO en Recreatie van het gewest Eemland in samenwerking met de provincie 
Utrecht een plan voor te laten bereiden om in het kader van plattelandsvernieuwing het landelijk 
gebied van Eemland beter geschikt te maken voor vormen van extensieve openluchtrecreatie.  
 
In maart 2000 heeft de gemeente Amersfoort de nota's Buitenkans en Rollen of Stilstaan vastgesteld. 
In de nota Buitenkans wordt voor de periode 2000 - het toeristisch en recreatief beleid geschetst. De 
nota Rollen of Stilstaan biedt voor de jaren 2000- 2004 een kader voor het sportbeleid.  
 
Relevant voor Bunschoten is dat in beide nota's één van de beleidsdoelen is om in en rond 
Amersfoort bestaande recreatieve routes te verbeteren en nieuwe recreatieve routestructuren te 
realiseren. Naast fietsen en wandelen is daarbij ook gedacht aan routes voor joggen, schaatsen, 
skeeleren en vormen van watersport zoals kanovaren en roeien. Aan de gemeente Amersfoort is 
voorgesteld een overlegplatform op te richten. 
 
2.2. Visie gemeente Bunschoten 
 
2.2.1. Landschapsontwikkelingsvisie en Contourennota (Beleidsprogramma 1998 - 2002) 
 

 
De gemeenteraad van Bunschoten heeft op 10 november 1998 de Landschapsontwikkelingsvisie 
Bunschoten onderschreven. De aanleiding daarvoor was de verstedelijkingsplannen in de Oostflank 
van de noordvleugel van de Randstad en de noodzaak om de waarden van het landschap van 
Eemland te behouden en uit te bouwen. 
 
In deze visie ziet Bunschoten het als haar opdracht het landschap met zijn kwaliteiten optimaal tot zijn 
recht te laten komen. Niet alleen voor de eigen bevolking maar tegelijk ook voor die van de 
omringende verstedelijkte gebieden.  
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De algemene waarden van het landschap, zoals natuurwaarden, cultuurhistorische waarden en 
ruimtelijke waarden moeten worden gekoesterd en ontwikkeld. Daarin verdient de landbouwfunctie 
prioriteit. Verder kan het landschap ook voor recreatief medegebruik een functie hebben. 
 
In de werkconferentie met het managementteam en diverse raadsleden op 19 november 1999 is over 
toerisme en recreatie onder andere naar voren gekomen dat wij ons niet richten op grootschaligheid, 
maar op handhaving van de herkenbaarheid ('groene sfeertje'). In de bebouwde kom is de lijn: 
uitbouwen van wat je hebt en dit meer faciliteren (bijv. parkeergelegenheid). Het buitengebied leent 
zich voor de rustzoekende mens. Ook dit kan gefaciliteerd worden (fiets/kano en dergelijke). Het 
middengebied kan betrekkelijk ongewijzigd blijven. Aan de randen (Eem en Laak) is 
landschapsontwikkeling mogelijk. In december 1999 heeft de gemeenteraad van Bunschoten dit 
onderschreven. 
 
In de Contourennota (beleidsprogramma 1998 - 2002) is onder andere opgenomen dat initiatieven 
voor kleinschalige recreatie, zoals kamperen bij de boer, worden ondersteund. Verder wordt binnen 
de gemeente het gebruik van de fiets gestimuleerd. De mogelijke aanleg van nieuwe fiets- en 
wandelroutes is daarvan een belangrijk onderdeel. 
 
2.2.2. Sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen 
 
Navolgend worden de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen voor de gemeente 
Bunschoten nader geanalyseerd.  
 
De sterke punten zijn allereerst de unieke ligging aan het water. Een bekende attractie van de 
voormalige vissersplaats aan de Zuiderzee is de historische botterwerf aan de Oude Haven. In de 
afgelopen jaren zijn talloze botters op deze werf gerestaureerd of in onderhoud geweest. Een 
belangrijk deel van de in Nederland resterende bottervloot (totaal ca. 60 schepen) heeft een ligplaats 
in het IJsselmeer- en Randmerengebied. Circa 30 historische schepen, hebben Spakenburg als 
thuishaven. Een deel van de botters wordt, met name voor dagtochten, verhuurd. Deze vloot is 
beeldbepalend en completeert de aanblik van de historische scheepswerf.   

 
 
Bottervloot in de Oude Haven met op de achtergrond de Scheepswerf 
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Bunschoten-Spakenburg heeft zijn eigen tradities en waarden, de toeristische infrastructuur is vrij 
compleet ontwikkeld.  Goede argumenten om als dagtoerist of watersporter deze voormalige 
vissersplaats te bezoeken zijn onder meer de historische botters en de werf, het visserij- en 
klederdrachtmuseum en museum 't Vurhuus. Tevens is het mogelijk de oude visafslag te bezoeken.  
 

Zicht op de visafslag met links de "Nieuwe Haven" en rechts de Oude Haven. 

 
Via de Eemlandhoeve in Polder de Haar kan men vanuit toeristisch- en educatief oogpunt kennis 
nemen van de agrariër en zijn producten. Enkele sfeervolle monumenten brengen de relatie met het 
verleden in beeld.  
Vanuit cultuurhistorisch perspectief, vergroot de organisatie van beeld- en sfeer bepalende 
evenementen, de attractiviteit voor de toerist. Voorbeelden zijn de Spakenburgse dagen, de 
Visserijdag en de Boeren- en Beestenboel. In het verlengde hiervan kan de idyllische zaterdagmarkt 
genoemd worden in en rondom het oude centrum. Landelijk staat deze hoog aangeschreven. 
 
Verder is de bebouwde kern omgeven door groen. Bunschoten is als het ware een groene oase aan 
het water. De combinatie platteland, water, visserij en een historische kern is uniek.  
 
Ook de aanwezigheid van Jachthaven de Eemhof heeft invloed op de langere verblijfstijd van 
passanten in het gebied. Passanten van deze haven hebben toegang tot het grootste subtropische 
zwembad van Europa op loopafstand van het vaargebied, samen met het overige aanbod aan 
faciliteiten van de Eemhof. Versterking van de cluster Spakenburg-Eemhof door een goede 
samenwerking kan uitgroeien tot een kansrijk vaardoel voor de waterrecreatie. Nu vindt er al een 
wisselwerking plaats tussen de havens, doordat passanten aan de ene oever de cultuurhistorische- 
en aan de andere oever de recreatieve mogelijkheden ontdekken en benutten. 
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Het zwakke punt is het ontbreken van een totaalvisie. Dit geldt zowel voor de kuststrook als voor het 
platteland. Gesteld kan worden dat de ruimtelijke indeling versnipperd is en lang niet altijd op elkaar is 
afgestemd. Verder is ook de integrale afstemming van werkzaamheden op het gebied van recreatie 
niet altijd even duidelijk. Wie is waar mee bezig en wie neemt het initiatief? Zowel op provinciaal- als 
gemeentelijk niveau wordt teveel op elkaar gewacht. 
 
De kansen zijn legio. Bunschoten kan zich profileren als het groene hart van de omgeving, met een 
schitterend toeristisch product (haven en omgeving).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omsloten door weilanden en natuurgebieden biedt het ruimte voor de actieve- en passieve recreant. 
Een opwaardering van het toeristisch- en recreatief product bevordert het toerisme en leidt tot een 
flinke impuls van de plaatselijke economie. Naast het ontstaan van een bron van werkgelegenheid, 
levert het extra inkomsten op voor de middenstand. Ook de eigen bevolking profiteert van een beter 
voorzieningenniveau. 
 
De grootste bedreiging is dat door een passieve opstelling, Bunschoten de krenten uit de pap kan 
mislopen. Er moet een actief beleid gevoerd worden, waarbij  continu getracht wordt het toeristisch- 
en recreatief product te verbeteren. Recreatie is in. De ontwikkelingen zijn niet meer tegen te houden. 
De trein rijdt. Het is noodzakelijk dat Bunschoten zich mengt in de discussie over de route van de 
"recreatietrein". Initiatieven zijn daarbij noodzakelijk. Bunschoten moet uiteindelijk bepalen hoe er 
gerecreëerd gaat worden in haar “tuin”. Dit geldt ook voor het in beeld brengen van de marktconforme 
behoefte aan ligplaatsen. Stilstaan betekent ook in dit verband achteruitgang.  

Haven en omgeving 
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2.2.3. Uitgangspunten en doelstellingen 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Bunschoten heeft geconcludeerd dat in de 
komende tijd meer aandacht aan het beleidsterrein recreatie en toerisme geschonken moet worden. 
Recreatie is ook een speerpunt van beleid. Daarbij is een actievere rol voor Bunschoten wenselijk. 
Duidelijk is aangegeven  dat een vergelijkbare ontwikkeling met Harderwijk en Volendam niet 
gewenst is. Voorgestaan wordt een beheersbare ontwikkeling met behoud van het eigen karakter. 
 
Uitgangspunten zijn: 
 

 Bunschoten profileren als een aantrekkelijke gemeente met voldoende recreatieve- en 
toeristische voorzieningen;  

 De cultuurhistorische aspecten van Bunschoten handhaven en verder ontwikkelen en 
versterken; 

 De extensieve recreatiemogelijkheden vergroten. Vormen van natuurgerichte 
recreatiemogelijkheden hebben daarbij de voorkeur. Met name geldt dit voor de gehele 
kuststrook; 

 De relatie met het water handhaven bij de ontwikkeling van plannen voor de kuststrook. 
 
Doelen die nagestreefd worden zijn: 
 

 Uitbreiding van het voorzieningenniveau. De ontwikkeling en realisatie van kleinschalige 
recreatieve voorzieningen heeft daarbij de voorkeur. Enkele voorbeelden: kinderboerderij, 
ontwikkeling van parkjes, uitkijkpunten, vogelkijkhut, pleisterplaatsen, fiets- en kanoverhuur, 
kleinschalige horeca en optimalisering voorzieningenniveau rondom de haven; 

 Verbetering van de integrale samenhang van de kuststrook en het platteland. De ontwikkeling 
van het verblijfsgebied rondom het strandje is daarvan een voorbeeld; 

 Verbetering van de bereikbaarheid en bevaarbaarheid van het water. Denk daarbij aan een 
mogelijke uitbreiding van de ligplaatsencapaciteit en de (gezoneerde) verdieping van het 
Eemmeer en het Nijkerkernauw; 

 Inspelen op de behoefte aan overnachtingsmogelijkheden (hotel- en kampeervoorziening); 

 Ontwikkeling van een goed en attractief (regionaal) wandel- en fietspaden netwerk. 

 Stimuleren van een door het particulier initiatief geëxploiteerd fiets-/voetveer. 
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3. Waterrecreatie 
 
3.1. Algemeen 
 
In de Ontwikkelingsvisie Randmeren worden alle aan het water gerelateerde recreatievormen 
beschreven. Bij de aanleg van Flevoland en de inrichting van de Randmeren is er van uitgegaan, dat 
de Randmeren niet alleen een doorvaartfunctie krijgen, maar ook een belangrijke functie gaan 
vervullen voor allerlei vormen van waterrecreatie zoals oeverrecreatie, kleine en grote watersport. 
 
Het Nijkerkernauw behoort tot de smalle delen van de Randmeren en vormt één vaargebied met het 
bredere Eemmeer. Het Nijkerkernauw, met name de vaargeul in het gedeelte ten westen van de 
Laakse Hoek richting Eemmeer en Gooimeer, wordt in de praktijk intensief bevaren door 
ligplaatshouders afkomstig uit de havens in Spakenburg (WSV de Eendracht, de Oude Haven en 
Jachthaven Nieuwboer) en de op het grondgebied van de gemeente Zeewolde gelegen Jachthaven 
de Eemhof. Ook ligplaatshouders uit de jachthaven in de gemeente Nijkerk (WSV de Zuidwal) zijn 
met name gericht op de zuidelijke Randmeren.  
 
3.2. Huidig aanbod 
 
De vijf havens rond het Nijkerkernauw hebben gezamenlijk 1.225 ligplaatsen. In Spakenburg 
bevinden zich drie havens, respectievelijk Jachthaven Nieuwboer, de Nieuwe Haven (WSV De 
Eendracht) en de Oude Haven. Langs de rivier de Eem, vanaf Amersfoort tot aan de monding van de 
Eem,  bevinden zich elf jachthavens met 821 ligplaatsen. Naast genoemde ligplaatshouders wordt het 
hele Randmerengebied in toenemende mate bezocht door toervaarders uit andere 
watersportgebieden. In 1997 passeerden ca. 35.000 vaartuigen, waarvan bijna 31.000 
recreatievaartuigen de Nijkerkersluis.  
 
De havens in Spakenburg hebben in totaal 725 ligplaatsen en 75 "specifieke" passantenplaatsen 
(worden niet op seizoen- of jaarbasis verhuurd). In 1998 werden de havens bezocht door 8.230 
passanten (schepen). Opmerkelijk is dat de passanten gemiddeld twee dagen (overnachtingen) in 
Spakenburg verblijven. De gemiddelde verblijfstijd van passanten in de havens rond het 
Randmerengebied is 1,4 dag. 
 
Passanten leveren een bijdrage aan de omzet van de Spakenburgse middenstand en horeca. Hoe 
langer een haven passanten “vast kan houden”, des te groter de economische impuls. Zeiljachten in 
het Randmerengebied besteden gemiddeld (ƒ 154,30 per dag, motorboten gemiddeld (ƒ 229,50 per 
dag. De totale bijdrage van passanten aan de economie van Bunschoten-Spakenburg kan worden 
geschat op ca. ƒ 3,5 miljoen. Een belangrijk deel daarvan wordt besteed aan dagelijkse 
boodschappen en horecabezoek. Niet alleen deze passanten, maar uiteraard ook de eigen 
ligplaatshouders en de gasten van de bottervloot (bestedingen excl. huur ca. ƒ 625,- per boot per 
dag) zorgen voor een belangrijk economisch effect.  
 
3.3. Bestaande uitbreidingsplannen 
 
In de Ontwikkelingsvisie Randmeren wordt aangegeven, dat een drietal jachthavens rond het 
Nijkerkernauw uitbreidingsplannen heeft. Het betreft de jachthavens van WSV de Eendracht in 
Spakenburg, WSV de Zuidwal in Nijkerk en Jachthaven de Eemhof schuin tegenover Spakenburg. In 
totaal zijn er uitbreidingsplannen voor ca. 550 ligplaatsen. In de ontwikkelingsvisie wordt tevens 
aangegeven, dat over de fasering van de diverse uitbreidingsplannen afspraken gemaakt moeten 
worden om te voorkomen dat de bezettingsgraad onevenredig daalt. 
 
3.4. De (potentiële) marktvraag. 
 
De gemiddelde jaarlijkse groei van het aantal schepen in het hele Randmerengebied bedraagt ca. 
0,5% per jaar. De  huidige bezettingsgraad in enerzijds het Gooimeer en anderzijds het Ketelmeer is 
hoog. Ligplaatshouders in deze gebieden zijn met name georiënteerd op het 
IJmeer/Markermeergebied, respectievelijk het IJsselmeergebied. Hoe verder men naar het centrale 
deel van het Randmerengebied gaat, des te lager de gemiddelde bezettingsgraad. De huidige 
bezettingsgraad in het Nijkerkernauw bedraagt 98,5%. 



 - 9 -  

Beide verenigingshavens (WSV de Eendracht en de Zuidwal) kennen een bezettingsgraad van 100% 
en een wachtlijst. Anderzijds hebben de commerciële havens (Nieuwboer en de Eemhof) nog ca 40 
vrije ligplaatsen beschikbaar.  
 
De tariefstelling en het voorzieningenniveau van beide verenigingshavens is (aanmerkelijk) lager dan 
die van de commerciële havens. De verenigingshavens richten zich met name, al dan niet 
aangestuurd door de gemeente, op watersporters uit de eigen gemeente of aangrenzende periferie. 
Indien de verenigingshavens uitbreiden, vrezen de commerciële havens dat hun huidige 
ligplaatshouders (deels) zwichten voor het lagere tarief. Tevens twijfelt men aan het realiteitsgehalte 
van de door de verenigingen opgegeven wachtlijsten. Al met al leidt deze situatie tot ongewenste 
spanningsvelden. 
 
3.5. Toekomstperspectief 
 
In de Ontwikkelingsvisie Randmeren wordt aangegeven, dat eventuele uitbreiding van de 
ligplaatscapaciteit samen dient te gaan met verbetering van het voorzieningenniveau (aanleg van 
extra passantenplaatsen buiten de jachthavens in het “landelijk gebied”) en verbetering van de 
bevaarbaarheid van o.a. het Nijkerkernauw en het Eemmeer.  
 
3.5.1. Kwaliteit van de omgeving 
 
In 1994 is in opdracht van de Stichting Waterrecreatie IJsselmeer en Randmeren en de Stuurgroep 
Productontwikkelingsplan Randmeren (POP) een onderzoek uitgevoerd onder ruim 1.200 
toervaarders in het Randmerengebied. Uit dit onderzoek blijkt o.a., dat respectievelijk 40% van de 
zeilboten en 47% van de motorboten vindt dat er een (ernstig) tekort is aan aanlegplaatsen in het 
Randmerengebied. Vergelijkt men deze resultaten met vergelijkbare onderzoek in de provincie 
Friesland, dan “klaagt” daar respectievelijk slechts 19 en 13%. Dit vormde aanleiding voor de 
Stichting Waterrecreatie om in 1996 door Ingenieursbureau Oranjewoud het Aanlegplaatsenplan 
Randmeren op te laten stellen. Op een 13-tal locaties, verspreidt over het hele Randmerengebied 
werden uitbreidingsmogelijkheden voor dergelijke plaatsen onderzocht en gevonden. Relevant voor 
de ligplaatshouders uit het Nijkerkernauw zijn met name uitbreidingsmogelijkheden op het eiland 
Dode Hond en de eilanden Huizerhoef en de Schelp in het Gooimeer. Ook in het Nuldernauw en het 
Wolderwijd zal het aantal aanlegplaatsen toenemen. De beherende stichting ´Gastvrij(e) meren´ is 
inmiddels opgericht en dit jaar zal met de uitvoering van het plan worden gestart. 
 
Een tweede knelpunt is de bevaarbaarheid van het Nijkerkernauw en het Eemmeer. Buiten de 
vaargeul is dit deel van de Randmeren erg ondiep. De consequentie hiervan is dat de vaargeul 
intensief wordt bevaren. In verband met het toenemend vervoer over water, heeft Rijkswaterstaat 
plannen om de vaargeul in (o.a.) het Eemmeer te verbreden en te verdiepen. Hierdoor neemt ook de 
bevaarbaarheid voor de recreatievaart toe. Dit is een positieve ontwikkeling.  
 
In het gebied tussen Nijkerk en Roggebotsluis wordt in het kader van het IIVR (Integrale Inrichting 
Veluwerandmeren) intensief met alle betrokken overheden en belangenorganisaties overleg gevoerd 
over de toekomst van dit gebied. Voor de uitvoering van de in dit “open planproces” gegenereerde 
ideeën is een budget van naar verwachting ca. ƒ 130 miljoen beschikbaar. Vanuit dit budget zullen na 
2002 talloze deelprojecten worden gerealiseerd, waarmee zowel de natuurwaarden als 
recreatiewaarden worden versterkt. Verdiepingen buiten de vaargeul ten behoeve van de 
recreatievaart tot 1,4 meter vrije waterdiepte maakt deel uit van de geaccepteerde bouwstenen uit het 
plan “Groene vangrail plus”. Dankzij deze voorstellen neemt het bevaarbaar oppervlakte van dit  
(IIVR-) deel van het Randmerengebied toe. 
 
Helaas is een dergelijk plan (inclusief bijbehorend budget) voor het zuidelijk Randmerengebied nog 
niet aan de orde. Als voorschot daarop, zijn op de zoneringskaarten van het Nijkerkernauw/Eemmeer 
en Gooimeer in de Ontwikkelingsvisie Randmeren al wel verdiepingsvoorstellen gedaan en locaties 
aangegeven waar natuurwaarden kunnen worden versterkt. Over deze kaarten wordt verder overleg 
gepleegd tussen vertegenwoordigers van zowel recreatie- als natuurorganisaties in de inmiddels 
opgerichte werkgroep “Recreatie en Natuur zuidelijk Randmerengebied”.  
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Het is van groot belang, dat ook de gezamenlijke overheden aandacht gaan schenken aan de 
zuidelijke Randmeren, opdat zowel recreatie als natuur ook in dit gebied een verdere impuls krijgen. 
De voorziene toename van de commerciële scheepvaart en de recreatievaart (recreatietoervaart en 
ligplaatshouders) in o.a. het Nijkerkernauw en het Eemmeer vergroot de noodzaak om, mede vanuit 
veiligheidsoverwegingen, de bevaarbaarheid buiten de vaargeul te vergroten. Gezien de 
uitbreidingsplannen van de drie jachthavens neemt de actualiteit van dit onderwerp verder toe. Ook 
de bestaande jachthavens in Huizen en Almere hebben uitbreidingsplannen. Alhoewel de (nieuwe) 
ligplaatshouders in deze havens met name gericht zijn op het Gooimeer, IJmeer en Markermeer, zal 
men als toervaarder af en toe ook de cluster Bunschoten-Spakenburg bezoeken.  
 
Gemeenten, provincies en ministeries zijn nauw betrokken geweest bij het opstellen van de 
Ontwikkelingsvisie Randmeren. “Op hoofdlijnen” staan de opdrachtgevers (bijlage van de visie, 
integraal opgenomen schriftelijke reacties) achter het toekomstbeeld dat geschetst wordt in de 
ontwikkelingsvisie en bijbehorende zoneringskaarten. Bij het IIVR-project hebben deze 
zoneringskaarten, als waardevolle en grotendeels overgenomen bouwsteen, een belangrijke rol 
gespeeld. Om de ligplaatsproblematiek in het Nijkerkernauw mede op te lossen, is het dringend 
gewenst, dat de provincies Utrecht, Gelderland en Flevoland en mogelijk Noord-Holland, zich 
gezamenlijk duidelijker uitspreken over de gewenste toekomstige ontwikkeling van de waterrecreatie 
in dit gebied, zodat voor alle partijen duidelijk wordt welke groei toelaatbaar is, rekening houdend met 
de voorwaarde van kwaliteitsverbetering. De wens om de bevaarbaarheid van het zuidelijk 
Randmerengebied te vergroten en natuurwaarden te versterken is bekend. Mogelijk dat een deel van 
de ICES-baten (aardgas) bestemd kunnen worden om de kwaliteit van de zuidelijke Randmeren te 
verbeteren. Aanbevolen wordt dat de gemeenten Bunschoten, Nijkerk en Zeewolde het initiatief 
nemen voor nader overleg met betrokken provincies.   
 
3.5.2. Kwaliteit van Bunschoten-Spakenburg  
 
Voor de gemeente Bunschoten heeft uitbreiding van de ligplaatscapaciteit een positief economisch 
effect. Zoals aangegeven, levert de watersportsector een belangrijke bijdrage aan de omzet van de 
middenstand en de lokale werkgelegenheid. Vanuit een breder toeristisch perspectief heeft de 
gemeente een veranderd ligplaatsbeleid doorgevoerd. Rond de historische werf wordt ruimte 
gemaakt voor een Museumhaven. 

 
 
Dit impliceert echter dat ca. 40 eigentijdse zeil- en motorjachten in de Oude Haven (op termijn) een 
andere plaats zullen moeten krijgen. Door dergelijk beleid is ook minder ruimte beschikbaar voor 
passanten, waarvoor minimaal compensatie moet worden gevonden.  
Een ander aandachtspunt is de diepgang in de Oude Haven.  

Tevens wordt gestreefd naar handhaving en 
versterking van het cultuurhistorisch beeld 
rondom de Oude- en Nieuwe Haven en 
aanwijzing van het gebied als beschermd 
stads- en dorpsgezicht.  
Wetend, dat de historische schepen rond de 
werf een belangrijke attractie vormen, zou men 
voor deze categorie schepen meer ruimte in 
de Oude Haven moeten creëren en de 
faciliteiten moeten verbeteren 
(subsidieregeling historische schepen / 
invoeren begrip “varende monumenten”). De 
manoeuvreerruimte is beperkt en er is in het 
seizoen weinig ruimte voor bezoekende 
botters en andere ronde- en platbodemjachten 
die Spakenburg willen aandoen. Meer ruimte 
voor dergelijke gastschepen zou de 
attractiewaarde van Spakenburg verder 
kunnen doen toenemen. 

Ingang Museumhaven met op de achtergrond  
het te beschermen stads- en dorpsgezicht 
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Ook vanuit maatschappelijke factoren (wachtlijst bij WSV de Eendracht) is uitbreiding van het aantal 
ligplaatsen wenselijk. WSV de Eendracht heeft een voorstel ingediend om 100 nieuwe lig- en 
passantenplaatsen te realiseren ten noordoosten van de bestaande "Nieuwe Haven". Deze 
"Oosterhaven" zou ruimte moeten bieden aan de 40 schepen uit de Oude Haven, passanten en 
belangstellenden voor een nieuwe ligplaats op de wachtlijst van WSV de Eendracht. Nadrukkelijk 
onderschrijft de gemeente de noodzaak om daarbij rekening te houden met de belangen van de 
jachthavens in de directe omgeving van Bunschoten-Spakenburg. Ontwikkeling van de 
ligplaatscapaciteit in het gebied dient “marktconform” plaats te vinden. Kwaliteitsverbetering van het 
gebied (3.4.1.) en toename van het aantal ligplaatsen dienen in symbiose plaats te vinden.  
 
Bovenstaand toekomstperspectief, zowel op regionaal als lokaal niveau, maakt nader overleg met 
omringende provincies, gemeenten en betrokken bedrijven en verenigingen noodzakelijk.   
 
Of de verblijfstijd van passanten nog verder kan worden verlengd is de vraag. Mogelijk dat de aanleg 
van een strandje, met name voor kinderen aan boord van deze schepen, een positieve bijdrage levert 
aan de waardering voor Spakenburg. In de jachthavens zelf zou het voorzieningenniveau kunnen 
worden verbeterd (kwaliteitsimpuls). Een betere onderlinge samenwerking binnen de cluster 
Bunschoten-Spakenburg - Jachthaven de Eemhof vergroot de ontwikkelingskansen voor alle 
betrokkenen. 
 
3.5.3. Versterking natuurwaarden 
 
Versterking van de recreatieve- en toeristische waarden kan gepaard gaan met versterking van 
natuurwaarden in het gebied. De gemeente voorziet o.a. mogelijkheden daartoe in de oeverzone ten 
oosten van de stad tot de beek de Laak en ten westen van de stad in de richting van de rivier de Eem 
(gebied Poldermaten, zie 4.3.). Uitbreiding van de rietoevers als mogelijke helofytenfilters en/of als 
paai/opgroeigebied voor roofvis heeft volgens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een positief 
effect op de waterkwaliteit (RIZA rapport nr. 99.030, 1999). Versterking van de rietoevers in het 
ondiepe gedeelte tegenover het overlaadstation en de zuiveringsinstallatie verdient nader onderzoek. 
Het hiervoor benodigde materiaal zou, mits de kwaliteit dit toelaat, vrij kunnen komen bij de 
voorgestane verdieping ten behoeve van de recreatievaart. Binnen het gebied Poldermaten kan, 
conform de voorstellen van Bureau Waardenburg BV (Natuurontwikkeling in Eemland, inrichtingsplan 
Westdijk, 1999) “natte natuur” worden gerealiseerd. Deze inrichtingsvoorstellen vormen geen 
wezenlijke aanslag op het huidig bevaarbaar wateroppervlakte en passen binnen de voorstellen uit de 
Ontwikkelingsvisie Randmeren. Het open karakter van het gebied blijft behouden.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Poldermaten 
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4. Landrecreatie 
 
4.1. Algemeen 
 
Net als voor de bezoekende watersporters, is Bunschoten-Spakenburg in beginsel ook uiterst 
aantrekkelijk voor dagtoeristen en kampeerliefhebbers. Midden in de Eemvallei ligt Bunschoten. De 
noordzijde grenst aan de voormalige Zuiderzee. Aan de oost-, zuid- en westzijde ligt in de vorm van 
een hoefijzer een fraai polderlandschap. De grens aan de oostzijde wordt voor een groot gedeelte 
bepaald door de Laak. Aan de westzijde vormt de Eem de natuurlijke grens. Met uitzondering van de 
zuidoost en zuidwesthoek loopt de zuidgrens parallel met de Rijksweg A1. Voorbij de 
gemeentegrenzen wordt het fraaie polderlandschap voortgezet. Een inbreuk daarop is de zuidoost 
flank. De wijk Nieuwland en de toekomstige bouw van Vathorst liggen daaraan ten grondslag. 
 
4.2. Huidig aanbod 
 
4.2.1. Dagrecreatie 
  
Naast de sterke toeristische punten van Bunschoten-Spakenburg, genoemd in hoofdstuk 2.2., zijn de 
dagrecreatie-mogelijkheden aan het water zeer beperkt. Bunschoten heeft, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld Jachthaven de Eemhof, geen strand(je). 
 
4.2.2. Verblijfsrecreatie 
 

Jachthaven Nieuwboer aan de Westdijk 

 
 
 
4.2.3. Extensieve recreatie 
 
De recreatieve infrastructuur beperkt zich voornamelijk tot de idyllische polderwegen. Routes voor 
een fietstocht zijn mogelijk. Naast de polderwegen zijn er aan de oostzijde twee fraaie fietspaden. Het 
fietspad aan de Oostdijk met uitzicht op het Nijkerkernauw en de Oosterpolder en verder Arkemheen 
en het fietspad naast de Laak met een verbinding op het fietspad aan de Oostdijk. Het fietspad naast 
de Laak ligt overigens voor een deel op het grondgebied van Nijkerk. De polderwegen en de 
fietspaden worden ook door wandelaars gebruikt. Specifieke wandelpaden in het buitengebied zijn er 
niet. Een nadeel is dat er naast de polderwegen weinig openbaar toegankelijke ruimte is. Verder zijn 
er (te) weinig voorzieningen langs de routes en is met name het fietspad langs de Laak voor een deel 
erg smal.  

Ook de verblijfsrecreatie-mogelijkheden 
zijn zeer beperkt. Jachthaven 
Nieuwboer heeft ca. 50 vakantiehuisjes / 
stacaravans en enkele toeristische 
kampeerplaatsen. De toeristische 
kampeerplaatsen zijn met name 
bedoeld voor bezoekers van 
ligplaatshouders, passanten die teveel 
mensen aan boord hebben of fietsers 
die de Zuiderzeeroute doen. Een 
tweede bedrijf met voorzieningen is 
Bungalowpark het Eemmeer. Dit park 
heeft in beginsel 60 vakantiehuisjes, 30 
tot 40 daarvan worden permanent 
bewoond. Resteert een vrij verhuurbare 
capaciteit van circa 20 vakantiehuisjes. 
Verdere verblijfsrecreatie-mogelijkheden 
zijn er na het verdwijnen van Camping 
Spakenburg in 1995 niet.  
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4.3. Bestaande plannen 

De Westmaat 

 
De Dienst Landelijk Gebied Utrecht heeft in het kader van natuurontwikkeling Eemland voor enkele 
gebieden plannen opgesteld. Het betreft de oevergebieden van de polders Bekaaide Maat en de 
Poldermaten en het gebied aan de Eemdijk, genaamd "Swarte Noord". Om doorkruising van deze 
plannen tegen te gaan zijn voor deze gebieden momenteel voorbereidingsbesluiten van kracht. 
 
4.4. De (potentiële) marktvraag 
 
4.4.1. Algemeen 
 
Om de behoefte van Bunschoten goed in beeld te krijgen is het belangrijk eerst enkele algemene 
ontwikkelingen te schetsen waarmee bij de planvoorbereiding rekening moet worden gehouden. 
 
Allereerst blijkt uit de bevolking- en woningbehoefteprognose van maart 2000 dat in de komende 
jaren het aantal inwoners groeit. Vooral het aantal inwoners in de leeftijdsgroepen van 40 tot en met 
49 jaar en 55 jaar en ouder zal toenemen. Deze ontwikkeling in combinatie met de algemeen 
veranderde behoefte in vrijetijdsbesteding vereist een eigentijdse benadering. Wandelen, fietsen en 
overige vormen van extensieve recreatie zijn in populariteit enorm toegenomen. Vooral onder de 
leeftijdsgroep van 40 jaar en ouder.  
 
Verder wordt in de komende acht tot tien jaar in de gemeente Amersfoort de wijk Vathorst ontwikkeld. 
Er worden ongeveer 10.000 nieuwe woningen gebouwd. Gecombineerd met de nieuwe wijk 
Nieuwland zal de recreatiedruk op de Eemvallei ten oosten Bunschoten enorm toenemen. Deze 
conclusie wordt versterkt door de plannen voor de nieuwe stedelijke ontwikkelingsrichting voor 
Bunschoten die met name gericht is op de oostflank. 
 
Tot slot is in de afgelopen jaren de beschikbare vrije tijd toegenomen. Vooral door de verkorte 
werkweek. Ook is het besef onder de bevolking toegenomen dat ontspanning een wezenlijke bijdrage 
levert aan de gezondheid. Vooral in deze gejaagde samenleving. Men pakt vaker de fiets of maakt 
een flinke wandeling.  
Uitgaande van deze ontwikkelingen kan een inschatting gemaakt worden van de specifieke behoefte.  
Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen dag- en verblijfsrecreatie en extensieve recreatie. 

De raad heeft onlangs 
besloten over te gaan tot 
de aanleg van een 
strandje. Tegelijkertijd 
wordt het verblijfsgebied 
rondom het strandje 
ontwikkeld. Een fiets- en 
wandelpad maakt 
daarvan onderdeel uit. 
Rondom sportpark de 
Westmaat ontstaat dan 
een schitterend route, 
met variërend uitzicht op 
de oude stadskern, Oude 
Haven, Eemmeer en 
polder. 
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Recreatie in de "Stadsweiden" 

 
4.4.2. Dagrecreatie 
 
Dagrecreatie beperkt zich in tijd tot hooguit één dag, terwijl verblijfsrecreatie zich over meerdere 
dagen uitstrekt. De toeristische dagrecreatie zal de komende jaren alleen maar toenemen. 
Bunschoten blijft een aantrekkelijke plaats. De druk op de oude kern, rondom de haven wordt groter. 
Inherent aan een toename van het toerisme is de vraag naar betere voorzieningen. De behoefte aan 
parkeerruimte en een voldoend en gevarieerd aanbod van zowel horeca- als winkelvoorzieningen zal 
groter worden. Een (authentiek) multifunctioneel plein met vrij uitzicht op de haven kan daarin een 
belangrijke rol spelen. Het centrum moet zowel aan de oostzijde als aan de westzijde goed 
bereikbaar blijven. Niet alleen in het centrum, maar ook aan de oostflank zal de vraag naar 
kleinschalige horeca toenemen. Het aanbod van de diverse voorzieningen is versnipperd en sluit niet 
altijd op elkaar aan. Een betere afstemming komt de kwaliteit ten goede.  

 
Ook de behoefte aan een strandje is onmiskenbaar. Veel mensen zoeken op warme dagen verpozing 
aan het water. Niet alleen de inwoners van Bunschoten-Spakenburg zelf, maar ook dagtoeristen en 
passanten zullen een dergelijke voorziening zeer waarderen. 
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4.4.3. Verblijfsrecreatie 
 
Er is onmiskenbaar een gebrek aan overnachtingsvoorzieningen op aantrekkelijke plaatsen (camping 
en hotel). Zonder een nadere onderbouwing te leveren, ligt het zeer voor de hand dat meer mensen 
graag in of rond Spakenburg willen kamperen. Vanuit deze achtergrond zijn de eventuele 
mogelijkheden nader onderzocht.  
 
Tijdens gesprekken met de gemeente en ondernemers is een aantal mogelijke opties besproken. De 
nadruk zou moeten liggen op “toeristische mogelijkheden”, mensen die met een tent, toercaravan of 
camper enkele dagen Spakenburg willen bezoeken. Het meest aantrekkelijk is uiteraard een plaats 
aan het water. In de kustzone van Bunschoten-Spakenburg zijn echter geen verdere mogelijkheden. 
Het centrale gedeelte heeft een openbare functie (haven - strand) en verder ten oosten en westen 
van de stad heeft natuur prioriteit. Eventuele mogelijkheden kunnen derhalve alleen achter de dijk 
worden gevonden. 
Het meest voor de hand ligt een combinatie met Bungalowpark het Eemmeer. Dit bungalowpark ligt 
vlak bij het geprojecteerde openbare strandje. In dezelfde cluster bevindt zich Jachthaven Nieuwboer. 
Deze haven is bezig met een kwaliteitsimpuls. De bestaande stacaravans zullen worden vervangen 
door een 30-tal vakantiehuisjes, het havenkantoor en de botenloods zullen worden vernieuwd en er 
komen o.a nieuwe sanitaire voorzieningen en horecafaciliteiten. Uitbreiding van het aantal toeristische 
kampeerplaatsen zou volgens beide ondernemers het beste passen aan de oostzijde van 
Bungalowpark het Eemmeer. Door rondom een groenzone aan te leggen, worden de nieuwe 
voorzieningen zoveel mogelijk aan het oog onttrokken.  
 
In hetzelfde gebied kan ook een deel van de te verwachten parkeerdruk op het strand kunnen worden 
opgelost. Alhoewel de gemeente zich niet richt op strandbezoekers met een auto, is het aannemelijk 
dat een deel zich al dan niet noodgedwongen per auto verplaatst. Op de dijk kan een ongewenst 
parkeerprobleem ontstaan. Binnen de groenzone (binnendijks) kan ruimte worden gereserveerd voor 
het oplossen van dit probleem. Hierbij moet gezocht worden naar een inrichting waarbij het 
“weidebeeld” zoveel mogelijk behouden blijft. 
 
4.4.4. Extensieve recreatie 
 
De behoefte aan vormen van extensieve recreatie zal flink toenemen. Niet alleen voor de eigen 
inwoners. Ook de bewoners van de naburige gemeenten zullen steeds vaker Bunschoten en de 
omliggende polders als uitvalsbasis kiezen. De nadruk ligt daarbij op aantrekkelijke fiets- en 
wandelroutes. Ook kanoroutes en eventueel routes voor ruiters kunnen in een behoefte voorzien. De 
aantrekkelijkheid van routes is afhankelijk van het gebied en de attracties langs de routes. Ook de 
bereikbaarheid en het voorzieningenniveau is een belangrijke succesfactor. De combinatie water en 
land blijft een natuurlijke aantrekkingskracht uitoefenen. Vooral aan het eind van de Groeneweg bij de 
huidige waterzuiveringsinstallatie, zal een toeristisch en recreatief knooppunt ontstaan. De 
ontwikkeling van een multifunctionele horecavoorziening, met voldoende parkeerruimte, kan daarop 
inspelen. 
 
4.5. Toekomstperspectief 
 
4.5.1. Toeristische infrastructuur 
 
Door adequaat inspelen op de behoefte blijft er grip op de ontwikkelingen. Dat vereist actie.  
De ontwikkeling van routegebonden structuren, gericht op extensieve recreatie is de rode draad voor 
een toeristische- en recreatieve kwaliteitsimpuls voor de komende jaren. Daaromheen moet het 
voorzieningenniveau opgekrikt worden. Met name het polderlandschap rondom de bebouwingskern 
biedt diverse mogelijkheden. Behoud en versterking van cultuurhistorische waarden is een belangrijke 
voorwaarde.  
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4.5.2. Dag- en verblijfsrecreatie 
 
 

De huidige waterzuiveringsinstallatie moet plaats maken voor dag- en verblijfsrecreatie 

 
De volgende mogelijkheden kunnen worden onderzocht. 
 
1. Realisatie (kleinschalige) horeca-voorziening op de plaats waar nu de 

waterzuiveringsinstallatie is gevestigd. Dit kan gecombineerd worden met de volgende 
elementen: 

 Parkeerplaatsen voor bezoekers die vandaar uit fiets- of wandeltochten willen maken; 

 horeca met terras op eerste verdieping met uitzicht over water en polder; 

 fietsverhuur; 

 kano- en roeibootverhuur; 

 opstapplaats fiets-voetveer; 

 mogelijk extra: conferentiecentrum met hotelaccommodatie en kinderboerderij. 
2. Vergroten van de attractiewaarde van Café De Kooi door de aanleg van een speeltuin met 

bijvoorbeeld een pannenkoekenrestaurant en/of snackbar. Ook zou deze plaats (mede) benut 
kunnen worden door vestiging van een partycentrum annex uitgaansgelegenheid voor de 
jeugd. 

3. Het verder ontwikkelen en stimuleren van nieuwe projecten gericht op de vergroting van 
kennis van het platteland, in het kader van de plattelandsvernieuwing. 

4. Ontwikkelen van de Kortelanden. Volgens het huidige TROP zou in Kortelanden een 
stadspark moeten worden ontwikkeld. Door de onduidelijkheid rondom de voetbalvelden is dit 
steeds uitgesteld. Nu de uitbreiding gerealiseerd is, is het TROP op dit punt zeer actueel. Bij 
de planvoorbereiding moet rekening worden gehouden met de volgende elementen: 

 Parkeervoorzieningen passend in het gebied; 

 kleinschalige camping, aan het zicht onttrokken door bossage; 

 wandelgebied, in combinatie met speelplaatsen en rustplaatsen. 
5. Realisatie van onder andere een hotelaccommodatie op de binnenkort te verkopen grond bij 

de Westmaat. 
6. Vergroten van de herkenbaarheid en functie van het Spuiplein, zo mogelijk met een knipoog 

naar het verleden. Denk daarbij aan het herstel van de Spuisluis, vergroten van het zicht 
vanaf het plein op de haven door bijvoorbeeld de sloop van één van de pleinhuisjes. 

7. Stimuleren van het op originele wijze uitoefenen van enkele oude ambachten door bij de 
Oude Haven een standplaats uit te geven tijdens de zaterdagmarkt, bijvoorbeeld in de zitkuil. 
Denk aan bijvoorbeeld haringschoonmaken op een originele haringkar en het op 
ambachtelijke wijze roken van paling. 

8. Vergroten van de parkeermogelijkheden in en rondom het centrum. Bijvoorbeeld door de 
bouw van een parkeerdek op de Westmaat, uitbreiding parkeermogelijkheden Visrokersplein, 
realisatie parkeeruimte in Spakenburg Oost en bij het strandje. 
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4.5.3. Extensieve recreatie 
 
In dezelfde lijn kan een onderzoek plaatsvinden naar de volgende mogelijkheden. 
 
1. Doortrekken fietspad Oostdijk naar de Oosterpier in combinatie met wandelpad. 
2. Ontwikkelen natuurgerichte recreatiemogelijkheden in het gebied op en rondom de Laak. Dit 

kan gecombineerd worden met de volgende elementen: 

 Ten westen van de Laak in aansluiting met het overlaadstation de ontwikkeling van een 
park, gecombineerd met wandelpaden en aantrekkelijke verblijfsplaatsen. Het 
overlaadstation zelf kan daar ook bij betrokken worden; 

 aanleg fiets- en wandelpad langs de westzijde van de Laak, of verbetering van het 
fietspad aan de oostzijde; 

 kwaliteitsverbetering van de Laak zodat deze geschikt is voor roeiboten en kano´s; 

 aanlegplaatsen creëren voor roeiboten en kano´s. 

 
3. Realiseren van een fietsverbinding tussen de Zevenhuizerstraat en de Amersfoortseweg in de 

nabijheid van Rijksweg A1. 
4. Meewerken aan de realisatie van een fietsboot vanuit Amersfoort naar de kop van de Eem. 

Fietsers kunnen afhankelijk van de opstapplaats hun route vervolgen. 
5. Openbaar toegankelijk maken van het wandelpad (jaagpad) in het gebied aan de Eemdijk, 

genaamd "Swarte Noort". 
6. Ontwikkelen van wandelpaden in de polder Bekaaide Maat bij Eemdijk. Een prachtig 

wandelpad kan worden aangelegd vanaf de Oude Pol tot aan de aansluiting van de 
Maatkade. In de rietoeverstrook van de Bekaaide Maat kan een aftakking van dit wandelpad 
toeleiden naar een vogelkijkhut. Verder kan vanaf de Maatkade een wandelpad langs de 
oeverzone van de Eem in de Bekaaide Maat weer aansluiten op de Maatkade. 

7. Ontwikkelen van een wandelgebied in de Poldermaten. Niet bekend is of het geplande 
wandelpad langs de dijk openbaar toegankelijk is. 

8. De grens van de bebouwing aan de westflank geschikt maken voor recreatief gebruik. Dit kan 
door combinatie van een verbreding van de bestaande watergangen en de aanleg van een 
doorlopend wandelpad aan de westzijde van de watergangen. Via een aansluiting op de 
(ontwikkelde) Kortelanden kan een prachtige samenhang ontstaan met het verblijfs- en 
recreatie gebied rondom het strandje en de Oude Haven. 

9. Het verder stimuleren en faciliteren van een door het particulier initiatief geëxploiteerd fiets-/ 
voetveer. Elementen als publieksvriendelijk, een redelijke prijs, kwaliteitseisen veerpont, 
verbetering aanlegmogelijkheden en flexibele vaartijden spelen hierbij een belangrijke rol. 

10. Verbeteren van de kwaliteit van de bestaande fiets- en wandelpaden. 
 
Samengevat voldoende wensen en ideeën. Via een actualisatie van de TROP kunnen deze wensen 
en ideeën uitgewerkt worden. 

Fietspad langs de Laak 
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5. Overlegstructuren 
 
Om onze doelen te bereiken is een goed samenspel met diverse instanties noodzakelijk. Daarvoor 
zullen verschillende overlegstructuren moeten worden opgezet. Het is verstandig bij 
planvoorbereiding ook overige belanghebbende organisaties te betrekken. Denk bijvoorbeeld aan het 
Waterschap, het recreatief bedrijfsleven, (watersport-)verenigingen en 
natuurbeschermingsorganisaties. Het samen optrekken vergroot de acceptatie van plannen en 
voorkomt de zogenaamde 'tegenhoudcultuur'. 
 
Ontwikkeling van toeristisch- en recreatief beleid is te onderscheiden in twee varianten. Enerzijds 
initiatieven die enkel betrekking hebben op de eigen gemeente. Denk daarbij aan de realisatie van 
een kinderboerderij of de aanleg van een strandje. Een projectmatige aanpak is daarbij gewenst.  
Anderzijds initiatieven die zich uitstrekken tot over de gemeentegrenzen. Met name is dit het geval bij 
de ontwikkeling van waterrecreatie en vormen van extensieve recreatie. Intergemeentelijk- en 
eventueel zelfs interprovinciaal overleg is daarbij noodzakelijk. Ter verwezenlijking van onze plannen 
moeten deze overlegvormen gestimuleerd worden. 
Voorbeelden zijn de oprichting van een overlegplatform voor de aanleg en verbetering van 
recreatieve routestructuren in de Eemvallei. Ook het bestuurlijk platform voor de ontwikkeling van een 
structuurvisie Eemland is daarvan een voorbeeld.  
 
Voor de waterrecreatie is het opstarten van een overleg tussen de gemeenten Nijkerk, Zeewolde en 
Bunschoten en de provincies Gelderland, Flevoland en Utrecht noodzakelijk. 
 
Ten aanzien van het toerisme is een bundeling van krachten wenselijk. Het aanbod van de diverse 
voorzieningen is versnipperd en sluit niet altijd op elkaar aan. Een betere afstemming komt de 
kwaliteit ten goede. Om te komen tot een sterkere organisatie is een samenwerking tussen de 
verschillende ondernemers gewenst. 
 

Gewenst overleg 

 


