
MEER RUIMTE VOOR RECREATIEF MEDEGEBRUIK 
VAN DIJKEN, OEVERS, KERINGEN, VAARTEN  
EN SCHOUWPADEN

AANBEVELINGEN AAN WETTERSKIP FRYSLÂN VOOR VERKIEZINGEN 15 MAART 2023



Namens de ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, Wielersportbond NFTU, Wandelnet,  
Veilig Verkeer Nederland, Recreatieschap Marrekrite, DMO Merk Fryslân, HISWA-Recron, 
Friesland Beweegt en Sport Fryslân vragen wij aan:

Fractievoorzitters, (kandidaat)leden van bestuur en vertegenwoordigers van bedrijven, 
boeren en natuurbelangen van Wetterskip Fryslân als maatschappelijke organisatie meer 
aandacht én ruimte voor recreatief fietsen en wandelen langs dijken, oevers, keringen, 
vaarten en via schouwpaden.

Met het oog op de waterschapsverkiezingen, de programma’s en de te vormen  
akkoorden voor coalitie of oppositie vragen wij graag uw speciale aandacht voor  
recreatief fietsen en wandelen. Dat gebeurt al volop in de beleidsnota’s van de provincie 
en gemeenten, waarin fietsen en wandelen terecht aan brede welvaart, gezondheid en 
leefbaarheid worden gekoppeld.

In dat licht vinden wij als belangenorganisaties voor beide modaliteiten dat  
Wetterskip Fryslân in navolging van meerdere collega’s in het land hier actiever bij  
zou moeten aansluiten. Dit vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid in het  
licht van diverse trends en ontwikkelingen. Maar vooral omdat wij denken dat  
recreatief medegebruik de zichtbaarheid van het werk van het waterschap  
vergroot en daarmee ook het draagvlak. 

Wij vragen u en uw partij/organisatie hier aandacht aan te besteden in uw verkiezings-
programma en de beleidsvoornemens na 15 maart 2023 om te zetten in een meerjarig 
uitvoeringsprogramma. Hiervoor hebben we de volgende aandachts- en aanbevelingen 
voor u op een rij gezet:

INLEIDING
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AANDACHTSPUNTEN EN AANBEVELINGEN 

•  BELEID: neem recreatief medegebruik voor fietsers en wandelaars op in toekomst-
visies, beleidsnota’s en uitvoeringsprogramma’s. Verder is het van belang dat WSF 
recreatief medegebruik als voorwaarde meeneemt in de pachtcontracten;

•  ONVERHARD: zorg voor voldoende onverhard wandelpad en steun het herintrodu ceren 
van de Landpadenregeling. Met name in het buitengebied (landbouwgronden) zijn  
er te weinig wandelmogelijkheden. Zeker wat het betreft de meest gewandelde  
afstanden van 5 tot 10 kilometer. Hier kunnen onder meer de schouwpaden en kades 
van WSF in de behoefte voorzien;

•  FINANCIËN: reserveer hiervoor voldoende middelen en alloceer deze aan concrete 
zaken. Zorg er ook voor dat in majeure meerjarenprogramma’s voldoende middelen 
worden gereserveerd voor recreatief medegebruik, fiets- en wandelvoorzieningen;

•  SAMENWERKING: niet alleen met provincie en gemeente, maar ook met pachters  
en burgers en hun maatschappelijke (belangen)organisaties. Benut de koppelkansen 
in gebiedsgerichte processen en grootschalige ontwikkelingen langs bijvoorbeeld 
de Waddendijk en het IJsselmeer;

•  VOORZIENINGEN: zorg voor de juist maatvoering, gescheiden fiets- en wandelpaden, 
bebording, naast veeroosters (voor fietsers), ook klaphekjes voor wandelaars,  
voldoende rust- en picknick-bankjes en (uit)zichtpunten;

• INFORMATIE: ontsluit de bijzondere verhalen (o.a. via Verborgen Schatten);

•  ONDERNEMERS: werk waar mogelijk samen met lokale ondernemers en boeren  
aan de route (t.b.v. parkeren, streekproducten, toiletgelegenheid, overnachten en  
beleving/infotainment;

•  BEHEER & ONDERHOUD: zorg periodiek voor goed onderhoud of besteed dit uit aan 
gespecialiseerde partijen (o.a. Marrekrite);

•  PROMOTIE: stem communicatie en marketing af met de regionale marketing  - 
orga nisaties en DMO Merk Fryslân (routes, apps, websites, etc.).

Aanbevelingen voor verkiezingen 15 maart 2023



Aanbevelingen voor verkiezingen 15 maart 2023

MEER AANDACHT EN RUIMTE VOOR  
WANDELAARS EN FIETSERS DRAAGT BIJ AAN 
MEER DRAAGVLAK EN WAARDERING VOOR HET 
WERK VAN WETTERSKIP FRYSLÂN



TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

•  Het CBS verwacht dat vanaf circa 2035 ongeveer 18 miljoen mensen in Nederland 
wonen (groei van 1 mln. t.o.v. nu). De vier grote steden verwerken een groot deel van 
deze bevolkingsgroei. 

•  In 2030 is naar verwachting 24% van de Europese bevolking 55 jaar of ouder.  
Ouderen blijven daarbij langer vitaal en in staat om actief op pad te gaan. Ze hebben 
tijd en de mogelijkheden om fiets- en wandeltochten te maken en fietsvakanties te 
houden en doen dit ook graag.

•  84% van de Nederlanders is positief over wandelen en fietsen als manier van  
(recreatief) vervoer. Wandelen en fietsen zijn belangrijk. Het heeft niet alleen positieve 
effecten op de lichamelijke en geestelijke gezondheid, maar draagt ook bij aan een  
duurzame(re) samenleving en de economie. Maar misschien wel het belangrijkste is 
dat een groot deel van de wandelaars zich positief en gelukkig voelt tijdens het  
wandelen of fietsen.

•  Als iedereen in Nederland voldoende zou bewegen, kan een totaal van 2,5 tot  
7,3 miljard euro aan zorgkosten worden bespaard.
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TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

•  Nederlanders stappen massaal op de fiets: 8 miljoen Nederlanders maken jaarlijks 
193 miljoen recreatieve fiets- en dagtochten. Ze maken gemiddeld 250 tot 300 fiets-
ritten per jaar In totaal wordt jaarlijks bijna 1,3 miljard uitgegeven. Daarnaast geven 
recreatieve fietsers per jaar (2018) nóg ongeveer 1,2 miljard euro uit aan hun hobby.

•  Met zo’n 1,8 miljard ommetjes en 1,1 miljoen Nederlanders die op wandelvakantie 
gaan, is wandelen in de volle breedte populair. Ongeveer tweederde van alle  
Nederlanders maakte afgelopen jaar een wandeling van tussen de 5 en 10 kilometer, 
gemiddeld 57 keer per jaar. Wandelaars geven op jaarbasis ca. 2,5 miljard euro  
uitgegeven aan deze vrijetijdsbesteding en 788 miljoen naan wandelvakanties.

•  Vakanties in eigen land (m.n. short stay) nemen verder toe en sinds Covid wordt er 
meer vanuit huis gefietst en gewandeld. Dat alles is weer goed voor de algemene  
gezondheid en vitaliteit. Er gaat ook een stimulerende werking vanuit om natuur en 
landelijk gebied buiten de eigen dorpen en steden beter te beleven, waarbij een ruim 
padenaanbod de druk op m.n. kwetsbare natuur kan ontlasten. 

•  Uiteraard staat de verkeersveiligheid vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid bij 
deze zaken voorop! Hierbij spelen o.a. de snelheidsverschillen op het fietspad, onveilige 
oversteekplaatsen en de toename in (eenzijdige) ernstige (fiets)ongevallen onder 
specifieke doelgroepen (m.n. senioren) een belangrijke rol. Daarbij is het belangrijk te 
kijken naar het scheiden van fiets- en wandelpaden en gedragsverandering.
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MEER AANDACHT ÉN RUIMTE VOOR RECREATIEF 
FIETSEN EN WANDELEN LANGS DIJKEN, OEVERS, 
KERINGEN, VAARTEN EN SCHOUWPADEN.
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MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID WSF

Natuurlijk is de primaire functie van een waterschap het waterbeheer. En in onze provincie is dat 
gelukkig maar één overheidsorgaan, Wetterskip Fryslân. Maar naast het zorgen voor genoeg en 
schoon water, heeft het waterschap ook een sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Die raakt ook aan andere terreinen, zoals leefbaarheid, ruimtelijke ordening, ecologie,  
biodiversiteit, natuur- en milieubeheer en wat ons betreft zeker ook aan recreatie & toerisme.  
Wij denken dat de tijd rijp is voor meer ruimte voor recreatief medegebruik van de onderhouds-
wegen en schouwpaden langs dijken, oevers, vaarten, et cetera. 

Dat is onze belangrijkste aanbeveling en we vragen u en uw partij om zich hiervoor sterk te maken. 

ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, Wielersportbond NFTU, Wandelnet, Veilig Verkeer Nederland, 
Recreatieschap Marrekrite, DMO Merk Fryslân, HISWA-Recron, Friesland Beweegt en Sport Fryslân

MEER INFORMATIE:

ANWB
Kees Terwisscha van Scheltinga, tel: 06-46011200, 
mail: kterwisschavanscheltinga@anwb.nl

FIETSERSBOND 
Kees Mourits, tel: 06-50499841, mail: k.mourits@fietsersbond.nl

WANDELNET 
Tjisse Brookman, tel: 06-2913440, mail: tjisse@tjissebrookman.nl

Aanbevelingen voor verkiezingen 15 maart 2023 Foto’s door: Marleen Annema, Michiel Bakema, Ad Snelderwaard en ANWB


