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Doel
Dit Masterplan Recreatieplas Cattenbroek heeft als
doel de ruimtelijke en programmatische kaders voor de
ontwikkeling van de recreatieplas met het recreatiestrand vast te leggen. Op basis van dit Masterplan en
de specificaties in het aanbestedingsdocument zal vervolgens een exploitant worden geselecteerd voor het
recreatiegebied. Met deze exploitant zal op basis van
het Masterplan een definitief inrichtingsplan worden
opgesteld. Het beheer van het gebied, zoals nader
aangeduid op bijgevoegde plankaart, zal gedragen
moeten worden door de exploitatie van de voorzieningen. Mede om deze reden wordt ruimte geboden voor
aanvullende voorzieningen, waarmee jaarrond een
exploitatie mogelijk is.

Plangebied
De recreatieplas Cattenbroek wordt begrensd door een
vijftal elementen: de Hollandse Kade, de ‘voortuinen’ in
de A12-zone, de Cattenbroekerdijk, Eiland 4 van Waterrijk Woerden en de Potterspromenade met de Potterskade. Het Masterplan bestrijkt dit totale gebied. De
nadruk van de inrichting is echter gelegen op het te
ontwikkelen recreatiestrand in de zuidwestelijke hoek
van dit gebied. Voor het recreatiestrand en de aansluitende voorzieningen zal een exploitant worden
geselecteerd en zal een nadere planuitwerking plaatsvinden.
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Aanleiding
Als onderdeel van de ontwikkeling van de wijk Snel en
Polanen is bepaald, dat aan de oostzijde van de wijk
door middel van zandwinning een natuurplas en een
recreatieplas worden aangelegd. De zandwinning raakt
binnenkort ten einde. De opgave van de inrichting van
de recreatieplas Cattenbroek met een recreatiestrand is
daarmee actueel geworden. Met de ontwikkeling van
de recreatieplas streeft de gemeente Woerden als ‘stad
waar het Groene Hart klopt’ naar het realiseren van
een recreatieve voorziening die niet alleen lokaal maar
ook regionaal van betekenis kan zijn.
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Het plangebied (in blauw: het exploitatiegebied).
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Planproces
Het Masterplan Recreatieplas Cattenbroek is opgesteld
door een ontwerpteam van interne en externe deskundigen op het gebied van landschapsarchitectuur,
recreatie en civiele techniek. De projectgroep Cattenbroek met vertegenwoordigers van verschillende
vakdisciplines in de gemeente heeft de planvorming
intern begeleid. Daarnaast heeft de Klankbordgroep
Recreatieplas Cattenbroek, waarin vertegenwoordigers
van bewoners en gebruikers zitting hebben, de plannenmakers van ideeën en commentaar voorzien.
Besluiten over de planvorming zijn in de regiegroep
Snel en Polanen bekrachtigd.

De klankbordgroep.
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Leeswijzer
Het rapport begint met een weergave van de context van de planontwikkeling in hoofdstuk 2 Onderzoek. Hierin
worden de bestaande beleidskaders en regelgeving samengevat en wordt een analyse van de locatie gegeven ten
aanzien van landschap, verkeer, milieu e.d.. De positie van de plas in de regio wordt in beeld gebracht door een inschatting van de behoeften en doelgroepen en door een overzicht van vergelijkbare voorzieningen in de regio.
Aansluitend op de analyseresultaten van hoofdstuk 2 worden in hoofdstuk 3 Ontwikkelingsvisie de uitgangspunten
voor de ontwikkeling van het recreatiegebied geformuleerd. Hierin wordt de visie beschreven ten aanzien van het
recreatief programma, doelgroepen, exploitatie en beheer en de verschijningsvorm van het gebied.
In hoofdstuk 4 Planconcept worden de contouren voor het plan in beeld gebracht en beschreven in de vorm van een
planconcept.
Het planconcept wordt in hoofdstuk 5 Masterplan uitgewerkt en toegelicht in een plankaart en themakaarten.
Hoofdstuk 6 Realisatie beschrijft de financiële aspecten van het plan en het realisatieproces.
In de bijlage wordt achtergrondinformatie inzichtelijk gemaakt die voor de planontwikkeling relevant is.
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In dit hoofdstuk is de informatie geïnventariseerd die
relevant is voor de ontwikkeling van de Recreatieplas
Cattenbroek en het recreatiestrand.
2.1
Beleidskader
Bij de ontwikkeling van de wijk Snel en Polanen is
besloten om aan de oostzijde een zandwinplas te
realiseren. Deze zandwinning heeft geresulteerd in het
ontstaan van de natuurplas Breeveld en de recreatieplas Cattenbroek. Voor de recreatieplas is in 1995 een
globaal inrichtingsplan vastgesteld. In het zuidwesten
van de plas is in dit plan een drietal recreatie-eilanden
gedacht met een parkeervoorziening vanaf de Cattenbroekerdijk tot aan de recreatie-eilanden. Het plan
voorziet in mogelijkheden voor een restaurant, verenigingsruimte en een binnensport en/of vergadercentrum.
Het beleidskader voor de uitwerking van de plas is in
diverse documenten vastgelegd.

4

5

Masterplan Waterrijk Woerden is de recreatieplas
een onlosmakelijk onderdeel van de wijk geworden.
De woningbouwgebieden staan in open verbinding
met de recreatieplas.
Recreatienota Woerden. In de recreatienota wordt
het gebied aangemerkt als een gebied waar recreatieve activiteiten plaatsvinden met de thema’s spierkracht, genieten en ontspanning.
Ruimtelijke Structuurvisie Woerden. In de structuurvisie krijgt het gebied een rol toebedeeld als
de plek voor waterrecreatie, een groene verbinding
ten noorden van de A12 en een nieuwe recreatieve
functie.

CATTENBROEK

Een overzicht van de historie van de planontwikkeling:
1

Plan voor recreatieplas ‘Cattenbroek’. In 1995 is
het plan voor de recreatieplas vastgesteld. Het plan
gaat uit van een recreatieplas met een voorzieningenniveau gericht op de waterrecreatie voor de
lokale bevolking.
2	 Bestemmingsplan Snel en Polanen (1996). Het 		
globale bestemmingsplan geeft aan het gebied
tussen de boerenlandweg en de Potterskade de
bestemming zandwinning met in de toekomst
recreatie.
3	 Masterplan Waterrijk Woerden (2002). In het 		

Vogelvluchtimpressie van het plan uit 1995.
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Bestemmingsplankaart.

Bestemmingsplan Snel en Polanen
De plas en het recreatiegebied vallen onder het bestemmingsplan Snel en Polanen. In dit bestemmingsplan heeft het plangebied de bestemming “Uit te
werken recreatieve doeleinden en natuurontwikkeling/
voorlopig bestemd tot zandwinning”.
Er zal een uitwerkingsplan gemaakt moeten worden
voor het plangebied, binnen de kaders van het moederplan uit 1996.
Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk
van:
· Café-restaurant (totaal 1000 m² in gebouwen van
		 max. 700 m² grondoppervlakte; goothoogte 6 m;
		 hoogte 7,5 m)
· Parkeervoorzieningen van maximaal 700 auto’s.
· Verenigingsgebouwen en berging voor de kleine
		 watersport met een gezamenlijk grondoppervlakte
		 van maximaal 250 m².
Wanneer het masterplan de realisatie van meer
voorzieningen of de genoemde voorzieningen op een
andere locatie dan in de bestemmingsplankaart aangeduid mogelijk wil maken is een bestemmingsplanprocedure vereist.
Ten aanzien van het onderwerp recreatie is eveneens
beleid vastgelegd in een aantal documenten.

10

Masterplankaart Waterrijk Woerden..

Nota Recreatie en Toerisme
In de nota Recreatie en Toerisme, vastgesteld voorjaar
2008, is als een van de uitgangspunten opgenomen
te streven naar een gevarieerd aanbod van recreatiemogelijkheden voor inwoners van Woerden en
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Fragment uit de Structuurvisie.

omgeving, afgestemd op de vrijetijdsbehoefte. Voor
recreatieve ontwikkelingen in het buitengebied ligt
het accent op het ervaren van de leefomgeving en op
recreatie op spierkracht. Met dit laatste worden nietgemotoriseerde vormen van beweging bedoeld. Fietsen
en wandelen zijn de bekendste voorbeelden, maar ook
paardrijden en varen (kanoën, roeien) vallen onder
deze vorm van recreatie. In de nota worden drie centrale thema’s benoemd, te weten ‘verbinden’, ‘vertellen’
en ‘vernieuwen’. Het eerste doelt op het versterken van
het recreatieve routenetwerk in Woerden, met ‘vertellen’ wordt het verbeteren van de informatieverstrekking over de recreatieve en toeristische mogelijkheden
nagestreefd. Het thema ‘vernieuwen’ richt zich op het
toevoegen van vernieuwende vormen van recreatie
in Woerden. Centraal binnen dit derde thema staan
historie en water.

invulling van deze thema’s wordt in de visie bij uitstek
gedacht aan het toevoegen van deze voor Woerden
nieuwe thema’s aan de rand van de stad. Een van de
twee locaties die hiervoor in beeld is, is de zuidzijde
van de Recreatieplas Cattenbroek.
Structuurvisie
Het gebied tussen Woerden en Harmelen is op dit moment hoofdzakelijk in gebruik als agrarisch gebied, met
als fysieke elementen die het landschap ‘doorsnijden’
de Oude Rijn en de spoorlijn. In de structuurvisie wordt
gesteld dat met name in dit gebied kansen liggen voor
o.a. recreatie en waterberging. In de structuurvisie zijn
een aantal spelregels opgesteld die richtinggevend zijn
bij de inrichting van de recreatieplas en directe omgeving. Deze spelregels luiden:
·

Visie Woerden 2022
Het accentueren van recreatieve mogelijkheden op
het water wordt ook teruggevonden in de gemeentelijke Visie 2022. Hier wordt benadrukt dat we naast
‘groene’ recreatie en ‘groen’ toerisme, ook willen investeren in ‘blauwe’ recreatie en ‘blauw’ toerisme. Bij de
recreatieve inrichting van de recreatieplas zal dan ook
rekening moeten worden gehouden met niet-gemotoriseerde vaarmogelijkheden, zoals kanoën en roeien.
Op het gebied van recreatie worden in deze visie als
centrale thema’s benoemd: spierkracht, genieten en
ontspanning (leisure en wellness). Bij de ruimtelijke
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·

·

Ruimte voor recreatief strand met voldoende
parkeer- en stallingvoorzieningen voor fietsers en
auto’s en een goede aansluiting op recreatieve 		
routes in het wegennet.
Naast het recreatiestrand dient onderzocht te 		
worden of er ruimte is voor aanvullende recreatieve
voorzieningen, zoals een horecagelegenheid, sauna/
wellness-voorzieningen, een duikvereniging en
andere recreatieve voorzieningen die nog niet in
Woerden aanwezig zijn. Ook nieuwe routestructuren zoals een ruiterpad zijn in beeld voor dit
gebied.
Bij alle ontwikkelingen dient rekening gehouden
te worden met de ecologische verbindingszone die
in noord-zuid richting langs de oostzijde van de
Recreatieplas Cattenbroek loopt.
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2.2

Natuur en landschap

EHS
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangend netwerk van belangrijke natuurgebieden
in Nederland dat tot doel heeft leefruimte te bieden
voor flora en fauna. De EHS bestaat uit bestaande en
nog te ontwikkelen natuurgebieden en ecologische
verbindingszones. Ruimtelijke ontwikkelingen in de
directe omgeving van de EHS zullen alleen worden
toestaan als is aangetoond dat deze niet schadelijk zijn
voor de natuur. De EHS bij het plangebied wordt door
de Provincie Utrecht als Ecologische Verbindings Zone
25 (EVZ25) genoemd. De oostelijke oeverzone van de
plassen Breeveld en Cattenbroek en de Hollandse kade
behoren grotendeels tot de EHS.

dit beeld te behouden vanaf de A12 zijn geluidsschermen of wallen, die het zicht op de voortuinen ontnemen, niet wenselijk.
Landschapstructuur
De omgeving van het plangebied heeft de kenmerken
van het karakteristieke veenweidelandschap met
overwegend smalle langgerekte kavels en kavelsloten.
Oorspronkelijk maakt het plangebied deel uit van de
polder Cattenbroek met de daarin aanwezige kavelstructuur. Ter plaatse van het geplande recreatiestrand
is de verkavelingstructuur echter verdwenen door het
gebruik voor zandopslag. Hierdoor en door de afgescheiden ligging kan het recreatiestrand worden opgevat als een verbijzondering van het landschap met een
eigen beeld en structuur.

De A12 vormt een barrière binnen de verbindingszone.
In 2003 is hier ook een faunavoorziening aangelegd
ter hoogte van de Cattenbroekerdijk. In een bestaande
duiker zijn loopstroken aangelegd. Tevens is een
geleidend raster aangebracht. Hiermee is de barrièrewerking van de A12 op de ecologische verbindingszone
verminderd. Vanwege deze passage ligt de ecologische
verbinding vanaf de Hollandse kade tot aan de passage
parallel aan de A12.

12

Voortuinen van Woerden
In de ruimtelijke structuurvisie worden de open ruimten
tussen de A12 en de woonkernen als de ‘voortuinen’
van Woerden bestempeld. Voor de voortuinen wordt
een ontwikkeling nagestreefd waarin landschap en
bebouwing samen een aantrekkelijke rand vormen. Om

EHS, inversierug en ‘voortuinen’.

MASTERPLAN
RECREATIEPLAS

De polders worden begrensd door kades, die nog
steeds als linten door het open landschap lopen. De
kades hebben zowel een recreatieve als ecologische
betekenis.
De Hollandse kade was vroeger de grens tussen Het
Sticht en Holland. De Hollandse Kade is een van de karakteristieke houtkaden in het Hollandse en Utrechtse
veenweidegebied. De kade maakt nu onderdeel uit van
een ANWB wandelroute en is onderdeel van een provinciale ecologische verbindingszone. De Potterskade
is een historische kade die loodrecht op de Hollandse
kade staat. Deze kade heeft in het bestemmingsplan
natuur als bestemming. De Cattenbroekerdijk ligt midden in een polder, die rond 1200 is ontgonnen vanaf de
Cattenbroekerdijk.
Archeologie
Aan de oostzijde van de plas ligt een inversierug, die is
ontstaan uit een voormalig natuurlijke afwateringsgeul
door het veenlandgebied, welke is dichtgeslibd met
kleiachtige afzettingen en die zich vervolgens door de
inklinking van het omringende gebied als hoogste deel
van het landschap manifesteert. De inversierug, ook
wel crevasserug genoemd, heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde en wordt als aardkundig
element gewaardeerd.
Bij de huidige zandwinning zijn er op grote diepte
(20-36 meter) vondsten gedaan uit het Paleolithicum.
Een deel van dit materiaal is in de vorm van keien van
variabele grootte beschikbaar om te verwerken in het
gebied.

CATTENBROEK

Landschapsstructuur.
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2.3

Ruimtelijke ontwikkelingen

Waterrijk Woerden
De nieuwe woonwijk Waterrijk Woerden is onlosmakelijk verbonden met de recreatieplas. Gestreefd wordt
naar een Hollands waterstadje aan de plas omgeven
door een lijst van groen. De wijk ligt door middel van
het water verweven in het gebied en wordt gekenmerkt door een viertal wooneilanden en een villapark.
Een belangrijke keuze in het masterplan Waterrijk is de

wijk en de aangrenzende plas ruimtelijk en functioneel
met elkaar te verbinden. Het water van de plas wordt
de woonbuurt ingehaald.
Als onderdeel van de ontwikkeling van de wijk Waterrijk Woerden wordt ten zuiden van de Potterskade
Eiland 4 tot ontwikkeling gebracht als wooneiland
in en aan de recreatieplas Cattenbroek. Aansluitend
op het eiland is het voornemen tevens een cluster
drijvende woningen te realiseren in de plas. Het is de
bedoeling dat eiland 4 ook recreatieve betekenis krijgt

Waterrijk Woerden.

Waterrijk Woerden eiland IV.
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door de aanwezigheid van een horecavoorziening,
een botenhelling en een oeverparkje met speelvoorzieningen. Tussen Eiland 4 en de Potterskade wordt de
Potterspromenade gerealiseerd waarmee het mogelijk
wordt gemaakt een rondje om de plas te wandelen.

A12 en BRAVO
Rondom Harmelen en Woerden wordt de aanleg van
randwegen voorbereid in het kader van de Bravo.
Bravo staat voor Brede Regionale Aanpak Voorkomt
Oponthoud. Uitgaande van de op dit moment bekende
tracés zal Bravo 6a parallel aan de A12 gaan en ter
hoogte van de Groenendaal afbuigen richting het
noorden. Midden in het agrarisch gebied komt een
rotonde die aansluiting biedt aan 6B en 6C. Project 6B
sluit vanuit de rotonde aan op de Hofbrug en vormt
daarmee de westelijke ontsluiting rondom Harmelen.
Project 6C sluit aan op de rotonde van 6A en sluit ten
noorden van de natuurplas aan op de Steinhagenseweg
in Woerden. Vanuit de rotonde lopen ook nog een
tweetal kleine ontsluitingswegen om de Groenendaal
te ontsluiten.
Van het tracé, met name 6C, is nog niet duidelijk of
deze gerealiseerd wordt.
Voor de toekomst wordt zowel aan de noordzijde als
de zuidzijde ruimte gereserveerd langs de A12 voor
uitbreiding van het aantal rijstroken.

Landgoed Hoogland
Woningbouwvereniging SWW is op dit moment bezig
met de ontwikkeling van het Landgoed Hoogland. Dit
landgoed is gelegen in de hoek van de weg Veldwijk en
de Hollandse Kade. Gezien de ontwikkelingen van de
Bravo 6C is nog niet duidelijk hoe dit landgoed er uit
komt te zien en wat de gevolgen zijn voor het landgoed.

CATTENBROEK

BRAVO en landgoed Hoogland.
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2.4

Civielechnische aspecten

Waterhuishouding
De huidige recreatieplas heeft een eigen peil dat
fluctueert tussen –1,45 en –1.95m NAP. Het agrarisch
gebied heeft een waterpeil –1,80 m NAP. Tussen het
water van de plas en het water van de lager gelegen
polder komt een waterscheiding.
Het waterschap De Stichtse Rijnlanden wil graag de
mogelijkheid krijgen om water vanuit de recreatieplas
naar de polder Rappijnen (ten zuiden van de A12) te
laten gaan (zie bijlage).
In het inrichtingsplan dient rekening gehouden te
worden met het onderhoud van het water. Dit kan
door middel van een schouwpad langs de oever of
inzet van een maaiboot. Ten behoeve van deze boot is
dan een tewaterlaatplaats nodig.
Riool
Er loopt een drukriool onder de boerenontsluitingsweg
vanaf de Cattenbroekerdijk naar de woningen aan de
Groenendaal.
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Nutsvoorzieningen
Afhankelijk van de inrichting moet bekeken worden
welke capaciteit nodig is voor water en riool. De voorzieningen moeten berekend zijn op topdagen. Voor
water kan dit leiden tot hoge kosten van het vastrecht;
daarbij wordt uitgegaan van de leveringscapaciteit.
Deze leveringscapaciteit zal slechts enkele keren per
jaar noodzakelijk zijn. Ten aanzien van de wateraanvoer voor toiletten (grootste verbruiker) kan daarom

ook overwogen worden een apart waternet aan te leggen dat gevoed wordt door water uit de recreatieplas
met behulp van een pompinstallatie.
Voor een multifunctioneel gebruik van het project zal
het ook nodig zijn elektriciteitsvoorzieningen te realiseren. Ook hierbij dient vooraf overwogen te worden
welke activiteiten worden nagestreefd want net als bij
water wordt bij elektriciteit het vastrecht gekoppeld
aan de leveringscapaciteit.
Voor de horeca zal een gasaansluiting noodzakelijk zijn
en wellicht een telefoonaansluiting.
Bodem
Het terrein dat is bestemd voor de realisatie van een
recreatiestrand is in gebruik als zandopslag. Hierdoor
is het terrein gedurende lange tijd voorbelast geweest
en zal er nog nauwelijks sprake zijn van zettingen.
Het terrein wordt volgens contract opgeleverd op een
niveau van –1,00 NAP. Door de zetting zal de bovenlaag
tot het grondwaterniveau geheel uit zand bestaan.
Hierdoor zal het drainerend vermogen van de grond
groot zijn. Als voedingsbodem voor beplanting is de
bodem schraal.
Vanwege een instabiele zandlaag is het uitvoeren van
heiwerkzaamheden niet toegestaan in een zone van
50 meter uit de waterlijn, om grondverschuivingen te
voorkomen.
Op het eiland bevindingen zich funderingen van zandscheidingsinstallaties die aangewend kunnen worden
voor recreatieve doeleinden.

Kabels en Leidingen.

Waterpeilen.
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2.5

Milieu-aspecten

Van een recreatiegebied mag minimaal worden verwacht dat de grenswaarden voor fijnstof en NO2 niet
worden overschreden. Na inventarisatie is gebleken dat
het recreatiegebied niet in een zone waar sprake is van
hogere waarden ligt.

Met betrekking tot de gebruikskwaliteit van het recreatiegebied spelen de aspecten geluids- en luchtkwaliteit een rol en is gelet op de ligging van het gebied
het vervoer van gevaarlijke stoffen over de A12 van
belang.
Geluid
Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat het geluid
van de snelweg op circa 600 meter van de snelweg circa
60 dB bedraagt. Dit is ongeveer gelijk aan een “rustig
conversatie niveau” zonder stem verheffingen. Kortom
bij een dergelijk niveau is een gesprek voeren mogelijk
doch op de achtergrond blijft het geluid van het
wegverkeer altijd aanwezig. Op het recreatiestrand,
dat zich op circa 500 meter afstand van de A12 zal
bevinden, is het geluidsniveau nog altijd acceptabel
in relatie tot het gebruik van het gebied. Het recreatiestrand zal dan ook beschouwd en geprofileerd
moeten worden als een levendige en dynamische attractie. Niet als een oord voor rustzoekers. Ten aanzien
van de beleving van het geluid kan in positieve zin
worden bijgedragen door er voor te zorgen dat de
geluidsbron (A12) niet (voortdurend) in beeld is. Ook
het genereren van geluid met een positieve beleving
(het ruizen van wind in de bomen, het klateren van
water, spelende kinderen) draagt bij aan een positieve
beleving.
Voor het houden van evenementen zal een beleid
moeten worden vastgesteld om het geluidsniveau voor
bewoners nabij de recreatieplas acceptabel te houden.
Luchtkwaliteit t.g.v. de A12

CATTENBROEK

Externe veiligheid A12 en buisleiding
De A12 is aangewezen als transportroute voor het
vervoer van gevaarlijke stoffen en als zodanig valt de
A12 onder het Besluit Basisnet. In het gebied langs de
snelweg ligt tevens een transportbuisleiding van de
Gasunie. In de ontwikkelingsfase zal eenzogenaamde
QRA (kwalitatieve risico analyse) uitgevoerd worden
om de eventuele gevolgen voor het Groepsrisico (GR)
te bepalen. Gezien de afstand van circa 300 meter tot
het recreatiegebied is het niet te verwachten dat hier
Ontwerp wandelpromenade
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specifieke maatregelen uit voorkomen.

2.6

Directe/ indirecte hinder
Directe geluidhinder komt voort uit het gebruik van
de recreatieplas. Ten behoeve van het beperken van
de geluidhinder door recreatie zal de gemeente regels
opstellen en toezien op de naleving (bijvoorbeeld ten
aanzien van geluidinstallaties, openingstijden horeca
en dergelijke)
Ten aanzien van de indirecte hinder dient een inschatting te worden gemaakt van de verkeersaantrekkende
werking van het gebied. Met hoeveel auto’s en via
welke wegen komen de bezoekers naar het gebied
toe. Op basis van kentallen zal de hinder inzichtelijk
gemaakt worden.
In dit masterplan is een keuze gemaakt voor de ontsluiting van de recreatieplas vanaf de Cattenbroekerdijk.

In de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en
zwemgelegenheden staan eisen waaraan de recreatieplas moet voldoen. De recreatieplas zal minimaal aan
de eisen van een categorie C-badinrichting moeten
voldoen.

Hoogspanningslijn
De lijn maakt onderdeel uit van het landelijke 380 kVnetwerk Krimpen-Diemen van Tennet. Vanwege het
hoge voltage is er een verhoogd stralingsrisico binnen
een indicatieve afstand van 115 meter. Gevoelige objecten zoals woningen en scholen mogen daarom niet
binnen het invloedsgebied van de hoogspanningslijn
gebouwd worden. Recreatie wordt door het ministerie
van VROM niet aangemerkt als een gevoelig object
omdat men hier niet dagelijks en langdurig aanwezig
is. Direct onder de hoogspanningslijnen mogen geen
gebouwen en bomen geplaatst worden.
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Veiligheid en hygiëne

Kwaliteit van het zwemwater
Voor de kwaliteit van het zwemwater zijn normen
opgesteld. Het zwemmen in oppervlaktewater is niet
verantwoord als deze normen niet worden gehaald. De
provincie Utrecht is dan verplicht om de inrichting te
sluiten. Wanneer niet aan de norm wordt voldaan als
gevolg van de natuurlijke gesteldheid van de bodem
en de invloed daarvan op de kwaliteit van het water,
dan wordt de kwaliteit als onvoldoende beschouwd.
De kwaliteit moet door de houder (beheerder) getoetst worden, waarbij ook bezoekersaantallen worden
geregistreerd. De kwaliteitstoetsing van het water
wordt door de Stichtse Rijnlanden gedaan. Deze toetsing moet in het badseizoen, dat loopt van 1 mei tot
1 oktober, plaatsvinden. Een keer per seizoen moet er
een onderzoek gedaan woerden naar de omstandig-

waterdiepte 1,40 m

Profiel zwemstrand.
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heden in de omgeving van de plas die van invloed kunnen zijn op de waterkwaliteit.
Sanitaire voorziening
Bij de recreatieplas moeten voldoende toiletten aanwezig zijn. In praktijk is dit aantal hoger dan noodzakelijk. Om die reden controleert de provincie meer op
de hygiënische kwaliteit van het project dan op het
aantal toiletten zelf.
De plaats en uitvoering van de toiletten zijn aan de beheerder van de recreatieplas. De maximale loopafstand
naar de toiletten is 150 meter.
Douches
Douches zijn niet verplicht. Uit oogpunt van hygiëne
en serviceverlening aan de bezoeker worden toch vaak
douches geplaatst. Deze hebben dan koud water en
kunnen aan de buitenzijde van de toiletunits worden
geplaatst (i.v.m. aanwezigheid water en riolering). De
douches moeten aangesloten worden op het waterleidingnet.
Afbakening
Het gedeelte van het water dat bestemd is voor zwemmen moet op een duidelijke wijze voor bezoekers zijn
aangegeven, bijvoorbeeld door drijflijnen of drijfbalken
tot een waterdiepte van 1,40 meter.
Bodemhelling
Als de diepte van het badwater minder is dan 1,40
meter, mag het verloop van de bodem niet groter zijn
dan 0,06 meter per strekkende meter (6%). Bij diepten
groter dan 1,40 meter gelden geen normen.

Springvoorzieningen
Bij een diepte gelijk aan of minder dan 1,40 meter zijn
geen springvoorzieningen toegestaan. Bij een diepte
tussen 1,40 meter en 2 meter zijn alleen startblokken
toegestaan.

2.7
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Verkeer

Auto-ontsluiting
In het bestemmingsplan voor de recreatieplas wordt
voorzien in een ontsluiting voor auto’s vanaf de Zeeweg/Cattenbroekerdijk via het bedrijventerrein Snel en
Polanen. Er is in de plannen uitgegaan van een maximale verkeersintensiteit van 2x900 auto’s per dag. De
herkomst van de recreanten is naar verwachting uit
de gemeente Woerden en omliggende gemeentes. Er
wordt geen aansluiting voorzien op de oostelijke aansluiting Bravo 6.
Sluipverkeer
Vanaf de afrit van de A12 is de route via de Lage Kade
(ten zuiden van de A12) naar de Cattenbroekerdijk de
kortste route voor autoverkeer naar de recreatieplas.
Het gevaar bestaat dus dat verkeer van deze route gebruik gaat maken. De bedoeling is echter dat autoverkeer via bedrijventerrein Polanen naar de recreatieplas
gaat rijden.
Een mogelijke maatregel om sluipverkeer tegen te
gaan is het afsluiten van de Cattenbroekerdijk voor
autoverkeer ter hoogte van de A12.
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Fietsverbindingen
Vanuit het oostelijk deel van Woerden is er via de
Cattenbroekerdijk een goede fietsverbinding naar de
recreatieplas. Vanuit het westelijk deel van Woerden
zullen fietsers via de Wulverhorstbaan - Noordzee gaan
fietsen en dan uitkomen bij de Oostzee. De Oostzee is
minder geschikt als fietsroute vanwege het aanwezige
vrachtverkeer. Afhankelijk van het aantal fietsers kunnen er maatregelen worden getroffen.
De boerenlandweg ten zuiden van de Recreatieplas
Cattenbroek is aangewezen als toeristische fietsroute
en moet een verbinding vormen vanuit Oudewater
naar Haarzuilens en ontsluit het recreatiegebied richting Harmelen. De weg moet ook zijn functie behouden
voor landbouwverkeer.
Openbaar Vervoer
De recreatieplas is alleen te bereiken via de huidige
busverbinding die vanaf het station naar het bedrijventerrein Polanen gaat met een bushalte op een afstand
tot het strand van circa 1500 meter zijn. Eind 2010 zal
deze busdienst worden opgeheven.
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Auto- en fietsparkeren
Op basis van ervaringsgegevens van het Recreatieschap
wordt uitgegaan van circa 3000 bezoeken per dag op
de topdagen in het hoogseizoen. Op het piekmoment
zullen er dan circa 2000 mensen aanwezig zijn. Hiervan
zal naar verwachting globaal de helft per fiets komen
en de helft met de auto. Uitgaande van een bezetting
van gemiddeld 3 personen per auto zijn dan ongeveer
300-350 parkeerplaatsen nodig en 700 fietsstelplaatsen. Het parkeerterrein voor auto’s kan opgedeeld

worden in verschillende delen. Het voordeel hiervan is
dat bij grote drukte de parkeerterreinen één voor één
opengesteld kunnen worden en er een maximale parkeerbezetting kan worden bereikt. Voor de delen van
de parkeerterreinen die alleen bij grote drukte worden
bezet is het niet nodig om deze te verharden met klinkers of asfalt. Een goede fundering is wel noodzakelijk.
Ter voorkoming van oneigenlijk gebruik van het
parkeerterrein door caravans en vrachtauto’s zal bij
de toegang van het recreatiegebied een hoogteportaal worden geplaatst. Bij de inrichting dient dan wel
rekening gehouden te worden met de leveranciers voor
de exploitant.

Ontsluiting.

Ruiterpaden
Op dit moment maken ruiters in de Gemeente Woerden gebruik van het reguliere verkeerswegennetwerk.
Vanuit de recreatienota wordt gestreefd naar één of
enkele kleinere netwerken bij concentraties van stallingvoorzieningen nabij Geestdorp en Harmelen. In de
plannen van de Bravo is een ruiterpad voorzien langs
het tracé van 6B en langs de Groenendaal.
In de structuurvisie staat een galoppeerpad tussen de
Recreatieplas Cattenbroek en de A12 vermeld. Een galoppeerpad is gezien het ruimtebeslag en vanwege de
rechte lijn onwenselijk, zo niet onmogelijk binnen het
ruimtelijk kader van dit plan. Als uitgangspunt voor de
inrichting van de oevers van de Recreatieplas Cattenbroek wordt gekozen een ruiterpad, die een verbinding
mogelijk maakt over de Groenendaal vanuit Harmelen
en 6B naar de Cattenbroekerdijk.
Cattenbroekerdijk.
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2.8

Referentieprojecten

Recreatief aanbod in de regio
In de regio rond Woerden bevinden zich een aantal
openluchtrecreatievoorzieningen, die worden gezien
als ‘concurrenten’ van de Recreatieplas Cattenbroek.
Met de inrichting van de Recreatieplas Cattenbroek
moet dan ook bepaald worden op welke wijze deze
als recreatiegebied wordt gepositioneerd ten opzichte van de andere voorzieningen in de regio. Als de
Recreatieplas Cattenbroek een regionale functie wordt
toebedacht, dan zal het zich ook moeten onderscheiden van andere recreatieplassen in de regio. Ook de
bereikbaarheid van een alternatief zal voor veel potentiële bezoekers bepalend zijn of zij wel of niet naar de
Recreatieplas Cattenbroek zullen gaan. Om die reden is
globaal in kaart gebracht welke vergelijkbare recreatieve voorzieningen zich bevinden in de regio.

Haarrijnse plas
Een plas met strand van vergelijkbare grootte als de
Recreatieplas Cattenbroek. Ingericht voor maximaal

7500 bezoekers. Zeer recent opengesteld. De entree
en parkeren is gratis. De voorziening is goed bereikbaar met auto en fiets vanuit een dichtbevolkt gebied
(Utrecht en omgeving).
Er is een tijdelijke horeca-voorziening, die uiteindelijk
wordt veranderd in de vorm van een ‘boulevard’ met
appartementen en voorzieningen. De uitstraling wordt
daarmee ‘stedelijk’ en compact. Aansluitend is een
rustiger oevergebied gelegen voor vissen, wandelen
etc.

Maarsseveense plassen
De Maarsseveense plassen is een maatje groter dan de
Recreatieplas Cattenbroek: circa 100 ha, met een rondwandeling van 5 kilometer. Het gebied functioneert al
geruime tijd en trekt veel bezoekers, zowel het betaalde als het vrij toegankelijke gedeelte. Het betaalde
gedeelte beschikt over verschillende aantrekkelijke
voorzieningen. Naast een commerciëel outdoorcentrum is er een duikvereningen, naturistenvereniging en
kanoclub gehuisvest. Er zijn plannen voor een upgrade

CATTENBROEK
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van het gebied met onder andere de aanleg van een
saunacentrum.
Het gebied is goed bereikbaar, gelegen in een dichtbevolkt gebied (noordzijde Utrecht).
Entree: dagkaart volwassenen € 4,00, jeugd € 2,50.
Gezinsabonnement € 36,00 pp, € 25,00 voor jeugd.
3000 Parkeerplaatsen

Oortjespad
Het recreatieterrein Oortjespad binnen de gemeente
Woerden beschikt niet over een strand en zwemwater.
Speel- en ligweiden en een kleuterbad zijn de voornaamste voorzieningen, naast een kinderboerderij met
bezoekerscentrum. De horecavoorziening Kamerijck
vult dit aan met onder andere een pitch-and-put baan.

Strijkviertel
De plas Strijkviertel is met 16 ha in een gebied van
totaal 20 ha een maatje kleiner. De voorzieningen zijn
bescheiden, met alleen een kiosk en toiletten. De toegang en parkeren is gratis. Het gebied is omsloten door
bedrijventerrein en de A12. De ontsluiting is goed.
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Henschotermeer
Door zijn ligging in de bossen met 4 km strandlengte
beschikt dit gebied over geheel eigen kwaliteiten. De
toegang is gratis, voor parkeren wordt betaald (dagkaart €7,00). De voorzieningen zijn beperkt (EHBO,
toilet, informatie, speeltoestellen). De plas is maximaal
2 meter diep. Het gebied trekt jaarlijks 600.000 bezoekers.
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Laagraven
Aan de zuidzijde tussen Utrecht, Houten en Nieuwegein is recent de plas Laagraven opengesteld.
Betaalde toegang. Ruimte voor 5000 bezoekers (maximaal 3000 tegelijk op strand). Parkeren (650 parkeerplaatsen) is gratis.
Thematisch ingericht (Australisch met naam Down under). Restaurant met 100 zitplaatsen. Als attractie is er
een teleskibaan, een wavesurfer en watertrampoline.
Boven 20° is zwemtoezicht aanwezig.
Tarieven:
Dagkaart kinderen tot en met 3 jaar: gratis
Dagkaart kinderen tot en met 11 jaar: € 3,=
Dagkaart kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen: € 4,=
Abonnement kinderen 4 t/m 11 jaar: € 25,=
Abonnement kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen:
€ 35,= Gezinsabonnement (vanaf 3 personen)
Kinderen 4 t/m 11 jaar € 20,=
Kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen € 35,=

Voorbeelden landelijk
Recreatieplassen en stranden zijn de afgelopen decennia in grote getale in het hele land aangelegd. Op basis
van een bespreking in de project- en klankbordgroep
van een selectie van recreatiestranden in het land zijn
een aantal algemene aanbevelingen geformuleerd:
- Stranden in de vorm van een baai verdienen
door hun beslotenheid de voorkeur boven rechte
stranden.
- Het is aan te bevelen in plaats van één strand ver-

schillende stranden te maken, waarmee verschil-		
lende doelgroepen worden aangetrokken.
- Stranden voldoende breed maken.
- Eilanden in plaats van hekken om deelgebieden
maken en daarmee vaarmogelijkheden bieden.
- Architectonische kwaliteit van hoofdgebouw
(horeca) als icoon gezichtsbepalend.

CATTENBROEK

Openstelling
Door bureau Sports involvement is een verkenning
gedaan naar recreatieve voorzieningen. Ten aanzien
van de openstelling en exploitatie is hierbij een aantal
categorieën onderscheiden:
Een openbaar openlucht zwembad is gewoonlijk
gedurende de maanden mei tot en met september geopend. Er zijn drie variaties qua exploitatie mogelijk:
1. Een openbaar strandbad. De inrichting daarvan is
meestal sober. Er zijn meestal geen douche of omkleedgelegenheden, wel openbare toiletten. Er is
geen toezicht. Voorbeeld: Nedereindse plas in
Nieuwegein/IJsselstein en Strijkviertel.
2. Betaald zwemmen door het betalen van parkeergeld. De inrichting is meestal al beter dan onder
punt 1. Er zijn vaak openbare douches en bescheiden
omkleedruimtes. Ook zijn er speelattributen voor de
kleintjes. Bij drukke dagen is er toezicht door strandwachten. Voorbeeld: Henschotermeer.
3. Betaald zwemmen door entreeheffing. Als men 		
entree moet betalen, dan verwacht men daar
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Busloo.

Den Bosch.

Galderse meer, Breda.

Leeuwarden.
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ook wat voor terug. Er zijn voldoende douches en
omkleedruimtes en een kassapunt. Vaak lockers 		
om waardevolle goederen in op te kunnen ber-		
gen. Er wordt horeca aangeboden (niveau snack)
met terras en er zijn volop speelattracties voor de
diverse doelgroepen (glijbanen, klimvlotten, beachvolleybal, peuterbad et cetera). Ook is er voldoende
toezicht door strandwachten.
Voorbeeld: Maarsseveense plassen en Laagraven.

Zoetermeer.

Parkeergeld versus entreegeld:
Er kan op diverse manieren aan bezoekers geld
gevraagd worden voor het strandbad. Zo hanteert het
Henschotermeer geen entreegeld, maar parkeergeld
voor de auto of fiets. De Maarsseveense plassen daarentegen vragen geen parkeergeld, maar entreegeld bij
het betreden van het strandbad. Het nadeel hiervan
is dat mensen niet gestimuleerd worden per fiets te
komen. Het is aan te bevelen een concurrerende entreeprijs te hanteren en parkeergeld te vragen tijdens
druk bezochte stranddagen. De exploitant van de Laagravense plassen hanteert een zelfde strategie.
Geconcludeerd kan worden, dat het heffen van toegangs- of entreegeld geaccepteerd wordt, maar dat
daar dan ook een hogere kwaliteit tegenover moet
staan. Een balans zal gevonden moeten worden tussen
het kwaliteitsniveau dat de gemeente Woerden gerealiseerd wil zien en het beperken van financiële drempels
voor het bezoeken van de voorziening. Wellicht is een
combinatie denkbaar van een gratis basisvoorziening
en een betaalde kwaliteitsvoorziening.

IJzeren man, Vught.

CATTENBROEK
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Aanvullende voorzieningen
Om de attractiviteit en daarmee de exploitatiemogelijkheden van een gebied te vergroten worden de
basisvoorzieningen van een strandbad vaak aangevuld
met andere attracties, zowel indoor als outdoor. Ter
vergelijking zijn een aantal kansrijke attracties in kaart
gebracht:
Kinderactiviteit
Sinds een aantal jaren zijn er veel grote kinderindooren outdoorspeeltuinen ontwikkeld in Nederland. In de
nabijheid van Woerden zijn deze te vinden in Utrecht
(indoor) en Houten (outdoor).
Commerciële outdoorcentra zijn open van april tot en
met september terwijl indoorcentra het gehele jaar
open zijn. Deze voorzieningen zijn met name gericht
op gezinnen met (jonge) kinderen.
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In of
outdoor

plaats

naam

Betaald

opp.
(m2)

Outdoor

Houten

Speelheuvel

€ 1,-

6000

In- en
outdoor

Houten

Ballorig

€ 6,50

5500

Outdoor

Austerlitz

Piramide van
Austerlitz

Deel
gratis

7500

In- en
outdoor

Best

Dippie Doe

€ 9,95

2000 &
18000

Indoor

Alphen
aan den
Rijn

Zegerplaza/
Wiebel Biebel

€ 8,50

?

Indoor

Utrecht

Kidzcity

€ 9,50

5000

Indoor

Mijdrecht

Race planet
for kids

€ 8,50

2800

Wellness
De Wellness of thermencentra kunnen qua grootte
sterk variëren. In de nabijheid van Woerden zijn geen
centra gevestigd. Wel zijn een aantal zwembaden in
de omgeving uitgerust met stoombaden en sauna’s.
De dichtstbijzijnde gespecialiseerde centra zitten in
Houten en in Bleiswijk. Een gemiddelde grootte van
een centrum is 5000 m2.
Plaats

Naam

Oppervlakte

Houten

Houten Sauna

5300 m2

Bleiswijk

Elysium

16000 m2

Soesterberg

Sauna Soesterberg

4300 m2

Schiedam

Thermen Holiday

4300 m2

De wellness-centra bestaan voornamelijk uit een groot
gebouw met een daaraan verbonden ligweide. Uitgegaan moet worden van een centrum met een totale
grootte van 5000 m2. Vanwege het besloten karakter
heeft een wellnesscentrum weinig relatie met de omgeving. Het benodigde bebouwingsvolume is daarbij
relatief groot.
Teambuilding & adventure
Teambuilding en adventurevoorzieningen zijn met
name gericht op ‘jong-volwassenen’ en daarbij met
name op het bedrijfsleven. In combinatie met de
horecavoorzieningen worden arrangementen georganiseerd voor groepen, die verschillende ‘uitdagingen’
worden geboden (vlotten bouwen, hindernisbaan etc.).
Met deze voorziening kan ook worden aangesloten op
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het Woerdense recreatiethema ‘recreatie op spierkracht’. De dichtstbijzijnde outdoor-organisatie voor
teambuilding is de Boerinn en Kameryck in Kamerik.
Een teambuilding en adventurecentrum sluit goed aan
op het beeld en de functie van het recreatiegebied en
kan ook aantrekkelijk zijn om naar te kijken.
Paintball
Paintballcentra trekken met name jong-volwassenen.
Paintballen kan in de buitenlucht en in een overdekte
hal. Een paintballcentrum in de buitenlucht bestaat uit
een aantal speelvelden en heeft een grootte van minimaal 1 hectare. De speelvelden kunnen bestaan uit bosgebieden met heuvels, maar ook uit open velden waar
diverse objecten liggen waar de spelers zich achter
kunnen verschuilen. Bij een paintballlocatie is ook een
gelegenheid om wat te drinken, een verkleedruimte en
sanitaire voorzieningen. Uit oogpunt van veiligheid is
een goede afscherming van het gebied vereist.
Gezien de minimale omvang van 1 hectare en het feit
dat voor een jaarrond exploitatie eigenlijk een gebouwde voorziening nodig is en de beperkte doelgroep
die de functie heeft realisatie van deze voorziening niet
de voorkeur.

Conclusie
Hoewel op voorhand geen voorzieningen worden uitgesloten om de toekomstige exploitant zoveel mogelijk
ruimte te laten om met een creatief plan te komen,
kan wel worden geconcludeerd, dat voorzieningen met
een directe relatie met openluchtrecreatie en die qua
maat, doelgroep en uitstraling goed aansluiten bij het
recreatiestrand de voorkeur genieten. Kinderspeelvoorzieningen en teambuilding/adventure lijken daarbij
op het eerste gezicht het meest voor in aanmerking
te komen. Wellness daarentegen biedt wellicht meer
mogelijkheden voor een jaarrond exploitatie en voegt
op regionale schaal een kansrijke voorziening toe aan
Woerden. De omvang van bebouwing en afgesloten
terrein en de benodigde parkeercapaciteit stelt daar
beperkingen. Een - beperkte - mogelijkheid tot gelegenheid bieden voor feesten en partijen zal in alle
gevallen een belangrijke bijdrage bieden voor een jaarrond exploitatie van de horecavoorziening.
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In dit hoofdstuk worden de doelen geformuleerd die
de gemeente Woerden met de ontwikkeling van het
recreatiegebied voor ogen staan en vanuit welke visie
op recreatie het ontwerp wordt gemaakt.
3.1

Doelgroepen

In de afgelopen jaren hebben verschillende groepen
met oog op de komende recreatieplas hun wensen
en behoeften voor typen recreatie kenbaar gemaakt.
Globaal zijn drie categorieën te onderscheiden:
gezinnen met kinderen, jongeren en senioren. Daarnaast worden georganiseerde groepen onderscheiden.
Binnen iedere doelgroep wordt onderscheid gemaakt
tussen de gewenste recreatievoorzieningen. Met de
beschrijving van de wensen en behoefte van deze
doelgroepen wordt een inrichting van de recreatieplas
bepleit die aansluit bij behoeften in de samenleving.
Gezinnen met kleine kinderen
Sinds het sluiten van het buitenzwembad bij het Batensteinbad is in Woerden al jaren een enorme behoefte
aan een buitenzwemvoorziening. Daarnaast beschikt
Woerden, buiten de speelplekken in de eigen woonomgeving, over relatief weinig speeltuinen. Met name in
de jonge wijk Snel en Polanen / Waterrijk Woerden,
waar veel kinderen wonen, is de behoefte aan recreatie- en speelvoorzieningen groot. Bij de recreatieve
inrichting van de recreatieplas kan op basis hiervan,

naast een veilig strand voor kleine kinderen gedacht
worden aan voorzieningen zoals een (water)speeltuin
op en aan de oevers.
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Jongeren
De doelgroep jongeren heeft expliciet gevraagd om de
mogelijkheid van jongerenevenementen aan de zuidzijde van de recreatieplas. Het Summerlake festival, een
dansevenement voor en door jongeren, heeft
zijn naam op voorhand te danken aan een eventueel
toekomstig evenement bij de recreatieplas. Met een
ontwikkeling van een evenemententerrein zou op
dit gebied tegemoet worden gekomen. Naast het
bezoeken van evenementen zal het recreatiestrand
vooral bij strandweer naar verwachting een grote
aantrekkingskracht uitoefenen op jongeren om elkaar
te ontmoeten en te vermaken. Vanwege het actieve
(beachvolleyball, voetbal) en soms rumoerige (muziek)
karakter is het aan te bevelen voor deze doelgroep
ruimte te creëren op enige afstand van gebieden die
vooral voor gezinnen met kleine kinderen geschikt zijn.
De ligging van het strand in de A12-zone geeft overigens wel aanleiding om het karakter van het recreatiestrand meer te laten bepalen door ‘fun en dynamiek’
dan door ‘rust en ingetogenheid’. Aanvullende voorzieningen zoals bootverhuur, een survival-baan of een
‘podium’ om elkaar te zien en gezien te worden sluiten
goed aan op deze doelgroep. Een drijvend object in de
plas biedt de uitdaging om erheen te zwemmen en de
mogelijkheid zich terug te trekken.
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Volwassenen en Senioren
Uiteraard hebben volwassenen zonder kinderen en
senioren ook behoefte aan actievere vormen van recreatie, maar voor hen voeren ‘genieten’ en ‘ontspannen’
de boventoon. Er worden hogere eisen gesteld aan
de kwaliteit. Het mag doorgaans dan ook wat kosten.
Binnen deze items kunnen wat betreft actieve recreatie
vooral fietsen, wandelen, vissen en paardrijden worden
geplaatst. Daarnaast is wellness een thema waarvoor
met name bij deze doelgroep behoefte zal bestaan.
Georganiseerde doelgroepen
In de afgelopen jaren hebben verschillende verenigingen kenbaar gemaakt dat zij graag gebruik willen
maken van de recreatieplas en gevraagd om bij het
inrichten van de plas rekening te houden met de voor
hun activiteit specifieke wensen. Bij de inrichting van
het gebied zal een locatie worden aangewezen, die
over de condities beschikt die voor de verenigingen van
belang zijn, zoals de ligging aan rustig water. In overleg
met de verenigingen zal bekeken worden of realisatie
van accomodaties door de verenigingen voldoende
haalbaar is.
Als georganiseerde doelgroep kunnen ook bedrijven
in de regio worden onderscheiden. Het recreatiegebied kan van betekenis zijn voor personeelsactiviteiten
(teambuilding, personeelsuitjes)
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3.2

Recreatief programma en exploitatie

De ontwikkeling van een deel van de zuidelijke oever
van de Recreatieplas Cattenbroek tot een recreatiegebied betekent voor Woerden een belangrijke
aanvulling op het recreatieaanbod. Een recreatieve
attractie op deze ontwikkelingslocatie betekent zowel
een uitbreiding van watergebonden recreatie (zwemmen, varen, duiken, vissen), als een uitbreiding van
landgebonden recreatie (wandelen, fietsen, zonnebaden, paardrijden). De ontwikkelingsvisie voor de
Recreatieplas Cattenbroek is gericht op het realiseren
van in ieder geval een basisinrichting, waarmee tegemoet wordt gekomen aan de recreatiebehoeften van
de verschillende doelgroepen. Het recreatiegebied
zal, om voldoende aantrekkingskracht te hebben op
bezoekende recreanten, in ieder geval mogelijkheden
moeten hebben voor eten en drinken. Het realiseren
van een horecavoorziening zal dan ook van grote
betekenis zijn voor het functioneren van het recreatiegebied. De exploitatie van het beheer van het gebied zal bovendien door de opbrengsten van de horeca
gedragen moeten worden. Om de opbrengstenpotentie
en daarmee de exploitatiemogelijkheden te vergroten,
zal de horecaondernemer ruimte worden geboden om
het recreatieaanbod uit te breiden met voorzieningen.
Bijvoorbeeld onder de bredere benadering van leisure
en wellness (bij voorkeur binnen het thema ‘recreatie
op spierkracht’). Dit komt dan ook weer de attractiviteit
van het gebied ten goede. Over de aard en omvang van
de uitbreiding van het programma zullen wel kaders
worden meegegeven. Die kaders zijn gericht op het in
stand houden van het karakter van een openluchtre-
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creatievoorziening. Voorkomen moet worden dat door
de aard en omvang van de voorzieningen te zeer een
bebouwde stedelijke sfeer ontstaat.

In de luchtfoto van het plangebied zijn globaal de recreatieve functies in beeld gebracht, die in het plangebied nagestreefd worden. Hierbij is zo mogelijk ook
een indicatie van de locatie aangegeven.

Bij leisure staat de besteding en de beleving van vrije tijd centraal.

Bij de planvorming zal de inrichting afgestemd worden
op de gebruikseisen die worden gesteld vanuit de
recreatieve functies. Omwille van de efficiency wordt
daarbij zoveel mogelijk gestreefd naar dubbelgebruik
van voorzieningen. Globaal kunnen de volgende
groepen van voorzieningen worden onderscheiden:

Naast traditionele recreatieactiviteiten als zwemmen, wandelen en
fietsen gaat het dan ook om bijvoorbeeld winkelen, uit eten gaan,
saunabezoek etc, waarbij ontspanning en genieten centraal staan.

vissen

spelen

zeilen
roeien
drijvend eiland

duiken
zwemmen
scouting

surfen

zonnebaden

voetballen
bbq-en

wandelen

beachvolley

kanoën

Het recreatatief programma in beeld gebracht.

paardrijden

fietsen

Strand- en zwemvoorzieningen
De basis voor het plan vormt uiteraard het strand. Conform de regelgeving zal een ondiepe zone met een
zandbodem onder een flauwe helling worden gerealiseerd, die met een drijvende lijn is afgescheiden van
het diepe water van de plas. Objecten waar vanaf kan
worden gedoken alleen in diep water. Het verdient de
voorkeur voor gezinnen met kleine kinderen en voor
jongeren afzonderlijke gebieden toe te wijzen om
overlast te voorkomen. Zwemvoorzieningen kunnen
worden aangevuld met drijvende objecten en met
steigers. De oevers bestaan deels uit zandstrand, waarin
gegraven en gespeeld kan worden en uit grasvelden als
speel- en ligweiden. Enig reliëf in de weides vergroot
de aantrekkelijkheid. Bijzondere eisen worden gesteld
aan de drainage ten behoeve van een goede drooglegging. Met banken, picknickbanken, barbecueplaatsen,
speelvoorzieningen e.d. wordt de attractiviteit vergroot. Douches en toiletvoorzieningen zijn gewenst
uit hygiënisch oogpunt. Deze zijn mogelijk (deels) te
combineren met de horecavoorziening.

CATTENBROEK
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Evenementenvoorziening
Om de organisatie van (kleinschalige) evenementen
mogelijk te maken is een obstakelvrij gebied van circa 1
hectare gewenst. Dit gebied mag (deels) ook enig reliëf
hebben, waarbij ook gestreefd kan worden naar hellingen als natuurlijke tribunes. Aansluitmogelijkheden
voor elektra en de aanwezigheid van verlichting vergroot het gebruik als evenemententerrein. Toiletvoorzieningen zullen tijdelijk moeten worden uitgebreid.
Daarnaast wordt medegebruik van de horecavoorziening nagestreefd.
Horecavoorzieningen
Een gebouwde accommodatie biedt ruimte voor horecavoorzieningen, zoals een paviljoen – restaurant met
terras. Hiermee kunnen tevens voorzieningen worden
gecombineerd voor algemener gebruik, zoals toezicht,
EHBO en toiletvoorzieningen (ook voor invaliden). De
wensen en randvoorwaarden ten aanzien van bebouwing en commerciële voorzieningen zijn afzonderlijk
nader uitgewerkt. Deze voorzieningen zullen tevens
een belangrijke rol spelen voor de exploitatie van het
gebied.
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Vaarvoorzieningen
Met kleine vaartuigen die niet met een verbrandingsmotor zijn uitgerust kan op de plas worden gerecreeerd. Om dit mogelijk te maken zijn een aantal voorzieningen nodig:. Zo wordt gestreefd naar een botenverhuur (roeiboten, kano’s, waterfietsen, surfplanken,
kleine zeilbootjes). Deze zal door de toekomstige
exploitant worden beheerd. Aanlegplaatsen in de vorm
van steigers zijn gewenst, eventueel ook beperkte

mogelijkheden voor vaste ligplaatsen. In Waterrijk zal
worden voorzien in botenhellingen. Voor het aan- en
afvaren van windsurfers zal een deel van het strand
beschikbaar worden gesteld, indien blijkt dat daar
behoefte voor is. Door de aanwezigheid van hoogspanningsmasten is kitesurfen niet toegestaan. Onderzocht
kan worden of door middel van een overhaal aansluiting kan worden gemaakt voor kanovaarders op aangrenzende waterlopen, waardoor mogelijk kan worden
aangesloten op de Oude Rijn.
Wandelvoorzieningen
Het recreatiestrand wordt opgenomen in de wandelroute rond de plassen, die in de vorm van half verharde
paden en laarzenpaden wordt gerealiseerd, aansluitend op Waterrijk. Wandelaars wordt de mogelijkheid
geboden over het recreatie-eiland te wandelen door de
aanleg van wandelpaden. Op uitzichtpunten wordt de
wandelroute voorzien van (picknick)banken. De wandelpaden sluiten bovendien aan op een lange afstandswandeling via de Hollandse kade.
Fietsvoorzieningen
Het gebruik van de fiets voor een bezoek aan het recreatiestrand zal worden gestimuleerd door de aanleg van
fietspaden en van fietsopstelplaatsen op korte afstand
van de voorzieningen. Oplaadpunten voor elektrische
fietsen kunnen bij de horecavoorziening wordt geboden.
Ten aanzien van het aanbrengen van openbare verlich-
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ting is het standpunt dat niet meer verlichting wordt
aangebracht dan strikt noodzakelijk is, niet alleen
uit oogpunt van kostenbeheersing, maar ook om het
gevoel van buitengebied zoveel mogelijk te bewaren.
Ruitervoorzieningen
Langs de zuidrand van het plangebied is een ruiterpad
gewenst, dat een verbinding maakt tussen de Cattenbroekerdijk en Groenendaal richting Harmelen.
Visvoorzieningen
Sportvissen op en langs de Recreatieplas Cattenbroek
is mogelijk met bootjes of vanaf de oevers. Hiertoe zijn
op enkele plaatsen ook voor gehandicapten toegankelijke vissteigers gewenst.
Verenigingsaccomodatie
Indien een overeenkomst kan worden gesloten met
eventuele verenigingen zal ruimte worden geboden
voor het oprichten van een (gezamenlijke) accommodatie. De ligging en de inrichting van de locatie zal
afgestemd moeten worden op de eisen die voortvloeien ook de activiteiten van de vereniging.
Parkeervoorziening
Gebaseerd op een reële inschatting van het bezoek
aan het recreatiegebied zal een parkeervoorzieningen
moeten worden gerealiseerd. Deze parkeervoorziening
kan uit een intensief te gebruiken kern bestaan en een
extensiever ingericht overloopgedeelte.

Kunst
Het toevoegen van kunst kan het recreatiegebied
een bijzondere en unieke uitstraling geven. Bij de
ontwikkeling van de wijk Waterrijk Woerden is een
kunstbudget ingesteld, waarvan een deel zou worden
ingezet op of rand de Recreatieplas Cattenbroek. Bij de
planontwikkeling van de recreatieplas wordt gekozen
op welke wijze kunst toegepast wordt.

3.3

CATTENBROEK

Exploitatiekaders

Bebouwing
In het kader van de Groene Voortuinen van de A12
wordt het beeld van het recreatiegebied bepaald door
groen. Gebouwen dienen goed ingepast te worden in
het groen en krijgen qua uitstraling een hoogwaardige
kwaliteit. In het bestemmingsplan Snel en Polanen
is bepaald dat het gezamenlijk grondoppervlak van
horecagebouwen niet meer dan 1.000 m² mag bedragen (per vestiging niet meer dan 700 m²). Daarnaast
moet de afstand tot aan woningen tenminste 50 meter
zijn.
Wanneer een bestemmingsplanwijziging nodig is,
zal kaderstellend zijn dat bebouwing in omvang niet
dominant mag zijn. Wat niet wil zeggen dat het geen
markante gebouwen mogen zijn!
Bebouwing wordt met name ingezet voor de huisvesting van een café-restaurant. De toekomstige exploitant wordt de mogelijkheid geboden – mede – de
locatie van het gebouw te bepalen. Aangezien de
uitstraling van het gebouw in belangrijke mate beeldbepalend zal zijn voor het recreatiestrand worden aan
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de architectuur en materialisering van de gebouwen
hoge eisen gesteld.

4.
5.

Openbaarheid
De recreatieplas en het recreatiestrand moeten toegankelijk zijn voor bezoekers uit Woerden en omstreken.
Om de exploitatie financieel mogelijk te maken wordt
de mogelijkheid geboden toegangsentree te heffen
voor het parkeerterrein en voor het recreatiestrand. De
hoogte van de heffing moet echter beperkt zijn, zodat
de voorzieningen voor een breed publiek toegankelijk
zijn en er geen verdringing plaats vindt (wild parkeren
of oeverrecreatie op ongewenste plekken).
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Parkeerheffing
De mogelijkheid wordt geboden betaald parkeren in
te voeren op het parkeerterrein. Als vuistregel wordt
gesteld dat bezoekers voor iedere euro parkeergeld
bereid zijn 100 meter om te lopen. Aangezien in een
straal van circa 300 meter geen parkeergelegenheid
aanwezig is in de openbare ruimte is het gevaar voor
verdringing niet groot. Bij een tarief van € 5,- of meer
bestaat de mogelijkheid dat bezoekers in het zuidelijk
deel van het villapark gaan parkeren en langs de westelijke oever naar het strand lopen.
Door een gedifferentieerde heffing in te voeren kan
het gebruik worden geoptimaliseerd. Voorbeelden:
1.
Alleen heffing in het seizoen of in vakanties en
weekenden.
2.
Gratis uitrijdkaart bij besteding van een 		
betaald bedrag aan consumpties
3.
Eerste half uur gratis om de mogelijkheid te
bieden mensen op te halen of af te zetten.

Aflopend tarief; bij langer verblijf lager uurtarief
seizoenskaarten, abonnementen

Toegangsheffing strand
Door het recreatiegebied met strand op een eiland te
situeren kan op een eenvoudige manier de toegang tot
het gebied worden gereguleerd, zonder gebruik van
hekken. De mogelijkheid wordt geboden bij de toegangspoorten tot het recreatiestrand entree te heffen.
In de praktijk blijkt dat bezoekers bereid zijn een toegangsprijs te betalen als daar ook wat tegenover staat.
Bijvoorbeeld toezicht, schone toilet- en douchevoorzieningen, lockers of recreatieve voorzieningen.
Bijkomend voordeel is, dat overlast veroorzakende
bezoekers eenvoudiger kunnen worden geweerd of
wegblijven. De toegangsheffing mag echter geen grote
belemmering vormen voor een bezoek aan het strand,
waardoor met name de lagere inkomensgroepen
worden buitengesloten. Een bijdrage van
€ 2,00 tot € 4,00 is het maximum. Door het aanbieden
van seizoenskaarten kan de drempel worden verlaagd
en de klantenbinding worden vergroot.
De toegangsprijzen (volgens vigerende tarieven) kunnen in
drie groepen worden opgedeeld:
< 4 jaar 		
gratis
4 – 14 jaar
€ 2.50
> 14 jaar
€ 3,50
Daarnaast is er de mogelijkheid om seizoenkaarten te kopen:
Volwassen
€ 25,tot 14 jaar
€ 12,50
Gezinspas
€ 60,-
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Voorwaarden voor het functioneren van toegangsheffing is de mogelijkheid het terrein op eenvoudige wijze
af te sluiten. Een waterdichte afsluiting is echter niet
haalbaar. Een reden temeer om de drempel niet te
hoog te leggen. Bovendien moet de inrichting van de
overige oevers niet te aantrekkelijk zijn voor oeverrecreatie, om te grote concurrentie van ‘gratis strandoevers’ te voorkomen (en daarmee te grote druk op de
overige oevers!).
Ook de toegangsheffing kan worden gedifferentieerd.
Bijvoorbeeld alleen in het seizoen, alleen op warme
dagen, voor een gedeelte van het strand of alleen bij
evenementen.
Toegangsheffing attracties en voorzieningen
Het heffen van toegang voor specifieke attracties
wordt beter geaccepteerd. Voor toegang tot een
speeltuin, trampoline, een minigolfbaan en dergelijke
op een afgescheiden deel van het gebied kan eenvoudig entree worden geheven. Voor dit doel mag een
deel van het recreatiegebied van maximaal 5.000 m2
worden afgescheiden, echter zonder beeldverstorende
hekwerken. Om wildplassen te voorkomen moeten
toiletvoorzieningen gratis zijn. Voor een aanvullende
voorziening met bijvoorbeeld douches kan wel een
bijdrage worden gevraagd.

Commercieel Programma
Het recreatiegebied is in hoofdzaak bedoeld voor
openluchtrecreatie. Ter ondersteuning van het recreatief programma en om exploitatie mogelijk te maken is
er ook ruimte voor commercieel programma.

CATTENBROEK

Café-restaurant
Uitgangspunt is dat de horeca een zelfstandig opererende voorziening is die op de plas is georiënteerd,
maar niet directe een relatie met de waterrecreatie
behoeft te hebben. Voor strandrecreatie kunnen nabij
het strand ook aparte voorzieningen zoals kiosken of
mobiele wagens in de behoefte voorzien. Het restaurant moet voor toelevering worden ontsloten. De
horecavoorziening mag ook worden gebruikt voor
feesten en partijen. Een te grote verkeersaantrekkende
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werking moet echter worden voorkomen om overlast
te voorkomen en om de functie als openluchtrecreatievoorziening niet te schaden. Bijvoorbeeld een uitgesproken partycentrum of discotheek of een hoofdgebruik als vergader- en congrescentrum is dan ook niet
gewenst.
Bootverhuur
De verhuur van kano’s, roeiboten, fluisterbootjes, zeilbootjes, waterfietsen en surfplanken biedt niet alleen
mogelijkheden voor exploitatie, maar vergroot ook de
attractiviteit van het gebied. Bovendien wordt hiermee
goed aangesloten op het recreatiethema ‘recreatie op
spierkracht’. Aanvullend kan ook gedacht worden aan
fiets- en skateverhuur. Voor dit doel is de realisatie van
een boothuis aan het water goed denkbaar, mits deze
past binnen het bestemmingsplan.
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Evenementen
In goed overleg met de gemeente Woerden kunnen
op het terrein evenementen worden georganiseerd,
waarvoor van de deelnemers of bezoekers een bijdrage
wordt gevraagd. Over het aantal en de omvang van
de evenementen zullen afspraken gemaakt moeten
worden om overlast voor omwonenden acceptabel te
houden. Dit zal worden vastgelegd in het evenementenbeleid van de gemeente Woerden.
Attracties
Aanvullend op het basisprogramma van het recreatiestrand en de horeca kan een specifieke attractie
worden toegevoegd. Over de aard van deze attractie
worden in dit stadium nog geen strikte beperkingen
opgesteld om niet bij voorbaat creatieve initiatieven
van potentiële exploitanten in de kiem te smoren. Wel
worden een aantal criteria vermeld waar eventuele
initiatieven op worden getoetst. De initiatieven die in
grotere mate aan de criteria voldoen worden dan ook
positiever gewaardeerd. Uitgangspunt blijft, dat het
hoofdaccent op openluchtrecreatie blijft liggen en dat
de activiteit ondersteunend en aansluitend is op het
recreatiestrandprogramma.
Beoordelingscriteria voor aanvullende commerciële
attracties:
1.
De mate waarin een attractie ingepast is in de
landschappelijke context.
2.
De mate waarin de attractie een positieve 		
bijdrage levert aan het beeld, de sfeer of de
beleving.
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3.

4.

De mate waarin de attractie onderscheidend
werkt ten opzichte van andere recreatiegebieden in de regio. De uniciteit van de
attractie.
De mate waarin de attractie voor een breder
publiek aantrekkelijk is in plaats van voor een
beperkte doelgroep.

Indien voor het realiseren van de attractie een uitbreiding van het bouwvolume is vereist, zal een bestemmingsplanprocedure moeten worden gevolgd. Bebouwing zal echter ondergeschikt moeten blijven.
Ter illustratie worden een aantal voorbeelden genoemd
van toe te voegen attracties die aantrekkelijkheid én de
exploiteerbaarheid van het gebied kunnen vergroten:
(Water)speeltuin
Speelvoorzieningen vergroten de aantrekkelijkheid
voor de grote doelgroep van gezinnen met kinderen
en jongeren. Met de aanleg van (deel) overkapte of
indoorvoorziening kan het seizoen sterk worden verlengd. Sluit goed aan op de vraag naar activiteiten voor
kinderfeestjes in de relatief jonge bevolking van de
aangrenzende wijk.

ganiseerd voor groepen, die verschillende ‘uitdagingen’
worden geboden (vlotten bouwen, hindernisbaan etc.).
Met deze voorziening kan ook worden aangesloten op
het Woerdense recreatiethema ‘recreatie spierkracht’.
De dichtstbijzijnde outdoor-organisatie voor teambuilding is de Boerinn en Kameryck in Kamerik. Een
teambuilding en adventurecentrum sluit goed aan op
het beeld en de functie van het recreatiegebied en kan
ook aantrekkelijk zijn om naar te kijken.

CATTENBROEK

Wellness
Wellness kan worden beschouwd als een groeimarkt.
Binnen de regio is ongetwijfeld nog vraag naar voorzieningen op dit vlak. Veel wellness voorzieningen
bestaan echter voornamelijk uit bebouwing en/of sterk
afgesloten terreinen (sauna’s, spa’s). Hier ligt wellicht
een uitdaging voor een meer kleinschalige en ‘open’
wellnessvoorziening.

Teambuilding / adventure
Teambuilding en adventurevoorzieningen zijn met
name gericht op ‘jong-volwassenen’ en daarbij met
name op het bedrijfsleven. In combinatie met de
horecavoorzieningen worden arrangementen geor-
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Sportvoorziening
Naast de voorzieningen die op een breder publiek zijn
gericht, kan ook worden overwogen ruimte te bieden
aan een zeer specifieke voorziening. Een hoogwaardige gespecialiseerde voorziening, waarmee de locatie
zich bovenregionaal onderscheidt en publiek trekt.
Een voorbeeld hiervan is een duikcentrum of een
klimsportcentrum. Dergelijke voorzieningen laten zich
moeilijk plannen, maar zijn afhankelijk van een exploitant die een locatie zoekt. Door de centrale ligging
kan Woerden een aantrekkelijke locatie hiervoor zijn.
Rekening moet worden gehouden met een (auto)verkeersaantrekkende werking. Het voordeel is, dat hiermee Woerden ‘op de kaart’ kan worden gezet. Nadeel
is, dat het gebruik verkeer aantrekt en slechts beperkt
op de eigen bevolking is gericht.
Naast een meer unieke sportvoorziening kan ook gedacht worden aan een algemener voorziening als een
tennis- of squashbaan, waarmee de gelegenheid wordt
geboden ook buiten verenigingsverband te sporten.

Kaders voor vergroten exploitatiemogelijkheden
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Om een positief resultaat voor een exploitant mogelijk
te maken om daarmee een afdracht aan de gemeente
(o.a. in de vorm van het op zich nemen van het beheer
van het gebied) te kunnen doen, wordt de toekomstige
exploitant ruimte geboden voor het toevoegen van
activiteiten in het gebied. Deze activiteiten moeten
recreatief van aard zijn en aansluiten bij het karakter
van het recreatiegebied. Kortgezegd; de activiteiten
moeten worden ervaren als een verrijking van het
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recreatieve aanbod en van de sfeer. De selectie van
ondernemers zal op basis van de ondernemingsplannen
en de daaruit voortvloeiend financiële bieding worden
gemaakt. Naast het financiële aanbod zal in belangrijke mate ook worden beoordeeld op de bijdrage die
wordt geleverd aan het recreatieaanbod. Initiatieven,
waarbij de openbare toegankelijkheid van het gebied
groot is, de eventuele toegangsprijzen bescheiden zijn
en de aanvullende recreatieve attracties goed aansluiten op het groene karakter van het gebied met goed
ingepaste, bescheiden bebouwing zullen daarbij de
voorkeur genieten boven plannen, waarbij een groot
gebied aan de openbare toegankelijkheid wordt onttrokken, er hoge toegangsprijzen worden geheven met
attracties die met veel bebouwing weinig aansluiten op
de aard van het gebied. In deze paragraaf worden de
kaders aangegeven waarbinnen de voorstellen tenminste moeten blijven om een minimum niveau te behalen
van wat wenselijk c.q. acceptabel is. Met behulp van
een integrale afweging moet worden bepaald welk
voorstel de beste mix bevat van rendement, toegankelijkheid en recreatief aanbod.

4.

5.

6.

7.
Kaders:
1. Het recreatie-eiland zoals weergegeven in het masterplan, moet in zijn contour en omvang voor recreatiedoeleinden worden ingericht en beheerd.
2. De capaciteit en locatie van de parkeervoorziening is maatgevend voor de ruimte voor aanvullende
attracties. De parkeerbehoefte moet worden gedekt
door de capaciteit die in het gebied (buiten piekdagen) aanwezig is.
3. Maximaal 20 % van het oppervlak van het recreatie-

eiland mag worden ingericht en beheerd voor recreatieve attracties, waarvoor een (extra) entree 		
wordt geheven.
Tenminste 300 meter strandoeverlengte moet voor
recreatief gebruik openbaar toegankelijk zijn. Dit
betreft een strook van minimaal 50 meter breedte,
inclusief speel- en ligweide.
Het eiland of delen van het eiland mogen periodiek voor evenementen worden gebruikt, waarbij
toegang wordt geheven. In aard, aantal en omvang
moeten de evenementen worden beperkt om overmatige overlast voor omwonenden te beperken. Ook
de parkeercapaciteit is hier maatgevend.
Bovenop de bebouwingsmogelijkheden die het 		
huidige bestemmingsplan biedt, kan de gemeente medewerking verlenen aan het realiseren
van aanvullende bebouwing, voor zover deze in 		
aard en omvang goed ingepast is in de landschappelijke situatie. De haalbaarheid van deze bestemmingsuitbreiding voor bebouwing zal in grote mate
worden bepaald door het maatschappelijk draagvlak
dat wordt verkregen voor het plan.
De uitbreiding van de bebouwingsmogelijkheden
wordt vooralsnog beperkt tot een footprint van
1000 m2 en een maximale bouwhoogte van 10 meter.

CATTENBROEK
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3.4

Verenigingen

Indien met de belangstellende verenigingen een onder
andere financiële overeenkomst wordt gesloten, zal in
het recreatiegebied ruimte worden geboden voor een
aantal verenigingen om zich te vestigen en activiteiten
te ontplooien. Deze verenigingen moeten activiteiten
uitoefenen die een binding hebben met de Recreatieplas Cattenbroek.
Voor verenigingsgebouwen en bergingen voor de
kleine watersport geeft het bestemmingsplan Snel en
Polanen aan dat een gezamenlijk grondoppervlakte
niet meer dan 250 m² mag bedragen.

3.5

Beheer

De Gemeente Woerden zal niet het beheer van het
totale gebied op zich nemen. Dit betekent dat voor dit
beheer en de exploitatie een externe partij zal worden
geselecteerd. In een later stadium moet de exploitatievorm gekozen worden.
Ten behoeve van een goed beheer is het wenselijk om
het recreatiegebied na zonsondergang af te sluiten
voor bezoekers. Dit voorkomt vandalisme en oneigenlijk gebruik van het terrein. Om deze reden is het nodig
om een scheiding tussen fietspad/landbouwweg en
recreatiegebied te maken.
Voor het groenbeheer van het terrein wordt onderscheid gemaakt in drie onderdelen, namelijk intensieve
recreatie, extensieve recreatie en natuur en EHS.
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Beheer bij intensieve recreatie
Bij deze vormen van recreatie verblijft de recreant over
het algemeen gedurende langere tijd op een bepaalde
plek. Omdat er sprake is van concentraties van mensen
wordt er een duidelijk ruimtebeslag gelegd. In deze
zone liggen voorzieningen voor intensieve recreatie
zoals speel- en ligweiden, strandjes, spartelvijvers, aanvullende voorzieningen en de ontsluiting. De gebieden
voor intensieve recreatie liggen zoveel mogelijk bij
de ontsluitingswegen om verkeersbewegingen in het
gebied te beperken en om als filter te werken voor de
extensieve delen. Beheer en onderhoud zijn gericht op
ontwikkeling/behoud van de functie voor intensieve
recreatie. Inrichting, beheer en onderhoud worden op
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het intensieve gebruik afgestemd. Ook wordt door een
‘intensiever onderhouden beeld’ het verschil met de
extensieve zone aangegeven.

op gaat (anders dan met elektrische aandrijving). Ten
aanzien van de handhaving moeten afspraken worden
gemaakt tussen gemeente en exploitant.

Beheer bij extensieve recreatie en natuur
Het recreatieve gebruik in deze zone is beperkt tot
voornamelijk routegebonden extensieve recreatie zoals
wandelen, natuurbeleving, fietsen, paardrijden, vissen
etc. Door een meer op natuur gericht beheer te voeren
levert het gebied een gevarieerder beeld. De zone trekt
ook buiten de zomerperiode veel recreanten waardoor, ondanks het ontbreken van een piekperiode, een
groot aantal mensen dit gebied gebruiken. Natuurontwikkeling blijft ondergeschikt aan de recreatiefunctie.
Beheer en onderhoud zijn gericht op de ontwikkeling
van goede mogelijkheden voor extensieve recreatie,
natuurwaarden en handhaving van rust. In principe zijn
ook het beheer en onderhoud extensief. In deze zone
wordt de potentieel natuurlijke vegetatie nagestreefd
of voorstadia hiervan. Het bosbeheer gaat uit van natuurlijke processen.

Met een toekomstig exploitant moet een beheerprogramma worden opgesteld waarin onderdelen
zijn geregeld als het dagelijks onderhoud aan de
(groen)voorzieningen, het groot onderhoud en het
schoonhouden van het gebied. Daarnaast gelden in
het geval van een Categorie D inrichting dat EHBOmateriaal en kennis, reddingsvaartuigen, toezicht en
bereikbaarheid geregeld moeten zijn. Ook moet een
exploitant zich verzekeren voor bedrijfsschade en
wettelijke aansprakelijkheid, waarbij in het contract
geregeld moet zijn dat eventuele calamiteiten geen
gevolgen hebben voor de huurafdracht of afdracht van
de erfpacht.
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Beheer in de EHS
In dit gebied is recreatie ondergeschikt aan natuur. Er
gelden voor dit gebied toegangsbeperkingen (in tijd
en/of plaats). Beheer en onderhoud zijn gericht op de
ontwikkeling van natuur, handhaving van rust en voorlichting aan het publiek.
Beheer waterrecreatie
Verder moet toezicht worden gehouden op het
gebruik van het water door recreanten. Voorkomen
moet worden dat er gemotoriseerd verkeer het water
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De ontwikkelingsvisie van hoofdstuk 3 wordt in dit
hoofdstuk ruimtelijk vertaald naar een planconcept,
rekening houdend met de onderzoeksresultaten van
hoofdstuk 2. Het planconcept kan worden opgevat als
een getekend programma van eisen. In het planconcept
is het programma dus nog nog niet uitgewerkt in een
ruimtelijk landschapsontwerp.
1.
Een recreatie-eiland
Het recreatiestrand en bijbehorende voorzieningen
wordt in de vorm van een eiland ontwikkeld. Op deze
wijze ontstaat een ruimtelijk duidelijk onderscheiden
gebied en is ook fysiek de toegankelijk van het gebied
te reguleren. De breedte en diepte van het water tussen het eiland en het vasteland moet groot genoeg zijn
om een goede waterkwaliteit te waarborgen en om
als fysieke barrière te werken. Uitgegaan wordt van
minimaal 8 meter breedte. Op twee plaatsen kan het
water worden overgestoken voor een toegang naar
het eiland. Een bevoorradingsweg/calamiteitenweg,
fietspaden en voetpaden ontsluiten het eiland. Fietsers worden op een aantal plaatsen op het eiland de
mogelijkheid geboden fietsen te stallen.
Op het eiland is indicatief de oppervlakte van een
volgens het bestemmingsplan mogelijk bouwvlak
weergegeven. Als maximale afstand van een horecavoorziening tot het parkeerterrein wordt 300 meter
geadviseerd. Funderingen van zandscheidingsinstallaties, die recreatief worden gebruikt, zijn weergegeven.

2.
Haven en verenigingseiland
Tussen de kavels van de Cattenbroekerdijk en het recreatie-eiland wordt een breder water aangelegd (deels
reeds ontstaan met de aanleg van het tijdelijke strand).
Dit bredere water biedt de mogelijkheid van de aanleg
van een beschutte haven.
De haven wordt beëindigd door een kleiner eiland, dat
aan beschut water op enige afstand van het recreatiestrand ruimte biedt voor eventuele verenigingen om
zich te vestigen. Met dit eiland wordt bovendien enige
afstand gecreëerd tussen de bewoonde kavels aan de
Cattenbroekerdijk en het recreatiestrand.

CATTENBROEK

3.
Parkeerweide
Tussen de Cattenbroekerdijk en de eilanden wordt een
parkeerterrein geprojecteerd voor circa 300 auto’s.
Hierdoor kan het autoverkeer in het gebied tot een
minimum beperkt blijven. Het deel dat het dichtst bij
de toegangen tot de eilanden is gelegen wordt intensiever aangelegd voor circa 100 auto’s. Het overig deel
kan als overloopgebied in de vorm van een parkeerweide worden ingericht. Beplanting rondom de parkeerweide onttrekt de auto’s uit het zicht.
4.
Recreatieve routes
De zuidelijke oever van de plas wordt ingericht als
groene verbindingszone voor wandelaars, fietsers en
ruiters. Met een beplanting wordt de plas aan de zuidrand van een ruimtelijke omkadering voorzien, die nog
wel doorzicht mogelijk maakt.
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Conceptplankaart.
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Langs de westelijke oever loopt een oeverwandelpad,
dat aanluit op de padenstructuur van Waterrijk, met
halverwege een doorsteek naar de Cattenbroekerdijk.
Waar er ruimte voor is zijn kleinschalige verblijfsplekken en steigers naar het water.
De noordelijke oever wordt gevormd door de Potterspromenade en door de zuidelijke rand van eiland 4 van
Waterrijk. De recreatieve elementen op eiland 4, zoals
het oeverpark met horeca en botenhelling worden
opgenomen in de recreatieve route.
De oostelijke oever loopt over de Hollandse kade met
de mogelijkheid van een doorsteek door de moerasnatuurzone.

CATTENBROEK

Recreatie-eiland.

Haven en verenigingseiland.

Parkeerweide.

Recreatieve routes.
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Het planconcept van hoofdstuk 5 is uitgewerkt tot
een ruimtelijk plan in de vorm van een masterplan.
Dit houdt in, dat met dit plan de hoofdlijnen van het
ontwerp zijn vastgelegd: de contouren van de eilanden,
de infrastructuur en de ruimtelijke opzet die wordt
nagestreefd met reliëf en beplanting. In een inrichtingsplan wordt dit masterplan nader uitgewerkt. Het
inrichtingsplan wordt in nauw overleg met de te selecteren exploitant gemaakt. Daarbij wordt de ligging van
bebouwing en voorzieningen exact bepaald en wordt
de infrastructuur, het reliëf en de beplanting daarop afgestemd. Het staat de exploitant vrij om binnen de contouren, zoals vastgelegd in het planconcept en binnen
de hoofdopzet van het masterplan, een alternatieve
invulling aan het plan te geven als planuitwerking .
In dit hoofdstuk wordt het masterplan toegelicht per
thema en voorzien van themakaarten, toelichtende
profielen en referentiebeelden.

5.1

rijdend worden ook het verenigingseiland en het
recreatiestrandeiland voor auto’s ontsloten (uitsluitend
voor bedienend verkeer). Het parkeerterrein van circa
300 tot 350 parkeerplaatsen wordt voor een derde deel
voorzien van asfaltrijbanen om geschikt te zijn voor
intensief gebruik (P1). De parkeervakken en het overige
twee derde deel van het terrein worden uitsluitend
voorzien van een toplaag van puinverharding. Het
extensief gebruikte deel krijgt het uiterlijk van een
ruwe grasweide (P2). Door zo min mogelijk obstakels
te plaatsen is het parkeerterrein ook te gebruiken voor
kleinschalige evenementen (rekening houdend met de
nabijheid van woningen aan de Cattenbroekerdijk).
De uitgang van het parkeerterrein ligt ongeveer halverwege het parkeerterrein. Met deze opzet wordt het
aantal verkeersbewegingen zo veel mogelijk beperkt
en het verkeer zo goed onmogelijk verdeeld. Eventuele
afsluiting van het parkeerterrein ten behoeve van het
innen van parkeergeld zal in overleg met de exploitant
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Ontsluiting en parkeren

Auto’s en parkeren
Via de Zeeweg is het recreatiegebied bereikbaar voor
auto’s. De huidige boerenontsluitingsweg/ bedrijfsweg
wordt geasfalteerd en daarmee geschikt gemaakt als
auto-ontsluiting. Na circa 200 meter wordt deze weg
afgesloten voor doorgaand verkeer. De weg is dan
fietspad, dat ook voor agrarisch verkeer en voor hulpdiensten bij calamiteiten gebruikt kan worden.
De toegang tot het parkeerterrein ligt voor het punt
waar de weg overgaat in fietspad / agrarische ontsluiting. Langs de korte zijde van het parkeerterrein
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13

LEGENDA
1

strand

2.

ligweide

3.

glooiing naar 3 m hoge wal aan 		
zuidzijde

4.

horeca

5.

voetpad

6.

fietspad

7.

fietsenstalling

8.

brug

9.

wal als afscheiding tussen haven en
ligweide

10.

haven

11.

verenigingseiland

12.

parkeerplaats

13.

overloop parkeerplaats

14.

ruiterpad

15.

picknickplaats

16.

funderingen zandwininstallaties
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worden bepaald. Middels portalen moet voorkomen
worden dat het terrein wordt gebruikt voor vrachtwagen- en caravanparkeren.
Een weg over het recreatie-eiland ontsluit het eiland
voor bevoorrading en hulpdiensten, waarbij de westelijke toegangsbrug is bestemd voor bevoorrading en
de oostelijke brug alleen voor hulpdiensten. De exacte
ligging van deze weg wordt bij het maken van het
inrichtingsplan bepaald.
Fietsen
Door de boerenontsluitingsweg te asfalteren als
fietspad wordt een aantrekkelijke fietsroute geboden
tussen Woerden en Harmelen en Leidscherijn, aansluitend op de Cattenbroekerdijk, die een belangrijke
noordzuidverbinding vormt richting Montfoort. Het
fietsverkeer wordt van het autoverkeer van en naar
het parkeerterrein gescheiden door de aanleg van een
fietspad om het parkeerterrein heen naar de Cattenbroekerdijk.
Voor circa 700 fietsen worden stalmogelijkheden geboden met eenvoudige houten planken en palen. Deze
stallingen worden verspreid over het recreatie-eiland
aangelegd, met mogelijk een grotere bewaakte stalling
bij de hoofdentree (nader te bepalen met exploitant).
Een gecombineerde dienstweg/fietspad op het recreatie-eiland biedt de mogelijkheid met de fiets tot vlakbij
de (strand)voorzieningen te komen.
Wandelen
Rond de plas komt een doorgaande wandelroute van
circa 4 km. Over de Potterspromenmade, De Hollandse
kade en langs de zuidelijke en westelijke oevers van

de Recreatieplas Cattenbroek. De verharding van de
Potterspromenade en van het westelijke oeverpad
bestaat, aansluitend op de paden van Waterrijk Woerden, uit halfverharding. De paden langs de Hollandse
kade en de zuidelijke oever zijn informeler uitgevoerd
met breuksteen (Grauwacke). Op het recreatie-eiland
worden wandelpaden aangelegd waarmee, vanaf de
twee toegangsbruggen, de stranden en de voorzieningen worden bereikt. Vanwege het intensieve gebruik
zullen deze paden worden uitgevoerd in asfalt. De
exacte ligging van deze paden wordt bij het maken van
het inrichtingsplan bepaald.
Langs de westelijke rand van het recreatie-eiland is een
pad gelegen, dat de havenkant ontsluit.
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Ruiters
Aan de zuidkant van de boerenontsluitingsweg/toekomstig fietspad wordt een ruiterpad aangelegd, die
de Cattenbroekerdijk verbindt met Groenendaal en
Bravo 6B.
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5.2

Oeverinrichting

In het plan worden vier oevertypen onderscheiden:
strandoever
natuurlijke oever
verstevigde oever
beschoeide oever / damwand
Strandoever
Het recreatie-eiland wordt voorzien van een ruim 300
meter lange strandoever. Door glooiing in de oeverlijn
ontstaan twee baaien, die voor verschillende doelgroepen worden aangewend. Onder water loopt het
strand onder een flauwe helling van circa 6 % het water in tot een diepte van 1,40 meter. Dit is het met een
ballenlijn gemarkeerde ondiepe zwemgedeelte. Op het

land wordt een strandzone aangelegd van 15 tot 30
meter breedte onder een flauwe helling van circa 6 %
Natuurlijke oever
De oevers van de plas en van de eilanden worden
zoveel mogelijk als natuurlijke oever zonder beschoeiing aangelegd. Om dit te bereiken worden rond de
waterlijn flauwe taluds toegepast van maximaal 1:3 en
worden waar mogelijk plasbermen aangelegd, waarin
zich een oevervegetatie kan ontwikkelen.
De oevervegetatie ontmoedigt het zwemmen vanaf
de oevers in belangrijke mate. Op een aantal plaatsen
wordt de mogelijkheid geboden met bootjes de kant te
bereiken of om te vissen door de aanleg van steigers.
Bij de uitwerking is aandacht vereist voor de bereikbaarheid van vissteigers voor rolstoelgebruikers.
Verstevigde oever
Waar de aanleg van natuurlijke oevers niet mogelijk is
vanwege de kans op oeverafslag door golfslag worden
verstevigde oevers aangebracht. Deze oevers, die ook
een flauw onderwatertalud en plasberm hebben,
worden voorzien van een versteviging, bijvoorbeeld in
de vorm van stortsteen.
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Beschoeide oever/ damwand
Waar nodig voor het gebruik of vanwege beperkte
ruimte worden oevers voorzien van een houten beschoeiing of damwand. Dit is met name het geval rond
het water tussen de twee eilanden, dat door zijn beschutte en centrale ligging als haventje wordt ingericht
voor het aanmeren en stallen van kleine recreatievaartuigen.
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5.3

Groenstructuur en reliëf

Relief en beplanting worden ingezet om een
aantrekkelijk landschappelijk kader te bieden voor
recreatie. Boombeplanting wordt ingezet voor een
ruimtelijke geleding, maar ook om schaduw en luwte
te verschaffen. Grasvelden geven het gebied ruimtelijkheid en zijn zeer functioneel voor het gebruik van
ligweide tot sport- en evenemententerrein.
Relief
Op het recreatie-eiland wordt relief ingezet om beschutting te creëren en om een glooiende landschap te
maken, dat aanleiding biedt tot verschillende vormen
van gebruik. Langs de zuidzijde wordt het eiland voorzien van een aarden wal van circa 3 meter hoogte, die
aan de buitenzijde strak en stijl is en aan de binnenzijde flauw en glooiend. Hiermee wordt beschutting
gegeven ten opzicht van het beeld en geluid van
de A12 en wordt het eiland ruimtelijk afgeschermd,
waardoor een zekere intimiteit ontstaat. De stijle kant
ontmoedigt bovendien gebruik en toegang aan de
zuidzijde van het eiland, terwijl de glooiende zijde als
speelterrein en ligweide kan fungeren en als natuurlijke tribune voor evenementen. Een aantal losse
heuveltjes geleden de strandzone van de speelweide.
Een strak dijkvormig talud langs de westzijde van het
recreatie-eiland markeert de haven en scheidt deze van
de speel- en ligweiden en het strand.

wordt bepaald door een kader van beplanting op de
oevers rondom de plas en beplanting op de eilanden.

CATTENBROEK

De westelijke oever
De beplanting langs de westelijke oever bestaat uit
grastaluds en oevervegetatie langs het oeverpad. Bij
de kleine verblijfsplek halverwege de oever wordt
met enkele bomen een beschutte plek gemaakt. Bij de
doorsteek van de plas naar de Cattenbroekerdijk wordt
met fruitbomen een aantrekkelijke plek gemaakt voor
spelen en picknicken. Beplanting in de tuinen en op de
erven tussen het oeverpad en de Cattenbroekerdijk vormen een afwisselend groen decor.

Groenstructuur
De groenstructuur van de Recreatieplas Cattenbroek
Reliëf op het recreatie-eiland.
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De noordelijke oever
De beplanting van de noordelijke oever wordt bepaald
door de wijk Waterrijk Woerden. Deze bestaat bij
het villapark uit het oeverpad en een laanbeplanting.
Op eiland 4 komt een oeverparkstrook met gras en
verspreide boomgroepen, terwijl de Potterspromenade
bestaat uit een talud met oevervegetatie en een laanbeplanting, met daarachter de houtwal van de Potterskade.
De oostelijke oever
Langs de oostelijke oever bepaalt de inrichting van de
natuur/ moeraszone het beplantingsbeeld, met riet en
ruigte. Direct langs de plas ligt de inversierug die alleen
met ruw gras is beplant. Op de achtergrond bepaalt het
hakhout op de Hollandse kade het beeld.
De zuidelijke oever
De smalle oeverzone langs de zuidelijke oever heeft
een ruw gras en natuurlijke oevervegetatie tot aan de
weg cq fietspad. Langs de zuidrand wordt deze weg
voorzien van een bomenrij. Met deze bomenrij wordt
gestreefd het groene kader rond de plas te omsluiten
en een aantrekkelijk beeld en verblijfsklimaat op deze
route te krijgen, echter zonder het doorzicht geheel
onmogelijk te maken. Door de keuze van boomsoort en
planafstand wordt vanaf de A12 zicht onder en/of door
de boomkronen geboden op de plas.
Rond het parkeerterrein wordt de dichtere beplanting
geplaatst in de vorm van een stevige bomensingel met
struiken, die het parkeerterrein omsluit.
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Recreatie-eiland
De beplanting op het recreatie-eiland sluit aan op de
inzet van relief. De basis van de beplanting vormt een
uitgestrekte grasmat, die aansluit op het zandstrand.
Afhankelijk van de gebruiksdruk wordt het gras als
speelgazon of als bloemrijk grasland beheerd.
Het dijkvormig talud langs de westrand krijgt een laanbeplanting van twee rijen bomen, waardoor de ruimtelijke werking wordt versterkt en het haventje een wand
krijgt en nog meer luwte. De wal langs de zuidelijke
rand wordt op de steile zuidhelling voorzien van een
heesterbeplanting van landschappelijke soorten zoals
meidoorn en veldesdoorn. Hierdoor ontstaat een ondoordringbare beplanting en kan het steile talud eenvoudig worden beheerd. Aan de binnenzijde worden
op de glooiende hellingen boomgroepen geplaatst
dwars op de helling, waarmee de helling ruimtelijk
wordt geleed en er beschutte plekken ontstaan. Door
boomsoorten toe te passen met een transparante kroon
wordt een aantrekkelijke filtering van het zonlicht
bereikt en blijft de grasmat gezond. Afhankelijk van de
uiteindelijke bodemgeschiktheid kan daarbij gedacht
worden aan bijvoorbeeld Robinia pseudoacacia of Acer
saccharinum ‘Pyramidale’. Ook de heuveltjes op de
grens tussen gras en zand worden als eilandjes voorzien
van een boomgroep. Op de terp, waar de bebouwing
wordt geplaatst, worden op plekken strategische nog
enkele boomgroepen of solitairen geplaatst. Uiteraard
in overleg met de exploitant nader te bepalen.
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Verenigingseiland
Op het eiland, dat beschikbaar wordt gesteld voor gebruik door verenigingen, zal door een beplanting van
bijvoorbeeld elzen langs de randen enerzijds beschutting worden gecreërd en anderzijds het zicht op het
eiland enigszins worden onttrokken. In overleg met de
toekomstige gebruikers zal dit verder worden uitgewerkt.

5.4

Bebouwing en voorzieningen

Gebruiksmogelijkheden
Het gebied op en rond de eilanden biedt door de
inrichting verschillende recreatieve gebruiksmogelijkheden.

voor verhuur van bootjes en waterfietsen. De waterdiepte en de bodem wordt geschikt gemaakt voor het
gebruik door onder andere de eventuele gebruikers
van het verenigingseiland.
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Strand
Langs de gehele noordelijke en oostelijke oever bevindt
zich een strandzone van 15 tot 30 meter breed. De
zone bestaat uit twee baaien, wat de mogelijkheid
biedt deze door hun inrichting en beheer op specifieke
doelgroepen te richten. Bijvoorbeeld een strand gericht
op gezinnen met jonge kinderen met daarop gericht
toezicht en (water)speelvoorzieningen en wat meer
afgelegen een strand voor jongeren met bijvoorbeeld
een voorziening voor beachvolleyball.

Parkeerterrein
Het parkeerterrein biedt naast de noodzakelijke parkeergelegenheid ook mogelijkheden voor incidenteel
gebruik voor kleinschalige evenementen.

v.b.n.o.: Veldesdoorn, Meidoorn, Robinia
Pseudoacacia.

Haven
Het water tussen westelijk oeverpad en het recreatie-eiland kan als beschutte recreatiehaven worden gebruikt.
Om dat te bereiken worden de oevers zodanig ingericht, dat het water bereikbaar is. Op de kop van het
parkeergebied bij de entrees naar de eilanden kan een
pleintje met bankjes uitzicht bieden over het levendige
haventje. Een goede locatie ook voor een mobiele ijskraam of kiosk van de exploitant. Steigers en vlonders
langs de randen van de eilanden maken aanmeren en
wandelen langs het water mogelijk. Een prima plek
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Speel- en ligweiden
Direct aansluitend op de strandoevers bevinden zich
speel- en ligweiden. Deze bestaan deels uit vlakke
velden, geschikt voor balsport en evenementen en
deels uit glooiingen die uitnodigen tot zonnen, spel en
die als natuurlijke tribune kunnen dienen bij evenementen. Aansluitend op het strand voor gezinnen kunnen picknickbanken, barbecueplaatsen en speelvoorzieningen voor jonge kinderen worden opgenomen.
Boomgroepen bieden beschutting.
Evenementenveld
Een deel van de speel- en ligweiden is ook bruikbaar
voor evenementen. Hiertoe wordt een groter deel relatief vlak gehouden en vrij van obstakels. Voor jongeren
maakt het de ruimte daarmee ook geschikt voor balsport. De glooiingen rondom fungeren als natuurlijke
tribunes. Door het opkronen van de bomen hoeven de
bomen geen grote belemmering te vormen.
Attractie
Een deel van de glooiende wal wordt nader ingericht
en voorzien van attracties, zoals bijvoorbeeld een
speeltuin of survivalbaan. Ten behoeve van toezicht
en exploitatie wordt de toegankelijkheid van dit deel
van maximaal 5.000 m2 gereguleerd. De eventuele
scheidingen die daarvoor worden toegepast moeten
het groene beeld ondersteunen. Dus bijvoorbeeld geen
schuttingen, wel hagen. Bij voorkeur ook zicht op en
in het deelgebied, waardoor het ruimtelijk deel blijft
uitmaken van het geheel.
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Bebouwing
In de plankaart is schematisch aangegeven hoe bebouwing wordt opgenomen in het recreatiegebied.
Daarvoor is uitgegaan van de maximale omvang die het
bestemmingsplan toelaat. Indien meer bebouwing is
gewenst moet een bestemmingsplanprocedure worden
doorlopen. Voor het ontwerp van bebouwing wordt
een architect ingeschakeld. Bebouwing wordt ontworpen onder supervisie van de gemeente Woerden aan de
hand van vooraf vast te leggen randvoorwaarden.
Horeca
Centraal op het eiland, maar niet te ver van het parkeerterrein is in het masterplan een gebouw ten behoeve van een horecavoorziening geprojecteerd.
Vanuit deze strategisch locatie wordt aangesloten op
de beide stranden, op het evenemententerrein en op
een eventuele toe te voegen attractie. Door ligging op
een terp wordt deze positie nog versterkt. De uitstraling van het gebouw ondersteunt het groene recreatieve karakter van het eiland. Er zijn geen storende
achterkanten (blinde gevels, distributieplatforms). Het
gebouw mag als icoon wel een markant bouwwerk zijn.

Attractie
Niet in de masterplankaart getekend is eventuele
bebouwing ten behoeve van een aanvullende attractie
op het recreatie-eiland, die een jaarrond exploitatie
mogelijk maakt. Aangezien de aard van dit gebouw
nog niet bekend is, zijn slechts algemene uitgangspunten geformuleerd ten aanzien van de aard van deze
bebouwing:
- De bebouwing is ondergeschikt, dus niet groter dan
het horecagebouw of sluit er op aan.
- De bebouwing is ingebed in de landschappelijke setting. Deels bouwen in de helling, begroeide gevels en
daken verdienen de voorkeur.
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Botenhuis
Ten behoeve van opslag en verhuur van boten en toezicht op de haven is een botenhuis geprojecteerd aan
het water langs de westelijke rand van het recreatieeiland.
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Kiosk
Indien uit oogpunt van exploitatie van het recreatiegebied gewenst, is het voor de exploitant mogelijk
een of meer kleine kiosken op te nemen in het gebied,
bijvoorbeeld voor verkoop van versnaperingen of voor
toegangscontrole. Deze kiosken zijn niet weergegeven
in de masterplankaart.
Verenigingen
Ten behoeve van de huisvesting van de niet-commerciële verenigingen mag op het beoogde verenigingseiland een bouwwerk worden opgericht. Dit gebouw
wordt gekenmerkt door eenvoud in vorm en kleur- en
materiaalgebruik.
Oever en water
De inrichtingen en afwerking van de oevers is afgestemd op het gewenst gebruik en gericht op kostenbewustzijn bij aanleg en beheer.
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Stranden
De stranden worden aangelegd met de hellingshoeken
zoals vastgelegd in de normen voor zwemwatervoorzieningen tot een diepte van maximaal 1.40 meter.
Deze grens wordt gemarkeerd met een drijvende ballenlijn. Er bevindt zich geen beschoeiing in de strandoever. Ter bescherming tegen afslag zijn de uiteinden
van de strandoever voorzien van landhoofden, die
tevens de mogelijkheid bieden van uitzichtpunt aan het
water. Voorgesteld wordt bij de nadere inrichting van
deze landhoofden gebruik te maken van de keien uit
de ijstijd, die bij de winning van zand uit de plas zijn
verkregen.

Voorgesteld wordt de funderingen van de zandwininstallaties te benutten voor de aanleg van bijvoorbeeld steigers of zonplatforms in de strandoever.
Daarbij wordt rekening gehouden dat duiken in ondiep
water wordt voorkomen.
Haven
In de haven wordt de oever- en bodemafwerking
afgestemd op het gebruik. Een ondiepe zandoever ter
plaatse van steigers voor kano’s en diepere oevers bij
botensteigers en beschoeide kanten waar boten kunnen aanleggen. Ook ten behoeve van de duiksport is
een zandbodem gewenst, die (snel) afloopt naar diep
water in een gemarkeerde veilige zone, vrij van boten.
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Steigers
Voor het aanleggen van bootjes en om te kunnen
wandelen langs de waterkant worden steigers aangelegd met name in de haven aan de westzijde van het
recreatie-eiland. Onderscheid wordt gemaakt tussen
lage steigers voor kano’s aan ondiep water en hogere
steigers aan dieper water voor kleine boten en waterfietsen
Drijvende voorzieningen
Aanvullend op de voorzieningen op het land kunnen
drijvende voorzieningen worden aangebracht in de
plas, bijvoorbeeld als duikplatform of om te zonnen.
Drijvende voorzieningen zijn voor jongeren een uitdaging om te zwemmend of varend bereiken en om zich
af te zonderen. Deze voorzieningen zijn niet opgenomen in de plankaart.

5.5

Verenigingen
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Het eiland dat wordt aangelegd ten behoeve van
eventuele huisvesting van verenigingen is in de masterplankaart uitgewerkt met een mogelijke inrichting.
De uiteindelijke inrichting wordt betaald en bepaald
door de geinteresseerde verenigingen – in overleg met
de gemeente Woerden – binnen een aantal randvoorwaarden:
- Beperkt aantal (maximaal 12) parkeerplaatsen
- groene inrichting en aankleding
- geen zicht op opslag
- geen hekken, anders dan een hoogwaardig
toegangshek
Ten aanzien van bebouwing zie 5.4.
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6.1
Financiële haalbaarheid
Het Masterplan Recreatieplas Cattenbroek vormt de basis voor de realisatie van de inrichting van de Recreatieplas Cattenbroek. Op basis van het Masterplan is ook
de financiële haalbaarheid van het plan getoetst. Uit
deze toets wordt geconcludeerd dat realisatie van het
plan, zoals beschreven in dit masterplan, in hoofdlijnen
binnen het beschikbare budget mogelijk is. Afhankelijk
van het al of niet verkrijgen van subsidies worden
bij de planuitwerking optimalisaties doorgevoerd en
het voorzieningenniveau beperkt of uitgebreid. Het
ondernemingsplan van de te selecteren exploitant zal
daarnaast ook van invloed zijn op de planuitwerking en
het voorzieningenniveau.

6.2
Selectie exploitant
Op basis van het masterplan en een uitwerking in het
op te stellen aanbestedingsdocument wordt een partij
geselecteerd die het recreatiegebied gaat exploiteren
en daarmee ook het beheer op zich neemt. Voor deze
selectie worden selectiecriteria opgesteld. De mate
waarin uitvoering wordt gegeven aan de in dit masterplan geformuleerde doelen is daarbij een belangrijk
criterium.
In samenwerking met de geselecteerde exploitant
wordt het masterplan uitgewerkt tot een inrichtingsplan. De uitvoering van het plan in hoofdlijnen (grondwerk, infrastructuur, beplanting) vindt plaats onder
regie van de gemeente Woerden. De verdere invulling
met bebouwing en voorzieningen wordt door de exploitant gerealiseerd. Over de exacte scheiding tussen
beide delen worden nadere afspraken gemaakt,

evenals de op te stellen huur- of gebruiksovereenkomst. Uitgangspunt daarbij is, dat het eigendom van
de grond bij de gemeente Woerden blijft maar dat een
langdurige gebruiksovereenkomst wordt gesloten met
de verplichting van openstelling en beheer.
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6.3
Verenigingseiland
Het eiland dat ten behoeve van gebruik door niet-commerciële verenigingen ter beschikking wordt gesteld
wordt ‘bouwrijp’ geleverd. Dat wil zeggen, op hoogte
gebracht, voorzien van beschoeiing waar nodig en
ontsloten tot aan de entree van het eiland met een
dam en nutsvoorzieningen. De overige inrichting wordt
bepaald door de gebruikers in overleg met en ter goedkeuring van de gemeente Woerden en voor kosten van
de gebruikers. Met de toekomstige gebruikers worden
langdurige gebruiksovereenkomsten gesloten.
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6.4
Beheer
Ten aanzien van de grenzen van beheerseenheden en
verantwoordelijkheden van de verschillende gebruikers op en rond de Recreatieplas Cattenbroek worden
nadere afspraken gemaakt, waarbij ook de gewenste
beheerniveaus worden vastgelegd. De openbaarheid
van de oevers en de aandacht voor natuurontwikkeling
met name aan de oostelijke oever zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Ten aanzien van veiligheid en
ordehandhaving en het opstellen en handhaven van
reglementen ten aanzien van het gebruik van het
water (bijvoorbeeld niet door mechanisch aangedreven
vaartuigen) neemt de gemeente Woerden haar verantwoordelijkheid.
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Bijlage Eisen/Wensen Stichtse Rijnlanden
Voor het plan moet een Keurvergunning worden
aangevraagd. Het aanvraagformulier downloaden van
website: www.Hdsr.nl
De behandeltijd is 6 - 8 weken en is kosteloos.

Mochten er aan de plas steigers komen dan is dit ook
vergunningsplichtig. Het beleid hieromtrent: een max.
overstek van 1 meter, geen palen in de watergang,
dek minimaal 30 cm boven de hoogste waterstand.
Mag uitsluitend gemaakt worden van niet uitlogende
materialen

Schuine taluds in beheer bij HDSR dienen onder een
verhouding van maximaal 2:3 te worden aangelegd.
Voor het gebied tussen de plas en de A12 is het toekomstig (te verhogen) peil nog niet vastgesteld.

Evt. natuurvriendelijke oevers e.d. zijn niet verplicht
maar vallen wel onder de keurvergunningsplicht

Het overtollige water wordt afgevoerd en benut in de
polder Rapijnen. Hier zal dus een verbinding moeten
worden gemaakt via een stuw/uitlaat.

Beschoeiingen vallen daar ook onder. Deze dienen
ten minste 30 cm boven de hoogste waterstand uit te
komen. Zij komen te staan op de overgang van land
naar water. Mogen uitsluitend van niet uitlogende
materialen gemaakt worden.
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Er zullen peilscheidingdammen aangebracht moeten
worden. Het onderhoud hiervan komt te liggen bij de
vergunninghouder/eigenaar.
Om te kunnen voldoen aan de schouwplicht, het jaarlijks onderhoud, zullen voorzieningen moeten worden
getroffen e.e.a. afhankelijk hoe dit onderhoud geschiedt: met een kraan (schouwpad) of met de maaiboot (schuine oprit).
Mocht er beplanting rondom de plas komen (bomen/
struiken e.d.) dan een zone van 2 meter vanaf de insteek vrij houden. De bomen dienen minimaal 7 meter
H.O.H. uit elkaar te staan.
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