Rietplas West
Samenvattend plan van aanpak

Watersportstrand – kanobaan – visvijver – e.o.

Grote Rietplas Westzijde Overzichtstekening

Een Plan van Aanpak Westzijde Grote Rietplas Emmen
In november 2018 is door de Wijkverenigingen Rietlanden en Parc Sandur een visie gepresenteerd
over de verdere ontwikkeling van het gebied rond de Grote en Kleine Rietplas. In vervolg daarop
hebben beide wijkverenigingen besloten en aangekondigd een specifiek plan te ontwikkelen voor
de westzijde van de Grote Rietplas,te weten de westelijke oever van de Grote Rietplas, de
kanobaan, de visvijver en de tussenliggende grasstroken, wegen, paden en parkeerplaatsen.
Hoewel er nog slechts minimale voorzieningen aanwezig zijn voor sportbeoefenaren en recreanten
wordt het gebied toch in toenemende mate gebruikt voor verschillende vormen van al dan niet
georganiseerde recreatie. Mede door de voorgenomen oprichting van een roeivereniging en de
toename van de activiteiten van de watersportvereniging voor de kano- en zeilsport kan worden
verwacht dat het gebruik van het gebied al op korte termijn intensiever zal worden. De huidige en
toekomstige gebruikers van het gebied hebben daarbij allemaal hun eigen specifieke wensen voor
wat betreft de inrichting en de aan te brengen voorzieningen. Wensen die per gebruiker
verschillend en in enkele gevallen wellicht conflicterend zijn.
De beide wijkverenigingen hebben daarom het initiatief genomen om de verschillende vereisten
en wensen te inventariseren en, samen met de betreffende organisaties en groeperingen, te
komen tot een geïntegreerd voorstel aan de gemeente tot herinrichting van het gebied en
plaatsing van benodigde voorzieningen.
Voor de inventarisatie van wensen met betrekking tot de inrichting van het gebied en de aan te
brengen voorzieningen heeft een werkgroep van de beide wijkverenigingen gesproken met:
- de roeivereniging in oprichting,
- de vereniging Watersport Drenthe (kanovaren en zeilen),
- de Reddingsbrigade Zuidoost Nederland,
- de visvereniging Het Meuntje,
- de Mudbikers (mountainbikers),
- de jachthondenvereniging JTG Timing,
- de werkgroep Hond en Rietplas.
Bij een aantal van de gesprekken zijn ook wensen en zienswijzes aan de orde gekomen over aan te
brengen voorzieningen op andere lokaties dan de omgeving van de kanobaan. Deze blijven hier
echter buiten beschouwing.
Het was de bedoeling dat een eerste versie van dit plan van aanpak in een gezamenlijke
bijeenkomst zou worden toegelicht en besproken. Als gevolg van de corona-crisis heeft deze
bijeenkomst geen doorgang kunnen vinden en is de eerste versie aan alle betrokken organisaties
toegestuurd met het verzoek om commentaar en suggesties. Dit heeft geleid tot een aantal
aanpassingen. Ze zijn in onderstaande opsomming zo goed mogelijk opgenomen.

1. De roeivereniging, de watersportvereniging en de reddingsbrigade willen ieder, met behoud van
eigen identiteit, als voorlopige voorziening, een aantal grotere zeecontainers plaatsen voor de
opslag van boten en materiaal. Aanschaf en plaatsing ervan wordt door deze verenigingen in eigen
beheer en in onderling overleg uitgevoerd. Als lokatie daarvan is gekozen voor de zuidkant van de
bossages, zoveel mogelijk uit het zicht van de overliggende woningen.
2. De roeivereniging heeft behoefte aan een drijvende vlonder aan de kopse kant van de kanobaan
(bij de Boerweg). Hiertoe zal de huidige bestemming als hondenstrand moeten worden gewijzigd.
De werkgroep Hond en Rietplas heeft al te kennen gegeven dat deze lokatie, wat hen betreft, niet
geschikt is om als hondenstrand te dienen.
3. Verder behoeft de roeivereniging een drijvende vlonder aan de westoever van de Grote Rietplas.
Constructie en plaatsing wordt in eigen beheer uitgevoerd. Voor ontwerp en constructie van de
vlonders heeft de roeivereniging contact met het Technasium van het Hondsrug College.
4. De watersportvereniging heeft daarnaast ten behoeve van zeilers en kanoërs twee kleinere
opstapvlonders nodig. Eén in de kanobaan(oostoever) en één aan de westoever van de Rietplas.
5. De watersportvereniging vindt het belangrijk dat, om een breder vaargebied te krijgen, het
struikgewas langs beide zijden van de kanobaan regelmatig wordt gesnoeid
6. Om de kanobaan te ontlasten wil de visvereniging een aantal (40) vaste visstekken inrichten aan
de westzijde van de visvijver en nog enkele vaste visstekken aan de oostzijde ervan. Deze zouden
gemakkelijker vanaf de Siepeldijk bereikbaar gemaakt kunnen worden door middel van een
bruggetje of een dam over of in de Veldhuizerwijk. Een en ander conform het al eerder door de
visvereniging gevoerde overleg met de gemeente.
7. De visvereniging zou het toejuichen als direct ten noorden van de visvijver een klein
parkeerterrein wordt gerealiseerd, voor auto’s te bereiken door het bestaande zandpad vanaf de
Boerweg te verharden. Daartoe zou het daar aanwezige hek verplaatst moeten worden naar het
eind van het te verharden pad.
8. De visvereniging wenst een vissteiger voor minder validen ten noorden van de boothelling met
in de nabijheid daarvan enkele parkeerplaatsen.
9. Ook aan de oostkant van het schiereiland bij het strandje wordt een steiger voor vissers en
andere recreanten gewenst.
10. De keienoever tussen de boothelling en het schiereiland dient verbeterd te worden om het
vissen aldaar veiliger te maken.
11. De reddingsbrigade heeft, naast de te plaatsen zeecontainer, onbelemmerde toegang nodig tot
de aanwezige boothelling.

12. De jachthondentrainers oefenen hun actviteiten uit van april tot juni op maandagavonden
tussen 19.00 en 21.00 uur. Zij hebben geen specifieke voorzieningen nodig. Wel bestaat de wens
voor uitbreiding van goede parkeergelegenheid. De honden worden voortdurend aan de lijn
gehouden, met uitzondering van telkens één, onder apport staande, te trainen hond. Een groot
losloopgebied voor honden zou de activiteiten van de jachthondentraining belemmeren.
13. De werkgroep Hond en Rietplas kan instemmen met een door een hekwerk afgeschermd
losloopgebied voor honden in de omgeving van het zgn. Zweedse monument. In de nabijheid van
het Zweeds monument, maar met voldoende afstand tot het watersportstrand, wordt in het
losloopgebied een hondenzwemstrand aan de Rietplas gepland. In het gehele gebied rondom de
kanovijver blijven wandelaars met aangelijnde honden gewoon toegang hebben.
14. Op een aantal plaatsen in het gebied dienen palen met hondenpoepzakjes en afvalemmers te
worden geplaatst.
15. De mountainbikers kunnen ermee instemmen dat de mtb-route die straks door het geplande
hondenlosloopgebied zou lopen wordt verlegd naar de westzijde van de kanobaan en de visvijver.
Wel is het dan een wens om dat nieuw aan te leggen pad met gravel te verharden
16. De mountainbikers zouden het toejuichen als in de nieuwe route een heuveltje zou worden
aangelegd. Wellicht kan daarvoor zand gebruikt worden van de bestaande heuvel bij het
watersportstrand.
17. Alle gebruikersgroepen vinden het wenselijk tot noodzakelijk dat een toiletvoorziening wordt
geplaatst. De watersportvereniging en de reddingsbrigade hebben aangegeven ook een
warmedouchevoorziening noodzakelijk te vinden. De noodzaak voor een dergelijke
douchevoorziening is gelegen in het feit dat bij noodgevallen warme douches moeten kunnen
worden gebruikt om onderkoeling te voorkomen. Daarnaast is het een eis van overkoepelende
wedstrijdorganisaties om wedstrijden en evenementen te mogen organiseren.
18. Omdat het aantal activiteiten en autobewegingen in het gebied zal toenemen én omdat, onder
meer, de roeivereniging en de watersportvereniging van plan zijn regelmatig publiekstoegankelijke
activiteiten te organiseren, wordt uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen noodzakelijk geacht.
Mede om vandalisme tegen te gaan wordt het zeer wenselijk geacht dat de parkeerterreinen
worden verlicht.
19. Ten behoeve van de bereikbaarheid van de voorzieningen voor sporters en bezoekers is het
essentieel dat de locatie een, voor navigatieapparatuur herkenbaar, adres krijgt.

Tenslotte:

Hoe gaat het nu verder?
Een aantal organisaties was en is, zo is gebleken, al in gesprek met de gemeente over aan te
brengen voorzieningen in het gebied. We gaan ervan uit dat deze overleggen inhoudelijk coherent
zijn aan hetgeen in het kader van dit geïntegreerde plan naar voren is gebracht. Ook is het onzes
inziens raadzaam als bij het traject tot verkrijgen van vergunningen melding wordt gemaakt van
het overleg zoals dat onder auspiciën van de EOP’s Rietlanden en Woonparc Sandur is
georganiseerd en de overeengekomen resultaten en afspraken
Een aantal organisaties moet nu, als dat nog niet is gebeurd, nagaan welke vergunningen nodig zijn
en zelf het traject tot verkrijgen van die vergunningen opstarten.
Het was en is de bedoeling om de bewoners van de aangrenzende woningen tijdig in kennis te
stellen van het plan van aanpak. De geplande informatiebijeenkomst kon als gevolg van het
coronagebeuren niet doorgaan. De werkgroep zal daarom op korte termijn een verkorte versie van
dit Plan van Aanpak doen toekomen aan de bewoners van de tegenoverliggende woningen. Zodra
dat mogelijk is zal een inloopbijeenkomst worden georganiseerd waar ook de betreffende
verenigingen en organisaties nadere informatie kunnen geven over hun activiteiten in het gebied.

