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Onderwerp:  
 

Ontwikkelingen botenhelling 

Kennisnemen van: 
 

Ontwikkelingen in de realisatie van een botenhelling in onze gemeente. 

Inleiding: 
 

Op 30 maart 2017 is door het college van burgemeester en wethouders een toezegging gedaan aan de 
gemeenteraad om de waterrecreatie faciliteiten aan te vullen (T-473 op de Politieke Agenda). De 
gemeenteraad heeft in bovengenoemde raadsvergadering prioriteit gesteld aan een drinkwatertappunt ten 
opzichte van de wens voor een botenhelling. Op 12 september 2019 is het watertappunt aan de Noord 
IJsselkade te Oudewater officieel geopend door de wethouder en de Oudewaterse waterrecreatie 
werkgroep. De zoektocht naar een locatie voor een botenhelling in onze gemeente heeft in de tussentijd 
niet stilgelegen. Hierbij informeren wij u graag over de ontwikkelingen in de realisatie van de botenhelling. 
 

Kernboodschap: 

 

De zoektocht naar een locatie voor een botenhelling langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel leidde in 
2018 tot locatie het Vette Varken. De locatie Vette Varken blijkt niet haalbaar waarna er een nieuwe locatie 
is gevonden voor de botenhelling. 
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Het Vette Varken is een locatie aan de Goudsestraatweg te Oudewater in gebruik bij  het 
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR).  Het HDSR stond en staat positief tegenover de 
ontwikkeling van een botenhelling aan de Gekanaliseerde Hollandse IJssel.  
 

Vanaf 2018 zijn de gemeente Oudewater en het HDSR in gesprek geweest over de mogelijkheid van een 
botenhelling op het Vette Varken, dat heeft een nieuwe impuls gekregen bij het aantreden van een nieuw 
college. De locatie het Vette Varken leek van alle opties de meest kansrijke locatie en sinds 2019 zijn de 
gesprekken opnieuw geopend. Samen met het HDSR hebben is de situatie uitgezocht. In november 2019 
heeft het HDSR een document met vestigingsvoorwaarden opgesteld voor deze botenhelling. Helaas is de 
conclusie dat de locatie Vette Varken toch minder geschikt is dan gedacht om verschillende redenen. Het 
eigendom van deze locatie is versnipperd tussen privaat eigendom, provinciaal eigendom en eigendom van 
het HDSR. Aankoop van de volledige locatie door het HDSR is in de loop der  jaren niet gelukt. Daarnaast 
kan het HDSR met een botenhelling op hun perceel hun noodzakelijke werkzaamheden niet uitvoeren. Ten 
eerste omdat de helling bereikbaar moet blijven. Ook is er  gebrek aan ruimte voor parkeerplaatsen van 
auto’s met aanhangers van de te water gelaten boten in combinatie met ruimte voor opslag en 
werkzaamheden voor de HDSR. Al met al is er te weinig ruimte voor een botenhelling op deze locatie.  
 

Echter is er dit jaar een andere kansrijke locatie gevonden, namelijk de herinrichting van het gebied 
Westerwal. Binnen dit project zijn er mogelijkheden om een botenhelling te realiseren en de botenhelling 
wordt nu in dit project meegenomen. Doordat de combinatie wordt gezocht in een vroege projectfase van 
het project Westerwal, kunnen we goed bekijken of en hoe een botenhelling op deze locatie gerealiseerd 
kan worden. Het hoogheemraadschap ziet de Westerwal ook als een wenselijke locatie voor een 
botenhelling. 
 

Financiën 

Indien de realisatie van een botenhelling binnen het project Westerwal kan plaatsvinden, dan zal het 
gelabelde budget vanuit recreatie en toerisme voor de botenhelling hiervoor worden ingezet. 
 

Vervolg: 
 

Als de botenhelling definitief in het project Westerwal wordt opgenomen, dan stelt het college de 
gemeenteraad hiervan op de hoogte en kan de toezegging T-473 afgedaan worden.  
 

Bijlagen: 
 

 De secretaris,      De burgemeester (wnd.), 

     

 ir. W.J. Tempel      W.G. Groeneweg 

 


