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Kennisnemen van 
Vaststelling richtlijnen toepassing gemeentelijke trappen bij watergangen in de openbare ruimte door het college van 
B&W. 
 
   
 
Inleiding 
Achter de Hoge Rijndijk nabij de Kwakelbrug ligt het Jaagpad langs de Oude Rijn. Op deze plek ligt een recreatieve route 
en een verblijfsplek aan het water. Zomers, wanneer het warm en zonnig is, wordt op deze plek gezwommen. Om weer 
uit het water te komen hebben onbekenden hiervoor een trap geplaatst. Deze zit vast in gemeentegrond en door 
natrekking (5:20 BW) is de gemeente eigenaar geworden van deze trap. Daarnaast is deze trap zonder vergunning 
geplaatst (artikel 2.1 WABO). Deze trap is niet in beheer bij gemeente Woerden. De trap zorgt ervoor dat deze uitnodigt 
om te zwemmen op deze plek, terwijl het hier geen zwemwater betreft. Zwemmen is dan ook niet toegestaan en 
ongewenst mede ook omdat hier een drukke recreatieve vaarroute is. Toch wordt hier gezwommen wat tot gevolg heeft 
gehad dat bewoners hierover meerdere meldingen hebben gedaan wegens overlast en angst voor ongelukken. Vanuit de 
gemeente wordt tot op heden de locatie, bij zwemweer, meegenomen door het jongerenwerk, de boa’s en de politie om 
op gedrag te sturen. De bewoners en het vaarverkeer blijven ondanks de inspanningen op warme dagen overlast houden 
van het zwemmend publiek. Het verzoek van de omgeving is om de trap te verwijderen zodat zwemmen minder 
interessant wordt. 
 
 
 
  
 
   
 
Kernboodschap 
Tot nu toe is er geen helder en eenduidig kader als het gaat om trappen bij watergangen. Het is daarom moeilijk om te 
bepalen of deze trap nu weg moet of moet blijven. Op advies vanuit openbare ruimte en openbare orde & veiligheid heeft 
het college de volgende richtlijnen vastgesteld; 
Richtlijn 1. Er is ter plaatse sprake van aangewezen zwemwater of er is sprake van een omgeving waarbij het zeer 
aannemelijk, met een beperkt risico, is dat dit voor recreatieve doeleinden wordt gebruikt (bijv. Westdampark); 
Richtlijn 2. Waar water grenst aan openbaar gebied en de kant tenminste 80 cm of hoger en loodrecht is t.o.v. het 



waterpeil kunnen trappen i.v.m. de veiligheid worden toegepast; 
Richtlijn 3. Trappen mogen niet door particulieren in openbaar gebied worden geplaatst en mogen door de gemeente 
worden verwijderd. Een trap vanuit water naar openbaar gebied is daarmee expliciet een gemeentelijke recreatieve 
voorziening en/of een gemeentelijke veiligheidsvoorziening en wordt daarom altijd in opdracht van de gemeente 
geplaatst. 
 
   
 
Financiën 
Beheer en onderhoud van gemeentelijke trappen in watergangen maken onderdeel uit van IBOR en daarmee gedekt uit 
de IBOR begroting. Het vaststellen van de richtlijnen heeft geen begrotingsgevolgen. 
 
   
 
Vervolg 
Over de nieuwe richtlijnen wordt middels de reguliere kanalen gecommuniceerd. De omgeving van de trap bij de 
Kwakelbrug wordt schriftelijk geïnformeerd over het besluit, gevolgen en de uitvoering. Ook zal de wijkambtenaar met de 
omgeving nader overleggen hoe de omgeving leefbaar te houden. 
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