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Algemene Regel Wegen 'wielerrondes, toer tochten en looprondes' 

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen: 

overwegende dat het op grond van artikel 8 van de Keur wegen waterschap Scheldestro
men 2011 (hierna: de Keur) verboden is om zonder ontheffing van het bestuur een weg te 
gebruiken en activiteiten uit te voeren op waterschapwegen; 

overwegende dat het houden van wielerrondes, toertochten en looprondes regelmatig 
voorkomt en dat het wegenbelang daarbij voldoende wordt gewaarborgd door het stellen 
van algemene regels; 

gelet op artikel 83 lid 3 Waterschapswet en artikel 15 van de Keur; 

BESLUIT 

vast te stellen de Algemene Regel Wegen 'wielerrondes, toertochten en looprondes'. 

Geen ontheffing krachtens art ikel 8 van de Keur is vereist voor het houden van een wieler
ronde, toertocht of loopronde (verder: evenement), indien wordt voldaan aan de volgende 
voorschriften: 

Voorschr i f ten: 

Degene die een evenement als bedoeld in art ikel 8 van de Keur organiseert voldoet aan de 
volgende voorschriften: 

1. indien het verkeer geregeld wordt, dan dient dit geregeld te worden door gecert i f i
ceerde verkeersregelaars of de poli t ie; 

2. indien er borden geplaatst moeten worden dient dit in overleg te gebeuren met de 
plaatselijke polit ie en de waterschapsopzichter van het betreffende district (zie bij lage 
4). Hiertoe dient de organisatie t i jd ig , maar zo mogelijk 1 maand voor het evenement 
met de opzichter in contact te treden; 

3. de organisatie dient zich op de hoogte te stellen dat er op de dag(en) van het evene
ment geen wegwerkzaamheden en/of andere activiteiten plaatsvinden. Info over ac
tuele wegwerkzaamheden kan bij het waterschap, afdeling Wegen, worden opge
vraagd. 

4. de organisatie dient de bewoners van woningen en gebruikers van percelen gelegen in 
de omgeving van het evenement in kennis te stellen van de t i jdel i jke verkeersmaatre
gelen; 

5. er mag geen gebruik worden gemaakt van wegenverf; 
6. direct na het evenement dienen (route)borden en het achter gebleven afval te worden 

verwi jderd; 
7. de organisatie dient maatregelen te nemen die voorkomen dat het waterschap, dan wel 

derden, als gevolg van deze vri jstell ing schade l i jden; 
8. de organisatie dient zelf alle overige benodigde toestemmingen (provincie, gemeenten 

etc.) aan te vragen. 



Toelichting 

De begrippen die zi jn gedefinieerd in de Keur zi jn ook van toepassing voor de bepalingen in 
deze Algemene Regel. 

In deze Algemene Regel wordt onder een 'evenement' verstaan, het houden van: 

wielerrondes, inclusief mountainbikerondes; 
toertochten (onder andere met oldtimers en aanspanningen); 
looprondes (zoals hardloop- en wandelrondes) 

Onder het regelen van het verkeer wordt verstaan: toeschouwers/aanwezigen ten behoeve 
van de verkeersveiligheid groepsgewijs een kruispunt en/of een weg laten passeren, waar
bij gebruik wordt gemaakt van gecertificeerde verkeersregelaars en materieel of dit wordt 
geregeld door de polit ie. 

Plaatsing van t i jdel i jke routebordjes ten behoeven van het evenement is toegestaan. 

Deze Algemene geldt niet voor het houden van motorcross races en voor evenementen 
waarbij sprake is van een verkeersomleiding en/of afsluitingen van waterschapswegen, 
zoals bijvoorbeeld bi j (muziek)festivals, braderieën, etc. Dan is of kan er sprake zi jn van 
een verkeersplan en dient hiervoor al t i jd een toestemming bi j het waterschap te worden 
aangevraagd waarbij di t verkeersplan ter goedkeuring moet worden bijgevoegd. 

Toepassingsgebied 

De Algemene Regel is van kracht voor de bij het waterschap in beheer zijnde openbare 
wegen, fietS'/voetpaden en opengestelde onderhoudspaden. Wij verwijzen voor dit laatste 
naar de twee beheerkaarten waarop is aangegeven welke onderhoudspaden wel en niet 
zi jn opengesteld. Deze beheerkaarten zi jn opgenomen in het Natura 2000 (ont-
werp)beheerplan Deltawateren en zi jn te vinden op de website van Rijkswaterstaat. 

Meldplicht 

Voor deze vrijgestelde activiteit geldt geen meldplicht. 

Bijlage 4 : Nadere informatie opzichters 

Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 12 oktober 2016. 

Het dagelijks bestuur van 
waterschap Scheldestromen 

secretaris directeur dijkgraaf 


