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Rietplas recreatie plan: “Het Kralensnoer”. 
 

De Rietplas en omgeving is een groot recreatie gebied  van circa 420 ha dat in de jaren 90 is 

aangelegd, bedoeld voor sport en recreatie maar ook voor permanente en recreatieve bewoning.  

Het gebied wordt, zowel in de zomer als in de winter, druk bezocht en met name op zonnige dagen 

wordt er veel gerecreëerd op de verschillenden stranden. Bij winterse vorst en sneeuw wordt er 

volop geschaatst en slee gereden. Ook wordt er veel gesport, hardgelopen, hond uitgelaten en 

gewandeld. Daarnaast worden er jaarlijks een aantal evenementen georganiseerd.  

Gezien de vele dagelijkse bezoekers mag je stellen dat de Rietplas en omgeving duidelijk voorziet in 

een recreatieve behoefte in dit deel van Drenthe. 

Sinds de aanleg van de plas zijn er niet veel nieuwe ontwikkelingen geweest. Daarom hebben in 2018 

de EOP wijkverenigingen van Rietlanden en WoonparcSandur een toekomst visie rapport 

uitgebracht. Deze visie is aan de gemeente Emmen aangeboden en aldaar omarmd voor verdere 

ontwikkeling van het gebied. http://www.wijkverenigingrietlanden.nl/nieuws/overhandiging-visie-

kleine-en-grote-rietplas en https://www.woonparcsandur.nl/om-de-rietplas-visie  

Recent hebben de beide EOP’s een plan gemaakt voor het westelijk deel, nabij het watersport strand 

en de kanobaan, om hier meer activiteiten te stimuleren. Samen met de gemeente hebben de 

visfederatie, de roei vereniging en de watersport vereniging Drenthe dit plan opgepakt voor verdere 

invulling. http://www.wijkverenigingrietlanden.nl/nieuws/rietplas-west-ontwikkelingen  en 

https://www.woonparcsandur.nl/om-de-rietplas-visie  

Tevens heeft de gemeente  de voorbereiding gestart voor de particuliere bouw van een horeca 

gelegenheid aan de oostkant van de Grote Rietplas nabij de parkeerplaats. 

Om nieuwe initiatieven te stimuleren en commerciele activiteiten een kans te geven willen we samen 

met de gemeente een vervolg plan opstellen. Dit initiatief, met de werktitel, “Het Kralensnoer” geeft 

aan de hand van kralen rondom de Rietplas weer, welke activiteiten opgepakt en/of verder 

ontwikkeld kunnen worden. Elke kraal is op een a4 kort genoemd maar dient verder uitgewerkt te 

worden. Uiteraard kunnen er meer kralen toegevoegd worden als deze zich aandienen. 

Er zijn grote verschillen in “kralen” variërend van een kinderspeeltoestel tot de organisatie van een 

groot muziek festival en een groot commerciëel vakantiepark. 

Met dit plan hopen we dat de Rietplas en omgeving een toekomst bestendig, recreatief en 

commerciëel aantrekkelijk gebied wordt en blijft, welke voor Drenthe en Emmen een landelijk 

positieve uitstraling geeft. 







P
Waterspeeltoestel Pareldreef

afbeelding is een impressie vanuit twee kijkrichtingen van het gewenste water- en zandspeeltoestel

Doel:

Ervaringsspel voor kinderen uit de wijk en bezoekers van andere dorpen. 
Veel uit Nieuw-Amsterdam en Erica.

Financiering:

Bij levering via gemeente geen BTW opslag
Geoormerkt geld uit z.g. EOP-gelden van Wijkvereniging Woonparc Sandur , 
en budget 2021.
Er is een deel subsidie toegekend uit het Postcode Loterij Buurtfonds.
Met co-financiering gemeente 50/50

Stand van zaken:

Planontwikkeling loopt. Financiering is rond.
Van “buren” akkoord verkregen. Gemeente akkoord. 
Realisatie wordt opgestart. Uitvoering 2021 of 2022.



H

Horeca nabij Rietstrand (oostzijde plas)

Afbeelding als blikvanger. Voorbeeld is Brass in Nijmegen

Doel:

De realisatie van een aantrekkelijke en duurzame horecavoorziening die niet alleen 
toegevoegde waarde biedt aan bezoekers van de Grote Rietplas, maar ook meerwaarde 
heeft voor de wijkbewoners van Woonparc Sandur en de Rietlanden, onder andere door 
het toevoegen van openbare toiletten en een toenemende sociale controle.

Financiering:

Het is aan de horecaondernemer om de locatie in te richten en de horecavoorziening te 
exploiteren.

Stand van Zaken:

Om hier een horecavoorziening mogelijk te maken, is een bestemmingsplanwijziging 
nodig. Het concept bestemmingsplan is  zomer 2021 formeel ter inzage gelegd. Hierop is 
geen zienswijze ingediend. In oktober 2021 staat het bestemmingsplan op de agenda van 
de raad.
De zoektocht naar een geschikte horecaondernemer zelf gaat via een prijsvraag. Vanwege
de coronacrisis is dit traject  vertraagd. De uitvraag start op 23 september 2021. 
Naar verwachting kan de gemeente Emmen begin februari 2022 de winnende ondernemer
bekend maken. De winnaar kan het plan daarna verder uitwerken en omwonenden daarbij
betrekken, bijvoorbeeld door het organiseren van een informatiebijeenkomst.

(tekst gemeente Emmen. Bewerkt sept)



KS
Kinderspeelplaats bij Rietstrand.

 

Rietstrand waar een kinderspeelvoorziening gerealiseerd kan worden.

Doel: 
Veel gezinnen, met kinderen, vanuit de gehele zuidoosthoek van Drenthe en daarbuiten 
bezoeken de Rietplas. Met name in de zomer zijn er veel kinderen die gebruik maken van 
de speelvoorzening. Daardoor is een mooie speelvoorziening duidelijk van toegevoegde 
waarde voor de Rietplas en omgeving. Op zich kan zo’n plaats met speel en klim 
toestellen niet groot genoeg zijn. Deze voorziet echt in een grote behoefte voor bezoekers 
en andere recreanten.

Financiering: 
Het betreft hier openbaar gebied, dus een speelvoorziening zal door de overheid 
bekostigd moeten worden.

Stand van zaken:
Het huidige speeltoestel is eind 2020 helaas vernield. En is inmiddels verwijderd. 

De gemeente is bezig met een herstel plan. 
De gedachten gaan uit naar een speeltoestel of toestellen gecombineerd met water. Hoe 
en wat is nog niet bekend. 
Naar alle waarschijnlijkheid komen er een aantal ontwerpinrichtingen, waarbij het van 
belang is de jeugd van Emmen erbij te betrekken. De gemeente gaat voor kwaliteit met 
een hoge speelwaarde en goede communicatie.



B

BBQ plaatsen:

SOLID TWEEZIJDIG BOCHT
(leverancier Struyk) 6 st.
 R=3,00 uitw. -standaard grijs-

VLOERPLAAT
(leverancier Struyk) 12 st.
2,00 x 2,00 x0,16 m - standaard grijs-

SITSPOTS
(leverancier Velopa) 5 st.
ß740 mm, hoogte 410 mm -standaard grijs-

BOOMBAK WESTERPARK
(leverancier Struyk) 1 st.
1,40 x 1,40 x 0,80 m - standaard grijs-

Zand voor zandbed 250 mm (ca. 14m3)

zand 400 mm

Boren schroefdraad M20
voorzien van borgmoer

h.o.h. 150mm 6st.

bovenaanzicht bbq

NR DATUM WIJZIGING GET.

P R O J E C T L E I D E R

T E K E N A A R S C H A A L

F O R M A A T

T E K E N I N G N U M M E R W I J Z . N R

Afdeling / Team

P R O J E C T O M S C H R I J V I N G

S T A T U S

T E K E N I N G O M S C H R I J V I N G

B L A D   I N   B L A D E N

Gemeent Emmen
postbus 30001
7800 RA  Emmen FAX (0591) 68 55 99

TEL. (0591) 68 55 55
Vreding 5

IN

I:\ROI-VB\Tekeningen VB\Stad\Parc Sandur (50)\BBQ plaats Rietplas.dwg

Gemeente
Emmen

19-07-2018 Definitief Ontwerp fdl

Inrichting Openbare Ruimte

BBQ Plaats 
Rietplas
Emmen

Voorstel inrichting BBQ plaats
-
-

INTERN

M. van Klinken

F. Dussel

A3

1:50

50-0000-BBQ

1 1

C0

C0

Doel:

Mensen bij elkaar brengen. Gezamenlijke activiteit.
Bescherming van het grasveld en concentreren afval.

Financiering:

Onbekend

Stand van Zaken:

Vastgelopen door ontbrekende financiële middelen en cumulatie van eisen.



T

Trimbaan, Calisthenics 

Doel:
het stimuleren van sporten, bewegen en ontmoeten
Een Street Workout Park ook bekend als een "Calisthenics park" is een moderne invulling 
van de aloude trimbaan 
Er worden oefeningen uitgevoerd zoals Bootcamps, push-ups, pull-ups, dips en andere 
varianten. 
Recreatie, ontspanning, lichamelijke ontwikkeling

Financiering:
Nader te onderzoeken. De geoffreerde kosten zijn € 40.000 excl BTW. Incl. Tüv-keuring.

Stand van Zaken:
Er is een voorlopig ontwerp en een offerte. 
Het plan is ter bestudering bij de gemeente gelegd.

N.B. het plan ook als trimroute uitgevoerd worden door losse plaatsing langs een traject.



E



Financiering:
Op dit moment is financiering niet besproken. Gezien de tijdelijke aard van evenementen, is het 
noodzakelijke om hierin samen met wijkverenigingen, gemeente en provincie op te trekken.

Stand van zaken:
De aanpassingen zijn besproken met Wijkverenigingen Rietlanden en Woonparc Sandur, maar hebben nog 
niet geleid tot concrete aanvragen. De aanpassingen zijn in grote lijnen besproken met de gemeente.





Inrichtingsplan Westzijde Grote Rietplas Status 23 april 2020. 

 

 

 

 

Honden losloop 

gebied  

Hek ter afscherming 

Honden losloopgebied 

gebied.  

Hek afscherming 

Honden losloop 

gebied bij eind 

kanobaan  

Honden 

zwemstrand  

Aanleg meerdere visstekken 

aan de westzijde- en enkele 

aan de oostzijde van de 

visvijver 

 

Drijvende 

vlonder t.b.v. 

roeiers 

Bestaande hek 

verplaatsen naar 

eind verhard pad. 

Visstekken met 

parkeerplaatsen 

voor minder 

validen 

Bestaande zandpad 

(gele lijn) verharden 

voor toegang tot 

parkeerplaats 

Drijvende 

vlonder  t.b.v. 

roeiers 

Te plaatsen hek 

van begin verhard 

pad. 

Optioneel 

ruimte voor 

toilet 

voorziening 

Nieuw aan te leggen 

parkeerplaatsen t.b.v. o.a 

vissers, 

Gebied voor 

jeugd zeillessen 

Kleine opstap 

vlonder t.b.v. 

kanovaarders 

Vlonder t.b.v. 

zeillessen 

Uitbreiding 

parkeerplaatsen met 

verlichting en creeren 

van manouvreer ruimte  

voor botenvoor boten 

Zee container t.b.v. 

opslag roeiboten 

Steiger t.b.v. vissers 

en andere 

recreanten. 

 

Verlegde gravelpad 

mountainbike route 

naar westzijde 

visvijver. 

Gebieden voor 

jachthonden training 

of bij de visvijver  

Niew aan te leggen 

mountainbike 

heuvel 

Vuurvogelpad  

(groene stippellijn) 

verlegd naar 

westzijde kanobaan. 

Toegang tot de 

visstekken via 

bruggen of dammen 

in de Velhuizerwijk. 

Uitgifte paal met 

hondenpoepzakjes 

en afvalbakken  

eventueel op 

meerdere plaatsen 

 

Zee container t.b.v. 

opslag Kano en 

zeimaterialen. 

Zee container t.b..v. 

opslag reddings 

brigade materialen. 

Ruimte voor toilet 

voorziening en 

(warme) douches 

Gebieden voor 

jachthonden training 

of bij de kanobaan  



W 

Watersport strand: Rietplas West, Watersport gebouw. 

  

 

 
Compositie foto van hoe een watersport gebouw eruit zou kunnen zien. 

 

Doel:  

Gezamenlijk onderkomen van surf, kano, roei en zeilvereniging.  

Gebruik voor roei en zeil instructies en wedstrijden.  

- Onder het gebouw opslag onderhoud en reparatie van boten, eventueel in gesloten zee containers 

- Op de etage is er gelegenheid voor vergaderingen, instrukties en ontspanning. 

- Tevens zijn er toiletten en is er wasgelegenheid. 

Er kunnen wedstrijden en andere officiele gelegenheden georganiseerd worden. 

De voorzieningen kunnen ook gebruikt worden voor vissers, reddingsbrigade, honden trainers, 

schaatsevenementen enz. 

Financiering:  

Vanuit de verschillende verenigingen en vanuit sport en recreatie fondsen van de overheid. 

 

Stand van zaken: 

Watersport verenigingen zijn ter plaatse actief m.n. in de zomer, verdere ontwikkeling wordt geremd 

door het ontbreken van faciliteiten. 

Boot stalling 

 

Boot stalling 

 

In augustus 2021 is de derde stallingscontainer geplaatst. En het gebied gedoopt als Watersport Hotspot door Wethouder R. Kleine



Goede bebording en bewegwijzering naar visgelegenheden en watersport gewenst. Zo wel aan 
Verlengde Herendijk als aan Nieuw Amsterdamsestraat.

                                                                                                                         VISKAART


