Aanvragen fietsontheffing Amsterdamse Waterleidingduinen 2023
Als u niet of nauwelijks in staat bent om te wandelen, maar geen gebruik maakt van rolstoel,
scootmobiel of andere loophulpmiddelen, kunt u een fietsontheffing voor mindervaliden voor
de Amsterdamse Waterleidingduinen aanvragen.
De Amsterdamse Waterleidingduinen zijn exclusief bestemd voor wandelaars. Een beperkt
aantal mindervalide bezoekers die niet of nauwelijks in staat zijn om te wandelen kunnen
gebruik maken van een jaarlijkse fietsontheffing. Deze bestaat uit een kaartje met pasfoto en
een bordje voor op het stuur. Dit bordje maakt het voor wandelaars duidelijk dat iemand een
fietsontheffing heeft en dat zorgt voor begrip.
Een fietsontheffing is steeds één kalenderjaar geldig en dient jaarlijks te worden
aangevraagd. Het aanvragen is uitsluitend online mogelijk van 1 oktober tot en met 31
oktober van het voorafgaande jaar. Waternet geeft jaarlijks 200 fietsontheffingen uit.
De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Aanvragen die voor 31
oktober binnen zijn maar het aantal van 200 ontheffingen overschrijden komen op de lijst
voor volgend jaar (2024). Aanvragen na 31 oktober 2022 worden niet in behandeling
genomen, tenzij het aantal van 200 nog niet is bereikt.
Procedure
- Ga naar awd.waternet.nl/fietsontheffing (link werkzaam vanaf 1 oktober 2022)
- Vul uw gegevens in
- Upload uw pasfoto als jpg-bestand. De fietsontheffing is persoonsgebonden, gebruik een
recente pasfoto. Selfies en vakantiefoto’s worden niet geaccepteerd. De foto moet een jpgbestand te zijn zonder witruimte er omheen, geen foto gescand op een A4. Voldoet de
pasfoto niet aan deze voorwaarden dan wordt de aanvraag niet geaccepteerd.
Als u alles goed heeft ingevuld ontvangt u een e-mail met daarin een overzicht van uw
gegevens. Vervolgens ontvangt u eind november een e-mail waarin staat of u de ontheffing
al dan niet zult ontvangen.
Toekenning
Als uw aanvraag voldoet en binnen het aantal van 200 valt, ontvangt u een fietsontheffing.
Voor 1 januari 2023 krijgt u uw persoonlijk ontheffingskaartje en een bordje voor op uw
fietsstuur.
Lijst 2024
Als uw aanvraag voldoet maar buiten het aantal van 200 valt, wordt u met voorrang op de
lijst van volgend jaar (2024) geplaatst.

Classificatie: Intern

Gebruiksvoorwaarden fietsontheffing Amsterdamse
Waterleidingduinen
Gebruiksvoorwaarden
- Het bordje moet u duidelijk zichtbaar aan uw stuur bevestigen
- Op verzoek van de boswachter moet u het fietsontheffingskaartje en uw persoonlijke
jaarkaart kunnen tonen
- De fietsontheffing is persoonlijk en dus niet overdraagbaar aan andere personen
- Maximaal 1 andere fietser meenemen is toegestaan
- Naast een duofiets mag geen andere fietser mee
Geldigheid
- De fietsontheffing is alleen geldig in combinatie met een persoonlijke jaarkaart
- Ook de persoon die meefietst moet een geldig toegangsbewijs kunnen tonen
Waar en wanneer fietsen
- Alleen op de klinker- en betonpaden
- Maandag t/m vrijdag
- Zonsopgang tot zonsondergang
- Niet op feestdagen
- Niet in de verboden gebieden
- Maximale snelheid 15 km per uur
- Wandelaars hebben altijd voorrang
- Werkverkeer niet belemmeren

Classificatie: Intern

