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2011RGW29 bijlage 
Inspraakreactie van de Stichting Vrienden van de Joostenlaan in de Commissie Ruimte en 
Groen van de Provincie Utrecht op 3 februari 2011. 
 
Het is de realiteit dat het Rijk de komende regeerperiode van vier jaar geen financiele 
middelen ter beschikking stelt voor recreatie om de stad (RodS). De Provincie heeft nu de 
taak tot een herijking van de RodS te komen. Er voorts van uitgaande dat de Provincie de 
komende vier jaar slechts een bescheiden financiele bijdrage kan leveren voor de verdere 
ontwikkeling van het natuur- en recreatiegebied Haarzuilens, zien wij de noodzaak in van het 
ontwikkelen van een nadere prioriteitenstelling voor het gebied rond Haarzuilens. 
 
Wij willen graag onze visie daarop geven met het vertrouwen dat de kosten van onze plannen 
voor de provincie betaalbaar blijken te zijn. Het is voor de inwoners van Leidsche Rijn van 
groot belang dat met name het recreatieve deel van het natuur- en recreatiegebied zo snel 
mogelijk wordt ontwikkeld. 
 
Om die reden heeft naar onze mening de allerhoogste prioriteit het aanleggen van de fiets- en 
wandelpaden in de gebieden die nog niet tot uitvoering zijn gekomen. Indien langs de wandel- 
en fietspaden ook bomen worden aangeplant, ontstaat ons inziens al een fraaie parkstructuur 
in deze gebieden.  
 
Voorts vinden wij het van groot belang dat ook de recreatieve vaarroute tot ontwikkeling 
komt. De ontbrekende schakel hierin is het herstellen van de oude loop van de Vleutense 
wetering rond de Hamtoren. Met het herstellen van deze waterloop komt een vaarverbinding 
tot stand tussen de Vleutense wetering met de Heijcop en de Bijleveld. Deze watergang liep 
vroeger in een ruime boog om de Hamtoren heen en het herstel van deze watergang is 
opgenomen in het landinrichtingsplan Haarzuilens.  
Indien het wandel- en fietspad pal langs deze watergang aan de buitenkant wordt aangelegd, 
wordt rekening gehouden met de privacy van de bewoners van de Hamtoren maar kan de 
recreant wel rondom genieten van het schitterende uitzicht op deze markante middeleeuwse 
toren. Dit wandel- en fietspad kan vervolgens worden doorgetrokken tot aan de Bijleveldweg. 
Hiermee ontstaat in dit gebied dat grenst aan de grote nieuwbouwwijk Vleuterweide al snel 
een heerlijke recreatieve wandel-, fiets- en vaarroute. Ook in de geplande Parkbossen ten 
westen van de Rijndijk dient zo snel mogelijk de recreatieve fiets- en wandelroutes aangelegd 
te worden. 
 
De rest van de gronden in dit gebied en de andere gebieden, voor zover deze nog niet in bezit 
zijn van DLG/BBL, kunnen voorlopig in handen blijven van boeren en particulieren. Van 
belang is dat DLG en de natuurorganisaties intensief gaan samenwerken met deze boeren en 
particulieren in dit gebied. Voor de gronden die de natuurorganisaties reeds in bezit hebben 
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kunnen uiteraard verdere natuurplannen worden ontwikkeld (bijv. de aanleg van een deel van 
de Parkbossen). 
 
Met deze bescheiden wensen kan naar onze mening voor een groot deel aan de grote 
recreatieve behoefte van de bewoners van Leidsche Rijn vrij snel worden voldaan. Mocht in 
de toekomst het Rijk weer financiele middelen ter beschikking gaan stellen, dan kan de 
verdere ontwikkeling van het natuur- en recreatiegebied Haarzuilens alsnog worden hervat.  
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