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Onderwerp: Beantwoording Schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde aan het college van 
GS, gesteld door T. Witteman van de Socialistische Partij, inzake intensief recreatief gebruik van de 
Hoogekampse Plas te Groenekan (De Bilt). d.d. 22 juli 2010. 
 

Hierbij de beantwoording van de schriftelijke vragen d.d. 22 juli 2010, van Statenlid T. Witteman van de 
Socialistische Partij, inzake intensief recreatief gebruik van de Hoogekampse Plas te Groenekan (De Bilt). 
 

Toelichting
Op 30 maart jl. beantwoordde u vragen die de SP op 15 februari stelde over het intensief recreatief gebruik 
van de Hoogekampse Plas te Groenekan (gemeente De Bilt).  In uw beantwoording gaf u aan dat “zowel 
Provincie Utrecht, de eigenaar als de initiatiefnemer van de verontdieping [...] nooit voornemens geweest 
[zijn] om de extensieve recreatie bestemming te veranderen in een intensieve recreatiebestemming.” 
 
Naar blijkt uit observaties van de vogelwacht Utrecht afdeling De Bilt/Zeist wordt de Hooge¬kampse Plas 
wel intensief gebruikt. 

� Er wordt gezwommen; 
� Er worden boten gesignaleerd in het water, een enkele met motor; 
� Dagjesmensen zitten vlakbij het territorium van de Grote Karekiet, een zogeheten Rode Lijst-soort; 
� Recreanten laten veel en divers afval achter; 
� Er wordt veelvuldig gevist. 



In uw beantwoording gaf u aan “als blijkt dat er in de Hoogekampse Plas toch structureel en intensief wordt 
gezwommen, [...] voornemens [te zijn] de betreffende eigenaar en gemeente aan te sporen om maatregelen 
te treffen om het zwemmen tegen te gaan”. 
 
Naar aanleiding van het voorgaande wil de SP de volgende vragen stellen: 

1. Bent u bekend met het feit van de intensieve recreatie in en om de Hoogekampse Plas? 
 

Antwoord
Nee. Uit waarnemingen van zowel provinciale toezichthouders als van de eigenaar/beheerder van 
de Hoogekampse Plas (het Utrechts Landschap), blijkt dat er alleen op extreem warme dagen 
wordt gezwommen door circa 15 tot 20 personen. Aan een tiental vissers is een vergunning 
verleend. Er wordt niet met bootjes gevaren. Het zwemmen blijft beperkt tot een strook van circa 15 
meter vanaf de oever. De oevers zijn begroeid met houtopstanden en riet (zie foto’s), zodat slechts 
vanaf één plek het water kan worden betreden. Kortom: er wordt volgens onze provinciale 
toezichthouders en volgens opsporingsambtenaren van het Utrechts Landschap niet structureel en 
intensief in de Hoogekampse Plas gezwommen, gevaren of gevist. Overigens is door het Utrechts 
Landschap met bebording aangegeven, dat zwemmen, varen en surfen ter plaatse verboden is. Het 
Utrechts Landschap handhaaft op dit verbod. 
 

2. Bent u bekend met het feit van de verstoring van het leefgebied van de Grote Karekiet? 
 

Antwoord
Nee. Uit gegevens op de site www.waarneming.nl blijkt, dat in juni 2010 door meerdere personen één 
baltsend/zingend mannetje is waargenomen in de noordhoek van het terrein. Dit is op ruime afstand 
van de locatie waar thans pleegt te worden gezwommen. Ook zijn er deze zomer geen broedgevallen 
waargenomen. Bovendien blijkt uit het rapport ‘Verstoringsgevoeligheid van Vogels’ (Bureau 
Waardenburg, 23-12-2008), dat de Grote Karekiet niet als erg verstoringsgevoelig te boek staat.  
 

3. Is de huidige situatie in overeenstemming met een stand van zaken die u wenselijk acht? 
 

Antwoord
Ja, voor zover het betreft taken en bevoegdheden op grond van de Wet hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) waarvoor de provincie Utrecht het bevoegd gezag is. 
De Whvbz bepaalt onder meer, dat de provincie een lijst moet bijhouden van badinrichtingen en van 
andere plaatsen waar door een aanmerkelijk aantal personen in oppervlaktewater pleegt te worden 
gezwommen. De lijst heeft ook betrekking op niet-ingerichte zwemplaatsen waar een aanmerkelijk 
aantal mensen niettemin toch komt zwemmen. Onder vraag 1 is al aangegeven dat er géén sprake is 
van structureel en intensief zwemmen. Vanuit de provinciale taak op grond van de Whvbz is er dan 
ook geen aanleiding om een nader zwemverbod in te stellen. De locatie houdt vanzelfsprekend wel 
onze aandacht. 
De provincie Utrecht heeft geen taken wat betreft het beheer van de Hoogekampse Plas. Het beheer is 
een taak van het Utrechts Landschap. Het Recreatieschap Midden Nederland (RMN) beheert het 
fietspad en een strook van 1,5 meter aan weerszijden daarvan. Het is aan het Utrechts Landschap om 
een afweging te maken welke maatregelen zij het meest opportuun acht om recreatieactiviteiten rond 
de Hoogekampse Plas tegen te gaan. 

 

4. Welke maatregelen bent u van plan te treffen om te voorkomen dat de verstoring blijft voortbestaan 
aan het natuurgebied in en om de Hoogekampse Plas, en met name de biotoop van de Grote 
Karekiet?  



Antwoord
Geen maatregelen. Op dit moment is er geen sprake van verstoring van het leefgebied 

 van de Grote Karekiet. Evenmin is er sprake van een aanmerkelijk aantal personen  
 dat er geregeld komt zwemmen. Op basis van de Whvbz is er, naast het bestaande   
 algemene zwemverbod, geen aanleiding om als provincie een nader zwemverbod in te stellen. 
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