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In deze nieuwsbrief van Recreatie Midden-Nederland informeren wij onze partners en 

stakeholders over onze werkzaamheden voor Recreatieschap Stichtse Groenlanden, op gebied 

van ontwikkeling, beheer, onderhoud en toezicht. Ons doel: buiten recreëren binnen handbereik 

mogelijk maken, voor onze inwoners in de randstad en bezoekers. Deze nieuwsbrief verschijnt 

4x per jaar. 
  

   

Investeringsprogramma SGL-A 
  

   

 

 

 

Op 27 november stelde het dagelijks bestuur van 

recreatieschap Stichtse Groenlanden het 

investeringsprogramma Stichtse Groenlanden A vast. Dat is 

een ontwikkel- en investeringsprogramma voor de periode 

2019 tot en met 2022 voor het werkgebied Stichtse 

Groenlanden exclusief het gebied Vinkeveense Plassen. Dat 

gebied heeft een eigen ontwikkelprogramma. 

 

 

Het investeringsprogramma Stichtse Groenlanden A omvat: 

• 17 projecten op recreatieterreinen variërend van een recreatief knooppunt bij ’t Waal tot een 

nieuw recreatieconcept bij Strijkviertel; 

• de realisatie van het wandelroutenetwerk Kromme Rijnstreek; 

• een Toeristisch Overstappunt Laagravense Plassen; 

• drie nieuwe recreatieve fietspaden. 

 

Recreatie Midden Nederland levert o.a. het programmamanagement, de projectleiding en 

brengt expertise in op onderdelen als (toekomstig) beheer en onderhoud, exploitatie en 

communicatie. Er wordt nauw samengewerkt met schapsdeelnemers, andere overheden, 

recreatieondernemers en inwoners van de regio. 
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Programma SGL-B Vinkeveense Plassen 
  

   

 

 

 

De ontwikkeling van de zandeilanden is een belangrijk 

onderdeel van het meerjarenprogramma voor de 

Vinkeveense Plassen. Er zijn drie ontwikkelscenario’s 

besproken met diverse betrokken partijen, waaronder op 19 

juni jl. de gemeenteraad, bewoners, ondernemers en 

belangenverenigingen. Op basis van de wensen van de 

recreant, de uitkomsten van verschillende discussies over de 

scenario’s en de financiële en ruimtelijke analyse is er één 

ontwikkelscenario uitgewerkt. 

 

Deze is besproken met het dagelijks bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden op 11 

september jl. Het ontwikkelscenario voorziet in een uitbreiding van het recreatief aanbod door 

de toevoeging van onder andere leisure, meer mogelijkheden voor de zakelijke markt en 

mogelijkheden voor exclusieve overnachtingen op twee zandeilanden. Daarnaast zetten we in 

op de verbetering van de kwaliteit van de huidige voorzieningen. 

  

Het ontwikkelscenario is besproken met bewoners, ondernemers en belangenorganisaties en 

tijdens een informeel overleg op 12 november met het college van gemeente De Ronde Venen. 

Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden behandelt het scenario op 6 

februari 2020. Na vaststelling wordt het formeel aangeboden aan gemeente De Ronde Venen 

om de ruimtelijke voorstellen uit het ontwikkelscenario op te nemen in het nog op te stellen 

bestemmingsplan Plassengebied. 

   

Aanpak grasmat Zandeiland 1 en 2 
  

   

 

 

 

Afgelopen seizoen heeft het droge weer in combinatie met 

intensief gebruik ervoor gezorgd dat de ligweides kale 

plekken vertoonden voor de strandjes van Zandeiland 1 en 2 

in Vinkeveen. Om de kwaliteit van de ligweide te verbeteren 

is er na de grondbewerking, compost toegevoegd en opnieuw 

ingezaaid met gras dat betreding goed kan weerstaan. 

Dit werk is nu uitgevoerd omdat de brug naar Zandeiland 1 

gerenoveerd wordt en daardoor op dit moment de eilanden 

niet betreden kunnen worden. 

Dit geeft het gras meer kans op eerste ontkieming. Omdat al het grondwerk nu reeds gebeurt, is 

de doorzetting van de ontkieming in het voorjaar het grootst zodat in het seizoen er voldoende 

gras op de ligweide is. 

   

Vervangen beschoeiingen Vinkeveense Plassen 
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In november 2018 is de 1e fase van tranche 1 opgeleverd en 

ziet de beschoeiing er weer netjes uit voor de komende 

tientallen jaren. We hebben het verloop van het project met 

het projectbureau en de aannemer geëvalueerd en we 

gebruiken de verbeterpunten voor de voorbereiding en 

uitvoering van de volgende tranches. 

Voordat we de volgende tranches ontwerpen, wordt eerst 

onderzoek gedaan naar onder meer de flora en fauna en de 

bodem. 

Ook brengen we de eisen en wensen van beheerder en andere belanghebbenden in kaart, 

zoals de Groene Venen. Dit vormt de basis voor het ontwerp en het contract voor de 

aanbesteding. 

 

Het gaat om vele meters aan beschoeiing en we bepalen zelf wat wij als eerst willen 

aanpakken. Daarom kiezen we voor een raambestek, waarin de werkzaamheden staan 

omschreven met fictieve hoeveelheden. Het gaat om de vervanging van de harde 

beschoeiingen, maar ook om ontwerpen t.b.v. natuurvriendelijke oevers, aanmeerlocaties en 

verbetering van de strandjes. Het raambestek wordt met de uitvoerende partij voor meerdere 

jaren afgesloten, zodat wij alle benodigde werkzaamheden kunnen uitvoeren op de Vinkeveens 

Plassen. 

 

Na het ontwerp- en de contractfase vragen wij een vergunning aan voor de geplande 

werkzaamheden. Het programma aanpak stikstof (PAS) is een risico voor dit project. De 

aanbesteding kan pas starten als de vergunning rond is. 

   

Samenwerking Noorderpark Ruigenhoek 
  

   

 

 

Samen met de gemeenten Utrecht en De Bilt, 

Staatsbosbeheer en Provincie Utrecht werkt Recreatieschap 

Stichtse Groenlanden aan de ontwikkeling van het gebied 

Noorderpark Ruigenhoek. 

 

In 2018 hebben deze gebiedspartners een gezamenlijk 

toekomstperspectief voor dit gebied opgesteld. 

 

 

Doelen uit het toekomstperspectief zijn: 

• Noorderpark Ruigenhoek maatschappelijk beter benutten door meer en langer verblijf en 

toename van de waardering voor het gebied; 

• De recreatieve voorzieningen en de kwaliteiten van natuur, cultuur en landschap duurzaam 

in stand houden door de uitgaven door de bezoekers te laten stijgen. 

De samenwerkende partijen zijn overeengekomen dat ze zich inspannen om de 

herkenbaarheid, zichtbaarheid, toegankelijkheid en uitstraling van het gebied te vergroten en de 



 

samenhang tussen de verschillende deelgebieden (Noorderpark, Gagelbos, Ruigenhoekse 

polder) te versterken. Daartoe is een nieuwe huisstijl ontwikkeld en wordt publieksgerichte 

communicatie gezamenlijk aangepakt. Er komen nieuwe entree- en informatieborden, een 

nieuwe website en promotieacties. 

   

Honswijkerplas in het nieuws 
  

   

 

 

 

Op 26 september werd er door het BNN-Vara programma 

Zembla op NPO2 aandacht besteed aan het verondiepen van 

zandwinputten, die de functie van recreatie-/natuurplas 

hebben gekregen, met slib en grond van elders. 

> De reportage is hier terug te zien 

 

Voor Recreatie Midden-Nederland en het Recreatieschap 

Stichtse Groenlanden een actueel onderwerp. 

 

Sinds juni was de redactie van het programma al op onderzoek uit rond de verondieping van de 

Honswijkerplas door firma Dekker. De vragen van de onderzoeksjournalist aan de gemeente 

Houten, Dekker en Recreatie Midden-Nederland richten zich met name op de herkomst van het 

materiaal, de kwaliteit daarvan, de gevolgen voor de zwemwaterkwaliteit en 

informatievoorziening aan omwonenden en recreanten. In afstemming met de gemeente, 

Dekker en de voorzitter van het recreatieschap hebben wij de Zembla-redactie van alle 

gevraagde informatie voorzien, de hele voorgeschiedenis toegelicht en de procedures rond 

controle en toepassing van aangevoerd slib en bagger uitgelegd. 

 

Uiteindelijk is de Honswijkerplas niet in de reportage zelf meegenomen. Wel staat er op de 

Zembla website een artikel over de Honswijkerplas, maar dit geeft geen aanleiding om de 

werkzaamheden rond de Honswijkerplas aan te passen. 

   

Wandelnetwerk Kromme Rijnstreek 
  

   

 

 

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot van Provincie Utrecht en 

voorzitter Herman Geerdes van recreatieschap Stichtse 

Groenlanden sloegen op 3 oktober in Nieuwegein de eerste 

paal van het nieuwe Wandelroutenetwerk Kromme 

Rijnstreek. Hiermee hebben zij het startsein gegeven voor de 

aanleg van het wandelroutenetwerk. Het netwerk wordt 

momenteel gerealiseerd en de routepalen en bordjes in de 

deelnemende gemeenten aangebracht. 

 

Het nieuwe netwerk beslaat ongeveer 500 kilometer aan wandelpaden en 400 knooppunten en 

sluit aan op de 1.100 kilometer aan eerder gerealiseerde Wandelnetwerken Groene Hart 

Utrecht-West en Utrecht-Midden. In maart 2020 is het werk klaar, waarna onderhoud en beheer 

worden overgedragen aan het Routebureau Utrecht. 
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Recreatie Midden-Nederland coördineert de aanleg van het wandelroutenetwerk. De 

werkzaamheden worden uitgevoerd door firma Folkersma – Routing en Sign. Provincie Utrecht 

neemt een groot deel van de uitvoeringkosten voor haar rekening. De deelnemende gemeenten 

zorgen voor de overige financiën. 

   

Overdracht Kinderboerderij Oortjespad 
  

   

 

 

 

Het recreatieschap, Compaenen Minkema (ontwikkelaar) en 

Buitenplaats Kameryck (exploitant) in Kamerik zijn 

overeengekomen dat Kinderboerderij Oortjespad per 1 

januari 2020 wordt gepacht door Compaenen Minkema. Het 

beheer komt in handen van Buitenplaats Kameryck. 

Voorzitter Herman Geerdes en Hans Voorn, vennoot van 

Compaenen Minkema en mede eigenaar van Buitenplaats 

Kameryck, hebben daartoe op woensdag 18 december de overeenkomst getekend. 

 

In deze overeenkomst is vastgelegd dat het recreatieschap, eigenaar van het terrein Oortjespad 

en waterplas Eend, het terrein verpacht aan Compaenen Minkema. De gebouwen op het terrein 

worden aan de pachter verkocht. Buitenplaats Kameryck zorgt voor het beheer en onderhoud 

van de kinderboerderij. De eerder opgestelde plannen voor verdere ontwikkeling van het terrein 

zullen pas worden uitgevoerd als daarvoor vergunning is afgegeven door de gemeente. 
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Deze e-mail is verstuurd aan statengriffie@provincie-utrecht.nl. 

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. 

U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. 

Voor een goede ontvangst voegt u communicatie@recreatiemiddennederland.nl toe aan uw adresboek. 
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