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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief # 1
Buiten recreëren binnen handbereik

Recreatie Midden-Nederland werkt onder andere voor recreatieschap Stichtse Groenlanden, Plassenschap
Loosdrecht en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. In deze nieuwsbrief informeren wij onze bezoekers,
partners en stakeholders over onze werkzaamheden 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 3x per jaar.

Houd afstand en vermijd drukte
Net als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer roepen
wij iedereen op om natuur- en recreatiegebieden te
mijden. Met deze oproep proberen we te voorkomen dat
veel mensen op hetzelfde moment de natuur in trekken,
waardoor het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand van
elkaar te houden.
Voor iedereen geldt: blijf zoveel mogelijk thuis en ga
alleen naar buiten als dat nodig is. Bijvoorbeeld om boodschappen te doen, de hond uit te laten,
iets voor een ander te doen of een frisse neus te halen in de directe woonomgeving.

Lees verder op >>www.recreatiemiddennederland.nl

Opening Strandbad uitgesteld
Het Strandbad Maarsseveense Plassen had afgelopen
week open moeten gaan. Helaas is het Strandbad
vanwege de Coronacrisis gesloten, in principe tot 1 juni.
Het is nog niet bekend of het Strandbad op 1 juni ook
echt open gaat. Dat hangt af van de dan geldende
maatregelen en eventueel welke verplichte maatregelen
er nodig zijn om veilig toegang te bieden voor publiek.
De abonnementhouders zijn geïnformeerd over de
uitgestelde opening.
Meer informatie volgt op >>www.recreatiemiddennederland.nl/maarsseveense-plassen

Werk in uitvoering: wandelnetwerk
Recreatieschap Stichtse Groenlanden en gemeenten
Bunnik, De Bilt, Houten, Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse
Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist hebben in 2018
afgesproken dat zij Wandelnetwerk Kromme Rijnstreek
op hun grondgebied willen realiseren.
Recreatie Midden-Nederland coördineert de aanleg van
het wandelnetwerk. 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.
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. Deze zomer is het werk klaar, waarna onderhoud en beheer
worden overgedragen aan het Routebureau Utrecht. De officiële opening is uitgesteld naar
medio oktober 2020.

Noorderpark Ruigenhoek in het nieuw

Noorderpark-Ruigenhoek bestaat uit de deelgebieden:
de Ruigenhoekse polder (recreatieschap Stichtse
Groenlanden), het Gagelbos (Staatsbosbeheer) en twee
forten die onderdeel uitmaken van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie (fort Ruigenhoek (Staatsbosbeheer) en fort de
Gagel (gemeente Utrecht).
In de afgelopen periode is hard gewerkt aan een
toekomstvisie met uitvoeringsagenda voor het totale gebied. Doel is onder meer het vergroten
van de herkenbaarheid, vindbaarheid en toegankelijkheid en aanbod voor hele gebied. Daartoe
is een nieuwe huisstijl ontwikkeld en zijn er plannen voor de entrees en bewegwijzering in het
gebied gemaakt.
Helaas is de officiële presentatie van deze nieuwe huisstijl en publiciteitscampagne vanwege de
Coronacrisis uitgesteld tot na de zomer.
Wat wel al te zien is, is de nieuwe website: >>www.noorderparkruigenhoek.nl.

Vissenbossen in Vinkeveense Plassen
Recreatieschap Stichtse Groenlanden laat vissenbossen
aanleggen in de Vinkeveense Plassen. Vissenbossen
bestaan uit een dubbele rij palen in het water, die is
opgevuld met takken. Tussen die takken ontstaan holtes
waarin vis zich kan verschuilen tegen natuurlijke
vijanden en voedsel kan vinden. Ook bieden
vissenbossen meer paai- en opgroeimogelijkheden in
water.
De vissenbossen in de Vinkeveense Plassen worden aangelegd op de plekken waar onder
water restanten van legakkers liggen. Deze legakkers, langgerekte eilanden waar vroeger
gestoken en opgebaggerd veen te drogen werd gelegd, zijn in de loop van de tijd deels
verdwenen door golfslag. De vissenbossen herstellen zo de oude structuren die kenmerkend
zijn voor het veenontginningsgebied en daarmee van cultuurhistorische waarde.
Het project is een lokaal initiatief en wordt uitgevoerd door Recreatie Midden-Nederland, in
samenwerking met Jacht- en Visserijvereniging De Goede Vangst uit Vinkeveen.

Evaluatie snelvaren op Loosdrechtse Plassen

Plassenschap Loosdrecht e.o. evalueert het Besluit
Motorboten (2009). De regels in dit besluit moeten
bijdragen aan een prettig verblijf op en rond de
Loosdrechtse Plassen en het voorkomen van schade
aan natuur en omgeving.
De evaluatie is bedoeld om antwoord te geven op de
vraag of de regels in het besluit in het algemeen en het
snelvaarbeleid in het bijzonder voor de komende jaren nog als passend worden ervaren. Ook
moeten de vaarregels worden afgestemd op de regels van andere overheden. Het
plassenschap vindt het, als nautisch beheerder, van groot belang dat regels voor de
verschillende gebruikers van het vaarwater bekend en duidelijk zijn en dat overlast en onveilige
situaties worden voorkomen.
Omwonenden en belanghebbenden kunnen via een online enquête hun reactie geven op
diverse vragen op gebied van snelvaren op de Loosdrechtse Plassen. De resultaten worden
meegenomen in de verdere afweging en besluitvorming rond het nieuwe Besluit Motorboten.

Toekomst Vinkeveense Plassen
Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft het
ontwikkelplan voor de Vinkeveense Plassen vastgesteld.
In dit plan staat beschreven hoe het recreatief aanbod in
dit gebied in de komende jaren verbeterd en uitgebreid
kan worden en onder welke voorwaarden.
Recreatie Midden-Nederland heeft in opdracht van het
recreatieschap een aantal mogelijke toekomstbeelden
voor het recreatieaanbod van de Vinkeveense Plassen uitgewerkt in zogenaamde scenario’s.
Daarbij is nauw samengewerkt met de gemeente De Ronde Venen, bewoners, ondernemers en
maatschappelijke groepen uit het gebied.
Er is vooral gesproken over de zandeilanden in de plassen. Het recreatieschap wil op de
eilanden het recreatief aanbod vergroten en beter laten aansluiten bij de behoefte van
bezoekers. Maar er moet in deze ontwikkelingen ook rekening gehouden worden met
verschillende en soms tegenstijdige belangen zoals natuur, woongenot en lokale
ondernemingen.
Aan de gemeente is gevraagd om het ontwikkelplan in haar nieuwe bestemmingsplan mogelijk
te maken. Pas na vaststelling van het bestemmingsplan kan het gekozen scenario uitgevoerd
worden.
Lees meer op >>www.recreatiemiddennederland.nl/werken-aan-vinkeveense-plassen

Nieuwe fase Salmsteke Ontkiemt!
Een veilige dijk en een natuurlijke en recreatievere
uiterwaard, waar zowel omwonenden als recreanten
straks van kunnen genieten. Dat is wat de zes
ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst
voor de planuitwerkings- en realisatiefase van het project
Salmsteke Ontkiemt! voor ogen hebben.
De digitale ondertekening afgelopen woensdag 22 april onderstreept het vertrouwen in de
samenwerking, omdat hiermee de plannen en ideeën die eerder gemaakt zijn, ook
daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd.
Recreatieschap Stichtse Groenlanden werkt samen met Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden, provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, gemeente Lopik, en Staatsbosbeheer aan het
project Salmsteke Ontkiemt! Binnen dit project wordt de versterking van de Lekdijk
gecombineerd met het herinrichten van de uiterwaard voor natuur en recreatie. Doel is om de
dijk te versterken en tegelijkertijd de kansen te benutten om het gebied mooier te maken. Door
samenwerking kunnen beide projecten in één keer worden uitgevoerd in handen van één
aannemer. Dat zorgt voor meer efficiëntie, meer snelheid en minder overlast voor de omgeving.
Lees meer op >>www.hdsr.nl/sterkelekdijk/salmsteke
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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.

