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Geachte  
 
 
Dank voor uw reactie op de ontwikkelingen rondom het Henschotermeer.  

Wij delen uw visie dat sprake is van een recreatiegebied met een uniek karakter. Het Henschotermeer is privaat 
eigendom. Het gebied is lange tijd gehuurd geweest door het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug Vallei en 
Kromme Rijn, een samenwerking van gemeenten en de provincie, totdat het recreatieschap is opgeheven en de 
huur is beëindigd.  
Het Henschotermeer is door aard, omvang en gebruik niet aan te merken als een kleinschalig recreatieterrein. Op 
een warme zomerdag is het een drukbezocht recreatiegebied. Daarnaast geldt het Henschotermeergebied als een 
kerngebied voor de verblijfsrecreatie met verschillende campings en parken in de directe omgeving.  
 
Bij de opzegging van de huur door het recreatieschap is aan de eigenaar van het gebied (landgoed Den Treek 
Henschoten) een ontwikkelkader meegegeven, vanuit het belang van het in stand houden en het behouden van dit 
gebied voor de recreatie. Gelet op de unieke waarden van dit gebied zijn in het ontwikkelkader richtlijnen en 
wensen voor het beheer, instandhouding en ontwikkeling van het unieke gebied meegegeven. 
 
Uitgangspunt daarbij was en is nog steeds: 

“een Henschotermeer met ruimte om te ontwikkelen tot een financieel gezond recreatieterrein, op basis 
van een duurzame en functionele invulling van het terrein, waarbij private partners ruimte wordt geboden 
te ondernemen. Doel is daarmee dat het terrein openbaar toegankelijk voor bezoekers blijft waarbij de 
huidige uitstraling van het meer en boslandschap behouden blijft”. 

 
In het ontwikkelkader is ook bepaald dat (gewenste) ontwikkelingen in het gebied integraal worden afgewogen, dat 
wil zeggen: rekening houdend met in ieder geval de omliggende verblijfsrecreatieterreinen, de natuurkwaliteit, de 
recreatiebedrijven en andere functies in de omgeving en de zonering van de Heuvelrug. Dit vanuit een positieve en 
welwillende houding, voor ontwikkeling op en rond het Henschotermeer, binnen de bestaande wet- en regelgeving 
en zo mogelijk ook daarbuiten (door aanpassing) wanneer dit bijdraagt aan de duurzame instandhouding en een 
rendabele business case. 
 






