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Aan de bewoners van de Rottedijk
en andere belanghebbenden

Schiedam, 29 november 2018
Betreft: besluit Recreatieschap Rottemeren over Verlengde Molengangenpad

Geachte bewoners en belanghebbenden,
Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Rottemeren heeft onlangs vergaderd over het recreatieve
fietspad Verlengde Molengangenpad. Ze heeft besloten om het voorgestelde tracé uit 2016, westelijk
van de Rotte, niet verder te onderzoeken, maar de planvorming te richten op het voorkeurstracé uit
2014 aan de oostzijde van de Rotte. Beide tracés zijn op de kaart in de bijlage ingetekend.
In 2017 ondertekende Recreatieschap Rottemeren samen met de gemeenten Lansingerland en
Zuidplas een intentieovereenkomst voor de aanleg van het Verlengde Molengangenpad: een
recreatieve fietsverbinding tussen de Rotte en het Bentwoud. Hierin was opgenomen dat het in 2016
verkende tracé westelijk van de Rotte verder uitgewerkt zou worden. Dit tracé bleek echter
technisch, financieel en wat betreft de ruimtelijke ordening problematischer dan in eerste instantie
leek. Daarom besloot het dagelijks bestuur om de voor- en nadelen van zowel het westelijke als het
oostelijke tracé opnieuw af te wegen.
Deze afweging heeft nu geleid tot het besluit om het voorkeurstracé uit 2014 verder uit te werken.
Dit tracé loopt over de Rottedijk ten oosten van de Rotte en van daar naar het noorden. Daarbij is
afgesproken om in de planvorming te onderzoeken hoe dit tracé geoptimaliseerd kan worden wat
betreft de verkeersveiligheid (o.a. verkeersmaatregelen Rottedijk) en de ruimtelijke inpassing (o.a.
rekening houden met de bedrijfsvoering van Stal Anna’s hoeve op Rottedijk 24).
Binnenkort nodigen we u uit voor een informatiebijeenkomst waarin we dit besluit en het
voorkeurstracé toelichten. Ook bespreken we dan het beoogde proces voor de aanleg van het
fietspad en de mogelijkheid om daarin als belanghebbende te participeren.
Hartelijke groet,

Marieke de Gast
Projectleider Verlengde Molengangenpad
Staatsbosbeheer

