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INFORMATIEMAIL
April 2020
Betreft: Verlengde Molengangpad, Zevenhuizen
Geachte bewoners en andere belanghebbenden,
Staatsbosbeheer werkt in opdracht van het recreatieschap Rottemeren in het project Verlengde
Molengangpad samen met de gemeenten Lansingerland en Zuidplas en met het
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
Eind december stuurden wij u een informatiemail over het project Verlengde Molengangpad, het
toekomstige recreatieve fietspad tussen de Rottemeren en het Bentwoud. Inmiddels is een aantal
stappen gezet in dit project, waarover wij u graag willen informeren. Vanwege de coronacrisis is het
Recreatieschap Rottemeren genoodzaakt u voorlopig via de mail op de hoogte van de actuele stand
van zaken, terwijl we een informatiebijeenkomst voor ogen hadden. Verder in deze mail krijgt u daar
meer informatie over.
Ontwerptracé
Met de gemeenten Lansingerland en Zuidplas heeft het recreatieschap Rottemeren het voorlopige
tracé voor het Verlengde Molengangpad besproken. Bij het uitwerken van het tracé zijn we van een
aantal aandachtspunten uitgegaan, die we tijdens de informatiebijeenkomst in april 2019 opgehaald
hebben. Dit betreft o.a. de breedte van het tracé, de afscheiding tussen het fietspad en de
eigendommen, verkeersveiligheid, recreatieve waarde en de landschappelijke inpassing.
Profielschets fietspad
Beide gemeenten zijn akkoord met de profielschets voor het fietspad. De breedte van het fietspad
wordt in principe 3,5 meter waar het kan, eventueel iets smaller of breder waar het moet. Het
noordelijke deel van het tracé wordt bij voorkeur niet toegankelijk voor auto’s. De uitstraling van het
noordelijke deel is nog niet definitief bepaald.
Toetsen ontwerptracé
Afgesproken is dat de gemeenten het ontwerptracé voor het fietspad nog laten toetsen door
Verkeerskundigen. Zodra het ontwerptracé goed is uitgewerkt, zullen wij u hierover informeren.

Bestemmingsplannen
Om het Verlengde Molengangpad mogelijk te maken moet het bestemmingsplan aangepast worden.
Wij hebben Buro SRO gevraagd een bestemmingsplan op te stellen in samenspraak met de
gemeenten Lansingerland en Zuidplas. Het definitieve tracé dient als basis voor het
bestemmingsplan. Medio 2020 wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart.
Impact coronacrisis op communicatie
De coronacrisis raakt ons allemaal. Vanwege de huidige omgangsbeperkingen kunnen wij helaas op
korte termijn geen informatiebijeenkomst organiseren. Het Recreatieschap Rottemeren houdt u
daarom voorlopig via de mail op de hoogte van de actuele stand van zaken. Wij zijn van plan om in
juni, onder voorbehoud van eventuele maatregelen in verband met de Coronacrisis een
informatieavond te organiseren over het project. Wij zullen u hierover zo snel mogelijk op de hoogte
stellen.
Met vriendelijke groet,
Marieke de Gast
Projectleider

