Vragen en antwoorden
Informatiebijeenkomst concept Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte
25 januari 2021
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Vraag

Antwoord

Hartelijk dank voor deze goede sessie en
het harde werk, fijn dat het virtueel kan
(juist heel handig).
Zonnepanelen horen veel uitgebreider
op al die daken van huizen en bedrijven
in de Randstad. NOOIT op natuurlijke
grond

Dank u wel, goed te vernemen dat u deze online
bijeenkomst heeft gewaardeerd.

Waarom zonneparken, wanneer er nog
heel veel (industrie)daken leeg staan. Of
de maneges ???
Word het geen tijd om zonnepanelen op
distributie centra gebouwen te plaatsen
en verplicht te stellen bijvoorbeeld bij
vergunning verlening
Zonneparken mogen wat mij betreft
beter aangelegd worden op de daken
van de grote distributie centra langs de
A12.
Zonneparken moeten per definitie op
daken!
Zonneparken alleen op daken van
gebouwen / distributieloodsen
Provinciaal zijn zonneparken toegestaan.
Zeer belangrijk in het kader van de
energietransitie. De praktijk is dat
iedereen de transitie wil, maar niet in de
achtertuin. in het kader van zonering ook
in dit gebied een belangrijke pijler. Welke
visie hebben de tafel genoten hierop?
Bij de Limiettocht zijn plannen een
aardwarmtecenrum op te richten, hoe is
dat te combineren met meer recreatie
en bos?
Welke toekomst hebben de
glastuinbouw bedrijven in het gebied?

Wij zijn met u van mening dat we zuinig moeten zijn op
de beschikbare open ruimte in het landschapspark en
dat zonnepanelen in het landschapspark niet passen bij
de beleving van het landschapspark. Daken van huizen
en bedrijven zijn uiteraard wel prima locaties voor
zonnepanelen.
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Het project warmteleiding gaat niet door. In Bleiswijk
zijn er wel enkele projecten met aardwarmte om
kassen te verwarmen.
Primair liggen keuzes voor glastuinbouwen-gebieden in
de verkenningen vast. Het recreatieschap gaat hier niet
over. Mocht situatie wijzigen dan zal recreactieschap
zich inzetten als gesprekspartner.
De toekomst van de glastuinbouw is dus niet
meegenomen in het Ontwikkelplan. In de verkenning
die de provincie laat opstellen voor het gebied tussen
Bentwoud en Rottemeren, wordt wel naar het thema
glastuinbouw gekeken. Daarnaast zal in het kader van
Verkenning Oostland een traject gaan lopen voor het
herstructureren van glas en opruimen verspreid glas.
Het glas hier is in de visie voor Oosland niet

toekomstbestendig, maar de aanpak hiervan vraagt
nog wel wat tijd.
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Geen vraag maar tip: een vruchten (bijv.
aardbeien) kweker of boomgaard, waar
mensen zelf kunnen plukken en jam
maken. In kassen?
Zou glastuinbouw niet gestapeld kunnen
worden?

Wat gaat de invulling worden van het
gebied : 'De Snelle' , hiervoor is een
ontwerp ingediend via de
klankbordgroep, dit mede omdat de
voormalige glastuinbouw is gesaneerd
en de overige gronden betrokken zouden
kunnen worden ter versterking van het
robuuster en duurzamer maken van het
Landschapspark
Bomen bij kassen: graag! Maar ik weet
dat er juist bomen gekapt zijn ivm
schaduw in de kas, blad op het dak en
mogelijk schade door takbreuk. Hoe kan
het in de toekomst wel goed
samengaan?
Wat is jullie zienswijze mbt de kassen in
de polder de wilde venen?
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Hoe kunnen de overheden
natuurinclusieve landbouw financieel
steunen?
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Kunt u de verantwoording nemen voor
dit plan. Weet u hoeveel energie onze
voorouders in de creatie van deze
polders hebben gestoken?

Dit past goed bij de ideeën in het plan over
voedseltuin en bos. We willen graag de stedeling in
contact brengen met duurzame agrarische productie.
Dit valt buiten onze expertise. Dit is vooral een vraag
die geldt voor het beoogde kernglasgebied. Dat is op
basis van Verkenning Oostland niet het gebied van de
Rottemeren.
Het initiatief dat hiervoor is ingediend, zal zoals alle
initiatieven worden besproken en getoetst aan het
Ontwikkelplan, na vaststelling van het Ontwikkelplan
door het bestuur van het recreatieschap.

Heel goede vraag. Punt van nader onderzoek, keuze
van bomen, afstand tot de kas enzovoort. Op andere
locaties hebben glastuinbouwers juist gepleit voor het
behoud van bomenrijen aan de rand van het
glastuinbouwgebied als windbreker.
Wij zijn geen voorstander van nieuwe kassen, met het
oog op de weidsheid van het landschap, het zicht op de
molens, enzovoort. Mogelijk kan wel gekeken worden
naar passend hergebruik van kassen met nieuwe
passende bestemmingen. Zie ook de beantwoording bij
vraag 12 en 14. Vanuit de verkenning Oostland wordt
gewerkt aan het concentreren en opruimen van
verspreide glastuinbouw bedrijven.
Dit is een onderwerp dat verder onderzocht kan
worden bij een vervolgproces voor het agrarisch
gebied. Belangrijk zijn verdienmodellen die rendabel
zijn, met andere verdiencomponenten dan in het
traditionele agrarische model. Mogelijk kan de
overheid daarin een rol spelen, maar dat moet gaan
blijken als dit verder onderzocht wordt.
De verantwoording voor dit plan ligt bij de drie
democratisch gekozen gemeenteraden die de
uitgangspunten in het kaderdocument 'Ruimte voor
een groenblauwe toekomst' hebben vastgelegd. Op
basis van dit kader is het Ontwikkelplan opgesteld. Het
bestuur van het recreatieschap zal het Ontwikkelplan
vaststellen.
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Nu is er veel uitzicht vanaf de Rotte,
stadsbewoners kijken vol belangstelling
naar de werkzaamheden. Zou jammer
zijn als dit verloren gaat. Er komen zelfs
mensen uit het oosten om hier van de
polders te genieten
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Nu lopen er schaapjes en lammetjes.
Ouders en kinderen vinden dit
fantastisch. Jammer als dit niet meer kan
door vervuiling en honden. Hoe ziet u
dit?
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De eerste gesprekken vinden plaats met
de boeren terwijl u het plan gaat
afronden ??? Bijzonder vreemde
volgorde
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Eten borgen voor toekomstige generaties
is belangrijker!
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Hoe verhoudt zich de voedselproductie
van een voedselbos t.o.v. de huidige
voedselproductie. Meer
voedselproductie in de buurt is toch juist
de landelijke doelstelling?

Wij zijn niet tegen agrarische activiteiten en waarderen
het weidse landschap in ons plan. Wij willen niet dat
het uitzicht vanaf de Rotte verloren gaat. Wij willen
juist de beleving ervan optimaliseren en willen samen
met de boeren kijken naar mogelijkheden om beter in
en bij het gebied te komen op een veilige manier en te
genieten van de weidsheid, de molens en de gewassen.
Genieten van agrarische dieren is zeker onderdeel van
de belevingswaarde van het gebied. Alles waarmee de
beleving van duurzame agrarische activiteiten kan
worden bevorderd juichen wij toe. Maar dan is het wel
nodig dat er waar mogelijk voorzieningen komen om
door het gebied te gaan, zeker als het er in de toekomst
door verstedelijking veel drukker gaat worden. Waar
deze mogelijkheden liggen en hoe overlast kan worden
voorkomen, moeten we gezamenlijk in een
vervolgproces verder uitwerken.
We hebben met een aantal agrariërs die zich verenigd
hebben afgesproken dat wij voor afronding van het
plan de teksten van het concept voor het agrarisch
gebied bespreken. Zodat wel de amities van het schap
erin zijn opgenomen, maar ook de relevante
uitkomsten uit de verkenning die de provincie
momenteel uitvoert en de aandachtspunten die de
agrariërs willen meegeven bij een vervolgproces dat na
vaststelling van het Ontwikkelplan moet gaan
plaatsvinden. We nemen de resultaten van dit gesprek
dus mee in de laatste versie van het plan.
Zeker. Daarom duurzame landbouw, aandacht voor
productie die lokaal wordt geconsumeerd en geen
grootschalige energieopwekking. Soms zijn er andere
ruimteclaims die nog belangrijker zijn en die nergens
anders kunnen en dan moet je pijnlijke keuzes maken.
Het gaat ons in het Landschapspark om
voedselproductie, niet alleen in maar ook ook voor de
omgeving, duurzaam en waar mogelijk beleefbaar. Een
voedselbos past daarbij.
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Nee, voedselproductie versus recreatie is
hier het punt
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Hoeveel rotzooi nemen deze mensen
mee? Fast Food verpakking, lege
drakflesjes, etc. etc. Hoort dat ook bij de
nieuwe biotoop?

25

Er is nu heel veel wild in de polders. Juist
in het recreatiegebied worden heel veel
dieren opgevreten door vossen.
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Heikele kwestie is meer
voedselproductie en recreatie.
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Wat nu herstellen? de polders zijn zo
gemaakt. De bedoeling hiervan is de
productie van eten. Niet onbelangrijkj bij
een groeiende bevolking.

Ja de polders zijn zo gemaakt en voedselproductie is
zeker belangrijk.
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Inderdaad hier schrikken we van. Zonde
dat zulke mooie polders vernield gaan
worden!
Wanneer verwacht u wolven in dit grote
gebied? En hoe voorkomt u dat mensen
of dieren worden aangevallen?
Hoe voorkomt u het uitzaaien van stekels
(akkerdistels) bij extensief bermbeheer?

Het is niet de bedoeling om polders te vernielen
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In het concept Ontwikkelplan zijn accentverschillen
opgenomen: in de Eendragtspolder en Hoekse Park
Oost wordt, gezien de daar verwachte sterk
toenemende recreatiedruk, een combinatie van
recreatie/sport, vormen van landbouw en natuur
voorgesteld. Hoe dit eruit gaat zien moet gezamenlijk
onderzocht gaan worden in het gebiedsproces. In
hoeverre het huidig agrarisch gebruik in de
Eendratspolder nog toekomst heeft en voor welke deel,
heeft in die zoektocht grote prioriteit. Voor de Wilde
Venen, Tweemanspolder en Rottezoom ligt het accent
allereerst op het behoud - of waar mogelijk
versteviging - van de landbouw, maar willen we in het
gebiedsproces wel onderzoeken hoe en welke
combinaties met andere functies zoals recreatie
mogelijk zijn. Om dit gebied beter te ontsluiten en te
verbinden met Bentwoud en enkele passende
attractieve punten voor bezoekers te realiseren, waar
men bijvoorbeeld producten uit de omgeving kan
helpen telen, eten en kopen.
We beseffen ons dat afval zorgt voor overlast voor de
bedrijven die hun producten telen in het gebied.
Belangrijk is dat recreatieve voorzieningen zo worden
ingepast in het landschap dat het zo min mogelijk
overlast gaat geven.
Het is ons niet helemaal duidelijk welk punt u wilt
maken. Er is in de polders zeker een redelijke wildstand
aanwezig. Jachthouders zorgen voor het op peil
houden van deze wildstand. In het recreatiegebied is
ook veel wild aanwezig, dit wordt maar beperkt
opgegeten door vossen.
Voedselproductie is zeker belangrijk, daarnaast spelen
er voor dit gebied ook andere opgaven. We willen dit in
een vervolgproces gezamenlijk verder verkennen en
een visie voor de toekomst uitwerken, zodat we samen
anticiperen op ontwikkelingen en een duurzame
toekomst voor het gebied creëren.

We verwachten niet dat de wolf zich gaat vestigen in
dit
gebied.
We zullen hierover goede afspraken moeten maken en
de kennis gaan benutten van onder meer de WUR en
het Louis Bolkinstituut, die onderzoek hebben gedaan
hoe dit zoveel mogelijk te minimaliseren.
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Juist, open polders vormen de kwaliteit
van dit gebied. Uniek goede polders, met
kwalitatief zeer goede grond voor de
productie van gezond voedsel! Zonde als
dit op termijn verloren gaat.
Niet bang zijn voor distributiedoos. U
weet drommels goed dat deze niet
zomaar gebouwd mag worden

zie vraag 26
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Hoe ervaart u het om de tuin van uw
buurman ongevraagd in te richten. Mag
dat ook bij u zelf? U praat over een
landschapspark alsof het van jullie is. Dat
is niet zo!
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Heeft u in de gaten dat er momenteel
veel voedsel wordt geproduceerd in dit
gebied. Vindt u dit niet belangrijk voor
de groeiende bevolking?
https://www.vpro.nl/programmas/tegenl
icht/kijk/afleveringen/2019-2020/boervan-de-toekomst.html Tip - robotjes die
bij strokenlandbouw automatisch
kunnen oogsten. En intensief en toch
ecologisch.
Hebben we moderne landbouw niet heel
hard nodig voor voldoende
voedselproductie?, als we meer
inwoners in ons gebied krijgen moeten
we ook meer voedsel produceren. Hoe
willen jullie kleinschalige landbouw
(minder opbrengst van een hectare)
combineren met de enorme vraag naar
voedsel?
Uitbreiding van het recreatiegebied is
dat een synoniem voor minder ruimte
voor landbouwgrond?

Uiteraard is het zo dat de agrarische grond eigendom is
van bedrijven. In het Ontwikkelplan zijn ambities
opgenomen, maar in een vervolgproces moet samen
verder verkend worden wat mogelijkheden zijn en wat
kansen biedt voor de toekomst, ook om tijdig te
anticiperen op opgaven en bedreigingen die op het
gebied afkomen.
Zie vraag 26

32

35

36

37

38

39

Is de grond van de boeren al aangekocht
door het recreatieschap. En worden deze
gronden dan opnieuw voor kleine
boeren initiatieven uit gegeven?
Er is toch ruimte genoeg voor bestaande
boeren naast nieuwe boeren. het is geen
kwestie van of/of maar en/en lijkt me. in
een groot gebied neemt Boer & Buurt
neemt maar 1,5 hectare in beslag.

Er is een sterke behoefte aan distributiecentra. In
Lansingerland zijn de laatste jaren veel nieuwe
distributiecentra bijgebouwd. Daarom geven wij het
signaal af dat deze hier zeer ongewenst zijn.

Dank voor de tip, het programma geeft voorbeelden
van mogelijkheden.

Zie vraag 26

Als recreatievoorzieningen of -infra worden
gerealiseerd op landbouwgrond, dan is dit inderdaad
het geval. Maar er zijn ook mogelijkheden om routes
over en langs bestaande wegen te laten lopen. In het
vervolgproces moet dit verder verkend worden.
Nee, er is nog niets aangekocht. In het vervolgproces
wordt uitgewerkt wat wenselijk, nodig en mogelijk is.

Ook dit dient in een vervolgproces verder onderzocht
te worden. De accenten kunnen per deelgebied
verschillen en naar ons idee kunnen bestaande boeren
en nieuwe initiatieven naast elkaar in het gebied hun
bedrijf hebben. Maar ook initiatieven als Boer en Buurt
en Herenboeren hebben grond nodig.
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Bedrijven onder de 100 ha, hebben op
langere termijn geen bestaansrecht
meer, dus door herverkaveling en
natuurontwikkeling kun je het gebied
opnieuw indelen, je zult de blijvende
ondernemers wel perspectief moeten
bieden en dat valt niet mee, en er gaan
in de komende 10-20 jaar zeker diverse
bedrijven stoppen, hierop kun je inhaken
door in gesprek te gaan, ook de
landbouw zal moeten vernieuwen in hun
wijze van telen en de nieuwe teeltwijzen
en manieren in hun bedrijfsvoering
moeten kunnen implementeren.
Boer en Buurt (en ook de Hennipgaarde)
is een uitgebreid burgerinitiatief van
inmiddels 5 jaar. Gemeente en
Recreatieschap krijgen dat zomaar in de
schoot geworpen. Wanneer gaan deze
overheden actief bijdragen?
Wat gaan de agrariers doen aan de
verbetering van de natuurwaarden?

We nemen uw punt mee als input voor een
vervolgproces.
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Boer en buurt is niet representatief voor
de Landbouw in deze regio. Staar je er
niet blind op.

We beseffen dat er nu vooral agrariërs met gangbare
grootschalige landbouw in het gebied aanwezig zijn
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Er wordt te gemakkelijk gepraat over de
gronden van de agrarische sector. De
gronden zijn in het bezit van de
agrariers. Wat is de toekomst van de
sector in deze regio?
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Waar zit de belangenafweging? ik hoor
natuur en recreatie. Hoe zit het met
belang van de duurzame agrariers in
deze omgeving? Zij willen een duurzaam
verdienmodel houden om
toekomstgericht te blijven ondernemen.
Welke visie hebben de tafelgasten
hierop? Met name hoe dit plan het
duurzaam verdienmodel borgt? Zeker
omdat de gronden van de agrarische
ondernemers nodig zijn. Hoe kunnen
deze ondernemers toekomstgericht
verder? Worden ze uitgekocht zodat ze
elders verder kunnen? En voor degene
die blijven? subsidies voor gedorven
inkomsten? etc?

Wij hebben de opdracht om een Landschapspark te
maken waar honderdduizenden inwoners van genieten.
De consequentie is dat er iets moet veranderen met
betrekking tot de agrarische sector. We willen samen
een plan gaan maken, voor een duurzame toekomst
voor het gebied, waarin diverse opgaven een plek
krijgen.
Wij begrijpen dat een duurzaam verdienmodel voor de
boeren essentieel is. Dit moet in een gebiedsproces
verder verkend moeten worden, ook aan de hand van
al bestaande voorbeelden elders en lopend onderzoek
hiernaar.
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We zijn enthousiast over deze initiatieven die bijdragen
aan korte ketens. De rol van overheden is om te
faciliteren waar dit mogelijk is.

Die vraag is aan de agrariërs. Zij hebben al aangegeven
te willen bijdragen met kruidenrijke akkerranden, mits
het verminderen van hun te bebouwen akkerland wel
wordt gecompenseerd.
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Waar zit in de presentatie van de
architect de link met de bestaande
agrarische bedrijven. De NL landbouw is
zeer duurzaam en verantwoord. Er wordt
hard geinvesteerd in biodiversiteit,
natuurlijke plaagbestrijding,
biodiversiteit etc. Hoe wordt dit
gewogen? Juist onderdelen kenmerken
voor het eeuwen oude gebied. De
architect heeft het over ondernemers,
maar niet over de agrarische
ondernemers. Horeca, recreatie,
mountainbiker belangbehartiger hoor ik.
Hoe zien de tafelgasten dit?
Hoe zijn de belangen van de agrariers
geborgd? met groene aders dwars door
agrarisch gebied ontneem je het
economisch bestaansrecht van de
agrarische ondernemer agv inpasbaar.
Welke visie is er om dit op te lossen?
Er is in 2019 een informatieavond
gehouden in Dorpshuis Op Moer. Ik kan
mij herinneren dat de bewoners vele
reacties hebben gegeven. Hoe is deze
feedback verwerkt in het plan?

Een plan als dit heeft meerdere
perspectieven. Uiteraard van de
consumenten, gemeentes, maar ook van
de bestaande grondeigenaren. Ik zou
graag een toelichting horen van de
sprekers hoe het belang van de
grondeigenaren is geborgd. Als
grondeigenaar ervaar ik nihil
mogelijkheden. Alternatieve routes of
inrichting zijn in mijn ervaring van tafel
geveegd zonder er goed naar te willen
kijken.
Herenboeren zouden graag 20 ha
langdurig willen pachten om ca. 200
gezinnen te voeden. Dus misschien als
wij kunnen meepraten, kunnen de
diverse partijen nader tot elkaar komen.
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Ik sluit mij aan bij Gerard Bac wat de
zorgen betreft. Mvg Job
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zijn er al plannen of ideeen voor het
noordelijke deel? (omgeving
moerkapelle) wanneer staan de

In het laatste deel van de presentatie is de link met de
agrarische bedrijven gelegd; uiteraard zijn zij ook
ondernemers naast recreatieve ondernemers.
Ons is duidelijk is dat de gangbare landbouw al steeds
'groener' wordt en dat er innovatie plaatsvindt. Naast
de gangbare landbouw zien wij echter ook ook andere
nieuwe vormen van landbouw voor ons die bijdragen
aan korte ketens en/of combineren met recreatief
aanbod.

zie vraag 45

De avond die in februari 2020 heeft plaatsgevonden in
Moerkapelle heeft ertoe geleid dat de provincie nu een
verkenning laat uitvoeren voor het agrarisch gebied om
diverse opgaven in beeld te krijgen. Ook is gesproken
met individuele agrariërs. De uitkomsten hiervan
worden gebruikt worden als input voor een
vervolgproces. Drie agrariërs nemen deel aan de
klankbordgroep. Met vertegenwoordigers van de
agrariërs vindt half maart nog een overleg plaatsvindt
om aangepaste teksten en kaartmateriaal over het
agrarisch gebied te bespreken.
Zie vraag 46. En in een vervolgproces moet samen
verder verkend worden wat mogelijkheden zijn en wat
kansen biedt voor de toekomst

Herenboeren is een nieuwe vorm van kleinschalige
landbouw met korte ketens. Of hiervoor een plek
beschikbaar is in het gebied kan in een vervolgproces
verder worden verkend.
Zie vraag 48. In een vervolgproces moet samen met
belanghebbenden worden onderzocht wat kansen en
mogelijkheden biedt.
zie vraag 20. U kunt contact opnemen met LTO noord
voor meer informatie over dit overleg.
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gesprekken gepland met de boeren in
die omgeving? ik geef mij bij deze graag
op. mvg Job
Boeren aan het woord!? Is Liesbeth een
boerin? Denk dat dit voor de boeren een
beetje een belediging is.
Zegt het ontwikkelplan ook iets over
agrariërs als de dragers van het open
(polder)landschap?
Is er al overleg geweest met de
grondeigenaren? (de akkerbouwers)
Ik hoor alleen maar vragen van
bewoners, recreanten ondernemers etc
volgens mij vergeten jullie de boeren in
de omgeving want daar is totaal geen
draagvlak dat snapt u wel u heeft mooie
plannetjes maar wij blijven lekker boeren
dank u
speelt rechter over andermans
eigendommen (de huidige eigenaren)
zonder hen daarin te betrekken. In het
Engels wordt dit treffend aangeduid als:
It is my money you are f*cking with
Waarom krijgen boeren geen rol in dit
plan, terwijl zij de eigenaren van de
grond zijn?
Een herenboerderij (20ha) zou prima
passen binnen alle uitgangspunten en
doelstellinge
Zijn er plannen om een voedselbos te
maken in het park om de connectie stadplatteland verder te versterken?
LandschapsPARK geeft aan dat boeren
en natuur ondergeschikt zijn aan horeca
en andere ondernemingen (inclusief
vastgoed ontwikkelaars, via gemeenten).
Kleinschalige bewoning zal op termijn
een vakantiepark worden (onder politiek
druk), er zal geen enkel ontwikkeld stuk
ooit nog NATUUR worden, wel
andersom. Ik hoor veel ambitie en mooie
dingen, maar maak mij grote zorgen over
behoud van natuur en rust.
Wordt er ook nagedacht over groene
verbindingen als ecoducten?

Wordt dit gebied ook als natura 2000
gebied aangemerkt, of een andere
'kwalificatie'?
Is het aanleggen van een (professioneel)
voedselbos in de vorm van bijv.
walnotenbomen en hazelaars en

Het agrarisch initiatief Boer & Buurt is een vorm van
kleinschalige vorm van landbouw met korte keten.
zie vraag 18

zie vraag 48
Dit kwam later in de presentatie aan bod. We beseffen
dat we dit in het begin van de presentatie hadden
moeten aangeven, maar het onderwerp is uitgebreid
besproken.

Zie vraag 33

Zie vraag 48

Zie vraag 50

ja, in het conceptplan is hiervoor Hoekse park west als
mogelijke locatie benoemd.
In het concept is veel aandacht besteed aan zonering
en een goede balans tussen natuur en recreatie en
rustige en plekken waar het drukker mag worden.
Natuur- en bewonersverenigingen en
recreatieondernemingen hebben hier intensief over
meegedacht.

Er zijn op dit moment geen ecoductien in het plan
opgenomen, behalve dan de ondertunneling van de
A16 in het Lage Bergse Bos, maar dat was al geregeld
voordat dit plan kwam.
Nee, dit gebied heeft geen Natura 2000 status.

Een gebiedsproces moet gaan uitwijzen wat wenselijk
en mogelijk is

gecombineerd met bijv. schapen/kippen
in te passen in de noordelijke zone?
65

Welke mogelijkheden zijn er om in
Lansingerland kassen in te ruilen voor
natuur? Het bevolkingsdruk neemt
immers toe, maar de grootte van het
gebied niet.

De toekomst van de glastuinbouw is niet meegenomen.
in het Ontwikkelplan. Primair liggen keuzes voor
glastuinbouwengebieden in de lopende verkenningen
vast. Deze zijn nog niet vastgesteld.
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Hoe wilt u de broedgebieden van diverse
weidevogels fysiek scheiden, zodat de
vogels in het broedseizoen niet gestoord
worden ?

67

Wordt er ook een groene verbinding
gezocht met Natuur- en Recreatiegebied
de Groenzoom?

In het plan is een zoneringsplan opgesteld, waar
natuurvereniging Rotta en ecologen van de gemeenten
en Staatsbosbeheer hebben meegedacht. Hierbij is
rekening gehouden met broedgebieden en
broedseizoen. Eén en ander wordt in het
uitvoeringsprogramma verder uitgewerkt, zoals het
hondenbeleid.
De groene rib Merenweg-Anthuriumweg zou voor deze
verbinding kunnen volgen. In een volgende fase staat
de gemeente Lansingerland aan de lat om dit nader in
te vullen.
De groene ribben vormen de aanknopingspunten voor
groene verbindingen met de omgeving.

68

Al in de jaren 70 werden plannen
gemaakt in het Bauhaus in Rotterdam
(toen gevestigd op het Weena tegenover
het Groothandelsgebou) om een groene
long te creëren van Kralingse Bos tot
Bentwoud. Het woord groene long sprak
mij toen en nu ook erg aan, zeker in
verband met de klimaatcrisis. Veel bos
en groen is van wezenlijk belang om de
opwarming van aarde verderr te
beperken. Mijns insziens moeten de
groenplannen dus het zwaartepunt
krijgen
Natuurlandschap is wel belangrijk maar
de plannen die nu gepresenteerd
worden hebben nogal wat commerciële
invloeden en de natuurlijke omgeving
wordt dus ernstig verparkt. Natuur moet
zo veel mogelijk ongerept blijven!
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Wij hebben bosaanplant in het plan zitten, maar willen
ook de historische openheid van de polders behouden.

Het Landschapspark ligt in een dichtbevolkt gebied
waar honderdduizenden mensen willen recreëren. In
het concept is een balans tussen natuur en recreatief
gebruik uitgewerkt en wordt ingezet op diverse sferen
in het gebied. Bijvoorbeeld parkachtig gebied, maar
ook extensievere en ruigere natuur met meer rust. En
we zijn erg zuinig op de openbare ruimte.
er komt een ontwikkelplan. Ik schrik
Ontwikkelen is ook vergroenen, versterken van het
hiervan. Want wat wil men allemaal gaan groene karakter, verstillen, verbeteren, verfraaien.
ontwikkelen. De natuur rond de Rotte
Niets doen beetekent dat het gebied achteruit gaat,
straalt rust uit en dat moet m.i. bewaard versnipperd raakt, et cetera. Daarom toch de term
blijven mijns insziens. Vele mensen
Ontwikkelplan.
zoeken rust en kalmte in de natuur als
tegenhanger tegen de drukke
maatschappij met de vele prikkels
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nu zijn er langs de Limiettocht
natuurakkers ontwikkeld. Moet daar dan
bos komen of wat is het idee? En hoe
kijken we dan naar de biodiversiteit die
er nu ontwikkeld wordt?

Voor het gebied tussen Hoge Bergse Bos en Bleiswijkse
Zoom zal in de volgende fase een uitwerking gemaakt
worden waarin bosaanplant een belangrijk onderdeel
is. Dan wordt onderzocht hoe de natuurakkers hierin
een plek kunnen krijgen

72

Natuur en balans, dat is nog even
puzzelen. Aandachtspunt bij de
Zevenhuizerplas: de westelijk gelegen
eilanden herbergen te respecteren
(wettelijk) beschermde natuurwaarden
in de vorm van een gemengde kolonie
van blauwe reigers en lepelaars. Dat is
onverenigbaar met intensieve recreatie
zoals nu voorgesteld in het plan. Wordt
hiermee rekening gehouden? Worden
ook de natuuronderzoeksrapporten van
PZH van afgelopen jaren meegenomen in
het plan?
svp niet te park-achtig! Meer natuur dan
cultuur!
Heeft u niet het idee dat u dit plan beter
in de prullenbak kan gooien?

Ja hiermee wordt rekening gehouden

73
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Boeren leven de hele dag in de natuur.
Wij zien deze juist verloren gaan door de
plannen die jullie nu proberen te maken.

76

Waarom stellen we vragen als jullie ze
niet beantwoorden?

77

De regiobewoner zit hier niet op te
wachten!
U heeft niet aangegeven dat er nog een
verkenning loopt voor een groot deel
van het gebied door de Provincie Zuid
Holland. U praat telkens over een
landschapspark. U geeft dus een onjuiste
weergave aan de luisteraars.
Medio 2021 is iedereen gevaccineerd.
Dan is Corona voorbij

78

79

zie vraag 69
We vinden het jammer dat u er zo tegenaan kijkt. het
Ontwikkelplan is een uitwerking van het
kaderdocument 'Ruimte voor een groenblauwe
toekomst', die door de drie democratisch gekozen
gemeenteraden is vastgesteld. Het bestuur van het
recreatieschap heeft de opdracht gegeven om dit
Ontwikkelplan op te stellen; het ligt dus in lijn van het
kaderdocument.
We denken niet dat door de plannen de boeren niet
meer in de natuur kunnen leven. Wel willen we samen
met de agrariërs naar oplossingen zoeken hoe zij
kunnen blijven boeren, maar er ook invulling gegeven
kan worden aan opgaven die ook op het gebied
afkomen, zoals steeds meer bewoners die graag ook
naar buiten willen, het vergroten via biodiversiteit en
voorkomen van verrommeling van het landschap.
Het onderwerp agrariërs is later in de bijeenkomst
uitgebreid aan bod gekomen.
Zie vraag 74
het onderwerp agrariërs en de verkenning van het
noordelijk gebied is later in de bijeenkomst uitgebreid
aan bod gekomen.

Dat hopen wij ook. Maar nog steeds wordt het dan veel
drukker in het gebied door grote hoeveelheid nieuwe
huizen die in de directe omgeving gebouwd gaan
worden.

80

Geen vraag maar opmerkingen: pag. 108
- pielvakken vervangen door peilvakken.
Waar is de Kooimanlaan (gepland ??)
Van 'bron naar dam' vervangen door
'oorsprong naar dam' Station
Zoetermeer-Lansingerland vervangen
door Lansingerland-Zoetermeer.
Er wordt gesproken over de enquete die
is gehouden. Het stoort mij dat die
enquete niet goed is gecommuniceerd..
Wij hoorden via via dat die gehouden
werd. Bovendien is er sprake van een
verkeerd gebruik. Deze vorm van
enquete kan door 1 persoon meerder
malen ingevuld worden. De resultaten
zijn helaas niet betrouwbaar. Helaas
geen vraag maar wel een constatering.
Nu is het gebied vooral per fiets
toegankelijk, en dat is een groot goed.
Het is vooral voor lokale bewoners, niet
voor mensen 'van buiten'. Auto
toegankelijk voor anderen dan bewoners
lijkt me geen prioriteit. De Wiebertjes
zijn net zo belangrijk als een stadspark
met parkeerterrein. Een beetje minder
kassen en weilanden en landbouw in ruil
voor 'wilde' natuur a la Wiebertjes.
Waarom staan er cactussen op de
gasttafel? is at prikkelend bedoeld?

dank u wel, we gaan spelfouten nog corrigeren.
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10 % van het Pieterpad is struinpad over
boerenland . Het kan best !!

We moeten dit samen met de grondeigenaren verder
onderzoeken, aangezien agrariërs aangeven dat dit wel
mogelijk is bij grasland met vee, maar niet waar
voedsel wordt verbouwd.
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In de volgende rotte conferentie ook
graag het onderwerp ecologie en eco
toerisme agenderen.
Matthijs zegt het fout: Noord en
zuidoever 7HP zijn allebei intensief.

We geven dit door aan de Stichting Plezierrivier, die de
Rotteconferentie organiseert.
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Vieren we 751 jaar Dam ook. (geen
serieuze vraag)
Opm: 750 jaar dam vergeet even dat het
Prinsenmolenpad lang geleden tot
mooiste fietspad van R'dam gekozen is.
Niks meer aan doen !
Helemaal mee eens : Geen
energiewinning in het Landschapspark
de Rotte, dit kan prima op daken en
langs de snelwegen bij
industrieterreinen.

informatie over de enquete is gecommuniceerd via een
groot aantal media, zoals huis-aan-huiskranten, social
media en burgerplatforms. De enquête is slechts een
van de vele informatiebronnen die we gebruiken om
het plan aan te scherpen en te gaan prioriteren.

We richten ons op bezoekers uit de omgeving en de
regio, de ambitie is om geleidelijk een autoluw gebied
te creëren, die wel goed toegankelijk blijft voor
bewoners en ondernemers in het gebied. Natuurparels
zoals de Wiebertjes worden goed beschermd en zijn
beperkt toegankelijk.

Cactussen zijn dankbare planten die al gauw tevreden
zijn.

Nu wel, maar in het kader 'Recreatie en natuur in
balans' worden bij de noordoever waar mogelijk de
natuurlijke waarden versterkt. Het wandelpad kan zo
worden aangelegd dat het de natuurwaarden niet
verstoort.
Er is altijd reden om de Rotte en zijn historie te vieren
Dank voor dit aandachtspunt.

zie 4
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Hoofdzaak. De Middelweg (oostelijk
deel) is GEEN toegangsweg. Ongeschikt.
Is al jaren uitgangspunt. Foutje.
Herstellen s.v.p.
Het gebied wordt nu al zeer goed
bezocht. Onnodig om dat nog eens flink
extra aan te zetten. Alle plannen gaan
niettemin uit van extra mensen, meer
aantrekkingskracht, Meer activiteiten,
Meer kansen voor ondernemers enz. Het
in evenwicht brengen met
natuurwaarden en rust krijgt zo een
wrange klank. De verhalen staan vooral
in het teken van vergroten en toename
van de bezoekersstroom. Het gebied is
geen blanco te ontwikkelen gebied maar
bestaand.
Tot op heden hoor ik veel positieve
geluiden van mensen die enthousiast
worden over het plan. Waar is de
kritische tegentoon? Het gebied is
volledig geclaimd terwijl de grond die
hiervoor nodig van de agrariërs is. Die zal
je nodig hebben voor realisatie. Hoe kan
je iets claimen zonder eigenaar te zijn?
Hoe zit het met de integraliteit van dit
plan? We hebben het nu over een
recreatiezone. Een fietspad. Water. Hoe
is dit plan alligned met plannen van de
provincie? Het waterschap?

Dit gaan wij na en indien nodig herstellen wij dit

94

graag ontvang ik de presentatie. HSV
Groot Rotterdam.

De presentatie is op deze projectpagina van het
recreatieschap terug te vinden.

95

Waarom word ik er elke keer uit gegooid.
Hebben jullie er rekening mee gehouden
dat veel bewoners nog een adsl
verbinding hebben.

We hebben de techniek van deze bijeenkomst door een
professioneel productiebureau laten verzorgen, die er
juist voor heeft gezorgd dat er onbeperkt mensen
kunnen meekijken.
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Wordt de livestream opgenomen?
Kunnen wij later terugkijken?

Ja, u vindt de livestream ook op deze projectpagina van
het recreratieschap. De livestream is op youtube gezet.
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Kunnen we de geboden informatie ook
per mail krijgen ivm slechte verbinding
livestream in het buitengebied?
Goedenavond, helaas kunnen wij de
presentatie vanavond niet volgen, zou u
ons een link kunnen sturen zodat wij de
presentatie op een later tijdstip terug
kunnen zien. Er vallen twee gedeeltes in
het plan namelijk de Moerkapelse zijde
en de molen de Platluis. groet Ed

zie 98
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92

93
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We richten ons op bezoekers uit de omgeving en de
regio, niet op toeristen. Door onder meer woningbouw
in Zuidplas zal er hoe dan ook een grotere
bezoekersstroom in de Eendragtspolder op gang
komen. En ook Nesselande heeft behoefte aan
uitloopgebied om te kunnen recreëren. Het is aan ons
om die stroom goed te geleiden, zorgen dat mensen
meer de fiets pakken, geen hinder veroorzaken, et
cetera. Bovendien willen we het gebied vergroten

Zie vraag 33

In het Ontwikkelplan zijn diverse thema's integraal
opgenomen. In de Verkenning die de provincie voor het
noordelijk gebied laat uitvoeren zijn ook de diverse
thema's verkend. Uitkomsten hiervan worden
meegenomen in het vervolgproces.

zie 98

99

Is OV een bus of watervervoer?

Wij denken aan combinatie metro/trein-fiets, een
busverbinding en pontje. Dit zal echter nog verder
onderzocht moeten worden.

100 er is geen openbaar vervoer. is daar een
idee over

Uitgangspunten en ideeën zijn in het concept
Ontwikkelplan opgenomen. Verder onderzoek en
uitwerking zal als project in de Uitvoeringsagenda
opgenomen moeten worden.

101 Wie wordt verantwoordelijk voor het
onderhoud en de beheersing? en op
welke manier wordt dat onderverdeeld.

Het Landschapspark is groter dan het recreatiegebied
Rottemeren en heeft dus ook meerdere beheerders.
Hoe dit precies vorm gaat krijgen, wordt na vaststelling
van het Ontwikkelplan verder uitgewerkt.

102 Welk gedeelte van het gebied is
eigendom van het recreatieschap op dit
moment, en welk gedeelte moet dit in
de toekomst worden na realisatie?
103 Wat is de relatie tussen het
ontwikkelplan en het bestemmingsplan?
Wordt dit het nieuwe bestemmingsplan?

Op pagina 10 in het concept Ontwikkelplan vindt u een
kaart met het huidige beheergebied van het
recreatieschap.

104 Hoeveel budget is voor deze
transformatie beschikbaar en wie gaat
dat dan uiteindelijk betalen?

Het recreatieschap gaat een uitvoeringprogramma
maken op basis van het Ontwikkelplan en wil hierbij
samenwerken met partners als gemeenten,
waterschap, de provincie en het rijk, maar ook
samenwerking met partners in het gebied. Hierbij
wordt ook bekeken welke financiering er nodig is voor
projecten en welke mogelijkheden hiervoor zijn. Het is
duidelijk dat niet alles tegelijk kan; er zal dus
geprioriteerd moeten worden. Ook willen we
onderzoeken wat bijvoorbeeld al via
beheermaatregelen gerealiseerd kan worden.
Zie vraag 104

105 Is er al een prioritering welke project
eerst moet: Bijv. uitbreiding van areaal
versus mooie entrees maken of
mountainbike routes versus
bootsteigers. Ook ivm beperkte
budgetten
106 Waarom moet dat perse in dit gebied?

107 Er is een Rotteconferentie geweest
waarin duidelijk werd dat het gebied
vooral door de blanke medemensen
wordt gebruikt en niet voor allochtone
medemensen. Op verschillende aspecten
werden voorbeelden genoemd die
verbetering behoefden. Krijgen deze
aandachtpunten ook een plek in de
uitwerking?

Het ontwikkelplan is een basis voor nieuwe
bestemmingsplannen of omgevingsplannen die
opgesteld worden door de gemeenten.

Het is ons helaas niet duidelijk wat met deze vraag
wordt bedoeld.
Jazeker. In het maatschappelijk programma. Maar ook
in de uitgangspunten dat het park voor alle
regiobewoners moet zijn. Overigens denken wij te zien
in het gebied dat het bezoekende publiek steeds
diverser is geworden, maar dit is niet onderzocht

108 Hebben jullie ook gekeken naar
participatie van gebruikers/vrijwilligers
bij het beheer en onderhoud van het
gebied? Dus voor en door gebruikers?

109 Als er nog een drassig stukje moeras
over is, kunnen we dat niet gebruiken
om een zootje corona hooligans uit Urk
of Eindhoven te isoleren? is geen grap!
110 Hoe ziet de financieringsparagraaf van
dit plan eruit?
111 Urgentie voor de ontwikkeling van de
Eendragtspolder wordt m.i. niet door
feiten ondersteunt. Graag ontvang ik die
onderbouwing, kan dit? Nimmer de
parkeerplaats bij de uitkijktoren
overbezet gezien, rijd er dagelijks
meerdere keren langs. Mogelijk een keer
bij een activiteit is het druk. Parkeren in
de berm gebeurt alleen als er vogelaars
op af komen, die moeten beter
opgevoed worden, is daar aan gedacht?
112 Ik zie een visie tot 2030; geen garanties
voor daarna? De betrouwbare overheid
zal toch haar uitgangspunten van
voorheen gestand moeten doen en ook
in dit geval, of zie ik dat verkeerd?
113 Wat is de waarde van de bij de
totstandkoming van het
plasdrasgebied/e roeibaan
geformuleerde uitgangspunten en
toezeggingen?
114 Graag aandacht voor het verleden, de
geschiedenis, bijzondere boerderijen,
molens, gebieden!! Er is kennis aanwezig
en te gebruiken,
115 Graag aandacht dat het niet te veel park
wordt. Maar ook veengebied blijft. Niet
alles hoeft ontsloten te worden!
116 Ik zag in het gebied van de
Eendragtspolder waar nu akkerbouw is
een aanduiding: 'Nog nader te
ontwikkelen.' Zijn daar al ideeën over?

Ja, er wordt door Staatsbosbeheer, de beheerder van
het recreatiegebied, al veel samengewerkt met
vrijwilligers. Met het maatschappelijk programma
willen we de participatie en betrokkenheid van
omwonenden vergroten, bijvoorbeeld door nog meer
mogelijkheden te bieden voor vrijwilligerswerk en
zinvol werk te bieden voor mensen met mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt.
Dit lijkt ons niet relevant voor een
Ontwikkelplan.

Zie vraag 104
Zie vraag 91

Het kaderdocument 'Ruimte voor een groenblauwe
toekomst' die als uitgangspunt voor het Ontwikkelplan
wordt gebruikt, heeft een scope van 30 jaar en is
vastgesteld door de 3 gemeenteraden.
Het is ons onduidelijk om welke toezeggingen dit gaat,
graag vernemen we welke toezeggingen u bedoelt.

Cultuurhistorie is meegenomen. Maar het plan is geen
landschapsbiografie.

Zie vraag 69

Een transitie nodig vanwege de verwachte sterk
toenemende recreatiedrukte, onder meer door
woningbouw in de gemeente Zuidplas. Er is op
hoofdlijnen in het conceptplan wel geformuleerd welke
functies het recreatieschap in de Eendragtspolder een
plek zou willen geven. Verdere uitwerking hiervan dient
in een gebiedsproces plaats te vinden, waar
gebiedspartijen bij worden betrokken.

117 Volgens het AD van vandaag komt er een
ondergrondse hoogspanningsverbinding
van Bleiswijk naar Zevenhuizen. Waar
gaat deze de Rotte onderdoor?

118 Mbt verblijfsrecreatie wordt in het plan
op bladzijde 43 verwezen naar 'Deel 2'.
Waar is dit Deel 2 te vinden?

U vindt deze informatie op de volgende website:
https://www.tennet.eu/nl/onshoogspanningsnet/onshore-projectennederland/station-zuidplaspolder/
Halverwege de pagina is een kaart met de locatie
opgenomen.
U vindt de bijlage op de projectpagina van het
Ontwikkelplan onder 'Meer informatie', achter de link
naar het hoofddocument.
https://www.recreatieschaprottemeren.nl/projecten/o
ntwikkelplan+rottemeren/default.aspx

119 Mooie plannen! Dit kost natuurlijk geld
om aan te leggen en te onderhouden.
Hoe gaat dat betaald worden? En is dat
al geregeld?
120 Is dit ontwikkelplan een juridisch kader?
Wat is de rol van de gemeente en de
vigerende bestemmingsplannen aan de
randen van het park? In hoeverre is dit
bepalend voor prive eigendom?

Zie vraag 104

121 Wat is het verschil tussen het
werkingsgebied en het landschapspark?

Het werkingsgebied is het gebied dat
door de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en
Zuidplas ondergebracht is in het recreatieschap. Het
landschapspark sterkt zich ook uit over gebieden
daarbuiten waar de desbetreffende gemeente haar
eigen bevoegdheden heeft gehouden.

122 kan er een plattegrond bij? Geen idee
waar Poort van Noord precies ligt

Poort van Noord is de plek waar de A20 en het spoor
over de Rotte gaan, vlakbij station Rotterdam Noord

123 Welke concrete plannen zijn er voor de
bleiswijkse fles? Zien veel graaf
werkzaamheden maar wat wordt hier
gerealiseerd

U kunt de ideeën voor Bleiswijkse Fles kunt u
terugvinden in zowel het hoofddocument als de bijlage
met uitwerkingen. De huidige graafwerkzaamheden
hebben te maken met het baggerwerk van HHSK in de
Bleiswijkse Zoom. Betreft baggerdepots die naa het
indrogen van de bagger uitgevlakt worden

124 Ik ben bewoner van de Rottekade en ben
nogal verrast dat ik straks in een
(landschaps)park kom te wonen. Is er
ook inspraak over de term
landschapspark? Wat is een
landschapspark? Dit voelt nogal
'ontworpen' en aangelegd en ver van de
natuur...
125 Verblijfsaccommodatie hoort altijd bij
ondernemerschap maar niet bij een
Landschapspark!!

in het plan kunt u lezen wat wij met een
landschapspark bedoelen. Deel 1, hoofdstuk 1. De tem
Landschappark staat vast.

Het ontwikkeplan is beleid. Het juridisch
kader wordt gevormd door de omgevingsplannen
waarin de beleidsvoornemens verankerd worden.

Ondernemerschap hoort ook bij een landschapspark en
wij denken dat beperkte toevoeging van
verblijfsrecreatie, onder stricte voorwaarden, bijdraagt
aan het recreatieve aanbod en de belevingswaarde van
het gebied.

126 Het Landschapspark is ontworpen om de
steeds groeiende bevolking in de
Randstad een ontspannende omgeving
te blijven bieden. Waarom dan het idee
van verblijfsaccomodatie??
Verblijfsaccomodatie past niet in de visie
van het Ontwikkelplan, en gaat t.z.t. uit
de hand lopen. Zojuist in deze digitale
sessie gezegd: dit Park is voor de
regiobewoner

127 Ik zie de Eendragtspolder benoemd als
matig intensief. Dat is beschamend in het
licht van de ontwikkelingen van de
afgelopen jaren waarin in dit gebied
gestart is met natuurontwikkeling en
natuurinclusieve landbouw te
ontwikkelen: denk aan de Hennipgaarde
en de Buurderij van Boeren en Buuren.
128 Hoe houden we herrie en lawaai buiten
het park, indien gemotoriseerd varen en
muziek toegestaan gaan worden?
129 Wie beschouwt u als de ondernemers in
dit gebied? Zijn dit de bestaande
ondernemers en de vele bedrijven die
hiermee samenhangen, leveranciers,
afnemers, adviseurs, technische
bedrijven, etc.
130 bij de rottebanbrug geldt nu al een
samenscholingsverbod vanwege te grote
drukte in de zomer met overlast voor
bewoners en andere recreanten. nu is er
een plan voor een aanlegsteiger met
toilletvoorziening . Is dat nu een goed
idee op een plek waar de drukte
schijnbaar al tot overlast leidt
131 Honden aan de lijn op het wandelpad, en
niet loslopend op het fietspad! Dan moet
het toch lukken. Je mag tenslotte andere
verkeersdeelnemers niet hinderen.
132 Hoe verhouden die 6 eenheden
verblijfsrecreatie per ondernemer zich
tot bungalow park Koornmolengat met
95 huisjes?

Klopt. Dit park is voor de regiobewoner. Daarom leest
u over verblijfsrecreatie in het plan het volgende:
"Gezien het feit dat het Landschapspark primair gericht
is op een regionale doelgroep kiezen wij ervoor om
uitbreiding van
verblijfsrecreatie alleen mogelijk te maken ter
completering van het aanbod van de bestaande
vrijetijdsvoorzieningen: sommige van hun
gasten/gebruikers de mogelijkheid te bieden te blijven
slapen aansluitend op bijvoorbeeld een trouwfeest,
een
evenement of een wellnessavond. Ook willen we op die
manier meerdaagse individuele activiteiten van
regiobewoners in het gebied mogelijk maken, zoals een
kano- of wandeltocht."
De door u genoemde activiteiten vallen onder 'matig
intensief'

Als muziek en gemotoriseerd varen zorgt voor teveel
overlast dan moet hierop gehandhaafd worden.
Elektrisch varen is ook gemotoriseerd, maar zorgt voor
minder geluid.
Ondenemers is een breed begrip. We bedoelen onder
meer de recreatieondernemers, maar ook agrariërs en
toeleveranciers.

De Rottebanbrug is een belangrijk intensief knooppunt
in het gebied. De maatregelen gaan de kwaliteit van
deze plek verbeteren.

Na vaststelling van het Ontwikkelplan zal het uitwerken
van hondenbeleid voor het gebied als project worden
opgenomen in de uitvoeringsagenda. Hierin wordt
zonering en wat waar mag verder uitgewerkt.
Koornmolengat is een klassiek park, grotendeels met
vakantiewoningen van vaste eigenaren. Wat wij hier
bedoelen gaat over de mogelijkheid om voor 1 of 2
nachten, aansluitend op een activiteit (feest,
kanovaren, wellness, et cetera) te kunnen verblijven.
Het onderdeel verblijfsrecreatie gaat over uitbreiding.
De Koornmolen is een bestaande exploitatie. We gaan
niet in de rechten van bestaande exploitaties treden.

133 Komen er speciale gebieden/velden om
honden los te laten lopen, zodat op
wandel-/fietspaden geen onaangelijnde
honden meer hoeven te lopen?
134 Is er wel eens onderzoek gedaan naar de
verblijfsrecreatie? En waar kan ik dit
onderzoek nalezen? Ik heb namelijk niet
het idee dat er heel veel vraag is naar
recreatie voorzieningen.

135 Waarom druk je de koetjes weg uit
Hoeksepark oost en west voor meer
recreatieterrein? Voor de beleving
vinden recreanten koetjes in de wei juist
erg aantrekkelijk.

136 Vergunning uitgeven/verkopen voor
Hussen en voor mtb-ers geeft inzicht en
mogelijkheid om groepen te weigeren.

137 natuurliefhebbers zijn niet tegen
verblijfsrecreatie. Alleen onder
voorwaarden en bijv. aan de randen. Eco
toerisme heeft de toekomst en past bij
het gebied.
138 waarom kan die verblijfsrecreatie niet
gerealiseerd worden in de dorpskernen?

139 Door verblijfsrecreatie toe te staan,
begeef je je op een glijdende schaal, is
dit om de ondernemers te ondersteunen
in hun exploitatie?
140 Er was door het DB van het
recreatieschap al toegezegd dat er max.
3 recreatie woningen per lokatie zouden
komen, wordt hier nu van afgeweken?
141 Welke soorten recreatie hebben in uw
gedachten de voorkeur?

142 Loop ik met mijn hond niet het risico
onder de wielen van mountainbikes te
komen of op de barbecues van onze
medemens terecht te komen? zoals dat

Zie vraag 131

Het toestaan van kleinschalige verblijfsaccommodatie
met een aantal kaders speelt in op de wens van
ondernemers om hun hoofdactiviteiten te versterken,
maar ook de bezoeker uit de regio de mogelijkheid te
bieden om in combinatie met een activiteit een nachtje
in het gebied te verblijven. Er is geen specifiek
behoefteonderzoek naar gedaan. Het is ook geen
'reguliere' verblijfsaccommodatie zoals huisjesparken,
hotels of b&b's
Vanwege de toenemende recreatiedrukte is het nodig
om met Hoekse Park oost een gebied te ontwikkelen
met een combinatie van recreatie en agrarische
functies. Dit kan bijvoorbeeld voedselbos zijn, maar
ook gecombineerd met koeien of ander vee. Agrarische
beleving past prima in het landschapspark, maar soms
moet je op een bepaalde plek iets veranderen,
bijvoorbeeld om het boskarakter te versterken.
We gaan als één van de projecten in de uitvoeringsperiode verder onderzoeken wat nodig is aan beleid
voor enkele recreatievormen en
hoe overlast kan worden voorkomen. De zonering van
gebieden zal hier ook aan bijdragen.
Eco toerisme past niet bij het gebied, eco recreatie wel.

We kiezen voor enkele tientallen verblijfsplekken onder
bijzondere restricties in het gebied. De dorpskernen
vallen buiten ons plan, maar we geven dit wel als
suggestie voor verblijfsrecreatie (zoals b&b's) mee in
ons plan.
We hebben duidelijk uitgewerkt in het Ontwikkelplan
wat de begrenzing en de uitgangspunten zijn.

We denken dat u verkeerd geïnformeerd bent, een
maximum van 3 recreatiewoningen is niet aan de orde
geweest in het dagelijks bestuur van het
recreatieschap.
In het Ontwikkelplan zijn voorstellen voor verschillende
recreatievormen uitgewerkt. We hebben hierbij ook
rekening gehouden met onder meer al aanwezige
voorzieningen, beschikbare ruimte, zonering, balans
reuring en rust, vraag, overlast, etc.
Door de zonering en bijvoorbeeld het hondenbeleid en
-zonering die straks uitgewerkt gaan worden, willen we
die risico's met dit plan zoveel mogelijk minimaliseren.

in het lage en hoge bergse bos nu
gebeurt?

143 Wanneer wordt er gestart met de
uitbreiding van de fietsroutes waaronder
de MTB route in Bergschenhoek? In
Corona tijd is het enorm druk geworden
waardoor uitspreiding over het gebied
erg wenselijk zou zijn.

In het Ontwikkelplan zijn voorstellen voor uitbreiding
mountainbikeroutes opgenomen, deze zijn opgesteld in
nauw overleg met vertegenwoordigers van het
mountainbiken. Wanneer e.e.a gerealiseerd kan
worden, hangt onder meer af van prioritering,
financieringsmogelijkheden en het beheer.

144 Hoe voorkom je permanente bewoning
van de verblijfsruimten? Ik heb al 10 jaar
een B&B in Bergschenhoek en weet dat
er veel vraag is voor langdurig verblijf.
145 Is met die kleine recreatiewoningen
(kleine huisjes) nu het punt om
ondernemers mogelijkheden te bieden
of om een inkomstenmodel voor
Staatsbosbeheer te creëren?
146 Wordt er gedacht aan de huidige
aanbieders van recreatieverblijven? Juist
Staatsbosbeheer is er van op de hoogte
dat de huidige aanbieders al moeite
hebben om hun aanbod in te vullen met
recreanten!
147 Ik noteer geen woningbouw in het
gebied, maar wel kleine verblijven wat
ook haaks staat op de eerder
geformuleerde uitgangspunten en tot
verrommeling leidt. Wordt er
meegenomen dat deze uit het zicht van
de huidige bewoners worden
gerealiseerd?
148 Worden ondernemers ook beoordeeld
op duurzaamheid van hun bedrijf?

Door dit in de vergunningverlening te verbieden en
erop te handhaven en de verblijfsruimten en aantal
dagen te beperken.

149

Zie vraag 136

ja, die HUSSEN, echt vervelend, soms
hebben ze helemaal geen controle over
die honden. Overigens worden
verzoeken om aan te lijnen ook door
individuele wandelaars heel vaak niet
opgevolgd, zelfs niet in het
broedseizoen. Ook als je iemand er
rustig op aanspreekt helpt dat niet. Kan
er meer gehandhaafd worden daarop?
150 Wat ik heel lastig vind zijn die
wielrenners, waardoor je als normale
fietser of wandelaar de berm in geduwd
wordt, soms echt gevaarlijk. Als je niet
snel genoeg bent gaan ze soms ook nog
tegen je schreeuwen. Hebben jullie daar
over na gedacht?

Het belangrijkste is om de regiobewoner extra
mogelijkheden te bieden. Dat is ook goed voor de
ondernemer. Verhoging van de pachtopbrengsten is
geen doelstelling van dit plan
De ondernemers in het gebied hebben zelf aangegeven
te willen starten met verblijfsrecreatie, gekoppeld aan
hun activiteiten.

De kleinschalige verblijfsrecreatie kan alleen
plaatsvinden op de locatie van de ondernemers. Per
locatie wordt getoetst wat passend is voor het
betreffende deelgebied en hoe het het beste kan
worden ingepast. Ook wordt getoetst aan de gewenste
beeldkwaliteit.

ja. Zie Deel 2, hoofstuk 2, omgaan met nieuwe
initiatieven

De wielerverengingen hebben al eerste stappen gezet;
zij hebben een alternatief rondje ontwikkeld en
gedragsregels voor wielrenners opgesteld. In het
uitvoeringsprogramma worden voorstellen opgenomen
zoals het ontwikkelen van een snelfietsroute, die een
alternatief biedt voor huidige drukke routes. Ook
worden voorstellen voor een aantal locaties gedaan om
fietsers en wandelaars te scheiden.

151 Kan de Rotte tussen de A12 en N 219
een stiltegebied blijven? De enige stille
plek. Zo heerlijk! Alstublieft!

In het Ontwikkelplan zijn hebben we voorstellen
opgenomen om het gebied geleidelijk meer autoluw te
gaan maken, door te zoneren, et cetera.

152 Is er een ruimte in het plan om een
aantrekkelijke waterspeeltuin (als Tuin
van Floddertje) aan te leggen nabij de
Rotte Meren? Er is nu veel ongebruikt
grasland

Er zijn al enkele natuurspeelplekken, zoals in het Lage
Bergse Bos en in de Eendragtspolder (Hennipgaarde).
Een waterspeelplek zou onderdeel kunnen zijn van het
waterlandschap, maar dit moet nog verder verkend
worden.

153 s er niet een (groot) verschil tussen de
behoeften van inwoners van Rotterdam
en die van de dorpen van Lansingerland
en Zuidplas. De laatsten wellicht meer
gericht op rust en natuur en de eerste
meer op (weekend)recreatie?
154 Er wordt gesproken over toenemende
druk op het gebied t.a.v. bezoekers. Zijn
er cijfers bekend. Mijn indruk is dat het
aantal bezoekers door de week niet
groot is.

Wij denken dat dat verschil meevalt. Stedelingen
komen ook voor de stilte die zij in de stad niet kunnen
vinden. Sommige inwoners van Lansingerland houden
ook van gezelligheid en receatie, kijk maar eens bij de
Bleiswijkse Zoom.

155 Ik mis in het plan voor de
Zevenhuizerplas een passende
oplossingen voor windsurfers. Met de
bebouwing van de Zevenhuizerplas
wordt het steeds moeilijker te parkeren
en te water gaan. In Nederland waait het
meestal vanuit zuid-west richting,
hierdoor is de Zuid/West oever geen
optie voor surfers, maar deze plek staat
als optie in het plan als pagina 60. Surfen
is een prachtige natuurvriendelijke sport,
met meer dan 40 lokale surfers, maar
het lijkt zo verloren te gaan op de plas.

156 We hebben het hier over een grote
participatie. Hoe is besloten wie
betrokken zijn bij dit traject? Wij als
windsurfvereniging Rotterdam zijn hier
niet voor gevraagd, ondanks eerdere
gesprekken met gemeente en
Staatsbosbeheer.
157 in bleiswijk s'zomers heel veel
allochtonen!

Er zijn diverse tellingen en onderzoeken. Zeker is er een
verschil tussen mooi en slecht weer en tussen
werktijden en vrije avonden en weekeind. Maar de
enorme woningbouw om het gebied heen in de
komende jaren zal zeker voor toenemende drukte
zorgen.
Het huidige surfstrand van het recreatieschap is
aangelegd aan de westoever ivm aanlandige wind voor
beginnende surfers. Dit surfgebied wordt onderhouden
(bv verwijderen waterplanten in de zomer). In de loop
van de jaren is meer begroeiing gekomen. We
begrijpen dat u tot nu toe gebruik maakte van het
noordelijke gedeelte van het strand Nesselande, waar u
met de auto dicht bij het water kon komen en met de
meest heersende windrichting (zuidwest) optimale
omstandigheden had. Daar vindt echter nu bouw van
appartementen plaats. U zoekt nu een andere locatie
waar u met de auto dicht bij het water kunt komenen
aan de noordoever. Dat is echter niet mogelijk, want
deze oever heeft een hoge natuurwaarde, windsurfen
is niet passend op deze plek. We zijn nog met de
gemeente Rotterdam samen aan het onderzoeken of er
nog andere mogelijkheden zijn aan de zuid/oostoever,
gezien de beperkte ruimte wordt dit waarschijnlijk wel
lastig. Uitsluitsel hierover kunnen wij u dus hierover
nog niet geven, bij de behandeling van uw
initiatief/vraag hierover (na vaststelling van het
Ontwikkelplan) komen we hier op terug.
Aan de klankbordgroep hebben georganiseerde belanghebbenden deelgenomen, die meerdere organisaties
vertegenwoordigden. We hebben wel uw wens voor
een
locatie om te kunnen windsurfen bekeken; zie hiervoor
het antwoord bij 157.
Zie vraag 107

158 Als de focus ligt op de regio, zijn
(tijdelijke) verblijfsvoorzieningen
overbodig en belast dit de doelstelling
nog veel meer. Dit is echt in tegenspraak
met elkaar.
159 Als rust en natuur belangrijke
overwegingen zijn bij de inrichting, is de
ambitie van de ondernemers veel te
groot. Eerste oogmerk van een
ondernemer is het maken van winst en
dat brengt geen rust en ruimte met zich
mee. Het huidige bestand aan
ondernemers is meer dan voldoende en
moet zeker niet uitgebreid worden.
160 In hoofdstuk 4 wordt gesproken over de
recreatieve ontwikkelingen o.a. voor
wandelaars, recreatieve en elektrische
fietsers. Ik mis in deze opsomming de
hardlopers en fitnessers. Ook zij maken
intensief gebruik van het gebied, maar
stellen maar beperkte eisen. Individuele
hardlopers gelden als wandelaars, maar
hardlopers in loopgroepen moeten
gebruik maken van de fietspaden, zowel
voor de recreatieve als voor de snelle
fietsers. Voor de fitnessers missen we in
het gebied enige 'toestellen' en
faciliteiten voor krachtoefeningen.
161 Als het gaat over verblijfrecreatie, wordt
er nog een onderscheid gemaakt als het
gaat om invulling van bestaande
bebouwing vs. nieuwe 'tiny house'
uitvoeringen? dank u, met vriendelijke
groet, Jelle ps. mooie presentatie
trouwens !
162 Opnieuw een vraag van
Hengelsportvereniging Groot Rotterdam.
Wij zijn al 10 jaar bezig met een
zoektocht naar een passende locatie
voor een nieuw clubhuis, van waaruit wij
onze activiteiten kunnen ontplooien. Wij
zijn de grootste sportvereniging van
Rotterdam met ruim 20.000 leden! Ik zie
in het plan ruimte voor ondernemers.
Graag gaan wij met u in gesprek over de
belangrijke maatschappelijke rol die wij
als vereniging vervullen, onze activiteiten
en mogelijkheden voor een locatie voor
ons clubgebouw.

Zie vraag 126

Per deelgebied is benoemd wat de ontwikkelruimte is.
Uitbreiding is ook niet onze ambitie, alleen als het
gebied wordt uitgebreid.

Dit vinden wij zeker een belangrijke doelgroep. In de
enquête is ook gevraagd wat de behoefte is aan
bijvoorbeeld fitnesstoestellen, bijvoorbeeld aan de
rand van de wijken.

Nee, ondernemers mogen op eigen terrein max 6
plekken voor verblijf realiseren. Dit mag ook in
bestaande bebouwing, mits wordt voldaan aan de
criteria.

Uw vraag is bij ons bekend. Voor alle initiatieven geldt
dat eerst het Ontwikkelplan wordt vastgesteld en we
dan initiatieven en wensen gaan toetsen aan o.m. de
toetsingscriteria, openbaarheid van het gebied,
zonering, recreatief programma en ontwikkelruimte
binnen het deelgebied, enzovoort.

163 Ik vertegenwoordig de grootste
sportvereniging van Rotterdam, namelijk
Hengelsportvereniging Groot Rotterdam.
De Rotte is het hart van ons
viswaterareaal. In de Rotte wordt veel
gevist. Er zijn al veel rietoevers en ik zie
dit aantal toenemen met het
voorgenomen extensieve beheer. niet
alleen van de Rotte, maar ook in de
aangrenzende sloten. Ik zou graag zien
dat er mogelijkheden blijven en
bijkomen voor de sportvissers. Graag
gaan wij daarover met u in gesprek.
164 Goedenavond, ik vroeg me af of er is
nagedacht over het vergroten van de
diversiteit van bezoekers aan het gebied.
Denk bijvoorbeeld aan jongeren of
mensen met een migratieachtergrond.
Mvg, David Veenstra
165 Zal een brug niet een toename van
bezoekers teweeg brengen?

Er wordt inderdaad veel gevist in het gebied. Helaas
zorgt dat ook regelmatig voor overlast, onder meer van
karpervissers. Er zijn voldoende visstekken in het
gebied, in het plan is dus niet opgenomen dat deze nog
worden uitgebreid.

166 Is de uitbreiding van de MTB paden ook
met de bewoners besproken of alleen
met de ondernemers en de MTB club?

Er is eenklankbordgroep waaraan georganiseerde
belanghebbenden hebben deelgenomen; deze
klankbordgroep heeft hun reactie gegeven op diverse
uitwerkingsronden, waaronder uitbreiding voor
mountainbiken. Een aantal bewonersverenigingen zijn
in de klankbordgroep vertegenwoordigd door de
Alliantie Groen Blauwe Rotte.

167 voor het ontvlechten van race-fietsers en
recreanten is het wenselijk dat bij
Bleiswijks Verlaat een extra brug komt
van de flessenhals naar het lage
bergsche bos. De huidige brug is een
groot knelpunt: diverse groepen in twee
richtingen, lokaal wegverkeer, haakse
bochten en een smalle brug. In het plan
is hier niet niet in voorzien. Wat is
hiervoor de reden?

Dit is de nadrukkelijke wens van een aantal
belanghebbenden, zoals de ondernemersvereniging en
restaurant merenbos

zie vraag 109

De brug zorgt ervoor dat inwoners van Ommoord
gemakkelijker een wandel- en fietsrondje kunnen
maken. Mogelijk komen er meer van deze inwoners
naar het gebied. Maar misschien zijn er ook die
daardoor de auto laten staan.

168 In het Concept Ontwikkelplan is vrijwel
geen aandacht voor de Ruitersport. Ik
heb daarover een brief gestuurd naar de
opstellers van het plan en naar
bestuurlijke en politiek beslissers. Mijn
vraag is welke waarde er wordt gehecht
aan de Ruitersport als gebruikers van het
Landschapspark

169 Stel dat ik in het recreatie gebied een
klein stukje land wil pachten voor
biologische landbouw. Bij wie kan ik die
grond pachten?

170 Zijn de grondeigenaren betrokken bij de
planvorming
171 Hoe voorkomen jullie dat het
Landschapspark niet wordt volgebouwd
door industrie?
172 Worden er ook land / gronden
aangekocht om dit allemaal te realiseren,
voor deze ontwikkeling
173 Zijn er nog plannen om de Rotte door te
trekken naar de Oude Rijn? En Zijn er
nog plannen om de Bleiswijkse Fles uit te
breiden met grond tegen het
bedrijventerrein?

De ruitersport is onlosmakelijk verbonden met de
Rottemeren. Door de jaren heen is er een uitgebreid en
kwalitatief goed ruiterpadennetwerk ontwikkeld in het
hele gebied en is paardrijden een geliefde activiteit
geworden in de Rottemeren. Dit ruiterpadennetwerk
willen we in principe handhaven. Om dit mogelijk te
maken wordt het ruiterpad in het Hoge Bergse bos en
het ruiterpad om de Zevenhuizerplas beheert en
onderhouden in samenwerking met
vrijwilligersgroepen. Het recreatieschap zet in principe
niet in op het uitbreiden van het bestaande
ruiterpadennetwerk en voorzieningen. Waar mogelijk
en noodzakelijk voegen we wel nieuwe ruiterpaden toe
aan de uitwerking van groene ribben, zodat de entrees
voor ruiters ook verbeterd worden en eventuele
conflictsituaties met andere bezoekers vermindert. Wat
betreft de ambities van de Provincie Zuid-Holland met
betrekking tot de ruitersport, waaronder in de
Rottemeren, wordt met name ingezet op de verbinding
naar andere natuurgebieden in de omgeving. Hiervoor
heeft de provincie ism de KNHS een ambitiekaart
gemaakt. Uit de ambitiekaart voor nieuwe ruiterroutes
van de Provincie Zuid-Holland die in samenwerking met
de KNHS tot stand is gekomen blijkt dat er een lange
termijn wens is voor een ruiterverbinding vanaf het
Lage Bergse bos richting Oude Leede en richting het
Bentwoud. Daarmee wordt wat betreft de ruiterpaden
niet ingezet op nieuwe paden in het huidige gebied.
Een verbinding richting Kralingse bos staat niet op deze
ambitiekaart en hebben we dus ook niet opgenomen.
In het huidige beheergebied van het Recreatieschap
Rottemeren is geen ruimte beschikbaar voor landbouw.
Voor het huidige agrarische gebied dat buiten het
beheergebied valt, ligt het voorstel om daar een
vervolgproces met belanghebbenden te starten.
Mogelijk dat in dat gebied ruimte beschikbaar komt
voor dit soort initiatieven, maar daar valt nu nog niets
over te zeggen.
Zie vraag 20
Mede door dit dat in dit plan te zetten. Juridisch wordt
dat vastgelegd in de provinciale en gemeentelijke
omgevingsvisies en de bestemmingsplannen van de
gemeenten.
zie vraag 38

In het Ontwikkelplan is wel de ambities voor de
vaarverbinding Rotte-Rijn-Vliet opgenomen, maar dat
is waarschijnlijk een lange termijn visie.
In het Ontwikkelplan is niet opgenomen dat de
Bleiswijkse Fles wordt uitgebreid.

174 Zevenhuizerplas verbinden met de Rotte
middels sluis?
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Dit idee wordt niet gerealiseerd; de waterkwaliteit van
de Zevenhuizerplas is veel beter dan die van de Rotte.
En een overtoom is te kostbaar en voor een te kleine
doelgroep.
wanneer (planning) een betere SUP/kano Er is nu nog niets over de planning aan te geven. Op
verbinding tussen
basis van dit Ontwikkelplan wordt een
zevenhuizerplas/waterwijk en de
uitvoeringsagenda gemaakt.
eendrachtspolder?
Noordoever zevenhuizerplas is als
Wat hier bedoeld wordt zijn de rietoevers en de
extensief bestempeld maar daar is het
eilanden. De dijk mag bewandeld blijven worden.
met mooi weer bijna file wandelen.
oplossing?
Zorgen bij de windsurfers op de
zie vraag 155
zevenhuizerplas dat de Nesselande kant
steeds lastiger is qua parkeren ivm
woningbouw bij het Surfstrand. dit is
echter ivm wind de allerbeste locatie
(aan de westzijde van de zevenhuizerplas
staat geen wind). zorgt dit plan dat
windsurfen ook in de toekomst geborgd
wordt in Nesselande?\
Wordt de Zevenhuizerplas verbonden
zie zie vraag 174
met de Rotte; concreet, wordt het
mogelijk dat je van de ene plas naar de
andere kunt varen?
Hoe stellen jullie je voor hoe het zal gaan Omdat er in de omgeving meer mensen komen te
op de smallere stukken van de Rotte, als wonen, neemt net als bij alle andere recreatievormen
er meer boten op het water varen.
neemt het varen ook toe. In het Ontwikkelplan is
Omdat het bijvoorbeeld in de zomer al
echter uitbreiding van de vaarmogelijkheden
heel erg druk is.
opgenomen, waardoor de drukte zich ook beter kan
spreiden. Daarnaast is handhaving een belangrijk punt
om overlast te voorkomen.
Het aanleggen van meer aanlegplaatsen De boten komen er sowieso wel, we faciliteren alleen
maakt het niet veiliger, maar maakt het
de openbare aanlegplekken en hebben daarbij
mogelijk dat er nog meer boten op het
rekening gehouden met de locaties; niet te dicht bij
water komen. Dat is dus een
woonhuizen, wel bij bijvoorbeeld een horeca ivm
verslechtering voor verkeersveiligheid oo consumpties en toiletten.
het water
Er wordt onderzocht hoe
Als het gaat leiden tot overlast of gevaarlijke situaties
verkeersstromen kunnen worden
zullen we regulerend moeten optreden. In het
gescheiden, op het land. In corona zomer Ontwikkelingsplan staat: In een intensief gebruikt
zagen we heel veel boten op het water,
Landschapspark kunnen sommige vormen van gebruik
motorboten, kano?s, roeiers, zeilers,
soms te snel groeien en voor overlast bij andere
suppers. Hoe worden deze stromen veilig recreanten zorgen of de natuur teveel verstoren. Dat
gehouden? Wordt een groot probleem
vraagt soms om extra handhaving en soms zelfs om
nieuwe regels. We houden met handhaving de vinger
aan de pols en stellen waar nodig nieuwe regels.

182 Kunt u meer vertellen over verbetering
van de verbinding en uitbreiding naar
Bentwoud. Overleg Zoetermeer.

183 is er al een plan voor inrichting aan de
'ommoordzijde' van da A16 . met name
fiets , wandel en ruiterpad en verbinding
met het Kralingse bos?

Er wordt momenteel gewerkt aan een fietsverbinding
langs de oorsprong van de Rotte naar het Bentwoud. In
het Ontwikkelplan wordt ook aangegeven dat op
termijn ook nog aanvullend een aparte route voor
snelle fietsers kan worden onderzocht. Die is nog niet
vastgelegd, omdat dit een langere termijn ambitie is
die nog verder onderzocht moet worden, er zicht moet
komen wat voor die doelgroep van belang is en of het
in te passen is in het gebied. Dat vraagt om een
zorgvuldig proces.
Nee, dit wordt in de volgende fase uitgewerkt.
Overigens is nog niet helmaal duidelijk of dit deel
uiteindelijk bij het landschapspark gaat horen of dat
het bij de gemeente Rotterdam in beheer blijft.

184 Er is gesproken dat er groene
verbindingen komen tussen wonen en
park. Is het ook de bedoeling dat
verschillende recreatie gebieden
aansluiten zoals Hitland?
185 De struinpaden die zijn ingetekend zijn
niet te combineren met moderne
landbouw praktijk dit is echt
onverenigbaar

We willen met het landschapspark verbindingen met
de omgeving realiseren; met woonwijken, maar ook
met omliggende groengebieden.

186 Er zijn al 2 bruggen over de rotte die ook
vlakbij Ommoord liggen, 1 thv president
wilsonpad en 1 burgmanbrug bij
ommoordseveld, waarom noodzaak voor
3e brug?
187 Wilt u alstublieft degelijk verkeerskundig
onderzoek laten verrichten om de
autoluwheid te kunnen garanderen.
Anders verzakken de dijken en worden er
'savonds in het gebied race-partijen
gehouden.
188 Waarom denkt men dat reguleren van
diverse stromen, zoals verkeer op land
en water, wat dus geeft 'verboden en
geboden', gaat werken? Nu al worden
voetpaden bereden, fietspaden worden
bewandeld, paarden betreden voet en
fietspaden.snel waterverkeer en
langzaam waterverkeer elkaar de loef
afsteekt, en zelfs verkeerslichten worden
genegeerd. Handhaven is alle gevallen
dus moeilijk.
189 Het autoluw maken zegt toch niet dat de
ondernemers onbereikbaar worden,
Alleen dat de doorgaande (sluip) routes
afgesloten worden.

De afstand tussen Burgmanbrug en Rottebanbrug is erg
lang voor een wandelrondje. Er is een grote behoefte
aan een extra oversteek van de bewoners van
Ommoord.

We zullen geen struinpaden aanleggen als dit leidt tot
gevaarlijke situaties. Maar we streven wel naar meer
mogelijkheden om het weidse landschap te beleven en
gaan hierover graag met de boeren in gesprek. Dat kan
ook door te starten met paden die over/langs de
bestaande infrastructuur lopen. We willen echter wel
onderzoeken wat mogelijkheden zijn.

We zullen uw punt meenemen in het project dat in het
uitvoeringsprogramma wordt opgenomen. We willen
het gebied in de loop van de jaren geleidelijk autoluwer
maken, verkeersonderzoek om dit verder te
onderzoeken en uit te werken is hier onderdeel van.
Handhaven is inderdaad belangrijk, maar onze
handhavers kunnen niet overal tegelijk zijn. Bezoekers
van het gebied hebben een eigen verantwoordelijk om
zich te houden aan de regels.

Als randvoorwaarde voor het autoluw maken van het
gebied is opgenomen dat ondernemers en bewoners in
het gebied met de auto bereikbaar moeten blijven.

190 En wordt parkeren, autogebruik
ontmoedigd? Mijn ervaring is dat veel
parkeerterreinen in Lage en Hoge
Bergsche Bos vaak grotendeels onbenut
blijven. Zelfs op zondag.
191 Detailvraag. De toegang tot de
Eendragtspolder en verder is via de
aangelegde Koningsbrug en de Van
Oudheusdenweg. NIET via de Middelweg
(tussen Van Oudheusdenweg en
Zuideinde)!! Is ongeschikt voor
autoverkeer 2 richtingen en kan niet
verbreed. Dit is altijd het uitgangspunt
geweest. Is men daarvan teruggekomen?
Hetzelfde geldt voor het deel richting
Rottekade. Dis is in gebruik voor
doorgaand verkeer en vormt een groot
op te lossen knelpunt. Wij hebben
oplossingssuggesties. Graag overleg.
192 er wordt nu al twee keer aangegeven dat
het zo druk in het Rottemeren gebied
was en dat daardoor de parkeerplekken
moesten worden afgesloten. De
parkeergebieden werden afgesloten in
de tijd van de eerste lockdown om
bewegingen van mensen en verspreiding
van virussen te voorlomen. Er is nu geen
sprake meer van afsluiting vanwege de
zogenaamde grote drukte.
193 Hoe houd je de auto's zoveel mogelijk uit
het gebied?

194

Er is grote sluiproute door Oud Verlaat.
Van de Wilsonweg tot de Middelweg
Zuideinde. Een knip in de Strandweg en
de Rottekade is een goed uitgangspunt.
Alleen een knip in de Strandweg met
bypass naar de Middelweg zorgt voor
meer sluipverkeer. Gaarne plannen die
ervoor zorgen het sluipverkeer te
remmen. b.v gelijk de overtoom van
Rotte naar 7huizerplas realiseren .
195 Op bladzijde 54 onder kop ?Lage Bergse
Bos en Hoekse Park West staat in de
derde alinea van dit hoofdstukje de
volgende zin: ?De diverse
horecavoorzieningen bij de grote
parkeerplaats kunnen mogelijk een
gastvrije ontvangst voor het
landschapspark verzorgen?. Welke
?grote parkeerplaats? wordt hiermee
bedoeld?

Bij vervolgstappen voor het geleidelijk autoluw maken
van het gebied zullen we ook analyseren hoe de
parkeerterreinen worden gebruikt.

Het klopt dat de Van Oudheusden de toegangsweg is
en blijft en niet de Middelweg. Knelpunt Rottekade is
bekend, zie ook de vereersuitwerking in deel 2 van het
Ontwikkelplan. In een volgende fase wordt het verkeer
nader uitgewerkt.

het is ons helaas niet duidelijk welk punt u met deze
vraag wilt maken. Wellicht stelt u de toenemende
drukte i.v.m. verstedelijking e.d. ter discussie. De
geplande woningbouw rondom het landschapspark in
de komende jaren gaat zeker voor toenemende drukte
zorgen.

We hebben hiervoor een aantal suggesties in het
Ontwikkelplan opgenomen. Verder onderzoek en
uitwerking zal in een project in het
uitvoeringsprogramma opgenomen worden.
Knelpunt Rottekade is bekend, zie ook de
verkeersuitwerking in deel 2 van het Ontwikkelplan. In
een volgende fase wordt het verkeer nader uitgewerkt.

In de tekst wordt uitgegaan van de nieuwe situatie na
de herinrichting na aanleg van de A16.
Gedoeld wordt op de Mollenplaats (de grote
parkeerplaats bij het familierestaurant Bergsche Plas)
die in het nieuwe ontwerp gehandhaafd blijft.

196 Wij gingen er n.a.v. besprekingen over
het Lage Bergse Bos vanuit dat de 'knip'
in Bergsebosdreef/Rottebandreef van
tafel was. Op pagina 36 wordt een knip
in de Rottebandreef opnieuw genoemd.
Is dat opnieuw een optie of inmiddels
achterhaald en dus iets dat we niet in
het definitieve plan terugzien?
197 Een toeleidingsweg (parkentree) naar
het Rottemerengebied loopt via de
Merenweg in de kern Bleiswijk. Een
smalle weg met beperkte
doorstroomcapaciteit. Erg druk met
name in de weekenden. Hoe gaat dat in
de toekomst? Ook Bleiswijk gaat nog
uitbreiden en woningen bouwen tot
2030.
198 Er is een ontsluiting gepland ten zuiden
van de Molengang in Bergschenhoek. Er
komen dan 3 fietspaden die ontsluiten
binnen een paar honderd meter. De 2
bestaande zijn dan toch voldoende?

Deze is als mogelijkheid genoemd indien andere
manieren om een autoluw landschapspark te realiseren
niet werken, zie toelichting in deel 2

In de volgende fase wordt een verkeersplan gemaakt,
deze problematiek zal daar onderdeel van zijn

Ons is niet duidelijk welke locatie u precies bedoelt. In
ieder geval is de algemene lijn dat we hebben bekeken
hoe we drukte meer kunnen spreiden en bestaande
fiets- en wandelpaden kunnen ontlasten.

199 Het toekomstige plan sluit Moerkapelle
volledig in. In de toekomst kan
Moerkapelle nu niet meer uitbreiden
voor de nodige woningen. Is het mogelijk
om bijvoorbeeld tussen de Herenweg en
middelweg ruimte te reserveren voor
enige woningbouw in de toekomst?

Voor het plan is vooral rekening gehouden met de
contour van het werkingsgebied van het
Recreatieschap. De uitgangspunten voor het gebied zijn
ook door de raad van Zuidplas vastgesteld en zijn niet
gericht op woningbouw. Realisatie van woningbouw is
verder vooral een zaak van de gemeenze Zuidplas in
afstemming met de regio en de provincie. UItbreiding
van de woiningbouw is in Zuidplas mogelijk gemaakt
aan de dorpen en in de Zuidplaspolder. Bij Moerkapelle
is al een belangrijk deel van de opgave gerealiseerd. Op
basis van de omgevingsvisie zal vooral worden gekeken
waar nog kansen liggen voor woningbouw.
200 Hoe waarborg je voor nu en in de
Mede door dit dat in dit plan te zetten. Juridisch wordt
toekomst dat er geen bebouwing komt in dat vastgelegd in de provinciale en gemeentelijke
het landschapspark?
omgevingsvisies en de bestemmingsplannen van de
gemeenten.
201 Is kleinschalige woningbouw mogelijk
indien een initiatief ook voorziet in:
recreatiemogelijkheden, kleinschalige
landbouw, groen, etc?

Zie ook de beantwoording bij vraag 201. In principe
niet. Het kader voor de Rottemeren stuurt niet aan op
realisatie van woningbouw. Het gebied is daarnaast ook
nagenoeg volledig buitengebied waar je op basis van
provinciaal beleid geen woningbouwontwikkelingen
kunt realiseren. Er zijn echter wel enkele situaties
binnen het gebied waar dit wat genuanceerder kan
liggen, omdat b.v. wel sprake is van passendheid bij
provincieaal beleid zoals ligging binnen een dorp en
stevige verbetering van de bestaande situatie. Een
ontwikkeling moet altijd aansluiten bij de voorwaarden
van gemeentelijk beleid en die van het schap.

202 Ik ben benieuwd naar de uitslag van de
enquête

U kunt de resultaten van de enquête terugvinden op
de projectpagina van het Ontwikkelplan op de
website van het Recreatieschap Rottemeren

203 Uw aanvankelijk idee voor zowel een
knip in de Strandweg en een knip in de
Rottekade is beter dan het nieuwe
voorstel met alleen een knip in de
Rottekade en een nieuwe verbinding van
de Rottekade naar de Middelweg.
Hoofdreden hiervoor is het verder
toenemen van Sluipverkeer. U heeft een
enquête gehouden. Een belangrijke
uitkomsten is dat het recreatiegebied
niet gebruikt moet worden als
sluiproute. Door uw voorgenomen
wijziging zal het sluipverkeer
toenemen, in plaats van ophouden bij
het aanvankelijke plan. Indertijd, toen
Rotterdam Nesselande geannexeerd
heeft, heeft het de ontsluiting van Oud
Verlaat naar
Zevenhuizen/Nieuwerkerk via de brede
Wollefoppenweg geblokkeerd. De
Wollefoppenweg was niet alleen een
ontsluitingsweg voor de bewoners van
Oud Verlaat maar ook een sluiproute
Tussen A20 en A12 en bovendien een
regionale ontsluiting voor oostelijk deel
van Rotterdam naar randgemeenten.
Nieuwe bewoners van de
Wollefoppenweg hebben een paal in de
Wollefoppenweg geslagen, wat
ondersteund werd door gemeente
Rotterdam. De Middelweg is een smalle
polderweg, een eenbaansweg, bedoeld
voor agrarisch verkeer met aansluitend
bewoning. De weg volgens de normen
inrichten als volwaardige tweebaansweg,
is fysiek niet mogelijk. Door de
verbinding van Strandweg naar
Middelweg door te trekken wordt er een
extra handicap weggenomen waardoor
sluiproute toe zal nemen. Direct langs de
Middelweg worden nieuwe woningen
gebouwd ivm project Villapark de
Eendragt. Ter hoogte van het zuideinde
zijn ook nieuwe woningen gepland,
hetgeen zorgt voor een verdubbeling van
het aantal woningen. Daarbij staan ook
woningen langs de Middelweg in
Nesselande en worden er nieuwe
woningen gebouwd.
Voorkeur: Handhaven van de knip op de
strandweg en zorgen voor een slimme

Knelpunt Rottekade is bekend, deze aanpassing van de
knip is gedaan na verkeerskundig advies (zie deel 2). In
een volgende fase wordt het verkeer nader uitgewerkt.

toepassing , zodat bewoners van Oud
Verlaat gebruik kunnen blijven maken
van gemeentelijke voorzieningen.

204 Ik ben voorzitter van de
Wielervereniging CS010 en samen met
de wielervereniging Ahoy hebben wij ons
vorig jaar sterk gemaakt voor veilig
fietsen langs de Rotte. Omdat alle
weggebruikers van dezelfde weg langs de
Rotte gebruik maken leidt dit vaak tot
onveilige situaties. In samenwerking met
de bewoners aan de Rotte hebben wij
het alternatieve rondje Rotte en onze
gedragsregels gepromoot bij de fietsers
en bewoners. Ik ben benieuwd welke
structurele aanpassingen in het plan
vermeld staan om de veiligheid van alle
weggebruikers langs de Rotte te
verbeteren.
205 In het recreatieplan is m.i. weinig
aandacht voor de recreatieve ruiter. Wel
worden er in het plan de bestaande
ruiterpaden aangestipt en in een
uitwerking wordt een suggestie gedaan
voor een ruiterpad in de
Eendragtspolder maar concrete plannen
zie ik niet staan. Jammer want nu
gebruiken ruiters en fietsers /wandelaars
vaak dezelfde weg , wat al vlug leidt tot
irritatie. Zou het niet mooi zijn als er een
verbinding zou kunnen worden gemaakt
met bijvoorbeeld het Kralingse Bos waar
al ruiterpaden liggen. Recreatieve ruiters
proberen nu al regelmatig heen en weer

Eén van de routekaarten gaat over de alternatieve
route voor snelle fietsers, daarnaast worden de
Rottekades in een volgende planfase heringericht voor
langzame fietsers

Zie 168

te rijden maar dat geeft veel potentieel
gevaarlijke situaties: -langs het drukke
verkeer op de Terbregse weg, -of een
heel eind langs de Rotte vanaf de
Boezembocht over het fietspad. Wellicht
kan de regio coördinator van de KNHS
hier nog een rol in spelen. Bij realisering
ontstaat al vlug een ruiterroute aan de
Oostzijde van de Rotte en Kralingse Bos
van bij elkaar een km of 40, uitstekend
voor zelfs recreatieve dagtochten. En ook
aan de andere zijde van de Rotte zijn
verbeteringsmogelijkheden denkbaar.
206 Wij hebben een vraag over de
Bleiswijkse zoom. Er wordt gesproken
over autoluw maken maar in de kaartjes
kunnen we dit voor de Bleiswijkse zoom
niet terugvinden. Welke plannen zijn
hiervoor?
207 Er wordt gesproken van een
transformatie van de Eendragtspolder,
maar dat staat haaks op de toezeggingen
die zijn gedaan tijdens de ontwikkeling
van de roeibaan en het plas- drasgebied.
Er is toen duidelijk aangegeven dat de
openheid van het gebied voorop stond
en dat wordt nu geweld aangedaan,
zeker omdat het aanwezige
boerenbedrijf mogelijk geen
bestaansrecht meer heeft en door de
nieuwe invulling er een enorme
verrommeling ontstaat. Alternatieve
landbouw, met allerlei
opruimgelegenheden etc. als voorbeeld.
Daarbij is de rust en het vrije uitzicht,
wat ook een uitdrukkelijke toezegging
was, in het geding. De dijk, slingerkade
nu, was het enige waar we tegen aan
zouden kijken, bebouwing zou afzinkbaar
zijn, daar waren slimme oplossingen
voor, maar niets bleek minder waar. Ik
zie door het roeigebouw zelfs de molen
niet meer. Alles zal de openheid niet ten
goede komen. Hoe gaat u hiermee om?
Ik lees in het stuk ook dat er met de
belanghebbenden een gebiedsproces
wordt opgestart, neem aan dat daar ook
de bewoners van de Wilgenlaan toe
behoren. Verneem dat graag.
208 Wat de Tweemanspolder betreft, maar
eigenlijk heel het gebied vraag ik in
hoeverre er rekening is gehouden met
de windrechten van de molens en ook de
uitstraling daarvan.

Het autoluw maken van het gebied zal in de loop van
de jaren gefaseerd gaan plaatsvinden, in het
Ontwikkelplan hebben we een aantal voorbeelden
hiervan opgenomen. In het uitvoeringsprogramma zal
dit verder worden uitgewerkt, waarbij ook meer
onderzoek nodig is.
Bij een gebiedsproces voor transformatie van het
gebied worden belanghebbenden uit het gebied
betrokken. Recreatie, nieuwe vormen van landbouw en
natuurontwikkeling hoeven niet ten koste te gaan van
de openheid van het gebied.

Daar is rekening mee gehouden. Windrechten zijn
juridisch hard en randvoorwaardelijk voor ons plan.

209 Allereerst een algemene opmerking: een
zeer overzichtelijk en leesbaar
ontwikkelplan met veelal mooie
ambities! Onze vragen: Knip
Rottebandreef tijdens spits (bladzijde
36). Voor Lake House Rotterdam is
bereikbaarheid per auto vanuit zowel
Rotterdam Hillegersberg als vanuit
Bergschenhoek cruciaal. Bij de
besprekingen (najaar 2018) over het
conceptrapport Kwaliteitsimpuls Lage
Bergse Bos de “knip” lag een “knip” in de
Bergsebosdreef even op tafel. Destijds is,
tot onze geruststelling, deze knip snel
van tafel gegaan. Wij hebben toen ook
uitgelegd waarom een dergelijke knip
onwenselijk zou zijn voor Lake House
Rotterdam. In het concept Ontwikkelplan
Landschapspark De Rotte, wordt
opnieuw gesproken over een mogelijke
knip, “bijvoorbeeld in de Rottebandreef”.
Deze knip zou nog desastreuzer gevolgen
hebben; anders dan via een grote
omweg zal Lake House Rotterdam niet
vanuit Hillegersberg te bereiken zijn. Hier
zal de toekomstbestendigheid van Lake
House zeer onder te lijden hebben. Een
voorbeeld: de zakelijke markt kan na een
meeting die eindigt op einde van de dag
niet retour naar Hillegersberg
Rotterdam. In ons overleg op 11
november jl. gaf je aan dat niet te
verwachten was dat op basis van het
ontwikkelplan weer (grote) wijzigingen in
de LBB worden doorgevoerd. Het lag niet
voor de hand een gebied dat recent is
aangepakt, opnieuw aan te pakken. Wij
hopen dan ook dat de opmerking over
de knip in de Rottebandreef op bladzijde
36 een ongelukkig gekozen voorbeeld is
dat het definitieve rapport niet gaat
halen. Zo niet, dan stellen wij een
uitgebreide toelichting op dit punt (wat
wordt precies bedoeld) zeer op prijs.
210 Vanzelfsprekend treden wij t.z.t. graag in
gesprek over de betekenis van en onze
eventuele rol als “Gastvrije Ontvangst”.

In het verkeerskundig onderzoek in de vervolgfase zal
dit nader onderzocht worden

Goed te vernemen! De ondernemers in het gebied
kunnen een belangrijke rol spelen als gastheer voor het
landschapspark. E.e.a. wordt verder uitgewerkt na
vaststelling van het Ontwikkelplan.

211 Zoals u weet exploiteren wij al bijna 40
jaar een surfwinkel en surfschool aan de
Zevenhuizerplas. 40 jaar geleden was de
Zevenhuizerplas eldorado voor
windsurfers. De oever waar u het over
heeft en waar wij aan gesitueerd zijn is
echter alle behalve aantrekkelijk
geworden voor windsurfers. Ons land
kenmerkt zicht door vooral
zuidwestelijke tot noordwestelijke
winrichtingen. Destijds was er nog geen
begroeiing aan de Plas en was deze
oever helemaal perfect voor het
windsurfen. Nu is deze is deze kant voor
de gevorderde windsurfer dus totaal
oninteressant omdat de wind wordt
tegengehouden door de begroeiing.
Wij geven jaarlijks een paar honderd
windsurflessen in de kom bij onze
winkel. Vooral aan kinderen.
Overzichtelijk en beschermd. Natuurlijk
is de wind niet ideaal maar voor de
eerste lessen is het prima te doen.
Inmiddels hebben wij ook al een aantal
jaren een supverhuur vanuit deze
locatie. Voor deze groep is het een mooi
startpunt en is juist geen of minder wind
een plus.
Onze vraag is wat er nu bedoeld wordt
met ‘éen nieuwe watersportlocatie’. En
wat bedoeld wordt met een Beachclub?
Bedoeld u zoiets als wij hebben aan het
Oostvoornse Meer? Daar hebben wij de
Brunotti Beachclub met al deze
activiteiten en restaurant met terrassen
e.d. www.brunottibeachclub.com Daar
hebben wij ook de winkel in het pand.
Een totaalconcept dus.

In het Ontwikkelplan is een locatie benoemd waar nog
nieuwe
watersportgerelateerde activiteiten zouden kunnen
gaan plaatsvinden. Welke invulling hieraan gegeven
wordt is nu nog niet bepaald.

212 Maar het kan ook zo maar zijn dan u
bedoelt dat er een strand aangelegd
moet gaan worden met eventueel een
duiksteigers zonder faciliteiten.
Overigens dient hierbij wel vermeld te
worden dat duikers en windsurfers en
ook Wingsurfers met hydrofoil (wat de
komende jaren een grote sport gaat
worden) lastig te combineren zijn. Die
ervaring hebben wij al jaren in
Oostvoorne. Dat moet goed geregeld
worden.

We zijn het met u eens dat windsurfen en duiken een
lastige combinatie is. Het is logischer om diverse
varianten van duikactiviteiten en -voorzieningen met
elkaar te combineren. We zijn nog samen met de
gemeente Rotterdam aan het onderzoeken of er
hiervoor mogelijkheden zijn.

