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ONZE WERKZAAMHEDEN
Ontwikkeling en beheer

Recreatie Midden-Nederland beheert, ontwikkelt 
en onderhoudt vele terreinen voor dagrecreatie. 
Wij beheren recreatiecentra, recreatieplassen, slui-
zen en zelfs een passantenhaven. Zo bezoeken jaar-
lijks circa 300.000 mensen het Henschotermeer, 
passeren 20.000 boten de Mijndense sluis en zoe-
ken circa 300.000 recreanten ontspanning en ver-
maak aan de Maarsseveense Plassen. De zorg voor 
natuur en landschap neemt een belangrijke plaats 
in bij de uitvoering van onze werkzaamheden.

In nauwe samenwerking met overheden en onder-
nemers draagt Recreatie Midden-Nederland zorg 
voor uitgebreide routenetwerken voor wandelen, 
fietsen, skeeleren, 
paardrijden en varen. 
Onze dienstverlening 
behelst het hele pak-
ket van voorbereiding, 
realisatie, beheer en 
promotie van routes. 

Toezicht

De toezichthouders van Recreatie Midden-Neder-
land zijn gastheer en eerste aanspreekpunt voor 
bezoekers aan de recreatiegebieden en –plassen. 
Daarnaast zien zij erop toe dat gasten zich als 
gasten gedragen en verlenen zij assistentie bij 
evenementen. Het houden van toezicht in het 
groen en op het water vraagt specialistische kennis 
en vaardigheden. De uitrusting is afgestemd op 
de werkzaamheden. De toezichthouders van 
Recreatie Midden-Nederland zijn tevens Buiten-
gewoon Opsporingsambtenaar (BOA). Zij werken 
veel samen met andere terreinbeheerders en 
politie. Wederzijds wordt ondersteuning verleend. 

Daarmee hebben de BOA’s van 
Recreatie Midden-Nederland 
een specifieke rol en taak in de 
veiligheid en orde op en rond 
de recreatieterreinen en op 
het water. De toezichthouders 
registreren hun werkzaamheden 
in het BOA Registratie Systeem. 

Volgens dit systeem hadden zij in 2014 totaal 6173 
publiekscontacten, gaven zij 2542 waarschuwin-
gen en schreven zij 673 processen verbaal uit. 

Bestuursondersteuning

Recreatie Midden-Nederland ondersteunt 
recreatieschappen en andere overheden bij het 
realiseren van hun doelstellingen op het gebied 
van recreatie. Wij adviseren, denken mee en ver-
zorgen ook de planning en voorbereiding van de 
besluitvorming. Daarbij nemen we het uitvoeren 
van de besluiten eveneens voor onze rekening. 
Tussentijds rapporteren wij over de voortgang van 
de uitvoering en adviseren wij over wijzigingen 
wanneer dat nodig is. Wij behartigen de belan-
gen van recreatieschappen en andere overheden 
waarvoor wij werkzaamheden verrichten. 

Recreatie 
Midden-Nederland
Recreatie Midden-Nederland beheert 
en ontwikkelt eigentijdse recreatie-
voorzieningen in het buitengebied in 
opdracht van publieke organisaties. Wij 
ontwikkelen en beheren recreatieterrei-
nen en –voorzieningen, houden toezicht 
en ondersteunen besturen. Recreatie 
Midden-Nederland werkt voor recrea-
tieschappen in de provincie Utrecht en 
deels in de provincie Noord-Holland. We 
zijn actief in twintig gemeenten en twee 
provincies. Recreatie Midden-Nederland 
beheert voor de schappen een totale 
oppervlakte van 665 hectare aan recre-
atieterreinen, meer dan 2000 hectare 
oppervlaktewater en meer dan 3700 
kilometer aan routes. Dat is bijna de helft 
van alle routes in de provincie Utrecht. 

Op weg naar een nieuwe positie
De huidige ontwikkelingen waarbij de vanzelfspre-
kendheid van deelname aan recreatieschappen bij 
sommige deelnemers ter discussie staat, vragen 
een herijking van de organisatie- en mogelijk ook 
rechtsvorm van Recreatie Midden-Nederland. 
De provincie wil meer in de regierol komen 
en gemeenten willen zich soms zelfs helemaal 
terugtrekken uit de recreatieschappen.

Het transitieproces dat daarvoor nodig is, leidt 
tot een nieuwe positie van onze organisatie. 
Ook ontstaan hieruit nieuwe taken en afspraken 
met gemeenten, provincies en mogelijk ande-
re opdrachtgevers in het publieke domein.

De transitie is een spannend en vooral uitdagend 
proces. Een periode waarin we nieuwe mogelijk-
heden onderzoeken, kansen verkennen en ook 
aangrijpen. Ik heb van het bestuur de opdracht 
gekregen dit transitieproces te begeleiden en de 
organisatie voor te bereiden op nieuwe verhou-
dingen en taken. Onderdeel van dit proces is het 
versterken van de kwaliteit van de organisatie 

en deze uit te bouwen tot een krachtige aan de 
overheid gerelateerde uitvoeringsorganisatie voor 
beheer en ontwikkeling van eigentijdse recrea-
tieve mogelijkheden. Ik heb er alle vertrouwen 
in dat Recreatie Midden-Nederland daarin de 
komende periode zichtbare stappen gaat zetten.

Annemiek Roessen

interim-directeur  
Recreatie Midden-Nederland
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maken van bijna 300 kilometer sloepennetwerk 
in en om het Utrechtse deel van het Groene Hart. 
Borden en informatiepanelen wijzen de recreant 
de weg. Door aansluiting op het bestaande sloe-
pennetwerk in Zuid-Holland dat loopt tot aan de 
Kaag, is het grootste aaneengesloten sloepennet-
werk van Nederland gerealiseerd. Het netwerk is 
tot stand gekomen door samenwerking tussen de 
regio Gooi en Vechtstreek, het innovatieplatform 
iTrovater en Recreatie Midden-Nederland. Voor de 

financiering zorgden het Plassenschap Loosdrecht 
e.o., de provincies Noord-Holland en Utrecht, het 
Waterschap AGV, iTrovator en diverse gemeenten 
uit de regio. Recreatie Midden-Nederland beheert 
het sloepennetwerk en zorgt ervoor dat de ver-
schillende routeaanwijzingen en informatiepanelen 
aanwezig én leesbaar blijven zodat de vaarrecreant 
de routes zonder problemen kan blijven afleggen.

Wandelnetwerk Groene Hart

In december 2014 is het wandelnetwerk Groene 
Hart geopend met een mini-symposium. Recreatie 
Midden-Nederland heeft voor dit netwerk totaal 
600 kilometer aan wandelroutes voorzien van to-
taal 325 knooppunten. Daarbij zijn vele routes van 
verschillende partijen met elkaar verbonden en 
zijn nieuwe schakels gerealiseerd. Dit heeft tot een 
verdubbeling van het aantal kilometers aan wan-
delroutes geleid. Het Utrechtse netwerk sluit aan 
op dat van de Krimpenerwaard en op het toekom-
stige netwerk in het Gouwe-Wiericke gebied. De 
wandelaar kan gebruik maken van een interactieve 

digitale wandelrouteplanner, wandelapp en een 
wandelkaart. Het streven is het wandelnetwerk de 
komende jaren uit te breiden naar de Vechtstreek, 
het Noorderpark en de Kromme Rijnstreek. 

Evenementen

In 2014 vonden meer dan 400 grote en kleine geor-
ganiseerde activiteiten plaats op de recreatieterrei-
nen in Midden-Nederland. De grote diversiteit aan 
evenementen trekt vele verschillende doelgroepen 
naar de recreatiegebieden en -plassen. De festivals 
en sportieve evenementen zorgen voor grote be-
zoekersaantallen op een of twee dagen. Daarnaast 
zijn er verspreid over het hele jaar door ook vele 
kleinere, vaak bijzondere, evenementen. Er waren 
in 2014 onder andere openlucht kerkdiensten op 
‘t Waal, filmopnames voor een bekend automerk 
op het Henschotermeer en de Jaarbeurs huurde de 
parkeerplaats van de Maarsseveense Plassen voor 
gasten van het concert van Armin van Buren. Op 
Kwintelooijen vonden de start en de finish plaats 
van de fietstoertocht Classico Boretti, vanaf de 

LOPENDE ZAKEN
Optimalisatie beheersysteem  
routes

In 2014 heeft Recreatie Midden-Nederland het 
beheersysteem van routes verder geoptimali-
seerd. Dit systeem ondersteunt onder andere 
bij het registreren en verwerken van opmer-
kingen die recreanten doorgeven. Voor het 
doorgeven van opmerkingen is een speciale app 
ontwikkeld, maar uiteraard kunnen recreanten 
ook via de website of telefoon contact zoeken. 
Het beter vindbaar en toegankelijker maken van 
alle routes blijft een continu aandachtspunt. 
Dit gebeurt zowel in het veld met routebeweg-
wijzering via bordjes en informatiepanelen 
als digitaal via bijvoorbeeld routeplanners.

Routebureau

In opdracht van de provincie Utrecht en 
Recreatie Midden-Nederland heeft advies- en 
ingenieursbureau Grontmij een verkenning 
uitgevoerd naar de mogelijke vorm van een 
routebureau in de provincie Utrecht. Een 

routebureau coördineert, verbindt en houdt 
de regie op de ontwikkeling en het beheer van 
het routeaanbod. Tot de kerntaken behoren 
(door)ontwikkeling van het routeproduct en 

aanjagen van innovatie, beheer en onderhoud 
maar ook informatievoorziening. Volgens de 
onderzoekers is het routebureau als onder-
deel van Recreatie Midden-Nederland een 
goede mogelijkheid. Voornaamste redenen 
hiervoor zijn dat de werkzaamheden pas-
sen bij de missie van onze organisatie en 
dat het werkgebied provincie-dekkend is. 
Bovendien is Recreatie Midden-Nederland 
verreweg de grootste routebeheerder. Een 
ander pluspunt dat naar voren komt, is de 
samenhang. De huidige werkzaamheden van 
Recreatie Midden-Nederland bevatten zowel 
het hele proces van voorbereiden, uitvoeren 
als het beheren van alle soorten routes. 

Sloepennetwerk 

In het voorjaar van 2015 is het sloepennetwerk 
Gooi & Vecht en Loosdrechtse plassen gereed 
gekomen. Samen met de in 2014 gerealiseerde 
circa 175 kilometer door het Utrechtse veen-
weidegebied kan de vaarrecreant nu gebruik 

Recreatie Midden-Nederland beheert 
circa 3770 kilometer aan routes en 
daarmee bijna de helft van het totale 
routeaanbod in de regio Utrecht. 

Soort route Afstand

Wandelroutes 1000 km

Fietsroutes (inclusief 
mountainbikeroutes)

2000 km

Kanoroutes 365 km

Skeelerroutes 105 km

Sloepennetwerk 290 km

Ruiterroute 10 km

TOTAAL 3770 km 
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Haarrijnse plas werd een Color 
Run gelopen en op Strijkviertel 
vierden studenten hun lus-
trumfeest. Op de Vinkeveense 
Plassen vonden Eilandgolf en 
het derde zwemloop-evene-
ment plaats, waaraan veel 
sportievelingen deelnamen.

Dancefestivals 

Het aantal dancefestivals in 
de buitenlucht groeit landelijk 
jaarlijks. De combinatie van 
een groene omgeving en een 
aantrekkelijk muziekaanbod 
trekt vele bezoekers. Dat geldt 
ook voor de festivals in de regio 
Utrecht. De vijf grootste festivals 
in de recreatiegebieden in Mid-
den-Nederland zorgen samen 
voor ruim 50.000 bezoekers. Het 
Soendra Festival is de laatste 
jaren compleet uitverkocht. 

Bezoekers genieten op 
het recreatieterrein 
Ruigenhoek van house, 
techhouse en deep-
house op de zes verschil-
lende stages. Ultrasonic 
vierde zijn tiende 
editie in 2014 bij de 
Maarsseveense Plassen. 
Omringd door bomen, 
strand, speeltuinen en 
fonteinen luisterden 

de festivalgangers naar de beste house, techno, 
hardstyle, trance, progressive en eclectic. Het Lief 
festival werd in 2015 al weer voor de tiende keer 
georganiseerd op het recreatieterrein Strijkviertel.

Nieuw beleid hondenuitlaatservices

In 2014 heeft Recreatie Midden-Nederland na-
mens de schappen samen met Staatsbosbeheer 
en het Utrechts Landschap een nieuw beleid voor 
hondenuitlaatservices (HUS) ontwikkeld. Doel 
hiervan is de aanwezigheid van uitlaatservices 
in de gebieden te reguleren om knelpunten met 

andere gebruikers en verstoring 
van de natuur te voorkomen. 
Resultaat van de samenwerking 
is dat uitlaatservices vanaf 1 april 
2015 in het bezit moeten zijn van 
een overeenkomst waarin staat 
welk recreatiegebied gebruikt 
mag worden tegen welke vergoe-
ding. Onderdeel van de overeen-
komst vormt de gedragscode die 
de uitlaatservices zelf hebben 
opgesteld. Toezichthouders van 

Recreatie Midden-Nederland contoleren tijdens 
het pilotjaar extra op de aanwezigheid van een 
overeenkomst en de naleving van de regels daaruit.

Recreatiepas

Om het bezoek aan de recreatievoorzieningen en 
–ondernemers in de regio Utrecht te stimuleren, 
verstrekt Recreatie Midden-Nederland in samen-
werking met ondernemers in de recreatiegebieden 
jaarlijks de gratis recreatiepas. Bezitters van de 
pas krijgen korting bij de deelnemende onder-
nemers. In 2015 doen twaalf ondernemers mee 
met de recreatiepas, die in een oplage van 10.000 
stuks is verschenen. De verspreiding vindt plaats 
via de ondernemers en publieke plekken zoals 
gemeentehuizen, buurthuizen en bibliotheken.

Opening nieuw recreatieseizoen

In 2015 werd het nieuwe recreatieseizoen bij 
de Maarsseveense Plassen op een wel heel 
bijzondere wijze geopend. Op 19 april orga-
niseerde Recreatie Midden-Nederland in het 
recreatiegebied een nieuwjaarsduik, compleet 
met dweilorkest en kop snert. De deelnemers 

konden in het nog best frisse water naar prijzen 
duiken en aan diverse sportdemonstraties 
meedoen. Kinderen vermaakten zich met onder 

andere een springkussen en schminken. Diver-
se regionale en lokale media waren aanwezig 
om verslag te doen van het evenement. 

Contactdagen

Twee keer per jaar organiseert Recreatie 
Midden-Nederland een contactdag waarop onder-
nemers, bestuurders en deskundigen uit de recre-
atiewereld kennis kunnen delen en inspiratie kun-
nen opdoen. Martijn Smit, voorzitter van Recreatie 

Midden-Nederland, noemde de contactdag met 
het thema ‘Intensieve recreatie, daar wordt de 
natuur beter van?’ in oktober 2014 inspirerend 
én uitdagend. Het blijft de uitdaging een gezonde 
balans te vinden tussen natuur en recreatie. 
Inkomsten zijn belangrijk als bijdrage aan de kosten 
voor het beheer van recreatievoorzieningen en 
-gebieden. De rol vanuit de ondernemer kreeg 
vooral aandacht in de presentatie van de heer 
G. Oudijk, voorzitter van de Nieuwegeinse Golfclub, 
de grote contractant van recreatieschap Stichtse 
Groenlanden. Interim-directeur Annemiek Roessen 
ging in op de samenwerking met ondernemers en 
de waarde die zij toevoegen aan de recreatiegebie-
den. Tijdens de contactdag ‘De fiets als maat voor 
recreatie’ stond, hoe kan het ook anders met het 
vertrek van de Tour de France in Utrecht in juli, de 
fiets centraal. Met bijdragen van de commissaris 
van de Koning de heer Van Beek, de Nederlandse 
Toerfiets Unie NTFU en firma Heijmans werd dit 
onderwerp vanuit verschillende invalshoeken 
belicht. Annemiek Roessen gaf een korte samen-
vatting van het advies dat Grontmij in gezamen-
lijke opdracht van Recreatie Midden-Nederland 

Vijf grootste festivals in recreatiegebieden in Midden-Nederland

Evenement Locatie Bezoekers

Brothers Open Air Recreatieterrein Henschotermeer 7.500

Soenda Ruigenhoek Recreatieterrein Ruigenhoek 15.000

Ultrasonic Maarsseveense Plassen Maarsseveense Plassen 15.000

Lief Strijkviertel Recreatieterrein Strijkviertel 7.500

Classico Boretti Kwintelooijen Recreatieterrein Kwintelooijen 4.500

Obstacle Run Henschotermeer Recreatieterrein Henschotermeer 4.000

53.500



10 11recreatie midden-nederlandbeweging  IN recreatie

 RECREATIESCHAP
stichtse
groenlanden

en provincie Utrecht heeft  opgesteld over de 
wenselijkheid en mogelijke vormgeving van 
een routebureau in de provincie Utrecht. 

Samenwerking ROC Midden-Nederland 

Recreati e Midden-Nederland werkt vanaf 
2014 samen met het Sportcollege van ROC 
Midden-Nederland. Doel van deze samenwer-
king is vakkennis en ervaring uit te wisselen 
tussen onderwijs en werkprakti jk. De studenten 
van het sportcollege deden ervaring op ti jdens 
evenementen en werkten een voorstel uit voor 
een website voor recreati eterrein Ruigenhoek. 
De studenten kregen een kijkje in de keuken 
van de wereld van recreati e ti jdens een aantal 
gastlessen van Recreati e Midden-Nederland.

Vernieuwde website 
Recreatie Midden-Nederland 

De website www.recreati emiddennederland.nl met 
alle routes, evenementen en andere informati e 
over de recreati emogelijkheden in Midden-Neder-
land is in 2014 ingrijpend vernieuwd. Een pollvraag 
sti muleert de interacti e met de bezoekers. Beelden 

en fi lmpjes maken de site aantrekkelijker voor 
bezoekers. Een verbeterde geografi sche indeling 
en aangepaste kaarten vergroten de herkenbaar-
heid van de recreati egebieden. Een intranet voor 
bestuurders maakt het uitwisselen van informati e 
en vergaderstukken een stuk eenvoudiger. In de 
zomermaanden staat op de homepage weke-
lijks een ti p voor een wandel- of fi etsroute.
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KRACHTIG ONTWIKKELEN

Het recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft 
in december 2014 het ontwikkelplan ‘Krachtig 
Ontwikkelen’ vastgesteld. In het ontwikkelplan 
staat hoe de recreatiegebieden kunnen worden 
ontwikkeld zodat een financieel duurzaam beheer 
wordt gerealiseerd. Doel is een aanbod te realise-
ren dat beter aansluit bij de vraag van de recreant 
zodat een hogere maatschappelijke en recreatie-
ve meerwaarde ontstaat. Daarnaast moeten de 
investeringen bijdragen aan een hogere kosten-
dekkingsgraad voor de terreinen. Op deze manier 
kunnen de recreatiegebieden duurzaam beheerd 
blijven. De prioriteit ligt bij de recreatiegebieden 
Strijkviertel, Maarsseveense Plassen en Salmsteke. 
Deze gebieden krijgen een investeringsimpuls in de 
periode 2015-2018 om ontwikkelingen mogelijk te 

maken. Hetzelfde geldt voor het routenetwerk. De 
investeringen komen uit de opgebouwde Reserve 
Nieuw Beleid die circa € 1 miljoen bedraagt. 
Recreatie Midden-Nederland is verantwoorde-
lijk voor de uitvoering van het ontwikkelplan.

recreatieschap STICHTSE GROENLANDEN

Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden

Karakter: stadsrandgebieden, agrarische 

(veenweide)gebieden en uiterwaarden 

Voornaamste recreatiemogelijkheden: 

wandelen, fietsen, skeeleren, vissen en 

watersporten als zwemmen, duiken en 

kanoën. 

Oppervlakte gebieden: ruim 500 ha, 

inclusief water 

Bijzonder: 117 m Meerlobrug; de grootste 

houten brug van Nederland 

Deelnemers: de gemeenten De 

Bilt, Houten, Lopik, Stichtse Vecht, 

Nieuwegein, Utrecht, Woerden, 

IJsselstein en de provincie Utrecht.

LOPENDE ZAKEN
Strijkviertel

Recreatie Midden-Nederland zoekt een recreatie-
concept dat jaarrond exploitatie mogelijk maakt op 
recreatieterrein Strijkviertel. Het recreatieterrein 
bestaat uit een open plas met veel beplanting en 
een strand. Recreanten kunnen gebruik maken 
van een toiletgebouw en een horecakiosk. In de 
zomer doet het terrein vooral dienst als zwem-
gelegenheid en de maanden daarbuiten als 
wandelgebied. In het najaar fungeert het terrein 
al jaren lang één dag als festivalterrein. Het 
festival Lief viert in september 2015 haar tienjarig 
bestaan. Het bestuur heeft geld vrijgemaakt 
voor vervanging van de beschoeiingen in 2016.

Opwaardering Maarsseveense Plassen

De Maarsseveense Plassen zijn sinds de zomer 
2015 nog aantrekkelijker geworden. Daarvoor 
zorgen onder andere een nieuw platform in het 
water en nieuwe speeltoestellen. Een nieuwe 
dubbele kabelbaan en twee volleybalvelden op 
het strand bieden jongeren meer vertier. De 

jongere badgasten kunnen zich vermaken op 
twee nieuwe speeltoestellen en een springkussen 
op het strand. Het naturistenstrand heeft een 
nieuw toegangssysteem gekregen. Dit systeem 
werkt met barcode-dagkaarten en abonnemen-
ten. De windsurfvereniging Utrecht, kortweg 
WSU, heeft vanaf 2015 een nieuwe plek op het 
recreatieterrein en maakt zo ruimte voor verdere 
ontwikkeling op de zogenoemde landtong. 

Speeleiland valt in de prijzen

De renovatie van het speeleiland Maarsseveense 
plassen is in 2014 gekozen tot het beste project op 
de Playtop conferentie in Parijs. Dit betekent dat 
het kleurrijke speeleiland van rubber wereldwijd 
het beste project was. Het speeleiland in de vorm 
van een puzzelstuk biedt jong en oud veel water-
plezier. Via een brug bereiken bezoekers het fraaie 
eiland met een spetterende waterglijbaan, een wa-
terval en een waterdoolhof. Er zijn klimtoestellen, 
een zon- en speelweide en het interactief vloeren-
spel Playtop Street. Recreatie Midden-Nederland 

coördineerde de renovatie en draagt zorg voor 
onderhoud en beheer van het speeleiland.

TOP Salmsteke geopend

Onder zonnige omstandigheden en met veel 
belangstelling werd op 27 oktober 2014 Toeristisch 
Overstappunt (TOP) Salmsteke geopend. Een TOP 
is een startpunt voor verschillende wandel- en 
fietsroutes. Het punt is goed bereikbaar per auto, 
beschikt over voldoende parkeergelegenheid en 
er is horeca in de buurt. Het nieuwe overstap-
punt versterkt het TOP-netwerk in het westen 
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van de provincie Utrecht en verbetert het fiets- 
en wandelnetwerk in deze regio. De TOP’s in 
Utrecht-West zijn te herkennen aan de markante 
stalen groene grashalm van 5,5 meter hoog. 
Recreatie Midden-Nederland beheert de TOP’s 
voor de recreatieschappen in de regio Utrecht.

Haalbaarheidsonderzoek Salmsteke

De gemeente Lopik en het recreatieschap Stichtse 
Groenlanden laten de haalbaarheid van nieu-
we recreatiemogelijkheden op recreatieterrein 
Salmsteke aan de Lek onderzoeken. Mogelijkheden 
zijn oever- en waterrecreatie zoals veilig zwem-

water en horecagelegenheid, routestructuren, 
verblijfsrecreatie, evenementen en overige 
dagrecreatie. Salmsteke is samen met recreatie-
gebied ’t Waal in de gemeente Houten een van 
de twee pilotprojecten van de Green Deal die 
in 2012 is gesloten tussen verschillende overhe-
den om groene groei te combineren met meer 
recreatiemogelijkheden in de uiterwaarden van 
de Lek. Onder de noemer UiterWaardenrecreatie 
werken de overheden aan het realiseren van 
rendabele, aantrekkelijke dagrecreatie in de 
uiterwaarden die wordt gecombineerd met betere 
waterveiligheid en meer natuurontwikkeling.

Ontwikkelingen Oortjespad

Het recreatieschap Stichtse Groenlanden tekende 
eind 2013 een intentieovereenkomst met de op 
Oortjespad gevestigde ondernemer. De uitbrei-
ding van de ondernemer en uitbreiding van zijn 
beheertaak enerzijds en besparing op het edu-
catie-onderdeel anderzijds moeten de dekkings-
graad verbeteren. Recreatie Midden-Nederland 
overlegt met de ondernemer en andere be-
trokken partijen hoe invulling kan worden 

gegeven aan het uitbreiden van de sport- en 
spelactiviteiten en het realiseren van een tweede 
horeca-plek. Het educatieaanbod is teruggebracht 
naar twee educatieve activiteiten waarvoor 
wordt samengewerkt met NME Woerden. 

Grootste strand open voor publiek 

Bij Tull en ’t Waal in Houten is in 2014 het grootste 
recreatiestrand van Midden-Nederland geopend: 
de Honswijkerplas. Langs het noordelijk deel van 
de plas ligt een recreatie-oever met circa duizend 
meter aan groen- en zandstrand. Parallel hieraan 

ligt een ontsluitingsweg met vijfhonderd parkeer-
plaatsen. Op de recreatieweiden bevinden zich 
speeltoestellen, banken, picknicktafels, vissteigers 
en een toiletgebouw. Recreatie Midden-Nederland 
zoekt een ondernemer die dit deel van Tull en ’t 
Waal verder kan ontwikkelen met een passend 
recreatieconcept. Het zuidelijke deel van het 
gebied wordt de komende jaren ingericht als 
natuurgebied. De bezoeker kan dit gebied straks 
beleven via een struinpad. Op de beide landtongen 
verschijnen uitkijkpunten. Bij de inrichting wordt 
rekening gehouden met de voor deze uiterwaard 
karakteristieke flora en fauna. Een derde poel 

wordt aangelegd. De flauwe plas-dras oevers 
moeten zorgen voor spontane natuurontwikkeling. 

Recreatieplas Cattenbroek

De voorzieningen bij recreatieplas Cattenbroek zijn 
in 2014 verbeterd met een grotere parkeerplaats, 
toiletunit, snackwagen en strandtoezicht. In de zo-
mer zorgde een tijdelijke waterspeeltuin voor extra 
vermaak op de recreatieplas. Watersportvereniging 
Woerden en duikteam Woerden kregen een locatie 
naast het strand. Recreatie Midden-Nederland 
zoekt in opdracht van het recreatieschap een 
ondernemer die het gehele gebied permanent 
gaat exploiteren. Wanneer die is gevonden, komt 
ook de definitieve inrichting van het recreatie-
gebied aan de Cattenbroekerplas aan de orde 
en kunnen er afspraken worden gemaakt tussen 
ondernemer, watersportvereniging en duikteam.

Opknapbeurt recreatieterrein De Leijen 

Recreatieterrein De Leijen ligt in het bos bij De 
Bilt. In 2014 is het terrein in opdracht van het 
recreatieschap opgeknapt. Er zijn meer open vlak-
ken gecreëerd waardoor bezoekers meer overzicht 

over het terrein hebben. Nieuwe speeltoestellen 
maken het terrein vooral voor gezinnen met kinde-
ren aantrekkelijker. Ook is er ondergrondse infra-
structuur aangebracht als voorloper op een later 
te bouwen theehuis. Recreatie Midden-Nederland 
is verantwoordelijk voor het beheer van het 
terrein en coördineerde vanuit deze rol de 
opknapbeurt. Vooruitlopend op de vaststelling 
van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied 
De Bilt wordt met de gemeente De Bilt en een 
horecaondernemer samengewerkt om tot ont-
wikkeling van een recreatieconcept te komen.
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Recreatieroute de Rivier 

Recreatieroute de Rivier is een van de laatste 
projecten uit het landinrichtingsplan Utrecht-West. 
De Rivier verbindt het recreatiegebied Hampoort 
met het nog aan te leggen Parkbos De Haar. 
Hampoort is sinds de opening in 2014 in beheer 
bij het recreatieschap. De gebieden Hampoort en 
Parkbos De Haar vormen samen een groene oase 
aan de rand van de stad waar mensen heerlijk 
kunnen ontspannen en recreëren. Recreanten 
kunnen hier wandelen en fietsen, stoppen bij 
rustplaatsen en genieten van het groen. 

Opwaardering van Skate- en 
Bikepark Ruigenhoek 

Omdat de skate- en skeelerbaan en het BMX-
parcours in Ruigenhoek in de praktijk niet geheel 
voldeden aan de huidige criteria van sport-
gebruikers en veiligheid begeleidde Recreatie 
Midden-Nederland een traject voor opwaarde-
ring. In participatiesessies hebben potentiële 
gebruikers randvoorwaarden geformuleerd. 
Met deze informatie hebben Recreatie Midden-

Nederland en de gemeente Utrecht een ontwerp 
voor de herinrichting laten maken. Aannemers 
hebben vervolgens een unieke baan verwezen-
lijkt die in juni 2015 is geopend voor publiek.

‘Hufterproof’ bankje 

Het buitengebied van Maartensdijk had eind 2014 
een primeur met de plaatsing van een zogenoemd 
‘hufterproof’ bankje. Vandalen hadden eerdere 
meubels vernield. Een brief van een betrokken 
wandelaar leidde tot het huidige exemplaar, zo 
staat te lezen op de betonnen plaat die in de grond 
is verankerd. De betonplaat heeft een groter for-

maat dan gebruikelijk is. Hierdoor zitten recreanten 
op een schone ondergrond en kan de maaimachine 
aan de slag zonder de bank te raken. Als de erva-
ringen met dit bankje positief zijn, komen er meer 
exemplaren in de recreatiegebieden te staan.

Nieuwe bestuursstijl

Het bestuur van het recreatieschap heeft op basis 
van een advies van Recreatie Midden-Nederland 
een nieuwe manier van werken doorgevoerd. 
Deze manier van werken moet bijdragen aan 
een efficiënter en meer gedragen werkwijze van 
het bestuur. In de nieuwe situatie fungeert een 
bestuurslid als financieel specialist, die samen 
met de voorzitter (de besluitvorming over de) 
financiële stukken voorbereidt. Nieuw is ook 
de agendacommissie, die drie of vier keer per 
jaar vergadert over begroting, ontwikkelplan en 
samenwerking. Een andere wijziging bestaat uit 
het maken van een vaste jaarplanning, die aansluit 
bij de actieplannen van het ontwikkelplan. 

RECREATIESCHAP
vinkeveense
plassen
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OP ZOEK NAAR NIEUWE VORMEN

Begin 2014 hebben de gemeenten Amsterdam 
en De Ronde Venen en de provincie Utrecht inge-
stemd met de opheffing van het recreatieschap 
Vinkeveense Plassen. De ingangsdatum is nog niet 
bepaald, maar effectuering vindt waarschijnlijk 
plaats in de loop van 2016. De partijen willen de 
taken en verantwoordelijkheden van het recreatie-
schap overdragen aan een nieuwe partij. De nieu-
we verantwoordelijke partij, naar verwachting de 
gemeente De Ronde Venen, zal alleen meewerken 
als er vervangingsinvesteringen worden gedaan. 
Investeringen in het vervangen van de beschoei-
ingen van de legakkers en zandeilanden in de 
Vinkeveense Plassen vormen daarom onderdeel 
van de gemaakte afspraken. Deelname van de pro-
vincie Utrecht in dit investeringsplan is cruciaal. 
De provincie verbond daaraan de voorwaarde van 
een doortimmerd toekomstplan dat aantoont hoe 
kostenbesparingen en vooral nieuwe inkomsten 

een duurzaam beheer borgen na het vertrek van 
de gemeente Amsterdam. Ook dragen gemeen-
ten en provincie bij aan de jaarlijkse kosten voor 
beheer, exploitatie en toezicht. Recreatie Midden-
Nederland onderzoekt in opdracht van het recrea-
tieschap welke nieuwe eigenaar onder welke voor-
waarden de voorzieningen van het recreatieschap 
kan overnemen. Participatie van lokale en nieuwe 
ondernemers speelt daarin een belangrijke rol.

 
 
 

Recreatieschap 
Vinkeveense Plassen

Karakter: open plassen met recreatie- 

eilanden en legakkergebieden, recreatie- 

terreinen en routes in het veenweidengebied

Voornaamste recreatiemogelijkheden:  

watersport, dagrecreatie, fietsen en  

wandelen

Oppervlakte: in beheer honderden ha water 

en bijna 20 ha recreatieterreinen, legakkers 

en een kring van 12 eilanden in open plassen

Bijzonder: 12 eilanden, waterskibaan en 

duikzone; het recreatieschap is nautisch 

beheerder van de Vinkeveense Plassen

Deelnemers: de gemeenten Amsterdam 

en De Ronde Venen. De provincie 

Utrecht is bijdrager in de kosten. 

LOPENDE ZAKEN
Duurzame beschoeiingen 

In een legakkervisie, gericht op het behoud 
van de legakkers in eigendom van het recrea-
tieschap, is eerder bepaald welke legakkers de 
moeite waard zijn om als publiek bezit te be-
houden, welke mogen verdwijnen en welke be-
ter kunnen worden verkocht aan particulieren. 
De gedachte daarachter is dat de overheid de 
landschappelijke en cultuurhistorische waarde 
van de legakkers onderkent, maar in de nabije 
toekomst geen financiële middelen kan vrijma-
ken om ze in stand te houden. Dit kunnen parti-
culieren beter wanneer er planologische ruim-
te ontstaat voor recreatief gebruik dat past bij 
het gebied. De legakkers die worden behou-
den en niet worden verkocht, krijgen een duur-
zame beschoeiing die zo’n veertig jaar mee-
gaat. Een vergelijkbare aanpak geldt voor de 
zandeilanden. Voor de benodigde investerin-
gen is de komende tien jaar maximaal 13,5 mil-
joen euro nodig. De gemeenten hebben hier-
voor een bedrag toegezegd. De provincie moet 

nog een besluit nemen over haar bijdrage en de 
voorwaarden die hieraan worden verbonden.

Nieuwe voorziening op eiland 4

Begin augustus 2014 vond de oplevering plaats 
van de nieuwe toiletvoorziening op eiland 4. Het 
nieuwe gebouw beschikt ook douche- en om-

kleedruimten en een gehandicaptentoilet. 
Het nieuwe gebouw is vooral voor de recreatieve 
duikliefhebbers bedoeld, die de Vinkeveense 
Plassen steeds beter weten te vinden. Deze nieu-
we voorziening maakt het gebied nog aantrek-
kelijker voor een dagje duiken. De investering 
is betaald uit de reserve die is opgebouwd uit 
de opbrengst van de verplichte duikpenning.

Duikpenningen

In 2014 zijn ruim 3000 individuele duikpenningen 
en 56 duikpenningen aan duikscholen uitgegeven 
bij de Vinkeveense plassen. Een duikpenning kost 
20 euro. Daarvoor kan iemand 365 dagen per jaar 
duiken én gratis parkeren. De opbrengst van de 
duikpenningen komt ten goede aan het beheren 
van duikvoorzieningen bij deze plassen. Het beheer 
is in handen van Recreatie Midden-Nederland.

Vervanging brugdek 
Winkelpolder/eiland 1

Recreatie Midden-Nederland begeleidde in 2014 
de restauratie van de brug bij Winkelpolder in 
Vinkeveen. De oude slijtlaag op de brug is vervan-
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gen omdat de oude laag los liet en het daarvoor 
voor gebruikers te gevaarlijk werd. De brug kan 
de komende jaren weer veilig worden gebruikt. 

Wandelroute Waardassacker- 
polder sterk verbeterd 

De wandelroute in de Waardassacker polder ten 
noorden van Vinkeveen is in 2014 verlegd omdat 
die door grondverkopen ongunstig was komen te 
liggen. In overleg met de landeigenaar bedacht 
Recreatie Midden-Nederland een route waarbij 
wandelaars niet meer tussen paarden en over er-
ven hoeven te lopen. Door loopplanken over klei-

ne sloten te plaatsen, kunnen recreanten voortaan 
over een sterk verbeterde Waardassackerroute 
van het fraaie landschap genieten. 

TOP Vinkeveense Plassen

In juni 2014 is het TOP-netwerk (Toeristisch 
Overstappunt) Vinkeveense Plassen geopend. Dit 
top-netwerk met de stalen halm in de provincies 
Utrecht, Zuid-Holland en Brabant komt daarmee 
op 38 TOP’s te staan, waarvan zes in Utrecht-West. 
De realisatie van deze TOP komt voort uit het ge-
biedsprogramma Utrecht-West 2012-2015. De TOP 
in Vinkeveen biedt naast informatie over fiets- en 
wandelroutes in het gebied ook extra informatie 
over de vaarroutes in de Vinkeveense Plassen.

Burgerinitiatief opruimen afval

In 2014 vond voor de tweede keer de schoon-
maakactie Vinkeveense Plassen Schoon plaats. Bij 
dit burgerinitiatief verzamelen burgerteams afval 
op, in en rond het water. Totaal brachten zij zo’n 
zevenduizend kilo afval bij elkaar. De vrijwilligers 
vonden onder meer flesjes en plastic verpakkin-
gen, maar ook fietsen, tuinstoelen en zelfs een 

accu. Alle afval is verzameld op Eiland 4, waar 
een deel is verwerkt in een kunstobject. Zo krijgt 
afval een nieuwe kunstzinnige bestemming.

Evenementen

Op de plassen vinden in de loop van het jaar 
diverse evenementen plaats. Het seizoen 
wordt geopend met Vinkeveen Ontwaakt en 
in de loop van het seizoen zijn er onder an-
dere de Eilandenloop, Eilandgolf, een open-
luchtconcert en de Rap en Ruigrace. Altijd 
begeleidt Recreatie Midden-Nederland voor 
het recreatieschap deze activiteiten.

Terreinen buiten de plassen

In het weidegebied langs de Kromme Mijdrecht be-
heert Recreatie Midden-Nederland voor het recre-
atieschap diverse landterreinen. Soms slechts een 
rustplaats voor een route, soms een terrein waar-
op langer gecreëerd kan worden. Pondskoekersluis 
en Heinoomsvaart hebben de TOP-status. Het 
recreatieschap laat in het kader van de voorge-
nomen opheffing onderzoeken op welke wijze ter-
reinen die geen TOP zijn, beheerd kunnen worden.

plassenSCHAP
loosdrecht
en omstreken
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LOPENDE ZAKEN
Quickwin veenslib

Over enkele maatregelen uit het Masterplan 
Oostelijke Vechtplassen, bestaat nu reeds duide-
lijkheid. Dit zijn de zogenaamde quickwins ofwel 
no regret maatregelen. Zo wordt voor het pro-
bleem met het in de plassen aanwezige veenslib 
een aanpak voorbereid. Het Plassenschap heeft 
opdracht gegeven voor het voorbereiden van een 
pilotproject. In dit pilotproject wordt het veenslib-
probleem in Loosdrecht (gemeente Wijdemeren, 
provincie Utrecht) opgelost door het aanleggen en 
herstellen van legakkers in Breukelen (gemeente 
Stichtse Vecht, provincie Utrecht). Dit is dubbele 
winst. De verwachting is dat hiermee in 2015 
zichtbare resultaten worden geboekt. De beide 
provincies, de gemeenten Wijdemeren en Stichtse 
Vecht, het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en 
particulieren brengen de geraamde kosten van 
circa 1,5 miljoen euro bij elkaar. Deze aanpak zorgt 
ervoor dat de plassen diep genoeg blijven voor 
boten en dat tevens de legakkers worden herstelt. 
Een volgende stap bestaat uit het opstarten van 

een groter integraal project voor de aanpak van 
het veenslibprobleem, dat mogelijk in aanmer-
king komt voor Europese subsidie. Hiermee zijn 
vele tientallen miljoenen euro’s gemoeid.

Facelift eiland Markus Pos

Eiland Markus Pos onderging in 2014 een facelift. 
Hierbij zijn zowel de recreatieve als natuurlijke 
waarden van het eiland verbeterd. De speel- en 
ligweiden zijn toegankelijker gemaakt. Daarnaast 
zijn de speelvoorzieningen verbeterd en uitge-
breid met natuurlijke speeltoestellen en is er 
een recreatief wandelpad aangelegd. Ook zijn de 
zichtlijnen verbeterd door hout te verwijderden. 

Op het houten uitzichtplatform is een panora-
mabord geplaatst. Dit bord geeft informatie over 
het fraaie uitzicht over de plassen en de omrin-
gende eilanden. Recreatie Midden-Nederland 
coördineerde namens het Plassenschap Loos-
drecht e.o. de facelift en is verantwoordelijk 
voor het beheer en onderhoud van het eiland.

Opknapbeurt eiland Meent 

Eiland Meent ligt tussen de Vierde en de Vijfde 
Plas in Loosdrecht. Het bij gezinnen geliefde eiland 
kreeg in 2014 een gedeeltelijke opknapbeurt. Het 
strand is uitgebreid en de gazons zijn opnieuw 
ingezaaid en geëgaliseerd. Nieuwe speeltoestellen 
maken het terrein extra aantrekkelijk. De kiosk is 
opgeknapt en met de horecaexploitant zijn nieuwe 
afspraken gemaakt om de gezelligheid weer terug 
te brengen. Door grote bomen te verwijderen is 
er een meer open terrein ontstaan. Een nieuw 
schouwpad zorgt ervoor dat het riet beter kan 
groeien en gemakkelijker kan worden gemaaid. 
Voor de winter van 2016 staat een opknapbeurt 

Plassenschap Loosdrecht en omstreken

MASTERPLAN GEEFT RICHTING

De gebiedscommissie Amstel, Gooi en Vecht 
ontwikkelt een zogenaamd Masterplan voor de 
Oostelijke Vechtplassen, dat richting geeft aan de 
toekomst van het werkterrein van het Plassen-
schap Loosdrecht e.o. In deze totale gebiedsaan-
pak worden de belangen van natuur, water en 
recreatie tegen elkaar afgewogen. Vervolgens 
kan het Plassenschap als uitvoeringsorganisatie 
op basis van dit masterplan de taakstelling en 
projecten voor de komende jaren benoemen. 
Het Plassenschap bouwt, na enkele jaren van 
forse bezuinigingen, aan de opbouw van een 
investeringsreserve waaruit de straks aan te 

wijzen maatregelen uit het Masterplan kunnen 
worden bekostigd. De verwachting is dat het 
Masterplan de tweede helft van 2015 gereed is. 

beweging  IN recreatie

 
 
 

Plassenschap 
Loosdrecht en 
omstreken
Karakter: plassen, legakkergebieden, 

moeras- en rietlanden, weidegebieden 

en recreatiegebieden

Voornaamste recreatiemogelijkheden: 

waterrecreatie, fietsen, wandelen 

en dagrecreatie

Oppervlakte: in beheer ruim 1000 ha  

water met circa 40 ha recreatie- 

eilanden en aanlegplaatsen 

Bijzonder: een vijftal openbare 

recreatie-eilanden, met in totaal 

ca. 240 ligplaatsen, het grote 

dagrecreatieterrein De Strook, 4 sluizen

Deelnemers: gemeente Wijdemeren, 

gemeente Stichtse Vecht, provincie 

Utrecht, provincie Noord-Holland
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van het oostelijk deel van het eiland op het pro-
gramma. Deze maatregelen worden gefinancierd 
uit de inmiddels nieuw opgebouwde reserves.

Sloepennetwerk uitgebreid 
naar Loosdrechtse plassen 
en Gooi en Vechtstreek

Met de oplevering van het nieuwe sloepennet-
werk Gooi & Vecht en Loosdrechtse Plassen van 
120 kilometer in mei 2015 hebben recreanten de 
beschikking gekregen over het grootste aaneen-
gesloten sloepennetwerk van Nederland. Het 
nieuwe sloepennetwerk maakt deel uit van het 
sloepennetwerk Groene Hart van totaal bijna 
300 kilometer. Ook sluit het aan op het bestaan-
de routenetwerk in Zuid-Holland. Het project 
is tot stand gekomen in samenwerking met de 
regio Gooi en Vechtstreek, het innovatieplatform 
iTrovater en Recreatie Midden-Nederland. Het 
plan is gefinancierd door Plassenschap Loosdrecht 
e.o., de provincies Noord-Holland en Utrecht, het 
Waterschap AGV, iTrovator en diverse regioge-
meenten. Recreatie Midden-Nederland beheert 
dit nieuwe netwerk voor het Plassenschap.

Vervangen beschoeiing

Het Plassenschap heeft in de meerjarenbegroting 
geld vrijgemaakt voor het laten vervangen van de 
beschoeiingen langs de belangrijkste vaarwegen. 
Recreatie Midden-Nederland gaat de komen-
de jaren de beschoeiing vervangen en daarbij 
duurzaam materiaal toepassen. Op deze manier 
kunnen de beschoeiingen er weer circa veertig 
jaar tegenaan en wordt het recreatieve gebruik 
van de belangrijke vaarroutes gewaarborgd. Voor 
de winter 2015-2016 wordt een noodreparatie 
van de ’s Gravenlandsevaart Zuid voorbereid.

Opknappen van speelplek De Strook 

De speellocatie bij De Strook in Breukeleveen 
is opgeknapt. Op het land en in het water zijn 
de verouderde speeltoestellen opgeknapt en 
ook diverse nieuwe speeltoestellen geplaatst. 
De speeltoestellen stimuleren kinderen tot 
natuurlijk spelen en zijn geïntegreerd in de 
omgeving. De beschoeiing van De Strook komt in 
de komende jaren aan de beurt. Daarbij wordt 
wederom voor duurzaam materiaal gekozen.

RECREATIESCHAP
Utrechtse heuvelrug,
vallei- en kromme rijngebied
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LOPENDE ZAKEN
Toekomst Henschotermeer

Het recreatieterrein Henschotermeer in de 
gemeente Woudenberg is het drukstbezoch-
te recreatieterrein van recreatieschap Utrechtse 
Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied. Het 
recreatieschap huurt het dagrecreatieterrein 
van eigenaar Den Treek-Henschoten. Vanwege 
de aanstaande opheffing van het recreatie-
schap wordt met de eigenaar gesproken over 
beëindiging van het huurcontract. Voor de 
toekomst van dit terrein heeft de stuurgroep 
Henschotermeer onder leiding van de provin-
cie Utrecht in 2014 een plan van aanpak opge-
steld. Doel hiervan is het realiseren van een toe-
komstbestendige exploitatie van het terrein. 

Leukste recreatieterrein 2014

Recreatieterrein Henschotermeer werd verko-
zen tot het leukste recreatieterrein van 2014. 
Daarmee werd dit recreatiegebied de opvolger 
van Oortjespad, de winnaar van 2013. Het 
Henschotermeer biedt voor ieder wat wils. 
Zonnen, zwemmen, hardlopen, wandelen langs 
weiden, bos en strand of met een verrekij-
ker speuren naar een ree, bosuil of boomvalk. 
Dat alles is mogelijk. Maar ook is dit een unieke 
festivallocatie. In 2015 vond hier de derde editie 
plaats van het festival Brothers Open Air. Een tro-
pische locatie aan het strand met populaire arties-
ten uit de wereld van house, hardstyle en electric 
creëren hier samen een uniek beachfestival. 

Beheer heide en grasland 
Kwintelooijen

Op dagrecreatieterrein Kwintelooijen werden in 
2014 schapen ingezet voor het beheer van het 
heideterrein en het gedeelte schraal grasland. De 
schapen eten de jonge berken en bramen zodat 
het terrein open blijft. Ook de vrijwilligers van de 
natuurwerkgroep Kwintelooijen werken mee aan 
het open houden van het terrein. Zij verwijderen 
de voor de schapen reeds te ver uitgegroeide ber-
ken, bramen en dennen. Beide vormen van beheer 
vullen elkaar prachtig aan. Recreatie Midden-
Nederland maakt namens het recreatieschap 
Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied 
met beide partijen afspraken over het beheer.

Vernieuwd mountainbikeparcours  
Kwintelooijen

In december 2014 openden de wethouders van 
de gemeenten Rhenen en Veenendaal het ver-
nieuwde mountainbikeparcours in recreatiege-
bied Kwintelooijen. Een mooie lus met stevige 

EEN NIEUWE TOEKOMST 
De elf deelnemende gemeenten en de provin-
cie Utrecht willen het recreatieschap Utrechtse 
Heuvelrug Vallei- en Kromme Rijngebied begin 
2018 opheffen omdat omdat zij geen meerwaarde 
meer zien in deze vorm van samenwerking. De ko-
mende jaren wordt gezocht naar rechtsopvolgers 
voor (het beheer van) de recreatievoorzieningen. 
Inzet is dat voor alle voorzieningen een rechtsop-
volger wordt gevonden die de verplichtingen van 
het recreatieschap overneemt. Daar waar mogelijk, 
wil Recreatie Midden-Nederland voor de rechts-
opvolgers beheer en toezicht blijven uitvoeren.

Recreatieschap 
Utrechtse Heuvelrug, 
Vallei- en  
Kromme Rijngebied

Karakter: recreatieterreinen, paden en 
routes in een gebied met grote opper-
vlakten bos en heidevelden, kleinschalige 
agrarische gebieden, hakhoutpercelen, 
landgoederen, buitenplaatsen en kastelen. 

Voornaamste recreatiemogelijkheden: 

wandelen, fietsen, ruitersport, kanovaren 

en zwemmen

Oppervlakte terreinen: ruim 250 ha

Bijzonder: geologisch monument, 

zwerfsteneneiland, Let de Stigterpad 

en poelenproject

Deelnemers: de gemeenten Amersfoort, 

Bunnik, De Bilt, Leusden, Renswoude, 

Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, 

Woudenberg, Wijk bij Duurstede en 

Zeist en de provincie Utrecht 

beweging  IN recreatie 
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is extra aantrekkelijk gemaakt voor honden en 
hun baasjes. Op een van de velden zijn honden-
speeltoestellen geplaatst. Deze speeltoestellen 
vormen samen een behendigheidsparcours (agi-
lity) bestaande uit speciale horden, slalompalen, 
een evenwichtsbalk en een hondentunnel. 

klimmetjes en snelle afdalingen zorgt voor een 
aantrekkelijk parcours. Het initiatief voor deze 
nieuwe route kwam van Stichting Mountainbiken 
Utrechtse Heuvelrug. Ook vrijwilligers van de na-
tuurwerkgroep hebben meegedacht. De stichting 
werkt met een vergunningsvignet voor moun-
tainbikers, net zoals in andere Nationale Parken 
gebeurt. De opbrengsten van het vignet komen 
ten goede aan de aanleg van meer van dit soort 
routes. Een goede zonering tussen mountain-
biken en andere vormen van recreatie geeft dui-

delijkheid voor iedereen. Op de Heuvelrug val-
len inmiddels zes MTB-routes onder het vignet.

Nieuwe toekomst Doornse Gat

In het voorjaar van 2014 is een ondernemer ge-
selecteerd voor de exploitatie van het recreatie-
terrein Doornse Gat. De ondernemer wil op het 
recreatieterrein een nieuw recreatie- en hore-
caconcept van een speel- en chillbos realiseren. 
Onderhoud en toezicht van het terrein horen hier-
bij. Centraal in het plan staat een nieuw te bouwen 
houten theehuis dat het jaar rond geopend is. Een 
klimparcours vormt de voornaamste attractie. De 
ondernemer richt zich met het klimparcours niet 
alleen op jeugd en scholen, maar ook op de zake-
lijke markt. Het recreatiegebied blijft gratis toegan-
kelijk voor recreanten. Zij kunnen gebruik maken 
van een natuurbelevingspark, speelbos met sloot-
jes, een blotevoetenpad en een hoogteparcours.

Handhaving in bossen 
Utrechtse Heuvelrug

Door mountainbikers aantrekkelijke routes aan te 
bieden, proberen terreinbeheerders onjuist ge-

bruik van de wandelpaden tegen te gaan. Helaas 
houden niet alle gebruikers zich hieraan. Ook an-
dere vormen van onjuist gebruik, zoals motorcros-
sen, wandelen met een loslopende hond, vuur-
tje stoken, vernieling of zelfs het meenemen van 
dieren en planten komen helaas voor. Regelmatig 
vinden er daarom onder leiding van BOA’s van 
Recreatie Midden-Nederland handhavingsacties 
plaats in de bossen op de Utrechtse Heuvelrug. 
Daarbij wordt samengewerkt met BOA’s van an-
dere terreinbeherende organisaties en de politie.

Upgrade recreatieterrein de Rode Haan 

Recreatieterrein de Rode Haan ligt op een oud 
verdedigingswerk in de Grebbelinie aan het 
Valleikanaal in Veenendaal. Het terrein beschikt 
over een dagkampeerterrein en een visoever. 
Vanaf de diverse banken hebben recreanten uit-
zicht op de Emminckhuizereng. Op initiatief van 
Recreatie Midden-Nederland, het Nationaal Park 
Utrechtse Heuvelrug en de provincie Utrecht 
kreeg het recreatieterrein de Rode Haan in 2014 
een upgrade. De toegangsweg is verbeterd en het 
aantal parkeerplaatsen is uitgebreid. Het gebied 
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