Warmste
meimaand

Samen sterk
in de Rottemeren
Cultureel >

De afgelopen meimaand was de
warmste in drie eeuwen. In totaal
werden 13 zomerse dagen met
temperaturen van 25 graden en
hoger gemeten. Velen genoten van
het mooie weer aan de Rotte of
zochten juist de schaduw op in de
bossen. Het schap zorgde ervoor dat
de dagrecreatieterreinen er iedere
dag weer netjes bijlagen voor de
recreanten.

Eindelijk
schaatsen!

Lancering Ook dit is de Rotte
In februari werd overal langs de Rotte een blauwe man gespot. Op 22 februari bracht
hij een bezoek aan bestuurders Joost Eerdmans (Rotterdam), Jeroen Heuvelink (Lansingerland) en Rik van Woudenberg (Zuidplas). Samen met hen onthulde hij de nieuwe
website OokditisdeRotte.nl, waarop iedereen in één oogopslag kan zien wat er te
doen is in het stroomgebied van de Rotte en zo kan genieten van deze plezierrivier
met haar levendige kades en groene natuuroevers.

Sociaal >

Woensdag 28 februari was het zover: de
ijzers konden ondergebonden worden
voor een ritje op de natuurijsbaan in
de Hennipgaarde. Dat kon dankzij de
Zevenhuizensche IJsclub, die met veel
vrijwilligers voor een ijsbaan zorgde.
Ook aan koek en zopie was gedacht. De
ijsbaan haalde zelfs de landelijke media.

Feestelijke opening
Hennipgaarde

Toekomst
Rottemeren

Het nieuwe recreatiegebied Hennipgaarde in de Eendragtspolder bij Zevenhuizen
is 19 mei feestelijk in gebruik genomen. Iedereen kon er volop spelen, bewegen en
de natuur ontdekken. Op het programma stonden onder meer een bootcamp, de
bouw van een insectenhotel, een 11-plekken puzzeltocht en knutselen en ravotten
in de natuur. Het schap organiseerde de opening samen met Stichting Vrienden van
de Hennipgaarde, Stichting Natuurpolders en de Zevenhuizensche IJsclub. Zij blijven
ook na de opening een rol spelen in de Hennipgaarde.

Het schap is gestart met het opstellen
van het eind dit jaar vast te stellen Kader
Recreatieschap Rottemeren. Op 20 juni
vond hiervoor een bijeenkomst plaats
met gemeenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Zij dachten na
over haalbare ambities, richtinggevende
keuzes en heldere beleidskaders voor het
recreatiegebied Rottemeren.

Rotte-protocol
voor wielrenners
Wielervereniging CS010 heeft een Actieplan Veiligheid Wielrenners Rotte opgesteld, met daarin het Rotte-protocol. Dit
om onveilige situaties op de fietspaden
langs de Rotte te voorkomen en irritaties
en onbegrip bij andere gebruikers te
beperken. Het schap is met CS010 in
gesprek hoe samen op te trekken bij het
uitvoeren van het actieplan.

Economisch >

Hoeksekade
geasfalteerd
In juni kreeg de Hoeksekade in
Bergschenhoek een nieuw asfaltdek.
Aannemer Versluys & Zoon pakte het
gedeelte tussen het Sporthoekpad en
de Kromme Tochtweg aan. De voorbereidingen vonden overdag plaats, het
asfalteren zelf gebeurde tijdens twee
avonden en nachten, om zo de overlast
voor omwonenden te beperken. De
weg ziet er nu heel wat strakker uit en
kan weer jaren mee.

A16 Rotterdam

Nieuwe informatiepanelen
Afgelopen maanden zijn de groene vitrinekasten in de Rottemeren vervangen door
nieuwe informatiepanelen: stoere houten palen met daartussen een fleurig paneel.
Hierop kunnen recreanten zich oriënteren via de kaart van het gebied, ontdekken wat
er allemaal te doen is en welke wandelingen zijn uitgezet. Ook de panelen over de
kunstobjecten en de Schotse Hooglanders in de Rottemeren zijn in een nieuw jasje
gestoken.

Het Recreatieschap Rottemeren heeft
met Rijkswaterstaat overeenstemming
bereikt over de voorwaarden waaronder
de nieuwe rijksweg A16 Rotterdam door
het Lage Bergse Bos wordt aangelegd. De
afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst, die onlangs werd getekend door
schapsbestuurder Jeroen Heuvelink.

Ecologisch >

Schap verder met
Staatsbosbeheer
Het bestuur van het Recreatieschap
Rottemeren heeft het besluit genomen
om ook na 2018 met Staatsbosbeheer
door te gaan. Beide partijen leggen dit
vast in een samenwerkingsovereenkomst
over het beheer en de ontwikkeling van
het recreatiegebied Rottemeren tussen
2019 en 2024.

Essentaksterfte
In april organiseerde Staatsbosbeheer een
excursie en een informatieavond over de
essentaksterfte in de Bleiswijkse Zoom
Noord. De essentaksterfte is een agressieve schimmelziekte, waardoor de meeste
essen dood gaan. In de Bleiswijkse Zoom
zijn de bomen die gekapt worden inmiddels voorzien van een rode stip of streep.

Visdiefeilandjes
Eendragtspolder
Na het succes van de visdiefeilandjes in de Bleiswijkse Fles, zijn er nu ook in de
Eendragtspolder drijvende eilanden te water gelaten. Ze werden tijdens een gratis
natuurexcursie in april feestelijk geopend door Rien van der Vorm van Rotta en
schapsbestuurder Rik van Woudenberg. Het zijn perfecte broedlocaties voor visdiefjes en dragen daarmee bij aan het vergroten van de biodiversiteit in de Rottemeren.

Juni 2018.
In dit overzicht blikken we terug op de activiteiten van het afgelopen half jaar.
Staatsbosbeheer verzorgt het beheer van het recreatiegebied Rottemeren
in opdracht van het Recreatieschap Rottemeren.

