Activiteitenplan maatregelen recreatieschap Rottemeren opvangen toegenomen recreatiedrukte vanwege
corona in groengebieden
Inleiding
Door de corona periode zijn er veel diverse recreanten rond Zevenhuizenplas bijgekomen. Jong en oud hebben in de
coronaperiode laten zien dat er veel behoefte is om te bewegen. Wandelaars en joggers maken veel gebruik van het
gebied om het dagelijkse (thuis)werk even te onderbreken en/of om aan de beweging te komen om gezond te
blijven. Om de drukte op te vangen en het bewegen te stimuleren wilt het recreatieschap middels deze
subsidieaanvraag maatregelen in het gebied treffen om goed aan de behoefte van de recreant / bezoeker te kunnen
voldoen.
Voor ouderen is het belang van sociale interactie en beweging tijdens corona nog duidelijker gebleken. Voor deze
doelgroep wilt het recreatieschap specifiek een structurele maatregel treffen door langs het Cranerborgpad en de
brug over de Rotte bij de Bleiswijksefles een ontmoetingsplek te creëren. Het doel is dat oudere recreanten die
eventueel moeilijk ter been zijn een goede plek hebben om elkaar in de buitenlucht te kunnen (blijven) ontmoeten.
Maatregelen

Aanleg 400 meter voetpad voor recreanten bij het strand van de Zevenhuizenplas.

Aanleg van een trimtoestel route voor jongeren en recreanten bij de Zevenhuizenplas

Aanleg van ontmoetingsplek ouderen langs het Cranerborgpad en de brug over de Rotte bij de
Bleiswijksefles waar men gemakkelijk kan zitten (tevens met scootmobiel).
Kaarten
Voetpad Zevenhuizenplas

Trimtoestel route Zevenhuizenplas

Ontmoetingsplek langs het Cranerborgpad

Planning
Uitvoering van de werkzaamheden tweede kwartaal 2022 bij toekenning van de subsidie.
Beheer, onderhoud en evaluatie
Het beheer & onderhoud zal bij akkoord door het bestuur worden toegevoegd aan het onderhoudsprogramma van
het recreatieschap.

Communicatieplan
De boswachter publiek is verantwoordelijk voor de communicatie-uitingen. Voorafgaande aan en tijdens de aanleg
zal met de omgeving worden gecommuniceerd over de maatregelen. (persoonlijk, bebording, website, blog) Hierin
zal de betrokkenheid van de Provincie Zuid Holland in de communicatie uitingen worden meegenomen.
Risico en resultaatsbewaking
De aanvraag is ingediend voordat het bestuur een besluit heeft genomen over de dekking van de eigen bijdragen en
de beheerkosten. Indien er geen positief besluit volgt zal de aanvraag worden ingetrokken.
Voorbeeld trimparcours compleet

Voorbeeld picknickset tbv ontmoetingsplek ouderen

