Wereldbeker
roeien

Samen sterk
in de Rottemeren
Cultureel >

De Willem-Alexander Baan was van
12 tot en met 14 juli het toneel van
de World Rowing Cup. Deze bekerwedstrijd is de opmaat naar de Olympische
Spelen in Tokyo in 2020, vandaar dat
de absolute wereldtop aanwezig was.
Het Recreatieschap was er ook, om
samen met anderen te vertellen over
de Eendragtspolder, waar recreatie,
waterberging en de roeibaan duurzaam worden gecombineerd.

Rotte Lente
Avonden

Onderwaterexcursie
Tijdens een zonovergoten Zevenhuizerplas experience op 27 juni organiseerden boswachters Dick en Jonathan een onderwaterexcursie. Al snorkelend zagen de deelnemers visjes,
zoals de bittervoorn, zoetwatersponzen en veel waterplanten. De boswachters waren blij
met de kranswieren, die zijn een indicatie dat de waterkwaliteit goed is. Zoetwatermosselen dragen daaraan bij: ze filteren het water op zoek naar voedsel en maken zo wel een
liter water per dag schoon.

Sociaal >

Ondernemersvereniging de Rotte(meren)
organiseerde dit voorjaar de Rotte Lente
Avonden. Op zeven vrijdagavonden in
mei en juni konden bezoekers fietsen,
varen en wandelen in de gebieden rond
de Rotte. Tijdens hun tocht passeerden
ze leuke hotspots, waar ze een ElliptiGo
konden uittesten, suppen, een galerie
bezoeken en nog veel meer.
Recreatieschap Rottemeren droeg
financieel een steentje bij.

Leerlingen leren in
de praktijk

2e ring fietspad
Op mooie dagen is het erg druk met
fietsers langs de Rotte. Om de Rottekade
te ontlasten, legt het schap een extra stuk
fietspad van 750 meter aan. Het loopt
vanaf de Rottebandreef ten noorden van
het Ridderzwampad tot aan de brug over
de Limiettocht net ten westen van het
Kooibos. Tijdens twee bijeenkomsten
stemden we het ontwerp af met de direct
omwonenden. De uitvoering is gepland
in het 4e kwartaal van 2019.

Op 17 mei kwamen jongens en meisjes van basisschool Rehoboth een ochtend
helpen in de Eendragtspolder. Ze verwijderden steunpalen bij de bomen, hielpen
bij het snoeien en knipten het hoge gras rond bomen. De leerlingen dreigen vast te
lopen op school, omdat leren uit boeken voor hen lastig is. In deze pilot ervaren ze
nu dat leren ook leuk kan zijn, doordat ze in de praktijk dingen leren.

Verkeersvisie
Rottemeren
Het schap werkt aan een verkeersvisie
voor de Rottemeren, die antwoord geeft
op vragen als: Welke knelpunten op
fietspaden en autowegen zijn er en hoe
kunnen we die oplossen?
Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig?
Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties deelden hun ideeën,
wensen en knelpunten tijdens een bijeenkomst in mei. De verkeersvisie wordt
onderdeel van het ontwikkelplan.

Economisch >

Rottebandreef
De Rottebandreef in het Hoge en
Lage Bergse Bos heeft dit voorjaar
een nieuwe asfaltlaag gekregen.
Aannemer Boskalis pakte het stuk
tussen de Hoeksekade en de molengang aan. Bezoekers aan de recreatiegebieden moesten een paar weken
omrijden, maar kunnen nu over een
nette weg rijden, waarbij de snelheid
beperkt wordt door meerdere verkeersdrempels.

Nieuwe website

Ruimte voor een groenblauwe
toekomst
Welke koers gaat het Recreatieschap Rottemeren de komende 30 à 40 jaar varen?
Welke ambities wil het schap verwezenlijken? Het antwoord op die vragen is vastgelegd in de notitie ‘Ruimte voor een groenblauwe toekomst.’ De raden van de drie
schapsgemeenten Lansingerland, Rotterdam en Zuidplas stelden de notitie in het
voorjaar van 2019 vast. Aansluitend hierop werkt het schap binnenkort, in samenspraak
met belanghebbenden, een ontwikkelplan uit dat zo’n tien jaar vooruit kijkt.
Meer weten? Recreatieschaprottemeren.nl/organisatie.

Sinds 1 juli zijn de website en de sociale
media van HeerlijkBuiten.nl uit de lucht.
Bezoekers kunnen voor recreatieve
informatie terecht op staatsbosbeheer.nl/
rottemeren. Nieuws over het schap en informatie over beleid, bestuur en projecten
is te vinden op recreatieschaprottemeren.nl
Neem er vooral een kijkje!

Ecologisch >

Oeverzwaluwwand geopend
Oeverzwaluwen kunnen sinds april nestelen in de nieuwe oeverzwaluwwand aan de
noordoever van de Zevenhuizerplas. En dat
deden ze massaal, bijna alle nestgaten in
de wand waren dit voorjaar bezet. De wand
is een mooie opsteker voor de biodiversiteit in de Rottemeren. Voorzitter Hans
Sanders van Natuur- en Vogelwacht Rotta,
Schapsbestuurder Daan de Haas en Matthijs
Punt van aannemersbedrijf Punt, openden
de wand tijdens een natuurexcursie.

Bloemenpracht
Rotta heeft enkele gebiedjes in de
Rottemeren ingezaaid met bloemen,
kruiden en granen. De kleur- en geurrijke
gras- en hooilanden trekken vlinders,
bijen en andere insecten aan. In de
nieuwe Hennipgaarde zorgt Stichting
Natuurpolders voor een bloemen- en
kruidenpracht. Goed nieuws voor de
biodiversiteit en voor de recreant,
want het ziet er prachtig uit.

NatuurWijzer
De Rotte is een prachtig klaslokaal waar kinderen de natuur kunnen ervaren,
ruiken, horen, zien en proeven. Dat kan onder begeleiding van boswachter
Dick van Stegeren, die zich na negen dagen cursus officieel NatuurWijzer mag
noemen. Met de schapsboot en leerlingen uit Crooswijk ging hij op ontdekking
naar de Rottemeren.

Juli 2019.
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.

