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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
 Kennis te nemen van het ontwerp van vier gemarkeerde wandelroutes in de Krimpenerhout;
 Kennis te nemen van het DB besluit om voor de planuitvoering een krediet beschikbaar te
stellen van € 14.000 ten laste van de al gereserveerde middelen gedekt uit de Algemene
Reserve van de Groenalliantie tot en met 31-12-2019;
 Kennis te nemen van de stijging van de jaarlijkse beheerlasten van € 800 vanaf 2019;
 Beide Gebiedsadviescommissies te informeren over het DB-besluit.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
De aanleg van paaltjesroutes in de Krimpenerhout is opgenomen als project in de ‘Investeringsagenda
Kwaliteitsimpuls Groenalliantie 2018-2020’. In de investeringsagenda zijn de volgende uitgangspunten
opgenomen:
De paaltjesroutes
- zijn te lopen zonder enige voorbereiding,
- bieden meerdere routes die variëren in afstand en
- kennen als startpunt de parkeerplaats bij de surfplas en de parkeerplaats bij restaurant
Breeka.
Het bestuur heeft in december 2018 opdracht gegeven voor de planuitwerking van dit project en
middelen voor uitvoering gereserveerd in de begroting. In onderstaande wordt het ontwerp kort
toegelicht.
Het ontwerp van vier routes
Er is een ontwerp gemaakt voor vier gemarkeerde wandelroutes in de Krimpenerhout (zie bijlage). Het
ontwerp kenmerkt zich door de volgende aspecten:
Verschillende doelgroepen
Met de vier wandelroutes wordt een divers publiek bediend: oud en jong, met en zonder kinderen en
liefhebbers van korte of wat langere wandelingen. De wandelroutes zijn bedoeld voor recreanten die
de Krimpenerhout per auto of op de fiets bezoeken en starten vanaf de parkeerplaats bij de surfplas
en/of bij restaurant Breeka.
Thematische wandelroutes
De wandelroutes hebben een thematische invalshoek en dito benaming zodat bezoekers op grond
van hun interesse een passende route kunnen kiezen:


Natuurroute: lengte 5 km, start vanaf de parkeerplaats bij de surfplas en bij restaurant Breeka
Deze route verbindt de landschappelijke en natuurlijke parels van de Krimpenerhout



Kleine natuurroute: lengte 3 km, start vanaf de parkeerplaats bij de surfplas
Dit is een iets aangepaste en ingekorte variant van bovenstaande natuurroute
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Hoogspanningsroute: lengte 2,5 km, start vanaf parkeerplaats bij restaurant Breeka
Deze route loopt door het Energiebos met het hoogspanningsstation en de elektriciteitsmasten als
kenmerkende elementen in het landschap



Speelroute: lengte 2,5 km, start vanaf de parkeerplaats bij de surfplas
Deze route loopt langs de leukste speelplekken van de Krimpenerhout

Bewegwijzering en informatievoorziening
De wandelroutes worden gemarkeerd met routemarkeringspaaltjes, uitgevoerd conform de
vastgestelde beeldtaal Groenalliantie. Bij de startpunten komt een informatiepaneel van de
Krimpenerhout te staan waarbij op de plattegrond de wandelroutes zijn aangegeven. De
informatiepanelen maken deel uit van de uitvoering van de nieuwe beeldtaal Groenalliantie

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
DB 4 april 2019:
 Instemmen met de gemarkeerde wandelroutes Krimpenerhout (Kwaliteitsimpuls Groenalliantie) en
het krediet.
AB 15 november 2018:
 vaststellen Investeringsagenda Kwaliteitsimpuls GA 2018-2021;
 opstarten planvorming van elf projecten uit de investeringsagenda;
 vaststellen kaderstellend plafond voor stijging van de jaarlijkse beheerlasten voor de
genoemde projecten
AB 7 december 2017:
 beschikbaar stellen krediet voor Projecten Kwaliteitsimpuls Groenalliantie, fase 2 en 3.
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
N.v.t.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Investering
De investeringslasten inclusief toeslagen en personele kosten zijn geraamd op € 14.000 en passen
daarmee binnen de raming van € 15.000 uit de vastgestelde Investeringsagenda kwaliteitsimpuls
Groenalliantie (2018-2021).
Aan het bestuur is gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van € 14.000 ten laste van de al
gereserveerde middelen gedekt uit de Algemene Reserve van de Groenalliantie tot en met 31-12
2019.
Subsidie
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft als budgetbeheerder van de Uitvoeringsovereenkomst
t.b.v. projecten uit het Programma Recreatie Groene Hart Zuid-Holland 2016-2021 een subsidie
beschikbaar gesteld. Deze heeft een omvang van maximaal 50% van de kosten voor
planvoorbereiding en uitvoering.
Beheerlasten
De meerjarige beheerlasten voor de paaltjesroutes bedragen € 800. Deze beheerlasten worden
gesaldeerd binnen het kader stellend plafond voor de uit te werken fase 2 en 3 projecten waarin een
maximale stijging van € 42.800 is afgesproken. Deze beheerkosten worden daarmee opgevangen
binnen de budgetruimte van de ingroeiregeling.
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6. COMMUNICATIE
Er zal een persbericht worden verspreid en wordt een nieuwsbericht op de website
www.kwaliteitsimpulsgroenalliantie.nl geplaatst.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE
Uitvoering van het besluit.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.,

Mevrouw mr. M. van den Barg-Hoekman
Bestuurssecretaris Groenalliantie Midden-Holland en omstreken
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