Bleiswijkse
Verlaat wint
derde prijs

Samen sterk
in de Rottemeren

Het Bleiswijkse Verlaat is een onlangs door het schap gerenoveerde
monumentale sluis uit 1774 tussen de
Rotte en de Lange Vaart in Bleiswijk.
Eind vorig jaar heeft het geheel uit
hout opgebouwde verlaat de derde
prijs gewonnen als best gerenoveerde
historische sluis in Nederland. Een
resultaat om trots op te zijn.
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Cultureel >

Prijsvraag De Rotte daagt je uit
Een vrolijk filmevenement is de overtuigende winnaar van de prijsvraag De Rotte
daagt je uit. Eind september strijkt de drijf-in bioscoop van Stichting Lekker groen neer
aan de Rotte. Het schap schreef de prijsvraag uit vanwege haar vijftigjarig bestaan op
12 januari 2017. Al vijftig jaar lang ontspant de stedelijke bevolking in het Rottemerengebied, werken sporters er aan hun conditie en hebben bootjesmensen plezier op de
Rotte. En binnenkort kijken ze er vanaf een bootje naar een fijne film.

Sociaal >

Winterspelen in
het Bergse Bos
De stad uit organiseerde in de voorjaarsvakantie een avontuurlijk winterevenement: Winterspelen aan de Rotte.
Kinderen konden ijsvissen, dwalen in het
strolabyrint, mee met de pijlsnelle huskykar, pijl&boog maken, maïs roosteren en
in bomen klimmen in het Lage Bergse Bos.
Het Recreatieschap Rottemeren steunde
het evenement financieel, omdat het voor
meer plezier, een positief imago en grotere bekendheid van de Rotte en omgeving
zorgt.

Pop-up picknick
Hennipgaarde

Nieuwe
boswachter

Na de zomervakantie start de aanleg van de Hennipgaarde, het nieuwe recreatiegebied in de Eendragtspolder bij Zevenhuizen. Het is in nauwe samenwerking
met bewoners en belangenorganisaties ontworpen. Het voorziet in een speel- en
beweegpolder, een boomgaard, natuurijsbaan, recreatieveld, natuurakkers, een
pluktuin, paddenpoel en wilgengriend. Bewoners gaan vanaf 2018 zelf een deel beheren en er activiteiten organiseren. Om anderen te enthousiasmeren, organiseren
ze elke vrijdag in juni van 17-19 uur een pop-up picknick. Ook het Recreatieschap
Rottemeren schuift aan. Informatie: heerlijkbuiten.nl/hennipgaarde.

Staatsbosbeheer verzorgt sinds januari
het beheer voor het Recreatieschap
Rottemeren. Vandaar dat er nu ook een
boswachter is: Dick van Stegeren. Hij is
de gastheer die recreanten van alles kan
vertellen over de Rottemeren, die excursies organiseert en informatiematerialen
maakt en verspreidt.
T 010-5214794,
E: d.vanstegeren@staatsbosbeheer.nl.

Schap biedt
kansen
Mensen met een zware arbeidsbeperking
helpen in de Rottemeren mee met het
beheer. Ze vegen oversteken van ruiterpaden schoon, prikken vuilnis en ruimen op.
Het schap stelt materialen beschikbaar
en overlegt met Pameijer, een organisatie
die zich inzet voor iedereen die moeite
heeft om mee te doen in de samenleving.
Zo draagt het schap haar steentje bij aan
maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Economisch >

Vaarnetwerk
de Rotte
Varen van knooppunt naar knooppunt
met kajuitboot, sloep of kano. Dat kan
binnenkort met het Vaarnetwerk de
Rotte. Het schap heeft de knooppunten
in overleg met watersportverenigingen,
ondernemers en anderen vastgesteld.
Informatiepanelen en een vaarkaart zijn
gemaakt en de aannemer is hard bezig
om alle bordjes te plaatsen. De opening
is op 1 juli tijdens het Waterfestival aan
de Rotte.
Informatie: tinyurl.com/VNWdeRotte

A16 Rotterdam

Een marketingstrategie om de Rotte van bron tot dam op de kaart te zetten en nog
meer mensen te laten genieten van de rivier en haar omliggende gebieden. Dat is
waar het schap, de gemeente Rotterdam, Stichting Plezierrivier de Rotte, ondernemers en anderen de afgelopen maanden met Bureau Buhrs enthousiast aan hebben
gewerkt. In drie workshops stelden we vast wat de Rotte uniek maakt, wat het verhaal
is van de Rotte van bron tot dam en welke communicatiemiddelen we gaan inzetten.
Voor de zomer is de marketingstrategie klaar.
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Marketingstrategie Rotte

De aanleg van de A16 Rotterdam is een
stevige ingreep in het Lage Bergse Bos.
Het schap grijpt de aanleg aan om het
recreatiegebied met een extra impuls van
€ 2,5 miljoen aantrekkelijker te maken.
Prettig voor de bewoners uit Rotterdam
en Lansingerland, want het Lage Bergse
Bos is bijna hun achtertuin.

Ecologisch >

Schaapskudde in
de Rottemeren
Tijdens Pasen en Pinksteren trok de
schaapskudde van Martin Oosthoek grazend door het Hoge en Lage Bergse Bos.
Voor het publiek is het erg leuk om de
schapen en lammetjes te zien struinen en
de herder met zijn hond aan het werk te
zien. Beweiding met schapen is bovendien een mooie manier om het gebied
ecologisch te beheren.

Bloemrijke
akkerranden
De nieuwe Stichting Natuurpolders laat
zomergerst groeien op het braakliggende
terrein waar de Hennipgaarde na de
zomer wordt aangelegd. Ook heeft ze
de randen van de akkers ingezaaid met
zaad van eenjarige bloemen en kruiden,
die de randen geel, blauw, wit en oranje
kleuren. Ze trekken bijen en vlinders aan
en verhogen daarmee de biodiversiteit.
Gemeente Zuidplas heeft dit initiatief
financieel mede mogelijk gemaakt.

Visdiefeilandjes
In recreatiegebied Bleiswijkse Fles drijven sinds mei 2017 twee visdiefeilanden. Ze
verleiden visdiefjes om er te gaan broeden. Dat verrijkt de natuur in het Rottemerengebied en vergroot de natuurbeleving. Bestuurder Jeroen Heuvelink sprak bij de
opening lovend over de inzet van Natuur- en vogelwacht Rotta. De aanleg van de
eilandjes is onderdeel van het project Biodiversiteit. Inmiddels is ook nestgelegenheid voor huiszwaluwen en ijsvogels gerealiseerd en zijn sneeuwklokjes en andere
stinzenplanten gepoot.
Juni 2017.
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.

