Veilig online? Bescherm je!

Bekijk de webversie

nieuwsbrief voorjaar 2018

De Blauwe Verbinding is klaar!

Tussen het Zuiderpark in Rotterdam, het
toekomstige landschapspark het
Buijtenland in Rhoon en de Zuidpolder in
Barendrecht ligt een bijzondere
waterverbinding ‘De Blauwe Verbinding’.
De werkzaamheden startten in november
2012 en nu is de Blauwe Verbinding klaar.
Op vrijdag 6 juli vond de feestelijke
oplevering plaats in aanwezigheid van
bestuurders en vertegenwoordigers van de
gemeenten Albrandswaard, Barendrecht en
Rotterdam en het Waterschap Hollandse
Delta. Zij namen de route officieel in
gebruik.
Activiteiten
De dag erna vonden er meteen allerlei
activiteiten plaats. Op zaterdag 7 juli werd
er al druk gekanood, gewandeld met de
boswachter, een vogelexcursie gehouden,
er werd een zeildemonstratie gehouden en
er was een kanotocht voor kinderen.

Er was in het bijzonder aandacht voor het
schoonhouden van de parken en
groengebieden. De Blauwe Verbinding zorgt
voor schoon water in het Zuiderpark en de
gebieden. Het water en de oevers willen we
graag schoon houden.
Over de Blauwe Verbinding
De Blauwe Verbinding is een recreatieve
bevaarbare route van vijftien kilometer lang.
Bezoekers kunnen er varen, wandelen,
fietsen, sporten, spelen en struinen door de
natuur. De verbinding zorgt naast recreatie
ook voor schoon water, waterberging én legt
een ecologische verbinding tussen de
verschillende groengebieden. De
werkzaamheden startten zes jaar terug. Met
de laatste werkzaamheden het afgelopen
jaar: de aanleg van een waterbak onder het
viaduct van de A15 in de Heulweg en het
verbinden van het water langs de Rhoonse
Baan is het werk gedaan: de Blauwe
Verbinding vormt nu één geheel.

Bezoekerscentrum Waalbos steeds dichterbij

Op 23 juni ondertekende Stichting bezoekerscentrum Waalbos en de gemeente
Zwijndrecht een overeenkomst over de financiele bijdrage van de gemeente. Daarmee is
een belangrijke stap gezet richting de realisatie van het bezoekerscentrum
Het gaat om financiele bijdrage van de provincie Zuid-Holland waarover door de inmiddels
opgeheven Landinrichtingscommissie is beslist. De gemeente Zwijndrecht heeft de
administratieve afrekening van de Landinrichtingsgelden IJsselmonde op zich genomen en
zodoende komt de overeenkomst tussen deze twee partijen tot stand.
Pachtovereenkomst
Inmiddels is ook mondeling overeenstemming bereikt met Staatsbosbeheer over de pachtprijs
voor de grond, die door de Stichting in gebruik wordt genomen. Nu kan gewerkt worden aan het
opstellen van de pachtovereenkomst.
Bouwtekeningen en installaties
De bouwtekeningen voor het bezoekerscentrum zijn inmiddels definitief. De Stichting oriënteert
zich nu volledig op de installaties, dat wil zeggen dat men op zoek is naar installateurs met wie
de Stichting haar doelen kan bereiken. Het uitgangspunt is dat het bezoekerscentrum
energieneutraal kan draaien. De Stichting streeft ernaar géén aansluiting op het elektriciteitsnet
aan te leggen. Dat is een mooie ambitie, maar of die gehaald kan worden wordt de komende tijd
bezien. Aan de inzet van de vrijwilligers ligt het in ieder geval niet. Zij verdienen dan ook alle lof
voor de inzet die zij leveren voor het het realiseren van een energieneutraal, mooi en
onderhoudsvriendelijk bezoekerscentrum.

Nieuwe politieboot op de Waal

Met de zomervakantie voor de deur is het voor de mensen die aan de Waal wonen en
waterrecreanten weer genieten geblazen. Jammer genoeg varen sommige boten veel te
hard. Vaak wordt geen rekening gehouden met zwemmers en vogels die op hun nest
eieren uitbroeden. Al jaren is dit een grote ergernis. Met een splinternieuwe boot gaan de
politie en toezichthouders van de gemeente hier meer toezicht op houden.
De vier gemeenten langs de Waal namen de zorgelijke geluiden van omwonenden en mensen
die hier graag komen serieus. Ridderkerk, Barendrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht
besloten te investeren in een gezamenlijke boot. De boot wordt gestald bij het politiebureau in
Ridderkerk, maar ligt op warme en drukke dagen in het water. Toezicht op het water Op de Waal
mag maximaal 6 kilometer per uur worden gevaren. Met een klein beetje aandacht voor de
ander, houden we het gezellig voor iedereen!
Handhaving
Wie zich niet aan de regels houdt of zich niet netjes gedraagt, wordt daarop aangesproken door
de politie en toezichthouders van de vier gemeenten. Wanneer dat nodig is, schrijven zij boetes
uit. Patrick Sepers is een van de wijkagenten die vanaf nu gevaarlijke situaties vanaf het water
in de gaten houdt. Via twitteraccount @toezicht_waal volgt u wat de teams op hun vaartochten
tegenkomen.
Lang gekoesterde wens
Er was al een boot van het Waterschap, maar die houdt toezicht op alle wateren binnen de
regio. Doordat het ergens anders vaak veel drukker is, was er relatief weinig toezicht op de
Waal. Met de nieuwe boot komt daar verandering in: deze wordt alleen ingezet op de Waal. En
hiermee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling.

Landschapstafel gaat voor nieuwe recreatieve verbindingen

De Landschapstafel IJsselmonde werkt aan de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma
Groen IJsselmonde. Een belangrijk onderdeel van dat uitvoeringsprogramma is het
realisaeren van extra recreatieve paden en routes op het eiland. Voor dit doel is €
200.000,-- aan provinciale middelen beschikbaar, op voorwaarde dat er minimaal een
gelijk bedrag vanuit de regio in de verbindingen wordt geïnvesteerd.
In juni heeft de Landschapstafel IJsselmonde besloten welke nieuwe verbindingen gerealiseerd
gaan worden. In totaal zijn dat er tien. In elk van de zes gemeenten op IJsselmonde komt
mimimaal éen nieuw pad of route. De eerste resultaten zijn als het goed is dit najaar al
zichtbaar, in het Waalbos zal dan een kabouterpad geopend worden. De andere verbindingen
zullen binnen nu en enkele jaren realiteit zijn.

Visie Groen en Recreactie

Onlangs is de Landschapstafel IJsselmonde gestart met het opstellen van de Visie Groen
en Recreatie IJsselmonde. Centraal in deze visie staat de verbetering van de kwaliteit van
de natuur en het landschap, van de recreatiemogelijkheden en van de recreatieve en
natuurlijke verbindingen: Welk toekomstperspectief zien we voor ons? En hoe gaan we
dat bereiken?
De visie zal uitgewerkt worden in een uitvoeringsprogramma. In de nieuwe visie staan de
thema’s Groen en Recreatie centraal, maar wordt ook ingegaan op onderwerpen die een relatie
hebben met Groen en Recreatie, zoals de verstedelijkingsopgave, de klimaatopgave en de
energietransitie. Naar verwachting is de visie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma eind
dit jaar gereed.

Vragen? Meer informatie? Neem contact met ons op!
Mail naar t.endlich@bar-organisatie.nl
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u tim@maakhetopen.nl toe aan uw adresboek.

