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Geachte heer
Uw brief van 19 juli 2019 verrast ons volledig. U geeft in uw brief aan dat er sprake is van een eenzijdigeplanvorming ,maar wij herkennen ons volstrekt niet in het geschetste beeld . Juist omdat wij een transparantewerkwijze belangrijk vinden , zijn er regelmatig momenten geweestwaarbij overleg en hetmet deinitiatiefnemers meedenken mogelijk was . In deze brief hebben we een overzicht toegevoegd van diverseoverlegmomenten en daarbij vermeld wanneer en op wiens initiatief deze hebben plaatsgevonden .
Penvoerder
U geeft in uw briefvan 19 juli 2019 aan dat u ons dit schrijven toe laat komen als penvoerdernamens debewoners en campings . Er is eveneens een brief ontvangen waaruit blijkt dat diverse bewoners in de door ugenoemde straten hier helemaal niet van op de hoogte zijn en dat zij uw in deze brief verwoorde mening nletdelen .
Informatiebijeenkomst
In goed overleg met de gemeente Woudenberg, Utrechtse Heuvelrug, Leusden , de provincie en het landgoedDen Treek -Henschoten hebben de initiatiefnemers : de exploitant van hetHenschotermeer (MooiMeer B . V . ) ende YMCA het initiatief opgepakt om een informatie bljeenkomst te organiseren . In de uitnodiging voor dezebijeenkomst hebben zij aangegeven dat u de mogelijkheid had om tijdens deze bijeenkomst vragen te stellen enuw ideeën te deleri .Deze bijeenkomstheeft plaats gevonden op 18 juni 2019 in de vorm van een inloopbijeenkomst met als doelalle omwonenden , ondernemers en geïnteresseerden goed te informeren over de plannen en de stand vanzaken . Ook is op die middag uitleg gegeven hoe er rekening is gehouden met hetnatuuronderzoek en op welkewijze de ontwikkelingen hierop aangepast zijn . Er is bewust voor deze vorm van bijeenkomst gekozen amdat ditmeer ruimte en tijd zou geven voor het beantwoorden van vragen en dat deze beantwoording ook in eenpersoonlijk gesprek kon plaatsvinden .
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Ruim 100 personen hebben deze bijeenkomst bezocht en 15 personen hebben van demogelijkheid gebruik
gemaakt om hun Ideeën met de initiatiefnemers te delen ( zie bijlage 1 ) . Zij hebben hier allen rechtstreeks eenreactie op ontvangen . Helaas heeft u als penvoerder van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt. Dat is eengemiste kans, temeer omdat de exploitant en de YMCA hierdoor niet de mogelijkheid hebben gekregen om bij
de verdere uitwerking van het initiatief en in hun overwegingen rekening te houden met alle verschillende
belangen . In plaats van het ingaan op deze uitnodiging voor een persoonlijk gesprek tijdens de informatiedag
heeft u besloten om op 19 juli een algemene brief te sturen met het verzoek alle ontwikkelingen te staken .
Dit is uiteraard erg jammer temeer omdat de huidige exploitant van het Henschotermeer met het aangaan vande exploitatie risico heeft genomen met als hoofddoel om de continuïteit van het Henschotermeer alsrecreatiegebied veilig te stellen voor de vele bezoekers die het jaarlijks mag verwelkomen
Samen werken aan een recreatieve poort
Vanuit het streefbeeld 'Heel deHeuvelrug 2025 ' is een zoneringsprincipe voorgesteld met in totaal 10
recreatieve poorten , waaronder hetHenschotermeer. Deze regionale visie heeft tot doel om d .m .v . een betere
zonering natuur en recreatie te verbeteren op locatieswaar datmogelijk is .
De discussie wat betreft de kansen voor hetHenschotermeer als 'recreatieve poort ' is in 2010 opgepaktonderregie van het recreatie - adviesbureau Van Nuland en Partners.
Allurepark Laag Kanje, Camping ' t Boerenerf en Vakantiepark De Heigraaf hebben samen met hetrecreatieschap en de Recron op hoofdlijnen een visie geformuleerd voor het gezamenlijk realiseren van de
' Toeristische poortHenschotermeer' ( zie bijlage 2 ) . Ditwas een heel open proces om daardoor een bredebetrokkenheid te creëren , waarbij iedere ondernemer zich kon aansluiten . Op pag . 16 van dit rapport is de
keuze voor een toeristische poort voorsport en spelvoorgesteld . Hierover is opgenomen :

" Deze keuze biedt kansen voor verbreding van het seizoen . Het is konsrijk om doormee een bredere basis
gelegd kan worden onder de exploitotie van het terrein , maar ook om productverbreding van de omliggenderecreotiebedrijven en het recreatieschap te realiseren . Zo wil de gemeente Woudenberg deze bedrijven en
het Recreatieschop in het nieuwe bestemmingsplan de ruimte geven voor een jaarrondexploitatie .
De uitbouw tot toeristische poortmet sport en spel voor een breder seizoen moet nader worden uitgewerkt.
Daarbij kan onderscheid gemooktworden in noodzakelijke investeringen en acties en ideeën . De volgendeinvesteringen en acties in de ogen de ondernemers het Recreatieschap nodig zijn :
• Bouw van een jaarrond horecavoorziening .

Verbetering van de fietsmogelijkheden ( onderdeel fietsknooppuntsysteem ,
Meer aandacht voor ruiterpadenAanleg van een speelbos /klimroosGrote uitzichttoren met klinwand , tokkelbaan , glijbaan , tussenplateaus, klimrekken , trampoline,
zwocitouwen . Eventueelmetterras/ bar bovenin ('Dok van de Heuvelrug') met uitzicht naor de
Pyramide, de Kaapse Bossen en de Leusderhei.joorrond schaatsmogelijkheden in de winter ots hetniet vriest schootsbaan op P4 ijs of parafine)
Opwaardering von de parkeerplaatsen en het beheerskantoor .
Meer (vergunningstechnische ) ruimte voor evenementen . Parkeerterreinen gebruiken voorevenementen : foirs , markten , re -enactment theaterspelen , zandkastelen en grootschalige
spelbijeenkomsten .Opwaardering beheerkantoor en uitbouw met ruimte voor verenigingen
Informatievoorziening over Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei (natuurbeleving )
Verbetering van de uitstraling van de entree in gebied en vonof N224 .
Verbetering van de verkeersveilige situatie en ontsluiting op provinciale weg N2245 ( looptvost optopdagen )
Verbetering veilige oversteek over N224 voor bezoekers met openboar vervoer
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Ondernemer gezocht als alternatief voor opzeggen erfpacht door recreatieschapIn 2014 heeft het rentmeester kantoor ' t Schoutenhuis, namens het landgoed Den Treek , overleg met rondomhet Henschotermeer gevestigde ondernemers gehad en de vraag neergelegd wie na het vertrek van hetrecreatieschap de explaitatie en erfpacht ap zich zou willen nemen . In de bijgevoegde brief, geschreven doorhet landgoed op 18 juli 2018 ,wordt nogmaals aangegeven dat omliggende bedrijven in de gelegenheid zijngesteld om hun ideeën over de exploitatie van het Henschotermeer kenbaar te maken ( zie bijlage 3 ).
Overleg en informatieve mailsOm als ondernemer het beheer van het Henschotermeer over te nemen van het recreatieschap was eencomplex proces waarbij tijd nodig was voor onderzoek en planvorming . Er is sinds de start van de exploitalieop 1 Januari 2018 door de huidige exploitant (MooiMeer B . V . ) en de YMCA hard gewerkt. Ook zijn er diversemomenten van overleg met bijbehorend mail verkeer geweest met als doelstelling om tot een goedeafstemming te komen . Dat deze doelstelling actiefwerd nagestreefd blijkt ook uit het volgende overzichtwaarin duidelijk wordtwelke overlegmomenten er o .a . geweest zijn :
• 24 november 2015Bewonersbijeenkomst over de toekomst van het Henschotermeer. Tijdens deze bijeenkomen zijn er doorde YMCA diverse vragen beantwoord .( Initiatief: Vereniging Bewonersbelangen Maarn -Maarsbergen )17 september 2016Informatiebijeenkomst voor raadsleden van de gemeente UtrechtseHeuvelrug op de te verlaten locatie vande YMCA in Leusden om een beeld te vormen van hette verplaatsen bedrijf .(Initiatief: YMCA)Oktober november 2017Voordat de exploitatie ovemame doorMooiMeer 8 .V . in de pers bekend werd gemaakt (op 25 november2017 ) is er persoonlijk contact geweest met

Daarna is er nogmeerdere malen persoonlijk contact en via demail geweest.( Initiatief: MooiMeer B . V .)9 december 2017Overleg geweest met namens( Initiatief: MoolMeer B .V .maart / april 2018Diverse persoonlijke gesprekken met(Initiatief: MooiMeer B . V .)19 maart 2018Bezoek Statenleden aan hetHenschotermeer .{ Initiatief: MooiMeer B . V . )21 maart 2018Overleg voor alle recreatie ondernemers met in de week erna terugkoppeling per mail .(Initiatief: MooiMeer B . V . )
31maart 2018Informatiedag voor alle omwonenden , belangstellenden & ondernemers . Dit waren 1 sessies waarbij intotaal 300 belangstellenden aanwezig waren .( Initiatief: MooiMeer B .V . )17 april 2018Bezoek raadsleden gemeente Utrechtse Heuvelrug aan het Henschotermeer( Initiatief: MooiMeer B . V .)18 april 2018Overleg voor alle recreatieondernemers o .l. v .{Initiatief: op aanvraag van i.s . m . MooiMeer B. V .
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23mei 2018Overlegmet namens13 juni 2018Overleg met namens21 juni 2018Bezoek raadsleden van Gemeente Woudenberg aan het Henschotermeer.(Initiatief : Mooi Meer B . V .)28maart 2019Communicatie naar recreatieondernemers m . b. t . entreeheffing vanaf 1 juli 2019 .(Initiatief: MogiMeer B . V . )6 juni2019Uitnodiging voor informatiedag via advertentie en artikelen in lokale kranten , via Social media , uitnodiging
per mail aan een aantal omwonenden , raadsleden gemeente Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg ,
Statenleden provincie Utrecht en uitnodiging per brief persoonlijk bij omliggende campings afgegeven entoegelicht door manager namensMooiMeer B . V . en YMCA .(Initiatief: MooiMeer B .V . en YMCA )18 lunt 2019Inloop informatie bijeenkomst voor alle omwonenden , ondernemers, raadsleden gemeenten Utrechts
Heuvelrug en Woudenberg , Statenleden provincie Utrecht en verdere belangstellenden .
(Initiaticf: YMCA en MooiMeer B . V . )17 juli 2019Terugkoppeling permail naar iedereen die een reactieformulier op de informatiebijeenkomst had
ingeleverd . ( Initiatief: YMCA en MooiMeer B . V .)

Tijdens de bovengenoemde overlegmomenten en diverse overlegmomenten tussendoor was de inzet van deinitiatiefnemers altijd om alle zaken aan bod te laten komen en zoals het verkeer , de natuur, de plannen enontwikkelingen en zelfs eventuele samenwerking,maarhelaas werd er vaak alleen discussie gevoerd over devoorgenomen entree heffing, hoogte van de entree heffing en is er door omliggende recreatiebedrijven
nauwelijks gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens deze overleg -momenten , in een goed gesprck , te
zoeken naar oplossingen voor eventuele andere ontwikkelmogelijkheden .Gelukkig zijn dit soort gesprekken erwel geweest zoals bijv . met Reinaerde waarmee gesproken werd over eventuele samenwerking bij één van de
voorzieningen op het Henschotermeer.
Aanpassingen van de plannen op basis van onderzoek en reacties
Er heeft een uitgebreid natuuronderzoek plaatsgevonden . Het zoekgebied m . b . t . een passende locatie voor de
YMCA IS Verplaatst omdat er rekening gehouden moest worden met de aanwezigheid van dassen . Alle extra
kampeermogelijkheden in de NNN (het NatuurNetwerk Nederland ), zoals de 84 recreatieve standplaatsen van
het NCC kampeerterrein , zijn komen te vervallen , N .a .v . hetnatuuronderzoek zijn de plannen voor de
verblijfseenheden op een unieke locatie langs het strand , en op het eiland , geschrapt. Hierdoor is het aantal van)
72 geplande verblijfseenheden teruggebracht naar 25 eenheden . De ontvangen reacties tijdens en na deinloopbijeenkomst hebben er o . a . toe geleid datwe voornemens zijn de camperplaatsen te verplaatsen naar het
entree gebied . Tevens zal de plaatsing van de bijzondere verhuureenheden gecentreerd worden rond het
entree gebied . Ook de verkeersaspecten zijn onderzocht en de uitkomsten daarvan worden op korte termijnopnieuw besproken met de nieuwemabiliteitsexpert van de provincie . De bevindingen van die bespreking
zullen worden teruggekoppeld naar de projectgroep .
Overleg overheden
De onderzoeken , aanpassingen en nieuwe ontwikkelingen worden samen met de initiatiefnemers besproken in
de ambtelijke projectgroep van de 3 betrokken gemeenten , de provincie en het landgoed Den Treek
Henschoten . De projectgroep informeert regelmatig de stuurgroep waarin de wethouders van de verschillende
gemeenten , de gedeputeerde en het landgoed zitting hebben
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VervolgMet de input van de inloopbijeenkomst is men bezig om de plannen , waarmogelijk , aan te passen en om dit uitte werken in een bestemmingsplan . Hierbij zal ook ingegaan worden op de uitvoerbaarheid van de plannen .Voor het bestemmingsplan wordt de gebruikelijke procedure doorlopen .
Conclusie
In tegenstelling tot wat er in uw brief te lezen staat: 'dat er sprake zou zijn van een eenzijdige planvorming' is diteen gezamenlijk traject waarbij de nieuwe exploitant en de YMCA , zo veel mogelijk rekening houden met deomgevingmet als hetHenschotermeer te behouden voor de toekomst, te vernieuwen en waar mogelijk teverbeteren . Het is dan ook van belang dat de exploitant de mogelijkheid geboden wordt om een gezonde enduurzame exploitatie te voeren zodat het hele gebied het jaar rond een grotere aantrekkingskracht zalhebbenop toeristen en dat daarnaast de omwonenden en demensen uit de regio kunnen blijven genieten van hetHenschotermeer. Het is goed om nogmaals aan te geven dat zowel de exploitant als het YMCA tijdens ditgehele proces te allen tijde zullen openstaan voorconstructief overleg en daarbij de belangen van allebetrokken partijen in hetoog zullen houden ,maar daarbij ook niet zullen vergeten dat de plannen & visieontwikkeling onlosmakelijk verbonden zijn aan een financieel gezonde & duurzame exploitatie , voor nu en voorde komende generaties.
in plaats van het gesprek aan te gaan , heeft u er voor gekozen uw briefte sturen aan de leden van degemeenteraden van Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug en het college van gedeputeerde staten van Utrecht.Wij zien ons dan ook genoodzaakt om met deze brief ook uw werkwijze te volgen , zodat iedereen over dezelfdeinformatie beschikt betreffende uw schrijven en onze reactie .
Wij bieden ook met deze brief aan om met u als penvoerder ( of breder samen met de organisaties die uvertegenwoordigt) het overleg aan te gaan .
Met vriendelijke groeten ,mede namens het landgoed Den Treek -Henschoten , de exploitant van hetHenschotermeer en de YMCA .

Bijlagen :1 . Formulier t. b . v . informatiebijeenkomst Henschotermeer d .d . 18 -6 - 20192 . Toeristische poort Henschatermeer, Van Nuland & Partners, 28 - 3 - 20103 . Brief ' t Schoutenhuis namens het Landgoed Den Treek -Henschoten d .d . 18 -7 -2018 betreffendeberichtgeving over exploitatie Henschotermeer
l . a . a . :College van Gedeputeerde Staten Provincie UtrechtGemeenteraad gemeente WoudenbergGemeenteraad gemeente Utrechtse



HENSCHOTERMEER
De Heygraeff 2 - 3931 MK - Woudenberg

Woudenberg 18 juni 2019
Wij willen u bedanken voor uw betrokkenheid bijhet Henschotermeer, Wijstellen het erg op
prijs dat u uw ideeën & gedachten met ons wilt delen . Wij hopen de input van deze dag
mee te kunnen nemen in de verdere uitwerking van de plannen rondom de ontwikkelingen
en exploitatie van het Henschotermeer .
Mochthet een onderwerp betreffen wat niet genoemd staat kiest u voor ' anders ' en vult u
zelfhetbetreffende onderwerp in . Ook vragen wij u uw naam , leeftijd , woonplaats en email
adres te vermelden . Mocht uw bijdrage aanleiding geven voormeer vrogen of verdereuitleg dan zullen wij per email contactmet u opnemen . (mits alle gegevens zijn ingevuld )
Met de door uw verstrekte persoonlijke gegevens zal vertrouwelijk worden omgegaan en
zullen alleen voor deze doeleinden worden gebruikt.

Naam : . .. .. . ... ... . ... . .... .. ... . .. .. .. .. . ... . .. .. ... Leeftijd : . .. ... ..
Woonplaats : Emailadres: .. . ..
Onderwerp : HistorieEntree / parkeervoorziening

O RecreatieO FaciliteitenO Horeca0 YMCA0 Toekomstplannen
Anders nl. . . .. . .. .

YMCA

Uw bijdrage :

.......

. . . . . . . . . . .

. .. ... . . .. ... . ... .. ... .. . .. ... . ... . .. .. . .. .. . ..

MEER DAN EEN MOOI



Toeristische poort HenschotermeerGezamenlijke visie op hootdiljnen van een 3-tal recreatie-ondernemersen Recreatieschep Utrechtse Heuvelrug , Valle - en Kromme Rijngebied

BINGOAMP Vakantiepark
DE HEKRAAF

Boerenerf

FAlure Laag Kanje
Recreatieschap UtrechtseHeuvelrug, Vallei- enKromme RijngebiedGOO

28 maart



1 . Aanleiding
Op de grens tussen de gemeenten Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug ligt een recreatieconcentratie. Het
gaatom een grootschalg recreatiegebied HetHenschotermeer in beheer en exploitatie bij Recreatieschap
Utrechtse Heuvelrug , Vallei- en Kromme Rijngebied en een 4 - tal varblijfsrecreanteve bedrijven te weten
Camping en Kampeerboerderij 't Boerenerf, Allureparie Laag Kanje , Vakantiepark De Heigraafen(mini camping Panhuis . De deelnemers in het recreatieschap zijn de gemeenten Amersfoort , Bunnik , DeBüt, Leusden , Renswoude, Rhenery, Utrechtse Heuvelrug. Veenendaal,Woudenberg, Wik bij Duurstede enZeist en de Provincie Utrecht.

Henschotermeer Entree gebied

etBoerenerf

PanhuisLaag Kanje
Heigraaf

Gemeentegrens tussen iloidenkzeugenUtrechtse Heuvelrug Google

Het gebied ligt op de grensvan hetbosgebied van de Utrechtse Heuvelrug en het agrarischecultuurlandschap van de Gelderse Vallei. Deze ligging biedtkansen voor de ontwikkeling van eenzogenaamde toeristische poort voor de Utrechtse Heuvelrug. In de 'Visie recreatie en toerisme Heel deHeuvelrug (24 juli 2009) is deze locatie opgenomen als 1 van de poorten .
De ondernemers (Camping en kampeerboerderij 't Boerenert, Allurepark Laag Kanje . Vakantiepark De
Heigraal) en Recreatieschep Utrechtse Heuvelrug, Valtel- en Kromme Rijngebied hebben de handen in ééngeslagen om in dil rapport de hoofdlijnen van hun visie op de toeristische poort Henschotermeer te geven(Panhuis doet (vooralsnog ) niet mee) .
De wens tot deze gezamenlijke visie is mede ingegeven door andere relevante ontwikkelingen in derecreatieconcentratie Henschotermeer !

Toeristische poort Herschiotermeer, rapportage 28 maart



Op dit momentwordt door de gemeente Woudenberg hetbestemmingsplan buitengebied opgesteld .Er is een voorontwerp tar visie gelegd ,waarop belanghebbender een inspraakreactie hebben kunnengeven . De recreatiebedrijven Vakantiepark De Heigraal, Allurepark Laag Kanje en Camping enKampeerboerderij Boerenerf en hetRecreatieschap Utrechtse Heuvetrug, Vallei- en KrommeRijngebied hebben dit ook gedaan .
Op verzoek van de gerneente heeft de provinciale Adviescommissie Toerisme en Recreatie deplannen van de drie ondernemers beoordeeld (en heeft camping Het Panhuis bezocht). Op basis vande bedcijfsbezoeken heeft de commissie een ' indicatiel advies op hoofdlijnen (verblijfs )recreatiegemeente Woudenberg ' op gesteld (d .d . 19 februari 2010 ). Eén van de aanbevelingen is omgezamenlijk een visie op te stellen voor het gebied.
Herschotermeer is in beheer en explailatie bij het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug , ValleienKromme Rijngebied . De gemeenten en provincie in het Recreatieschap bezinnen zich op de toekomstvan hun recreatiegebieden ,waaronderHetHenschotermeer. In 2010 wordt onderzochtop welke wijzebeheer en exploitatie ir financiéle zin beheersbaar te maken is.

Kortom er is meer dan voldoende aanleiding voor de ondernemers en het Recreatieschap om de handenineen te slaan . De gezamenlijke visie heeft als doel om :
Aansluiting te zoeken bij de plannen voor een toeristische poort in hetkader van 'Heel de Heuvelrug 'Hetplan van aanpak op te stellen hoe enkele gebiedsopgaven opgepaktkunnen worden (een soortuitvoeringsprogramme toeristische poort Herscholermeer) ;Inzicht te verkrijgen of een gezamenlijke aanpak nog leidt tot extra /andere punten die de gemeente inniet nieuwe bestemmingsplan buitengebied moermeenemen (naast hetgeen bij de gemeente albekend is op basis van de plannen van de ondernemers).Een bouwsteen te zijn voor het door de adviescommissie geadviseerde integraalnatuur- enlandschapsplan

Toeristische poort Herscholermeer, rapportage 28maart



2 . Korte beschrijving van de bedrijven en twn plannen

Camping en Kampeerboerderij Boerenerf

4 , 5 ha
Groepsaccommodaties Gewenste uitbreiding 90 Toerislischa/seizoenplaatsen60 Jaarplaatsen2 groepsaccommodaties met intotaal 160 bedden

1. 100 m2 groepsaccommodalies
320 m2 centrale voorzieningen enrecreatieve opslagruimteBeek De Hevgraaft + bedriftswoning
Plan : enkele verbeleringen op hetbedrijf, uitbreiding met50- 70jaarplaatsen en 50 m2 extra voorrecreatieve opslag

Allurspark Laag Kanie
30 ha

Allurepark Laag Kanje 465 Toaristische /seizoen plaatsen325 Jaarplaatsen3 trekkershultenKampeer
perceel
in Wouden

* berg Kampeergedeelte In Woudenberg1 ,8 ha75 Toeristische /seizoenplaatsen150 m2 sanitaire voorzieningen
Plan : omzetting vanKampeerplaalsen op perceel inWoudenberg naar 30recreatiebungalows gerichtopzorg met inhoud van 325 ma .

Toeristische poort Henschotormeer, rapportage 26 maart



26 ha
655 Toeristische /seizoenplaatsen416 recreatiewoningenstacaravansmeteen inhoud van 200 m , goothoogte 3meler en 70khoogte 5Vakantiepark De Heigraat

Vakantiepark Heigraaf 4, 000 m aan bebouwing ,waarvan2 .000 m centrale voorzieningen en2 .000 m overige
2 bedriftswoningen (De Heygraeff 5 en
1 woning (De Heygraeff 9 )Mogelijkelocatie we

centrumOptie voor
toeristischepoort

Bestaande mast van 30 meter hoogt .b .y . CAł systeem
Huidige locatie
centralevoorzieningen

Plan :Vergraling van 116 van de 416recreatiewoningen naar 320 m .goothoogte 4 meter en nokhoogte eBen HEYRDaf Nieuwbouw centralewoorzieningen / ioeristische poort(horeca , terras , overdalt zwembad ,speelvoorzieningen , winkels, receptie ).8 .000 m ' aan bebouwing, waarvan5 .000 m centrale voorzieningen ( 3.000m extra 1 . 4 . nu ) en 2 . 910 m Overige( 1 .000 m extra to .v . nu )
500 m extra bebouwing bli toevoegingtoeristische poort

Camping Panhuis Daarnaast zijn nog enkele anderepunten opgenomen in rapportage vanbedrijf inzake voorontwerpbestemmingsplan
Camping Panhuis

Circa 0 , 3 ha
15 kampeerplaatsen
Plan :mogelijkheid tot verblijfsrecreatie opoverige gronden ( totaal ca 5 ha)

BOEK DE
Eigendor Panhuis CDG

Foartalische poort Herscholarmeer , rapportage 28 maart



Alecreatiegebied Henschotermeer
75 ha

Recreatiegebied
Henschotermeer

Ontwikkelingsruimte
Voor dagrecreatie
(nader in te vullen ) Bos en dagstrand , betaaldeparkeerterreinen , routes ,fietsenstalling, zwemwater,EHBO , toiletten , tigweiden ,moblele horeca , picknickmogelijkheden ,beheerskantoor.

2 . 500 parkeerplaatsen ,waarvan 50 % op locatie P4 .Parkeerlocaties 1 , 2 3 , 4 Optie voornwe
horecavoorziening
als anderdeelvoor
toeristische poort

Jaarlijks circa 400.000bezoekersmet op topdagen22 .000 bezoekers
Plan :Mogelijkheid voorhorecavoorziening op delocatie van hetbeheerskantoor. Deaanwijzing van een nader in tevullen ontwikkelingsgebiedvoor dagrecreatie ten eindeeen meer jaarrond gebruikvan het dagrecreatieterreinmogelijk temaken .
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3 . Advies von de Adviescommissie lectealie en loerism
De Adviescommissie Recreatie en Toerisme is gevraagd door de gemeente Woudenberg om in eenVroegtijdig stadium een advies te geven op de plannen van de ondernemers . In het advies (d . d . 19 februari2010 ) wordt ingegaan op een drietal vragen .
Vraag 1 . Zijn de uitbreidingswensen vanull bedriftssconomisch oogpunt rebel en word in datkader eenaanpassing van het bestemmingsplan gerechtvaardigd ?De commissie geeft aan dat hier in feite geen antwoord opgegeven kan worden op dat bedrijfseconomischeonderbouwingen van de plannen ontbreekt: Welismen vanmening dat de plannen van derecroatiebedrijven marktconform zijn (recreatiebedrijven Vakantiepark De Heigraaf en Allurepark LaagKarie ), novatief (Vakantiepark De Heigraan) , maar ook noodzakelijk uit oogpunt van continuiteit incombinatie meteen kwaliteitsslag (Camping en kampeertoerderij 't Boerener ),P . S . Camping Panhuks heeft vooralsnog geen plannen maar deze alsnog bļ de gemaente aangakaart.
Vraag 2 . Is er vanuit de ervaringmet recreatieterreinen aanleiding om een ander standpunt te overwegercopperviakde stacaravans)De commissie adviseert het standpunt over te nemen zoals opgenomen in deWabo (in behandaling bij deeerste Kamer): geen omgevingsvergunning voor stacaravans niet hoger dan 4 .5 m en niet groter dan 70 m2.
Vraag 3 . Is het uitgangspunt van de gemeente met betrekking tot de jaarrond exploitatievan de betreffende kampeerbedrijven realistisch of zijn er recreatiebelangen om een anderevisle te hanteren ?De COMMISSie doet in dit kader uitspraken over seizoensverlenging , afstand tussen kampeermiddelen ,oppervlakte vakantiewoningen en permanenle bewoning .
In haar advies d .d . 19 lebruari 2010 gaat de commissie ook in op het Recreatiegebied Henschotermeer. Zijdoet geen vitspraak over de plannen van het Recreatieschap zelfmaarmerktwelhet volgende op :
"De commissie Deveall de gemeente aan de toekomstige ontwikkeling van het Hengchotermeerbespreekbaar te maken wissen Recreatieschap , ondemanders en de REGRON . Volgens decommissie zijn er duidelijk win -win -situaties voor alle betrokken partijen te bereiken . DeCOSTITUSSIS laatgraag aan hetgeneentebestuur over ol voor deze samenwerking eencorvenant {p .p .s - constructie ) tussen partijen zou kunnen worden ontworpen , dan wel dallangs privaatrechteljke weg afspraken worden gemaakt om een ntegrale ontwikkeling vauhet gebied mogelijk te maken

.
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4 . Toeristische poort in kader van HeelveHeuvelrug
Vanuit de Randstad is de Ubechtse Heuvelrug het eerste grote bos - en natuurgebied . Helisdan ook niet vreemd dat de Heuvelrug een grote toaristisch -recreatieve betekenis en potentieheeft voor zowel de provincie Utrecht als de Randstad .
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Legebledsvisie 'Heel de Heuvelrug hebben 18 paitgen ondertekend ( overheden , natuurorganisaties,intermediaire organisaties en bedrijfsleven ) . Hierin zijn de ambities voor het gebied in 2025 vitgezet:
Kernpunten Seebeeld Hisei de Neuvelyg 2035
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In de gebiedsvisie 'Heelde Heuvelrug' is het volgende opgenomen over de poorten ,
" Opvang van de bovenregionale bezoeker, dus goed bereikbaarmet auto en / of openbaarvervoer. Een poort heeft een hoog voorzieningeniveau waaronder horeca endagrecreatieve voorzieningen . Metde recreatieve poorten kan het gebied dagjesmensenen verblijfsrecreanten zo goedmogelijk van dienst zijn . Er is ruimte voor voldoendeparkeerplekken en er is een voorziening dan wsi publiekstrekker aanwezig . Een poortkan ook het startpunt van routes zijn , maar hier ligt niet de locus. Daarvoor dienen veelmeer de groene entrees. Een poort heeft eventueel transleriummogelijkheden . De poorten leiden zo 100 een
meer duurzame mobiliteit Voor poorten worden metnamemogelijkheden aan de rand van deHeuvelrug benut. Daarmee wordtde vervoersbelasting in het gebied verminderd . Eengoode OV verbinding is voor de enkele poorten die niet aan de randen gelegen zijn cenMust "

Toeristische poorl Henschotermeer, rapportage 28 maart



$ . Invulling (ocristische poort henschotermeer
HistorieDoor overbeweiding van vee en het steken van heiplaggen ontstanden in de Middeleeuwen in deze streekgrote zandverstuivingen . Dit stuifzand vormde een bedreiging voor de straalweg tussen ZaistenWoudenberg en daarom beslootmen het gehele stuifzandgebiedwaar al te dekken metheideplaggen(1895 ) . Tussen deze heideplaggen werden jonge dennenboompjes geplant die voor de vastlegging van hetstuitzand en voor latere houtproductie moesten zorgen .De eerdore zandverstuivingen zijn nog te herkennen aan het fijne witte zand en aan de stuithevvels , die numetnasld - en loolbomen zijn begroeid .Er komen veel verschillende diersoorten voor, zoals reaén , hazen , vossen , zwarte spechten , bosuilen enboomvalken .
Tijdens demobilisatieperiode (rond 1939 ) werden in het gebied bomen gekapt en zand gedolven . Dit zand ,methet vrij gekomen hout,werd gebruiktvoor de stellingbow in de Grebbelinie tussen Woudenberg enLausden .Wat overbleef was een waterplas van ca. drie hectare .

RecreatieplasDoor de toenemendemobiliell en de daarmee gepaard gaande veranderingen in vrijetijdsbesteding Tokdeze plas in het begin van de zestger faren een toenemend aantalrecreanten .Problemen op het gebied van hygiène en verkeersveiligheid bracht de Vereniging de Utrechtse Heuvelrug, innauw overleg metde grondeigenaar het landgoed Den Treek - Herischoten , er toe een plan te latenontwikkelon dat voorzag in een recreatieplas met ean opvangcapaciteit van ca. 10 .000 bezoekers per dag .Deze opdrachtwerd gegeven aan de kon . Ned .Heidemaatschappij die het plan in 1972 realiseerde
Het Henschotemeer bestaat thans een oppervlakte van 75 hectare . Hiervan is 13 ha, water, 10 ha . stutzanden de rest bos en wandelgebied .Metwater in hetmeer blijft op pei doordat grondwater op meerdereplaatsen opwell. Soms wordter mechanisch extra grondwater opgepompt. Door het zelfreinigend vermogenvan hetwater biljft de kwaliteit goed en wordtvervuiling in zeer korte tijd afgebroken .
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De Honschotermeer ligt in de gemeente Woudenberg en Heuvelrug . Het terrein is per auto bereikbaar via deN 224. De streekbus (lijn 83, Driebergen Zeist via Zeist en Woudenberg naar Veenendaal)maakthet gebiedbereikbaarmel het openbaar vervoer .
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Bezoekersprofiel
Jaarlijks komen er circa 400.000 bezoekers . Op topdagen gaat het om 22 .000 .
Op basis van een recreatieonderzoek eind 2009 komthet volgende beeld naar voren :

66 % van de bezoekers komt van thuis , de rest van een vakantie - adres (o . a . nabijgelegen campings),In de zomer komen ermeervakantiegangers (52 % ) dan locale en regionale inwoners .
Van de mensen die van huis komen komt80 % uit de provincie Utrecht.De becordeling van hetgebied is goed : rapportcijfer algemeen 8 ,2 , sanitair scoort het laatste : 6 ,9 .
Veel gasten komen te voet naar het Henschotermeer .Maar als dit gecorrigeerd wordt voor deverblijfsgasten in de direcle omgeving neemt de auto veruit de belangrijkste plaats in (zo 'n 90 % ) .
Redenen voor hetbezoek zlin vooral de nabijheid en de kwaliteit van het terrein ,De bezoekers blijven gemiddeld tussen de 1 en 4 uur op het terrein .

. Gasten komen voorhet wandelen , zonnen en zwemmen .
Gasten besteden gemiddeld € 1 ,70 (waarvan 50 % aan horeca ).
Bezoekers is gevraagd naar voorzieningen de ontbreken /worden gemist: horeca ( 31 % van debezoekers noemtdit), verhuur van boten fietsen (24 % ), kleinschalige evenementen (37 % ),outdoorsport (26 % )

VoorzieningenBasis voor hetHenschotermeer is de zwemplasmetde uitstraling van wilte Caribische stranden , middeninde bossen van de Utrechtse Heuvelrug . Er is een dagstrand aanwezig en in het water ligteen eiland , datdoor twee voetbruggen met het strand is verbonden . Op zwembare dagen wordt er badtoezicht gehouden .De waterdiepte is ten hoogste 2 meter. De kwaliteit van het zwemwaterwordtregelmatig gecontroleerd doarhet waterschap. Aondom de plas zijn diverse sanitaire voorzieningen (toiletgebouwtjes en douches) gelegen .
Het gebied is toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang . Honden worden niet toegelaten langshetmeer . Voor de auto 's is er betaald parkeren (uurtarief, dagkaart en abonnement). Voor fietsen is er opdrukke dagen bolaalde en bewaakte stallingmaar ook vele fietsers stallen onbewaakt (en onbetaald ). In hetbeheersgebouw bij de hoofdingang bevindt zich een intormatie - en EHBO - post.
Het Henschotermeer biedt lagia recreatiemogelijkheden op het terrein zelf : 4 km large zandstrand , ruimtevoor allerlei strandspelen , zoals strandvolleybal, aanwezigheid diverse speeltoestellen , waaronder eenspeelschip . Aan de rand van het bos liggen speelweiden en speelheuvels .
Erwas voorheen een trimbaan aanwezig. Deze is 5 jaar geleden weggehaald ,was te slecht en werd ookweinig gebruikt.
Op het Henschotormeer is de Langlautclub Woudenberg gehuisvest (LCW ) . Zij hebben in dekantine /beheersgebouw hun clubbijeenkomsten en opslag van materiaal. Zij langlauten op het zand ; datheeft een zodanige structuur dat je op het zand prima kuntlanglaufen . Dat is uniek in Nederland .
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Bekendheid heeft hetHenschotermeer gekregen (zeker afgelopen winter) als schaatslocatie . Bij vorst en eenveilige ijsdikte kan erwarden geschaatst. Erwordt dan een baan geveegd en de schaatsverenigingWoudenberg organiseert toertochten .
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Er zijn ook diverse recrealiave mogelijkheden in de omgeving :Gemarkeerde wandelroutes zoals de Henschotermeerroute ( 44 uur ), Kopheuvelroule * 2 .72 uur,Andersteinroute ( 3 Vuur). Doorgaande lange alstandsroutes doen Henschotermeer niet aan .
MO
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Fietsroutes in de vorm van het fietsknooppuntensysteem . Op ditmomentligt er bij he!Henschotermeer zelf geen knooppunt ( zia onderstaande kaart). Ook ontbreekt in de directe nabijheideon ABT- ropte .Het terrein is voormountalnbikers overigens niet aantrekkelijk genoeg te viak , te druk .te veelwandelarrs ) .
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- Ruitenroutes : erkomter eentje vlak langs , en die sluit aan op vele ruitermogelijkheden ten noordenvan de N224 . Er is een grole wong am ruiterroute langs helmeer te halen , en de verlengen ,meermogelijkheden dus .
Huidia treheer en exploitatisRecreatieschap Utrechtse Heuvelrug , Vallai- en Kromme Rijngebied huurthet terrein van het landgoed DenTraek -Henschoten , een particuliere landgoedeigenaar. Het huurcontrac ! loopt tot 2025 . De inkomsten zijnbeduidend lager dan de kosten . De elf gemeenten en de provincie dragen dit tekort . Zij bezinnen zich op de
toekomst van de recreatiegebieden waaronder die van het Henschotermeer.
Sterke punten• zwemwater van zeer goede kwaliteitgratis toegankelijkstrand- ruime parkeermogelijkheden• eigen toegangssysteem• ruime opzet• goede bereikbaarheid

Minder sterke puntenverouderde sanitaire gebouwen ,• achterstallig onderhoudparkeervoorziening (P4)verouderd beheergebouw ,een ruim maar weinig vernieuwendvoorzieningen ,goen onderdeelfietsknooppuntsysteem ,
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ligging aan de rand van de natuur. aanduiding als poort► locale routestructuren• nabijheid goede verblijfsrecreatievebedrijven• basis voor enkele verenigingen• Schaatsen als beeldbepalendemogelijkheid

geen ABT- route ,- gaan vaste jaarrond horecavcorziening bijde entreehoge beheers - en onderhoudskosten ,te weinig toeristische uitstraling van hetgebied vanaf de entree N224. Verkeerssituatie N224 : drukte biltoestroom op piekmomenten , op - enafrijden N224
Toekomstvisie : thematisering rondom sport en spelHetHenschotermeer is een ijzersterke troef in het toeristisch - recreatieve product binnen de UtrechtseHeuvelrug maar ook voor De Gelderse Vallel. Met de ontwikkeling van een poort wordtbijgedragen aan dezonering in het gehele gebled en daarmee aan de versterking van natuur en landschap .
De ondernemers en het Recreatieschap zetten in op een opwaardering van het gehele gebied tot een

Toeristische poort voor sport en spel
Deze keuze biedtkansen voor verbreding van het seizoen . Het is kengrijk om daarmee een bredere basisgelegd kan worden onder de exploitatie van het terrein ,mear ook om productverbreding van de omliggenderecreatiebedrijven en het recreatieschap te realiseren . Zo wilde gemeente Woudenberg deze bedrijven enhet Receatieschap in het nieuwe bestemmingsplan de ruimte geven voor een jaarrondexploitatie .
De uitbouw tot toeristische poort met sport en spel voor een breder seizoen moelnaderworden uitgewerkt.Daarbij kan onderscheid gemaakt worden in enerzijds noodzakelijke investeringen 'acties en anderzijdsmogelijke investeringen /acties / ideeën . De volgende investeringer /acties zijn in de ogen de ondernemers enhet Recreatieschap nodig :Bauw van een jaarrond horecavoorzieningVarbetering van de fietsmogelijkheden ( onderdeelietsknooppuntsysteem )Meer aandacht voor ruiterpadenAanleg van een speelbos /klimbosGrote uitzichtioren metklimwand , tokkelbaan , glijbaan tussenplateaus , klimrekken , trampoline ,zwazitouwen . Eventueelmetterrasbar bovenin ('Dak van de Heuvelrug ') met uitzicht naar dePyrainide , de Kaapse Bossen , de LeusderheiJaarrond schaatsmogelijkheden . In de winter als het niet vrie6t schaatsbaan op P4 (is of parafine)Opwaardering van de parkeerplaatsen en het beheerskantoorMeer (vergunningslechnische) ruimte voor evenementen , Parkeerterreinen gebruiken voorevenementen : fairs , markten , re - enactment thealerspelen , zandkastelen , grootschaligespelbieenkomstenOpwaardering beheerskantoor en vilbouw met ruimte voor vercnigingeriInformatievoorziening over Urechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei (natuurbeleving )Verbetering van de uitstraling van de entree in gebied en vanalN224 . Verbetering van deverkeersvellige situatie en ontsluiting op provinciale weg N224 ( loopt vast op topdagen )Verbetering veilige oversteek over N224 voor bezoekers met openbaar vervoer

16
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De ideeën voor versterking van de regionale dagrecreatieve functia van de poortzijn denkbaar :Huifkartochten en fietsenverhuurTheatersportSkeelerroute rondom hetmeer, het asfalt is er al ( zonering en timing in relatie totwandelaars bijv.:zaterdag - of zondagochtend , vaste doordeweekse skeeler - avondBeach - soccer-courts ( Johan Cruyff, Dirk Kuijt, Richrad Kraijcek, aansluiling op jeugd - stimuleringsprogramma'spolsstokspringenAvontuurlijk spelen ,meer natuurlijke speelelementen aanbrengen op strand en in bosAanhiaking op doorgaandewandelroutes ( 0 . a Heuvelrugpad )Straven naar Blauwe Vag als teken van een duurzame aanpak van de exploitatie or het beheer ( is totdusverre een keurmerk voor zeestranden maar komt voortaan voor dagstranden )

3
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Locatie van de horecaEssentieel is de wijze waarop de horeca opgezet gaat worden . Erzijn twee opties:
1 . Opwaardering van hethuidigebeheergebouw of een nieuw gebouw aan randVa plas

Onte 12 Horecavoorziening als onderdeel van denieuwe centrumvoorzieningen vanvakantiepark De Heigraat (door dezevoorzieningen aan de rand van het park tebouwen 1. p .v . op de huidige locatie midden ophetpark ) .

Korte uitwerking optie 1

Horeca aan hetwatergowaardering beheerKantoor

Aanduiding als ontwickelnesGebied met speelbos kumtorenEtc . etc

Deze optie bledt kansen voor een zeer santrekkelijke uitspanning agn het water. Naast de doelgroepdagrecreanten zalook op andere doelgroepen gemikt gaan worden (bliv . zakelijke groepen ).De locatie biedt uitstekende mogelijkheden om het verouderde behoergebouw mee te nemen in deontwikkelingDe dagrecreatiemogelijkheden liggen gunstky en kunnen om de horeca gesitueerd worden .
kprte uitwerking opte 2Deze variant biedteen goede basis voor continuiteit en mogelijkheden voor seizoensverbreding. De nadelen(afsland en aanwezigheid doorgaande wep) lijken oplosbaar.
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Essentieelvoor de locatie bij Vakantiepark De Heigraal is de versterking van de relatie met het water : Ditbetekent dathetbosgebied tussen de nieuwe centrale voorzieningen heringerichtmoelworden alsverblijfsgebied . De poort dient zichtbaar te zijn vanafhet water en door een aantrekkelijke inrichting (paden ,zitmogelijkheden , informatie , verplaatsing lietsenstalling ) wordt als het ware eon natuurlijkeaantrekkingskrachtrichting de horeca gecreeard . Zuidelijk wordtin het bos een speelbos aangelegd . DeHeygraellwordtverkeersluw gemaaktmet een drempel en versmalling , maar dit gaat niet ten kosle van debereikbaarheid van Landgoed Laagkanje .
De toegang tot het recreatiegebied blijftonveranderd evenals het betaald parkeren .Overwogen kan worden om det bezoek aan dehoreca te versterken (bijv . door gratisuitrijkaarten . .

Sterkte -zwakte -analyse Localie SpeelbosCoi
Sterke punten optie 1Mogelijkheid tot seizoensverlenging• Aecreatie aantrekkelijk• Direct aan hetwater• Bereikbaarheid voor dagrecreantenCombinatie met opwaardering vanbeheerkantoor. Mogelijkheden tot combimet beheerslaken. Extra inkomsten recreatieschap

Sterke punten optie 2• OndernemerschapCombinatie met verblijfsrecreatie biedt bredebasis voor duurzame exploitatie. Goede basis voor seizoensverbreding. Mogelijkheld tot combinatie met beheerstakenin gebied• Ligging buiten EHSOnafhanklik van houding grondeigenaar
Minder sterke punten optie 2Afstand tot waterDoorgaand verkeer over de Heygraeff

Minder slerke punten optie 1• Ligging in EHS• Dagrecreatie is smalle basis voorduurzameexploitatie• Ondernemerschap nog niet in beeld• Ingewikkelde eigendorn - on beheerconstructie
In deze visie op hoofdlijnen wordtnog geen definitieve keuze voor optie 1 ofoptie 2 gemaakt
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6 . Aanvullende gebiedsopgaven
Naastde realisatie van de plannen van de ondernemers en de invulling van de poort kenthet gebied nog devolgende opgaver , die een relatie hebben metde ontwikkeling van da looristische poort:
1.
2.

Verbalering aanzicht entree gebied
Zicht op een duurzame exploitatie en baheervan het Henscholarmeer
Verkenning rull perceol Laag Kanje
Versterking ecologisch functioneren van Beek de Heygraaf

Ad L Verbetering aanzicht entreegebied
Een poort moet 'smel ' hebben . Een landmark met de aanduiding van de poort bij de entree en een cluidelijkverwijzing hiernaar vanaf de N224 is van groot belang. De localie kan ook veiliger voor in en uitrijderdverkeer ( rolonde ?) en voor de oversteek van dagrecreanten die per bus komen ,
De positie als poort wordt versterkt met een natuurlijke en aantrekkelijke uitstraling van de entree vanal deN224. Direct links liggen de gabauwen van Reinaetde (zorgorganisatie in de regio Utrecht die zich richt opkinderen , jeugd en volwassenen ). Verderop ligt camping en kampeeraccommodatie 't Boerenerf. Bekekenmoet worden hoe het gehele gebted landschappelijk versterktkan worden ,
T. b .v . oplie 2 voor die poori op het terrein van Vakantiepark De Helgraal zijn ondememers van Boerenerfen De Haigaat met elkaar in gesprek of op een of endere wijze een deel van een dierenweide van !Boerenerf (een strook van 15 - 20 meter ) als parkeerterrein en bevoorrading zou kunnen dienen .
In het entreegebied kan de informatievoorziening beter over wat er te doen en waar verdeling tussenverschillende bestemmingen , infobord met plattegrond ).

Ingang Henschotermeer
Veilig , aanbrengenlandmark

Landschappelijke
versterking
Aankleding entreeToeristische poort

Opties i en 2
Bideo
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Ad 2 Zicht op een duurzameexplaltatie en beheer van hetHenschotermeer
Recreatieschap bezint zich op haar rol als beheerder van hetmeer, als onderdeel van de huidigefundamentendiscussie overkerntaken en toekomstvan het recreatieschap . Dat onderzoek krijgt in 2010 eenvervolg via een nadere analyse van het functioneren en de kansen van 4 grote recreatieterreinen , waaronderHenschotermeer . De resultaten daarvan zijn basis voor hetrecreatieschap om besluiten te nemen over detoekomstige beheerssituatie van de terreinen .
Eén van de opties is dat hetbeheer wordt afgesloten naar de markt. Tussen het Recreatieschap enVakantiepark De Heigraat vinden verkennende gesprekken plaats over de fon )mogelijkheden .
Deze optie biedtkansen in combinatie met de functie als toerisusche poorl.Doelstelling is om in de loop van 2010 helder te krijgen of deze optie kans van slagen heeft .
Ad 3 Verkenning ruil perceellaan Kane
Landgoed Laag Kanje heeft een perceel van 1 , 8 ha gelegen in Woudenberg . Op ditmoment is dit bestemdvoor kamperen (75 seizoen toeristische kampeerplaatsen ). Ondernemer heeft het plan voor een ontwikkelingmal 30 recreatiewoningen gericht op de zorg gerealiseerd worden . De wijze van ontwikketing en exploitatiezuilen nog nader uitgewerktworden . Ondememer zet in op een bedrijfsmatige exploitatie .
Het perceelligt op enige afstand van da cantrale voorzieningen van Landgoed Laagkanje , terwijs het paltegen Vakantiepark DeHeigraat is gelegen . Daarnaast behoort dit perceel tol het grondgebled vanWoudenberg , terwijl de restvan Landgoed Leag Kanje in de gemeente Utrechtse Heuvelrug ligt.
De twee ondernemers zijn voornemens te kljken of ze hetperceelonder voorwaarden kunnen ruilen waarbijVakantiepark De Heigraat eigenaar wordtvan dit perceel i.p . v . Landgoed Laag Kanje . Naast de praktischevoordelen biedt dit kansen om de poortiunctie op vakantiepark De Heigraat te versterken .
Demogelijkheid van een ruilkomt in beeld omdatde ondernemer van Vakantiepark De Heigraatheeltaangeboden om sanien metde ondernemer van Laag Kanje in te zetten op een allernatieve locatie voor debungalows op een perceel in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in eigendom binnen de familie vanVakantiepark De Hegraal.

KampeergedeelteLaag kanje metmogelijkheid voorbungalowsLaag Wanie

Wazelijk tren r: laag varire
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Mochtdeze ontwikkeling slagen dan kan nog eens gekeken worden naar de aanstaande gemeentelijkegrenscorrectie waarbij erde optie ligt om het kampeerperceelvan Landgoed Laag Kanje van Woudenbergnaar Utrechtse Heuvelrug over te dragen . Het lijkt zinvol dal dit niet wordtvoortgezet. Inmers ocht deoverdracht van dit porcool uiteindelijk doorgang vinden dan ligt Vakantiepark De Heigraaf in tweegemeenten , hetgeen wil praktisch oogpuntminder gewenst is . Bovendien derit de gemeente Woudenberg bijdeze overdrachtinkomslen (minder opbrengsten uit toeristenbelasting ),
Belangrijk voor de alweging over de kansen van dit alternatief is de ligging to .v . de EcologischeHoofdstrucluur (EHS). Onderstaande kaart laat zien dat de EHS ten zuider van het te rullen perceel isbegrensd als nieuwe natuur. Het perceel vait buiten de begrenzing . Mocht een vorm van verstening nabij deEHS minder gewenst zijn dat liggen er wellichtmogelijkheden binnen Landgoed Lang Kanje om elders ophet bedrijf de bungalows le realiseren en voor de uitbreiding te mikken op het kampeerproduct. Demogelijkheden tot verblijfsrecreatie op de genoemde percelen dienen nader met de gemeente UtrechtseHeuvelrug te worden verkend .
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Ad 4 Versterking ecologisch functioneren van Beek de Heygraali
In haar advies d . d . 19 februari 2010 gaat de Adviescommissie Alecreatie en Toerismein op natuur - en landschapsontwikkeling in het gebied . Lettertlik staat hiataver in het advies het volgende:
"Ten aanzien van de beek De Heigraat wil de commissie slerk aanbevelen de oevers ervan over eenbepaalde breedte vrij te maken van kampeermiddelen ten gunste van de ontwikkeling van opgaandebeekbegeleidende begroeing en oever- en hooilandjes. De breedte van deze zone zou kunnen worden
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uitgewerkt in overleg met de provincie , het Waterschap en eventueel hetRecrealieschap . Destrokenverkaveling kan worden geaccentueerd doorherstel van de apgaandebegroeiing op deperceelgrenzen . Dit alles is goed te combineren met het ontwikkelen van wandelroutes, Voorwaarde hiervooris dat de ondememes de handen ineen slaan . Alle gronden in het gebied , zowel kampeerterreinen alslandbouwgronden , ook die van het Panhuis clienen daarbij te worden betrokken . Zo ontslaan ermogelijkheden met bepaalde functies te schuivon , waardoor de benoaigde ruimte voor het gewenstelandschapsherstel ontstaat" .
Ook wordt in hetadvies een relatie gelegd tussen de toekomstvan helHenschatermeer en natuur - enlandschapsontwikkeling . Letterlijk staat hierover in het advies het volgende :
" In dit verband wordt tevens sterk aanbevolen da gewonste ontwikkelingen bij hetHenschotermeer in de planvorming te betrekken . Dit gebied ligtweliswaar binnen de EHS,maar vervull in ditgebied een dusdanig belangrijke rol voor de dagrecreatio , dat ter wille van een duurzame bedrijfsvoering vanhet terrein , bepaalde voorzieningen mogelijk zouden kunnen worden gemaakt. E . e . a . zou mede afhankelikkunnen worden gemaaktvan de wijze waarop het recreatiebedrijventerrein zoweleconomisch als quaontwikkeling van natuurwaarden wordtvormgegeven ".
De commissie sluit almet de volgende constatering :
"De in dit advies geformuleerde aanbevelingen kunnen naarhet oordeel van de commissieleiden tot een situatie dat er geen negatieve effecten voor de nabijgelegen EHS gebiedenontstaan . Wanneermen er in slaagt een goed doordacht en integraal natuur- en landschapsplanvaor dit gebied te bereiken , dat denatuurlijke, landschappelike en recreatieve kwaliteit vande EHS in de naaste omgeving er alleen maar van kan profiteren ".
Vraag is welke invloed de plannen van de ondernemers en hetRecreatieschap hebben op de omgeving ende draagkracht van het gebied niet te boven gaan . Hierop is nog geen eenduidig antwoord te geven . Aan deene kant vinden de plannen van debedrijven voor een belangrijk deel binnen de 'hekken ' van hetrecreatiebedrijf plaats ( Vakantiepark De Heigraaf en Landgoed Laag Kanje) . Aan de andere kant is er sprakevan enige vorm van extra verstening binnen deze trekken ,meermogelijkheden voor een jaarrundexploitatie,uitbreidingen van twee bedrijven ( 1 Boereneri en Panhuis ) en mogelijke toename van het aantaldagrecreanten door de poortontwikkeling , Van de wea opties voor de toeristische poort ligt er één binnende EHS (Recreatieschap ) en de ander er buiten (Vakantiepark De Heigraal),
Mochthet nooig zijn dat er integreal natuur- en landschapsplan moetworden opgesteld zoals de commissiesangeelt dan is de Beek de Heygraaft een belangrijke aanknopingspunt. De provincie streeft namelijk naarde realisering van ecologische verbindingszone nr. 15 Beek de Heygraaff (is ook onderdeel van de EHS ).
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In het Beleidsplan Natuur en Landschap geeft de provincie aan welke acties er gerealiseerd zijn en welkenog nodig zijn :

Natuurontwikkeling Camping De HeygraallTer compensatie van de uitbreiding van camping De Heygraalt is ten noorden van de Slappedelsteeg directten oosten van de Heygraafl een strook omgevormd tot natuurgebied . Zo is een bossage aangelegd , eenpoel gegraven en zijn delen ingericht als vochtig tot naf grasland . Het gebledje fungeert als stapsteen binnende verbindingszone.
Verder constateert de provincie het volgende :

Gebrek aan draagvlakMomenteel is er weinig draagvlak bij hetwaterschap en de omwonenden voor de verdere realisatie van deecologische verbindingszone ; men is bang voorwateroverlast. Landschapsbehecs Utrecht voelt er hetmeestvoor de verbindingszone in één keer te realiseren en wil de grondeigenaren benaderen metde vraag of zijmee willen werken aan de realisatie .
De verdere realisatie van de EVZ is ingrijpend voorhet gebied omdat het direct de bedrijfsvoering raakt vanVakantiepark De Heigraaf, Camping en Kampeerboerderij Boerenerf en Camping Panhuis .
Hel vrijmaken van kampeermiddelen op de oevers van de beek zoals de Adviescommissie Recreatie enToerisme van de provincie aangeeft, heeft verstrekkende gevolgen voor met name De Heigraaf.
Indien noodzakelijk zijn de ondernemers bereid omrieze întia verder le verkennen als bijdrage aanversterking van natuur en landschap in relatie tot de ontwikkeling van de toeristische poort.Maar er dienenmogelijkheden te zijn voor compensatie van het verlies aan kampeerplaatsen .
De ondernemers en hetRecreatieschap zien de optie voor Boek de Heygraaff als één van de opties voorverslerking van naluur en landschap . Zij zijn bereid en zien ook mogelijkheden om eventuele andere optiesin te brengen .
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6 . Alronding
Fecreatie -ondememers en het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug. Vallei- en Kromme Rijngebied palskede handschoen op om samen invulling te geven aan de toeristische poort Henschotermeer in WoudenbergZij zien gonde mogelijkheden om de regionale opvang van de dag - en verblijfsrecreanten te versterken endaarmee een bijdrage te loveron aan de gewensle zonering in het gebied van de Utrechise Heuvelrug .Gekozen wordt voor het thema sport en spel. Dit biedt ruime aanknopingspunten voor het Henschotermeeren vaor de omliggende bedrijven omiaan seizoensverbreding te doen en de jaarrondmogelijkheden teversterkenGelet op bovenstaande zien de anderemers en hel Recreatioschap de volgende vervolgstappen :

De plannen passen uitstekend in het wensbeeld van het project 'Heel de Heuvelrug . In de rapport isben visie op hooldijnen uitgewerkt, die ingebrachtzalworden in project Heal de HeuvelrugInitialialnemers hopen dat het steun van 'Heel de Heuvelrug' het initiatief als project verder gebrachtwordt en uiteindelijk leldt tatconcrete investeringen .
Op ditmomentwordt door de gemeente Woudenberg het bestemmingsplan buitengebied opgesteld .Aacreatio - ondernemers en het Recreatieschap vragen de gemeente om bl de planvorming rekeningte houden met hun wensen . Zo willen de ondernemers graag hun concrete plannen uitvoeren zoals bijde gemeente ingediend en in hoofdstuk 2 kort beschreven . Voor het Recreatieschap Is ean nadereconcretisering gewenst. De plannen betekenen dal het Recreatieschap waagt om in het nieuwebestemmingsplan uitbouwmogelijkheden op te nemen om het huidige beheerskantoor te vernieuwenen te vergroten voor functies als opslag , clubgebouw en horeca (behoud oplie tot toeristische poort).Tevens wordt gevraagd een zone aan te wijzen waar een nader te bepalen aan m ' voor voorzieningenvoor vonden van intensieve dagrecreatie mogelijk zijn ( bijv . kuntoren , schaatsmogelijkheden , sportcourt e . d . ) . Ook is hetgewenst bestemmingsplanmalig ruimte op te nemen voor het houden vanevenementen (ook op P4 ).
Het rapport wordt ter kennisname gebracht bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug om gezamenlijk teverkennen of de optie van een bungalowontwikkeling nabij Landgoed Laag Kanje mogellik is an er debasskan vormen voor een ruil van gronden tussen 2 ondernemers
Ondernemers en het Recreatieschap vragen de gemeente Woudenberg om deze nolitic voor telaggen aan de provinciale Adviescommissie Toerisme en Recreatie . Immers het advies van dezecommissio ligt aan de basis van de gezamenlike verkstning vart demogelijkheden . Het is interessantgelet op de planologische mogelijkheden te vernemen hoe de visie in deze notitie door de commissiewordtbeoordeeld .
Deze visie biedtaan aanknopingspunten voor de discussie over dekemtaken bij hetRecreatieschapUtrechtse Heuvelrug, Vallel- en Kromme Rijngebied. In 2010 wordt onderzocht opwelke wijze beheeren exploitatie in financiële zin baheersbaar te maken is voor hel Herschotarmoc on andererecreatiegebieden
Tot slot kan de visie ook helderheid bieden op de vraag op ol en op welke wijze het draagkracht vanhelgebied naderbekeken moetworden . Overleg met relevante partijen hierover is van groot belangom zicht op de haalbaarheid te verlegen

Almet al hopen de initialielnemers dat de aanzet van hen op korte termijn draagvlak krijgt bij alle relevanteorganisaties zodal de visi vorming in 2010 kan worden afgerond en daarna de uitvoering terhand genomenkan worden
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DatumRef .
Betreft

: 18 juli 2018: Den Treek -Henschoter / fin
: berichtgeving in jaarbericht 2017 Landgoed Den Treek -Henschoten

Geachte heer
Bij brief d . d . 16 juli 2018 bericht u mij,modenamens een aantal andere campingeigenaren ,
dat u zich kennelijk niet herkent in de tekst over het Henschotermeer zoals weergegeven in
het Jaarbericht 2017 van landgoed Den Treek -Herschoten .
Uw reactie verbaast mij. aangezien er al vanaf 2014 meerdere keren met u is gesproken over
de toekomstige exploitatie waarbij, evenals aan de uiteindelijke exploitant, de gelegenheid is
geboden de exploitatie van het Henschotermeer na vertrek van het recreatieschap over te
nemen . Bij deze besprekinger is reeds vroegtijdig door mij aangegeven dat er rekening mee
moet worden gehouden dat het Henschotermeer in de toekomst uitsluitend nog tegen betaling
toegankelijk wordt. Als u metuw brief d . d . 16 juli 2018 bedoelt dat u daar geen voorstander
van bent geweest is dit juist, Echter ik moct len stelligste ontkennen dat u niet in de
gelegenheid bent gesteld om uw ideeën over de exploitatie van het Henschotermeer kenbaar te
maken .
Een afschrift van deze brief zal ik zenden aan dezelfde partijen die de brieven hebben
ondertckend en in ce van u hebben ontvangen .
Hoogachtend ,

rentmeester
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