Recreatiedruk accommoderen
Utrecht is een Topregio die qua inwoners nog steeds groeit. Bij een Topregio hoort
een aantrekkelijk vestigingsklimaat van hoge kwaliteit met aantrekkelijke,
toegankelijke en beleefbare (cultuurhistorische) landschappen en
(groen)voorzieningen. Bovendien dragen groene recreatieve voorzieningen bij
aan de gezondheid en het welzijn van de inwoners van de provincie Utrecht.
Ambitie provincie Utrecht is dat de inwoners van de stedelijke gebieden rond
Utrecht en Amersfoort op fietsafstand van huis interessante, gevarieerde groene
gebieden vinden met verschillende recreatieve mogelijkheden. De
recreatiemogelijkheden houden gelijke tred met de bevolkingsgroei evenals de
ontwikkeling en kwaliteit van het landschap rondom de steden.
Programma Recreatie om de Stad
De (binnen)stedelijke opgave vereist dat
de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid
De sterkste bevolkingsgroei in de
voldoende aandacht krijgen en dat wordt
provincie doet zich voor in en om de
voorzien in het programma Recreatie om
steden Utrecht (+14%) en
de Stad (RodS) Utrecht. Het programma
Amersfoort (+9%).
betreft het verwerven, inrichten en
beheren van recreatieve groengebieden
rondom de stad Utrecht.
Van de ondernomen
vrijetijdsactiviteiten scoort
Facts:
buitenrecreatie het hoogst (24%).
Herijkte RodS programma: 170 ha
groen, 22 km wandelpad en 11 km
fietspad
87% Van de bevolking doet aan
Budget herijkt programma: € 8,3 mln.
buitenrecreatie.
waaraan provincie €3,5 mln. bijdraagt.
Beheer is tot en met 2018 geborgd.
Provincie werkt met 7 partijen samen
aan de realisatie.

Recreatiedruk accommoderen
Wat gerealiseerd in 2011-2015
 Herijkt programma RodS met partners en
afsprakenkader over beheer
 Recreatiegebied Hamlaan, Haarzuilens (10 ha.)
 Recreatiegebied Wielrevelt, Haarzuilens
 Fietsbrug de Gagel over de ring van Utrecht

In ontwikkeling
 Realisatie Parkbos De Haar, Haarzuilens (70 ha.)
 Uitbreiding IJsselbos west, Hollandse IJssel (24 ha.)
 Uitvoering Geboortebos
 Realisatie fietsverbinding De Rivier, Haarzuilens

Motieven inwoners stad Utrecht (2010)
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Gezelligheid
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Beweging en uitdaging
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In andere omgeving zijn, ertussen uit

60%

Educatie, kunst en cultuur

32%

Stilte en ontspanning

52%

De uitdagingen
 Duurzaam beheer van de RodS gebieden na 2018
 Ruimte voor ondernemers die de recreatiegebieden kunnen exploiteren
 Garanderen van voldoende aanbod voor de groeiende en veranderende recreatieve vraag
rondom de steden Utrecht en Amersfoort (kwalitatief en kwantitatief)
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