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Inleiding

Op 17 mei 2021 heeft het algemeen bestuur van het Recreatieschap 
Rottemeren ingestemd met het Ontwikkelplan Landschapspark De 
Rotte. Aan dit besluit is een lang traject voorafgegaan waarbij met veel 
onderzoek en participatie vorm is gegeven aan de toekomst van het 
Landschapspark.
Een van de onderzoeken die aan het Ontwikkelplan ten grondslag ligt, is 
de Verkeersvisie. De verkeersvisie heeft betrekking op alle soorten verkeer, 
ook het fietsen. Bij de bewonersavonden, die in dit kader zijn gehouden, 
kwam naar voren dat er regelmatig conflicten zijn tussen verschillende 
vormen van fietsen en dat het gewenst is om aparte routes te maken voor 
de verschillende vormen van fietsen. 

Tegelijkertijd kwamen de wielrenverenigingen met de vraag of het mogelijk 
is om een lange route te maken voor het mountainbiken. Deze route is 
dan bestemd voor de minder ervaren mountainbiker of de fietsers die niet 
op een technische uitdaging uit zijn. Ook zou deze route kunnen dienen 
als verbinding tussen de woongebieden en het complexe parcours in het 
Hoge Bergse Bos. 

Het bestaande parcours in het Hoge Bergse Bos is een van de 
meest uitdagende parcoursen in Nederland. Dat heeft te maken met 
de hoogteverschillen en de tracering van het parcours. Het wordt 
onderhouden door mountainbikevereniging Dirty Hill. Deze vereniging 
heeft naast de ambitie om een uitdagend circuit te onderhouden ook een 
behoefte om haar jeugdige leden op te leiden. Het blijkt dat het bestaande 
parcours daarvoor te ingewikkeld is. De vereniging heeft daarom gevraagd 
om binnen het Hoge Bergse Bos een nieuw parcours te mogen toevoegen 
aan het bestaande. Daarnaast zijn er nog enkele verbeteringen van het 
bestaande parcours gewenst.

Deze initiatieven passen in de visie van het Ontwikkelplan Rottemeren en 
zijn er daarom in opgenomen. 

In december 2021 heeft de Provincie Zuid-Holland een subsidie 
toegekend.
Eveneens in december 2021 heeft het bestuur van het Recreatieschap 
Rottemeren een krediet toegekend voor de cofinanciering van het project.

Dit boekje bevat het eerste ontwerp voor beide parcoursen. Dit is het 
resultaat van een schetsontwerp van de initiatiefnemers, een verkenning in 
het veld en een bespreking met de klankbordgroep.

Uitgangspunten bij dit ontwerp zijn:
• Zo veel mogelijk een apart parcours aanleggen voor de 

mountainbikers.

• Daar waar het niet mogelijk of te kostbaar is om een apart parcours 

vorm te geven, wordt de mountainbiker even een “gewone fietser” en 
fietst op het fietspad.

• Kruisingen met andere infrastructuur worden zo veel mogelijk 

vermeden. Daar waar dit onvermijdelijk is, worden maatregelen 
getroffen om de kruising veilig te maken.

• We houden zo veel mogelijk rekening met de natuurwaarden, de rust 

voor bewoners en andere recreanten.

• We gaan uit van de zonering zoals die in het Ontwikkelplan Rottemeren 

is opgenomen, waarbij het Hoge Bergse Bos is aangegeven als zone 
voor intensieve recreatie.

Recreatieve zonering

• Intensieve recreatie 

• Matig intensieve recreatie 

• Extensieve recreatie 

 

Natuurkernen en recreatieve attracties

• Bestaande en nieuwe exclusieve 

natuurkernen

• Cluster van bestaande recreatieve 

attracties, gastvrije ontvangst

• Zoekgebied nieuwe recreatieve 

attracties waarvan de exacte locatie nog 

niet bekend is 

2 km 51

Zonering natuur 
en recreatie

Bron: Ontwikkelplan landschapspark De Rotte, deel 1

Zonering
Ondanks de toegenomen recreatiebehoefte gaan wij 
spreiding van het bezoek door het hele gebied tegen. Dat 
komt de afwisseling in beleving niet ten goede en kwetsbare 
natuurwaarden komen onder druk te staan. Wij brengen natuur 
en recreatie in balans door tegelijkertijd met de ontwikkeling 
van het recreatieve programma ook de ecologische kwaliteiten 
te versterken en ontwikkelen. Daarnaast gaan we intensiveren 
en extensiveren: op veel plekken wordt het drukker, maar op een 
aantal plekken gaan we voor meer rust zorgen. Door het gebied 
in drie zones in te delen accommoderen we die intensivering en 
extensivering.  Voor elke zone leggen we vast wat er wel en niet 
mag.

Zoneren is ook een ontwerpopgave. De zonering moet logisch 
aanvoelen, hoe doe je dit zonder hekken? Dat doen wij door in 
volgende planfasen slim te ontwerpen met natuurlijke barrières 
(water, riet, bosschages) en logische routes (bruggetjes, wel 
paden, geen paden). Drukke attracties en routes clusteren wij 
in de intensieve zones. Voor het agrarische deel betreft het een 
langere termijnperspectief.

zicht op de Wiebertjes
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Bron: Ontwikkelplan landschapspark De Rotte, deel 1
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Het vervolgtraject is als volgt:
• Gemeenten en Hoogheemraadschap worden gevraagd om te 

reageren op dit plan en aan te geven of er een vergunning nodig is.

• Het plan wordt nog eens voorgelegd aan de initiatiefnemers

• Het plan wordt voorgelegd aan direct betrokkenen als omwonenden 

en ondernemers aan het parcours en natuurorganisaties.

• De vergunningen worden aangevraagd

• De uitvoering start nadat de vergunningen zijn verleend.

Wat is een 
single track?

Een single track is één 
smal spoor, waarop in één 
richting gefietst wordt.

Bron: Ontwikkelplan landschapspark De Rotte, deel 2

Legenda

• Bestaande route 

Voorgestelde route korte termijn 

Zoekgebied route korte termijn

• Uitbreiding lange termijn

2 km

Routekaart MTB
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Overzichtskaart
Hoge Bergse Bos

Nader uit te werken detail

Markeren gevaarlijke kruising

Optimaliseren padenstelsel

Bestaande MTB-route

Nieuwe MTB-route voor beginners

Uitbreiding bestaande MTB-route

Verbindingsroute 

Nieuwe MTB-route ‘Familie Route’

Legenda
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Inzoom nieuwe MTB-route voor beginners

Geen mountainbike route rond of door moerasgebied i.v.m. 
kwetsbare natuur

Route afstemmen met Rotta
Zorgvuldig inpassen ivm. omgewaaide bomen?

1

1

2

2



8

Inzoom nieuwe MTB-route voor beginners

Route door drassig gebied

Route langs achterkant huizen
Afstemmen met bewoners

Nieuwe brug naast bestaande brug?

4

5

3

3

4

5
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Inzoom nieuwe MTB-route voor beginners

Afstemmen met hondenscholen

Nieuwe brug

Nieuwe brug naast bestaande brug?

6

7

6

8

7

8
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Totaal
Rottemeren MTB-baan
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Rottemeren Noord

Nieuwe MTB-route ‘Familie Route’

Legenda
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Inzoom MTB-route voor familie Noord

Route afstemmen met bewoners

Afstemmen met begrazingsgebied schapen 

Eventueel slingerpad 
Afstemmen met de molen 

Route bij molen 3 
Afstemmen met de molen

Route bij molen 4 
Afstemmen met molen

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Inzoom MTB-route voor familie Noord

Knelpunt te druk

Wenselijk: nieuwe brug over de Lange Vaart

Route afstemmen met bewoners

Route vlak langs fietspad 
Afstemmen met hondenclub

Route op pad langs camping
Afstemmen met camping

6

6

7

8

9
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7

9

8
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Inzoom MTB-route voor familie Noord 

Afstemmen met bewoners11

11
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Nieuwe MTB-route ‘Familie Route’

Legenda

Rottemeren Zuid
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Inzoom MTB-route voor familie Zuid

Toekomstige boothelling

Eventueel een speelcircuit op het evenemententerrein 

Eventueel start finish bij evenementen 

1

2

3

1

2

3
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Inzoom MTB-route voor familie Zuid

Eventueel een speelcircuit op het evenemententerrein

4

4
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Inzoom MTB-route voor familie Zuid

Oversteken bij fietspad

5

5
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Inzoom MTB-route voor familie Zuid

Nieuwe brug

6

6


