Rhoon, 5 mei 2021.

Betreft: Ruiterroutenetwerk Provincie Zuid-Holland eiland IJsselmonde.

Geachte heer/mevrouw,

Zoals u wellicht al bekend is, blijft het aantal ruiterpaden in Zuid-Holland achter op het landelijk
gemiddelde. In het verleden zijn diverse rapporten opgesteld met betrekking tot de haalbaarheid
voor de aanleg van een ruiterroute netwerk op het eiland IJsselmonde.
Om bestaande paden een kwaliteitsimpuls te geven en nieuwe paden aan te leggen heeft de
provincie een ruiterpadenplan2 opgesteld en subsidie beschikbaar gesteld (voor aanleg en
onderhoud). Onlangs hebben wij vanuit de provincie vernomen dat deze subsidies voorlopig nog
beschikbaar blijven om aan te vragen.
Wij zijn van mening dat juist nu, voorjaar 2021, het moment is aangebroken om de handen ineen te
slaan om tot de daadwerkelijke uitvoering te komen. Wij nodigen u uit om een samenwerking tussen
alle betrokken partijen aan te gaan en samen naar een realisatie van de paden te werken.

Achtergrondinformatie
In 2009 zijn in opdracht van de Provincie Zuid Holland, rapporten opgesteld met betrekking tot de
haalbaarheid om een ruiterroute netwerk op het eiland IJsselmonde aan te leggen. Ook wordt de
wens voor een aaneengeschakeld ruiterroutenetwerk benadrukt in het Schapsplan van de NRIJ 201220201.. Op het moment van publicatie van dit Schapsplan is deze wens geparkeerd vanwege het
gebrek aan financiële middelen. Hierin is medio 2019 verandering in gekomen:
Vanuit de Provincie is in 2019 het Ruiter- en Menpadenplan Zuid Holland2.,3. opgesteld. Eén van de
conclusies uit dit rapport is, dat het aantal ruiterpaden in Zuid-Holland achterblijft op het landelijk
gemiddelde. Met name ten opzichte van het aantal hippische recreanten in onze provincie zijn er in
2019 veel te weinig voorzieningen voor ruiters en menners. Om bestaande paden een
kwaliteitsimpuls te geven (achterstallig onderhoud, fase 1) en nieuwe paden (fase 2) aan te leggen
heeft de provincie een subsidie beschikbaar gesteld. In eerste instantie zou de subsidie beschikbaar
zijn tot 2021. Onlangs hebben wij vanuit de provincie vernomen dat deze subsidie tot nader order
beschikbaar blijft om aan te vragen.
Opgenomen in het ruiterpadenplan van de provincie zijn nieuwe ruiterroutes voor het eiland
IJsselmonde. Weergegeven op onderstaande afbeelding in blauw (uitsnede van deelkaart 4 uit het
Ruiter- en Menpadenplan 2019):
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Wie zijn wij?
De Stichting Ruiter- en Menpaden Albrandswaard e.o. zet zich in voor de realisatie van veilige ruiteren menpaden. De stichting is in 2020 opgericht en gestart vanuit de behoefte voor veilige
ruiterroutes in de gemeente Albrandswaard. Inmiddels zien wij dat de behoefte en noodzaak voor de
aanleg van veilige routes op het gehele eiland IJsselmonde aanwezig is. Het aantal paden is ten
opzichte van het aantal potentiële gebruikers momenteel te laag en veiligheid is gezien de drukte op
wegen en fietspaden voor alle recreanten zwaar in het gedrang geraakt. Corona heeft de al
bestaande drukte geïntensiveerd en de verwachting is dat de drukte op wegen en fietspaden in de
toekomst onverminderd hoog blijft.
Wie ontvangen deze brief?
Om tot de uitvoering van de aanleg van het aaneengeschakeld ruiterroutenetwerk te komen zijn
middels dit schrijven de volgende organisaties betrokken en/of benaderd: de Provincie Zuid-Holland;
de NRIJ*, Staatsbosbeheer en de gemeente Rotterdam - deelgemeente IJsselmonde, Charlois en
Hoogvliet. Deze partijen ontvangen allen de voor u liggende brief met uitnodiging.
* De bij de NRIJ betrokken partijen worden via het secretariaat van de NRIJ aangeschreven en geïnformeerd. Dus de betrokken gemeentes
en instanties: BAR, Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht, het Waterschap IJsselmonde en Staatsbosbeheer.

Wetende dat de financiële mogelijkheden op het moment van schrijven nog steeds worden
gefaciliteerd vanuit de provincie Zuid Holland en de diverse herinrichtingsprojecten die momenteel
gaande zijn ofwel worden gepland, zien wij dat de realisatie op dit moment zeer laagdrempelig is en
nodigen u daarom middels dit schrijven uit om tot samenwerking te komen om minimaal de
knooppuntroutes aangegeven op de afbeelding uit het Ruiter- en Menpadenplan 2019, zoals
hierboven afgebeeld te realiseren en de daarvoor benodigde subsidie aan te vragen c.q. te
verstrekken (provincie Zuid Holland). De samenwerking willen we bevestigen middels het
gezamenlijk opstellen en tekenen van een intentieverklaring in de zomer van 2021. Dit zodat u nog
voldoende tijd heeft voor het aanvragen van de provinciale subsidie(s).
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Wij hopen samen met u het eiland IJsselmonde op het gebied van hippische recreatie een stevige
kwaliteits- en veiligheidsimpuls te geven door de aanleg van routestructuren waarmee we hopelijk in
de toekomst ook ruiters en menners vanuit de omgeving naar het gebied te kunnen trekken!
Heeft u nog vragen of behoefte aan aanvullende informatie over bovenstaande dan horen wij dat
graag. In de tussentijd ontvangen wij graag uw ontvangstbevestiging en reactie op ons initiatief.
Ontvangen wij geen reactie dan zullen we medio eind mei contact met u opnemen.

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele bestuur van de Stichting Ruiter- en Menpaden Albrandswaard e.o.

Mevr. B. Verhaaf
Penningmeester Stichting Ruiter- en Menpaden Albrandswaard e.o.
Email: info@ruiterpadenalbrandswaard.nl

Verwijzingen:
1.

Schapsplan NRIJ 2012 – 2020 - NRIJ

2.

Eindrapportage Ruiters en menners in beeld – Provincie Zuid Holland

3.

Ruiter- en menpadenplan 2019 – Provincie Zuid Holland
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