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Inleiding
Op 29 november 2021 hebben wij met uw commissie Ruimte gesproken over recreatiezonering en –
in samenhang daarmee – de integrale gebiedsontwikkeling van onze ‘zone natuurlijkheid’. Onderdeel
van deze bespreking was ook een lijst met (onderzoeks)maatregelen die wij de komende periode in
het gebied willen treffen.
Één van de maatregelen in die lijst is de verharding van het bestaande fietspad tussen het
Heerderstrand en de Elburgerweg. Met deze memo informeren wij uw raad over het starten van de
uitvoering van deze maatregel. De werkzaamheden worden binnenkort uitgevoerd.
Kernboodschap
Doordat de verharding van het fietspad nu onderdeel is van het vastgestelde recreatiezoneringsplan
van de provincie Gelderland hebben wij van de provincie toestemming om over te gaan tot
uitvoering.
De structuurvisie is de basis voor de wens om het fietspad toegankelijker te maken. Daarin staat
beschreven hoe wij onze ‘zone natuurlijkheid’ willen ontwikkelen. Belangrijk onderdeel daarvan is
het optimaliseren van onze recreatieve (hoofd)routestructuur. Daar is het fietspad tussen het
Heerderstrand en de Elburgweg onderdeel van. Ook is het fietspad onderdeel van het
fietsknooppuntennetwerk van de Veluwe.
Op 29 november 2021 hebben wij met uw commissie Ruimte besproken hoe wij de komende periode
willen werken aan de integrale ontwikkeling van het gebied. Uitgangspunt daarbij is het creëren van
een betere balans tussen mens en natuur op de Veluwe. Door het treffen van verschillende
(onderzoeks)maatregelen geven we op een aantal plekken meer ruimte aan de natuur en kunnen we
op andere plekken meer ruimte bieden aan recreatieve ontwikkelingen.
De verharding van het fietspad is de eerste maatregel die wij in het kader van deze integrale aanpak
kunnen uitvoeren. Uiteraard houden wij uw raad op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen in dit
kader.
De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in de weken 33, 34 en 35.
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