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Uitwerking
inspiratiedocument

Huisvesting van
natuurvereniging
De Ruige Hof
Eind van dit jaar eindigt de 30-jarige

Evaluatie van de visie Behoud door ontwikkeling uit 2009 en
ontwikkelingen binnen de Metropool Regio Amsterdam leveren voor
Groengebied Amstelland diverse actiepunten op. Veel van die actiepunten
hebben te maken met veranderende recreatiebehoefte en toenemende
druk op de gebieden. Om klaar te zijn voor de toekomst is een actueel
onderhouds- en investeringsprogramma nodig. Van belang daarbij is de
ambitie die van het gebied wordt verwacht. Daarbij horen vragen als:
Aan welk type recreatie willen we de ruimte geven in de toekomst?
Welk samenspel met natuur en landschap gaat een rol spelen?
Hoe willen we dat het gebied gebruikt wordt in 2040? De ambitie
wordt bij voorkeur opgehaald uit overleg en inbreng van betrokkenen:
recreanten, verenigingen, ondernemers, gemeenten en provincie. Met het
besluit voor de uitwerking van het inspiratiedocument, zet het bestuur
van Groengebied Amstelland een eerste stap.

ondererfpachtovereenkomst met natuurvereniging
De Ruige Hof op het perceel Abcouderstraatweg
77. Vanwege het maatschappelijk belang van hun
activiteiten heeft het bestuur van Groengebied
Amstelland besloten een huurovereenkomst met de
vereniging aan te gaan. De Ruige Hof heeft inmiddels
ook verlenging van de vergunning voor het clubgebouw
gekregen. De vereniging wordt in de gelegenheid
gesteld om een plan voor duurzame huisvesting op te
stellen. Op basis daarvan kan worden besloten om het
perceel voor langere tijd in gebruik te geven.

Duurzaamheid
Duurzaamheid en zorg voor landschap en natuur staan altijd al hoog in het vaandel van het recreatieschap. Vooral bij evenementen,
staan die nu volop in de aandacht. Het gebruik van plastics en kunststoffen wordt teruggedrongen door voorwaarden aan de
vergunningen. En waar tot nu toe voor de levering van energie bij evenementen gebruik werd gemaakt van dieselaggregaten, wordt
straks overgegaan op stroom van het lichtnet.

Voortgang werving horeca
Ten noorden van Abcoude, in Amsterdam Zuidoost, ligt het recreatiegebied de Hoge
Dijk. Het gebied heeft een oppervlakte van 180 ha, waarvan een derde vrij toegankelijk
is voor recreatief gebruik. Jaarlijks trekt dit gebied 100.000 bezoekers. In dit gebied, aan
de Abcouderstraatweg 79, ligt de voormalige werkplaats en werf van het Groengebied.
Deze locatie biedt kansen voor het ontwikkelen van een volwaardige horecavoorziening
met combinaties voor sport, educatie en maatschappelijke activiteiten. Door een tiental
ondernemers is interesse getoond. Na beoordeling zijn drie plannen geselecteerd
voor verdere onderhandelingen. Naar verwachting kan halverwege mei de gunning
plaatsvinden.
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