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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Kennis te nemen van het projectplan omtrent de Kidsbeweegroute in het
recreatiegebied Hooge Nesse/Veerplaat;
In te stemmen met de realisatie van de Kidsbeweegroute en de gevolgen
daarvan voor het door het recreatieschap te voeren beheer in het gebied;
In te stemmen met het maken van afspraken over het beheer van de
Kidsbeweegroute en deze vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst
met gemeente Zwijndrecht en de vrijwilligerspartijen die in het gebied beheer
uitvoeren!
Dit voorstel ter informatie voor te leggen aan het Algemeen Bestuur
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
De Kidsbeweegroute is een wandelroute voor kinderen in recreatiegebied Hooge
Nesse/Veerplaat waarbij door educatieve weetjes en beweegopdrachten kinderen geprikkeld
worden tot kennis over de natuur, plezier en bewegen. Dit is een vastgelegd concept van
Kidsbeweegroute (zonder QR-codes).
De wandelroute bestaat uit 11 robuuste eikenhouten palen (FSC keurmerk) die over een
lengte van 2 km worden geplaatst en daarmee de beweegtuin van Hotel Ara op de Hooge
Nesse verbinden met het speelbos Hooge Nesse en het volleybal veldje. De bordjes zullen
worden ontworpen samen met leerlingen van De Steenen Kamer en scoutinggroep Panoord.
Kidsbeweegroute is een bestaand concept en is eerder uitgerold op 18 plaatsen in
Nederland.
Waarom de Kidsbeweegroute?
 Een zelf bedachte en ontworpen route voor en door kinderen.
 Zorgt voor verbinding van bestaande faciliteiten/speelplekken
 Laagdrempelig en toegankelijk
 Zelfstandige wandelroute, iedere dag beschikbaar
 De route is door gebruik van dobbelsteen altijd anders
 Gebruik van duurzaam materiaal (inlands eiken met FSC keurmerk)
 Wordt blijvend geactiveerd door sport- en spelmiddagen onder begeleiding
 Onderhoudsarm
 Prikkelt tot bewegen en naar buiten gaan. Laagdrempelig en niet blessuregevoelig.
 Inspiratie om via een actieve route naar buiten te gaan.
 Leuke activiteit om samen buiten te ondernemen
 Vergroten van verbinding van de beweegtuin, volleybal veld met speelbos





Hernieuwde samenwerking gericht op een gemeenschappelijk doel
Zorgt voor verbinding tussen mens en natuur
De route kan extra benut worden bij bijvoorbeeld de seizoenen en feestdagen. Denk
bijvoorbeeld aan een lichtjesroute tijdens de donkere dagen, met partners die actief
zijn in het gebied.

Voor een gedetailleerde uiteenzetting van het plan wordt verwezen naar het bijgevoegde
projectplan Kidsbeweegroute.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
Niet van toepassing
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Voor de aanleg van de route zijn geen kosten voor Natuur- en recreatieschap IJsselmonde
berekend. De kosten worden gedragen door gemeente Zwijndrecht door een subsidie van
Fitmakers.
Het onderhoud van de route zal onderdeel worden van het jaarplan Kidsbeweegroute. Voor
de instandhouding van de route moet rekening worden behouden met kosten voor
reparatie/vervanging van routeborden en –paaltjes, o.a. door vandalisme en vernieling.
Hieromtrent zijn de volgende afspraken gemaakt: Stichting Zwijndrecht Werkt zorgt dat de
palen goed vast staan (met beton) en bij eventuele schade kan er bij hen gemeld worden. Te
allen tijden zal er geprobeerd worden de schade bij vandalisme te verhalen op de daders.
Mocht er onverhoopt een nieuwe paal geplaatst moeten worden, zal dit via Stichting
Zwijndrecht Werkt aangekaart worden bij de gemeente contactpersoon van het JOGGproject, om dit uit gemeentelijk budget te financieren. Zwijndrecht Werkt zal zorgdragen voor
het opnieuw plaatsen.
6. COMMUNICATIE
De communicatie wordt opgezet via bestaande kanalen van de betrokken partijen.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Het projectplan is opgesteld door gemeente Zwijndrecht in samenwerking met:
Fitmakers, JOGG, Kindcentrum de Notenbalk, Theaterhuis Drechtsteden, Scouting Panoord
Stichting Natuur en Landschap en IVN Natuureducatie, Stichting Zwijndrecht Werkt (LZW)
Hotel Ara – van der Valk
Het voorstel is ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.
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8. VERDERE PROCEDURE
Dit voorstel ter informatie voorleggen aan het Algemeen Bestuur.

Hoogachtend,

mw. J.H.J. Verloop
Bestuurssecretaris
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