Activiteitenplan Bootcamp Krimpenerhout
Inleiding
De Krimpenerhout is een geliefd en druk bezocht natuur- en recreatiegebied in de Krimpenerwaard. Het gebied is
goed ontsloten via de N210 en is goed bereikbaar vanuit de (aanliggende) kernen in de Krimpenerwaard. Jaarlijks
kent het gebied circa 100.000 unieke bezoekers. In de coronaperiode die ongeveer samenviel met de afronding van
de kwaliteitsimpuls is het zelfs aanzienlijk drukker. Zeker op zomerse dagen trekt het gebied, mede door de
opgeknapte zwemplas en de grote natuurlijke speeltuin, heel veel bezoekers waaronder veel jongeren en kinderen.

Behoeften van de gebruikers
In de Krimpenerhout wordt ook veel gesport en hardgelopen. Er zijn echter geen specifieke voorzieningen die het
sporten en bewegen voor (jong) volwassenen in de buitenlucht faciliteren. De vraag daarnaar is er echter wel zo
blijkt uit bezoekersonderzoek en lokale sportverenigingen willen graag meedenken en –werken aan
sportvoorzieningen. De meeste expliciete vraag is de vraag naar realisatie van een bootcampvoorziening.
Groenalliantie wil gehoor geven aan deze breed geuite wens en heeft het voornemen om bootcampparcours te
realiseren in nauwe samenwerking met gebiedspartners. De locatie van het parcours zal nader bepaald worden
maar de meest geëigende locaties liggen in de intensieve zone in de nabijheid van de zwemplas of nabij de
speelpolder. De invulling van het parcours met voorzieningen is niet op voorhand gedefinieerd en wordt in overleg
met gebiedspartners nader ingevuld.

Uitgangspunten







Aanleg van een avontuurlijke bootcamp- / fitness- / trimparcours
Locatie nabij zwemplas of speelpolder
Ontwerp voorziet in diverse sportmogelijkheden
Goede landschappelijke inpassing in de omgeving
Verschillende focusparcours voor specifieke doelgroepen zoals 75-plussers, 12-minners en mensen met een
beperking)
Samenwerking en beheer met gebiedspartners (diverse georganiseerde sportclubs en verenigingen)

Surfplas Krimpenerhout

Zoekgebied Bootcamp

Stimulans voor de leefomgeving
De bereikbaarheid van de Krimpenerhout is voor de omliggende woongebieden goed met een fietsafstand van
minder dan 10 minuten (gerekend vanaf de kern), waarmee de Krimpenerhout voor de bewoners zeer nabij is. Ook
voor de kernen op een grotere afstand is de mogelijkheid om de auto als vervoersmiddel te gebruiken goed
ingericht door de bereikbaarheid via de N210 en voldoende parkeergelegenheid.
De Krimpenerhout is door recente kwaliteitsimpulsen een aantrekkelijk natuur- en recreatiegebied dat met de
vernieuwing van de entree zeer toegankelijk is gemaakt. De locatie van de bootcamp is goed te combineren met de
bestaande wandelroutes in het gebied, die onlangs vernieuwd zijn. Er is hierbij rekening gehouden met alle
mogelijke inwoners om een brede deelneming van de bevolking mogelijk te maken. Zo is er de laatste jaren in
samenwerking met Kenniscentrum Groen & Handicap veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid voor mensen
met een beperking; o.a. toiletvoorziening, klaphekjes verwijderd en een speciale vissteiger. Door de bootcamp in te
richten voor de doelgroepen van jong tot oud, bouwt deze ontwikkeling voort op de inclusiviteit van het gebied.

Gezondheidswinst
De locatie Krimpenerhout bevindt zich tussen de woonkernen van Krimpen aan den IJssel en Krimpen aan de Lek.
Deze woonkernen zullen direct profiteren van de ontwikkeling van de bootcamp in de Krimpenerhout. De
beweegrichtlijn volgens het RIVM is in deze kernen (gemiddelde in Nederland is 51 procent):
Krimpen aan den IJssel
Krimpen aan de Lek

45 %
46 %

Daarmee valt ten opzichte van het landelijk gemiddelde een aanzienlijke gezondheidswinst te behalen door de
bewoners van de kernen een gelegenheid te bieden om naast reguliere beweging ook spier- en botversterkende
activiteiten (voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen) uit te kunnen oefenen in de bootcamp voorziening.

Sportief en recreatief bewegen voor iedereen
Door de bootcamp uit te rusten met toestellen die speciaal zijn ingericht voor 12-minners, 75-plussers en mensen
met een beperking nodigt het uit om ook de achtergestelde groepen te bereiken die daarmee de grootste
gezondheidswinst kunnen boeken.

Beoogde doelgroepen


Leeftijd van jong tot oud en met specifieke uitwerking:
o 12-minners op het kinderparcours (dergelijk parcours is reeds aangelegd in ’t Weegje in kader van
de kwaliteitsimpuls Groenalliantie)
o 75-plussers op het seniorenparcours
o Parcours voor mensen met een beperking

Relatie met relevante maatschappelijke doelen
Project maakt onderdeel uit van een breder pallet van projecten en levert synergetische meerwaarde met:

Vitalisering bossen Krimpenerhout (natuur en klimaat)

Natuurroutes (biodiversiteit en natuureducatie)

Natuurlijke speelvoorziening (gezondheid en bewegen)

Zwemplas en stranden (gezondheid en bewegen)

Moeraszone (biodiversiteit)

Beheer en onderhoud
Het plan voor de realisatie van een bootcampparcours Krimpenerhout maakt onderdeel uit van de Meerjarige
Investeringsagenda die behoort bij het Ontwikkelplan Groenalliantie (2030). Dit plan en de investeringsagenda
worden naar verwachting medio zomer ’21 bestuurlijk vastgesteld. Het interactieve gebiedsproces met de omgeving
loopt nog op het moment van schrijven (enquêtes en digitale gebiedssessies).
Ten behoeve van de voorgestelde investeringen in het kader van het Ontwikkelplan zal Groenalliantie een
ingroeiregeling realiseren om toekomstige beheerlasten op te vangen (zomer ’21). De inzet is dat ook de betrokken
gebiedspartners actief bijdragen in het beheer van het bootcampparcours. Toezicht en handhaving wordt verzorgd
door het beheerteam van Staatsbosbeheer Groene Hart.

Planning
Het Ontwikkelplan en de bijbehorende investeringsagenda zullen worden vastgesteld medio zomer ’21. Afhankelijk
van verlening van de provinciale subsidie kan aansluitend opdracht worden gegeven tot nadere planuitwerking en
realisatie van het bootcampparcours Krimpenerhout. Dan is de planning:
Planuitwerking met gebiedspartners: Q4 2021
Planuitvoering: Q 1 en Q2 2022

Projectbeheersing
De totstandkoming van het project zal in opdracht van het bestuur van de Groenalliantie worden uitgevoerd door
Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer stelt een projectteam samen die allen eerder onderdeel hebben uitgemaakt van
de projecten voor de kwaliteitsimpuls in de Krimpenerhout. Door de inzet van projectleider, projectmedewerkers,
beheerteam en financial controller wordt het project van voorbereiding tot en met beheer en onderhoud beheerst.
De risico’s die in deze fase geïdentificeerd zijn worden met de volgende maatregel beheerst:
Risico
Verzakken toestellen bootcamp

Beheersmaatregel
Grondverbetering ter plekke van drassige ondergrond

Toestellen sluiten niet aan bij de
wens van de achtergestelde groepen
Planning loopt vertraging op

Keuze voor leverancier (IJslander) met portfolio in
speeltoestellen voor o.a. mensen met een beperking
Inzet van ervaren projectteam dat meerdere projecten
succesvol heeft uitgevoerd in het gebied

Communicatie
Voorafgaand en tijdens de realisatie zal er communicatie over de eventueel te ontstane hinder met gebruikers en
omwonenden plaatsvinden. Daarnaast zal er via de website van de Groenalliantie en diverse social media kanalen
(o.a. van de boswachter en gebiedspartners) publicatie uitingen zijn om de omgeving te informeren en enthousiast
te maken over de nieuwe bootcamp. Hierin zal uiteraard ook de betrokkenheid en samenwerking met de Provincie
Zuid-Holland worden gecommuniceerd. De Groenalliantie heeft met behulp van Staatsbosbeheer de laatste jaren
een kwaliteitsimpuls (dankzij subsidies van de Provincie Zuid-Holland) gegeven aan de natuur- en recreatiegebieden
in het Groene Hart. Door middel van de communicatie uitingen trachten we niet alleen het publiek te bereiken maar
zetten we ook in op het tonen van de projecten aan andere uitvoerings- en beheerorganisaties om de succesfactoren
en kennis te kunnen delen. Rondleidingen en gesprekken of bijeenkomsten ter bevordering van kennisdeling
kunnen het verlengstuk van deze communicatie vormen.

Samenwerking
Ontwikkelingen binnen de Groenalliantie en specifiek in de Krimpenerhout vinden plaats met behulp van de
samenwerking met gebiedspartners. Daarnaast wordt tijdens de voorbereiding gezocht naar nieuwe partners die
vanuit het sociale domein willen investeren in sportief en recreatief bewegen. Voor de realisatie van de bootcamp
zullen de volgende partijen betrokken worden:

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Gemeente Krimpenerwaard

Gemeente Krimpen aan den IJssel

Vergunningen
Voor de totstandkoming van de bootcamp Krimpenerhout zijn geen vergunningen vereist, aangezien Groenalliantie
eigenaar is van de beoogde locatie van de bootcamp. Tevens voldoet deze activiteit aan de voorwaarden van het
bestemmingsplan en de zonering van het gebied (intensieve zone).

Verantwoording
https://www.rivm.nl/media/smap/richtlijnbewegen.html

