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INGEZONDEN

Mannendag 2019
Op één van de laatste zonnige zaterdagen van  
oktober is met succes de mannendag 2019  
gehouden.
Waar vorig jaar de groep van wat vrienden 
en bekenden nog een zaterdag middag in de  
gezellige Bronckhorster Brouwerij van een  
rondleiding en een biertje in het proeflokaal  
genoot, was het nu afzien op de locatie aan de 
Kerkstraat met een schots tintje.
De mannen waren samengekomen op het  
dorpsplein vanwaar de groep onder de tonen van 
Schotse doedelzak muziek naar het strijdtoneel 
vertrok, daar aangekomen was het een middag  
vol strijd en afzien onder het genot van een 
hapje en een paar drankjes moesten er diverse  
inspanningen verricht worden met o.a. zware  
balken gooien, touwtrekken en wc pot werpen.
Na dit harde werken was er nog volop tijd om 
gezellig te ontspannen en alles nog even door te 
nemen en ondertussen moest er nog een vogel van 
piepschuim uit de boom worden geschoten, na een 
flinke doos met kogeltjes was het uiteindelijk Hans 
van Oort die met de eer ging strijken. 
Het was nog lang onrustig maar wel super  
gezellig! 
Mannen bedankt voor jullie inbreng en op naar 
mannendag 2020!

Het IGOR bestaat uit gebiedspartijen, op en om het 
gebied, die gezamenlijk alle aanwezige belangen 
behartigen die spelen op het Rhederlaag. Dankzij 
de brede samenstelling en specifieke partijen die 
daarin zitten hebben, beschikt het IGOR over veel 
(gebieds)kennis/feiten en visie.
 
Voor het gedeelte van het Rhederlaag (dus  
exclusief Koppenwaard) dat in eigendom is bij 
Leisurelands zijn de volgende feiten van belang. 
Dit eigendom heeft een oppervlakte van ruim 450 
hectare, waarvan circa 75% bestaat uit water-  
en circa 25% uit landoppervlak. Van het  
landoppervlak van Leisurelands is op dit moment 
circa 75% openbaar toegankelijk en in eigen 
beheer, de overige gronden zijn verpacht of in 
erfpacht uitgegeven (waarvan een deel alsnog  
openbaar toegankelijk is!). Deze openbaar  
toegankelijke gronden kennen verschillende  
functies; met name strand en ligweide met  
bijbehorende basisvoorzieningen waaronder  
parkeerterreinen en openbare toiletten, bos en 
overig groen. De gronden zijn ingericht als een 
aantrekkelijk groen parkachtig landschap aan 
het water, en lenen zich jaarrond onder meer bij  
uitstek voor gebruik om tot rust te komen,  
wandelen, gezond te kunnen bewegen, hardlopen  
en (muv de intensieve dagrecreatieterreinen  
binnen het recreatieseizoen) voor het lopen 
met de hond. Maar ook voor evenementen,  
outdooractiviteiten, sporten, etc. Circa 600.000 
mensen maken jaarlijks gebruik van het  
recreatiegebied.

De locatie aan de uitmeentsestraat maakt geen 
onderdeel uit van het openbaar toegankelijke deel. 
Deze locatie kent een voormalige bedrijfsmatige  
functie, beheerderskantoor/werkplaats met  
parkeerplaats, en heeft een bestemming voor 
verblijfsrecreatie. Al lange tijd wordt het terrein  
verpacht en is het afgesloten. Een invulling  
van de bestemming gaat gepaard met een  
kwaliteitsverbetering met behoud van een groen 
karakter/landschap. Het IGOR is nauw aangesloten 
bij de planvorming en is enthousiast over hetgeen 
tot nu toe is gedeeld.
 
De locatie Bahrse pol maakt in principe geen  
onderdeel uit van het openbaar toegankelijke deel. 
Het braakliggend terrein is verpacht en wordt  
flexibel ingezet ten tijde van evenementen. Het 
is niet voorzien van een afrastering/omheining, is 
door een ieder eenvoudig te betreden en wordt 
derhalve voornamelijk jaarrond gebruikt als  
hondenuitlaatveld. Omdat het geen onderdeel  
uitmaakt van de intensieve dagrecreatieterreinen  
op het Rhederlaag, is het hondenbeleid van  
Leisurelands niet van toepassing. Het terrein is 
een voormalig fabrieksterrein waarin Leisurelands  
heeft geïnvesteerd om er een net egaal en  
hoogwatervrij terrein van te maken dat zich  
uitstekend leent voor ontwikkeling.
Een nieuwe invulling van de Bahrse pol is nog 
niet concreet. Gezien de juridische en ruimtelijke 
situatie op deze locatie, de kansen die dat biedt, 
wordt gestreefd naar een ontwikkeling met een 
voorkeur voor recreatieve functie, passend in 

het omliggende landschap. Kansen liggen in de  
richting van watersport gerelateerde bedrijvig-
heid, verblijfsrecreatie, een park en wellicht wo-
nen. Een uitwerking daarvan, wijze van inpassing/ 
aankleding en dergelijke, is nog niet bekend.  
Daarmee is ook zeker niet uitgesloten dat ruimte is 
voor een combinatie met groen, verhoging van de 
biodiversiteit en educatieve initiatieven.
 
IGOR ontwikkelt momenteel een toekomstvisie  
voor het Rhederlaag waarin ook ideeën voor  
vermelde locaties worden opgenomen. Natuurlijk 
staan wij altijd open voor ideeën waar het gaat om 
het Rhederlaag.

Wel zijn we altijd bereid om mee te denken over 
ideeën en voorstellen m.b.t. het Rhederlaag. 
We nodigen dan ook graag een ieder die van  
gedachten wilt wisselen over het Rhederlaag van 
harte uit voor een van onze overleggen. Daarvoor 
kunnen mensen contact opnemen met mij, als  
coördinator van het IGOR.
Voor meer informatie over het IGOR: 
https://www.rhederlaag.nl/integraal-
gebiedsoverleg-rhederlaag-IGOR/
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