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Uitnodiging inloopavond recreatieve ontwikkeling Nieuw Wulven 6 juni
Jan Vrielink
Ons kenmerk
Uw kenmerk
Bijlagen

Geachte geadresseerde,
Enige tijd geleden is bekend gemaakt dat Stichting Natuurlijke Recreatie als geselecteerde ondernemer,
Nieuw Wulven een recreatieve impuls gaat geven. Daarna hebben onder meer verkenningen, onderzoek
en schetsontwerpen om meer tijd gevraagd dan voorzien. Dit alles is nodig geweest om omwonenden
en belangstellenden adequaat te informeren over deze ontwikkeling. Dat moment is nu aangebroken.
We nodigen u dan ook van harte uit voor een inloopavond op woensdag 6 juni in Makeblijde, Oud
Wulfseweg 3, Houten.
Wat kunt u verwachten?
Tijdens de inloopavond kunt u tussen 17.00 en 21.00 uur binnenlopen. De ruimte is ingedeeld in
thema’s:
•

Plan en schetsontwerpen Stichting Natuurlijke Recreatie.

•

Bereikbaarheid / realisatie Afslag Rondweg.

•

Natuur, beheer en veiligheid.

Verder is er een doorlopende slide presentatie waarin staat aangegeven wat er de afgelopen tijd is
gebeurd en hoe de vervolgprocedure er uitziet.
Medewerkers van de betrokken partijen zijn aanwezig voor toelichting, het beantwoorden van vragen en
het inventariseren van uw zorgen en/of ideeën. Daarnaast kunt u zich melden voor een excursie in het
gebied. Eveneens is er de mogelijkheid om u in te schrijven als vertegenwoordiger van een
gebruikersgroep. Deze groep wordt betrokken bij de uitwerking van recreatieve voorzieningen in
samenwerking met de stichting en Staatsbosbeheer. Voor de goede orde melden we dat deze avond
om het voorlopige plan voor een recreatieve impuls voor Nieuw Wulven gaat. Waar mogelijk nemen we
uw inbreng mee in de uitwerking van de definitieve plannen.
Waar komt dit initiatief vandaan?
Nieuw Wulven is 20 jaar geleden aangelegd voor inwoners van Houten, Bunnik én de regio om er te
kunnen recreëren. Nu is het gebied dusdanig ontwikkeld dat de regionale functie kan worden versterkt.
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Om te kunnen voorzien in de behoeften van de recreant is het de bedoeling om het aanbod van
voorzieningen en de bereikbaarheid van Nieuw Wulven te verbeteren. Er is eind 2016 een marktuitvraag
uitgezet om een geschikte ondernemer te werven die hier invulling aan kan geven. Na een aantal
selectierondes is Stichting Natuurlijke Recreatie geselecteerd met het meest geschikte plan. Hiervoor
gaat Staatsbosbeheer circa 1 hectare grond (van het 106 hectare groot gebied) bij het speelbos aan
de stichting in gebruik geven. De opbrengsten worden aangewend voor beheer en onderhoud van Nieuw
Wulven. In deze ontwikkeling werken de gemeenten Houten en Bunnik, provincie Utrecht, en
Staatsbosbeheer nauw samen.
Stichting Natuurlijke Recreatie
De stichting is een initiatief van twee ondernemers. Zij willen in Nieuw Wulven een plek creëren waar
iedere leeftijdscategorie op een laagdrempelige, speelse en sportieve wijze kan kennis maken met de
bijzondere natuur en cultuur. Denk aan thema’s als bijvoorbeeld de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de
Limes in het Kromme Rijngebied. In het plan is uitbreiding van het bestaande speelbos voorzien, een
aantal kleinschalige, gratis toegankelijke sportieve en educatieve faciliteiten en een mini-klimpark met
een passende horecagelegenheid. Daarnaast wil de stichting bestaande ruiterroutes, wandel- en
fietspaden uitbreiden.
Mede namens de gemeenten Houten en Bunnik, provincie Utrecht en Stichting Natuurlijke Recreatie
heten wij u graag welkom op 6 juni. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan Vrielink,
projectleider Nieuw Wulven, via j.vrielink@staatsbosbeheer.nl.
Met vriendelijke groet,

ir. W.R.J. Neutel
hoofd Staatsbosbeheer Utrecht
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