
Onderwerp: Re: marathon oostvaardersplassen
Van: "Vogel- en Natuurwacht \"Zuid-Flevoland\"" <secretariaat@vogelwach�levoland.nl>
Datum: 2-11-2009 14:04
Aan: "Pim Julsing" <pimjulsing@orange.nl>

Beste Pim,

 
We hebben contact gehad met Jan Rietveld, de initiatiefnemer.
De marathon gaat over het fietspad rond de Oostvaardersplassen (Knardijk, langs de lage Vaart, Jan vd Boschpad en
Oostvaardersdijk), met de start en finish bij de camping bij het Bovenwater in Lelystad. Er wordt niet met auto's over het fietspad
gereden. Om de 5 km komt er een verzorgingspost, die met de fiets bevoorraad wordt. Hij verwacht maximaal 50 deelnemers;
voor dat aantal heeft hij ook een vergunning vd gemeente Lelystad. SBB heeft geen bezwaar. Hij heeft geen contact met de
provincie gehad over de NB-wet.
In reactie hebben we hem gezegd dat we met deze kleinschalige opzet geen probleem hebben, maar dat dat anders zou zijn als
het groter zou zijn of in de toekomst groter zal worden opgezet.
Gezien het feit dat SBB in deze (i.t.t. bij de schaatsmarathon) geen initiatiefnemer is en er binnen de grenzen van de OVP alleen
van het normaal ook altijd opengestelde en op topdagen (bijv. met vogelaars) ook al vrij drukke Jan vd Boschpad gebruik wordt
gemaakt, zien wij onvoldoende aanleiding om nu een brief naar SBB te sturen.

 
Met vriendelijke groet,
Wim Kleefstra
voorzitter Vogel- en Natuurwacht "Zuid-Flevoland"
tel. 036 - 534 78 32
e-mail: secretariaat@vogelwachtflevoland.nl
postadres: Lijzijde 25, 1316 VG Almere
www.vogelwachtflevoland.nl
 
----- Original Message -----
From: Pim Julsing
To: secretariaat@vogelwachtflevoland.nl
Sent: Sunday, October 25, 2009 8:23 PM

Subject: marathon oostvaardersplassen

Dag,

 

Vorig jaar heb ik al tandenknarsend moeten toekijken hoe de Oostvaardersplassen decor werden van een mediaspektakel annex schaatswedstrijd.

Echter volgens onderstaand persbericht blijkt dat zelfs half april de natuur geen rust krijgt.

Kan de Vogel-en natuurwacht (ik ben hier tevens lid van) geen bezwaarbrief schrijven aan Staatsbosbeheer.

In afwachting van je antwoord,

 

Pim Julsing

 

Persbericht:

 

Bijna iedere provincie heeft wel een marathon. In Flevoland is dit niet het geval. Volgend jaar komt daar verandering in. Op 18 april komt Jan Rietvelt, trainer bij atletiekvereniging
Spirit, met de eerste natuurmarathon in Lelystad. De route zal lopen door de Hollandse Hout en de Oostvaardersplassen. De aanmeldingen voor deze hardloopwedstrijd stromen
al binnen. 'We hebben er op dit moment ongeveer veertig aanmeldingen. Bij vijftig stoppen we met het opnemen van de deelnemers. Het idee van de marathon ontstond toen ik
een tijd geleden samen met een vriend door de bossen liep', vertelt hij. Op het moment dat hij de plannen voor het grote evenement had uitgewerkt, kreeg Jan Rietvelt talloze
mooie reacties. 'Ik hoor van iedereen alleen maar positieve reacties. Ik krijg ook van verschillende instanties veel hulp aangeboden', zegt hij enthousiast.

De marathon heet natuurmarathon omdat de route door twee mooie stukken Lelystadse natuur gaat. 'Als je hier hardloopt, wordt je één met de natuur. Je zet al je problemen van
je af, waardoor je kunt genieten van het hardlopen. Het is een verrijking voor je geest'. De start en de finish beginnen en eindigen bij 't Oppertje. Voor mensen die nog niet
ervaren zijn met het lopen van marathons is een oplossing gevonden. 'Deelnemers kunnen vanaf 9 januari meedoen met gratis trainingen. Professionele begeleiders zullen hier
aanwezig zijn'. De trainingen worden steeds op verschillende routes uitgeoefend. Één van de locaties is de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. De inschrijfkosten voor de
natuurmarathon bedragen 7,50 euro. Voor meer informatie of inschrijvingen: 06-12074172
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