LANDSCHAP
INRICHTING
Beter evenwicht Natuur - Cultuur - Recreatie
Beleid in Nationaal Park is teveel gericht op recreatie
Natuur is een consumptie artikel geworden
INRICHTING
NATUURGEBIED
VERSNIPPERING

- natuur in het algemeen is te veel versnipperd door wegen en menselijke
activiteit (te weinig aaneengesloten gebieden)

COMMUNICATIE
BEHEER
Betere communi- Gemeenschappelijk beheersdoel formuleren voor de verschillende
catie met bewoinstanties (Gemeenten, waterschap, Nat.moumenten SBB)
ners en deze beAgrariërs compenseren?
trekken
bij
beINRICHTING
INRICHTING GEBIED
BEHEERS-MAATREGELEN
AFSTEMMING
REGELS en
heer
CULTUUR-GEBIED
VOOR RECREATIE
en FINANCIEN
HANDHAVING
KLACHTEN EN OPMERKINGEN OVER DE GANG VAN ZAKEN IN HEDEN EN VERLEDEN
RECREATIEDRUK

KOEIEN

- groot deel van gebied
is van oorsprong agrarisch - men wil in de
graslanden graag koeiKAPPEN
en in de wei zien
- er is in het Noordlaarderbos te veel en (verlevendiging van het
te snel gekapt - te open geworden - te landschap)
rommelig na kapfase
WATERSNIP
WATERPEIL
- er zijn minder water- afgelopen 30 jaar is waterpeil in het
snippen doordat er
gebied met een meter gedaald; met
minder koeien zijn
grote gevolgen voor flora en fauna
- bemesting en modderiBEKENDE KLAAGZANG VAN BOEREN
ge vertrapte grond heb- er zijn teveel vossen en teveel ganzen ben gunstige werking
- de ganzen eten al het gras op; daar
op watersnip - meer
moeten de boeren dan weer compen- voedsel
satie voor krijgen; allemaal verspilling

ONVOLDOENDE

MAAIBELEID

AFSTEMMING

REGELS EN HANDHAVING

BESPARINGEN OP
ONDERHOUD +
WINST VOOR
DE NATUUR

HANDHAVING BETER

- recreatiedruk is hoog;
INFORMATIE
- te strak en te frequent maaibe- INSTANTIES
- mensen houden zich
vooral in weekeinden
- bewoners niet altijd
leid van bermen, sloten en dij- - er is onvoldoende af- niet aan de regels:
- steeds meer wandelaars en geïnformeerd over
stemming tussen de
ken
•ruiters buiten
mountainbikers
vormen van beheer INZET GROTE GRAZERS
verschillende behede paden
- loslopende honden; slecht of veranderingen
- angst dat te veel grote grazers
rende instanties
•mountainbikers
voor vogelstand
(kappen, aanleg pade ondergroei verarmen en
(gemeenten, Natuurin bos
- rondslingerend afval
den, afschieten wild) daardoor eentonig maken
monumenten, SBB,
•loslopende honden
BEWONERS
- aantal bewoners was
waterschap)
•geen respect voor
- bewoners mijden zelf het
niet geïnformeerd
eigendomsgrenzen
bos op drukke dagen
over paardenpad
•dumpen van afval
WENSEN VAN RUITERS
door bos
- er zijn te weinig hand- meer variatie in paden
havers
- Westerseweg is te recht;
zou hier en daar via een
bocht een stukje aan de
weilandkant van de houtwal kunnen lopen.

SUGGESTIES VOOR VERBETERING IN DE TOEKOMST
ECOLOGISCHE VERBINDINGEN

- ecologische verbindingen binnen het
gebied (maar ook naar buiten toe)
- vloeiender overgang Noordlaarder
bos-Westerlanden, b.v. door volgen
hoogtelijnen of bodemtypes

ERFGOED

- instand houden erfgoed
- raadplegen oude kaarten
- vroeger parkachtig
landschap
WATERPEIL
(“Laar”=bosweide)
- opheffen kades Dr.Aa ; verhogen wa- - oude wegen in stand
terpeil; actieve inspaning om verloren houden
gegane flora en fauna terug te krijgen. - weilanden met koeien
- fietspad kan ook gelegd worden over - solitaire bomen terugeen “dijk” die op holle rioolbuizen
brengen
rust; zo kan het water er onderdoor
ONLANDEN
(toegepast in New Forest).
- Onlanden: Wilde Veen
RUSTGEBIEDEN
is hiervan nog een
- meer rustgebieden
voorbeeld
- inventarisatie van gebieden met hoge - nagaan of er meer van
intrinsieke natuurwaarden en deze
dit soort plekjes zijn die
vrijwaren van recreatie.
de bestemming Onland
OPSLAG VAN BOSJES STIMULEREN
kunnen krijgen en daarAAN WESTKANT AA
mee gevrijwaard wor- om snelweg en trein aan zicht te ontden van ieder beheer.
trekken (treinviaduct en benzinepomp)

GEEN VERDERE
ONTSLUTING

BETERE INFORMATIE

- informatie naar be- na fietspad Okkenveen
woners en belanggeen verdere grooetschali- stellenden over
ge ontsluiting
plannen
- terughoudend met recla- - bewoners Beslotenme voor het gebied (is te
veense weg waren
vol)
niet op informatiea- niet te veel paden binnen
vond; ook hun mehet gebied zelf
ning vragen over
WEREN VAN VERKEER
eventuele afsluiting
- bewoners willen graag
zandwegen
zandwegen autoluw
GELEIDE RECREATIE

- geleide recreatie; kwetsbare delen ontzien
AFVALPROBLEEM

- afvalbakken nodig als oplossing voor afval - of
daaardoor juist meer
troep?

ZANDWEGEN

- Westertseweg afsluiten voor
doorgaand gemotoriseerd verkeer; m.u.v. invaliden en bestemmingsverkeer
- Duinweg autoluw
- asfalt Westertseweg en eventueel laatste stuk klinkers Tolhuisweg weghalen

- financieel: onderhoud zandwegen,
duurder of goedkoper dan asfalt?
- suggestie: 50% van
slootkanten maaien;
PARKEERVOORZIENINGEN
de kostenbesparing
- kleinschalige onverharde parkan gebruikt worden
keerplaatsen aan randen geom maaisel af te voebied (Golf-Oorsprongren (afvoeren maaisel
Blankehoeve-Vijftig Bunder)
beter voor flora; verTERREINEN VERBINDEN
schraling)
- verbinden terreinen van ver- 50% maaien geeft
schillende beheerders
veel meer kansen
- wegnemen barrières
- meer natuurlijke overgang door voor vogels en ander
begrazing drogere delen in rui- klein gedierte
mer gebied (niet per weiland); - niets doen is de
goedkoopste vorm
nattere delen maaien
van beheer

- betere handhaving regels bij overtredingen;
duidelijke afspraak welke instantie handhaaft
BEWUSTWORDING
BEZOEKERS

- mensen bewust maken
van waarde van het gebied d.m.v. informatieborden
- verzoek dijk niet te betreden (met uitleg)
- verzoek mountainbikepad of speciaal ruiterpad niet te bewandelen
(voorkomt ergernis)
BETROKKENHEID

- betrokkenheid bij het
gebied stimuleren
- natuureducatie voor kinderen uit de omgeving

