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Extra nieuwsbrief
Bestuursstandpunt Concept Recreatiezonering Veluwe
Dankzij het harde en vele werk van de leden van de werkgroep
recreatiezonering van Kootwijk Vooruit, maar ook vele anderen,
waaronder Kootwijk Groen, is onderstaand advies tot stand
gekomen.
Als eerste wil het bestuur iedereen bedanken die zich zo hard heeft ingezet, en ook een groot
compliment geven voor het resultaat: waarin een klein dorp groot kan zijn!
Mede door de inspanningen vanuit ons dorp Kootwijk:
kregen inwoners op de Veluwe een stem in de plannen,
is in het project extra tijd uitgetrokken om met inwoners te praten,
komt er in boswachterij Kootwijk geen verlengd broedseizoen,
worden tussentijds geen paden tijdelijk afgesloten zonder overleg vooraf met Kootwijk
Vooruit,
is de toegang tot het Kootwijkerzand vergroot ten opzichte van het eerste voorstel (waarbij er
geen toegang was tegenover Landgoed Kerkendel),
blijft er het jaar rond toegang tot het Kootwijkerzand, en is ook in het broedseizoen een
oversteek over het zand mogelijk (dit gaat ons nog niet ver genoeg, zie later in deze
nieuwsbrief),
krijgen mensen in boswachterij Kootwijk iets meer ruimte dan de maaswijdtekaarten
vroegen, en
is bij invulling van de maatregelen rekening gehouden met de wens van inwoners om
rondjes te kunnen blijven lopen/fietsen/rijden (we wensen nog meer rondjes, zie later in deze
nieuwsbrief).
Het concept Recreatiezonering Veluwe van de provincie Gelderland heeft grote gevolgen voor
de inwoners van Kootwijk. Iedereen die in Kootwijk woont beseft dat we goed moeten zorgen
voor de natuur. Maar iedereen die hier woont wil ook graag kunnen vertoeven in die mooie
omgeving die we hier hebben. We zijn van mening (en dat blijkt ook uit onderzoek) dat de
inwoners prima in staat zijn om dit op gepaste wijze te doen, met eerbied voor de natuur.
Gebleken is dat de inwoners, als er maar goed overleg is, ook bereid zijn enige concessies te
doen om de rust voor de natuur te vergroten waar dat nodig is. Als deze maatregelen echter
disproportioneel zijn, gezien het te verwachten effect op de natuur, kunnen we daar niet mee
instemmen.
Dit heeft geleid tot de volgende standpunten:
Standpunten
De standpunten van Kootwijk worden beschreven aan de hand van de volgende thema’s:
toegang tot het Kootwijkerzand, de beschikbaarheid van paden, Loofles, monitoring van de
effecten, zorg over recreatie-ontwikkeling en een aantal specifieke zaken die nog onvoldoende
precies zijn afgesproken.
De belangrijkste algemene opmerking die we willen maken, is dat de grootste oorzaken voor de
teruggang van de natuur op de Veluwe niet worden aangepakt: de stikstofdepositie, verdroging
en het beheer. De focus op recreatiezonering om de teruggang van de natuur op de Veluwe aan
te pakken is een zwaktebod.
Wij verwachten van de provincie concrete uitspraken over de acties die de komende
jaren zullen worden ondernomen om juist die belangrijke oorzaken aan te pakken.
1. Het Kootwijkerzand moet gedurende het gehele jaar openblijven.
Het voor de inwoners van Kootwijk meest ingrijpende plan is het beperken van de toegang tot
het Kootwijkerzand. Het gaat om het volledig afsluiten van een gedeelte van het Kootwijkerzand
in het broedseizoen, en daarnaast het beperken van de toegang op de rest van het
Kootwijkerzand tot alleen de onbegroeide gedeelten. Deze maatregelen worden voorgesteld om
de boomleeuwerik voor de Veluwe te kunnen behouden. Waarom vinden wij dat de
voorgestelde maatregelen niet alleen disproportioneel maar ook ineffectief zijn?
De belangrijkste oorzaken voor de teruggang van de natuur op de Veluwe worden niet
aangepakt: de stikstofdepositie, verdroging. Ook met ingrepen in het beheer kan veel
worden gewonnen. Er wordt in het plan alleen gefocust op de (recreatie)druk. Het is zeer de
vraag of deze focus zal leiden tot een verbetering van de natuur als de belangrijkste
oorzaken niet worden aangepakt. Het is niet alleen dweilen met de kraan open, maar dat
dweilen gebeurt ook nog eens met een klein sponsje.
De stand van de boomleeuwerik (als enig overgebleven vogelsoort van het open zand, de
overige vogelsoorten van het open zand zijn voor de Veluwe feitelijk al opgegeven) is juist op
het Kootwijkerzand bij het huidige openstellingsbeleid als één van de weinige plekken
stijgend. Het lijkt erop dat de reflex is om dit gebied dan maar extra te beschermen, mede
omdat andere potentiële broedplekken op de Veluwe extra onder druk staan. Wat ons betreft
is deze reflex in de eerste plaats niet nodig (want de boomleeuwerik doet het nu goed), maar
vooral ook op het verkeerde gebied gericht: als er dan gedweild moet worden, doe het dan
op plekken waar het echt nodig is.
Uit eigen onderzoek van Kootwijk Groen is gebleken dat de huidige recreatiedruk zeer
beperkt is en zich op natuurlijke wijze langs bestaande wandel- en ruiterpaden afspeelt. In
het gesprek met de auteur van het SOVON-rapport en Staatsbosbeheer is dit door hen
bevestigd, maar in hun visie is iedere verstoring er één te veel. Dit is wellicht begrijpelijk
vanuit hun perspectief, maar (breder kijkend) gaat het hier hoogstens om een extra druppel
uit de kraan die zo wordt opgedweild. Deze maatregelen gaan er niet voor zorgen dat de
broedstand van de boomleeuwerik verder verbetert: daar zijn andere ingrepen voor nodig.
Daarom zijn deze maatregelen disproportioneel en moeten deze van tafel!
2. Alternatief wandelroutes
In het plan is voorzien in het afsluiten van een groot aantal wandelpaden rondom Kootwijk, om
rustgebieden te creëren. Wij kunnen hier alleen mee leven, op voorwaarde dat rondom
Kootwijk ruim voldoende mogelijkheden blijven om rondjes te lopen, anders dan langs de
grote doorgaande routes. Staatsbosbeheer heeft hierover een voorstel toegezegd, dit is
echter nog niet ontvangen. De werkgroep recreatiezonering heeft tot nu toe zeer constructief
meegedacht in het vinden van oplossingen en zal dat blijven doen.
Een tweede aandachtspunt bij dit onderwerp is dat op geen enkele wijze rekening is gehouden
met de cultuurhistorische betekenis van sommige paden op de Veluwe (zoals de
Hessenpaden). Wij verwachten dat het voortbestaan van deze paden wordt meegewogen
de plannen en dat deze niet zomaar afgesloten worden.
3. Ruiterpad Kootwijkerduin
In het concept is voorzien in het afsluiten van het ruiterpad ten noorden van Kootwijkerduin.
Hierover is uitgebreid overleg gevoerd en gekeken naar alternatieven. Deze zijn in ontwikkeling,
maar afhankelijk van besluitvorming van de provincie (het gaat o.a. om het verplaatsen van een
zwartwildkerend raster). Wij willen het huidige ruiterpad in stand houden totdat het door de
werkgroep en Staatsbosbeheer gezamenlijk ontwikkelde alternatief is gerealiseerd.
4. Loofles
Het moet mogelijk blijven om op Loofles te blijven schaatsen. Dit is al toegezegd maar
moet nog worden bevestigd.
Daarnaast is er ook de wens voor een doorwaadplaats voor paarden elders, daar dit op Loofles
niet is toegestaan.
5. Monitoring
Er is niet bekend wat de beoogde maatregelen precies voor natuurwinst opleveren. De
modellen die bij de onderbouwing zijn gebruikt, leveren geen exacte voorspellingen op. Ook
veranderen de omstandigheden. Daarom is evaluatie en monitoring van de maatregelen nodig.
Het baart ons grote zorgen dat monitoring nog niet georganiseerd en gepland is.
Wij verwachten plannen en ook concrete toezeggingen van de provincie over zorgvuldige
monitoring:
Met een tevoren afgesproken frequentie de maatregelen evalueren en eventueel bijstellen of
afschaffen. Het gaat hier ook om de werkbaarheid en de gevolgen voor de inwoners.
Monitoren van het effect van de maatregelen: leveren deze de natuurwinst op die bedoeld
werd.
6. Recreatie ontwikkeling
Er bestaat grote zorg bij de inwoners van Kootwijk dat het afsluiten van bepaalde gebieden op
de Veluwe, zoals rondom Kootwijk, als wisselgeld wordt gebruikt om elders op de Veluwe ruimte
te geven aan (grootschalige) recreatie ontwikkeling, gezien de toenemende betekenis van de
Veluwe als toeristische bestemming. Het moet niet zo zijn dat de ontwikkeling van
recreatievoorzieningen tot gevolg heeft dat de bewegingsmogelijkheden van de inwoners
van Kootwijk wordt beperkt.
7. Overige zaken
Er is nog een aantal zaken voor de lange termijn waarover overleg is gevoerd met
Staatsbosbeheer. Het gaat daarbij over een aantal specifieke onderwerpen:
Uitwerken plan ruiterroutes, krimp is nodig op enkele plaatsen omdat het netwerk te dicht of
dubbel is;
Onderzoek splitsing recreatief gebruik paarden Kootwijk en MTB bij Ugchelen en
Hoenderloo;
Bij Ugchelen/Hoenderloo zal verkend worden hoe het MTB-tracé gezoneerd, verbeterd en
aantrekkelijker gemaakt kan worden;
Uitwerken plan voor herinrichten recreatiepaden in de omgeving van Hoog Buurlo en Radio
Kootwijk. Dit gaat o.a. om bewegwijzering Radio Kootwijk voor wandelaars vanaf Hoog
Buurlo achter het dorp langs;
Onderzoek mogelijkheden verhogen fietscomfort op/langs de Asselseweg in combinatie met
groot onderhoud en vergroting van de maaswijdte op de heide;
In Loobosch/Prins Hendrikbos mogelijkheden voor maaswijdtevergroting in oude dennenbos
en omgeving bosreservaat onderzoeken. Er zijn nu (te) veel smalle paden als
mountainbikeroute;
Fietspadenplan herijken en uitvoeringsplan opstellen door Staatsbosbeheer i.o.m.
gemeenten. Het door de werkgroep recreatiezonering voorgestelde alternatief voor de
Noorderheideweg wordt hierbij betrokken;
Parkeerplaatsen A1 paardvriendelijker maken en beter doorverwijzen. Er dient voor gezorgd
te worden dat de capaciteit groot genoeg is om parkeeroverlast in dorp te voorkomen. Ook
heeft de werkgroep zorgen over de effecten van plannen voor betaald parkeren in (andere)
natuurgebieden (waterbedeffect, wildparkeren).
Voor al deze punten geldt dat Kootwijk betrokken dient te worden bij de verdere
ontwikkeling en uitwerking.
Het bestuur van Kootwijk Vooruit
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