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Originele tekst:
DILEMMA’S
In sommige gebieden gaan groene recreatie en het beschermen van natuurwaarden
niet samen.
Een vrije toegang na zonsondergang is gunstig voor hardlopers, maar kan dieren
verstoren. Soms hebben recreanten tegengestelde belangen, zodat ze elkaar in de
weg zitten. Hengelaars en kanoërs zitten in elkaars vaarwater. Rolstoelers,
balsporters en vrijwel alle andere recreanten hebben last van hondenpoep, omdat
hondenbezitters de rommel van hun huisdier lang niet altijd opruimen. In zulke
gevallen is een afweging van belangen nodig en kan een zorgvuldige routestructuur
of een andere vorm van zonering uitkomst bieden. Bij het kanoën op de
Heiligenbergerbeek is een keus nodig. Volgens de beleidsvisie voor de ‘GroenBlauwe Structuur’ mag de natuur in ecologische verbindingszones niet leiden onder
de recreatie. Bij het brede Valleikanaal vormt het kanoën geen probleem, maar in de
relatief smalle Heiligenbergerbeek kunnen boten broedende ijsvogels en watervogels
gemakkelijk verstoren
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Titel amendement:
Voldoen aan de ambitie ‘natuur behouden en versterken’ in de ecologische
verbindingszone Heiligenbergerbeek
Nieuwe tekst:
DILEMMA’S
In sommige gebieden gaan groene recreatie en het beschermen van natuurwaarden
niet samen. Een vrije toegang na zonsondergang is gunstig voor hardlopers, maar
kan dieren verstoren.
Soms hebben recreanten tegengestelde belangen, zodat ze elkaar in de weg zitten.
Hengelaars en kanoërs zitten in elkaars vaarwater. Rolstoelers, balsporters en vrijwel
alle andere recreanten hebben last van hondenpoep, omdat hondenbezitters de
rommel van hun huisdier lang niet altijd opruimen.
In zulke gevallen is een afweging van belangen nodig en kan een zorgvuldige
routestructuur of een andere vorm van zonering uitkomst bieden.

Uitgebreid is gesproken over zonering voor natuur en recreatie rond de
Heiligenbergerbeek. In de participatie voor de Groenvisie, voor de Groen-Blauwe
Structuur en voor ‘Park Randenbroek e.o.’ is steeds prominent aanwezig geweest dat
de natuurwaarden niet in de waagschaal mogen worden gezet door nieuwe beslagen
op de ruimte door andere functies, zoals (groene) recreatie. Het niet toelaten van
kanoën op de Heiligenbergerbeek is in die participaties als voorbeeld besproken. De
Heiligenbergerbeek is een ecologische verbindingszone. In deze zone staat de natuur
voorop. Een van de doelen van de beleidsvisie voor de ‘Groen-Blauwe Structuur’ is
‘het behoud en versterken van de natuurwaarden’. De zeldzame ijsvogel die langs de
beek voorkomt, vormt een icoon voor Stadspark Het Beekdal. De oevers zijn
onlangs speciaal voor de ijsvogel ingericht, met o.a. ijsvogel-broedwanden direct
aan de beek. De natuuroevers zijn speciaal voor o.a. de ijsvogels ingericht; via
zonering is een scheiding aangebracht tussen de vele mogelijkheden voor recreatie
en de kwetsbare oevers en de beek, die bestemd zijn voor de natuur. Het publiek
wordt met een educatief bordje gewezen op de kwetsbaarheid van de beekzone, met
speciale aandacht voor de ijsvogel.
Volgens de beleidsvisie voor de ‘Groen-Blauwe Structuur’ mag de natuur in
ecologische verbindingszones immers niet lijden onder de recreatie.
In de participatie voor de Groenvisie is aangegeven dat bij het brede Valleikanaal
het kanoën geen probleem vormt, maar dat in de relatief smalle Heiligenbergerbeek
daarentegen de boten broedende ijsvogels en watervogels gemakkelijk kunnen
verstoren.
De beek is bovendien steeds meer beleefbaar geworden; er zijn vele recreatieve
functies bijgekomen. Hier zijn al diverse zones aangewezen: een natuurspeelplaats
op de natuuroever van de ecologische verbinding, een beleef-steiger tot aan de beek,
bruggen zijn aangelegd om de beek en oevers meer te beleven. Bovendien is de
zichtbaarheid van de beek versterkt door de kap van honderden bomen, het broekbos
waar de ijsvogel kon schuilen is gekapt: het gebied is openbaar toegankelijk
geworden. De (openbare) Waterlijn en de Water-scouting van Cay Noya gebruiken
de beek wel; voor hen wordt een uitzondering gemaakt. Kortom: er zijn voldoende
recreatiemogelijkheden; er moet ook ruimte blijven voor de ijsvogel/watervogel.
Gun de ijsvogel/watervogel ook zijn zone. En van het zien van de ijsvogel genieten
we bovendien allemaal: ook dat is (groene) recreatie!
Toelichting:
1. - Verbetering taalfout (‘leiden’ moet zijn: ‘lijden’)
2. - Betere weergave van de discussie en het beleid: keuze voor bescherming van de
kwetsbare natuur tegen recreatiedruk.
Ad 1. Taalkundige aanpassing:
“Volgens de beleidsvisie voor de ‘Groen-Blauwe Structuur’ mag de natuur in
ecologische verbindingszones niet leiden onder de recreatie.”, staat er. Moet zijn: de
natuur in de ecologische verbindingszone mag niet lijden onder de recreatie.
Ad 2. Betere weergave van de discussie en het beleid m.b.t. bescherming van de
kwetsbare natuur tegen recreatiedruk.
De bewoording ‘Er is een keus nodig’, kan het misverstand oproepen dat er nog een
keuze moet worden gemáákt m.b.t. het wel of niet toelaten van kanoën langs de pas

aangelegde kwetsbare natuuroevers. Maar er is in de discussie al een keus gemaakt.
Dat wordt weliswaar aangegeven met de bewoordingen ‘In sommige gebieden gaan
groene recreatie en het beschermen van natuurwaarden niet samen.’ En met: ‘in de
relatief smalle Heiligenbergerbeek kunnen boten broedende ijsvogels en watervogels
gemakkelijk verstoren.’. Maar de woorden ‘er is een keus nodig’ kan twijfels
oproepen. Vandaar dat in het amendement de uitleg is toegevoegd zoals die in de
discussie is besproken, inclusief het beschermende beleid:
Uit diverse participaties, voor de Groenvisie, voor de Beleidsvisie Groen Blauwe
Structuur en voor het Heiligenbergerbeekdal, o.a. kwam dat kanoën en andere
mogelijk verstorende recreatie niet moeten worden toegevoegd aan de vele
recreatiemogelijkheden die er al zijn en die al zijn toegevoegd aan het Beekdal. De
druk op de kwetsbare natuur langs de ecologische verbindingszone wordt anders te
groot. De Beleidsvisie Groen Blauwe Structuur vormt het toetsingskader; het doel is
om de natuurwaarden van het Beekdal te behouden en versterken. De
Heiligenbergerbeek is speciaal voor de ijsvogel aangepast met nestgelegenheden en
verbod voor honden-uitlaten op de oevers. Laten we de ijsvogel dan niet vervolgens
gaan verstoren door te kanoën langs zijn nest en in zijn vlieg- en fourageerroute. Het
verlaten van het nest, mislukte broedgevallen of zelfs het verdwijnen van de ijsvogel
uit het gebied kunnen het gevolg zijn. Dat strookt niet met de ambitie om de natuur
te behouden en te versterken in het Beekdal.

