Aanwijzingsbesluit honden
Nessebos, Rundereiland LBB en Plas-dras
Eendragtspolder
Verslag bijeenkomsten 20 en 21 september 2021
Vanwege de Coronapandemie konden maximaal 60 mensen in de ruimte worden toegelaten.
Omdat er zich meer dan 100 mensen aangemeld hebben, is besloten de avond tweemaal te
organiseren.
Dit verslag is een weergave van de gesprekken die hebben plaatsgevonden tijdens beide
avonden.
Het programma van beide avonden was identiek.
Dit verlag is geen chronologisch verslag van de discussies, maar de onderwerpen zijn
gebundeld weergegeven.
Dit verslag kan het beste aan de hand van de presentatie gelezen worden.
Sommige onderwerpen zijn slechts op één avond besproken. Dit is aangegeven met de
datum waarop dit besproken is (20-9 of 21-9)
De presentatie is bij beide avonden niet volledig besproken. Besloten is om het laatste deel
te behandelen in een aparte kleine werkgroep.
Bij de tweede avond is een extra onderzoeksrapport opgenomen in de presentatie:
Broedvogelonderzoek Eendragstpolder 2018 dat is uitgevoerd in opdracht van de Provincie
Zuid-Holland.
Bij de eerste avond wees Frank Jongeneel op een disclaimer in het rapport van
Waardenburg over Honden inde natuur, waardoor dit rapport niet behandeld kon worden bij
de presentatie. Bij de tweede avond is dit rapport wel behandeld nadat opdrachtgever
gemeente Amersfoort en bureau Waardenburg toestemming hebben gegeven voor het
gebruik van dit rapport.

Wie komt waarvoor?
Erik Rumpff vraagt vanuit welk belang de deelnemers naar deze avond zijn gekomen.




Ca 90% van de aanwezigen heeft een hond en laat deze uit in een van de
gebieden
Ca 20% van de aanwezigen is hier vanwege de natuurbelangen
Ca 50% komt voor beide

Deze verhoudingen waren bij beide avonden ongeveer gelijk.

Nessebos (21-9)
De bebording in het Nessebos is volgens Staatsbosbeheer (nog) niet juridisch onderbouwd.
Met het aanwijzingsbesluit willen we dit rechtzetten. Staatsbosbeheer zal hier niet op
handhaven tot het besluit is genomen. Aanwezigen verzoeken om deze borden weg te halen
totdat het besluit is genomen. Dat kan bijvoorbeeld door er tijdelijk een zak overheen te
plaatsen.
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Rundereiland Lage Bergse Bos (21-9)
Erik Rumpff vertelt dat er momenteel een hondenverbod geldt op het eiland. Op de paden
mag men met een aangelijnde hond komen. Dit is echter niet handhaafbaar, mede omdat de
borden steeds worden gestolen. Voorgesteld wordt om voor het hele eiland een aanlijnplicht
in te voeren en het verbod te laten vervallen. Dat betekent een verruiming van de
uitlaatmogelijkheden.
Men vraagt waarom deze maatregelen nodig zijn. Erik Rumpff antwoordt dat de aanwezige
runderen gevaarlijk kunnen zijn als mensen of honden te dichtbij komen of ze lastig vallen.
De beesten bewegen soms onhandig, maar kunnen ook ineens agressief worden. De
maatregel is dus bedoeld voor de veiligheid van mensen en honden.
Een mevrouw vraagt of die runderen dan niet beter weg kunnen. De runderen zijn echter een
attractie voor veel recreanten. Zij geven het gebied kleur. In principe is er voldoende ruimte
voor het uitaten van honden in de rest van het Lage Bergse Bos. Helaas is dat momenteel
beperkt door de aanleg van de A16.
Een deelnemer zegt dat hij mensen uit zijn omgeving gaat vragen hoe ze hier tegen aan
kijken. Hij wil een werkgroepje in het leven roepen om hier vanuit verschillende belangen
over te praten. Erik Rumpff juigt dit initiatief toe.

Plas-dras Eendragtspolder
Onduidelijkheid over de aanleiding voor de zonering
Voor de meeste aanwezige hondeneigenaren is het niet duidelijk waarom de zonering zou
moeten worden ingevoerd, temeer daar het monitoringsrapport van Witteveen en Bos
aangeeft dat de flora en fauna in de plas-dras zich goed ontwikkelt.
Erik Rumpff legt uit dat






Er waarnemingen, meldingen en klachten zijn over loslopende honden die vogels
verstoren of bejagen.
De Wet Natuurbescherming op basis van Europese wetgeving (Vogelrichtlijn)
verbiedt om vogels te verstoren.
Dat deze wet ook een zorgplicht oplegt aan de terreinbeheerder (het Recreatieschap)
Dat Natuur- en Vogelwacht Rotta het Recreatieschap heeft gewezen op deze
zorgplicht.
Dat het schap dus wettelijk verplicht is om maatregelen te nemen.

Het monitoringsrapport laat zien dat het aantal broedgevallen ongeveer gelijk blijft, terwijl de
verwachting is dat het gebied zich verder zou ontwikkelen.
De broedvogelinventarisatie van 2018 (in opdracht van Provincie Zuid-Holland) geeft aan dat
verstoring door honden het aantal broedgevallen in het Plas-dras gebied beperkt. (Dit is
alleen op 21 sept vermeld).
Een algemeen literatuuronderzoek van Bureau Waardenburg geeft aan dat er een duidelijk
verband is tussen honden en verstoring van fauna.
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Doel van de avond
Diverse mensen in het publiek geven aan dat ze het gevoel hebben van te voren vaststaat
wat de uitkomst moet worden van het proces. Mensen willen naar een proces waarin beide
partijen de belangen kunnen delen om samen tot een plan te komen.
De heer Frank Jongeneel wijst op monitoringsrapport Eendragtspolder. Hieruit blijkt dat de
flora en fauna zich hier positief ontwikkelt. Hij vraagt zich af waarom er dan toch maatregelen
genomen moeten worden. Wat is die verstoring? Vragen blijven vaak onbeantwoord. Hij
spreekt van onbehoorlijk bestuur. Hij zegt dat het gebied niet is aangewezen als
natuurgebied en dat een bestemmingsplanwijziging nodig is als de zonering volledig op
natuurwaarden wordt gebaseerd. Hij zegt juridische stappen te gaan ondernemen als het
Recreatieschap besluit het huidige voorstel door te zetten.
Erik Rumpff geeft aan dat het niet gaat over gebiedsbeleid, maar het soortenbeleid uit de
Wet Natuurbescherming en dat daarvoor geen bestemmingswijziging nodig is. Deze
regelgeving is overal en voor iedereen van toepassing.
Mw. Van Tuijl zegt dat verstoring een breed begrip is. De mate van verstoring is hetgeen
naar gekeken moet worden of het invloed heeft op de vogelstand. Er is pas sprake van een
zorgwekkende verstoring als een vogel niet binnen 15 minuten weer op of in de buurt van het
plaats kan terugkeren. Daarnaast als deze verstoring zo blijft moet een vogel de mogelijkheid
hebben iets verderop te kunnen nesten en dan is er verder ook geen probleem. Gezien dit in
de polder mogelijk is, is hier geen sprake van zorgwekkende verstoring. Daarnaast is er deze
zomer al een afsluiting geweest gedurende 4 maanden. Misschien eerst eens dit effect op de
vogelstand af te wachten in plaats van gelijk aanvullende nog meer beperkingen willen
doordrukken.
Erik Rumpff zegt dat we met deze bewonersavonden en het vervolg daarvan in een kleine
werkgroep willen komen tot een gedragen zoneringsplan.
Klachten

Mevrouw van Tuijl heeft via een WOB verzoek inzage gekregen in een lijst van 12
klachten. Hierin zit geen enkele klacht waaruit blijkt dat er overlast is van honden in het
plas-dras gebied. Staatsbosbeheer geeft aan dat dit alleen de officieel geregistreerde
klachten zijn. Daarnaast zijn er meldingen via mail of telefoon en eigen waarnemingen
van boswachters die niet worden geregistreerd.
Uit het publiek komt een aantal meldingen over mensen die hun honden los laten lopen door
rietkragen en zelfs hun honden aanmoedigen om op eenden te jagen. Bij Staatsbosbeheer is
afgelopen week nog een melding binnengekomen met een foto van een jachthond met een
eend in zijn bek. Volgens de bijgevoegde mail heeft deze hond eerst een roerdomp
verstoord.
Een mevrouw in het publiek vertelt dat ze een klacht over 5 loslopende honden, die in
broedseizoen vogels op aan het jagen waren, heeft ingediend. Ze heeft begrip voor een
aanlijnplicht. Mevrouw wil weten waar ze de klachten naar toe kan sturen. Staatsbosbeheer
geeft aan dat de klachten naar rottemeren@staatsbosbeheer.nl gestuurd kunnen worden.
Mevrouw zegt dat er ook veel klachten zijn over wielrenners en andere gebruikers die
overlast veroorzaken. [Om de overlast door Wielrenners op de Rottekade te verminderen
heeft het recreatieschap onlangs het project WielerRotte uitgevoerd om de wielrenners te
wijzen op de overlast die ze veroorzaken en om ze een alternatieve route aan te bieden.]
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Er wordt aangegeven dat vogelaars net zo goed als honden, ook door de rietkragen struinen
waardoor de nesten/vogels ook verstoord worden.
Een mevrouw uit het publiek klaagt over stukken glas in de velden bij Hennipgaarde.
Daarnaast is de recreatiedruk op het gebied erg hoog, ook recreanten als yogaclubs maken
veel gebruik van de 3 losloopvelden in de Hennipgaarde. Hierdoor wordt de mogelijkheid om
met de hond los te lopen beperkt. Mevrouw zegt hierover meerdere malen contact
opgenomen te hebben met Staatsbosbeheer, maar ze heeft geen reactie vernomen.
Gebruikers geven aan dat klachten die bij Staatsbosbeheer binnen komen beter
geregistreerd moeten worden. Staatsbosbeheer gaat hieraan werken.
Enquête
De heer van Stegeren van Staatsbosbeheer legt uit op welke manier hij 50 gesprekken heeft
gevoerd met mensen die honden uitlaten in het gebied. Hij was benieuwd of er draagvlak is
voor een aanlijnplicht als natuurbelangen in het geding zijn. Tot zijn verbazing gaven alle
hondenuitlaters, die hij sprak, aan daar geen bezwaar tegen te hebben. Hij geeft daarbij aan
dat het geen zuivere steekproef is, dat hij geen gebruik heeft gemaakt van een strakke
vragenlijst en dat zijn gesprekken eigenlijk geen enquête genoemd mogen worden. Later
heeft hij nog wel mails gekregen van hondenuitlaters die wel bezwaar hadden tegen een
aanlijnplicht.
De heer Patrick Braams heeft de enquête van Staatsbosbeheer ingezien en zelf een
vergelijkbare enquête gehouden over een eventuele aanlijnplicht in de Eendragtspolder. Hij
heeft bezoekers (wandelaars met en zonder hond, fietsers, vogelaars) aangesproken.
Volgens zijn enquête heeft niemand problemen met loslopende honden en is niemand een
voorstander van een aanlijnplicht. Ook heeft de heer Braams op 5 willekeurige dagen en
tijdstippen het aantal aanwezige recreanten genoteerd. Hieruit bleek dat hondenbezitters met
59% procent verreweg de grootste gebruikersgroep vormden.
Hierop heeft Patrick Braams de heer Van Stegeren uitgenodigd om samen te enquêteren in
het gebied.
Hans Sanders (voorzitter van Natuur- en vogelwacht Rotta) merkt op dat een belangrijke
groep niet mee genomen is in de enquêtes, namelijk de mensen die bang zijn voor honden
en daarom niet meer in het gebied komen.
Aanpak individuen
Aanwezigen vinden dat hondenbezitters en vogelaars die de natuur verstoren als individu
aangesproken moeten worden. Het is niet rechtvaardig dat een grote groep die altijd netjes
en rustig met de hond loopt nu de dupe is van deze rotte appels. In de ogen van de
hondenliefhebbers is het niet eerlijk dat zo’n kleine groep overtreders zo’n grote invloed heeft
op het gebied.
Er is behoefte aan meer toezicht. Staatsbosbeheer geeft aan dat het aantal BOA’s helaas
beperkt is.
Broedseizoen
De aanwezigen begrijpen dat vogels kwetsbaar zijn in het broedseizoen. Men vraagt zich
alleen af waarom er in de winter het gebied afgesloten moet worden. Staatsbosbeheer wijst
op verantwoordelijkheid voor specifieke wintergasten (vogels die in de winter in het gebied
aanwezig zijn). Hondenbezitters geven aan dat wanneer er in het broedseizoen de kern van
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het gebied wordt afgesloten, zoals in 2021 gedaan is, zij alle begrip hiervoor hebben. Ze
vragen zich af waarom dit niet afdoende is.
Hondenstrand Noordoever (20-9)
Vanuit het publiek zijn er vragen over het hondenbeleid op het hondenstrand aan de
Noordoever van de Zevenhuizenplas. Erik Rumpff zegt dat dit buiten het gebied ligt waar we
het vanavond over hebben, maar dat we zeker het hondenstrand zullen betrekken bij de
planvorming voor dit gebied.
Afrastering
De heer Van Leeuwen vraagt of er met een afrastering ( bijvoorbeeld schapenhekken ) een
pad gecreëerd kan worden waardoor een gebied kan ontstaan waar de vogels niet gestoord
worden maar ook wandelaars met of zonder hond vrij kunnen genieten van de omgeving.
Doorpraten in kleine groep
Hondenbezitters vragen naar een avond waarin ze samen met Staatsbosbeheer in gesprek
kunnen om een kaart te maken waarin alle partijen elkaar kunnen vinden
Staatsbosbeheer stelt voor om in een kleine groep het plan verder te bespreken. Mensen uit
de ‘hondenapp’ willen mee denken, mits er niet van te voren al een plan is vastgesteld.
Vanuit verschillende belangengroepen zullen er vertegenwoordigers komen die mee willen
kijken naar een toekomstig besluit waarin alle partijen zich kunnen vinden. Voorgesteld wordt
om vanuit zowel de hondenuitlaters als de natuurorganisaties ieder 3 vertegenwoordigers te
laten deelnemen.
Als de namen bekend zijn, zal Erik Rumpff de bijeenkomst organiseren.
De resultaten zullen worden gedeeld via de website recreatieschaprottemeren.nl en in een
mail naar de deelnemers van deze avonden.
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