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Beste beheerders van onze natuurgebieden, 

De zuidelijke Veluwezoom, van Wageningen tot Dieren, wordt wel het Gelders Arcadië genoemd. Een  

van de mooiste gebieden van Nederland, met een zeer hoge rijkdom aan planten en dieren. Door de 

coronaperikelen zoeken nu veel meer mensen dan vroeger hier hun ontspanning in de open lucht. 

Dit leidt tot verhoogde verkeersdruk en tot ernstige verstoring van de natuur.   

 

Het is natuurlijk geweldig dat veel mensen genieten van de natuur. Maar bepaalde vormen van 

recreatie gaan ten koste van de natuur zelf. Voorbeelden zijn mountainbikers die overal doorheen  



jagen en zich ver buiten het voor hen bestemde parcours begeven, honden die onaangelijnd loslopen 

waar dat niet is toegestaan, wandelaars die buiten de paden de rustgebieden van wild ingaan. 

Daardoor laat het wild zich verjagen. Soms komen dieren daardoor in aanvaring met een auto. 

Reptielen en amfibieën worden platgereden, rottend hout met daarin zeldzame insecten als het 

vliegend hert worden verpulverd, en er is ernstige bodemerosie - ook van archeologische structuren. 

Dit gebeurt allemaal, mede doordat er nauwelijks handhavend wordt opgetreden. Niet alleen de 

natuur heeft te lijden, ook de vele bezoekers die op een rustige en gepaste manier willen genieten 

lijden onder het wangedrag van mederecreanten. Sommigen mijden de natuurgebieden zelfs in het 

weekend en bij mooi weer, omdat ze niet wensen te worden geconfronteerd met de grote 

recreatiedruk en het wangedrag van sommige recreanten.  

 

Gelders Arcadië valt grotendeels onder Natura-2000 en u, als beheerder en toezichthouder van deze 

natuurterreinen, heeft de wettelijke plicht de daarin voorkomende habitats en beschermde soorten 

in ‘een goede staat van instandhouding’ te houden. Jaap Dirkmaat (Vereniging Nederlands 

Cultuurlandschap) legt dat in de volgende blog op youtube op voortreffelijke wijze uit: 

https://www.youtube.com/watch?v=nrxYrhhJxrg. Het is vanuit die plicht niet te verdedigen dat 

terrein-beherende-organisaties de verstorende activiteiten niet alleen tolereren, maar zelfs 

faciliteren, bijvoorbeeld door het openen van nieuwe parkeerplaatsen en het aanleggen van 

mountainbikeroutes. Wij roepen u daarom op per direct handhavend op te gaan treden. Wij 

verzoeken de provincie Gelderland om hier tijdelijk extra geld voor beschikking te stellen uit het 

coronanoodfonds. Tevens vragen wij met klem niet langer mee te werken aan maatregelen die tot 

een verhoogde druk op de natuur leiden, zoals de aanleg van nog meer parkeerplaatsen en 

mountainbikeroutes in deze regio. Tot slot dringen wij erop aan kwetsbare natuurgebieden geheel 

voor mountainbikers af te sluiten.  

 

Dat deze maatregelen zullen leiden tot verminderde recreatiemogelijkheden van bepaalde groepen, 

betekent dat er weer ruimte komt voor de echte natuurliefhebber. Die kan dan wandelend of rustig 

fietsend de natuur in. Of ergens zittend genieten van het uitzicht, de rust, het gezang van vogels. 

Natuurrecreatie die past in Natura-2000. Laten we zuinig omgaan met dat kleine beetje natuur dat 

we nog hebben en kom op voor de echte natuurliefhebbers, de beschermde habitats, de beesten en 

de planten.  
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