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Recreëren in de bossen

1 Recreëer je wel eens in de bossen van Horst
aan de Maas?
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Alleen fietsen en wandelen.
Alleen maar wandelen in de Swolgense bossen en het Brookezer Brook. (ik ben 67 jaar)
Dagelijks
Heerlijk wandelen
Ik vind het zeer belangrijk, dat het natuurschoon alle aandacht krijgt. Zorg voor wandel- en
fietspaden ! Kijk eens in de gemeente Bergen, wat daar allemaal ontwikkeld is op natuurgebied
met vele mogelijkheden voor fietsers en wandelaars.
Omgeving Grubbenvorst - Lottum - Broekhuizen(/vorst)
soms
wandel er weleens, niet vaak
Wandelen ,alleen is het bos straks geen bos meer maar VOGELKERS .
Wandelen met de hond, fietsen door de bossen.
wandelen, o.a. de knopenlopenroute
We wandelen er wel eens, heerlijk!
Wij fietsen er veel
Wij gaan graag in de bossen wandelen
Zeer regelmatig fietsen in de bossen.en op een bankje zitten
Ik heb daarvoor te veel moeite met lopen
Ik recreëer ergens anders!
Vroeger wel met de kinderen
Zeldzaam daar we in onze eigen omgeving nog meer recreatie mogelijkheden hebben
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1.1 Hoe doe je dat? (meerdere antwoorden
mogelijk)
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Bootcamp
Duiken
Eten
Gewoon genieten
Jagen
Jong nederland, zwemles etc
Kijken naar evenementen.
Mennen paarden
Met kleinkinderen
Naar de dieren met de kleinkinderen
Nordic Walking
Op een bankje bij de dierenweide zitten
paard/ponyrijdden
paardensport
scootmobiel
terrasje pakken
voetbal/sporten
vogelcursus geven
wandelen en vissen.
zwemmen
zwemmen
zwemmen in de zomer
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1.2 Ervaar je daarbij wel eens overlast?
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Toelichting
1 Afval in het bos Motor crossen soms geluidsoverlast (jongeren)
1 dat er hondenpoep ligt maar kollen poep veel er zou ook wat aan gedaan moeten worden
1 De muziekfestivals bij de kasteelruïne vindt ik ongepast, voor zowel de mensen die een rust" gebied
op zoeken, als ongepast voor alle dieren die er nog rondlopen/huppelen"
1 Geluid van de autobaan
1 Heel af en toe kom je wel eens een quad of motor tegen in het stiltegebied. Dat is gevaarlijk en
vervelend.
1 Ik ben blij dat deze vraag er nu tussen zit, want de overlast door loslopende honden in de Kasteelse
Bossen heeft ervoor gezorgd dat ik daar al drie jaar niet meer geweest ben, terwijl ik een fervent
wandelaar in de natuur ben. Toen mijn man op een gegeven moment zelfs door een
hondeneigenaar bedreigd werd nadat wij een opmerking hadden gemaakt over een loslopende
hond, was dat voor ons de druppel. Tegenwoordig rijden wij daarom eerst naar Arcen voordat wij
een boswandeling kunnen maken zonder overlast van loslopende honden en de daarbij behorende
eigenaren.
1 Ja, als ik zie dat er rommel ligt. Vind ik erg jammer en ruim altijd zoveel mogelijk op.
1 Loslopen de honden en mountainbikers die plotseling opduiken
1 loslopende honden
1 loslopende honden
1 Loslopende honden zouden verboden moeten worden in de bossen, je kunt zo niet rustig met kleine
kindjes in de bossen wandelen.
1 loslopende honden, en hondepoep
1 Mensen laten hun rommel slingeren en sommige hondenbaasjes laten de poepjes gewoon liggen,
wat ikzelf als hondenbezitter echt niet begrijp. Spelen hier in de buurt is onveilig, toen we hier 14
jaar geleden kwamen wonen had het zogenaamd al prioriteit van de gemeente om een speeltuin
voor kinderen in de wijk aan te leggen. Die is er nog steeds niet en veel verkeer in de straat. Erg
jammer dat de kinderen nergens samen kunnen spelen buiten
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1 Moter crossen in stilte gebieden ( Swolgense bossen )
1 Motorrijders, vooral op zondagmorgen, in Meerlo.
1 Op de kruising tussen de waters stinkt het vaak heel erg, ik weet niet hoe het komt maar dat is wel
storend
1 overlast van loslopende honden.
1 Van crossers" met een crossmotor."
1 Van crossmotoren (elke zondagochtend) en van mountainbikers die denken dat het bos van hen
alleen is. De gedachte is blijkbaar dat schreeuwen direct iedereen aan de kant doet vliegen. Waarom
gaan ze zelf niet aan de kant?
1 Zie 14.3
1 zwerfafval
1 zwerfvuil (grote hoeveelheden achtergelaten door Oost Europeanen van zaterdag op zondagnacht)
en het ontbreken van vuilnisbakken in het buitengebied alsook in het centrum
1 Zwerfvuil, in toenemende mate; Geluidsoverlast (radio`s, brommers)
2 Geen overlast maar wel stoor ik mij aan rommel die mensen achterlaten.
2 In de weekends is het wat drukker maar door de week kom je bijna niemand tegen
2 NEE, alleen van rommel. We moeten niet zeuren over overlast. Het bos is niet voor een doelgroep
alleen en het gedeelte dat door de mens wordt gebruikt is ca 2% van het totale oppervlak (paden)
dus voor de dieren is het ook geen probleem. Onderzoek heeft dit bevestigd.
2 Nog nooit overlast gehad. Waar ik me wel eens aan erger is hondenpoep en lege blikjes, flesjes e.d.

1.2.1 Waarvan ervaar je overlast?
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Toelichting


Ik ervaar geen overlast. Een enkele crosser gun ik ook graag zijn plezier



Auto,s die door het bos rijden



brommers



crosmotoren



crosmotors



crossers en brommers



Crossmotoren



Crossmotoren, mountainbikes, ruiters die de paden omwoelen



Elegale stort



Ervaar geen overlast



fietsers



fietsers, mountainbikers



geasfalteerde paden



geen veilige speelvoorziening, verkeer



geen zie 14.2



Geen, zie vraag 14.2



georganiseerde fietstochten dwars door het bos



had bij 14.2 nee aangevinkt



heb nee ingevuld bij 14.2



Herrie van de A73 in de Kasteelse bossen



het vorige antwoord was nee



Het zijn hoodzakelijk jongeren die de grootste rommel veroorzaken



hondenpoep



Hondenpoep
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hondenpoep



hondenpoep



Hondenpoep



hondenpoep



hondenpoep



hondenpoep die niet opgeruimd wordt



HONDENPOEP HEEL VEEL HONDENPOEP



hondepoep



hondepoep



hondepoep



Ik ervaar geen overlast



ik ervaar geen overlast



ik ervaar geen overlast



Ik ervaar geen overlast deze vraag kan ik niet beantwoorden



Ik ervaar geen overlast maar moet deze vraag invullen om de enquete te kunnen verzenden..



ik ervaar geen overlast. geniet met volle teugen van de mooie omgeving.



ik heb al nee ingevuld



In vraag 14.2 heb ik nee ingevuld!!



Last van motorcrossers



met muziekfeesten en (drugs)jongeren



met name mountainbikes



motocrossers



Motorcrossers



Motorcrossers



motorcrossers
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motorcrossers



motorcrossers



motorcrossers en mountainbikers



MOTORCROSSERS!!!



motorcrossers/mountain bikers



motoren



motorrijders in de bossen



mountainbikers



mountainbikers



mountainbikers



mountainbikers



mountainbikers



mountainbikes



Mountainbikes



Mountanbikers



MUGGEN



n.v.t. veiligheid is wel een item



n.v.t. Zie vorig antwoord



niet/nauwelijks



overlast is een ruim begrip.



paarden en keutels



Paardenpoep, auto`s



ruiters te paard



Soms erg druk met wandelaars, fietsers enz.



Stank van het water
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stankoverlast



stront



tot nu toe geen overlast ervaren



Van crossers met een crossmotor



Voornamelijk fiets- en motorcrossers en illegaal afval storten



Wielrenners/mountainbikers denken soms dat de weg/bos van hun is.



zie hierboven

Wekelijks kunt u de onderzoeken van TIPHorstaandeMaas.nl zien in het nieuwsblad HALLO en
http://www.TipHorstaandeMaas.nl .

8

