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Status

Observaties
Totaal

159

Niet geantwoord

0.0%

Geweigerd

0.0%

Incompleet

23.9%

Compleet

76.1%

1. In welke gemeente woont u?
100%

75%

64.7%
50%

25%
26.3%

0%
Krimpen aan den IJssel

Krimpenerwaard

0.0%

0.0%

0.0%

9.0%

Gouda

Waddinxveen

Bodegraven Reeuwijk

Een andere gemeente, namelijk
..

Observaties
Totaal
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2. Wat is uw leeftijd?
100%

75%

50%

39.1%
32.1%

25%
5.8%

16.7%

12 - 17 jaar

18 - 34 jaar

6.4%

0.0%

0%

Jonger dan 12 jaar

35 - 49 jaar

50 - 65 jaar

Ouder dan 65 jaar

Observaties
Totaal
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3. Hoe bent u betrokken bij de Krimpenerhout?
100%

75%

59.5%

50%

32.7%

25%

5.9%
1.3%

0.7%

Als ondernemer

Als maatschappelijke organisatie

0%
Als bezoeker/recreant

Als omwonende

Anders, namelijk...

Observaties
Totaal

153

4. Hoe vaak bezoekt u het gebied?
100%

75%

50%

25%

31.4%
22.2%
17.6%
12.4%

11.1%

Meerdere keren per maand

Maandelijks

5.2%

0%
Dagelijks

Meerdere keren per week

Wekelijks

Minder dan één keer per
maand

Observaties
Totaal

153

5. In welk van deze vier bezoekersprofielen herkent u zich het meest?
Selecteer één of meerdere afbeelding door er (dubbel) op te klikken. Er verschijnt een blauw vinkje in de
rechterbovenhoek van de afbeelding wanneer deze geselecteerd is.
100%

75%
69.9%
50%

35.3%

25%

7.8%

14.4%

0%
Profielen enquete beelden_Tekengebied 1.jpg

Profielen enquete beelden-02.jpg

Profielen enquete beelden-03.jpg

Profielen enquete beelden-04.jpg

Observaties
Totaal
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6. Met wie gaat u meestal naar het gebied?
(meerdere antwoorden mogelijk)
100%

75%

50%
49.7%
43.6%
25%

30.2%

32.2%

32.2%

Met kinderen

Met vrienden

0%
Alleen

Met partner

Met de hond

Observaties
Totaal

149

7. Met welk vervoersmiddel komt u meestal naar het gebied?
100%

75%

50%
45.6%
25%
22.8%

22.1%
0.7%

0.0%

Met de bromfiets/scooter

Met de
scootmobiel/rolstoel

0%
Te voet

Met de fiets

0.7%
Met de auto

8.1%

Met het openbaar vervoer

Anders, namelijk...

Observaties
Totaal

149

8.Wat is het belangrijkste motief voor uw bezoek?
(meerdere antwoorden mogelijk)
100%

75%

64.4%
50%

55.0%

53.7%

36.9%
25%

30.2%
6.7%

0%

10.7%
Mensen ontmoeten

16.8%

0.0%
Gezellig samen er
op uit

Rust en ruimte

Ik zoek reuring

Werken aan mijn
gezondheid

Genieten van de
natuur en het
landschap

Uitdaging en
ontdekken

Ontspanning

Anders namelijk, ...

Observaties
Totaal
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9. Welke activiteiten onderneemt u in de Krimpenerhout?
(meerdere antwoorden mogelijk)

100%

86.6%
75%

50%
43.6%
36.9%
32.2%

25%

6.0%

16.1%

MTB-en / racefietsen

Hardlopen

5.4%

4.7%

Kanoën / roeien /
surfen

Vissen

0%
Wandelen

Fietsen

Hond uitlaten

Dieren en planten
kijken

0.7%

0.0%

Bootcamp / freerun

Nordic walking

100%

75%

50%

25%
24.2%
4.0%

20.1%
13.4%

18.8%
12.8%

0%
Mindfullness en/of
yoga

Speeltuin / speelpolder
/ speelbos

Picknicken

Zwemmen / zonnen

Horeca (ook
aangrenzend)
bezoeken

Anders, namelijk...

Observaties
Totaal
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10. Wat is uw algemene waardering voor de Krimpenerhout?
(geef het gebied een rapport cijfer)
100%

75%

50%
43.7%
32.4%

25%

7.0%
0%

0.0%

0.0%

0.7%

0.7%

1.4%

11.3%

1

2

3

4

5

6

7

8

2.8%

9

10

Observaties
Totaal

142

11. Ervaart u drukte in het Krimpenerhout?
100%

75%

50%

54.2%
41.5%

25%
16.9%
9.9%

0%
Nee, (vrijwel) nooit

Ja, in het weekend

Ja, op zomerse dagen

Ja, (vrijwel) altijd

12.7%
Anders, namelijk ...

Observaties
Totaal
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12. Wat vindt u van deze specifieke onderdelen van het gebied?

150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

9.9%
18.3%

27.5%

30.3%
38.7%

41.5%

39.4%
38.0%
28.9%
23.2%

71.1%
52.8%

47.9%

38.7%
26.1%

Bereikbaarheid

150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Natuur en
landschap

11.3%

Wandel- en
fietspaden

Parkeermogelijkhei
d voor auto's

9.9%

Fietsenstalling

34.5%

Speelvoorziening

12.0%
19.7%

20.4%
34.5%

28.9%
44.4%

12.0%

31.7%
38.0%
35.9%

49.3%

26.8%

40.1%

Strand- en
zwemvoorziening

16.2%

17.6%

21.1%

Voorzieningen voor
sport/bewegen

Informatie en educatie

Horeca

15.5%
Schoon, heel en veilig

Observaties
Totaal
Goed
Voldoende
Neutraal / geen mening
Onvoldoende
Ruim onvoldoende
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13. Heeft u bij vraag 12 ook onderdelen (ruim) onvoldoende beoordeeld? Dan ontvangen we graag een korte
toelichting en een suggestie wat beter kan.

66
Open antwoorden

Observaties
Totaal

66

14. Heeft u nog specifieke wensen of tips voor het verder versterken van de Krimpenerhout?

139
Open antwoorden

Observaties
Totaal
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13. Heeft u bij vraag 12 ook onderdelen (ruim) onvoldoende beoordeeld? Dan ontvangen we
graag een korte toelichting en een suggestie wat beter kan.
1. Leuke plekken voor de kinderen om te spelen
2. Het zou voor honden erg leuk zijn als er een honden speeltuin komt. Graag afgesloten, zodat de honden niet weg kunnen rennen. Ook honden die
niet los kunnen, kunnen dan toch los rennen en genieten.
3. X
4. Er zouden op meerdere plekken parkeer plekken moeten zijn en meer horeca gelegenheden
5. Heel graag nog kleine speeltoestellen voor kleine kinderen op strandgedeelte. Ik loop eigenlijk nooit naar achteren, te ver lopen met peuters, en juist
wipkip/klein glijbaantje,huisje zou het helemaal afmaken ter hoogte van het recreatiestrand. Heel fijn dat honden aangelijnd moeten zijn aldaar! Algen
soms nog last van daar, ik hoop dat u dit echt het hoofd kunt blijven bieden want deze zwem en speelgelegenheid is voor mijn gezin uiterst waardevol.
6. Nabij het gemaal Veurink een natuur- of waterspeeltuin op het terrein tussen gemaal en westelijke vliet.
7. Het kano route netwerk wanneer het weer mag en het is wat warmer weer liggen de sloten en vooral die in Vlist het water langs de Willem
Alexanderstraat vol met ketting vuil geen doorkomen aan al meerdere malen gemeld bij het water schap maar er gebeurt niets mee, optie zou zijn
sloot iets verbreden en uitdiepen
8. Heel jammer dat na alle mooie je het publiek er soms een puinzooi van kan maken. Afgelopen jaar door extra drukte ivm mooie weer en
Corona.....wat daaraan gedaan kan worden is gedragsverandering en dat is erg lastig.
9. Meer informatie educatie over de natuurwaarden in het gebied is gewenst.
10. Nu met de corona is het drukker geworden. Veel afval en mensen die hun behoefte doen in de bosjes.
11. Sinds de corona is het jammer genoeg veel smeriger. Zoals flesjes, blikjes papiertjes enz ...
12. Meer handhaven op loslopende honden.
13. Meer natuur
14. Schoon is het niet. In de zomer vaak botulisme en drijven er dode vogels
15. De jeugd heeft niet meer het respect voor de natuur wat er vroeger was.Bij mooi weer laten ze na het zwemmen enz. verschrikkelijk veel rommel
liggen.Meer prullenbakken en meer boetes door boa's moet verschil maken
16. Het zou fijn zijn als er naast sommige fietspaden extra voetpaden worden aangelegd. Bijvoorbeeld als je vanaf de surfplas naar krimpen aan de lek
loopt. Of vanaf de breeka richting krimpen aan de lek. Nu moet ik vaak met hond en kind in kinderwagen op het fietspad lopen en daar is het op
sommige momenten al best druk.
17. Er ligt geregeld rommel langs paden ipv in de afvalbak. Ook ligt er (gebroken) glas (bierflesjes, wijnflessen) en patronen van lachgas. Als ik aan het
wandelen/hardlopen op de wandelpaden (aangegeven met het bord) komen er geregeld mensen voorbij fietsen (al dan niet elektrisch) en geregeld
word mij het wandelpad afgesneden door scooters/brommers.
18. GEEN
19. Mis hier en daar wandel of fietspaden en ook paden om met de honden los te lopen
20. Veel hondenpoep.
21. Veel hangjongeren die zwerfafval creëren.
22. Meer prullenbakken zou de mensen misschien stimuleren om hun rotzooi op te ruimen
23. Meer speeltoestellen op het strandje. Meer prullenbakken. Prullenbakken moeten geregeld geleegd worden. Meer bankjes om op te
zitten/uitrusten.
24. De hondenzwemplas daar mag wel eens wat aan gedaan worden ivm de hitte is het vol met alg wat ongezond is ook voor dieren
25. Bij de surfplas hangen er in de zomer veel jeugd opzich geen probleem maar veele ruimen niet hun rotzooi op Als wij er in de zomer zitten zijn we
vaak bij de stijgers eerst nog al het glas en rotzooi op ruimen voor we gaan zitten
26. beter onderhoud van de wandelpaden, educatieve bordjes in de natuur bijv. welke vogels je tegen kunt komen in dit gebied? Ook wat langere
wandelroutes?
27. nee
28. vorig jaar is in het EZH bos het enige speelwerktuig vernield. deze is na een poosje geheel vewijderd en helaas niets meer voor terug gekomen.
29. Meer informatie over kleine dingen die je ziet onderweg zou ik enorm waarderen.
30. Na het snoeien is er weinig opgeruimd ligt overal nog takken enzo dus iets meer de versnipperen geeft een beter en opgeruimd gezicht nu iets
teveel laat de natuur het maar doen
31. Meer beweging stumuleren met beweegparcours Veel zwerfafval door bezoekers, respectloos
32. Meer aandacht voor natuurontwikkeling en biodiversiteit in de rustigere gebieden
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33. De sanitaire voorzieningen zijn niet altijd beschikbaar. Voor ouderen is dat lastig. De horeca voor kleine consumpties zijn onvoldoende. Bankjes op
de wandelroutes ontbreken vaak. Ouderen vinden het prettig om even te kunnen uitrusten! Als je slecht ter been bent, wil je graag even zitten!
34. bij het speelpark is geen toilet dus gaat men is de bosjes bij de hondenzwemplaats hun behoefte doen.
35. Ik had graag de hondenplas groter en schoner gezien, met een beetje warm weer zit er heel snel blauwalg in.
36. Uitleg / educatie over de natuur is momenteel niet voorhanden. Enkele informatie borden over bijv bijen en insecten en de bomen planten die je er
tegenkom net als vroeger in het loetbos. Fietsenstalling bij het strand is altijd vol, fietspad wordt geblokkeerd. Verdere uitbreiding? Parkeergelegenheid
aan de andere kant van het gebied zodat strand en wandel bezoekers gescheiden worden. Door de grote publieksdruk is het er vaak rommelig en vies,
meestal daar waar mensen zijn. Daar is weinig aan te doen, gebrek aan opvoeding Er is 1 horeca gelegenheid waar je niet echt een warm welkom
genoot als je geen golfer bent, ik hoop dat de nieuwe uitbaters dit beter oppakken Qua sport zijn er geen voorzieningen, wellicht buiten fitness
apparatuur, maar dat zal helaas wel gesloopt worden. Zwemkwaliteit is enorm verbeterd maar het gebied is te klein voor de grote toestroom van
bezoekers.
37. Beter toezicht op honden, op het strand en in broedseizoen.
38. Diversiteit in flora kan groter. Daarnaast vind ik dat het lawaai van (en het zicht op) de N210 aan de Krimpense / Lansing-Zuid zijde de
natuurbeleving behoorlijk verstoord. Wellicht dat een natuurlijke geluidswal tussen de bussluis en de rotonde bij de Krimpenerbosweg een optie is. Ik
mis daarnaast prullenbakken in het gebied.
39. Minder met grote machines het gebied onderhouden In het najaar spoorzoeken van trekkerbanden.
40. De onvoldoende voor strand/zwemmogelijkheden geld voor honden. Na of tijdens een goede wandeling is het voor een hond heerlijk en vaak
noodzakelijk om even goed af te koelen. Bij het kleine hondenzwemplekje mogen honden niet los, dat is natuurlijk erg lastig.
41. De wandelpaden zijn slecht onderhouden
42. De wandelpaden daar mag wel eens wat aangedaan worden. Met slecht weer is het modder
43. Er ligt veel afval
44. Honden strand kan beter ivm blauwalg. We Silvio Oorebeek en ikzelf hebben hier al een gesprek over gehad met dhr Kool met het idee om er een
pomp in te plaatsen voor de beweging in het water. Hetzij betaald door de groen alliantie of in samenwerking met eventuele sponsers die door ons dan
benaderd worden. Meer afvalbakken vooral bij bankjes en picknick tafels. Zodat iedereen zijn afval hier kan deponeren. Met borden "Laat niet als dank
voor het aangenaam verpozen .....enz enz. En misschien plaatsen van hufterproof fitnesstoestellen, ik denk dat daar veel gebruik van zou worden
gemaakt.
45. Er is meer ruimte gemaakt voor kinderen maar de honden moeten hierdoor inleveren. Ik mis een gebied waar ik met mijn hond kan lopen zonder
mensen te sturen. Een speelplaats met begeleiding zou fijn zijn want niet alle honden bezitters begrijpen hun beesten
46. Er zijn nagenoeg geen voorzieningen voor sport/bewegen. Het ontbreekt aan voldoende vuilnisbakken, zeker in de zomer en voornamelijk bij de
speeltuin.
47. Graag een hondenspeeltuin!!
48. Langs de wadelpaden zijn te weinig vuilnisbakken. Waardoor veel in de natuur beland. Over het strand en zwemvoorziening doel ik op de
hondenplas. Deze is snel aflopen dus honden die niet zwemmen maar alleen pootje baden kunnen er niet voldoende in. De water kwaliteit is erg vies.
Er zit heel snel blauwalg in. Het strand heeft maar 2 bankjes. Veel te weinig op een warme dag.
49. Ik mis een voorziening voor de honden en eigenaren
50. Wandelpaden worden niet onderhouden. Zitten onder de bagger na de laatste baggerwerkzaamheden. En de meeste paden worden jaarlijks kapot
gereden door tractoren. Graag jaarlijks nieuwe laag schelpen of iets dergelijks erop Fietsen kan je alleen kwijt bij surfplas. Niet bij andere
toegangswegen zoals bij gebouw de tuinfluiter Voor sport en bewegen zou een trimbaan heel leuk zijn. Door de vele bezoekers in deze coronaperiode
wordt er veel afval in de natuur achtergelaten. Er zijn te weinig prullenbakken te vinden. Ook de jeugd laat veel rotzooi achter bij de hangplekken
51. door hangjeugd vaak afval rondom surfplas
52. Het water is niet altijd even schoon
53. zou graag ruiterpaden zien
54. Nee
55. Het is voor ons als recreatieve ruiter onduidelijk waar wij met ons paard mogen lopen en waar de ruiterpaden zich bevinden. De ruiterpaden die er
zijn, zijn vaak van slechte kwaliteit (veel kuilen en hobbels)
56. Ik zou graag zien voor de paardenmensen dat er meer ruiterpaden komen & deze beter worden onderhouden
57. Meer plek om je fiets ( scooter kwijt te kunnen) en ook is er niet veel horeca in de buurt. Alleen het restaurant bij de golfbaan.
58. er ontbreekt een gebied van verbod honden i.v.m. broedseizoen
59. Het hondenstrand is vanaf dat het warm weer word heel snel besmet met blauwalg. Ik heb hier vorig jaar een gesprek over gehad met dhr. Kool.
Hij zou het meenemen in een overleg of hier iets aan gedaan kan worden. Ik heb hier nog weinig over gehoord en zou er graag weer over in contact
komen.
60. Meer sport faciliteiten zoals callenetics. Er wordt al veel gebootcampt maar daarvoor wordt het entreegebouw gebruikt dus sportende mensen
liggen op de picknicktafels.
61. Speeltoestellen bij het strand zou leuk zijn. Wat meer picknicktafels. En ik mis een simpel horecapunt met koffie en een ijsje.

Powered by Enalyzer | 2 april 2021 12:20

62. Dit onderdeel zou ik voor de corona zeker niet negatief hebben beoordeeld, maar op het moment is het echt een zootje. De boswachters doen hun
uiterste best om alles schoon en netjes te houden, maar zolang de bezoekers maar overal hun afval blijven dumpen is dat dweilen met de kraan open.
ook worden er nu constant spullen gesloopt, denk aan vuilnisbakken, bankjes, bebording e.d.
63. Volgens mij kun je nergens zwemmen in Het Loetbos
64. De diversiteit van het groen is niet hoog. Veel brandnetel en bramen. Na drukke dagen veel zwerfafval. De in 2017-2018 beloofde MTB-route is er
nog steeds niet.
65. Ik vind het jammer dat de bramenstruiken zo enorm woekeren en daarmee een groot deel van de natuur overnemen. Dit gaat denk ik ten koste
van de diversiteit in het gebied. Ook mis ik (o.a. daardoor) diversiteit in bloeiende planten en 'bermen' waarmee meer insecten en vlinders een fijne
plek zouden kunnen vinden in het gebied. Ik ben wel enthousiast over het plan van aanpak voor de essentaksterfte en de diversiteit aan bomen en
struiken die aangeplant gaat worden. De paden zijn bij een beetje regenachtig weer erg modderig. Als je gaat hardlopen zitten de modderspetters tot
aan je billen Een nieuwe verharding op de paden is zeer welkom. Voor sport en beweging maak ik gebruik van de paden, bankjes en bruggen. Maar
specifiek voor sport is er weinig aanwezig. Als het het doel is om het gebied interessanter te maken voor sporters, dan zouden daar meer faciliteiten
voor gecreëerd moeten worden. In coronatijd is er beduidend meer afval te vinden in het gebied. Dat ligt niet aan jullie, maar aan de (nieuwe)
bezoekers.
66. Fietsenstalling: te weinig parkeermogelijkheden bij entree / zwemplas en ook bij de speelvoorziening Sporten: die zijn er niet. Toch? Zou graag een
bootcampparcours of iets dergelijks zien Horeca: niet gastvrij en niet zo passend bij het gebied. Afgelopen zomer stond er wel een frietboer. Kan die
niet een vaste plek krijgen inclusief een leuk terras?

14. Heeft u nog specifieke wensen of tips voor het verder versterken van de Krimpenerhout?
1. 28 Geen commentaar
2. strenger handhaven op hondenoverlast en achterlaten van afval
3. Niet teveel mee doen, laat de natuur zijn gang gaan.
4. Wat meer bankjes rondom de surfplas en langs de wandekroutes. Bij de speeltoestellen meer afvalbakken.
5. Een honden speelplaats
6. Een hondenplas vrij van blauwalg in de zomermaanden en ook genoeg plekken waar honden sowieso los mogen lopen.
7. Ik zou het fijn vinden als er meer en of beter ruiterpaden komen.
8. Ruiterpaden!
9. Het aanleggen van meer ruiterpaden
10. Ruiterpaden
11. Aanleg ruiterpaden
12. De ruiterpaden moeten er meer komen en duidelijker aangegeven worden
13. Graag meer ruiterpaden creëren!
14. Aanleg van ruiterpaden
15. nee
16. vooral inzetten op natuurbeleving honden aan de lijn (rust vogels/wild/ medegebruikers
17. Zie vorige invulveld.
18. Er is genoeg ruimte voor iedereen ook voor de honden uitlaat service die is voor ons van groot belang dagelijks gaat onze jonge hond mee zodat
deze z’n energie overdag kwijt kan en zo een heerlijke sociale hond is en zo is geworden zou heel vervelend zijn voor de welzijn van honden als dit zou
verdwijnen er is daar meer dan genoeg plek voor in de krimpenerhout En er zijn veelste weinig prullenbakken nu loop je met je poepzakje maar rond
tot je er een tegenkomt en je ziet meer en meer afval rondslingeren dat zou absoluut bijdragen aan een mooier natuurgebied zeker nu het ook drukker
is geworden
19. Natuur- of waterspeeltuin. Mogelijkheid om bootje over de stuw te krijgen bij gemaal Veurink.
20. Ik zou er in de zomer een frietkraam eerzetten
21. Doortrekken wandelpad evenwijdig aan het fietspad vanaf de golfbaan naar de brug. Dus verder doortrekken na de hondenplas. Dit zorgt voor
veiligheid van fietsers en wandelaars.
22. Het is misschien wel aardig om een wandelroute voor wandelaars en natuurliefhebbers uit te zetten naar de Zaag en het
Stormpoldervloedbosje.....En misschien ook een voedselbos aan te leggen, waarbij tevens educatie opgepakt kan worden. Nog meer bloemen zaaien,
weides voor bijen en insecten.....
23. Een cross baan voor met de fiets voor de jeugd zou erg leuk zijn
24. Honden verbod of in ieder geval gehandhaafde aanlijnplicht en verplichting tot opruimen stinkende ontlasting. Waarschuwingsborden overstekend
wild langs provinciale weg. Flinke uitbreiding van het gebied. Door Covid19 hebben de mensen de natuur gevonden hetgeen de rust niet ten goede
komt. Informatie voor bezoekers over de aanwezigheid van reeën in het gebied en de daaruit voortvloeiende gedrags- en toegangsregels.

25. Een goeie en schone hondenplas zonder blauwalg. Een omheinde hondenspeelplaats.
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26. Ik hoop dat het weer schoner word en ook dat er weer wat bomen terug komen in het ezh bos. Het is nu een rotzooi.
27. Meer natuur uitbereiden en ipv huizen bouwen
28. Een veilig plek voor honden met schoon water erbij
29. Calastenics parkje zou leuk zijn.Vroeger lag er midden in Krimpen aan de Lek lag er een trimbaan.In omringende landen is het heel normaal om
een paar hufterproef apparaten in parken te hebben waar je gratis gebruik van kan maken om je spieren te trainen.
30. Ruimte voor de uitlaatservice want deze service moet zeker blijven!!
31. Meer openbare toiletten en 's zomers bij mooi weer meer mogelijkheid om iets af te halen om op het strandje op te eten.
32. Zorg voor genoeg diversiteit zodat je de dieren (ree-en, valken, etc) hier niet kwijtraakt en de stille momenten... Een water-tappunt zou trouwens
echt heel handig zijn bij de krimpenerhout
33. GEEN
34. Een grote hondenspeelplaats met grote hondenvijver waar honden met elkaar vrij kunnen spelen
35. Minder hondenpoep en loslopende honden. En niet te vroeg de bloeiende bloemen wegmaaien.
36. Een honden speelplaats zou welkom zijn!! Want wij met honden worden weg gejaagd uit de polder!!!
37. Honden speelplaats mis ik nog!! Aangezien ze willen dat de honden meer aangelijnd moeten!!!
38. Meer losloop gebied voor de honden
39. De hondenzwemplaats en er zou ook een omheindgebied kunnen komen voor de honden dat ze kunnen spelen voor de hondenhaters
40. Wat me heel fijn lijkt is een gebied waar wat toestellen om mee te sporten zijn.
41. Graag voor loslopende honden geschikt houden. Niet nog meer beperkingen , het boomstronken deel is ineens niet meer voor loslopende honden
terwijl er nooit kinderen komen daar. Bij surfplas begrijpelijk maar misschien handhaven. Ook de fietsers
42. Meer graskant opties voor aan het water zitten Ik vind zand niet het fijnste om eerst door heen te moeten
43. Los loop gebieden voor de honden en fietsers alleen op het fietspad en niet op wandelpad
44. zie hiervoor
45. Gezien de reeen en de diversiteit aan vogelsoorten is mijn wens om goede controles mbt herrie, buiten de paden en loslopende honden uit te
voeren. De mentaliteit van mensen is regematig niet zo dat men zich er zonder controles aan wil houden
46. na het verwijderen van oude en/of zieke bomen het geheel weer een beetje opruimen. de huidige situatie lijkt meer op een slagveld dan op een
onderhouden bos/recreatiegebied
47. Meer mogelijkheden voor paarden en ruiters. Door middel van meer ruiterpaden verbinding met Loetbos en omringende maneges en
(pension)stallen.
48. Hou het netwerk met vele paden, aandacht voor welke natuur je kunt zien en de mogelijkheid om er met de hond te blijven wandelen.
49. goede schone wc mogelijkheid en geen honden uitlaten in zwem en speelgebied
50. overal de verharden paden goed asfalteren en niet met grof materiaal de paden en dammen beschadigen
51. Ruim zwerfafval langs de paden op, zorg dat de speelpolder en speeltuin bij de surfplas zo goed/leuk blijven!
52. Ik stoor me aan zwerfafval
53. Meer horeca gelegenheden
54. Meer educatie voor scholen Uitzetten van een speurtocht voor kinderen
55. Een afgesloten speeltuin voor honden is heel erg gewenst. De zwemvijver voor honden bij de surfplas is behoorlijk verloren gegaan door het
speeleiland wat er gecreëerd is bij de surfplas. Dit is voor hele kleine kinderen en ligt veel te dichtbij de zwemvijver voor honden. De honden rennen nu
heel makkelijk naar het kinder eiland toe, wij hebben voor onze honden steeds minder uitwijkmogelijkheden. Zo jammer dit! En nu worden de
uitlaatservices ook aan banden gelegd. Wie kan onze honden dan nog uitlaten als wij aan het werk zijn? Waarom zijn we steeds de partij die overal
weg gedrongen word??
56. Meer ruimte voor volwassen groen/ bomen en meer variatie in volwassen bomen
57. Een honden uitlaat gebied zoals bij veel bossen het geval is voorkomt veel overlast en problemen
58. Wat erg vervelend en onsmakelijk is zijn de poepende hardlopers/mountainbikers/wandelaars gewapend met wc papier die op pad gaan. Honden
poep vinden mensen smerig maar ik vind mensenpoep smeriger en vooral als mijn hond eronder zittend/opetend aan komt lopen.
59. Honden zwemplaats met doorstromend water ter verversing en niet naast een aanlijn gebied. Was vroeger okt-apr mogelijk in het grote plas te
laten zwemmen maar helaas mogen ze daar niet meer komen. Honden zwemplaats (dat er eerder was) ligt nu naast de speelplaats grenzend aan de
aanlijn gebied. Logisch dat een zwemmend blije even rond rennend droog schuddend hond de speelplaats op kan gaan want die kan tenslotte geen
borden lezen. Is voor een eigenaar soms best lastig zo'n vrolijke enthousiasteling direct tot de order te roepen. Een afgezet honden speel weide zal
daar beter uitkomen. Het klim/speelplaats naast de koeienweide wat nu toch niet wordt gebruikt zal een leuk plek kunnen zijn voor een doorstromend
honden strand/zwemplaats die langzaamaan dieper wordt voor de niet echt zwemmers maar even pootjebaden om af te koelen honden.
60. Meer groen na de kap, vergroten van het gebied, natuureducatie, Mogelijkheid om zwerfafval te rapen voor bezoekers. Krimpenerhout cleanup
locatie, bijvoorbeeld bij restaurant voor een kopje koffie
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61. verblijfplaats voor bevers en reeeen stimuleren
62. Veel bankjes langs te wandelpaden! Momenteel staan er veel te weinig! De sanitaire voorzieningen en mogelijkheden om te douchen zijn
onvoldoende!
63. Minder regels meer vrijheid ivm fietsen over onverharde paden
64. graag zou ik de ingang vanaf de (hondenzwemplaats) speelplaats verplaatsen naar de zijkanten verplaatsen ivm met veel fietsen op het voetpad .
65. Ja, ivm de aankomende beperkingen lijkt mij het fijn om een hondenspeelruimte te creëren waar ze kunnen spelen, met evt bankjes en
afvalbakken voor de hondenpoep
66. Tussen parkeerplaats zwemplas en krilpad helemaal geen honden los. i.v.m rust voor div. Flora en fauna
67. De veranderingen die de laatste jaren zijn doorgevoerd zijn een enorme verbetering, het gebied wordt er een stuk leuker op, ook drukker
68. Zie vraag 13
69. Ik merk dat wij hondenbezitsters minder welkom overal zijn!! Of ze moeten meer vast of we mogen er helemaal niet komen! Iedereen moet elkaar
gewoon lekker laten genieten! En een honden speelveld zou geweldig zijn!!
70. Laten zoals het is en vooral mensen met honden weren bij de grote surfplas. Het speelgedeelte graag goed schoonhouden. Erg leuk met onze
kleinkinderen!!
71. Minder met grote machines gebied onderhouden. dat is toch geen natuur als er overal een trekker het gras komt maaien.
72. Nog meer handhaven op los lopende honden in aanlijngebieden
73. Paden beter bijhouden, schelpen tegen de modder, betere handhaving op jeugd die rotzooi trapt en achterlaat!!!
74. Dit is een prachtig gebied waar het heerlijk vertoeven is voor mens en dier. Maar ik lees dat er een verbod aan het ontstaan is voor uitlaatservices.
Dit betekent dat een aantal honden niet meer kunnen genieten van dit gebied waar meer dan voldoende ruimte is voor iedereen. Ik loop hier regelmatig
met mijn honden en heb nog nooit problemen ondervonden met deze uitlaatdiensten. Niet qua hoeveelheid honden en niet qua gedrag van honden of
de begeleiders. Voor de honden zou het een verlies aan lichamelijke en geestelijke in- en ontspanning zijn. Zij gaan met een uitlaatservice mee omdat
de eigenaren door meerdere omstandigheden niet in staat zijn om hen (goed) uit te laten. Dus voor alle partijen in een uitlaatservice een uitkomst en
overlast heb ik nog nooit gehoord of meegemaakt.
75. Een honden speelparadijs. Ik ken wel iemand die dat heel graag zou willen en kunnen uitvoeren
76. Ruiterpaden
77. Een hondenspeelplaats omheind zodat ze heerlijk kunnen spelen met elkaar en dat de wandelaars geen hinder van hebben bijvoorbeeld de
hondenhaters
78. De wandelpaden daar mag wel wat aangedaan worden tis met slecht weer een en al bagger
79. Er is er een speelpolder gemaakt naast de hondenplas. Denk dat het fijner is als de hondenplas verplaatst gaat worden met een omheind
speelveld. En een hondenplas met fontein oid zodat er geen blauwalg in komt. Dat zou eeg fijn zijn.
80. Een speelplek of speelpark omheind voor honden is heel erg gewenst........!!
81. Speeltuin voor honden zodat ze lekker los kunnen
82. Het zou fijn zijn als er iets voor honden komt, een speelplaats waar honden zich uit kunnen leven, dat heb je niet in de Krimpenerwaard en dat mis
ik heel erg.
83. Ik zou graag willen dat er iets voor honden komt. Ik denk een soort van ontmoetings plaats of speeltuin ofzo. Dan wil ik ook graag dat er
bijvoorbeeld gescheiden veldjes zijn, mijn hondje is niet zo sociaal en kan ook niet zomaar los, maar ze vind het wel leuk om los te rennen en spelen.
84. Het honden zwemvijver bij de losloopgebied te trekken want is niet echt handig om dat naast de aanlijn gebied te hebben. Vroeger was het daar
ook losloop gebied totdat de strand een hele jaar door recreatie gebied hebben gemaakt met speel attributen. Een afgezet grote honden speelweide
voor honden die niet los door de bos kunnen wandelen om toch sociaal speel contact te hebben.
85. Ja 1 grote wens: om het veld achter het voetbalveld te omheinen en er een grote hondenspeelplaats van te maken. Het veld word jaar in jaar uit
niets mee gedaan en ik met vele hondeneigenaren die daar iedere dag om 4 uur verzamelen zouden dat helemaal geweldig vinden. Als er dan wat
bankjes worden bijgezet kunnen de hondeneigenaren met elkaar kletsen terwijl alle honden heerlijk met elkaar spelen. Sylvia Oorebeek is zelfs bereid
om dit gebied onder haar hoede te nemen zodat alles gemoedelijk verloopt. Ik hoop van ganser harte dat hier serieus over word nagedacht, niet alleen
voor mij maar voor velen mensen met mij.
86. Zoals eerder genoemd een speelplaats voor honden, groot en klein. Met iemand dat wil begeleiden met een hondentraining achtergrond
87. Graag een hondenspeeltuin!! Dat zou super zijn!
88. Een mooie ruimte voor een honden speeltuin. Met paden met bijv boomstammen. (Wat er nu ook is, maar daar mogen de honden niet los lopen).
Die ruimte zou tevens gebruikt kunnen worden door de uitlaat service. Zodat die hun werk kunnen blijven uitvoeren. En geen veranderingen in het
honden beleid. Wij lopen daar 365 dagen. En een recreant alleenmet mooi weer in de corona tijd.
89. Ja ik zou graag meer voorzieningen zien voor honden en hun eigenaren, denk aan bv een speelpark, met speeltoestellen om lekker met de honden
bezig te kunnen zijn, een groot en vooral schoon hondenstrand, een veld wat omheind is, zodat ook de weglopers, lekker even los kunnen rennen. Het
valt me op dat de honden die het laatste jaar zijn aangeschaft erg slecht luisteren en de eigenaren geen idee hebben waar ze aan begonnen zijn, het
zou mooi zijn als er een speelpark met bv begeleiding komt, daar heeft iedereen wat aan en zo houdt je het ook onder controle
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90. Meer en betere ruiterpaden aanleggen
91. Geef hondenplas een andere plek in het bos zodat er geen conflict kan ontstaan met de speelweide.
92. Meer ruiterpaden
93. heel graag zou ik ruiterpaden zien. het is een mooi gebied voor recreatie te paard.
94. Graag meer en betere ruiterpaden die het hele jaar goed begaanbaar zijn, zodat je de drukte van wandelaars en (loslopende) honden beter kunt
vermijden
95. Ruiterpaden aanleggen
96. Eventuele nieuwe ruiterpaden aanleggen
97. zie graag ruiterpaden
98. ruiterpaden voor de paarden
99. Meer ruiterpaden
100. Graag ruiterpaden die duidelijk aangegeven zijn en ook een plattegrond waar deze zich bevinden.
101. Meer gelegenheden voor ruiters, zoals meer en betere ruiterpaden. Dit is nu vrij beperkt. En omdat er veel paarden in de omgeving zijn, zou dat
heel erg fijn zijn. Zodat ook wij heerlijk kunnen genieten van het Krimpenerhout met de paarden en dat wij de andere omstandigers niet tot last zijn en
andersom. Het zou een hele verrijking zijn tot dit prachtige bos. Zo kan echt iedereen er van genieten ook de ruiters.
102. Ik en vele andere paarden eigenaren zouden graag ruiterpaden willen. In de winter zijn de graspaden voor de paarden niet te doen. ( veel kuilen,
modder en de paarden zakken er weg) het zou fijn zijn als er aanleg kan komen van ruiterpaden.
103. Meer natuureducatie bij de wandelpaden is altijd leuk
104. Meer afvalbakken verspreiden over het gebied vooral bij de picknick tafels aangezien daar vaak jongeren zitten die het afval gewoon terplekke
neergooien en als ik er dan langsloop neem ik het nu vaak mee maar als er afvalbakken staan gooien ze het er misschien zelf in. En zo niet dan doe ik
dat.
105. Het is nu vaak heel erg druk. Een ieder mag genieten van het buiten zijn in de natuur, maar ik maak me ernstig zorgen over de recreatiedruk op
flora en fauna. Het gaat ook ten koste van het genieten van de omgeving.
106. Meer (soorten) planten en bomen, om insecten te trekken. Het zou mooi zijn als het ook meer een stukje bos zou worden. Omgevallen bomen
laten liggen waar dit mogelijk is, zodat de natuur haar gang kan gaan.
107. Callestenics of bootcamp locatie. Is veel behoefte aan.
108. Ja,ik loop zelf al tijden met het idee voor een natuurlijke hondenspeeltuin. Dit zou naar mijn idee perfect passen bij de nieuwe inrichting van het
gebied en bij de pas aangelegde natuurspeeltuin voor kinderen. Ook vanwege het nieuwe hondenbeleid lijkt me dit idee uitstekend passen in het
´straks nieuwe´ Krimpenerhout. Dit idee is zeer goed ontvangen door gemeente, waterschap en provincie, echter willen zij hiervoor geen land
beschikbaar stellen, omdat dan de bestemming aangepast zou moeten worden en dit schijnt erg moeilijk te zijn. Wellicht zouden jullie hierin mee
willen/kunnen denken? Eventueel door een stukje land ter beschikking te stellen? De ideeen heb ik al en ook de uitvoering hiervan zou ik zelf kunnen
realiseren.
109. Een mountainbikeroute, maar die komt er volgens mij aan. Minder hondenpoep. Af en toe excursies met een boswachter voor kinderen.
110. Er is al veel verbeterd nadat de GA overging naar SSB. Voor de beleving is meer biodiversiteit, minder bramen en meer recreatie mogelijkheden
(MTB) wandelpaden vanuit de kernen.
111. Bij vraag 13 heb ik al een aantal ideeën neergezet. Meer diversiteit in beplanting waaronder bloeiende, inheemse planten. Paden een nieuwe laag
verharding geven. Meer sport en beweging faciliteiten en aandacht voor het afval.
112. Het gebied is na de opknapbeurt fantastisch geworden! We hopen dat het water blauwalgenvrij blijft. Misschien nog een uitkijktoren plaatsen?
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