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Status

Observaties
Totaal

122

Niet geantwoord

0.0%

Geweigerd

0.0%

Incompleet

17.2%

Compleet

82.8%

1. In welke gemeente woont u?
100%

75%
75.8%

50%

25%

12.5%
Krimpen aan den IJssel

Krimpenerwaard

6.7%

2.5%

0.8%

1.7%

Gouda

Waddinxveen

Bodegraven Reeuwijk

0%

Een andere gemeente, namelijk
..

Observaties
Totaal
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2. Wat is uw leeftijd?
100%

75%

50%
41.7%
25%

28.3%

0.0%

0.0%

Jonger dan 12 jaar

12 - 17 jaar

0%

16.7%

13.3%
18 - 34 jaar

35 - 49 jaar

50 - 65 jaar

Ouder dan 65 jaar

Observaties
Totaal
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3. Hoe bent u betrokken bij het Loetbos?
100%

75%

79.2%

50%

25%

14.2%

2.5%

0.8%

Als omwonende

Als ondernemer

Als maatschappelijke organisatie

0%
Als bezoeker/recreant

3.3%
Anders, namelijk...

Observaties
Totaal

120

4. Hoe vaak bezoekt u het gebied?
100%

75%

50%

25%
25.0%

22.5%

18.3%

6.7%

15.8%

11.7%
0%
Dagelijks

Meerdere keren per week

Wekelijks

Meerdere keren per maand

Maandelijks

Minder dan één keer per
maand

Observaties
Totaal

120

5. In welk van deze vier bezoekersprofiel 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%

84.2%

75%

50%

25%
23.3%
5.8%

12.5%

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%
70.3%
50%

25%

31.4%
27.1%
22.0%

19.5%
0%
Alleen

Met partner

Met kinderen

Met vrienden

Met de hond

Observaties
Totaal

118

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

75%

50%

55.9%

25%

31.4%
7.6%
0.8%

0.0%

Met de bromfiets/scooter

Met de
scootmobiel/rolstoel

0%
Te voet

Met de fiets

3.4%

0.8%
Met de auto

Met het openbaar vervoer

Anders, namelijk...

Observaties
Totaal

118

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

75%
72.9%
61.9%
50%
44.1%
25%

28.0%
21.2%
5.1%

0%
Mensen ontmoeten

Gezellig samen er
op uit

Rust en ruimte

Ik zoek reuring

6.8%

4.2%

0.0%
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 het Loetbos?
(meerdere antwoorden mogelijk)

100%

89.0%
75%

50%
47.5%
39.0%
25%
24.6%
2.5%
0%
Wandelen

Fietsen

Hond uitlaten

Dieren en planten
kijken

MTB-en / racefietsen

8.5%

0.8%

0.0%

Hardlopen

Bootcamp / freerun

Nordic walking

100%

75%

50%

25%
15.3%
0.8%

0%

Mindfullness en/of yoga

Speelbos

14.4%
Picknicken

17.8%
3.4%

10.2%
Kanoën

Horeca (ook
aangrenzend) bezoeken

Vissen

9.3%
Anders, namelijk...

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

75%

50%

38.6%
25%
27.2%

0%

0.0%

0.0%

0.9%

1

2

3

3.5%

4.4%

4

5

11.4%
6

7

8

11.4%

2.6%

9

10

Observaties
Totaal

114

11. Ervaart u drukte in het Loetbos?
100%

75%

50%
48.2%
34.2%

25%
21.9%

7.9%
13.2%

0%
Nee, (vrijwel) nooit

Ja, in het weekend

Ja, op zomerse dagen

Ja, (vrijwel) altijd

Anders, namelijk ...

Observaties
Totaal

Powered by Enalyzer | 2 april 2021 12:19

114

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

120
110

9.6%

100

21.1%

11.4%

90

40.4%

80
41.2%

70

40.4%
35.1%

60
50

24.6%
77.2%

40
30

44.7%

20

49.1%

45.6%
32.5%

10
0
Bereikbaarheid

Natuur en landschap

Wandel- en fietspaden

Parkeermogelijkheid
voor auto's

8.8%

14.9%

13.2%

Fietsenstalling

120
110

7.9%

100

9.6%

90
80

29.8%

46.5%

70

39.5%
53.5%

60

54.4%

50
40

40.4%

23.7%

30

31.6%
16.7%

20
10

28.9%

20.2%

14.9%

12.3%

15.8%

Speelvoorziening

Voorzieningen voor
sport/bewegen

Informatie en educatie

Horeca

0

Schoon, heel en veilig

Observaties
Totaal
Goed
Voldoende
Neutraal / geen mening
Onvoldoende
Ruim onvoldoende

Powered by Enalyzer | 2 april 2021 12:19

114

13. Heeft u bij vraag 12 ook onderdelen (ruim) onvoldoende beoordeeld? Dan ontvangen we graag een korte
toelichting en een suggestie wat beter kan.

44
Open antwoorden

Observaties
Totaal

44

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

114
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. Het Loetbos wordt steeds drukker en georganiseerd. Teveel ingericht op recreatie, kinderen. Het is steeds minder ‘natuurlijk’. Door de drukte is de
parkeergelegenheid onvoldoende. De horecagelegenheid is onvoldoende geopend (buiten Corona tijd om dan) en er zou meer horeca in de nabije
omgeving mogen zijn.
2. Informatie en educatie over de natuurwaarden is gewenst.
3. Buiten sport attributen zouden een meerwaarde kunnen bieden. Die zijn er nog niet in deze regio.
4. mis iets voor de kinderen
5. Parkeermogelijkheid bij ambulancepost is beperkt. Eventueel een paar plekken erbij?
6. In het weekend kan je vaak niet parkeren
7. Zou leuk zijn om meer horeca toe te voegen en daar ben ik wel in geïnteresseerd als uitbater zijnde nielshuisman@live.nl
8. Ook horeca thv de mol/picknickplek zou fijn zijn. Wij komen hier als gezin graag een rondje lopen, picknicken, spelen. Een grotere speeltuin zou heel
fijn zijn. Die mis ik echt in de Krimpenerwaard. Een mooie grote buitenspeelplek voor kinderen met toiletvoorziening.
9. Liever niet meer parkeermogelijkheden voor auto's maken anders krijg je in de weekenden zo'n drukte als bij de surfplas van de Reeuwijkse
Plassen. Massa's wandelaars die even de benen strekken. Wist niet waar ze vandaag kwamen tot ik die gigantische parkeerplaats zag.... Zoveel
wandelaars en fietsers bij elkaar.....
10. Wandelpaden vaak stuk gereden door tractoren en erg modderig. Weinig speelgelegenheden voor kinderen. Op veld achter kanoverhuur zou een
mooi klimtoestel kunnen staan.
11. bredere fietspaden. vaak plakwerk om paden netjes te houden, maar kwaliteit, vooral bij duikers laat vaak te wensen over
12. er staan veel te weinig prullenbakken waardoor men de hondenpoepzakjes niet kwijt kan
13. Door noodzakelijke bomenkap oogt het Loetbos op veel plekken erg armzalig. Gelukkig is er nieuwe aanplant. Als gevolg van dagrecreatie is er
ook veel schade aan percelen omdat bezoekers bijv. naar paddenstoelen zoeken. de aanleg van nog meer paden maakt de 'bosbeleving' ongedaan.
Niet nog meer wandelroutes aanleggen.
14. geen duidelijke plek, bij drukte staan fietsen overal rondom de hooiberg en niet op het parkeerterrein wat vroeger voor auto's was.
15. geen
16. Het gebied ligt bezaaid met hondenpoep. Een stapje buiten het pad en je schoen zit eronder. Waardeloos als je met kinderen wandelt! Sowieso is
het erg druk met honden. Op zich geen probleem, maar de poepzooi is echt heel smerig!
17. Er ligt vaak afval en er worden zaken kapot gemaakt.
18. Er is best ruimte voor een mooie beleef speeltuin voir kinderen. Huidige is veel te klein en voor oudere kinderen. Een speelplek met zand en water,
om lekker te ravotten en vies te worden, ook voor de jongere kinderen. Er is kanoverhuur. Misschien is verhuur van skelters ook nog een leuk idee?
19. Teveel pretpark. Zonde van dit mooie gebied. De rust is weg en de dieren worden verstoord
20. Niet veilig voor bepaalde diersoorten.
21. in het weekend parkeerterreinen helemaal vol. Meer wandelroutes mogelijk (langere wandelroutes)?
22. Het Loetbos is in de loop der jaren steeds meer veranderd in een parkachtige omgeving. Bovendien zijn er de afgelopen jaren veel te veel
wandelpaden aangelegd waardoor er veel (schuwere) vogels zijn verdwenen. Ook de biodiversiteit m.b.t. het plantenrijkdom is achteruit gegaan.
Doordat grote delen van het Loetbos voor wandelaars toegankelijker zijn geworden verdwenen met name bijzondere planten (waaronder veel
orchideeën). Ook het oprukken van reuzenbalsemien heeft duidelijke gevolgen voor de ondergroei van het bos. Toen ik pakweg 15 jaar geleden met
regelmaat het loetbos bezocht waren er veel meer vogels en vlinders. Diverse vlindersoorten zijn in aantal afgenomen. Volgens mij mede doordat er
veel brandnetels zijn verdwenen. In het verleden stond het namelijk vol met brandnetels. Voor de recreant wellicht onaantrekkelijk, maar voor diverse
vlindersoorten van groot belang. Mijn advies: 1) Laat een deel van het bos zoveel mogelijk ongemoeid zodat met name de vogels hier zich meer op
hun gemak voelen. 2) Het hele bos hoeft niet te worden voorzien van wandelpaden. Er zijn er al meer dan genoeg. 3) De reuzenbalsemien moet beter
bestreden worden (gelukkig zijn er al wel vrijwilligers van de nvwk die zich hier mee bezighouden).
23. Wij fietsen en wandelen heel vaak in het Loetbos, hebben al diverse malen meegemaakt (bijna elke keer) dat er loslopende honden vlak voor je
fiets oversteken. Met bijna of soms valpartijen. Ik durf dat al geen opmerking meer over te maken, want de mensen reageren dan heel agressief. Bij
het wandelen regelmatig paarden op de wandelpaden, Is dit toegestaan???
24. Ik vind het erg irritant dat de speeltuin bij ons in jet dorp is gesloten ivm te weinig bezoekers, terwijl er innde Loet vanalles aan speelvoorzieningen
wordt gemaakt. Laat de Loet voor de natuurliefhebber. Het lijkt nu meer op een kippenhok. Genieten van rust en de natuur is niet meer mogelijk. Het
liefst zou ik met mijn paard willen genieten van de natuur. Paarden verstoren de natuur en dieren niet.Helaas gaan jullie daar niet in mee. Respect voor
de natuur is nu ver te zoeken. Als ik er nu loop, kan ik balonnen opruimen en ander zwerfafval en ondertussen uitkijken dar ik niet aangereden wordt
door wielrenners en mountainbikers. Heel jammer dat deze mooie achtertuin van Lekkerkerk zo achteruit gaat
25. Aub borden plaatsen dat de paden echt niet bedoeld zijn voor fietsers ( mountain en gravel bikes ) en ruiters.
26. Gebied groter maken, te veel mensen in een te klein gebied.
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27. Wij wandelen altijd in natuurgebieden in Brabant, Utrecht, Gelderland, omdat daar echt natuur is. Het Loetbos is hooguit een parkje. Ik ervaar het
niet als natuur. Ik wandel er soms, als het mooi weer is en ik geen zin heb om te rijden. Ik zou heel graag zien dat het gebied een stuk groter wordt (je
bent er nu zo doorheen) en dat het een stuk natuurlijker wordt. Meer bos ipv park.
28. De natuurwaarde, ecologie en afwisseling in het gebied vallen erg tegen. Het is meer een recreatiegebied dan natuurgebied. Ook de keuzes in
aanleg en beheer snap ik niet altijd. Het geld voor die idiote grote mol had beter aan iets nuttigs besteed kunnen worden.
29. In het Loetbos is er lange tijd achterstallig onderhoud geweest. Paden waren modderig. Kaplaarzen waren noodzakelijk. Bruggen vertoonden
houtrot. Ik ben er ca. 3/4 jaar niet geweest dus weet niet of dat nog zo is.
30. geen verdere uitbreiding
31. Hoewel ik er zelf geen baat bij heb, denk ik dat er wel een tekort is aan speelvoorzieningen. Vooral het gebied rond de mol is hier denk ik geschikt
voor, zodat kinderen meer de natuur in gaan. Informatie en educatie is niet persé een must, maar als het op een leuke manier gedaan wordt kan het
wel een toegevoegde waarde hebben in het gebied. De horeca in het loetbos is in mijn ogen een beetje verouderd en verwaarloosd. Het gebied rond
de hooiberg zou netter kunnen met betere faciliteiten (toilet, meer bankjes, etc).
32. Er zou nog wel een horeca gelegenheid bij kunnen komen wellicht in combinatie met een camping of tinyhouses
33. De focus lijkt nu meer te liggen op recreatie, mag wel wat meer op natuur. Ik heb 'natuur en landschap' een voldoende gegeven, maar heb soms
wel moeite met de focus op recreatie ipv natuur.
34. Hondeneigenaren moeten de poep opruimen. Het is enorm toegenomen en het stinkt zelfs.
35. Beweegparcours voor diverse doelgroepen Meer natuureducatie
36. Toegangen zijn moeilijk vindbaar. Biodiversiteit kan beter Het gebied lijkt ingericht foor een fietser op snelle transitie erdoorheen. Waarom geen
verblijfplaatsen bij de highlghts? Boomstam om even te zitten bij het wuivend riet, stapsteen bij de orchis... het gebied is niet op genieten van natuur
ingericht. Natuur is de coulisse voor activiteiten. Dat is super jammer. Met al die nieuwe bezoekers die overal poepen en plassen zijn toiletten
onmisbaar
37. Weinig parkeerplaatsen bij ambulance post.
38. Er zijn geen ruiterpaden om fijn en rustig te rijden met je paard
39. Ruiterpaden
40. Te weinig informatie over het gebied.
41. Veel hondenpoep
42. Ik zou het leuk vinden als er wat meer info/cognitieve uitdaging voor de kinderen zou zijn.
43. Er zijn geen sportactiviteitenlocaties en horeca is verderop niet in loetbos zelf. Kano niet open op zondag
44. Het ontbreekt aan sportieve mogelijkheden, zoals de MTB route.

14. Heeft u nog specifieke wensen of tips voor het verder versterken van het Loetbos?
1. 41 Geen commentaar
2. De begroeiing op plekken meer, voor meer bos idee. Meer variatie aan paden. Het speelbos is erg leuk, evt op meerdere plekken verspreid
onderdelen
3. Meer bos laten zijn, minder aangelegde recreatie. Is het gebied te klein voor.
4. Honden verbod of in ieder geval gehandhaafde aanlijnverplichting en opruimplicht stinkende uitwerpselen. Uitbreiding van het gebied. Door Covid19
hebben veel mensen de natuur gevonden wat de rust niet ten goede komt. Er is echt veel meer hoogwaardige natuur nodig in de Krimpenerwaard.
5. Er is een plek waar wilde bloemen zouden moeten groeien, voor bijen en vlinders, met bordje aangegeven. Er groeit daar al jaren niets. Wordt daar
nog iets aan gedaan?
6. Bloemenvelden
7. Honden verplicht aankijken, het wordt nu als losloopgebied gebruikt
8. Zie vorige invulveld.
9. we hebben nu wel genoeg bos ,we kunnen de tijd nu eenmaal niet 1500 jaar terug draaien. Boeren en vee blijven broodnodig .
10. Hou de mooie natuur intact. Meer natuurlijke kronkelende paden, nu ziet het er iets te strak uit.
11. Hou het alstublieft echt voor de wandelaars, fietsers en kanoërs: lekker eenvoudig. Geen voorzieningen aanleggen die een "ander soort publiek"
aantrekken. Daarmee bedoel ik mensen die niet echt verstandig met de natuur omgaan, zoals de rust verstoren en rommel achterlaten.
12. toiletten jaarrond open, er wordt teveel in de bosjes gepoept door bezoekers (zeker sinds corona en het druk is in het bos)
13. Een echte idylle waar wel degelijk bloemen groeien en vlinders naartoe worden getrokken.
14. Merk dat men denkt dat kinderen niet op de Mol mogen klimmen....misschien kan daar wat aangedaan worden. Nu nog een mooi
informatiegebouw met kleine uitspanning in de oude boerderij, misschien een deel als voedselbos inrichten waarbij samenkomst, educatie kan
plaatsvinden. Misschien een idee om ook te suppen in het gebied. Verbinding leggen met de Berkenwoudse Driehoek voor echte natuurliefhebbers
zodat gezinnen vanuit de Loet meerdere mogelijkheden hebben.
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15. Meer zitbankjes en ergens nog een klein schalig winkeltje voor een evt een ijsje limonade of koffie.... Zoiets
16. gewoon zo houden
17. Opruimplicht voor hondenpoep
18. meer bankjes te plaatsen om van de natuur de kunnen genieten.... een hondenstrandje om lekker te kunnen zwemmen en afkoelen
19. Voldoet aan mijn wensen
20. Zie vorige vraag. Bezoekers moeten op de paden blijven. Plukken van bloemen en paddenstoelen verbieden.
21. grote overzichtskaart van de Krimpenerwaard met knooppunten wandelen en fietsen
22. na een keer of wat hebben de kinderen het wel gezien .... groter mag best. We wonen in Schoonhoven en zo vreselijk veel te wandelen valt er niet
in de buurt. Met mijn stel kleinkinderen kan ik niet alweeheer naar het Loetbos
23. Nee, maar het zou fijn zijn als met respect voor de natuur (niet laten jagen!) het begaanbaar blijft voor honden. Mensen die loslopende honden niet
prettig vinden hebben zoveel andere mogelijkheden, denk aan de fietspaden en polderwegen.
24. Voor zover ik weet moeten honden worden aangelijnd, en hun poep worden opgeruimd, maar dat gebeurd vaak niet. Wellicht vaker controleren,
waarschuwen en in uiterste geval beboeten
25. De openbare toiletten moeten vaker open zijn en ze zouden op meer plekken moeten staan.
26. Minder honden!
27. Geen
28. Respect voor de natuur. Respect voor de wandelaar, bv niet de wandelpaden kapot rijden door trekkers.
29. Er lopen veel teveel honden los, die de dieren daar verstoren. Gister nog een hond die letterlijk door het gebied aan het rausen was, achter allerlei
dieren aan. Hondeneigenaren lijken wel blind voor wat hun hond aanricht, en alleen maar fijn te vinden dat hun hond een blij uurtje heeft zodat ze thuis
weer rustig zijn. Meer controle op loslopende honden, en meer borden dat dit niet mag. Verder zou een uitbreiding van dit gebied, van de provinciale
weg af, erg wenselijk zijn. Jammer dat dit bos strak langs de prov weg ligt, er worden veel dieren dood gereden. Ik mis ruiterpaden in dit gebied, ruiters
kunnen nergens terecht in de hele krimpenerwaard en ver daarbuiten.
30. Er kunnen wellicht gemakkelijker verbindingen gemaakt worden zoals bv naar de speelpolder bij ouderkerk al het geval is. Ik denk bv een een
natuurlijke verbinding naar de berkenwoudse driehoek
31. een omheind losloopveld voor honden om mensen te stimuleren de rest van de omgeving de hond aangelijnd te houden.
32. Picknick tafels
33. Het mag van mij groter en natuurlijker aangelegd worden. Zorgen dat het een echt echt bos wordt.
34. Haal weg wat er niet hoort. Het loetbos is geen pretpark.
35. Groene Boa's inzetten om dieren te beschermen tegen de jacht, ook handhaven op vandalisme door jongeren, achterlaten van blikjes, flessen en
dierenmishandeling
36. verlenging/uitbreiding van het wandelnetwerk
37. Zie vraag 12 en 13.
38. Ja, doortrekken onder de provinciale weg door ri. Lekkerkerk, aansluiting dus met de Weijdenhoeck.
39. Nog meer groenpaden, dus onverhard door alleen te maaien bijv. Apart stuk terrein voor losloopgebied voor honden.
40. Eindelijk eens ruiterpaden, zodat ook ruiters kunnen recreëren. Wilde dieren worden niet verstoord door paarden. WEL door mensen die hun
honden niet onder controle hebben
41. Laat het een natuurbos zijn en geen buitenspeelplaats.
42. Ook stukken zonder mensen maken, zodat het wild er ook rust kan vinden
43. Hinderlijk vindt ik dat loslopende honden tegen je aan springen of achter de fiets aan gaan
44. Zie mijn vorige opmerking.
45. Niet alleen in Loetbos, maar overal eigenlijk; de hond aan de lijn op de meeste plaatsen. Liefst een speciaal gebied voor de honden om los te lopen
waar de andere dieren niet gestoord worden. Misschien optie om een echt "hondenlosloopgebied" te maken in de Krimpenerwaard. Heb zelf een hond,
maar vind niet dat hij overal los kan lopen. Verder is het in het Loetbos best jammer dat er toch nog heel wat mensen op het fietspad lopen terwijl er
wandelpaden genoeg zijn.
46. Meer afwisseling, beter ecologisch beheer, veel minder losloopplekken voor honden, meer rustgebieden voor flora en fauna
47. Meer fruit,noten en eetbare bomen en struiken als educatief programma voor kinderen
48. Kijk nog eens naar de variatie in bomen. Het bos is aangelegd als een Zuid-Hollands recreatiebos uit de jaren 70 van de vorige eeuw. De natuur
zou het wat meer mogen overnemen. De oppervlakte "griend" mag uitgebreid.
49. minder bezoek
50. Misschien is het mogelijk om niet alleen speelplaatsen voor kinderen te maken, maar ook outdoor activiteiten voor volwassenen. Hierbij denk ik aan
wat ik bijvoorbeeld in het buitenland tegen kwam: een boogschiet terrein.
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51. Uitbreiden met een camping of vakantiehuisjes, of tinyhouses
52. De uitvoering van de speelheuvel rond de mol is onder de maat, kan makkelijk een stuk beter (iets minder steil, andere grondsoort).
53. Wat meer onverharde wandelpaden.
54. Behoud de rust. Alle nieuwigheden mogen wegblijven.
55. Gebied uitbreiden, natuureducatie en beleving, met de boswachter, beweegparcours
56. Mee bos van maken, er is al weinig bos in de buurt
57. Inrichten mrt de natuur als hoofdattractie
58. Ja, ik vind het heel jammer dat de hond ondanks het vroege tijdstip dat ik daar wandel straks bepaalde stukken aangelijnd moet, ik loop er al ruim
30 jaar, nooit een nare ervaring gehad en nu gaat de recreant het voor het zeggen krijgen, heel jammer!!
59. Ik werk er zelf en zal de ideeën die diversen recreanten hebben laten horen intern kenbaar maken
60. Loop fietspaden die regelmatig prettig te lopen zijn niet ongelijk
61. Ik wil graag wat activiteiten gaan organiseren in de natuur. Met wie moet ik dan contact op nemen.
62. Hoop wel dat er hier en daar een losloop gebied blijft bestaan. Zou wel fijn zijn voor de vele viervoeters. Ook zij maken deel uit van de samenleving.
63. Ruiterpaden aanleggen
64. Ruiterpaden
65. Graag ruiterpaden die duidelijk aangegeven zijn en ook een plattegrond waar deze zich bevinden
66. Een wc zou wel handig zijn (is er wel, maar altijd op slot).
67. We mijden het gebied door de coronadrukte.
68. Ja die bramen en ruigte verminderen
69. Een mooie mountainbike route en een grote natuurspeeltuin zou heel mooi zijn
70. Betere horeca en kano huur ook op zondag
71. Ik kom hier nu helaas niet meer. Het is mij te druk met coronawandelaars die de 1,5mtr regel niet naleven en respecteren. ik moet verdorie door de
bosjes om mensen te ontwijken en krijg dan nog een grote mond ook. Erg jammer, het was hier altijd fijn wandelen, maar de mentaliteit van de
mensen daar vind ik erg onbeschoft.
72. Meer geleidelijke overgangen van grasland naar bos. Eerste 5 tot10 meter van bosvakken hakhout en eerste 5 meter van graslanden overjarige
ruigte. Dan ontstaat een mooie mantelzone voor tal van dieren. Lokaal vakken bijvoorbeeld 100 bij 20 meter waar bos is gerooid ondiep afplaggen en
spontaan bos elzenbroekbos laten ontwikkelen bevorderd natuurlijkheid.
73. Zo snel mogelijk de MTB route aanleggen.
74. Het is nu druk genoeg. Dus niet aantrekkelijker maken voor mensen van buiten de Krimpenerwaard.
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