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3. Hoe bent u betrokken bij de Reeuwijkse Hout?
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Anders, namelijk...
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4. Hoe vaak bezoekt u het gebied?
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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.
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6. Met wie gaat u meestal naar het gebied?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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7. Met welk vervoersmiddel komt u meestal naar het gebied?
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8.Wat is het belangrijkste motief voor uw bezoek?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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9. Welke activiteiten onderneemt u in de Reeuwijkse Hout?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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10. Wat is uw algemene waardering voor de Reeuwijkse Hout?
(geef het gebied een rapport cijfer)
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11. Ervaart u drukte in de Reeuwijkse Hout?
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12. Wat vindt u van deze specifieke onderdelen van het gebied?
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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.

50
Open antwoorden
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50

14. Heeft u nog specifieke wensen of tips voor het verder versterken van de Reeuwijkse Hout?
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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. Veel overlast van honden, veel poep, lopen los op plekken waar dat niet mag, worden losgelaten in de weilanden waar ze alle vogels en hazen
opjagen. Hondenbezitters houden zich niet aan de regels, stoort mij enorm
2. Ik mis speelvoorzieningen voor kinderen
3. Een wandelpad langs het fietspad langs de plas afgescheiden vh fietspad zou heel fijn zijn. Nu loopt men met 3of 4 personen naast elkaar. Vaak met
loslopende hond, hoewel dat op die plek niet mag. Als fietser moet je vaak stoppen/uitwijken en wordt je boos aangekeken. Als wandelaar ervaar ik de
fietsers weer als irritant. Sinds de komst van Landal is het heel erg veel drukker geworden en het gedrag vd mensen asocialer. Misschien wil Landal
wel een bijdrage leveren aan de aanleg van een wandelpad langs de plas, dat dan helemaal doorgetrokken wordt zodat je de plas via het wandelpad
kunt rondwandelen. Op die manier hebben fietsers en wandelaars geen last van elkaar.
4. Er lopen heel veel groepen mensen op de fietspaden, met loslopende honden en kinderen op stepjes ed. Met de fiets is er geen doorkomen meer
aan met name in het Reeuwijkse hout. Veel gevaarlijke situaties. Veel loslopende honden, ook waar dat verboden is, maar er is geen handhaving
hierop. Veel hondenpoep dat niet wordt opgeruimd.
5. -voor auto's zeer veel ruimte, maar je weet niet waar je je fiets neer moet zetten, dat hoeft niet overdekt, maar nu moet je het maar uitzoeken vroeger was er een voorlichtingsgebouwtje van St. Groene Hart, waar je info kon halen, een tussenvorm tussen bezoekerscentrum en niets, dat mis ik
wel, of is dat overgenomen door het restaurant bij Landall, maar dat is weer te commercieel
6. waar zeurt men over. Het is nooit een probleem geweest gewoon zo houden Surfstrand gewoon open voor honden van 1 oktober tot 1 april. niets
mis mee. Heb het idee dat Landdal de dienst gaat uitmaken. Het is van alle Reeuwijkers en was nooit een probleem.
7. Ik mis een buitensporttoestel voor volwassenen. Net als vroeger het oude trimbos
8. Als ik met onze jonge kinderen erheen ga is het verplicht kaplaarzen aan ivm de grote hoeveelheid hondepoep op het strand en op en naast de
paden. Moet zeggen dat ik de hondepoep ergernis nummer 1 vind in ons mooie dorp, er geen pad weg of stoep poep vrij.
9. Er zijn onvoldoende wandelpaden om alle bezoekers goed te verdelen. Het fietspad is wandelpad geworden, je komt er met de fiets niet meer langs.
Veel gevaalrlijke situaties ivm loslopende honden en kinderen op stepjes etc. Veel last van loslopende honden en uitwerpselen. Er zijn gelukkig wel
plannen om bovenstaande te verbeteren.
10. Vaak is het grasveld bezaaid met lege bier blikjes En dan staat er de radio ook hard aan
11. Vroeger was er een trimbaan. Nu niet meer. Graag zou ik dit terug willen bij de Reeuwijkse hout in het bos. Dit is makkelijk te realiseren. Of buiten
fitness toestellen is ook een goed idee.
12. In het losloopgebied voor honden fiets en wandelpaden scheiden. Enkele veel gebruikte routes door de graslanden verharde, en paden richting
honden zwemplassen verharden. Avonturenpad voor kinderen is een mooie toevoeging, nu het pad nog beloopbaar maken, ook hier is ophoging
verharding van de paden nodig. Strand waar honden zijn toegestaan ontbreekt nog, kan naast de surfclub richting duiksteiger worden aangelegd.
Horeca/terras waar honden zijn toegestaan is een groot gemis. Paaltjesroute voor wandelen ontbreken Educatie is niet aanwezig
13. Er ligt vaak nogal wat glas in het gebied, dat ruimen wij op. Maar ook op de parkeerplaats en bij de fietsenstalling. Dat duurt heel lang voordat het
opgeveegd wordt. De vuilnisophaaldienst houdt de bakken zo goed mogelijk schoon, maar in deze coronatijd is het drukker en is het misschien nog
vaker nodig.
14. hondenpoep is mij een doorn in het oog. mn op het strand.
15. met name in zomerseizoen uitpuilende prullebakken, onveilige sfeer door mensen met bier, muziek en wiet. Tienermeiden die nagesist en
onfatsoenlijk aangesproken worden. Een ravage aan rotzooi aan het einde van de avond. Suggestie: betalen voor parkeren en bezoeken. Evt met
korting voor bewoners van gemeente bodegraven reeuwijk. Uit de inkomsten kan toezicht betaald worden en het opruimen van dat wat alsnog wordt
achtregelaten.
16. Wandel- en fietspaden zijn over het algemeen goed. In natte perioden zijn de hondenstranden alleen met laarzen te bereiken.
17. Pas heb ik een rondje gelopen met een grijper: een tas vol met klein afval. En op een paar plekken veel wc papier.op het parkeerterrein was het
onbegonnen werk: zoveel afval aan de randen
18. Schandalig dat per 01-01-2021 het gebied om te wandelen met de hond wordt ingeperkt ! Duidelijk invloed van Landal, het grote geld gaat weer
voor het individuele belang van de burgers.
19. Bij mooi weer is er te weinig horeca. Geef ruimte aan de hockey om er een veld aan te leggen
20. er staan te weinig prullenbakken langs de wandelpaden waardoor je poepzakjes niet kwijt kunt...vooral in het begin vanaf het parkeerterrein
21. de "natuur" ziet er veel te aangelegd uit. Als omwonenden hebben we veel overlast van de vele bezoekers die een rondje om de plas maken.
22. Fietsen en wandelen gebeurt te vaak op zelfde paden, wandelaars willen toch op een verhard, niet blubberig pad lopen. Naast surfplank zou een 2e
pad naar Enkele Wiericke moeten gaan, tevens een brede watergang met een sluis van Breevaart naar Enkele Wiericke. Bij de sluis een uitspanning,
en verharde verbinding naar de doorgang onder de A12. Daardoor wordt Bodegraven en Reeuwijk door natuur aan elkaar verbonden en ontstaat een
groene buffer. Landschap zoals bij de Rotte
23. Meer vuilnisbakken. Wandel en fietspaden scheiden van autobanen.
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24. Om bezoekers meer bewust te maken van de natuur en de kwetsbaarheid en meer respect te laten hebben (lees: geen zwerfafval achterlaten, niet
brommen, geen harde geluiden).
25. Het zou leuk zijn als er meerdere sporten te beoefenen zijn. Ik denk dat een buitenspeeltuin en een ruiterpad daarbij kunnen helpen. Dat maakt het
ook gezelliger en geeft het gevoel van het in de natuur zijn beter weer
26. In de zomer snel last van blauw alg. Soms druk op de ligweide en naast zwemmen geen ruimte voor andere zaken bijv potje voetballen
27. Honden in het gebied, maar daar wordt aan gewerkt heb ik gelezen. Teveel loslopende en poepende Honden. Speelgelegenheid voor kinderen is er
recent bijgekomen, maar staat hopeloos in de blubber bij een beetje regen. Eilandjes, waterpomp, houten bakken waar het water door kan etc kan er
best bij.
28. Veiligheid op zomerse dagen. Reden dat we regelmatig weer naar huis gaan, zou niet nodig moeten zijn.
29. In het hele gebied zijn er op sommige plekken afval helaas
30. Een goede fietsenstalling ontbreekt. Alleen bij restaurant het Reeuwijkse Hout is er een plek maar die is klein en eigenlijk natuurlijk alleen voor de
bezoekers van het restaurant neem ik aan.
31. Wij maken ons zorgen over de boomkap, er staan zoveel bomen met rode stippen....????!!!
32. Surfplas moet voor de honden beschikbaar blijven. Zeker van oktober. t/m maart!!! Het aangewezen plasje is een aanfluiting en RUIM
ONVOLDOENDE.
33. Er treed meer vervuiling op, bijhouden van de natuur laat te wesen over, ecologisch denken om alles wat omvalt maar te laten levert zoals in
Australie en Californie zeer groot brandgevaar op bij droogte. Vuilnisbakken in achterste gedeelte (vanaf de plas) zijn schaars tot niet aanwezig.
34. Mensen moeten beter hondenpoep en afval opruimen
35. Er is zoveel mooie natuur te zien rondom de Reeuwijkse plassen en in het Reeuwijkse hout. Om er tijdens een wandeling of fietstocht veel over de
verscheidenheid van planten ed en dieren te weten te komen mis ik educatieve borden om meer te weten te komen en om er van te leren wat ik
eigenlijk in deze omgeving kan zien en kan tegen komen.
36. De fietsmogelijkheden zouden vergroot mogen worden. In het weekend kun je er niet fietsen vanwege de wandelaars die het fietspad blokkeren.
37. Troep opruimen bij zitgelegenheden!!!
38. Vaak veel vuil, vuilnis containers te klein en / of te winig geleegd
39. De speelvoorzieningen en die voor sport en beweging, onlangs daar neergezet, staan inmiddels in het water of in een modderpoel en worden nota
bene gebruikt als afwerkplek. We hebben eerder sporttuig gehad, dat eveneens verloederde in de kortste keren. Het zou mooi zijn als U de RH weer
terug laat gaan tot mooi onderhouden natuur ZONDER AFVAL
40. Wij vinden de wandelpaden te smal en te modderig. Vooral het pad vanaf het hockeyveld wat veel door gebruikers van Landal gebruikt wordt is erg
smal. Ook zouden we graag een gladdere afwerking van de paden zien.
41. De kwaliteit van de wandelpaden is de afgelopen jaren verminderd. Erg grof en hobbelig waardoor het wandelplezier minder is geworden; ook met
goed schoeisel loopt het ongemakkelijk.
42. Syrenger controleren , plastic en leegen blikken zitten tussen planten
43. Natuur en landschap ; door landall is het vies druk geworden en komt natuur onder druk te staan. Je zal moeten uitbreiden wil je het mooie karakter
behouden. “De natuur” is behoorlijk kansloos bij deze hoge bezoekersdruk. Voor landall was de ijsvogel er nog te bewonderen.. ik heb m niet meer
gezien na landall Dpeelvoorziening; maak wat meer leuke klim en klauter dingen voor kids terwijl je er langs wandelt; bewegen is belangrijk, dat valt te
stimuleren door leuke dingen op afstand van elkaar te zetten. Schoon heel veilig; zorg voor veeeeeel prullenbakken! Hier is in andere gemeenten veel
onderzoek naar gedaan! Maak gebruik van die kennis. En de heren die elkaar willen ontmoeten om seksuele handelingen te verrichten.. zet daar nou
een strikt handhavingsbeleid op. Het is er soms echt niet veilig zonder hond.
44. Zwemwaterkwaliteit
45. Geen ruim onvoldoende, wel een opmerking over parkeren. Er is voldoende parkeerplaats aan de strandkant. Bij de manegekant is dit minimaal.
46. Soms nog onduidelink waar honden los mogen. Ook horeca gelegenheden worden honden uitlaters volledig uitgesloten, vervelend voor de mensen
die hun hond wel onder controle hebben. Hondenstrand wel top geregeld, complimenten.
47. Gebrek aan horeca en sportfaciliteiten.
48. De fietsenstalling is heel erg lelijk door de stalen hekken. Past totaal niet in het gebied. Verder staan er wel erg weinig bomen op de parkeerplaats.
Het is daar erg kaal bij de entree. Daarbij is ook nog de snelweg wel heel pregnant aanwezig door het lawaai. Zou de auto's wat meer op de
achtergrond willen of meer in groen 'verpakt.
49. Het zou heel mooi zijn als de hockeyclub een extra veld zou krijgen en heeel belangrijk voor de sport en recreatie in de gemeente
50. Ik mis een uitkijktoren

14. Heeft u nog specifieke wensen of tips voor het verder versterken van de Reeuwijkse Hout?
1. 40 Geen commentaar
2. Het hele jaar geen honden op het strand, echt heel vies, en zonder hond en met kinderen kun je er niet meer lopen. Ze springen op je, pakken de
bal af, kan echt niet.
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3. Meer bos/bomen
4. Wandelpad rondom de hele plas. De surfplank bedoel ik. Zie ook antwoord vraag 13.
5. het hondenbeleid houden zoals het nu is! Honden 's winters wel op het strandje!!! en 's zomers niet. Het is altijd prima zo gegaan! Ik zie geen reden
tot verandering!
6. - Geluidsoverlast beperken van Rw. 12, langs het 'bosdeel' - Het varen verbieden in zowel de broedtijd als in de wintertijd. Eén boot of kano kan dat
al bederven zowel voor de vogels als de wandelaars erlangs. Geen commerciele kano- of bootverhuur of verhuur van sup-borden, hoogstens in
verenigingsverband, waarbij de N2000 status en natuurbestemming van het water uitgangspunt is - Het deel voor de windsurfers streng begrenzen,
geen kite surfing - Geen beroepsvisserij en sportvisserij, jachtvrije zone rond de N2000 gebied tenminste 300 m maken - Oostoever van plas
Vettenbroek niet ontsluiten als wandelgebied ivm otter en broedvogels - Ganzenbroed in gehele Alliantiegebied gericht actief tegengaan tot 1 April,
wanneer de andere vogels gaan broeden, ganzen zijn een plaag en eutrofiëren het water -vogelobservatie mogelijk maken met telescopen
7. toilethuis overschilderen in schutkleur Felle geel detoneert heel erg. badminton of volleybal veldje bij het strand
8. Bewegwijzerde honden-los-routes uitzetten Informatie-borden over watervogels op strand en langs fietspaden
9. Zo houden zoals het was.Politie vaker controle over groepen jongeren snachts.
10. Sporttoestel voor volwassenen
11. Misschien iets leuks in het water, om het zwemmen aantrekkelijker te maken. Nu zijn er vooral jongeren die zonnen en voetballen, het voetballen
zorgt voor overlast.
12. De druk van de recreatie is te groot!
13. Honden op het honden strand, opruim plicht maar ook beboeten van het laten liggen, meer prullenbakken en zakjes voor hondenpoep - duidelijkere
wegwijzering van de avonturen route..
14. Folders maken met fiets, wandel en sup routes, waarin ook de regels heel duidelijk staan. Honden zonering, aangelijn en opruim plicht, bij
wandelen op fietspaden is de voetganger te gast.
15. Niet teveel informatie borden om zodoende het natuurlijke karakter te behouden. Controle en toezicht op jeugd tegen rondhangen, vernielingen,
rotzooi, geluidsoverlast. Tevens zijn er op de mooie zomeravonden veel recreanten die BBQ en niet de rotzooi opruimen
16. Het wordt te druk
17. Het zou leuk zijn om in samenwerking met omliggende gebieden te kijken naar een MTB track. Iets dat erg leuk is maar mist in het groene hart. Er
liggen linken om dit naar nieuwkoop, woerden of gouda door te trekken (geluidswal, wiericke-schans, kippenkade)
18. Aansluiting vaarroute met de oude rijn
19. Mountainbike route of trimbaan of fitness toestellen. Gewoon iets voor de sportieve mens.
20. Zie vorige vraag
21. = er kunnen nog wat meer zitbanken geplaatst worden. = er zijn fietsers die te hard rijden.
22. Probeer het rustig te houden en zet niet alles aan de kant voor het toerisme zoals bijvoorbeeld bijna 400 vakantiewoningen die grotendeels als
geldbelegging aangeschaft worden.
23. betaald parkeren.
24. verkennen mogelijkheden voorkomen blauwalg, evt in samenwerking met landal die ook belang heeft dat er gezwommen kan worden in het
zwemseizoen.
25. Maak er het recreatieve centrum van de plassen van, gedeelte om elkaar te ontmoeten en recreëren. Zodat de rust en natuur op en rond de
andere plassen behouden wordt voor de rustzoekers en groenrecreanten
26. Graag het strand aan de plas in de wintertijd toegankelijk houden voor honden. Mogelijk met een publieks-schoomaak dag in de laatste week.
27. Meer rust creëren voor de vogels. Uilen houden niet van honden! Te veel loslopende honden. Verbieden om sigaretten peuken op de grond te
gooien. ( in zomer daardoor brandgevaar)
28. Wandelgebied voor hondenbezitsters uitbreiden
29. Het idee om vanaf 1 april 2021 het strand te sluiten voor honden is onaanvaardbaar. Honden maken de minste vervuiling. Vele hondenbezitsters
ruimen de uitwerpselen op. Helaas zien we vogels pizza eten, veel blikjes en broodzakjes van de Landal. Zou graag vanaf 1 oktober weer gebruik
maken van het strand. Als iedereen is gevaccineerd gaat het publiek weer naar speeltuinen, pretparken etc daar kan mijn hond niet rondrennen en
spelen met andere honden. Het alternatief is voor de hondenbezitsters te klein. Ook het Goudse Hout was een fijn wandelgebied ook hier worden wij
geweerd. Honden laten niets blijvend achter de mens helaas wel.
30. Nee
31. Verbod voor loslopende honden
32. Graag het honden strand open houden van oktober tot april...
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33. het zou fijn zijn als er een wandelpad naast het fietspad om de surfplas komt.. het is nu zo ontzettend druk dat wandelaars niet aan de kant gaan
als je met je fiets er lang wilt.... qua hondenbeleid zou het fijn zijn als de honden van november t/m februari wel op het strand van de surfplas mogen.
Nu deze verboden wordt voor honden zal het aanzienlijk drukker worden bij het hondenstrand. ( veel meer honden vanwege corona ) Het zou fijn zijn
als het hondenstrand verlengd wordt tot het wandelpad ..het is daar nu vaak een blubberzooi en de wens om meer bankjes te plaatsen ook in de
schaduw bij het hondenstrand ( sociale functie)
34. Zorgen dat het niet meer mogelijk is om een "Rondje Plas" te maken., of een alternatief wandelpas te maken naast de Lecksdijk.
35. Zie eerder
36. Zwemplaats voor hond en mens. Ik ben hondeneigenaar. Gebruik RH zeer frequent (1x vaak 2x per dag). In winter, maar ook in zomer. Zie veel.
Veel mooie momenten (zomeravond veel contact met ook vreemden (Landal), in het donker (met hond over P)!, in winter op zondag (09:00
aquajoggen met honden), wandelen door blub in RH. Prima ontwikkeling bijv. voor sporten/bewegen. Jammer niet om in zomer samen met mijn hond
in water te bewegen (hondenstrand is ongeschikt!). Overigens gezinnen met kind(mv)/hond die tot 1/4 na 30/9 wel op strand kunnen ontneem je ook
mogelijkheid (NB ik heb geen kids). Door hondenbeleid (niet alleen afsluiten strand) zal n.m.m. druk op gebied RH toenemen. Dit met ongewenste
effecten voor fietsers, wandelaars, honden en hun eigenaren, maar zeker ook flora en fauna (mensen gaan alternatieven zoeken). Verder irriteer ik (en
veel anderen (en zeker ook hondeneigenaren) zich aan uitwerpselen van honden, maar evenzo aan de rotzooi die (dag-)recreanten (feestvierders)
achterlaten (glas, plastic, BBQ-rotzooi, e.d. - veelal nog erger dan van de honden). Door honden weg te jagen van strand zullen dat soort problemen
verergeren. Vanwege sociaal gedrag loop ik bewust met mijn honden (los) graag even over het strand. Dan is het genieten als kinderen met mijn
honden (65 kg elk) kunnen knuffelen. Alles is kwestie van elkaar respecteren, elkaar in waarde laten. Overigens ook rekening houdend met mensen die
niets met honden te maken willen hebben. Het Hondenbeleid vind ik voor RH gemiste kans. Naar mijn mening is er gezien vanaf grofweg eind van De
Steupel (Reeuwijk) heel veel moois mogelijk waarin met redelijk eenvoudige aanpassingen gebruik door verschillende groepen naast elkaar
makkelijker wordt (incl. laatste stuk van het strand voor honden - iig voor winterperiode). Daarin wil ik best positief meedenken. NB aanleg sport- en
spelmogelijkheden (mag van mij zeker) laat ik even buiten beschouwing.
37. Ik zou het heeeel jammer vinden als de honden NIET meer naar het strand mogen in de koudere maanden.
38. Ja een ruiterpad zou mooi zijn. En bepaalde routes. Bv voor de hond en voor de kinderen. En meer paden is sowieso leuk aangezien je nu niet veel
kanten op kan gaan.
39. Meer handhaving
40. Honden toestaan
41. Vooral met elkaar schoon houden en het ook leuk blijven houden voor de honden
42. Hou alstublieft het landelijke karakter in stand. Voeg niet teveel toeters en bellen toe. Nergens voor nodig. Zoals het nu is, trek je rustzoekers en
mensen die tevreden zijn met kleine (natuur)dingen.
43. Natuurbehoud , en diversietijd van flora en fauna verbeteren
44. handhaving op honden uitlaten / andere plek duidelijk aangeven waar de honden wel in het water kunnen!!
45. Wat meer prullebakken......!
46. Rust en natuur behouden
47. Losloopgebied honden niet kleiner maken!
48. Strand toegankelijk houden voor honden ze kunnen daar heerlijk ravotten ook het loslooop gebied behouden we wandelen er graag met onze hond
49. Een afgezet deel van het strand aan de surfplas het hele jaar voor honden om lekker met elkaar te spelen en zwemmen.
50. Ik ruim regelmatig vuil op, wie is er vanuit de alliantie verantwoordelijk voor om hier controle op te houden, buiten het legen van de vuilnisbakken?
51. -Het verbieden van loslopende honden langs de fietspaden. Al enkele keren ben achterna gezeten door honden als ik daar aan het fietsen was. schonere en/of vernieuwen van de banken en picknicktafels. - bloembollen voor meer kleur in het voorjaar in de graskanten - uitkijktorens - geen grote
groepen honden met de uitlaat service toelaten - schuilhutjes dat je bij onverwacht slecht weer je kan schuilen
52. Het blijft er zo aangelegd uitzien. Dat zou anders mogen. Verder is het een mooi gebied.
53. Graag geen zwerfvuil etc. En houdt het bij mooie natuur: het mooiste dat er kan zijn , waar je voorzichtig bij op bezoek mag
54. Voorkomen dat er naast de paden gereden wordt met voertuigen. Er zijn diepe sporen naast de paden gereden.
55. meer horeca.
56. Houden zoals het is
57. Houd het vooral simpel. Niet teveel voorzieningen waardoor er steeds meer recreanten komen. Met name in het weekend is het erg druk
geworden. Voor een deel zijn het de bezoekers van het nieuwe Landal park. Door het grote aantal bezoekers is er ook meer behoefte aan sanitaire
voorzieningen (toiletten), die het hele jaar open zouden moeten zijn en niet alleen in de zomer bij het strand. Ik kom veel menselijke uitwerpselen tegen,
het afgelopen jaar.
58. Versterken.. serieus.. wat een zotte term. Maak echt ruimte voor meer natuur. Zorg dat er echt grote gebieden zijn waar honden los kunnen lopen.
Zorg er voor dat fietsers zich realiseren dat de fietspaden gedeeld worden met wandelaars! Met reuma en andere aandoening zijn de schelpenpaden
niet toegankelijk, zo ook niet met een kinderwagen of een kind op een loopfietsje. Meldt dus aan fietsers dat zij (zeker met racefietsen en elektrische
fietsen) hun snelheid moeten matigen in dit gebied. Zorg er voor dat mensen het makkelijk zelf schoon kunnen houden en blijf er aub weg met
handhavers . Zorg dat het makkelijk wordt om je asn de regels te houden. Waarom zijn er geen ruiterpaden aangelegd ? We hebben een enorme
hoeveelheid paarden in de regio. Als je veilig wil buiten rijden moet je de gemeente uit. Dat is niet ok.
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59. Mindere loslopende honden op de wandel en fietspaden.
60. Meer horeca, ruimere fiets-voet paden
61. Meer parkeerruimte op andere plekken rond het gebied.
62. Nu met corona smalle wegen een richtings verkeer maken.
63. Zie vorige vraag. En zou meer variantie in wandelingen willen kunnen maken. Nu vooral rondje om de plas, maar niet naar de andere plassen. Zou
ook fijn zijn om aan het begin bij de entree een handwijzer te vinden met verschillende routes daarop met km's erbij, zodat je dat kan inschatten. De
vogelkijkhutten vind ik heel erg mooi.
64. Mogelikheid om samen met de hond op het strand te wandelen en in de surfplas te zwemmen.
65. Meer mogelijkheid om samen met de hond op het strand te lopen en samen te zwemmen.
66. Sauna complex aan het water
67. Komt er ook nog een bootcamp parcours? En een bijenstal (zoals in de Krimpenerhout)?
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