Publieke raadpleging onder de inwoners van Land van Cuijk
over Maasheggen
12 april 2019
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Samenvatting
Op vraag "1 Hoe vaak bezoek je het Maasheggengebied?" antwoordt 33% van de respondenten:
"Enkele keren per jaar ".
Op vraag "1.1 Wat doe je in het gebied?" antwoordt 70% van de respondenten: "Fietsen".
Op vraag "2 Hoe kan het gebied meer op de kaart worden gezet?" antwoordt 38% van de
respondenten: "Het gebied hoeft niet meer op de kaart te worden gezet".
Op stelling "3 ‘De gemeente en de provincie moeten meer geld steken in het Maasheggengebied’ "
antwoordt in totaal 31% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 16% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (44%) is: "Neutraal".
Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP LandvanCuijk, waarbij 275 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Maasheggen
De Maasheggen vormen het oudste cultuurlandschap van het land. In de zomer van 2018
werd het gebied de UNESCO mens en biosfeerstatus toegekend. Onlangs werd dat feestelijk
beklonken.
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Op vraag "1 Hoe vaak bezoek je het Maasheggengebied?" antwoordt 33% van de respondenten:
"Enkele keren per jaar ".

Toelichting
Wekelijks





Ik loop er vrijwel dagelijks met de hond, het is er altijd prachtig
Ik tuinier op de grens van de maashegge
Pracht fiets- en wandelgebied dankzij de oorspronkelijke gevlochten
maasheggen

Enkele keren per
jaar



Mooi natuurgebied, moet blijven

Nooit



Misschien dat we er via een fietsroute een keer doorheen komen, maar kan
niet zeggen dat ik het iets waard vind!

Weet niet




Een enkele keer, kan geen frequentie aangeven.
Minder dan één keer per jaar
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1.1 Wat doe je in het gebied?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "1.1 Wat doe je in het gebied?" antwoordt 70% van de respondenten: "Fietsen".

Anders, namelijk:

















Autorit
Bromfiets
Er rustig doorheen rijden en genieten
Genieten bij het Veerhuis
Genieten van de natuur
Genieten!
GENIETEN!
Heerlijk aan het water zitten
Hond uitlaten, dieren spotten
Jagen
Paardrijden
Rustig met de quad rijden
Tijdt er vaak doorheen en som ook wandelen
Vogels kijken, sporen zoeken, zitten, liggen, genieten, dutten, mijmeren, en helaas ook plastic
oprapen.
Weg naar boxmeer
Wekelijks aan het werk via de vrijwilligers groep de Loerangel

Toelichting



Toegankelijk houden voor auto's met gehandicapten/ ouderen...stapvoets rijden!
We zijn er regelmatig geweest met kinderen en kleinkinderen, totaal met 17 personen, een
feest voor de kleinkinderen dat vlechten.
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2 Hoe kan het gebied meer op de kaart worden gezet?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "2 Hoe kan het gebied meer op de kaart worden gezet?" antwoordt 38% van de
respondenten: "Het gebied hoeft niet meer op de kaart te worden gezet".

Er moeten meer voorzieningen komen zoals:

















Aanlegplekken vanaf de Maas
Aantrekkelijk maken het maasheggen gebied uit te breiden
Duidelijke wandel- / fietsroutes met rustpunten zoals bankjes. Het gebied is aantrekkelijk voor
de grijze golf onder ons en die willen op tijd even rusten! Daarnaast plekken waar men de auto
kan parkeren om van daaruit het gebied te kunnen verkennen.
Een natuurlijke Buiten speeltuin vooe jong en oud
Een toiletgebouw, bankjes, een klein koffie en thee tentje
Fiets verhuur
Goede ruiterpaden
Kiosk met terras
Kleinschalige horeca in combinatie met educatieve info zoals wandelen fiesen met gidsen evt
met digitale info op paaltjes stenen ( QR code) spannende voorzieningen uitkijktoren bloe
voetenpad picknick plaats aanleg steiger voor dag recreatie Het oude mazenburg bijv
Meer stop plaatsen met drankje en hapjes
Parkeerplaatsen
Parkeerplaatsen, afvalbakken langs routes, pauzeplaatsen met bankjes.
Rustbankjes
Rustplaatsen en koffiehuizen, vooral langs de maas
Theehuis of ander kleinschalig horeca
Toilet
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Anders, namelijk:





















Aanvullende voorzieningen c.q. activiteiten die wel de rust in het gebied waarborgen; bv. huifkar
tochten c.q. pendeldienst van een huifkar van de ene naar de andere parkeerplek. Ook bootje
over de Maas van de ene naar de andere aanlegplaats! Beleving is erg belangrijk in dit gebied!
Geen herrie veroorzakende activiteiten toelaten.
Agrarische gebruikers dienen verder in gebruik beperkt te worden, niet te grootschalig
Als het gebied zo bijzonder is, heeft het geen extra promotie nodig!
Aub niet meer op de kaart zetten, met die rust blijft het ook mooi schoon en uniek met veel
dieren. Meer bezoekers zorgt voor meer afval en herrie en verjaagt de dieren
Betere bescherming en meer heggen en grasland
De rust is zeer waardevol!
Er moet veel meer aandacht komen voor behoud en herstel van de maasheggen. Uitsluitend
extensieve begrazing moet worden toegelaten, geen akkerbouw (mais)
Gewoon met rust laten.geld meer besteden aan zieke die zich scheel betalen voor weinig zorg
Goed / alternatief OV zoals elektrische taxi's / watertaxi's. Meer faciliteiten/promotie voor lokale
bewoners
Het moet behouden blijven. geen massatourisme
Leskisten voor scholen ter promotie en besef
Meer paardrijroutes, alles is bestraat en daardoor onprettig te paard. Een mooie hei zou ook
helpen
Niet te toeristisch maken. Men vind het wel indien interesse.
Niet zo interessant voor mij
Nog meer promotie brengt nog meer bezoekers en dan is de rust weg.
Och, voor mij hoeft het niet drukker te worden
Online promotie
Ontwikkeling van de oude betoncentrale in boxmeer mooie locatie bezoekerscentrum plus
uitkijktoren ca aparte locatie bed en breakfast in de oude kraan
Unesco borden langs de A 73

Toelichting











Als je het gebied meer op de kaart zet komen er ook meer toeristen die ook weer meer dingen
doen die niet horen in dit gebied, zodat hier ook meer overlast van zal komen.
De MAB Unesco status geeft unieke mogelijkheden om dit gebied (samen met de Limburgse kant
in de nabije toekomst) voor onze regio op de kaart te zetten. Als je kijkt naar andere gebieden
met deze status dan is er daar best veel te halen. Alleen moet je niet de illussie hebben dat het
binnen afzienbare tijd geregeld is. dit is een kwestie van lange(re) adem. Zorg dat je met alle
betrokkenen steeds in gesprek blijft en overlegt over te nemen stappen maatregelen
De natuur heeft geen bezoek nodig
Er liggen al prachtige wegen om te wandelen en te fietsen
Ik vraag me af of het wenselijk is om het gebied meer op de kaart te zetten. Volgens mij zijn er
reeds diverse wandel- en fietsroutes, die men eenvoudig kan vinden via internet tegenwoordig.
Ook vraag ik me af of de natuur blij wordt van meer bezoekers.
Je moet dit aan ondernemers overlaten, als die perspectief zien komen ze vanzelf met ideeen, als
het met subsidies gebeurt dan kapen er een paar het bedrag weg, en dan is het weer klaar!
Lekker zo rustig laten weg van het massa toerisme
Let op dat het niet overspoeld wordt
Meer promotie betekent meer bezoek, dus meer toezicht en meer kans dat het gebied
beschadigt wordt in de ruimste zin des woords.
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Ooit van gehoord meer ook niet.
Wel heb ik een groot punt, al eerder gemeente voor benaderd. Nu zijn de heggen onlangs
gekortwiekt, maar er staan aan de Maaskant tussen Sambeek tot aan Vierlingsbeek teveel hoge
heggen. Waarom juist daar die aanplant? Want 10-20-30 jaar geleden had je veel meer open
plekken.
Als ik langs de Maas fiets en of wandel, vooral als het met mensen is die ik dit mooie gebied wil
laten zien, mis je heel veel lange stukken het zicht op de Maas.
De heggen worden blijkbaar ook maar eens in de tig jaren gekort. Maar, in mijn optie moeten
daar geen heggen staan, laat de weilanden open en maak er meer plekjes waar je even kan zitten
Zoals je deze ook ziet op vakantie
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3 ‘De gemeente en de provincie moeten meer geld steken in
het Maasheggengebied’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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Op stelling "3 ‘De gemeente en de provincie moeten meer geld steken in het Maasheggengebied’ "
antwoordt in totaal 31% van de respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 16% van de respondenten
antwoordt: "(zeer)mee oneens". Het meest gekozen antwoord (44%) is: "Neutraal". Dit is ook het
middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens





Mee eens







Neutraal




Dat geld moet worden gebruikt om grond aan te kopen en in te zetten voor
natuurontwkkeling
Meestal zijn Overheden bezig met verdienmodellen, kosten hebben ze een hekel
aan.
Vooral waar het gaat om onderhoud en overeenkomsten met de grondeigenaren
over onderhoud, herstel en handhaven kleinschalige landbouw en veeteelt

De gemeente moet meer tijd en geld beschikbaar stellen voor handhaving en
zorgen dat het gebied in het bestemmingsplan goed beschermd is. Dat is nu niet het
geval.
Kwaliteit paden dient goed bewaakt te worden.
Beperking voor agrarisch verkeer
Om agrariërs uit te kopen
Overheden informeren zich slecht tot niet; vrijwilligersinitiatieven blijven vaak
steken in eenmaligheid.
Voor Natuur belangrijk

Doen wat nodig is, maar vooral niet bederven. Geen honden los laten lopen daar!!!
Gemeente en Provincie kunnen beter ondernemers stimuleren en vergunningen
soepel verlenen, mits deze genoeg de rust waarborgen, om het gebied aantrekkelijk
te maken voor de recreant en eigen bewoners!
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Mee
oneens




Zeer mee
oneens




Weet niet







Ik weet niet hoeveel geld erin wordt gestoken, dus daar kan ik niets over zeggen.
Maar het is wel van het allerhoogste belang de 'signaal'bomen aan de Maasoever te
beschermen voor ze verdwijnen. Sinds de basaltblokken zijn weggehaald, slaan er
stukken oever weg, en dreigen er bomen om te kiepen. RED DE BOMEN.
ALSTUBLIEFT!
Meer geld weet ik niet, beter beheer door eerder aangegeven punt. bij 6.
En de nog resterende paaltjes weghalen op de fietspaden!!! Op minder gevaarlijke
plekken zijn ze weggehaald, toch dank daarvoor, echter op de meest gevaarlijke
plekken, scherpe bochten, staan er nog enkelen, en dat zij juist, zeker als je met een
groep fietst, de minst overzichtelijke
Neutraal, want ik weet niet wat er op de jaarlijkse begroting voor wandel en
fietsroutes beschikbaar is.
Onderhoud op peil houden is voldoende.

Het is goed zoals het is, anders wordt het veel te druk. En is de rust ook weg, voor
het gebied en de bezoekers.
Mi wordt er al veel geld uitgegeven. Zoals boven benoemd. Het gebied ziet er
prachtig uit. Te druk is zeker niet goed. Dan overstroomt het niet met water maar
met bezoekers

Als het de moeite is, ontwikkelt het zich vanzelf wel. De gemeente en de provincie
moeten wel zoveel mogelijk meewerken om evenementen andere zaken mogelijk te
maken.
Iedereen die daar weiland of bouwland heeft alles laten betalen. ( Herstel kosten.)
Ben er nooit geweest dus geen flauw idee hoe het eruit ziet
Ligt eraan waar het geld naar toe gaat. NIET naar adviseurs of
communicatiebureau's of dure beursdeelnames in het buitenland. WEL naar
mogelijkheden voor lokale ondernemers om vernieuwende concepten op te kunnen
zetten in het gebied (watersporten, watertaxi, rondvaarten, geo caching, etc.).
Met welk doel?
Waarom zou de overheid er meer geld in moeten steken?, men moet zorgen dat als
er ondernemers met ideeen komen dat die getoetst en op gang geholpen worden,
gewoon goed meedenken!
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2. Onderzoeksverantwoording
2.1 Algemeen
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TIP LandvanCuijk
Maasheggen
02 april 2019 tot 12 april 2019
275
5,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
4
12 april 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 5,9%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 5,9%
afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een representatief
onderzoek. Dit is hier niet het geval.

2.2 Methodiek
o
o
o

In overleg met De Maas Driehoek zijn de vragen opgesteld.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 2 april 2019 door middel van
een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 9 april 2019.

2.3 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.
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3. TipLandvanCuijk
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoor je: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
De Maas Driehoek en Toponderzoek willen de betrokkenheid van de inwoners van Land van Cuijk
vergroten. Via het panel TipLandvanCuijk.nl kunnen alle inwoners van Land van Cuijk hun mening
kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tiplandvancuijk.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipLandvanCuijk is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u vragen
over dit initiatief, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.

TipLandvanCuijk maakt het gemakkelijk om
zonder veel moeite je zegje te doen!

Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Duurzaamheid’, ‘Kermis’ en ‘Vaccineren’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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