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1Management samenvatting

Voor u ligt het rapport van het bezoekerstevredenheidsonderzoek ‘Geleenbeekdal’, dat in de periode mei en juni 2015 is uitgevoerd.

Aanleiding
Natuurmonumenten wil haar zichtbaarheid vergroten door op een mensgerichte manier te werken aan een open en groen Nederland. Dit doet zij door mensen te verbinden met en te 
betrekken bij natuur in Nederland. Om inzichtelijk te krijgen in hoeverre de ruim 350 gebieden van Natuurmonumenten in de behoeften van de bezoekers (leden en niet-leden) voorzien, heeft 
Service Check in opdracht van Natuurmonumenten een bezoekerstevredenheidsonderzoek ontwikkeld in de hiervoor geselecteerde vijfentwintig gebieden. De kerndoelstelling van dit 
onderzoek is het achterhalen van het oordeel van bezoekers naar aanleiding van hun bezoek aan één van deze gebieden. De resultaten geven inzicht in wat het meest van invloed is op de 
bezoekerstevredenheidsscore, wat de bezoekers als positief ervaren en wat volgens hen beter kan. De focus ligt hierbij op elementen die Natuurmonumenten zelf kan veranderen. Na afloop 
van de meetperiode van een gebied, volgt een grafische rapportage met management samenvatting. 

Uitvoering
Het onderzoek kent een gefaseerde uitvoering. Nadat in 2014 zes gebieden zijn onderzocht, volgen in 2015 de overige 19. Voor het werven van respondenten worden diverse methoden 
ingezet. Het meest voor de hand liggend is dat vrijwilligers bezoekers, die het gebied verlaten, vragen of zij willen deelnemen aan het onderzoek. Andere mogelijkheden zijn via persberichten, 
sociale media of op het bezoekerscentrum. De bezoekers geven hun oordeel over het gebied via een online vragenlijst, die te benaderen is via een algemene link.  

Rapportage
Na afronding van het veldwerk wordt per gebied de data geanalyseerd en verwerkt in een grafische rapportage met een tekstuele samenvatting van de meest belangrijke resultaten. 

Weergave resultaten
In deze rapportage is op verschillende plaatsen gerefereerd aan een bepaalde score, uitgedrukt op een schaal van 1 tot en met 6. Deze schaal is te herleiden tot de punten die zijn toegekend 
aan de antwoordmogelijkheden in de vragenlijst: ‘zeer tevreden’ krijgt 6 punten, ‘zeer ontevreden’ krijgt 1 punt. De tussenliggende antwoorden zijn ‘tevreden’ (5 punten), ‘enigszins tevreden’ 
(4 punten), ‘enigszins ontevreden’ (3 punten) en ‘ontevreden’ (2 punten). Door het optellen van alle waarden en deze te delen door het aantal respondenten, ontstaat een gemiddelde waarde.
Deze gemiddelde waarde maakt het mogelijk de verschillende scores met elkaar te vergelijken. 

De resultaten op de stellingen zijn voornamelijk weergegeven in de vorm van zogenaamde frequentiegrafieken. In deze grafieken is door middel van verschillende kleuren aangegeven hoe 
vaak een antwoord op een stelling is gegeven. Hoe groter de hoeveelheid groen in de grafieken, des te positiever zijn de bezoekers over het aspect. Hoe meer rood er in de grafieken te zien is, 
des te negatiever bezoekers over het aspect zijn. De gemiddelde scores zijn tevens weergegeven in tabellen. Deze tabellen maken de resultaten van de bezoekers, opgesplitst naar 
verschillende kenmerken, inzichtelijk. Hierbij aangetekend dat resultaten van groepen respondenten kleiner dan 10 niet zijn weergegeven. Alle toelichtingen en antwoorden die door de 
bezoekers zijn gegeven, zijn uiteengezet bij het betreffende onderdeel in de rapportage. 

Bij een berekening op de 6-puntsschaal, geldt een waarde van 4,2 als ondergrens voor een voldoende. 
Een goede score begint bij een waarde van 4,8. Een score lager dan 4,2 is een aandachtspunt. 

Geleenbeekdal



2Management samenvatting

Respons
In totaal hebben 285 bezoekers aan het onderzoek deelgenomen. Van 77 respondenten is bekend dat zij lid zijn van Natuurmonumenten en van 190 respondenten niet. De overige deelnemers 
hebben de vraag over het lidmaatschap niet beantwoord. In het Geleenbeekdal hebben de bezoekers één of meerdere gebieden bezocht. De meeste respondenten hebben Danikerberg (238) 
en/of Stammenderbos (232) bezocht. 149 respondenten hebben een bezoek gebracht aan Muldersplas. Een groot deel van de respondenten (48%) heeft alle drie de gebieden bezocht. Slechts 
een klein deel heeft zich beperkt tot één gebied (14%).  

Bezoekduur en - frequentie
De resultaten laten zien dat 43% van de respondenten het gebied dagelijks/wekelijks bezoekt. Veruit de meeste respondenten (77%) blijft één tot drie uur in het gebied. Voor 44% van de 
respondenten was ‘Ontspanning - er even uit’ de belangrijkste reden om Geleenbeekdal te bezoeken. De top-3 van belangrijkste aanleidingen wordt verder aangevuld met ‘Lichaamsbeweging-
sporten’ (21%) en ‘Hond uit laten’ (13%).

Rapportcijfer en aanbeveling
De deelnemende bezoekers is gevraagd hun tevredenheid over het gebied Geleenbeekdal uit te drukken in een rapportcijfer. Gemiddeld geven zij een 8,0, waarmee zij laten zien het gebied te 
waarderen. 81% van de respondenten geeft het gebied een 8 of hoger. Slechts 1% van de respondenten geeft lager dan een 7. Er zijn feitelijk geen bezoekers negatief over het bezoek aan 
Geleenbeekdal. Er zijn beperkte verschillen tussen de gebieden die in Geleenbeekdal zijn bezocht. Degenen die en/of Muldersplas hebben aangedaan geven gemiddeld een 8,0, terwijl degenen 
die en/of de andere gebieden hebben bezocht gemiddeld een 8,1 geven. Het wel of niet lid zijn van Natuurmonumenten maakt voor het oordeel over het bezoek aan Geleenbeekdal niet uit. 
Ook ten opzichte van de bezoekfrequentie zijn er nagenoeg geen verschillen in het gemiddelde oordeel. Dit geldt niet voor de bezoekduur. Hier geldt hoe langer bezoekers in het gebied 
hebben doorgebracht, hoe hoger het gemiddelde rapportcijfer (<1 uur; 7,8, 1-3 uur; 8,0, >3 uur; 8,4).

Naast het rapportcijfer is de bezoekers gevraagd in hoeverre zij Geleenbeekdal zullen aanbevelen bij anderen. Het resultaat op deze vraag is weergegeven in de vorm van de Net Promotor 
Score (NPS). De bezoekers hebben deze vraag kunnen beantwoorden op een schaal van 0 (helemaal niet) tot en met 10 (helemaal wel). Degenen die hebben gekozen voor de 
antwoordcategorieën 0 tot en met 6 zijn ‘criticasters’, degenen die hebben gekozen voor de antwoorden 9 en 10 zijn ‘promotors’. De NPS is het verschil tussen het percentage promotors en 
criticasters. De NPS voor Geleenbeekdal is 48%. Slechts 3% van de bezoekers valt onder de criticasters (respondenten die het gebied niet (zo snel) zullen aanbevelen bij anderen). De hoge NPS 
sluit aan bij het feit dat 99% van de respondenten aangeeft het gebied nogmaals te (gaan) bezoeken. 

Bezoek en de voorzieningen
De beslissing om Geleenbeekdal te bezoeken wordt met name ingegeven door de natuur (flora, fauna, bos etc.), de ligging (afstand vanaf het verblijfadres) en de mogelijkheden voor 
vrijetijdsbesteding/hobby. Het overgrote deel van de respondenten komt van binnen een straal van 10 kilometer van het gebied en is lopend of met de auto/motor naar het gebied gekomen. 
Ruim driekwart heeft het gebied bezocht in gezelschap van één of meerdere personen tussen de 13 en 60 jaar, bijna de helft in gezelschap van iemand ouder dan 60 jaar en bijna een derde 
met iemand die 12 jaar of jonger is. Een klein aantal respondenten (9%) heeft het gebied alleen bezocht. Over het algemeen zijn de bezoekers (zeer) tevreden over de bereikbaarheid en de 
vindbaarheid van het gebied. Van overlast van andere bezoekers is nagenoeg geen sprake en bezoekers zijn over het algemeen tevreden over de voorzieningen in het gebied. Zij zijn het meest 
kritisch over het meubilair (4,2) en de sanitaire voorzieningen (4,3). Deze twee aspecten worden derhalve vaak genoemd als verbeterpunt. Maar is het meest genoemde verbeterpunt de 
kwaliteit van de paden en de infrastructuur. Volgens de bezoekers zijn de paden soms modderig en slecht toegankelijk door de begroeiing.

Kortom
Geleenbeekdal is een gebied waar bezoekers, vaak lopend, naar toe gaan om te ontspannen door te wandelen en te genieten van de natuur. De bezoekers van Geleenbeekdal zijn over het 
algemeen (zeer) tevreden over dit gebied. Zij hebben tijdens hun bezoek weinig tot geen negatieve ervaringen opgedaan. Uiteraard zien zij wel ruimte voor verbetering, wat met name gericht 
is op de kwaliteit van de paden en de hoeveelheid bankjes en prullenbakken in het gebied. Er zijn weinig substantiële verschillen in de resultaten als wij kijken naar de verschillende 
subgroepen, zoals de gebieden in Geleenbeekdal, lidmaatschap of bezoekfrequentie. 
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3Gebied

Welke gebieden in het Geleenbeekdal heeft u wel eens bezocht?
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Rapportcijfer bezoek aan gebied 8,0 8,0 8,1 8,1 7,7

Geleenbeekdal

aantal %

Geleenbeekdal 285

Muldersplas 149 52%

Stammenderbos 232 81%

Danikerberg 238 84%

Anders 41 14%



4Rapportcijfer
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5Frequentie bezoek

43%

34%

15%

7%

% 20% 40% 60% 80% 100%

n=285

Wekelijks/dagelijks

Maandelijks

Jaarlijks

Eerste bezoek of minder dan 1 keer per jaar

Hoe vaak brengt u een bezoek aan dit gebied van Natuurmonumenten?
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6Duur bezoek

77%

12%

11%

% 20% 40% 60% 80% 100%

n=284

1 tot 3 uur

Langer dan 3 uur

Korter dan 1 uur

Hoe lang bleef u in het gebied?
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Rapportcijfer bezoek aan gebied 8,0 7,8 8,0 8,4
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7Boswachter gezien?

87%

8%

5%

% 20% 40% 60% 80% 100%

n=285

Nee

Ja, gezien én gesproken

Ja, gezien maar niet gesproken

Geleenbeekdal



8Belangrijkste aanleiding bezoek

44%

21%

13%

11%

7%

5%

% 20% 40% 60% 80% 100%

n=283

Ontspanning - er even tussenuit

Lichaamsbeweging - sporten

Hond uit laten

Uitje met familie en/of vrienden

Het opzoeken/bekijken van bijzondere planten en/of dieren

Meer te weten komen over de natuur/cultuurhistorie van dit gebied

Wat was de belangrijkste aanleiding van uw bezoek aan dit gebied?
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Rapportcijfer bezoek aan gebied 8,0 8,1 8,2 8,1 7,9 7,9 7,7
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9Communicatie-uitingen

74%

18%

5%

3%

1%

1%

% 20% 40% 60% 80% 100%

Nee

Ja, anders namelijk

Ja, een artikel en/of advertentie in een krant

Ja, de website van Natuurmonumenten

Ja, recreatiefolder van Natuurmonumenten

Ja, Puur Natuur (magazine voor leden van Natuurmonumenten)

Ja, (online) nieuwsbrief van Natuurmonumenten

Geleenbeekdal

Is er een communicatie-uiting geweest waardoor u heeft besloten dit gebied te bezoeken? (n=276)



10Bepalende criteria om gebied te bezoeken

76%

73%

58%

47%

45%

38%

% 20% 40% 60% 80% 100%

Natuur (flora, fauna, bos, hei, duin)

Afstand (ligging ten opzichte van uw verblijfadres)

Vrijetijdsbesteding en hobby (zoals mountain biken, fotografie, vogels spotten, hondenlosloopgebied)

Voorzieningen (zoals toiletten, horeca, routes, parkeergelegenheid)

Cultuurhistorie (gebouwen, landgoed/park)

Levensloopkenmerken (aantrekkelijk voor kinderen, - ouderen, - minder validen)

Geleenbeekdal

n=276
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Binnen dit onderzoek geldt een waarde van 4,2 als ondergrens voor een voldoende. Een goede score begint bij een waarde van 4,8.Een score lager dan 4,2 is een aandachtspunt. 

Afstand, vervoermiddel & bereikbaarheid gebied

91%

7%

2%

% 20% 40% 60% 80% 100%

< 10 km

10 - 20 km

> 20 km

55%

37%

8%

% 20% 40% 60% 80% 100%

Lopend

Auto of motor

Fiets, bromfiets of scooter

Openbaar Vervoer

Zeil-, motorboot

Kano, fluisterboot

53

50

41

46

3

3

11

1

% 20% 40% 60% 80% 100%

% zeer tevreden % tevreden % enigszins tevreden % enigszins ontevreden % ontevreden % zeer ontevreden

Uitgaande van uw bezoek aan dit gebied, hoe tevreden bent u over:

de bereikbaarheid - kon u eenvoudig bij het gebied komen? (5,4)

de vindbaarheid - kon u (de ingang van) het gebied makkelijk vinden? (5,4)

Geleenbeekdal

Afstand tot gebied (n=254)

Vervoermiddel (n=278)



12Gebied bezocht …

Binnen dit onderzoek geldt een waarde van 4,2 als ondergrens voor een voldoende. Een goede score begint bij een waarde van 4,8.Een score lager dan 4,2 is een aandachtspunt. 

77%

49%

29%

9%

% 20% 40% 60% 80% 100%

Heeft u het gebied in gezelschap bezocht met personen van 13 tot en met 60 jaar?

Heeft u het gebied in gezelschap bezocht met personen van 61 jaar of ouder?

Heeft u het gebied in gezelschap bezocht met personen van 12 jaar of jonger?

Heeft u het gebied alleen bezocht?
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% 20% 40% 60% 80% 100%

% zeer tevreden % tevreden % enigszins tevreden % enigszins ontevreden % ontevreden % zeer ontevreden

Uitgaande van uw bezoek aan dit gebied, hoe tevreden bent u over:

de toegankelijkheid - kon u het gebied eenvoudig in/door? (5,3)

de gastvrijheid - voelde u zich welkom in het gebied? (5,2)

de gelegenheid - sluit het gebied qua mogelijkheden aan bij de samenstelling van uw groep? (5,2)

Geleenbeekdal

n=277
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Binnen dit onderzoek geldt een waarde van 4,2 als ondergrens voor een voldoende. Een goede score begint bij een waarde van 4,8.Een score lager dan 4,2 is een aandachtspunt. 

Tevredenheid gebied en groepssamenstelling Geleenbeekdal

Hoe tevreden bent u over:
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de toegankelijkheid - kon u het gebied eenvoudig in/door? 5,3 5,2 5,2 5,3 5,5

de gastvrijheid - voelde u zich welkom in het gebied? 5,2 5,1 5,2 5,2 5,3

de gelegenheid - sluit het gebied qua mogelijkheden aan bij de samenstelling van uw groep? 5,2 5,1 5,2 5,1 5,3



14Beleving aanwezigheid andere bezoekers

49%

47%

2%

1%

% 20% 40% 60% 80% 100%

n=278

Positief

Neutraal

Negatief (te druk)

Negatief (overlast)

Hoe heeft u de aanwezigheid van andere bezoekers in dit gebied ervaren?
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Rapportcijfer bezoek aan gebied 8,0 8,2 7,9 * *

Geleenbeekdal
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15Vrijetijdsbesteding / hobby tijdens bezoek

Binnen dit onderzoek geldt een waarde van 4,2 als ondergrens voor een voldoende. Een goede score begint bij een waarde van 4,8.Een score lager dan 4,2 is een aandachtspunt. 

94%

29%

23%

19%

11%

9%
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2%
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% 20% 40% 60% 80% 100%

Wandelen

Hond uitlaten

Flora en/of fauna spotten

Fotograferen

Fietsen

Hardlopen

Spelen met de kinderen

Mountain biken

Meditatie en/of yoga

Paardrijden

35 60 4 1

% 20% 40% 60% 80% 100%

% zeer tevreden % tevreden % enigszins tevreden % enigszins ontevreden % ontevreden % zeer ontevreden

Uitgaande van uw bezoek aan dit gebied, hoe tevreden bent u over:

de mogelijkheden voor het uitoefenen van uw hobby of vrijetijdsbesteding (5,3)

Geleenbeekdal

n=277



16Vrijetijdsbesteding / hobby tijdens bezoek

Binnen dit onderzoek geldt een waarde van 4,2 als ondergrens voor een voldoende. Een goede score begint bij een waarde van 4,8.Een score lager dan 4,2 is een aandachtspunt. 

Hoe tevreden bent u over:
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de mogelijkheden voor het uitoefenen van uw hobby of 

vrijetijdsbesteding
5,3 5,3 5,5 5,2 5,3 5,4 * 5,3 5,4 * 5,2

Geleenbeekdal

* te weinig waarnemingen



17Tevredenheid voorzieningen

Binnen dit onderzoek geldt een waarde van 4,2 als ondergrens voor een voldoende. Een goede score begint bij een waarde van 4,8.Een score lager dan 4,2 is een aandachtspunt. 

24

16

15

15

12

13

11

6

27

16

9

8

58

53

59

54

47

45

46

38

52

38

54

57

12

24

18

23

29

31

27

33

14

25

19

25

4

5

5

5

8

7

10

16

3

9

11

4

1

2

2

2

3

5

6

3

7

3

4

1

1

2

2

1

1

2

1

5

4

4

% 20% 40% 60% 80% 100%
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Uitgaande van uw bezoek aan dit gebied, hoe tevreden bent u over:

de parkeergelegenheid (5,0)

de informatieborden bij de entree/parkeerplaats (4,7)

de kwaliteit van de paden en de infrastructuur (4,8)

de uitgezette routes (4,7)

de route aanduiding (4,5)

de vindbaarheid van het startpunt van routes (4,5)

de informatie(voorziening) over de bezienswaardigheden (4,5)

het meubilair (bankjes, kijkschermen, picknicktafels) (4,2)

de horeca (4,9)

de sanitaire voorzieningen (4,3)

het bezoekerscentrum (4,4)

de Natuurmonumenten route app (4,5)

Geleenbeekdal



18Verbeterpunten
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Waarom vindt u de bereikbaarheid belangrijk om te verbeteren?
• De weg ernaar toe is niet voorzien van fietspaden dus gevaarlijk om er heen te lopen. 

Waarom vindt u de vindbaarheid belangrijk om te verbeteren?
• Meer aanduiding langs de weg waar parkeerplaatsen zijn.
• Routeaanduiding naar het gebied. wij weten de weg, maar voor wie onbekend is met het gebied 

waarschijnlijk lastig te vinden.

Waarom vindt u de parkeergelegenheid belangrijk om te verbeteren?
• Er moet genoeg plaats zijn. Vaak is het al vol, mede door de horeca.
• Geeft de doorslag om het gebied wel of niet te bezoeken.
• Groter bij Peter karel.
• Huidige is te klein.
• Nu veel te slecht, gaten en kuilen. Is vrij toegankelijk ook  in de nacht, dumping van afval, ook XTC. 

Parkeerplaats moet eigenlijk afgesloten worden na zonsondergang. Toezicht via de visvereniging, 
ook nachtvissen maakt sociale controle stuk groter en ook vandalisme en gevoel veiligheid.

• Om overlast/drukte beter te verdelen over het gebied.
• Om parkeeroverlast op de openbare weg zo veel mogelijk te voorkomen.
• Onderaan Stammenderbos (via spoorwegovergang) is geen officiële parkeerplaats. Hierdoor krijgt 

men "wild" parkeren.
• Onze mobiliteit !!!
• Op sommige plaatsen geen parkeer gelegenheid.
• Te klein.
• Te weinig parkeer plaatsen.
• Te weinig parkeergelegenheid.
• Te weinig vanwege drukte
• Uitbreiding parkeergelegenheid. Wij waren op een doordeweekse dag en vonden makkelijk een 

plaats; in het weekend is er te weinig parkeerruimte weten wij van andere bezoeken).
• Wanneer te weinig parkeerruimte is rijden we naar een andere plek.

Waarom vindt u de  informatieborden bij de entree/parkeerplaats belangrijk om te verbeteren?
• Bij de parkeerplaats St. Jans Molen is geen informatiebord.
• Dan kun je je wandelroute beter uitstippelen.
• Dan weet ik welke wandelingen er starten, wat ik er kan doen, overzicht kaart waar ik ben.
• Dan weet je wat je kunt verwachten.
• Dit geeft bezoekers die niet uit de nabije omgeving komen een goede start , dit maakt de recreatie 

een stuk "gast"vriendelijker ,
• Duidelijk.
• Ik heb ze niet gezien. Er is wel informatie van de heemkundekring Schinnen, maar volgens mij niet 

van NM...
• Meer reclame voor de activiteiten.
• Niet gezien.
• Niet specifiek opgevallen.
• Om de informatie over het gebied te leren kennen.
• Om onnodig zoeken te voorkomen.
• Omdat deze er niet zijn; een bord met verandering informatie mist de plaats aanduiding waar men 

zich bevindt en eveneens onlogisch geplaatst zonder NWZO kruis.
• Overzichtelijk.
• Te weinig ervaring.
• Uit de voorgaande vragen blijkt dat er hondenlosloopgebieden zijn. Ik weet niet waar die zijn. In de 

praktijk lopen de honden overal los, met alle gevolgen van dien. Ik maak heel veel gebruik van het 
fietspad tussen Munstergeleen en Geleen (Lintjensweg). Het is er de laatste tijd vreselijk fietsen 
omdat er overal honden los lopen. Nu de velden weer vol gewassen staan en het gras hoog is, 
vliegen ze zonder dat je ze gezien hebt ineens voor je fiets. De wandelpaden langs de Geleenbeek 
zijn een ander verhaal. Ik wandel er graag met de kleinkinderen, maar ook hier lopen honden los en 
poepen de hele boel vol. Buiten de paden kunnen de kinderen niet lopen zonder de schoenen vol 
poep te krijgen. Het zou veel irritatie voorkomen als duidelijk was of honden hier los mogen lopen of 
niet, ook al omdat de kinderen zich rot schrikken als ineens een loslopende hond op ze af gevlogen 
komt. Ook schijnen er nog al wat mensen te zijn die vinden dat het een buitengebied is en je er dus 
geen poep hoeft op te ruimen. Aan de fietsers die gebruik maken van het pad langs de beek is helaas 
met borden niets te veranderen. De borden staan er maar gefietst wordt er toch.

• Voor iemand die hier niet bekend is wenselijk dat er een plattegrond is zodat men kan zien hoe het 
gebied eruit ziet. tevens kan men hierop ook aangeven bijzondere gebouwen horecavoorzieningen 
en flora en fauna.

• Wil graag info over wat er allemaal aan bijzonderheden zijn te zien + info over de wandelroutes.
• Wil meer info.
• Zeer weinig aanwezig.
• Zijn er niet / onvoldoende.
• Zodat je bij het vertrekpunt kan zien wat er allemaal te doen is in dit gebied.
• Zodat je een duidelijke en goede keuze van de wandelroute kunt maken.
• Zou gemakkelijk zijn.
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Waarom vindt u de kwaliteit van de paden en de infrastructuur belangrijk om te verbeteren?
• Afgelopen winter was het pad tussen de visvijvers en Biesenhof erg modderig, moeilijk te lopen. 

Kans op uitglijden in de modder was erg groot, helaas!
• Alles is dan makkelijker toegankelijk en gaan mensen geen eigen wegen banen.
• Als het regen is een grote modderbad.
• Belangrijk voor ouderen vooral in de wintermaanden.
• Bij regen modderig en slecht begaanbaar op een aantal plekken.
• Bij slecht weer nauwelijks begaanbaar, waarom paden niet bestrooien met uit het bos verkregen 

gehakseld hout. Weken geleden-na het opschonen van de beekoevers-lagen er bergen hakselhout 
op de parkeerplaats bij de tennisbaan. Waarom niet gebruikt om de moerassige gedeelten van de 
paden te verharden?

• Bij werkzaamheden zijn paden wel eens slecht.
• Duidelijke afscheiding MTB-paden en wandelpaden, ruiterpaden. Olifant paden vermijden. Betere 

paden Schinnen-Thull, Vaesrade.
• Een super mooi gebied, moet ook super wandelpaden hebben om de recreant te laten terugkomen. 
• Er is geen aaneengesloten fietsroute aanwezig.
• Er moet nog veel losse rommel en dood hout worden geruimd !!!....(obstakels op de wandelpaden..); 

bij flinke regenval veel modder op de paden....
• Er zijn een paar paden waarvan een stuk met te grove stenen is. Dit is vervelend met hardlopen. O.a. 

aan de onbewaakte spoorovergang bij de Lintjesweg, het eerste gedeelte dat naast het spoor ligt en 
als je van de Beekstraat vanuit Munstergeleen naar de Lintjesweg loopt en daar het eerste verharde 
pad links neemt. Deze stukken zijn later aangelegd dan de rest van de paden.

• Er zijn enkele voetpaden die bij slecht weer heel slecht begaanbaar zijn.
• Fietsers scheiden van wandelaars.
• Fietspaden vooral omgeving Mulderplas "hobbelig“ door wortels van div. bomen en verder veel 

takken en rotte bladeren op het fietspad (glad in bochten vooral bij vochtig weer). Te weinig 
vuilnisbakken.

• Hangt samen met de route aanduiding.
• Het zou mooi zijn als (meerdere/aantal belangrijke) paden goed toegankelijk zouden zijn voor 

rolstoel en rollator.
• Ik ben inmiddels 67 jaar en dan is het prettig als de paden - ze hoeven niet breed te zijn - niet al te 

hobbelig en bobbelig zijn. Hoef ik niet op het pad te letten, kan ik meer genieten van de flora/fauna. 
Goede infrastructuur veroorzaakt ook vervuiling en vandalisme en nodigt uit tot motorcrossen. . 
Maak de omgeving zo onaantrekkelijk mogelijk.

• Ik vind het jammer dat zoveel paden geasfalteerd zijn. Doet afbreuk aan het natuurlijke karakter van 
het gebied. Daarnaast nodigt asfalt brommers, scooters en zelfs auto's uit om over de paden te 
rijden.

• Ik zit zelf in rolstoel, vandaar paden met kiezels is niks voor mij, goede verharde paden zijn belangrijk 
voor de zelfstandige toegankelijkheid.

• In het Absbroekerbos zijn het laatste jaar nieuwe wandelpaden aangelegd. Het begin van enkele 
paden is verhard met zeer grove stenen, waardoor het wandelen zeer bemoeilijkt wordt. Ditzelfde 
geldt voor de fietsroute direct achter de onbewaakte overweg naar Munstergeleen. Hier is letterlijk 
knoeiwerk geleverd!!!

• In stand houden, ze zijn recent verbeterd. Ik gebruik gebied in mijn woonomgeving louter om te 
wandelen.

Waarom vindt u de kwaliteit van de paden en de infrastructuur belangrijk om te verbeteren? 
(vervolg)
• Je kunt er met goed weer en slecht weer wandelen.
• Kinderwagens rolstoelen rollators zijn niet bruikbaar dus al die mensen kunnen niet wandelen in dit 

gebied. Paden voor zover aanwezig modder en dicht gegroeid waardoor paardrijden in natte periode 
gevaarlijk is want paard glijd uit en ruiter breekt nek door laaghangende takken, omgevallen bomen 
zijn obstakels voor bovenstaande groepen. Prachtige natuur waarvan door deze mensen niet 
genoten kan worden.

• Maaien kan soms beter.
• Meer prikkeldraad dan wandelpaden.
• Met regenweer veel paden modderpoelen, zakt ver in modder weg.
• Met slechte paden komt er niemand meer lopen.
• Mijn ervaring is dat je niet het hele traject langs de Geleenbeek kunt lopen. Er zijn versperringen die 

nopen dat je moet omlopen.
• Modderig indien geregend. Oneffen.
• Moet goed toegankelijk zijn.
• Moet ook voor ouderen goed begaanbaar zijn.
• Moet vaker gemaaid worden i.v.m. brandnetels.
• Na regen onbegaanbaar voor ordered.
• Niet toegankelijk voor rollators en rolstoelen, grote stukken zeer slecht begaanbaar en modderig bij 

bepaald weertype, ook modderig door moerasachtig gebied met bronnen. Geen scheiding fietsers, 
mountainbikers gebruiken onterecht de wandelroutes, ook ruiters. Verder is bij stiltegebied het 
aanbrengen van takken afrastering een goede oplossing dat uitgebreid moet worden.

• Om op de paden onnodige rommel e.d. achter te laten.
• Om over de paden te kunnen lopen, routes af te kunnen maken en niet hoeven om te draaien 

omdat er iets is afgezet. Wat nu wel op sommige plaatsen is, bijvoorbeeld langs de Geleenbeek van 
Middenweg terug naar brug Munstergeleen.

• Omdat deze nu deels vernieuwd zijn en voorzien van erg fijn brokkelig stol product waar met 
normaal schoeisel niet op te wandelen /lopen is. Pijnlijk onder de voetzolen. Verder is dit lopen nu 
zo luidruchtig dat de rust verstoord wordt voor mens en dier hetgeen jammer is. Vernieuwing van 
paden is niet overal doorgevoerd met aansluiting op bestaande paden; deels oude slecht 
begaanbare paden zouden ook beter moeten worden verhard.

• Omdat ik slecht ter been ben.
• Omdat ik wandel met oudere mensen.
• Omdat op de wandelpaden steeds vaker fietsers hun sport willen uitoefenen. Soms gevaarlijk 

onverwacht voorbij komen.
• Op de paden liggen vaak uitwerpselen van paarden en de mountainbiker voelt zich heer en meester. 

Misschien andere routes voor verzorgen zodat de wandelaar toch zijn rust vind.
• Op de smallere paden wordt slecht onderhoud gepleegd: brandnetels hangen over de paadjes en 

zeker met korte broek aan is dat niet fijn. Sommige paadjes zijn erg drassig, ook in zomer. Leg daar 
verharding in de vorm van planken, een bruggetje, verharding met stol o.i.d.

• Op sommige tijdstippen in t jaar zijn paden ontoegankelijk door niet gesnoeide heggen. Of 
modderige paden.

• Paden onverhard waardoor bij regen veel overlast is van modder. Zeker als er pas gesnoeid is, veel 
wielspoor en omgewoelde grond. Oplossing zou kunnen zijn de spaanders direct te laten liggen op 
het pad zelf.
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Waarom vindt u de kwaliteit van de paden en de infrastructuur belangrijk om te verbeteren? 
(vervolg)
• Paden ook toegankelijk maken voor mensen met een "beperking" m.a.w. voor mensen met een 

scootmobiel of rollator.
• Paden slecht te belopen i.v.m. grote stenen (gedeeltelijk).
• Paden soms slecht bereikbaar door omgevallen bomen.
• Paden vooral in de winter modderig.
• Paden zijn niet overal vrij genoeg voor mensen die minder valide zijn.
• Paden zijn vaak tot modder vertrapt door paarden en er liggen veel uitwerpselen opende paden 

(eveneens van paarden).
• Snoeien van planten als brandnetels.
• Sommige paden te modderig.
• Sommige stukken erg modderig en de smalle paden moeten beter gesnoeid worden. Veel 

brandnetels en soms nauwelijks door te komen. (Half) omgevallen bomen geven soms gevaarlijke 
situaties. Ook komen er te veel paarden waardoor veel paden vol liggen met uitwerpselen. Ook 
overlast door loslopende honden.

• Sommigen van deze paden worden door begroeiing onbegaanbaar .
• Te rommelig, niet echt goed onderhouden.
• Toegankelijkheid voor de mensen.
• Trappen in Danikerbos zijn onderkomen.
• Twee keer per jaar snoeien of maaien. Animo van deelnemers aan wandelen wordt daardoor groter.
• Vaak loop ik met een kinderwagen. Waardoor sommige paden moeilijk door gaan baar zijn.
• Vaak worden door boeren de paden vernield en bij oogsten en bewerken van het land veel modder.
• Voor mensen met een beperking.
• Voor oudere mensen makkelijker om te lopen.
• Wandelen bij natte weergetijden.
• Wegen zijn verhard. Is alleen maar een uitdaging voor brommers en scooters om er als idioten te 

crossen en de wijkagent dot er geen fluit aan.
• Wij lopen daar heel vaak door de modder en de plassen.
• Zijn er plaatselijk slecht aan toe.

Waarom vindt u de  uitgezette routes belangrijk om te verbeteren?
• Bokkerijdersroute was niet altijd goed vindbaar.
• Dat loopt makkelijker, je hoeft niet te zoeken.
• De aanduidingen van m.n. paaltjes hufterproof maken.
• De kleuren van de routes op het bord komen niet overeen met de paaltjes.
• De MTB route in Stammenerbos is matig aangegeven. Ik vind maar een par routepunten
• Duidelijkheid.
• Er zijn bij mijn weten nu geen of amper routes aangegeven.
• Iedereen heeft recht om van de natuur te genieten, ook onze minder valide medemensen.
• In Duitsland bestaat iets wat knotenpunkt heet een interessante manier van uitzetten van routes.
• In het Stammenderbos zijn deze niet.
• Is voor oudere mensen beter.
• Konden via de routebeschrijving van natuurmonumenten niet altijd de weg vinden. Stond geen 

kleuraanduiding op en niet hoe de route zou moeten verlopen. Heb het vooral via de plattegrond 
gelopen.

• Loop nu meestal eigen routes omdat uitgezette routes vaak niet bekend zijn.
• Meer routes, aantrekkelijker maken.
• Meer verscheidenheid in de uitgezette routes is altijd welkom.
• Misschien iets meer diversiteit.
• Nog geen routes gezien.
• Nog net iets duidelijker.
• Om andere routes te kunnen lopen – nieuwe omgeving ontdekken.
• Onderhoud.
• Sommige routes zijn niet compleet.
• Trekt wandelaars aan.
• Vaak worden de paaltjes bij uitgezette routes niet of nauwelijks bijgehouden of zijn ze zelfs niet 

(meer) aanwezig. Tip: regelmatig de route controleren.
• Vanwege meer keuzemogelijkheden; om andere routes te lopen.
• Verkeerd lopen.
• Verschillende lengtes en moeilijkheidsgraad is altijd voor verbetering.
• Verschillende routes met meer variatie.
• Wandelgemak.
• Weinig routes.
• Zie zelden een route.
• Zijn slecht te vinden.
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Waarom vindt u de route aanduiding belangrijk om te verbeteren?
• Af en toe niet vindbaar.
• Als men niet uit de regio komt, dan is het niet voor iedereen duidelijk.
• Anders blijf je steeds dezelfde routes volgend die al bekend zijn, maar nu het dal zich uitbreidt blijft 

de routeaanduiding achter. 
• Betere aanduiding. (zie; poort Mechelse heide(B) als voorbeeld).
• Bijna niet aanwezig.
• Dan hoeven de mensen af en toe niet te zoeken.
• Dit heeft weinig met natuurmonumenten te maken, maar meer met de organisatie van de 

Bokkenrijder. Er was niet echt duidelijk welk pad gevolgd moest worden.
• Er ontbreken diverse paaltjes in meerdere routes (we hebben er de afgelopen weken meerdere 

gelopen). Er kloppen hele stukken niet. Erg jammer!
• Er zijn heel veel routes en welke van natuurmonumenten is, is onduidelijk. We zagen blauwe routes, 

we zagen gele met rode routes, we zagen driehoekjes met twee rondjes er onder, we zagen bordjes 
aanduidingen, maar konden niet goed ontdekken welke van onze route was.

• Er zijn routes aangegeven waarvan ik niet weet in elke richting ik moet lopen.
• Het is niet altijd duidelijk waar men naartoe moet.
• Het zou voor iedereen heel eenvoudig moeten zijn om de routes met de kleuraanduidingen zonder 

enige missing te vinden. Soms is het even wel zoeken om je te oriënteren. Ga er best vanuit dat de 
bezoeker totaal onbekend is in de regio.

• Ik heb daar nog nooit een route aanduiding gezien.
• Is prettig als je een nieuwe/andere route kan lopen en je in kunt spelen op het aantal km dat je wil 

lopen. Zonder route kan de wandeling te lang of te kort zijn.
• Meer zichtbaarheid.
• Niet overal zichtbaar.
• O.a. tijdsinschatting.
• Regelmatige controle op de aanwezigheid van de paaltjes c.q. aanduiding.
• Richting is niet altijd duidelijk.
• Schitterend gebied om te wandelen, mensen die er nooit zijn geweest, komen (door route 

aanduiding) langs alle mooie plekjes in het gebied.
• Sommige route aanduidingen zijn "ondergegroeid".
• Sommige wegwijzers zijn niet te zien door onkruid.
• Soms staan ze ik het hoge gras.
• Soms te veel borden. Samenwerken bij het uitzetten van routes op b.v 1 bord. Ook de 

paardenroutes hierop.
• Soms worden er bordjes weggehaald eventueel een mogelijkheid waar je dit kunt melden is nu niet 

helemaal duidelijk.
• Voor onbekenden is het zeker een must..
• Waar ik meestal loop kom ik geen route aanduiding tegen.
• We zijn regelmatig de weg kwijt doordat route aanduiding weg is, achter struikje staat, plaatje kapot 

etc.
• Zie zelden een route aanduiding.
• Zodat het makkelijke wordt om de route te lopen.
• Zodat je niet steeds het boekje erbij hoeft te houden.
• Zodat je ook daadwerkelijk de route kan lopen en niet hoeft te zoeken naar de route aanduiding.
• Zodat men weet waar men zich bevindt.

Waarom vindt u de  vindbaarheid van startpunt van routes belangrijk om te verbeteren?
• Aanduiding waar een startpunt is.
• Gemakkelijker.
• Ik had moeite het startpunt te vinden.
• In een super mooi gebied moeten de startpunten goed te vinden zijn.
• Informatiebord geeft vaker verschillende routes aan met verschillende startpunten dit kan weleens 

verwarrend zijn.
• Is soms niet duidelijk.
• Lijkt me logisch.
• Mij zijn ze niet opgevallen, maar misschien zijn er helemaal geen routes... Mijn familie kent de weg, 

dus ik heb ze ook niet nodig.
• Niet altijd is duidelijk waar een bepaalde route kan beginnen.
• Niet specifiek opgevallen.
• Niet voor mij maar voor de bezoekers die niet bekend zijn met het gebied.
• Omdat ik geen enkel begin punt heb gevonden.
• Te weinig ervaring.
• Vanaf een startpunt beginnen met lopen maakt het makkelijker om weer bij het beginpunt uit te 

komen.
• Vindbaarheid startpunt.
• Voor mensen is het handig als duidelijk is waar de routes beginnen en hoe ze lopen.
• Weet niet waar je goed kunt parkeren.
• Weten waar een route begint, hoelang etc. is fijn om te weten.
• Zodat je meer routes ontdekken.
• Zou niet weten waar eens startpunt is.
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Waarom vindt u het meubilair belangrijk om te verbeteren?
• Als pauze plekken.
• Als rustpunt voor mensen op leeftijd.
• Banken zijn rustpunten, maar sommige zijn vernield/versleten. Meer prullenbakken, relatief veel 

afval.
• Bij Biesenhof is maar één bankje, terwijl bij water mogelijkheden genoeg zijn. Ook genoeg bezoekers 

voor wat meer bankjes.
• Dat er wat meer rust Unten voor ouderen zijn die vaker moeten uitrusten.
• Er is bijna geen meubilair !!!!..., ik denk hierbij aan het plaatsen van BANKEN om tussentijds te 

kunnen rusten..., vooral van belang voor de OUDEREN onder ons....(dit is echt een MIN PUNT !!!).
• Er is maar een enkel bankje te bekennen terwijl er zat mooie uitkijk punten zijn waar het loont om 

even een rustmoment te nemen.
• Er staan wat weinig banken.
• Er wordt veel vernield en de jeugd gebruikt er drugs. Er zijn bij het meubilair geen afvalbakken.
• Er zijn te weinig banken.
• Er zijn te weinig bankjes.
• Erg weinig bankjes die er zijn ,zijn in slechte staat.
• Gezellig om even te ontspannen of te picknicken.
• Goede bankjes fijn voor wandelaars.
• Het aanwezige meubilair wordt vaak vernield. Hufterproof meubilair? Ik mis eigenlijk in het hele 

gebied afvalbakjes.
• Het gaat vooral om het onderhoud daarvan.
• Ik vind het wel fijn om zo nu en dan even zittend van dit heerlijke gebied te genieten.
• Is er te weinig.
• Kapot meubilair of geen meubilair is niet prettig.
• Meer banken.
• Meer banken om tijdens de wandeling te kunnen rusten.
• Meer bankjes.
• Meer bankjes.
• Meer bankjes om te rusten op mooie plekken.
• Meer bankjes. Picknickplaats.
• Meer en goed onderhouden banken/tafels en prullenbakken.
• Meer zitplaatsen, vaak bezet.
• Meer zitbanken, zodanig positioneren dat er geen hangplekken kunnen ontstaan. Illegale recreatie 

verminderen bv de mountainbike baan in het Stammenderbos verbieden. Meer graas-
mogelijkheden voor schaapkudde tegen de hellingen.

• Meer zitbankjes voor mensen die wat vlugger moe zijn.
• Met meubilair worden ook de prullenbakken bedoeld? Hiervan zouden er veel meer van moeten 

komen.
• Meubilair is vaak beperkt, er mag hier en daar wel iets worden bijgeplaatst.
• Meubilair zou hufterproof moeten zijn zodat eenieder er altijd gebruik van kan blijven maken.
• Miste af en toe een zit plekje.
• Om eens even uit te puffen.
• Om ff rust te nemen en tijd om te genieten.
• Om in alle rust van de natuur te kunnen genieten.
• Om soms even uit te rusten of te genieten van het uitzicht.

Waarom vindt u het meubilair belangrijk om te verbeteren? (vervolg)
• Op mooie uitzichtpunten, meer bankjes plaatsen.
• Rustbanken.
• Rustplaats langs de routes.
• Rustplaatsen zijn weinig aanwezig.
• Rustpunten zijn er te weinig tijdens het wandelen. Picknicktafel m.n. bij de Danikerberg.
• Schoon meubilair en voldoende is heel belangrijk.
• Sommige plaatsen kunnen banken geplaats worden.
• Soms mis ik een afvalbak. Ik vind de aanwezigheid hiervan belangrijk om het gebied vrij te hoeden 

van zwerfafval.
• Te weinig banken.
• Te weinig banken om even uit te rusten of om van de omgeving te genieten.
• Te weinig ervaring.
• Te weinig meubilair.
• Te weinig zitbankjes.
• Tijdens wandeling fatsoenlijk kunnen rusten.
• Tussentijds een rustpauze op b.v. een bankje is wel prettig.
• Wanneer er mogelijkheden zijn om te gaan zitten kunnen mensen rust vinden, sociaal elkaar 

ontmoeten e.d.
• Wat meer rustbanken zou wenselijk zijn. (Indien ze niet vernield worden zoals bij Biesenhof.
• Wat oudere mensen hebben wat vaker een uitrustpunt nodig.
• We willen ook wel eens uitrusten op een mooi plekje.
• Weinig mogelijkheden om van uitzichten zittend te genieten.
• Weinig, verouderd.
• Zag erg weinig meubilair onderweg.

Waarom vindt u de horeca belangrijk om te verbeteren?
• Dat de aantrekkingskracht van de omgeving groter wordt.
• Die is er nauwelijks en met een hete dag of na een flinke wandeling een gemis.
• Eigenlijk niet een probleem, maar hoe meer hoe beter.
• Indien je iets wilt gebruiken of een sanitaire stop wilt maken.
• Ligt te ver uit elkaar.
• Om er nog iets langer van te genieten in de mooie natuur.
• Wandelen is een sociale aangelegenheid.
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Waarom vindt u de sanitaire voorzieningen belangrijk om te verbeteren?
• Alleen in de horeca.
• Alleen in horeca.
• Als je wandelt is er soms wel behoeft aan een sanitaire stop, deze is dan niet direct in de buurt.
• Als oudere mensen een behoefte moeten doen kunnen ze nergens terecht.
• Behalve in de horecagelegenheden zijn die er niet!
• Comfortabeler verblijf.
• De wandelaars van het Pieterpad en Pelgrimspad hebben daar wel eens moeite mee.
• Er is geen sanitaire voorziening buiten de horecabedrijven.
• Er zijn alleen sanitaire voorzieningen bij de vaak drukke horecagelegenheden.
• Er zijn geen sanitaire voorzieningen behalve de horeca.
• Geen sanitaire voorziening voorradig, alleen bij horeca.
• Gewoon belangrijk.
• Gezien onze leeftijd belangrijk.
• Ik zie geen sanitaire voorzieningen onderweg..., of het moet zijn in de nabijgelegen horeca-

ondernemingen..., zoals de restaurants : St. Jansmolen (recentelijk in bedrijf) te Spaubeek -
Biesenhof te Sweikhuizen - Kasteel Terborgh in Schinnen - Manege Daniken - en Kinderboerderij 
Daniken te Geleen.

• Meer sanitaire plaatsen, meer prullenbakken.
• Meestal is het sanitair verbonden aan de horeca. Afspraken maken voor sanitair gebruik, los van 

consumpties, en dit even aanduiden, is wenselijk voor een aantal personen. Ook de mogelijkheden 
waarbij rustbanken (picknic tafels) ook van een tafel voorzien zien, om een versnapering te nuttigen, 
tijdens de wandelingen, kunnen uitgebreid worden en op de info-borden aangeduid worden.

• Met oudere mensen die wat vaker moeten is dit wel een verbeterpunt.
• Niet aan weight.
• Omdat deze ontbreken; als men 1 uur onderweg is moet men soms noodgedwongen wildplassen of 

zelfs p**pen.
• Omdat zo ver dat ik weet die zijn er niet, en ik zie niet zo gauw een vrouw gaan in de struiken voor 

zijn behoeften.
• Omgeving wordt nu vervuild. Mogelijk rol voor Hengelsportvereniging als er keet met toezicht is. 

Hengelsportvereniging wil ook schone en mooie natuurlijke vijver.
• Rondom het bos bij Daniken zijn geen sanitaire voorzieningen behalve bij de manege en de 

kinderboerderij. Als men een hond bij zich heeft kun je niet naar het toilet bij de kinderboerderij.
• Te weinig aanwezig.
• Te weinig mogelijkheden.
• Te weinig.
• Tja het komt wel vaker voor zeker in de zomer als je dan veel drinkt onder het wandelen dat je ook 

op een gegeven moment dit ook weer moet kwijt raken en dan kan het zijn dat je dan lang weer 
moet wandelen voor de spitsstop.

• Toiletten niet aanwezig.
• Uit hygiënisch oogpunt.
• Voor een sanitaire tussenstop.
• Waar vind ik deze voorzieningen/het bezoekerscentrum?
• Waar vind ik sanitaire voorzieningen.
• Die is er nauwelijks.
• Zijn er te weinig tot geen.
• Zijn er te weinig. In Engeland heb je opviel plaatsen openbare toiletten.

Waarom vindt u de sanitaire voorzieningen belangrijk om te verbeteren? (vervolg)
• Zijn niet aanwezig.
• Zijn niet aanwezig!
• Zijn nu niet of te weinig.
• Zodat je kan plassen als dat nodig is.

Waarom vindt u de Natuurmonumenten route app belangrijk om te verbeteren?
• De wandelroutes zijn véél te kort!!
• Om routes beter te kunnen volgen.
• Wel hoor ik nu pas van de app. Daar zouden jullie bij ingang melding van kunnen maken.
• Wist niet van het bestaan af.

Waarom vindt u de mogelijkheden om uw vrije tijd te besteden/uw hobby uit te oefenen belangrijk 
om te verbeteren?
• Aangezien dit vaak de voornaamste reden is voor mijn bezoek. Ik ga meestal om te wandelen en dus 

ontspannen en dit zal ook mijn voornaamste reden blijven.
• Er is sprake van te grote drukte. Grootste laster zijn de mountainbikers die elk wandelpad gebruiken 

en de paden met bermen te veel vernielen.
• Graag een lang stuk aaneengesloten in de "ongerepte" natuur kunnen wandelen zonder al teveel 

drukte. Als voorbeeld: een route langs de beek vanaf Vaesrade tot aan het Park in Sittard.
• Graag gebied waar honden los mogen lopen.
• Ik maak natuurfoto's.
• Ik mountainbike zelf en vind het lekker om eigen routes te zoeken. Wij vermijden juist de uitgezette 

routes, omdat die vaak al zo druk zijn. Zeker in het weekend. Er wordt nl. erg veel gerecreëerd hier 
in de omgeving.

• Ik wandel en trim graag in een bosachtige omgeving.
• Manege gekozen vanwege de prachtige ligging, maar helaas geen ruiterpaden waardoor het onveilig 

is, modder is glad, mountainbikers en paarden is slechte combinatie en gevaarlijk voor beide 
partijen.

• Meer open plaatsen.
• Om vooral de jeugd er bij te betrekken.
• Omdat buiten zijn en bewegen noodzakelijk is.
• Speuren met honden.
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Waarom vindt u de flora belangrijk om te verbeteren?
• Belangrijk om van te genieten, maar de natuur moet wel haar gang kunnen gaan.
• Beschermen.
• Beter onderhoud van gebied.
• Daar draait nu alles om, niet om de paden. Het is waardeloos als er metersbrede asfaltpaden voor 

fiets en paard moeten komen tussen Schinnen en Kathagen!!
• Daar gaat het om. om hier van te kunnen genieten.
• Dat is de reden dat ik naar dat gebied kom. En wanneer het minder intensief gebruikt wordt (mijn 

wens dat ik de enige bezoeker c.q. gebruiker wil zijn) dan kan ik nog meer genieten. Dan is er ook 
minder zwerfvuil. Het is mijn tic dat ik altijd een zakje bij me heb en het zwerfvuil verzamel. Daarom 
ook de vraag een afvalbak bij de herdenkingsbank van Piet Wijmenga, die altijd genoot van het 
Geleenbeekdal. Het is daar een intensief gebruikt pad en prachtige plek om even te pauzeren en 
voor het afval is er officieel niets geregeld. Wie ruimt daar het zwerfvuil op. In een boom tussen de 
klimop zit meestal een plastic zakje. Bep Wijmenga en nog een aantal mensen proberen de 
omgeving schoon te houden. Wanneer het een paar dagen niet lukt is dat gelijk zichtbaar. Aan u de 
vraag EEN PRULLENBAKJE en geen smoes dat het niet mogelijk is dit te legen. Rond het asielzoekers 
centrum ook veel zwerfvuil.

• De flora en fauna qua gesteldheid is een maat voor de kwaliteit van het gebied.
• De Geleenbeek zou weer een vrijloop moeten krijgen wat op enkele plekken al is gebeurd met een 

prachtig resultaat. Investeren in de fauna is altijd goed.
• Een kleurrijk begroeid landschap geeft sfeer en draagt bij aan de beleving van landschap en 

omgeving!
• Een mooie flora draagt bij aan een ontspannen gevoel tijdens het bezoek.
• Een van de belangrijkste verbindingszones in dit gebied voor wilde inheemse planten.
• Er is diversiteit voor verschillende dieren.
• Geeft meer de natuur weer die in dit gebied hoort.
• Hier en daar zagen we weg gegooid plastic dat al langer dan 3 dagen aanwezig was. Ook denk ik dat 

er eventueel iets gedaan kan worden aan de hoeveelheid en verscheidenheid aan bloemen die je 
tijdens de route ziet. Nu was het vaak alleen maar groen.

• Hoe meer diversiteit hoe mooier.
• Ik vind het aantrekkelijk om in een mooi bos te wandelen/sporten.
• Ik weet niet of ik het zou willen verbeteren, maar bijvoorbeeld die illegale schansjes enzo mogen van 

mij wel weg. Ik hou wel van ruige natuur. Hoeft niet altijd aangeharkt te zijn. Daarom mooi dat 
omgewaaide bomen blijven liggen etc. Mountainbikers op wandelpaden is geen probleem.

• Meer aantrekkingskracht bieden.
• Meer bloemen en meer afwisseling in danikenbos op de zandberg.
• Meer diversiteit langs de beek, brandnetels niet alleen maaien maar ook afvoeren.
• Meer variatie in de begroeiing is mooier.
• Om de diversiteit van de insecten en vogels te verbeteren. Meer insecten dan meestal ook meer 

vogels.
• Omdat Flora heel belangrijk en mooi is.
• Overal wordt veel gif gespoten. Kwantiteit flora is zeer laag. Spuiten zou verboden moeten worden. 

Helaas wordt ook round up niet verboden. In vergelijking met 20 jaargeleden is de hoeveelheid en 
verscheidenheid gigantisch teruggelopen.

• Planten en bomen hebben een grote rol in het welzijn en leefgevoel.
• Prioritair wat mij betreft.
• Relatief veel kale plekken, weinig jonge aanplant. Gebied ziet er op sommige plekken wat rommelig 

uit. Weinig nestkasten voor vogels.

Waarom vindt u de flora belangrijk om te verbeteren? (vervolg)
• Proberen een zo gevarieerd mogelijke flora te krijgen ,die veel dieren aantrekt
• Sinds de kap van de bomen zijn hele stukken van de oever nog erg kaal. Er zouden meer bomen 

terug mogen.
• Veel akkerland, te weinig weiland/boomgaard.
• Vind het belangrijk om diversiteit te handhaven.
• Voor behoud van de natuur.
• Vooral de flora langs de Geleenbeek lijkt niet veel onderhoud te hebben. Nadat de beek hoog heeft 

gestaan is er soms wekenlang niets anders als modder die niet wordt opgeruimd. ook is de beek zelf 
zeer vervuild, waardoor waterplanten niet te zien zijn.

• We hebben maar zo weinig dus proberen het te behouden.

Waarom vindt u de fauna belangrijk om te verbeteren?
• Altijd belangrijk.
• Belangrijk!
• Beschermen.
• Daar draait nu alles om. Dit maakt een gebied uniek en niet de hoeveelheid infrastructuur.
• Daar gaat het om, om hier van te kunnen genieten.
• De dieren moeten beschermd worden.
• De natuur die de mens heeft overgelaten is in de eerste plaats voor de dieren die er zich nog 

bevinden. Ik zie de mens slechts als bezoeker. Natuur vindt zijn weg wel. De mens beheert vaak al te 
veel.

• Door het veel te grove snoeiwerk is de ijsvogel inmiddels vertrokken. Zou mooi zijn deze weer terug 
te kunnen krijgen.

• Een van de belangrijkste verbindingszones in dit gebied voor de dieren. vergroot soortenrijkdom.
• Er wordt zoveel gerecreëerd dat ik soms het gevoel heb dat er weinig ruimte voor dieren is. Maar 

zeker weten doe ik dat niet.
• Er zijn volgens mij te weinig wilde zoogdieren en amfibieën.
• Flora, fauna en omgeving staan met elkaar in wisselwerking; bij gunstige omstandigheden verbetert 

de fauna vanzelf.
• Het is leuk om wat dieren in het park te kunnen bekijken.
• Als er meer te vinden is voor de dieren om te eten, dan zullen er ook meer dieren komen. Eventueel 

kan ook gedacht worden aan het toevoegen van "wilde" paarden/ "wilde" koeien.
• Ik kan erg genieten van in het gebied aanwezige dieren, met name vooral vogels.
• Is leuk voor de kids.
• Kan altijd beter in Nederland.
• Limburg heeft veel versplinterd kleine natuur gebieden het zou mooi zijn als er meer aansluiting 

tussen deze gebieden zou komen door het aanleggen van nieuwe bossen zodat er meer leefruimte 
komt voor de aanwezige fauna. Meer natuurgebieden zouden ook een spreiding van menselijke 
bezoekers betekenen waardoor iedereen kan blijven genieten.

• Meer afwisseling in het bos, het wordt dan ook spannender met de jeugd.
• Meer bloemen en struiken , dus meer vogels vlinders ed.
• Omdat er veel te weinig rustplaatsen zijn voor de faunasoorten en te veel verstoring door recreatie. 

Te veel wandelpaden.
• Prioritair wat mij betreft.
• Te weinig ruimte voor de fauna in Nederland en dit gebied.
• Volgens mij zijn er geen vissen in de beek.
• Voorheen zag ik er nog wel eens reeën. Door intensiever gebruik, ook met een drukker asielzoekers 

centrum, veel loslopende honden doet de fauna geen goed.
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Waarom vindt u de gebouwen belangrijk om te verbeteren?
• Belangrijk voor uitstraling, zodat er nog meer bezoekers komen.
• Schuilplaats bij onverwachte regenbui, nergens te vinden!

Waarom vindt u de gastvrijheid belangrijk om te verbeteren?
• Ik wil me welkom voelen.

Waarom vindt u de toegankelijkheid belangrijk om te verbeteren?
• Borden met verboden toegang en prikkeldraad afzettingen lijkt meer op een concentratiekamp deze 

horen niet thuis in een natuurgebied!
• Langs gedeelten van de beek zijn de oevers afgesloten. Fijn als deze overal toegankelijk zijn.
• Men zegt altijd dat het voor iedereen toegankelijk moet zijn, waarheid ligt ergens anders. verharde 

paden zijn goed, kom je weer een helling tegen die niet te nemen is zonder gevaar. dit zou je ter 
plekke moeten laten zien, anders begrijp je het niet?

• Met toegankelijk bedoelde ik dat de onderscheiden gebieden apart wel goed toegankelijk zijn, zeker 
als je bekend bent in de buurt maar dat je als je de parels van de ketting achter elkaar en 
aaneengesloten wit volgen dan kan dat niet.

• Niet.
• Voor ouderebeloopbaar maken.

Waarom vindt u de speelgelegenheid voor kinderen belangrijk om te verbeteren?
• Belangrijk voor de kinderen, naast natuur moet er ook iets te spelen zijn.
• dan gaan de kinderen niet in de natuur spelen, wat soms ten koste gaat van de natuur.
• Dan kunnen de kinderen zich even uitlaten.
• Er is niks voor kinderen.
• Er is weinig voor kinderen...
• Erg weinig.
• Ik heb zelf kinderen. Enige speeltuintje is bij kasteel terborgh en kinderboerderij daniken.
• Kinderen die spelen in de natuur komen straks ook terug naar de natuur.
• Kinderen vinden het natuurlijk heel leuk om te spelen ook op speeltoestellen. Op de kinderboerderij 

staan niet veel toestellen. Mag uitgebreider.
• Kinderen willen graag struinen, ravotten en spelen en wanneer dar meer ruimte voor is leren zij ook 

wel liefde voor de natuur!
• Kleine kinderen, willen tijdens de wandeling wel eens klauteren.
• Langer verblijf van ouders.
• Maakt het nog aantrekkelijker.
• Om het gebied aantrekkelijker te maken voor jonge gezinnen.
• Om kinderen ook naar het natuurgebied te krijgen, waar de kinderen naar toe willen gaan, gaan de 

ouders mee.
• Om nog stimuleren.
• Te weinig, meer voor oudere kinderen.

Waarom vindt u de informatie(voorziening) over bezienswaardigheden belangrijk om te verbeteren?
• cultuur historie
• Dan kom ik meer te weten over hetgeen ik tegenkom. Vin dik leuk om iets te leren over 

onderwerpen die in het gebied spelen.
• Die is maar op enkele punten, die je toch echt moet weten, te vinden.
• er is meer dan voldoende cultuur-historie aanwezig in dit gebied (wel handig om deze dan te kunnen 

raadplegen)
• Erg weinig
• Gewoon leuk om te weten en zeker voor de "onbekende" bezoekers
• Graag meer informatie, want dat maakt het gebied interessanter. Combi 

geschiedenis/cultuur/natuur.
• ik vind daar maar zelden informatie
• Ik vind het intressant iets over de aanwezige flora en fauna te leren. Borden met foto's van dieren en 

planten maken het extra leuk om te kijken of je deze op je wandeling terug vind.
• Ik vind het prettig om geïnformeerd te worden over de bezienswaardigheden in de buurt 

(planten/dieren)
• In de gedeeltes die ik heb bezocht in et geeenbeekdal heb ik eigenlijk geen informatie kunnen 

vinden. He zou leuk zijn om borden te hebben over dieren en planten in dat gebied, historie of 
bijzondere plekken.

• Interessant
• interesse en zichtbaarheid natuurmonumenten
• Kan volgens mij best wat uitgebreider en uitnodigender om je erin te verdiepen
• Maakt een wandeling nog leuker en informativer
• meer info
• momenteel weinig informatie
• Niet gezien
• om meer te kunnen otdekken
• omdat dat interessant is
• Soms beetje zoeken naar bordjes
• stukje historie leren kennen
• Te weinig aan eleven (bijvoorbeeld over uitzicht). Nie
• Vind het interessant om meer over historische gebouwen tw weten
• Voor de mensen die niet bekend zijn met het gebied.
• voor het bijspijkeren van de algemene kennis
• Waar vind ik deze informatie?
• weinig info over het gebied...
• Weinig infopunten gevonden
• Wil graag uitgebreide info over de bijzondere gebouwen met bijvoorbeeld meer informatie over de 

historie van de omgeving en de streek.
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In hoeverre zou u dit gebied aanbevelen bij vrienden, familie en/of kennissen?
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Toelichting promotors
• Altijd in de buurt gewoond.
• Bijzonder mooi gebied.
• De afwisseling in het landschap: open en vlak langs het water, meer geaccidenteerd en gesloten op 

de hellingen. Hier en daar fraaie vergezichten.
• De rust en de mooie omgeving spreken ons erg aan.
• De rust en de natuur.
• Een mooi maar klein gebied bij drukke steden.
• Eenmalig gebied in de omgeving, is onvoldoende bekend.
• Fijne omgeving met mogelijkheid voor kopje koffie onderweg.
• Gevarieerd terrein metselen ontspanningsmogelijkheden.
• Geweldige natuur ! Leuke horeca.
• Goed bereikbaar.
• Heel gevarieerd gebied.
• Het Geleenbeekdal is een mooi natuurgebied, waar ik als kind veel tijd heb rondgebracht.
• Het is een mooi natuurgebied dicht bij.
• Het is een mooi stukje natuur dicht bij ons huis.
• Het is een schitterend gebied om te wandelen.
• Het is een zeer afwisselend gebied met mooie uitzichten en goede horecavoorzieningen voor de 

pauzes.
• Het is gewoon een mooie omgeving, waar je vele uren kunt wandelen (of fietsen of joggen), in alle 

rust in een mooie natuur.
• Het is heel dicht bij Geleen en toch echt mooie natuur.
• Heuvelig, mooie beek, niet te ver, mooi landschap?
• Ik vind de plek waar ik woon heel mooi, en dat deel ik graag met anderen. Enige nadeel van het 

gebied is dat je af en toe de snelweg hoort, als je aan de verkeerde kant van de heuvel staat, en de 
wind staat 'verkeerd'. Maar daar kan Natuurmonumenten niet zoveel aan doen. Van mij zou de 
snelweg in een tunnel mogen, maar dat gaat vast niet gebeuren.

• Ik vind dit een prachtig gebied.
• Is een mooi natuurgebied en dicht bij en variabel.
• Je kunt je heerlijk ontspannen in de mooie natuur.
• Je lijkt echt even alsof je in het buitenland bent.
• Mooi en afwisselend, kort en lang wandelen.
• Mooi gebied.
• Mooi gebied.
• Mooi gebied dichtbij huis.
• Mooi gebied met goede horeca.
• mooi gebied, veel natuur, heuvelachtige omgeving.
• Mooi natuurgebied, afwisseling en rust!
• Mooi wandelgebied.
• Mooi wandelgebied; geschikte horeca; mooie uitzichten.
• Mooie en gevarieerde natuur.
• Mooie heuvels, minder bekend dan het heuvelland. Daardoor meer rust. Aangenaam gebied
• Mooie natuur.
• Mooie natuur en heerlijke omgeving.
• Mooie natuur en voldoende horeca.

Toelichting promotors (vervolg)
• Mooie wandelroutes.bv het Ommetje in Sweikhuizen, prachtige vergezichten, veel fauna en flora
• Omdat er veel mooie nieuwe paden zijn aangelegd, waar in de zomer een kleurenpracht aan 

bloemen te zien is.
• Omdat het een schitterend gebied is.
• Omdat het op zich een mooi gebied is dichtbij een redelijk dichtbevolkt gebied.
• Prachtig gebied met veel wandelmogelijkheden.
• Prachtig gebied, gevarieerd landschap.
• Prachtige natuur.
• Rust uitstralend gebied met een grote verscheidenheid in flora en fauna.
• Toegankelijkheid, uitzicht en horeca.
• Veel afwisseling in landschap, beekdal, heuvels, bos. Rondje Schweikhuizen.
• Veel variatie.
• Vind het er ontzettend mooi.
• Zeer fraai.
• Zeer mooi bos en mooie wandelroute.
• Zeer mooie natuur, prachtig en rijk landschap, vriendelijke contacten, mooie uitkijk over het 

Maasdal, vooral als de zon schijnt!!
• Afwisselend en prachtige uitzichten. Gezellige horeca onderweg.
• Afwisselend landschap in druk en dicht bevolkt gebied.
• Bereikbaarheid toegankelijkheid sanitaire stops mogelijk bij horeca.
• Bijzonder mooie natuur en bos met mooie hellingen en vergezichten.
• Daar ik in het verleden betrokken was bij de ontwikkelingsplannen van dit gebied.
• Daar is het mooi en puur natuur en daar liggen de weilanden van mijn vader.
• Een gebied waar zowel ouderen als jongeren kunnen genieten van de natuur.
• Een van de relatief rustige gebieden in dit dicht bewoonde deel van Nederland.
• Er heerst een ontspannen sfeer.
• Geboren en getogen in Geleen.
• Gevarieerd, rustig (behalve weekends), heuvel op, heuvel af, voldoende horeca.
• Heel mooi gebied. Heerlijk om met je hond te wandelen waar ze ook genoeg los kunnen lopen waar 

dat kan. Zeer gevarieerd natuurgebied.
• Heerlijk genieten in een bosrijk gebied met toch horeca. Mooie fauna en flora. Hopelijk mogen wij 

hier nog lang van kunnen genieten. En wij zijn bevoorrecht om hier te mogen wonen. In een woord 
fantastisch.

• Heerlijk wandelen.
• Heerlijke plek.
• Het is daar geweldig.
• Het is een mooie wandeling.
• Het is een prachtig gebied.
• Het is een prachtig stukje natuur met mooie vergezichten goede bewegwijzering. Er is voldoende 

horeca in de buurt. Wil je, om wat voor reden ook, de route inkorten naar je vertrekpunt dat is dit 
prima mogelijk.

• Het is een schitterend wandelgebied.
• Het is er móói!!
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Toelichting promotors (vervolg) 
• Het is er prachtig om te wandelen, ik kom er elke dag, lekker rustig en geen verkeer.
• Het is gewoon een prima wandelgebied, voor een korten wandeling maar ook voor lange 

wandelingen. Horeca is er in ruime mate aanwezig.
• Hier is van alles te op allerhande gebied .
• Ik hou van de omgeving.
• Ik vind het natuurgebied een mooi park om te lopen, sporten en ontspannen.
• Ik woon in de buurt....heerlijk gebied!
• Ik woon zelf in dit gebied.
• In ieder jaargetijde fijn om te wandelen en het ligt naast de deur.
• Is een hele mooie plek om te gaan wandelen en foto's te maken.
• Is gewoon een prachtig gebied.
• Is mooi en een goed wel bedoeld natuurgebied.
• Je kunt er tot rust komen,leuk voor de (klein)kinderen.
• Lekker rustig, kleinste ommetje plmn 1 uur, Veel vogels te zien, soms ook de vos.
• Mij bevalt het uitstekend, dus...
• Mooi afwisselend gebied met veel cultuur en geschiedenis. En leuke horeca.
• Mooi en leuk wandelen.
• Mooi gebied.
• Mooi gebied met prima horeca.
• Mooi gebied met voldoende horeca.
• Mooi gebied.
• Mooi wandelgebied.
• Mooi, afwisselend gebied.
• Mooi, gevarieerde natuur, dichtbij huis, leuke restaurantjes.
• Mooi, veelzijdig gebied, met prima parkeergelegenheid en prima horeca aan de routes.
• Mooie natuur, goede horeca.
• Mooie omgeving, cultuur historie.
• Natuur.
• Omdat het een heel mooi gebied is dat de moeite waard is om te bezoeken en te beleven!
• Omdat het een mooie omgeving is met veel natuur.
• Omdat het een zeer mooi gebied is.
• Omdat het in onze woonomgeving ligt. Zo'n mooie omgeving zo kort bij huis.
• Omdat het prachtige stukjes natuur zijn, vlak bij (ons) huis.
• Omdat het veel elementen in zich heeft die de wandelliefhebber zeker zullen plezieren.
• Omdat ik het een geweldig mooi gebied vind en me verheug op de verdere ontwikkeling van het 

gebied.
• Prachtig afwisselend landschap (bos-heuvels en rivier) met mooie wandelpaden goede horeca 

gelegenheden.
• Prachtig gebied.
• Prachtig gebied, eigenlijk nog wat onbekend bij het grote publiek, en dat mag van mij zo blijven.....
• Rijke flora en fauna, rustig en lekker wandelen.
• Schitterend gebied.
• Schitterend hellingbos.
• Soorten rijkdom flora en fauna.
• Wij komen er geregeld, het is een zeer gevarieerd wandelgebied, en ook voor minder validen.

Toelichting promotors (vervolg)
• Geschikt. Bovendien is de horeca bij het kasteel erg aan te raden.
• Zeer ontspannende omgeving, afwisselend vlakke, stijgende / dalende wandelpaden, kabbelende 

geleenbeek.

Toelichting neutralen
• (stammenderbos) mooi open, goed uitzicht door hoogte verschil. (jammer dat het niet groter is).
• Aantrekkelijk gebied.
• Er zijn nog mooiere gebieden in Zuid Limburg.
• Fijn wandel gebied.
• Ik heb zelf nu kleinkinderen, ze zijn erg ondernemend, als er meer te doen zou zijn, zoals 

natuurmonumenten dat doet bij de rode beek, zou ik er vaker met ze op speurtocht uit gaan. Zonder 
kinderen/kleinkinderen, is het hier heel goed vertoeven, als ik gewoon een wandeling wil maken 
met de kleinkinderen gaat dat natuurlijk wel, maar zou het boven genoemde toch wel heel erg leuk 
vinden.

• Leuk wandelen, leuke horeca.
• Mooi in die natuur, kan je goed lopen.
• Mooi natuurgebied.
• Mooi natuurgebied.
• Rust in relatief industrieel Umfeld.
• Schoonheid.
• Vind het een mooi gebied mooi uitloop gebied voor Geleen en Spaubeek.
• Afhankelijk van vermogen, mooi gebied.
• Best wel mooi gebied zo vlak bij de industrie van Geleen.
• De rust in deze toch wel drukke omgeving.
• De rust, mooi bos water.
• Dit is niet nodig.
• Doe ik graag.
• Er is al heel veel moois te zien.
• gemakkelijk begaanbaar en afwisselende natuur.
• Gevarieerd gebied.
• Gevarieerd, mooi gebied, doorkruist met vele paadjes, dus je kunt allerlei verschillende rondjes 

lopen.
• Gewoon mooi.
• Gewoon om te ontspannen.
• Groot natuurgebied.
• Het blijft een mooi en veelzijdig natuurgebied, dat een aan aantal kernen op een mooie manier aan 

elkaar verbindt.
• Het is als het ware mijn achtertuin!
• Het is een afwisselend gebied en goed toegankelijk.
• Het is een afwisselend stuk natuur en goed bereikbaar. Als er niet zoveel bomen waren gekapt dan 

zou ik een hogere waardering aan hebben gegeven. Ik doel met name op het gebied waar de 
Geleenbeek is verlegd.

• Het is een fijne plek voor kinderen om te spelen, er zijn zowel dieren als planten om te bekijken, en 
het is niet zo druk.
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Toelichting neutralen (vervolg) 
• Het is een heel mooi gebied met tal van mogelijkheden.
• Het is een mooi park.
• Het is een mooi, veelzijdig gebied met gezellige horecagelegenheden.
• Het is een mooie gebied, en zeker anders dan in onze direct omgeving.
• Het is een prachtig gebied aan/op de rand van het Limburgse heuvelland en nog volop in 

ontwikkeling.
• Het is er gewoon heerlijk fietsen en wandelen.
• Het is erg mooi. Vooral als je de weg kent zijn er mooie wandelingen.
• Het ligt er dicht bij mijn leefomgeving dus ik ben er binnen enkele minuten. Daarnaast is het er vaak 

rustig en kan men heerlijk in rust en stilte door de stuur wandelen.
• Ik persoonlijk (ondanks de eerder opgesomde mankementen) vind het nog altijd een "Stukje 

PARADIJS OP AARDE" !!!! kan hier wandelend en met de mountainbike doorheen rijdend geweldig 
genieten !!!!....(van de natuur en de omgeving..).

• Interessant gebied vanwege recente geschiedenis (beek gereconstrueerd).
• Is erg mooi, goed verzorgde wandelpaden, veel flora en fauna te zien. Leuk voor kinderen en 

honden.
• Is leuk en onderhoudend en mooi wandelen.
• Je kunt er fijne wandelingen maken in een mooie schone omgeving.
• Je kunt er mooi wandelen.
• Klein maar mooi natuurgebied om mooi te kunnen wandelen.
• Kortbij en mooi.
• Lekker kortbij en afwisselend om een ommetje te maken.
• Leuk en gevarieerd natuurgebied waarbij men meerdere routes (wandel lussen) kan lopen zonder 

het natuurgebied te verlaten. Naast gevarieerd natuur gebied (zoals beek, bos en heuvel) is er ook 
variatie van horeca op redelijke loopafstand van elkaar.

• Leuk wandelgebied in de buurt van Limbricht.
• Makkelijk toegankelijk wandelgebied, gelegen in een prachtig stuk Limburg.
• Mijn snoepverslaving. Parkeren bij Terborg, koffie en vlaai, dat uitgebreid wandelen en bij Biesenhof

lunchen. Om vervolgens af te sluiten bij Terborg. Maar ondertussen wel elk gras spietje, bloempje, 
monumentale bomen kennen en bewonderen in welk jaargetij dan ook. Onderwijl genieten van het 
vogelconcert. Alle paadjes van boven naar beneden, boven langs, langs de beek, ik ken ze allemaal 
(ook de koeien tussen de pruimenbomen. Vandaar ook het herdenkingsbankje van Piet Wijmenga
om even te genieten van de zonsondergang. Vollemaan wandelingen organiseer ik er af en toe.

• Mooi.
• Mooi ,rustig. Veel vogels en soms reeën. Veel bloemen en planten.
• Mooi gebied en veel natuur.
• Mooi gebied langs de beek, om te wandelen maar wel vroeg gaan wil je vogels zien i.v.m. honden 

uitlaters.
• Mooi gebied met prachtige vergezichten.
• Mooi gebied met voldoende horecagelegenheden.
• Mooi gebied om te wandelen.
• Mooi gebied!!! 
• Mooi gebied, bereikbaar, afwisselend, niet te druk veel mogelijkheden.

Toelichting neutralen (vervolg)
• Mooi gebied, veelzijdig, maar niet perfect, vooral door de aanwezigheid van veel loslopende 

honden.
• Mooi wandelgebied.
• Mooi, verrassend.
• Mooie horeca in Geleen en Schinnen om te pauzeren.
• Mooie natuur, dat kinderen dat ook zien.
• Mooie omgeving. En na afloop lekker binnenwandelen bij de Biesenhof.
• Omdat alles op die dag meezat! Weer, natuur, de drukte !
• Omdat het een gebied is met mooie flora en fauna.
• Ontspanning recreatie.
• Onverwacht natuurschoon zo dicht bij.
• Prachtig bos, met mooie heuvels en leuke horeca in de buurt ter afsluiting van de wandeling.
• Prachtig gebied.
• Prachtige natuur.
• Rustig wandelgebied met veel natuurschoon.
• Super mooi gebied.
• Uniek gebied.
• Variatie in aanbod van cultuur en natuur (flora en fauna).
• Verschillende wandelingen, afwisselend landschap, goede horecagelegenheden.
• Wandelen en rust.
• Wordt steeds groener met ouderwetse natuur en biodiversiteit.
• Zeer afwisselend gebied. De heuvels, de Geleenbeek, vergezichten, holle wegen...
• Zeer divers qua begroeiing, hoogteverschil; er is veel te zien, ook cultuur-historisch, niet heel erg 

druk bezocht, weinig last van mountainbikers, voldoende parkeergelegenheid (kinderboerderij, 
Biessenhof, Station Spaubeek), veel horeca op korte afstand (Biessenhof, St. Jansmolen, Terborgh).

• Zeer mooi gebied. Op het ogenblik is het vrij ontoegankelijk voor menners en fietsers, gaarne dit zo 
houden.

Toelichting detractors
• Het is niet toegankelijk genoeg.
• Onduidelijke routes voor iemand die de omgeving niet kent.
• Er is nog niet veel te zien. Ik verwacht met de pogingen van natuurmonumenten en het actief 

luisteren naar mensen die er komen dat dit wel kan veranderen. Als er meer te zien is dan zullen er 
ook meer mensen komen. Dit moet natuurlijk niet ten koste gaan van de natuur en desnoods moet 
het pad dan omheind worden.

• Het is een mooi gebied, maar niet zo mooi als bijvoorbeeld de Beegderheide.
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Welke wens heeft u nog voor het Geleenbeekdal en hoe kan Natuurmonumenten u helpen om deze 
te realiseren?
• Aandacht banken en modderpaden. Reguleren mountainbikers paden.
• Aandacht voor de veiligheid in het gebied. Alleen al het melden van een telefoonnummer (van 

bijvoorbeeld een boswachter) waar je terecht kunt als je iets "onveiligs" wilt melden, kan helpen. En 
bijvoorbeeld signaleringspunten uitzetten in het gebied, zodat je in geval van nood goed kunt 
uitleggen aan hulpverleners waar je bent.

• Aanlijngebod voor honden. Loslopende honden horen mi niet in het gebied thuis. Ze zwemmen in 
het water en rennen kletsnat langs je af. Ze schrikken dieren op. Verplichting uitwerpselen van 
honden op te ruimen. Borden plaatsen met huisregels.

• Als het mogelijk is, specifieke routes maken voor paarden waardoor de reguliere wandelpaden niet 
zo zeer bevuild, beschadigd raken.

• Behouden en consolideren voor de volgende generaties.
• Behouden. Blijven.
• Behoudend zijn met het kappen van nog meer bomen. Verbeteren van leefgebied voor bepaalde 

plantensoorten gaat vaak ten koste van bomen terwijl de planten slechts een bloeitijd van enkele 
weken hebben en bomen het hele jaar door aanwezig zijn en van belang zijn voor fauna in de 
breedste zin van het woord, van vogel tot kever. Verder zie ik liever een door bomen onderbroken 
landschap dan een gebied dat in een blik te overzien is. Het mist diversiteit en daar mee de 
verrassing.

• Ben al héél tevreden!
• Betere bescherming tegen mountainbikes e.d. - indien mogelijk afvalbakken.
• Betere scheiding bikers/wandelaars.
• Betrekken van Hengelsportvereniging Ons Genoegen bij plannen en uitvoering dit samen met NM 

en IVN vrijwilligers (werkgroep Geleenbeekdal) samen zijn we sterken en we streven dezelfde 
doelen na.

• Bordjes met ruim je eigen rommel op door het zelf mee naar huis te nemen!
• Dat de hele route langs beide zijden van de beek vanuit Munstergeleen naar Schinnen is te 

bewandelen, zonder onderbrekingen.
• Dat de stenen gedeeltes van de nieuwe voetpaden vervangen worden door een goede toplaag die 

wandelen beter mogelijk maakt.
• Dat er ergens een plek is waar ik informatie kan krijgen, folders, info over routes, de wandelapp.
• Dat het niet helemaal zal vercommercialiseren, met overal hekjes en bordjes, etc. Dat is nu al een 

beetje het geval. Maak er geen speeltuin van, maar laat het ook voor een deel aan de natuur.
• dat honden vrij mogen lopen.
• Dat ik er kan wandelen zonder in de hondenpoep te trappen of over de loslopende honden te 

struikelen. Door duidelijk te maken waar honden los mogen lopen en waar niet. En misschien eens 
af en toe een boswachter de mensen aan te spreken als ze ergens fietsen of de hond los hebben 
lopen waar het niet mag.

• Dat jullie een tocht voor kinderen en of volwassenen uitzetten, net zoals dat in Brunssum is, ze 
kunnen tijdens de wandeling op zoek naar dieren planten en bomen, dat geeft heel veel 
wandelplezier, en de kinderen zijn weer eens bezig met de leer van dier en planten........beter dan op 
de pc te spelen. Zodat er bv ook scholen gebruik van kunnen maken. Dat ook de kinderen meer 
respect, voor onze natuur hebben/ houden.

• De aan te leggen asfaltpaden in het plan Corio - Glana sterk verminderen! Paden minder langs de 
beek.

Welke wens heeft u nog voor het Geleenbeekdal en hoe kan Natuurmonumenten u helpen om deze 
te realiseren? (vervolg)
• De beek nog natuurlijker maken en oude obstakels zoals restanten van hekken betonnen palen etc. 

te verwijderen.
• De fietser van de wandelpaden afhouden, zij denken dat zij de eigenaren zijn gezien het gedrag van 

sommigen.
• De Geleenbeek tussen Lintjesweg en Oud Geleen moet veel meer meanderen. Nu hele stukken recht 

toe recht aan!!
• De paden langs de beek sluiten niet helemaal op mekaar aan. En wanneer wordt deze beek nu eens 

helemaal gemeanderd.
• De realisatie van het verder ontwikkelen van de Geleenbeek Ter hoogte van Abshoven.
• De rust behouden door mountainbikers apart te loodsen door het gebied.
• De rust- en stilteplekken in stand houden en met goed beheer realiseren.
• Dieren de natuur terug geven. Ik denk dat natuurmonumenten op den duur kan proberen om 

bepaalde dieren terug uit te proberen te zetten. Dit zal toch moeten gebeuren door "licht fokken" ik 
heb het dus niet over het welbekende doorfokken. Dit zal gedaan moeten worden met de 
korenwolf, eekhoorns, paarden, koeien zoals voorgaand genoemd. Otters, eenden, zwanen, ganzen 
e.d. Vogels zullen dan vanzelf het gebied wel vinden.

• Dit mooie wandelgebied proberen te behouden voor de toekomst.
• Dit natuurgebied te bewaren en er geen tractiepark van te maken . Door een vinger aan de pols te 

blijven houden en samen blijven werken met de lokale natuur/historische en culturele verenigingen.
• Duidelijke beschrijvingen maken op papier van de te volgen route van natuurmonumenten. 

Overigens vonden we de informatie erbij wel informatief.
• Een (vlonder)pad tussen de beek en de snelweg ter hoogte van het kasteel?
• Een goed overleg met natuurmonumenten en de gemeentelijke overheid om de beste wandelpaden 

te maken, waar de recreanten graag willen terugkomen, knelpunten oplossen. 
• Effen de paden met grind of stol.
• Eigenlijk heb ik geen wens meer. Het is een fijn gebied om te wandelen, zo vanuit de voordeur. 

Misschien meer hondenpoepveldjes, maar ik vrees dat dit onbegonnen werk is.
• Enig minpunt is dat met name de paden langs de Geleenbeek veel hondenpoep vertonen omdat met 

name deze route door hondenbezitters worden gebruikt. Nergens langs de route bevinden zich 
voorzieningen die of erop wijzen om hondenpoep op te ruimen of vuilnisbakken om de hondenpoep 
in te kunnen weggooien. De aanwezigheid van deze voorzieningen zou zeker meewerken in de 
vermindering van de hondenpoep.

• Er lopen zeer veel honden los die te pas en te pas overal in de Geleenbeek springen waardoor de 
laatste tijd weinig watervogels meer zijn te zien, ook in de plassen bij de biesenhof.

• Erfgoed het kasteel bewaren/aankopen/restaureren door Natuurmonumenten. Een unieke 
historische plek! Denk aan Werkendam, restauratie en B&B in fort Bakkerskil!

• Even voor Kasteel Terborgh kun je niet verder langs de Geleenbeek (hek, naast Afcent); zou prettig 
zijn als je verder langs de beek kon lopen richting Schinnen. Bovendien meer toezicht op loslopende 
of -zwemmende honden, veel schade bij kikkerpoel en beek nabij Biessenhof (laatst was er zelfs 
zwemles voor honden met baasjes; tientallen mensen en honden in de beek); dit vindt ik dus niet 
kunnen.

• Fijn om zo'n mooi gebied op loopafstand te kunnen bereiken. Ik hoop dat de loop van de beek nog 
natuurlijker wordt. Succes met de verdere ontwikkeling van het gebied!
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Welke wens heeft u nog voor het Geleenbeekdal en hoe kan Natuurmonumenten u helpen om deze 
te realiseren? (vervolg)
• Ga door zoals het is misschien wel duidelijk maken hoe je meldingen kunt doen over verdwenen 

paaltjes overlast enz. eventueel via een website zo zijn mensen ook betrokken bij hun wandel 
gebied.

• Ga zo door ik vind het heerlijk om er te vertoevelen.
• Ga zo door jullie zijn goed bezig!
• Ga zo door met het ontwikkelen van dit uniek stukje natuur.
• Gebied waar honden los mogen rondlopen.
• Geen fietspaden aanleggen in dit natuurgebied. Zou zonde zijn voor de rust (met name voorkomen 

van groepen schreeuwende wielrenners...).
• Geen persoonlijke wensen, was tevreden, mooi weer, mooie natuur, en heerlijk geluncht bij de 

Biesenhof. Een zeer mooie en aangename eerste pinksterdag !!
• Geen verdere wensen, de aanleg is in principe oke. 
• Geen wensen
• Geen wensen , hoop alleen dat het voor publiek toegankelijk blijft.
• Geen wensen, alleen verbeterpunten.
• Geen wensen, prima wandelgebied. wel wordt er vaak illegaal vuilnis gedumpt.
• Geen wensen, we gebben gewoon lekker gewandeld.
• Geen, alleen maar complimenten.
• Geen; gewoon instand houden is voldoende.
• Geleendal is al sterk verbeterd.
• Gevolg geven aan aandachtspunten. Verder complimenten voor de aanpak.
• Goed onderhouden en vernieling en vervuiling bestraffen.
• Graag wat meer bankjes/zitgelegenheden langs de beek.
• Grotere diversiteit flora en fauna.
• het gebied beschermen tegen vandalisme. Het voorkomen van voetpaden en ruiter/fiets paden 

naast elkaar. De ruiters en fietsers gaan dan over het voetpad, dit is beter geplaveid, Het handhaven 
door boswachters is ondoenlijk. Voorkomen is beter dan genezen. Het oude mijnspoor tussen de 
stationsstraat in Schinnen en Kathagen moet een voetgangersdomein blijven. De ruiters/menners en 
fietsers e.d. kunnen het geasfalteerde gedeelte langs de Muldersplas gebruiken.

• Het gebied hoeft niet overbevolkt te worden met. Horeca en allerlei routes is op dit moment ruim 
voldoende, anders blijft er geen natuur meer over.

• Het gedeelte van de Geleenbeek tussen Lintjesweg en beekstraat moet spoed laten meanderen en 
betrek de situatie bij Abshoven erbij.

• Het Geleenbeekdal is een mooi en stil natuurgebied waar wat mij betreft enkel de soortenrijkdom er 
toe doet.

• Het liefst zie ik de mountainbikers niet in het bos.
• Het pad tegenover ; de Biesenhof,richting ;Daniken,is in het najaar,en winter,rmoeilijk begaanbaar, 

[veel modder en is zeer glad.]
• Hier en daar wat aan de paden doen, zodat we niet meer met de schoenen vol modder thuis komen.
• Hondenpoep is overal ene probleem, maar daar riekt het ook al naar een penetrante 

hondenpoepgeur. Jammer, hopelijk kunnen jullie een goede oplossing bedenken voor alle gebieden.
• Hou het gewoon het mooie gebied dat het nu is. Let op dat er niet teveel mountainbikers komen!
• Hou t natuurlijk en zo ongerept mogelijk.

Welke wens heeft u nog voor het Geleenbeekdal en hoe kan Natuurmonumenten u helpen om deze 
te realiseren? (vervolg)
• Houd de natuur in ere, toerisme is fijn, maar niet teveel.
• Houd de paden goed begaanbaar, Leg ruiterpaden aan, laat verschillende recreanten gebruik maken 

van gescheiden paden, ruim omgevallen bomen op paden op en maak de natuur toegankelijk
• Iets meer rekening houden met rolstoelers. welke route of gedeelte ervan zijn voor hen 

toegankelijk.
• Ik ben al heel blij met de aanpassingen zoals die de afgelopen tijd al gedaan zijn. Nu wordt de beek 

aangepast. Het duurt wel even maar het zal zeker mooi worden. Dus ik zou niet weten wat ik nog 
zou kunnen wensen. Zoveel mogelijk natuur in de breedste zin van het woord. En dan ben ik 
helemaal tevreden.

• Ik ben een beetje overvraagd. De meeste vragen zijn voor mij niet n.v.t. omdat ik daar maar heel 
even was.

• Ik ervaar het stuk van de Geleenbeek tussen Schinnen en Kasteel ter Borgh als slecht onderhouden. 
Er ligt veel (plastic) afval en afgebroken takken en stammen in de beek.

• Ik heb geen speciale wensen. Ik wil mijn complimenten overbrengen over de "opwaardering" die het 
gebied de laatste jaren ondergaan heeft. Het is een gebied waar mijn vrouw en ik graag vertoeven in 
onze vrije tijd. Dat we er "toevallig" vlak naast wonen is mooi meegenomen. "Keep up the good
work!"

• Ik hoop dat we nog lang van dit dal kunnen genieten.
• Ik vind het gebied zo al de moeite waard.
• Ik vind het heel belangrijk dat de geleenbeek de oude en natuurlijk stroming weer terug krijgt. 

project Corio Glana.
• Ik zou graag zien dat er een halt wordt toegeroepen aan gebruik van het gebied door motorcrossers 

en quad-rijders, en dat vernielingen van allerlei aard worden gecontroleerd en bestraft.
• Ik zou het helemaal geweldig vinden als loslopende honden verboden worden en dat hier ook streng 

op gecontroleerd gaat worden. Ik ben erg bang voor honden en vind dat de baasjes vaak hun hond 
niet voldoende onder controle hebben, er wordt veel op de honden geroepen, maar de hond rent 
dan toch gewoon op je af. Vooral in het weekend heb ik dat ervaren, zodat wij in het weekend 
tussen Spaubeek en de Biesenhof zeker niet te vinden zijn.

• In Munstergeleen heeft u de Geleenbeek verbeterd, maar ik mis hier een bank om even te genieten 
van de rust en de verfraaiing van de omgeving.

• Is prima.
• Jullie hebben in Nederlands Limburg prachtige troeven in handen voor lokaal toerisme, net zoals aan 

de Vlaamse overzijde van de Maas. Bundel de krachten van de beide Limburgen door info te 
verdelen in beide landen. Laat de Maas een bindmiddel zijn voor een 'verenigd Limburg' in plaats 
van een scheidingslijn. Jullie zijn in Vlaanderen totaal niet gekend. De bouw van permanente 
fietsbruggen over de Maas zou hierbij een uitstekende voorzet zijn.

• Langs de gehele beek een aansluitende fietsroute maken.
• Logeerplekken!
• Losloopgebied voor honden, met borden.
• Meer bankjes bij beek Biesenhof.
• Meer bankjes en paden zijn na slecht weer vaak niet meer begaanbaar.
• Meer bankjes plaatsen.
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34Gebied specifieke vraag

Welke wens heeft u nog voor het Geleenbeekdal en hoe kan Natuurmonumenten u helpen om deze 
te realiseren? (vervolg)
• Meer bekendheid geven aan uitgezette routes en deze vervolgens goed bewegwijzeren.
• Meer natuur, het is nu een lang lint langs de beek, dat lint mag wel breder.
• Meer paden, gelijk, geen kuilen; bestaande paden in orde maken.
• Meer plekken met aantrekkingskracht zoals, dierenparkjes, terrasjes.
• Meer prullenbakken.
• Meer prullenbakken op diverse plaatsen voorkomt dumpen van afval. meer bankjes/picknicktafels. 

Een hondenlosloopgebied.
• Meer routes.
• Meer rustbanken.
• Meer samenwerken met VVV gemeentes etc etc om tot een mooi wandelgebied te komen.
• Meer toezicht i.v.m. afval stortingen in deze gebieden.
• Meer uitzet van wilde planten en meer en meer info voor jong en oud
• Mijn wens is een afgezet hondenlosloopterrein.bv de wei tussen de biessenhof en de tennisbaan
• Minder last van aalscholvers in de visvijver de Driepoel.
• Minder loslopende honden!!
• Minder overlast door mountainbikers. Minder zwerfvuil. Een wandelpad tussen Terborgh en de 

Oude Kerk, zodat men niet over het asfalt hoeft te lopen en wat niet door het rustgebied van de 
reeën gaat. Ik ben lid van de Natuurwerkgroep Geleenbeekdal van IVN Schinnen.

• Minder recreatie ontplooien en meer rustgebieden creëren Wandelpaden scheiden van 
rustgebieden.

• Misschien meer banken plaatsen Watertap in het bos?
• Misschien nog wat meer aandacht voor los lopende honden. Extra gebied waar de honden lekker 

kunnen uit razen. Een honden speelweide misschien een optie.
• Motoren en quads weren uit het gebied ze vernielen zo veel. Bij toegangen misschien paaltjes 

zetten. Sommige toegangsplekken zijn erg modderig. Als er wordt gesnoeid, kan dan het strooisel 
niet op de modderplekken worden gestrooid.

• Naast bovengenoemde geen andere wens.
• Niet alles dicht te maken zodat je rond kunt blijven lopen en niet hoeft terug te lopen omdat er nu 

opeens een hek staat. Laat alles toegankelijk
• Nog meer wandel routes.
• Nog meer wandelpaden.
• Nog meer weg met de weilanden en meer bos aanleggen achter Munstergeleen en wat meer doen 

met de steenfabriek en het gebied erachter.
• Nog wat wilder, meer ontsluiting van natuur.
• Onderhoud van het gebied, opruimen van afval en omgevallen bomen op de paden.
• Op de Kollenberg en wegen erom heen meer toezicht \; met name ook het vuilstorten in de natuur 

zeer zwaar aanpakken. Torenhoge boetes en dit ook bekendmaken om hier een eind aan te maken.
• Op dit moment nog geen wensen.
• Op zondag wandel je vaak in een file. Dus nog meer routes en meer wandelpad is wenselijk.
• Openstelling bezoekerscentrum Plinthos. Prachtige ruimte heeft veel geld gekost, maar ik vraag me 

af waarom dit centrum altijd gesloten is.
• Opruimen.

Welke wens heeft u nog voor het Geleenbeekdal en hoe kan Natuurmonumenten u helpen om deze 
te realiseren? (vervolg)
• Opruimdagen voor (zwerf) afval voor vrijwilligers. dit ook beter kenbaar maken bij hondenbezitters> 

bijvoorbeeld een "opruim wandeling" organiseren. en dit via honden en/of dierenwinkels 
verspreiden. hier zitten veel natuurliefhebbers bij die ook zeer bereid zijn. Dit zou ook handig zijn 
voor Limbrichterbos (pluim voor scouting die dit jaarlijks doen).

• Opzetten ommetje Glana Nova – app.
• Ornamenten in gebied plaatsen.
• Paarden op wandelpaden verminderen of beperken tot bepaalde routes. Veel te veel drollen van 

paarden op de wandel- en bospaden.
• Picknick plekjes plaatsen.
• Picknickplaats.
• Regelmatig snoeien van de begroeiing die de paden op sommige plaatsen overwoekert.
• Rolstoeltoegankelijk.
• Rondleidingen.
• Rust behouden, parkeergelegenheid niet nog verder uitbreiden!
• Samen met de lokale overheid de gebieden toekomstbestendig maken.
• Schuilhutten maken.
• Specifiek voor mezelf heb ik geen wensen.
• Stoppen met het kappen van dracht planten voor bijen in deze omgeving. Het kappen van acacia bij 

kasteel Terborg te Schinnen was voor veel bezoekers niet nodig geweest .Dit was een mooie inloop 
naar het slakbos holleweg. Hierdoor zijn er 40/50 mooie bomen verdwenen werk samen met imkers 
of imkervereniging.

• Storend vond ik de fietsers/mountainbikers, die je hard rijdend tegemoet of achterop komen op de 
wandelpaden.

• S.v.p. niet teveel mountainbikeroutes. Zeker met het oog op de 50 plussers die het gebied bezoeken.
• Toegankelijkheid voor iedereen en overal, maar ik weet dat dit niet altijd kan, helaas!!!!
• Tussen Sweikhuizen en Danikerbos de graften weer terug brengen in de oude staat.
• Uitbreiding en koppelen van diverse stukken groen om de dieren meer kansen te geven. De 

waterkwaliteit en populatie van vissen moet beter! Betere routes met name de paaltjes zijn slecht. 
Misschien is het leuk deze routes met de tijd te veranderen? Zwerfvuil opruimen.

• Uitvoering van de natuurlijke loop met meanders van bron tot monding.
• Veel loslopende honden, moeten die niet aangelijnd.
• Verandering is niet altijd een verbetering je ziet duidelijk dat hier door mensen achter hun bureau 

gewerkt is Geleenbeekdal was voorheen een mooi natuurgebied nu een kaalslag met veel 
prikkeldraad !

• Verbieden van groepen wielrenners en scooters.
• Verder geen wensen.
• Verharden paden met semi verhardingsmateriaal.
• Verminderen van aantal quads en crossmotoren. Mensen er van overtuigen dat ze hun troep 

moeten opruimen.
• Vind het prima zo.
• Visvijver voor lindenheuvel hof van Limburg.
• Voor meer banken te plaatsen.
• Vooral dat er wat wordt gedaan aan de watervervuiling.
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35Gebied specifieke vraag

Welke wens heeft u nog voor het Geleenbeekdal en hoe kan Natuurmonumenten u helpen om deze 
te realiseren? (vervolg)
• Vooral zo doorgaan met het samenvoegen van de natuur rondom de Geleenbeek.
• Vooral zo doorgaan. Leuke plek om te genieten.
• Waar mogelijk verbinding met andere natuurgebieden in de omgeving.
• Wat hier in het zuiden nogal eens wordt vergeten is aandacht voor ruiterpaden. Een uitgebreider en 

beter ingericht ruiterpaden netwerk is zeer welkom en m.i. noodzakelijk.
• Wat mij betreft geen laat de natuur zichzelf zijn.
• Meer stilte en rust, minder vervuiling. En 1 prullenbakje bij de herdenkingsbank van Piet Wijmenga.
• Beperkende maatregelen voor loslopende honden.
• Zo doorgaan.
• Zorg dat het stiltegebied niet wordt opgeofferd aan paden voor mountainbikes en paarden spannen.
• Zorg voor de biotoop die meer wilde dieren aantrekt.
• Zorgen voor het verbeteren van de paden is al heel wat..., her en der een bank(je) plaatsen kan geen 

kwaad..., de oudere wandelaar en natuurgenieter zal hiervoor dankbaar zijn !!!...; het geplande 
meanderen van de Geleenbeek zie ik met belangstelling tegemoet !...wat er tenslotte gerealiseerd 
wordt....

• Zuidhelling tegen Danikerbos zeer geschikt voor weiland/begrazing/boomgaard.
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36Bezoekdata respondenten

• 2013
• 2014
• 2014
• 2015
• 2015
• 26-10-1953
• 2-5-2002
• 5-4-2003
• 2-2-2013
• 3-6-2014
• 31-12-2014
• 1-1-2015
• 1-1-2015
• 17-1-2015
• 22-1-2015
• 7-2-2015
• 1-3-2015
• 15-3-2015
• 21-3-2015
• 21-3-2015
• 31-3-2015
• 12-4-2015
• 15-4-2015
• 17-4-2015
• 20-4-2015
• 30-4-2015
• 1-5-2015
• 1-5-2015
• 1-5-2015
• 1-5-2015
• 1-5-2015
• 2-5-2015
• 9-5-2015
• 10-5-2015
• 12-5-2015
• 17-5-2015
• 19-5-2015
• 19-5-2015
• 20-5-2015
• 20-5-2015
• 20-5-2015
• 20-5-2015
• 21-5-2015
• 23-5-2015
• 23-5-2015

• 24-5-2015
• 24-5-2015
• 24-5-2015
• 24-5-2015
• 24-5-2015
• 24-5-2015
• 24-5-2015
• 24-5-2015
• 24-5-2015
• 24-5-2015
• 24-5-2015
• 24-5-2015
• 24-5-2015
• 24-5-2015
• 24-5-2015
• 24-5-2015
• 24-5-2015
• 24-5-2015
• 24-5-2015
• 24-5-2015
• 24-5-2015
• 24-5-2015
• 24-5-2015
• 24-5-2015
• 24-5-2015
• 24-5-2015
• 24-5-2015
• 24-5-2015
• 24-5-2015
• 24-5-2015
• 24-5-2015
• 24-5-2015
• 24-5-2015
• 24-5-2015
• 24-5-2015
• 25-5-2015
• 25-5-2015
• 25-5-2015
• 25-5-2015
• 25-5-2015
• 25-5-2015
• 26-5-2015
• 26-5-2015
• 26-5-2015
• 26-5-2015

• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 1-6-2015
• 1-6-2015
• 1-6-2015
• 1-6-2015
• 1-6-2015
• 1-6-2015
• 1-6-2015
• 1-6-2015
• 1-6-2015
• 1-6-2015
• 2-6-2015
• 2-6-2015
• 3-6-2015
• 3-6-2015
• 3-6-2015
• 4-6-2015
• 4-6-2015
• 4-6-2015
• 4-6-2015
• 4-6-2015
• 4-6-2015
• 4-6-2015
• 4-6-2015
• 4-6-2015

• 27-5-2015
• 27-5-2015
• 27-5-2015
• 27-5-2015
• 27-5-2015
• 28-5-2015
• 28-5-2015
• 28-5-2015
• 28-5-2015
• 29-5-2015
• 30-5-2015
• 30-5-2015
• 30-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015
• 31-5-2015

• 4-6-2015
• 4-6-2015
• 4-6-2015
• 5-6-2015
• 5-6-2015
• 5-6-2015
• 6-6-2015
• 6-6-2015
• 6-6-2015
• 7-6-2015
• 8-6-2015
• 8-6-2015
• 8-6-2015
• 8-6-2015
• 8-6-2015
• 8-6-2015
• 9-6-2015
• 9-6-2015
• 10-6-2015
• 10-6-2015
• 10-6-2015
• 11-6-2015
• 11-6-2015
• 11-6-2015
• 13-6-2015
• 14-6-2015
• 14-6-2015
• 14-6-2015
• 15-6-2015
• 15-6-2015
• 16-6-2015
• 17-6-2015
• 23-6-2015
• 25-6-2015
• ??????
• 2014 2015
• Dagelijks
• Dagelijks
• dagelijks
• dikwijls
• diverse ma
• Febr,mrt.
• frequent
• hele jaar
• niet bekend

• Pasen
• regelmatig
• Wekelijks
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Vragen? Neem contact met ons op.

Tel: 035-538 4008

helpdesk@servicecheck.nl
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