
Onderwerpen om te bespreken tijdens de wandeling door 50Bunder en
Tussengebied (Landje MalleMarie):

1. Natuurmonumenten is de afgelopen jaren bezig geweest om de heide van de Vijftig
Bunder opener te maken door geleidelijk aan bos en opslag te verwijderen. Dit is belangrijk
voor het behoud van de typische heidesoorten, zoals wolverlei, heidekartelblad,
levendbarende hagedis en maakt het gebied opener. Voor de toekomst denken we erover om:
a. de (visuele) openheid naar het beekdal te versterken door bos te verwijderen op de grens
met het beekdal. Het zou kunnen betekenen dat je vanaf de Vijftig Bunder het beekdal in
kunt kijken. b. (visuele) verbinding te maken tussen de Vijftig Bunder en het Tussengebied
door omvorming van bos naar (half) open gebied langs de Tolhuisweg. Hoe kijkt de
klankbordgroep hier tegen aan?

2. In relatie met punt 1.b.: Natuurmonumenten zou graag op termijn, maar binnen de
planperiode van de visie, de Tolhuisweg overgraasbaar willen maken. Dit om de scheiding
tussen de gebieden visueel en praktisch op te heffen. Hierdoor wordt het heidegebied
robuuster en kunnen zaden van het brongebied (50 Bunder) met de grazers mee
getransporteerd worden naar het Tussengebied, waardoor planten een grotere spreiding door
het gebied krijgen en beter behouden kunnen blijven. Ook visueel zou het gebied volgens
ons door de ingreep een veel mooiere beleving krijgen dan het huidige wat versnipperde
beeld. Dit zou o.a. betekenen dat er veeroosters in de weg komen te liggen, maar dat de weg
uiteraard wel toegankelijk blijft. Wat vindt de klankbordgroep van deze ideeen?

3. Natuurmonumenten zou graag willen markeren dat je op de Tolhuisweg na de
bebouwing op een bepaald moment in een natuurzone terechtkomt (50 Bunder,
Tussengebied, beekdal). Hoe ziet de klankbordgroep de Tolhuisweg ter hoogte van de Vijftig
Bunder en Tussengebied in de toekomst? Discussiepunten: asfalt verwijderen, autoluw
maken, parkeergelegenheid, wegbeeld, informatievoorziening.

4. De tankgracht op de Vijftig Bunder zorgt nogal voor wat verdroging van dit kleine
heidegebiedgebied. Is het bespreekbaar om de tankgracht te verontdiepen of op bepaalde
punten af te dammen, zodat er minder verdroging optreedt en de tankgracht wel zichtbaar
blijft in het landschap?

5. Door de leden van de klankbordgroep is voorgesteld om een parkeergelegenheid aan
de Tienelsweg te zoeken en ook daar een duidelijk toegang te markeren naar het
natuurgebied. Vinden we dit een goed idee? Zou het werken in de praktijk als startpunt voor
een wandeling?Wat zou een geschikte plek zijn?

6. Door een lid van de klankbordgroep werd bij de vorige bijeenkomst de
aanwezigheid van jacobskruiskruid in het Tussengebied aangedragen als punt van aandacht
en discussie. Een mooie aanleiding om de ontwikkelingen in het gebied gezamenlijk te
bekijken.  

7. Cultuurhistorie: beheer schietbaan: Natuurmonumenten wil de schietbaan als
cultuurhistorisch element behouden. Het is een bijzonder gebiedje voor vlinders, wilde bijen
en een aantal plantensoorten als blauwe knoop, grasklokje en echte guldenroede.
Natuurmonumenten denkt erover om de contouren van de schietbaan versterken door de
omringende houtsingels weer deels uit te rasteren, zodat het vee er niet kan komen. Het
gebiedje zou dan weer apart beheerd worden. Hoe kijkt de klankbordgroep hier tegen aan?
Hoe ziet de klankbordgroep de schietbaan in relatie tot de omgeving (graslandjes, poelen,
toegang vanaf de Duinweg)?  In relatie hiermee: afgelopen tijd heeft Natuurmonumenten vlak
bij de schietbaan weer 2 grafheuvels zichtbaar gemaakt. Hoe kijkt de groep hier tegen aan?

8. Van Staatsbosbeheer komt beheerder Wolter Winter, zodat we ook nog aandacht
kunnen geven aan de ontwikkelingen in het beekdal.


