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Informeren over doorlopen stappen

Informeren over voorgenomen maatregelen

Raadplegen op uitvoeringsvarianten

MAASHORST VEILIGHEIDSMAATREGELEN BEGRAZINGSGEBIED
doel van de avond



MAASHORST VEILIGHEIDSMAATREGELEN BEGRAZINGSGEBIED
proces tot nu toe

• Evaluatie ecologie en veiligheid grote grazers – Maatregelencombinatie;

• Besluit BRT – voortzetten begrazing met huidige drie grote grazers;

• Maatregelen uitgevoerd binnen huidige beheertaak;

• Ontwikkelperspectief/ kansenkaart proces opgestart – met prioriteit uitwerking 

veiligheidsmaatregelen op korte termijn en passend binnen budget 2021;

• Voorstel wat veiliger (keuzes mogelijk) maakt en wat gedragen wordt door zowel groep 

die zich onveilig voelt als groep die het beoogde areaal procesnatuur (met 3 grote 

grazers) nastreeft;

• Voorstel Slingerpad uit rasteren en compensatie begrazingsareaal aan Zevenhuizerweg 

besloten door BRT. 



MAASHORST VEILIGHEIDSMAATREGELEN BEGRAZINGSGEBIED
vervolgproces na vanavond

• Uw inbreng nemen we mee in de uitwerking en advisering van BRT

• Ook nog bredere communicatie (website, nieuwsbrief, socials)

• Na BRT besluit keuze variant en kosten/ dekking volgt de nadere uitwerking en aanleg 

Zevenhuizerweg

• Slingerpad wordt nader uitgewerkt 

• Monitoring en evaluatie maatregelen



MAASHORST VEILIGHEIDSMAATREGELEN BEGRAZINGSGEBIED
opgave

• Aaneengesloten begrazingsgebied met grote grazers en daaromheen recreatieve schil

• Een extra stap zetten om de veiligheid te vergroten en recht te doen aan de evaluatie, 

zowel voor de groep bezoekers die zich onveilig voelt als voor de bezoekers die van de 

grazers willen genieten.

•  Uitvoeren set van maatregelen op korte termijn die liggen in het verlengde van de 

evaluatie

• Veiligheid en vrijheid in het maken van keuzes die veilig zij en veilig 

• Slingerpad uitrasteren (buiten begrazingsgebied) en compensatie begrazingsareaal aan 

Zevenhuizerweg (BRT – besluit)

• Nog nader uitwerken Zevenhuizerweg in gesprek met gebruikers

• Drie varianten (of meer?) voor Zevenhuizerweg, welke geniet uw voorkeur?
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MAASHORST VEILIGHEIDSMAATREGELEN BEGRAZINGSGEBIED
vervolgproces na vanavond

• Uw inbreng nemen we mee in de uitwerking en advisering van BRT

• Ook nog bredere communicatie (website, nieuwsbrief, socials)

• Na BRT besluit keuze variant en kosten/ dekking volgt de nadere uitwerking en aanleg 

Zevenhuizerweg

• Slingerpad wordt nader uitgewerkt 

• Monitoring en evaluatie maatregelen
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