
Goed beheer en
toezicht houden
In gesprek met Staatsbosbeheer en 
Gemeente Venlo

“Van Nieuwpoort stelt zich ook heel 
constructief op als er ideeën zijn of als 
er zaken gedaan moeten worden en dat 
werkt heel fijn. De machines die zij ge-
bruiken, werken een stuk sneller bij het 
aanbrengen van klei en het herinrichten 
van het gebied. We hebben vorig jaar 

Meer ruimte voor dieren 
en planten

Samenwerking
in beheer

De nesten van de zwaluwen

De plas met steilwand op de achtergrond waar zwaluwen broedenen makkelijk verstoord
kunnen worden door ongewenste recreatie
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Robbert Ouwerkerk was tot voor kort 
boswachter. Tegenwoordig voert hij 
taken uit voor de gehele Provincie Lim-
burg. Staatsbosbeheer is beheerder van 
een aantal natuurterreinen in Limburg 
en voert het overheidsbeleid van de 
Provincie en het Rijk uit op de terreinen 
die aan hen zijn toegewezen. Dat houdt 
in:  onderhoudswerk en beheerswerk 
om de gebieden in stand te houden.
Ook doen ze ecologisch onderzoek om 
goed beheer te kunnen voeren. Ouwer-
kerk houdt zelf voor een deel toezicht 
op de terreinen voor de veiligheid en het 
voorkomen van beschadigingen in de 
natuur.

“We zijn voor een deel eigenaar van de 
gronden en van de waterplassen die in 
de groeve Tegelen liggen. In de loop der 
jaren, toen de groeve Tegelen werd in-
gericht en er veel warme zomers waren, 
werden we geconfronteerd met grote 

hoeveelheden recreanten die dat gebied 
ontdekten en een mooi strandje bij het 
water zagen. Een neveneffect van deze 
recreatie was dat er toch wel behoorlijke 
hoeveelheden afval ontstonden", legt 
Ouwerkerk uit. Verpakkingsmateriaal 
van etenswaren en tentjes bleven ach-
ter. Ouwerkerk hierover: “In die warme 
periodes konden we meerdere keren 
per week de oever langs om alles op 
te ruimen. Daarnaast was er ook een 
behoorlijke hoeveelheid auto’s en scoo-
ters die het natuurgebied in reden. Dat 
is volgens de aanwezige bebording niet 
toegestaan maar mensen konden wel 
doorrijden doordat daar wel toegangs-
wegen liggen. Van andere omwonenden 
en natuurliefhebbers kregen we daar 
ook klachten over.” De BOA’s van Staats-
bosbeheer traden op door bekeuringen 
uit te schrijven aan auto’s die daar re-
den. Waarbij niet alleen een bon werd 
uitgeschreven maar ook uitgelegd werd 
waarom het belangrijk is om de natuur 
in stand te houden en er op verantwoor-
de manier gebruik van te maken.

Tegengaan van 
ongewenste (zwem)
recreatie

Van Nieuwpoort heeft gewerkt aan de 
oever van het strandje om het minder 
toegankelijk te maken voor recreanten 
door meer kleimateriaal aan te bren-
gen. Zo groeit ook meer riet, struiken en 
bomen waardoor mensen het eerder als 
natuur herkennen en de dieren en plan-
ten meer ruimte krijgen.

Niet alleen Staatsbosbeheer maar ook 
de Gemeente Venlo is nauw betrokken 
bij deze samenwerking. Jos Reinders 
is rayonleider in Venlo-Zuid. Reinders 
licht toe wat de rol van de gemeente 
Venlo precies inhoudt. "De toegangs-
wegen naar de plas toe zijn eigendom 
van de gemeente. De rol vanuit de ge-
meente ligt dus bij het toegankelijk of 
ontoegankelijk maken van de wegen 

Rol van Gemeente Venlo

Herinrichting altijd al 
het doel geweest

Het water in de groeve Tegelen is ont-
staan doordat er zand en klei is afge-
graven. Door het afgraven van het zand 
komt het grondwater aan de oppervlak-
te. Ouwerkerk hierover: “Voor de natuur 
is dat prima en dat past helemaal in ons 
idee dat amfibieën, watervogels en al-
lerlei dieren zich daar kunnen vestigen. 
Uiteindelijk hangt het ook weer samen 
met de vergunning die Van Nieuwpoort 
heeft van de Provincie want het moet 
weer als natuur opgeleverd worden. Een 
recreatieplas is niet hetzelfde als natuur, 
dat geeft teveel verstoring. Zeker in een 
kwetsbare periode in de zomer als er 
veel vogels aan het broeden zijn, dan 
hebben ze zoveel mogelijk rust nodig.”

naar de plas toe om (zwem)recreatie 
te ontmoedigen. Daarom hebben we 
besloten om te kijken hoe we de focus 
konden verleggen van afval en handha-
vingsproblemen naar het zoveel mo-
gelijk afsluiten van de toegangswegen 
naar de plas toe." Je kunt echter niet 
alle wegen afsluiten. Er moet altijd een 
weg open blijven voor de veiligheid in 
verband met ambulance, brandweer en 

dergelijke. Gemeente Venlo heeft ervoor 
gekozen om de belangrijkste wegen af 
te sluiten en Staatsbosbeheer heeft de 
slagbomen geleverd. Van Nieuwpoort 
heeft aan de oever klei naar boven 
gehaald zodat het niet als een strand 
beschouwd kan worden. Het resultaat 
is dat de ongewenste recreatie enorm is 
teruggedrongen.

een aantal meetings gehad en tussen-
tijds houden we ook contact om elkaar 
op de hoogte te houden. Als er in de 
groeve zaken niet kloppen of mensen 
komen onbevoegd de groeve Belfeld 
binnen dan zijn wij als Staatsbosbeheer 
ook in de gelegenheid om op te treden. 
Door ook aanwezig te zijn met herken-
bare auto’s werkt het toch ook wel weer 
preventief als het gaat om handhaving 
en beheer”, aldus Ouwerkerk.

Partijen kunnen dus samen zowel in de 
inrichting als in het beheer van het ge-
bied ervoor zorgen dat het demotiveert 
om er te gaan zwemmen. Handhaving 
is hierbij altijd de laatste stap van een 
hele keten die uitgevoerd kan worden 
om problemen te voorkomen.

Samenwerking met 
andere partijen


