Kraamkamer van Moeder Natuur in de omgeving van beschermde
natuurgebieden Heidestein en Bornia
blijf op de paden, houd honden aan de lijn, laat geen afval achter

Informatie voor bewoners van de wijk Kerckebosch
Wanneer je via een hoofdingang het beschermd natuurgebied Heidestein ingaat, kan het je haast
niet zijn ontgaan. Sinds een aantal weken hangen daar grote banners met het opschrift: “Welkom in
de kraamkamer van Moeder Natuur”. Met hulp van deze banners en de landelijke campagne van
veel natuurorganisaties wil ook Utrechts Landschap haar bezoekers attenderen op de kwetsbaarheid
van de natuur. Wie op kraamvisite gaat, weet dat rust, hygiëne en een beetje afstand belangrijk zijn
voor een kersvers gezin. De kraamkamers van Moeder Natuur vragen om exact hetzelfde. En niet
alleen reeën, maar álle dieren zijn druk bezig met de voortplanting. Ze zijn dan op hun kwetsbaarst.
Broedseizoen
Het officiële broedseizoen loopt van 15 maart tot 15 juli. Dit is slechts een indicatie. Door het relatief
koude voorjaar zijn veel planten en dieren later uit hun winterrust of winterslaap gekomen. Vogels
uit verre oorden zijn ook later naar ons land gevlogen om hier te broeden. Het is bovendien niet
ongebruikelijk dat sommige dieren, waaronder vogels, ook na 15 juli nog een tweede of derde nest
voortbrengen.
Rustgebieden
Met een beetje geluk kun je reeën aantreffen in de omgeving van Heidestein en Bornia. Ze weten
zich overdag goed schuil te houden in de delen van het gebied waar geen mensen en honden komen.
Deze rustgebieden zijn erg belangrijk voor hun voortbestaan. We hebben de wandelpaden zo
aangelegd/opengesteld, dat er voldoende rustgebied overblijft waar wild zich kan terugtrekken.
Als mensen zich niet aan de regels houden, kunnen ze – onbewust – wilde dieren verstoren. Dat leidt
nogal eens tot sterfte. Wilde dieren weten vaak goed waar wandelpaden lopen en houden daar
rekening mee. Ze houden geen rekening met mensen of honden búiten de paden. In paniek kan een
ree zich doodrennen tegen een hek of op een weg. Een broedende vogel die keer op keer moet
opvliegen omdat mensen of honden vlak langs het nest lopen, houdt zijn eieren niet warm. De
kuikens sterven dan in het ei. Geniet dus van de natuur, maar betreed het thuis van de dieren en
planten met respect.
Openstelling
Graag willen wij u, en waar mogelijk ook uw hond, welkom heten in onze gebieden. Tegelijkertijd
willen wij ook de soms zeer kwetsbare natuur beschermen, evenals onze schapen. We hebben
daarom bij de officiële ingangen tot onze terreinen zogenaamde openstellingsborden staan. Hierop
staan de toegangsregels vermeld. De regels ‘bij de buren’, zoals in het terrein van Staatsbosbeheer,
kunnen dus afwijken van onze regels. Let daarom bij het betreden van een natuurgebied altijd op
deze openstellingsregels, onze BOA houdt toezicht op de naleving hiervan.
Beleid ten aanzien van honden
Uit contact met lokale bewoners blijkt dat er soms nog wat onduidelijkheid is over de gebieden waar
honden, mits onder appèl, mogen loslopen, waar ze aangelijnd moeten zijn en waar ze niet mogen
komen. Hierbij zijn onze borden in het terrein leidend.
Aan de rand van de wijk Kerckebosch, het parkeerterrein Groot Heidestein en ook het eerste deel
van de Grensweg zijn aangewezen als gebieden waar de hond los mag lopen. Alle overige delen van
Heidestein dient de hond te zijn aangelijnd en in het begrazingsgebied van Heidestein en Bornia zijn
geen honden toegestaan. Ter verduidelijking hebben wij het in onderstaande kaart weergegeven.

Betekenis van de nummers:
1:
aanlijnplicht voor honden
2:
honden losloopgebied, honden dienen onder appèl te staan
Let op! Telkens wanneer de bebouwing van een scheg (de strook natuur tussen de
bebouwing) is voltooid, geldt hier aanlijnplicht.
3:
blijvend honden losloop gebied, honden dienen onder appèl te staan
4:
aanlijnplicht voor honden
5:
honden niet toegestaan (begrazingsdeel)
Begrazingsgebied
Wellicht herinnert u zich nog dat wij tegen onze zin het begrazingsgebied gedurende een aantal
maanden hadden afgesloten voor bezoekers. Dit was om de leefruimte voor bijvoorbeeld
grondbroeders als de nachtzwaluw en boomleeuwerik, maar ook de zandhagedis en bijzondere
(korst-)mossen voor de toekomst te waarborgen.
Het aantal bezoekers was zodanig toegenomen dat de kwetsbare natuur dit niet aankon en
toezicht houden en handhaven was nog nauwelijks mogelijk. Het beschermde natuurgebied
werd gebruikt als recreatieterrein. Bezoekers bleven niet op de wandelpaden, er werd
gepicknickt, gebarbecued en gevoetbald. Heide, maar ook andere (soms zeldzame) beplanting
werden vertrapt. In het ven werd gezwommen. Fietsen werden over het hek getild om binnen
het begrazingsgebied te fietsen. De hoeveelheid zwerfafval nam aanzienlijk toe. Nesten van
grondbroedende vogels, (parende) reptielen en amfibieën werden verstoord. De veroorzaakte
schade aan de natuur was groot.

Wij hopen dat wij dit jaar deze maatregel niet hoeven te treffen. Dit kan alleen wanneer
bezoekers zich aan onze openstellingsregels houden. Dus op de paden blijven, welke
gemarkeerd zijn met routepaaltjes en/of palen met een witte kop.
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