
 

 

Ledenraadpleging Bos en Kuil 

 

Moderator:   Madeleine van Mansfeld 

Samenvatting:  Tom van Weert 

 

Hoe zou het gebied tussen Malden en Molenhoek er over 5 jaar uit moeten zien? 

 

Het gebied tussen Malden en Molenhoek wordt gezien als een uitloopgebied in een 

verstedelijkte omgeving. Een natuurlijke oase tussen twee kernen. 

Ontsteen het gebied zoveel mogelijk 

Accentueer relief/hoogte verschillen 

Realiseer gradiënten in de gesloten bosranden, open of half-open 

Zet zandwinning in voor landschapsverbetering 

Realiseer goede landschappelijk inpassing van de huidige lelijke opstallen (groene buffers) 

Zorg voor natuurlijke begroeiing in de Kuil, natuurlijke paden (niet te netjes) 

Breng wateraspecten in op de oorspronkelijke natte plaatsen 

Herstel het heggenlandschap 

Zorg voor zichtbaarheid van grazers (schapen, koeien, …) 

Verbindt de twee deelgebieden over de Rijksweg 

Maak een ketting met vergelijkbare gebiedjes in de omgeving 

Zorg voor een “Gezicht” naar de rivier 

Maak strandjes aan de waterkant; maak de oevers toegankelijk 

Realiseer natuurvriendelijke ontwikkeling van oevers van het Maas-Waalkanaal in samenhang 

met de bouw van de keersluis 

Onthek het gebied en maak met name de gronden die nu al in handen van de gemeenten zijn, 

vrij toegankelijk 

Leg geen nette, rechte paden aan, maar zandpaden die de open ruimte toegankelijk maken 

Realiseer een kleinschalig, zwervend patroon van paden die aansluiten op het bestaande 

wandelpaden stelsel (Heumense Schans, Maasduinen,..) en fietspaden stelsel 

(knoopnetwerken) 

Leg een verbinding Oost-West door het gebied 

Toegankelijkheid en natuurlijkheid van het gebied zijn goed voor de recreatie; combineer 

toegankelijkheid met een zorgvuldige zonering 

Toegankelijkheid moet er zijn voor alle doelgroepen, dus ook ouderen die slecht ter been zijn 

Houdt natuurlijkheid en doorsnijding met paden in balans 

Zet “ommetjes” uit in relatie met interessante punten in de omgeving; verbindt met bestaande 

recreatie (Zweefvliegveld, Jachtslot, Immenhof, Landgoed Bergzicht (Raaf), van der Valk, 

…) 



 

 

Zoek de oude, historische padenstructuur op en accentueer opnieuw; zo waren er bijvoorbeeld 

paden van de “schapenboerderij” naar Essers en Fleuren 

Probeer privépaden publiek te maken, b.v. het “Eikenlaantje” achter de imkerij 

Probeer openstelling te bereiken van de tuin van Landgoed Bergzicht (Raaf) 

Garandeer de rust in het gebied 

Stel de beleving van de gebruiker centraal, bijvoorbeeld door de Cooperbaan uit het bos te 

verplaatsen naar tussengebied 

Zorg voor “natuurlijkheid”in het landschap door natuurlijker in te richten: natuurlijk boeren, 

geen biljartlakens, ruige weides, bossages 

Laat natuurlijke ontwikkeling zijn gang gaan (zoals in het natte gebiedje met pitrus) 

De “schapenboerderij” (centraal tussen Malden en Molenhoek): hier zou verbreding van 

functies gerealiseerd kunnen worden,bijvoorbeeld theetuin, herberg, zorgboerderij 

Leg een heemtuin aan in Molenhoek; locatie: het veld waar het circus eens per jaar staat 

Richt een infocentrum in voor groter publiek, in combi met heemtuin/herberg etc. 

Uitbreiden Pitch en Put baan tot volwaardige golfbaan 

Voor honden een “hondenwei”; let op overlast 

Voor mountainbikers een route; let op overlast 

Regel codes voor gebruik van het gebied en voor het beheer (toezicht, beheer, zwerfvuil,…) 

Organiseer de sociale omgeving om zorg te hebben voor het gebied op korte/lange termijn 

(betrek scholen, regel landschapsbeheer, heggenvlechtwerkgroep) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


