Artikel:

Gemeente Boxmeer heeft woensdag 18 Maart in het gemeentelijke bosperceel tussen de
Broekweg de Vennenweg en blokhut in Maashees verschillende ‘’Wilde’’ paden
gebarricadeerd met bomen en takken.
Hiervoor liggen verschillende reden aan ten grondslag.
In dit bewuste bosperceel ligt een grote dassenburcht en een aantal bijburchten.
Een dassenburcht is beschermd via de Wet Natuurbescherming, en daarbij moet er
minimaal 20 meter van de burcht rust zijn, en zeker geen (loslopende) honden in de buurt.
In de praktijk word 50 meter aangehouden, dit heeft ook te maken met het feit dat helaas
veel mensen de hond los laten lopen. 2 paden liepen langs de burchten op, deze zijn
daarom per direct ook afgesloten.
Door de in de loop der jaren ontstane fijnmazige padenstructuur leek het bosperceel meer
op een park dan op een bos, en dat is niet de bedoeling van een natuurgebied. Rust en
ruimte voor de aanwezige fauna moet ook gerespecteerd worden.
Daarnaast heeft Gemeente Boxmeer het beleid dat alleen de wandelknooppuntenroute ’s
als officiële wandelroutes gelden en ook alleen daar onderhoud word uitvoert aan het groen
en bewegwijzering.
In Maashees loopt de huidige wandelknooppuntenroute om het bos heen op de onverharde
weg tussen de Broekweg en de Vennenweg.
Gezien het feit dat er veel mensen graag door het aanliggende bosperceel lopen word een
gedeelte van het bosperceel in de toekomst met nog een aantal andere paden en wegen in
Maashees de knooppuntenroute opgenomen. De route die in het knooppuntennetwerk word
opgenomen is ook meteen vrijgesnoeid en kan ook gewoon gebruikt worden in de
tussentijd.
Gemeente Boxmeer heeft het afsluiten van een aantal ‘’Wilde’’ paden t.b.v. de das en zijn
burchten en om duidelijkheid te verschaffen in het onderhoud van bos en de paden en
hiermee ook de veiligheid te waarborgen voor de wandelaars besproken met dorpsraad
Maashees.
Hoewel zij het ook liever anders zagen begrepen zij ons beleid en de regels m.b.t. de Wet
Natuurbescherming.
Omdat de Dorpsraad natuurlijk niet het hele dorp hierover kan informeren hebben we
afgesproken dat gemeente Boxmeer een artikel aanlevert voor de nieuwsflits van
Maashees.
Voor vragen m.b.t. dit onderwerp kunt u contact opnemen met Dhr. Derks of Dhr. Keiren
van gemeente Boxmeer.
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