2020 12

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland
Datum ingekomen vragen
Datum GS-besluit

: 31 januari 2020
: 10 maart 2020

Vragen nr. 12
Vragen van mevrouw W. van Soest (50PLUS/Partij van de Ouderen) over Veiligheid van
recreanten (in bijzonder ouderen en ouders met kinderen) in natuurgebieden
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van
Provinciale Staten mede, dat op 31 januari 2020 door het lid van Provinciale Staten, mevrouw
W. van Soest (50PLUS/Partij van de Ouderen), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn
ingekomen.

INLEIDING VRAGEN
Op zondag 5 januari 2020 heeft een ongeval plaatsgevonden in het natuurgebied de Maashorst
in Uden (NB) waar bij een 62-jarige wandelaar zwaar verwond is door een stier (vrij rondlopende
grazer). Ook in Noord-Holland zijn er natuurgebieden waar (grote) grazers rondlopen en recreanten in de nabijheid van de grazers kunnen komen en v.v. (bijv. de Bussumerheide). Evenals in
het natuurgebied in de gemeente Uden zijn ook op de Bussumerheide al eerder incidenten geweest en hebben wandelaars een veilig heenkomen moeten zoeken. Kwetsbare groepen als ouders met kinderen en ouderen lopen kennelijk een zeker risico in deze natuurgebieden.

VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN
Vraag 1:
Bent u met 50PLUS-Partij van de Ouderen van mening dat kwetsbare groepen als ouders met
kinderen en ouderen beter beschermd moeten worden tegen vrijlopende grazers in de NoordHollandse natuurgebieden?
Antwoord 1:
Nee, we hebben geen signalen dat méér bescherming nodig is. Naar aanleiding van uw vragen
hebben wij contact opgenomen met de terreinbeherende organisaties (TBO’s). Zij nemen hun
verantwoordelijkheid voor de veiligheid in hun terreinen zeer serieus. De TBO’s hanteren de beheerrichtlijn ‘Grote grazers en publiek’. Zij selecteren soorten en rassen grote grazers op hun
gedrag ten opzichte van mensen. Hooglanders, Konikpaarden en Exmoor-pony’s zijn de meest
voorkomende grazers in de gebieden. Het incident in Uden betrof een Tauros. Die worden in
Noord-Holland niet ingezet. Indien er incidenteel sprake is van een individueel dier dat agressief
of opdringerig gedrag vertoont, wordt dit dier verwijderd uit het gebied dat voor bezoekers toegankelijk is. Wat betreft de genoemde incidenten op de Bussumerheide laat het Goois Natuurreservaat weten dat er sprake is geweest van een koe die uit een groep koeien naar hardlopers is
gerend, waarbij de koe geen contact heeft gemaakt met de harlopers en een incident waarbij
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een persoon omver geduwd is. Het desbetreffende beest heeft dit gedrag niet herhaald, blijkt
uit de reguliere dagelijkse controle.
De TBO’s informeren bezoekers via borden en websites over algemene en bijzondere gedragsregels en doen aan verschillende vormen van voorlichting, zoals Hooglandercolleges in het NoordhoVeiligllands Duinreservaat. Als de geadviseerde regels worden opgevolgd, is het risico op incidenten tussen grazers en mens heel klein.
Vraag 2:
Worden in de Noord-Hollandse natuurgebieden extra maatregelen genomen om ongevallen als
in Uden te voorkomen?
Antwoord 2:
Nee, wij achten dit niet nodig, omdat de maatregelen die hiervoor zijn beschreven, voldoende
zijn.
Vraag 3:
Zo nee, waarom niet; zo ja welke maatregelen en wanneer?
Antwoord 3:
Zie ons antwoord op vraag 2.

