
  

     
                

                                                
 
 
 
Motie 
Reg.nr. 2013-.. 

 

Onderwerp: Natuurtransferium 

 

De raad van de gemeente Heerde in vergadering bijeen op 11 november 2013, gehoord 

de beraadslaging, 

  

overwegende dat: 

- tijdens de commissie Ruimte van 14 oktober de leden van de commissie en 

andere belangstellenden geïnformeerd zijn over de laatste stand van zaken m.b.t. 

het eventueel te realiseren Natuurtransferium nabij de Schaapskooi op de 

Renderklippen; 

- tijdens die vergadering ook meer bijzonderheden over de denkrichting van de 

'voorbereidingsgroep' helder zijn geworden; 

- de realisatie van een Natuurtransferium op die plek niet onomstreden is in de 

samenleving en de politiek; 

- de gemeenteraad van Heerde het laatste woord heeft m.b.t. het al dan niet 

realiseren van het Natuurtransferium bij de Schaapskooi; 

 

van mening zijnde dat: 

- het juist daarom zaak is een aantal punten m.b.t. het natuurtransferium op die 

plaats nu al duidelijk te maken en daar niet mee te wachten tot een later 

moment; 

- het van belang is dat de verbinding tussen enerzijds het Heerderstrand en het 

gebouw van het gemeentelijk bosbedrijf en anderzijds de Schaapskooi 

prominenter en veelzijdiger dient te worden dan nu is voorzien mb.t. de realisatie 

van het Natuurtransferium; 

- het losloopgebied voor honden op de Renderklippen in de basis in tact dient te 

blijven bij de realisatie van dit plan; 

- de toegankelijkheid van de eventueel kleinere parkeerplaats bij de Schaapskooi 

gewaarborgd dient te worden; 

- een afsluiting van de weg naar de Schaapskooi geen optie is; 

- de andere (veelal kleinere) parkeerplaatsen in het gemeentelijk bosgebied 

onverkort dienen te worden gehandhaafd; 

- nadere tellingen (bijvoorbeeld in de maanden januari en juni 2014) m.b.t. de 

intensiteit van de verkeersbewegingen in beide richtingen over de Nieuwe 

Zuidweg, de Zuidweg en de Elburgerweg noodzakelijk zijn om meer inzicht te 

geven, alvorens een besluit te kunnen nemen over eventuele (gedeeltelijke) 

afsluiting;  

 

verzoekt het college om: 

1.  in de verschillende overlegstructuren m.b.t. het Natuurtransferium in te brengen 

dat de verbinding tussen enerzijds het Heerderstrand en het gebouw van het 

gemeentelijk bosbedrijf en anderzijds de Schaapskooi prominenter en veelzijdiger 

dient te worden dan nu is voorzien mb.t. de realisatie van het Natuurtransferium; 

2.  als uitgangspunt te hanteren dat het losloopgebied voor honden op de 

Renderklippen in de basis in tact dient te blijven bij de realisatie van dit plan; 



  
3.  de toegankelijkheid van de eventueel kleinere parkeerplaats bij de Schaapskooi 

te waarborgen; 

4.  de weg naar de Schaapskooi niet af te sluiten; 

5.  de andere (veelal kleinere) parkeerplaatsen in het gemeentelijk bosgebied 

onverkort te handhaven; 

6.  een verkeersonderzoek (bijvoorbeeld in de maanden januari en juni 2014) uit te 

laten voeren voor nadere tellingen m.b.t. de intensiteit van de 

verkeersbewegingen in beide richtingen over de Nieuwe Zuidweg, de Zuidweg en 

de Elburgerweg;  

7.  bovenstaande punten mee te nemen in de verdere planvorming; 

8.  de commissie stapsgewijs en periodiek mee te nemen m.b.t dit plan en 

terugkoppeling te geven over afdoening van bovenstaande punten. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fractie van de PvdA 

Siebren Buist 


