
Aan: College van B&W Land van Cuijk 

CC: de gebiedsmanager Kraaienbergse Plassen Dhr. Willem Kraanen 

CC: Leden van de gemeenteraad Land van Cuijk 

 

Van: Bestuur Dorpsraad Linden 

Datum: 08-02-2022 

 

 

Met onze reactie van 15 dec. jl. op het rapport Toekomstig watergebruik Kraaienbergse Plassen van 

afgelopen november is, anders dan toegezegd niets gedaan.  
We schreven toen ondermeer: 

 
 Op blz 22 staat: Handhaving van regels • Er is een toenemende zorg over zwerfvuil en bescherming van natuurwaarden. 

Handhaving en capaciteit schiet soms tekort. • Er wordt soms hard gevaren en aangelegd waar dat niet mag. Handhaving schiet 

soms tekort. •Bij het naturistenstrand is soms sprake van ongewenst gedrag. Handhaving is lastig. • Bij de betaalde openbare 

ligplaatsen wordt soms geweigerd te betalen. Handhaving moet mogelijk zijn. 

De Dorpsraad vindt “soms” wel erg bezijden de waarheid. Daarnaast wordt nergens in de rapportage gewag gemaakt van 
veelvuldige en extreme geluidsoverlast vanaf boten op het water (muziek en feestjes) waar niet tegen opgetreden (kan ?) worden. 

Het risico is groot dat dit gaat toenemen. 

 
 Op blz. 26 staat: Aanlegplaatsen zonder oeververbinding Aanlegplaatsen of rustplaatsen in de natuur kunnen aangelegd worden 

zonder oeververbinding, waardoor betreding van de oever niet aan de orde is. Er is voor watersporters een vaarbestemming en 
rustplaats om te genieten van de omgeving, waarmee ongewenst gedrag elders voorkomen wordt. 

Als Dorpsraad denken we: bij deze tekst staat dan wel een foto van een optie die aanleg direct aan de oever verhinderd, maar er 

wordt niet verhinderd dat dit tot onevenredige aantasting van de rust voor vogels leidt. In de gehele rapportage wordt weliswaar af 
en toe het belang van de natuurwaarden genoemd (zonder die te specificeren), maar inmiddels weten wij van kenners dat de 

Kraaijenbergse Plassen een uniek gebied qua vogeldiversiteit is geworden en dat dit gebied absoluut veel meer aandacht moet 

krijgen als belangrijke natuurwaarde. 
 

 Op blz. 29 staat: Het beheer van de openbare aanlegplaatsen in het gebied moet (ook in de toekomst) zoveel mogelijk 

overgedragen worden aan lokale havenexploitanten. Daarmee is er voor hen een belang (geen gratis liggers op de plas, betalen 
bij overnachting) en…..zijn zijbetrokken bij het wel en wee. 

De Dorpsraad vraat zich af of er bij deze laatste toevoeging geen sprake is van wishful thinking in het kader van handhaving 

van openbare orde. Daarnaast is het zeer de vraag of aanlegplaatsen per definitie alleen betaalde plekken moeten zijn, dan gaan 
boten toch nog in het riet liggen of los voor anker. Overnachting bij deze verspreid liggende openbare aanlegplaatsen lijkt ons 

helemaal vragen om moeilijkheden en zou niet mogen worden toegestaan. (Geluidsoverlast en meer. We hebben er hier in Linden 

meer dan genoeg vervelende ervaringen mee.) 
 

 Op blz. 36 staat: Het toevoegen van steigers op de plas voor kort verblijf en bezoek, beheerd door een horecabedrijf of haven, 

stoffeert .feitelijk de plas en maakt deze completer. Locaties in beeld zijn: a. Rotonde westzijde Linden, b. Beachclub ’t Loo, c. 
alternatieve locatie windsurfclub. Deze 3 locaties worden voor kort verblijf en bezoek voorgesteld. 

Wat de Dorpsraad betreft: In ieder geval NIET bij het Bastion. (rotonde westzijde Linden). Door daar ligplaatsen te maken 

verdwijnen én de vrije zichtlijnen over het water, - de essentie van het Bastion - én als schadelijk neveneffect zal water- en andere 
verontreiniging alsmede toename van zwerfvuil daar onvermijdelijk zijn. Ook andere (semi)-permanente voorzieningen zijn daar 

niet gewenst 

 

 

Het Uitvoeringsprogramma KP 2022-2024 van dec. 2021, dient in lijn te liggen met eerdere 

geaccordeerde beleidsstukken mbt de ontwikkelingen van de Kraaienbergse Plassen en 

daarnaar gevraagd meldt Willem Kraanen gebiedsmanager dat afwijkend van eerdere stukken 

met name de Verordening KP en HP 2005 3
de

 wijziging 2016 globaal het volgende te melden 

is. We citeren: 
 

In hoofdlijnen gaat het om de volgende verwachte aanpassingen: 

1. de kaart is niet meer helemaal in overeenstemming met de gewenste situatie in verband met natuurbelangen (11A) 

2. de passantensteigers zijn deels bedoeld voor gebruik gedurende de dag én de nacht. Dit strookt niet met de verordening (1.n) 

3. mogelijk zijn aanvullende voorwaarden nodig voor nachtvissen  en daarbij behorend kamperen / plaatsen kampeermiddel (nog in 

onderzoek) (12.4) 

4. verbod ligplaats te nemen tussen zonsondergang en zonsopgang vraagt om nuancering (13.1) 

5. toezicht, betaling en handhaving bij de passantenplekken moet geregeld worden (nader uit te werken)(28) 

6. mogelijk worden nadere regels gesteld aan ligplaatsen bij eigen kavels (breedte, aantal etc.) 

  

Onder de nummers 1,2,3 en 4 gaat het om op meerdere plekken - de passantensteigers – 24-uurs 

verblijf (bv. kamperen) én activiteiten, (bv nachtvissen) toe te staan.  

Daartoe moet dan wel sprake kunnen zijn van (betere) handhaving en controle. (nummer 5 en 6) 

 



Als dorpsraad bestuur Linden zijn we van mening dat, - hetgeen overigens ook in eerdere 

rapporten duidelijke gesteld wordt, - toezicht en controle op dergelijke grote water - recreatie - 

gebieden per definitie tekortschiet. Dat is exact ook onze ervaring. 

 

We wijzen dan ook de voorgestelde aanpassingen af.  

De balans tussen enerzijds natuur, milieu en niet in de laatste plaats de leefbaarheid van Linden 

en anderzijds de recreatieve commerciële ontwikkelingen word op deze wijze ingrijpend en 

onherstelbaar verstoord. 

 De voorgestelde verruiming is niet te handhaven en onder controle te houden. 

 Licht- en geluidsoverlast, zwerfvuil en ongewenste lozingen zullen toenemen. 

 Verstoring van rust, ruimte en aantasting van natuur: flora en fauna, zal het gevolg zijn. 

 

 

Mocht onverhoopt deze 24-uurs recreatieve ontwikkeling door moéten gaan dan valt slechts te denken,  

op grond van bovenstaande argumenten, aan “aanlegplekken” op een 3-tal locaties: 

 

1. Aan de noordoever van plas 3 in het verlengde van de beide huidige oever aanlegplaatsen in 

beheer bij camping het “Loo” 

2. Aan de oostoever van plas 7 aan beide zijden in het verlengde van de aanlegsteigers locatie 

“Bij Ceulemans” en in beheer van “Bij Ceulemans” 

3. In de zuidwest hoek van plas 7 in beheer van “De Bungelaar” 

 

Tot slot. 

(blz.5) Communicatie richting stakeholders. 

We citeren: “Van belang is om de stakeholders te blijven informeren”. 

In de opsomming van stakeholders is de balans tussen commerciële belangen en andere milieu en 

leefomgevings belangen zoek. 

Groeperingen van vogelliefhebbers, stichting Taurus, IVN en velen aan- en omwonenden, al of niet 

georganiseerd in (belangen)verenigingen dienen niet slechts geïnformeerd te worden maar steeds 

opnieuw de gelegenheid te krijgen effectief invloed uit te oefenen op hun eigen leef en 

woonomgeving. 

 

7 Februari 2022 in vergadering bijeen. 

Het bestuur van de Dorpsraad Linden 

Voor deze, 

 Johan van den Boom, secretaris 

 

 

 


