Bezwaren tegen plannen doorontwikkeling Vlagheide vanuit oogpunt natuur.
Recreatie overheerst natuur: onbalans met natuurwaarden
Het plan heet ‘Natuur- en landschapspark Vlagheide’, maar in het huidig plan gaat het vooral over recreatie en krijgt
het belang van de natuurwaarden onvoldoende aandacht. De natuur van de Vlagheideberg vormt een cruciale
versterking voor de Eerdse Bergen. De geïsoleerde ligging maakt deze “versterking” inmiddels zelfs onontbeerlijk
voor het voortbestaan van dit aardkundig unieke gebied. Er ontbreken maatregelen om natuur te beschermen tegen
de verwachte verdubbeling van het aantal bezoekers.
Zonnepanelen op Vlagheideberg: nee!
In de verre omgeving zijn geen hooggelegen extensief begraasde open weilanden met een omvang als hier, en het is
daarom een uniek, niet zomaar vervangbaar, natuurgebied. Zeker ook voor vogels. Daarnaast is het een
onontbeerlijke versterking voor de natuur erom heen. Zonnepanelen beperken de unieke natuurwaarde van
hooggelegen extensief begraasde open weilanden en horen hier zeker niet thuis. Door zonnepanelen wordt de
cruciale natuurwaarde hier te ernstig aangetast.
Natuurpoort: parkeren en horeca horen niet midden in de natuur, maar aan de rand!
Natuurpoort horeca, de plek waar de meeste drukte zal zijn, staat in het plan aan de Bergweg voorbij Spitfire
monument, tussen Vlagheideberg en MOB-Oost. Dit is midden in het natuurgebied. Dat kan toch niet??? Horeca
trekt veel extra drukte aan, er is veel geluid en licht, in de winter zelfs na zonsondergang. Beveiliging tegen
ongewenst bezoekers zal ook nog extra permanente verlichting eisen. Dit zal een verstoring vormen van de unieke
waarde van rust en duisternis voor de natuur op deze nu afgelegen, midden in de natuur gelegen, donkere plaats.
Natuurpoort horeca verdelen over de bestaande horeca, bijv. de theeschenkerij, de camping, het nieuwe wielercafé,
Miss Hyacint.
Natuurpoort Parkeren, we stellen voor om de parkeerlocaties in ieder geval aan de rand van het natuurgebied, en
aan de verharde weg te plaatsen. Ergens langs de Vlagheideweg ten noorden van Vlagheideberg, waar nu al een
verhard terrein ligt.
De natuur van de Eerdse Bergen en de Vlagheideberg wordt niet versterkt maar bedreigd
Gemotoriseerd verkeer hoort niet in de natuur. We pleiten ervoor dat de natuurlijke verbinding van de
Vlagheideberg met Eerdse Bergen wordt versterkt door de verharde weg, voormalige Scheiweg – Vlagheide, nu
Stuifzand geheten, om te zetten naar een zandweg net als de Bergweg, met een verhard fietspad. We missen in het
plan sowieso maatregelen voor regulering en beperking van bezoek in de kwetsbare natuur, en om de overlast van
crossen tegen te gaan door alle zandwegen te verbieden voor gemotoriseerd verkeer. Men wil er zelfs “onthekken”
terwijl er eerder juist meer hekken nodig zullen zijn voor bescherming van de noodzakelijke rust in de natuur.
Naamgeving: Niet Energieke berg maar Natuurpark Vlagheide
De Vlagheideberg is een bijzondere en uitdagende plaats om van de natuur te genieten en te sporten.
Hoogteverschil en de natuurlijke beleving van de omgeving zijn kwaliteiten die zowel zeer stimulerend als
rustgevend zijn. De naam ‘energieke berg’ geeft hierbij slechts eenzijdig uiting aan dat wat de berg feitelijk te bieden
heeft. Daarom pleiten wij voor een betere naam: “Natuurpark Vlagheide” Gezonde berg voor natuur en sportieve
beleving.
Openbare dorpsraad vergadering.
Velen hebben in Eerde zorgen voor de natuur in hun omgeving. Daarom vinden wij het een ernstig gemis dat het
draagvlak van het huidige plan niet is getoetst en bediscussieerd tijdens een openbare dorpsraadvergadering.
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