Als u tijdens het wandelen een grote grazer tegenkomt, maak
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dan een ruime bocht om het dier heen. Als u fietsend grote
grazers tegenkomt die het fietspad blokkeren, wacht dan even.
De dieren gaan meestal snel aan de kant. Gebeurt dat niet,
maak dan rechtsomkeer en neem de Maaskade als alternatief.
Doorkruis de kudde niet.

Contact
Bij calamiteiten rondom de grote grazers kunt u bellen naar FREE Nature:

Alternatieve route

06-29015731.

Wordt u liever niet verrast door grote grazers? Neem dan de Maaskade. Ook hier
steken (op een gedeelte van de route) grote grazers over, maar de weg is overzichte-

Voor vragen of opmerkingen over het natuurgebied kunt u contact opnemen

lijker en breder. Daardoor is het makkelijker om de dieren te passeren.

met de boswachter van Staatsbosbeheer, Dianne Renders:
0418-592411 of d.renders@staatsbosbeheer.nl

Grote grazers
in Munnikenland
5 regels & eindeloos genieten

4. Honden aan de lijn
Houd uw hond altijd aan de lijn en dicht bij u, ook als u geen
grote grazers in de buurt ziet. Ze kunnen zomaar opduiken!

Waarom mag mijn hond niet los?
Ook al loopt uw hond rustig rond, dan is het nog niet veilig om uw hond los te laten
lopen. Hoe kan dat? Grote grazers zijn altijd alert op loslopende honden. Ze associëren honden met hun natuurlijke vijand, de wolf.
Door een vervelende ervaring op een ander moment kunnen de grote grazers
extra alert zijn. Een andere hond kan bijvoorbeeld dreigend naar de dieren hebben
geblaft. Als u even later met uw hond in de buurt van de grazers komt, kan het gebeuren dat één van de grazers uitvalt naar uw hond – ook al doet uw hond niets. Dat
is natuurlijk gedrag: de grote grazer wil de kudde beschermen.
Een loslopende hond kan er ook voor zorgen dat een kudde grote grazers gaat
rennen. Daardoor ontstaat een gevaarlijke situatie voor zowel dieren als bezoekers.
Houd uw hond daarom altijd aan de lijn en dicht bij u – voor ieders veiligheid.

5. Verboden voor paarden
Het is niet toegestaan met uw paard in het Munnikenland te
komen, ook niet op wegen of fietspaden. De konikpaarden zien
uw paard als indringer of ze willen het juist bij de groep betrekken. In beide gevallen kan er een gevaarlijke situatie ontstaan
voor u en uw paard.

Banjeren, struinen, fietsen... Zelfs met de auto
mag u het Munnikenland in. De kans is groot
dat u in dit prachtige natuurgebied grote grazers
tegenkomt. Een onvergetelijke ervaring.
Houd u bij een bezoek wel aan de gedragsregels
zoals vermeld in deze folder. Veel plezier in de
rivierwildernis!
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levende kuddes van grote grazers: rode geuzen (runderen) en konikpaarden.

kudde niet.

Ze kijken zelf waar ze eten, drinken en uitrusten. Het is telkens weer een
verrassing waar ze opduiken!
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De beheerder van het Munnikenland, Staatsbosbeheer, laat de grote grazers
het hele jaar door vrij rondlopen. De rode geuzen en konikpaarden dragen

2. Parkeer op de parkeerplaats
Parkeren in het Munnikenland wordt ten zeerste afgeraden,
behalve op de parkeerplaatsen met een blauw P-bord. Op alle
andere plekken kunnen grote grazers uw auto beschadigen.
Schade als gevolg van parkeren buiten de parkeerplaatsen is

bij aan de natuurlijke rijkdom in het gebied; door de begrazing krijgen tal van

voor eigen risico.

wilde planten en dieren een kans. De grote grazers helpen ook om het landschap open te houden (zonder begrazing zou het dichtgroeien met bomen).
Daardoor kan de rivier haar water kwijt als dat nodig is.
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kudde te bestuderen (op een veilige afstand).
Zomaar oversteken
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negeren menselijke bezoekers. Het is fascinerend om het sociale gedrag in de
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De grote grazers zijn niet van Staatsbosbeheer, maar van de organisatie FREE

3. Houd afstand
Laat de grote grazers met rust en geniet op afstand van deze
prachtige dieren (minimaal 25 meter). Aai de grote grazers
niet. Ook voeren is niet toegestaan; daarvan worden de dieren
opdringerig. Grote grazers die opdringerig zijn, vormen een
gevaar voor bezoekers en moeten helaas verwijderd worden. >>
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De grote grazers verplaatsen zich door het hele natuurgebied, dus ook over

Ook op wegen en fietspaden
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Regels voor heel Munnikenland
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de wegen en fietspaden. Ze kunnen zomaar oversteken en soms even in de
weg staan. Bedenk dat u te gast bent in het leefgebied van de grote grazers.
Hoe mooi is dat! Ook al ogen de grote grazers heel imposant, ze zijn niet
gevaarlijk – zo lang iedereen zich aan de regels houdt die in het Munniken-
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land gelden.

Regels voor de Maaskade
Toegangsweg voor verkeer naar Slot Loevestein
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1. Rij rustig
U mag met de auto door het natuurgebied rijden, bijvoorbeeld
om Slot Loevestein te bezoeken. Houd u aan de adviessnelheid

Batterij Poederoijen

In een deel van het Munnikenland voeren
Staatsbosbeheer en de Vereniging voor
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
‘De Capreton’ samen het beheer uit. U
kunt daar ‘boerderijkoeien en -paarden’
tegenkomen. Ook bij deze dieren gelden
de regels zoals vermeld in deze folder.

