
Concept ontwerp recreatiezonering Peelvenen

Toolbox

Zone A: Recreatiezone

Zone B: Recreatief medegebruik

Zone C: Tijdelijk recreatief medegebruik

Zone D: Rustgebied

Toelichting
De recreatiezonering is gebaseerd op de bouwstenen en de toolbox. 

Allereerst is gekeken naar de rustgebieden. (Zone D) Deze zijn gesitueerd 
op plaatsen waar de grootste potentie is voor hoogveenontwikkeling. Deze 
ondoordringbare gebieden vormen aantrekkelijke rustgebieden voor de 
N2000 soorten en wenssoorten vanwege de afwisseling tussen kruidenrijke 
vegetatie, water, moeras en bossen. Door beperkte toegang (enkel onder 
begeleiding) worden op deze locaties rustgebieden gecreëerd voor de natuur.

De recreatiezone (Zone A) is gelegen op plaatsen waar de meeste huidige 
faciliteiten en bezienswaardigheden zijn gesitueerd. Zoals nabij het 
Buitencentrum, vlonderpad, familiepad, Soemeersingel met Koningshoeven 
en de Natuurpoort. Leegveld kan toekomstige recreatieve wensen faciliteren. 

In de Groote Peel is er voor gekozen om de zuidzijde aan te wijzen als 
natuurgebied met recreatief medegebruik (Zone B). Deze zijde ligt ten 
opzichte van de noordkant hoger en droger in het landschap. Tevens zijn 
hier de meeste bezienswaardigheden en faciliteiten gesitueerd zoals de 
peelbanen, een uitzichtpunt en parkeergelegenheid. Een doorgang naar de 
noordzijde zorgt ervoor dat er jaarrond een recreatieve verbindig is tussen 
de noord- en zuidzijde van de Groote Peel. 

Ook in de Maria- en Deurnse Peel zijn  gebieden aangewezen met recreatief 
medegebruik. Ook hier liggen de aanwezige faciliteiten, bezienswaardigheden 
en de nabijheid van de dorpen ten grondslag. Het fietspad door Mariaveen 
en de Driehonderd Bunders blijft jaarrond open. 

De gebieden die aantrekkelijk zijn voor weidevogels (‘ t  Molentje, Mussenbaan) 
zijn aangewezen als zone tijdelijk recreatief medegebruik (zone C). Voor deze 
gebieden is het van belang dat deze afgesloten zijn tijdens het broedseizoen. 
Enkel openbare wegen blijven toegankelijk. De noordzijde van de Groote 
Peel zijn in potentie voor alle N2000 soorten geschikt. De aanwezigheid 
van water, bos, struweel, heide en kruidenrijke vegetatie biedt een variatie 
aan leefgebieden. Dit geldt tevens voor Grauwveen, Horster Driehoek en de 
Driehonderd Bunders. Zoals te zien is op bouwsteen  ecologie komen hier de 
meeste Natura2000 en wenssoorten voor. 

N

Legenda

Zone A: Recreatiezone

Zone B: Recreatief medegebruik

Zone C: Tijdelijk recreatief medegebruik

Zone D: Rustgebied

Bestaande gemarkeerde routes Schaal: 1:25.000

 

Criterium Zone A: Recreatiezone  Zone B: Recreatief medegebruik 
 

Zone C: Tijdelijk recreatief medegebruik 
 

Zone D: Rustgebied  

Hoofdaccent type Natuur en 

landschap 

Als groene etalage, sterke afwisseling in open 

en gesloten en alle typen hoogveenlandschap 

en cultuurhistorie komen aan bod. 

Als groene etalage, sterke afwisseling in open 

en gesloten en alle typen hoogveenlandschap 

en cultuurhistorie komen aan bod. 

Variatie in landschap, voornamelijk natte 

gebieden, ruige wildernis, grote variatie in 

flora en fauna maar ook cultuurhistorie 

Hoogveencomplexen, open water 

Soorten Broedvogels: dodaars, geoorde fuut, 

porseleinhoen blauwborst, roodborsttapuit, 

nachtzwaluw 

Niet broedvogels: taigarietgans, 

toendrarietgans, kolgans en de kraanvogel 

Reptielen en amfibieën: gladde slang, 

heikikker en levendbarende hagedis 

Weidevogels 

Vlinders: spiegeldikkopje 

Broedvogels: dodaars, geoorde fuut, 

porseleinhoen blauwborst, roodborsttapuit, 

nachtzwaluw 

Niet broedvogels: taigarietgans, 

toendrarietgans, kolgans en de kraanvogel 

Reptielen en amfibieën: gladde slang, 

heikikker en levendbarende hagedis 

Weidevogels 

Vlinders: spiegeldikkopje 

Broedvogels: dodaars, geoorde fuut, 

porseleinhoen blauwborst, roodborsttapuit, 

nachtzwaluw 

Niet broedvogels: taigarietgans, 

toendrarietgans, kolgans en de kraanvogel 

Reptielen en amfibieën: gladde slang, 

heikikker en levendbarende hagedis 

Weidevogels 

Vlinders: spiegeldikkopje 

Broedvogels: dodaars, geoorde fuut, 

porseleinhoen blauwborst, roodborsttapuit, 

nachtzwaluw 

Niet broedvogels: taigarietgans, 

toendrarietgans, kolgans en de kraanvogel 

Reptielen en amfibieën: gladde slang, 

heikikker en levendbarende hagedis 

Weidevogels 

Vlinders: spiegeldikkopje 

Motiefgroepen* recreatie Gezelligheid, Eropuit, Interesse Eropuit, Interesse, Opgaan Interesse, Opgaan Opgaan 

Typen recreatie Wandelen op daarvoor opengestelde paden** 

 

Fietsen enkel op daartoe bestemde paden 

 

Vanwege terreingesteldheid geen ruiterpaden; 

paardrijden alleen op openbare wegen (geen 

ruiterpaden) 

 

Vanwege terreingesteldheid geen MTB-paden 

 

Sportvissen in het Deurnsche kanaal alleen 

vanaf de zijde in de Recreatiezone 

 

 

Sportvissen in de Helenavaart alleen vanaf de 

openbare wegen langs de Helenavaart  

 

Peelfestiviteiten: kleinschalige evenementen 

Wandelen op daarvoor opengestelde paden** 

 

Fietsen enkel op daartoe bestemde paden 

 

Vanwege terreingesteldheid geen ruiterpaden; 

paardrijden alleen op openbare wegen (geen 

ruiterpaden) 

 

Vanwege terreingesteldheid geen MTB-paden 

 

Sportvissen in het Deurnsche kanaal alleen 

vanaf de zijde in de zone Recreatief 

Medegebruik 

 

Sportvissen in de Helenavaart alleen vanaf de 

openbare wegen langs de Helenavaart  

 

Kleinschalige activiteiten en excursies 

Wandelen op daarvoor opengestelde paden** 

 

Fietsen enkel op daartoe bestemde paden 

 

Vanwege terreingesteldheid geen ruiterpaden; 

paardrijden alleen op openbare wegen (geen 

ruiterpaden) 

 

Vanwege terreingesteldheid geen MTB-paden 

 

Sportvissen in het Deurnsche kanaal niet vanaf 

de zone Tijdelijk recreatief medegebruik  

 

Tijdens afgesloten perioden: 

Wandelen, fietsen en paardrijden alleen op in 

die periode toegankelijke en openbare wegen 

Niet toegankelijk voor recreanten 

 

Alleen van december t/m februari tijdens 

vorstperiode toegankelijk voor schaatsers via 

tijdelijke brug over het Deurnsche kanaal; 

overeenkomst met schaatsvereniging 

 

 

 

 

 

Sportvissen in het Deurnsche kanaal niet vanaf 

de zone Rustgebied  

 

Buiten wegen en paden Nee, enkel onder begeleiding 

Bij evenementen op puntlocaties in overleg 

Nee, enkel onder begeleiding 

Bij activiteiten/excursies op puntlocaties in 

overleg 

Nee Optioneel 

Faciliteiten Goed bereikbaar met auto en fiets 

Gemarkeerde wandelroutes 

Verhard familiepad 

Ondersteunende voorzieningen voor 

wandelroutes zoals bankjes, informatie en 

uitkijkvoorziening 

Goed bereikbaar met auto of fiets 

Gemarkeerde wandelroutes 

Veelal onverharde paden 

Beperkte ondersteunende voorzieningen voor 

wandelroutes zoals bankjes, uitkijkplek/ 

belevingsplek 

Ruige paden 

Laarzenpaden 

Gemarkeerde wandelroutes 

Beperkt aantal bankjes, verder geen 

ondersteunende voorzieningen 

Geen 

Wandelafstanden Korte afstanden tot 7 km Korte tot middellange afstanden 5-15 km Middellange tot lange afstanden 10-20 km Geen 

Maaswijdte routenetwerk Klein Middel Groot nvt 

Activiteiten Excursies 

Educatie 

Natuurwerkdag 

Peelevenementen passend bij Staatsbosbeheer 

en bij de Peelvenen zoals kleine 

muziekconcerten, theater, toneel 

Excursies 

Educatie 

Natuurwerkdag 

Beperkt aantal kleinschalige activiteiten 

passend bij Staatsbosbeheer en bij de 

Peelvenen 

Excursies 

Educatie 

Geen activiteiten 

(natuurwerkdag valt in vogeltrekseizoen) 

Alleen excursies  

Excursies niet in broedseizoen en niet tijdens 

de vogeltrek 

Periode openstelling Altijd Altijd Buiten broedseizoen (15 maart t/m 15 juli) 

Buiten vogeltrekperiode (maand november en 

van 15 februari t/m 15 maart) 

Periode afsluiting tijdens vogeltrekperiode kan 

verschuiven, afgestemd op de daadwerkelijke 

vogeltrek. 

Geen openstelling 

Tijdstip openstelling Zonsopgang-zonsondergang 

Enkele malen paar jaar ook na zonsondergang 

onder begeleiding 

Zonsopgang-zonondergang 

Enkele malen paar jaar ook na zonsondergang 

onder begeleiding 

Zonsopgang-zonondergang Nooit 

Honden Honden aan de lijn 

 

Honden aan de lijn Honden aan de lijn Geen 

Motorvoertuigen op/nabij 

locatie 

Bij uitzondering voor ondersteuning 

evenementen (spullen brengen) 

Bij uitzondering voor ondersteuning 

activiteiten (spullen brengen) 

Alleen voor beheer Alleen voor beheer 

Wet- en regelgeving Natura 2000 Natura 2000 Natura2000 Natura2000 

Vergunningen Wet Natuurbescherming Wet Natuurbescherming Wet Natuurbescherming Wet Natuurbescherming 

Aanspreekpunt Boswachter beheer, ecologie en publiek Boswachter beheer, ecologie en publiek Boswachter beheer, ecologie en publiek Boswachter Beheer, Ecologie en Publiek 

 

* Toelichting motiefgroepen

Gezelligheid
Gezelligheidszoekers gaan samen met vrienden of familie op stap. Ze willen 
overal kunnen komen, het liefst gebruik makend van (verharde) paden en 
geleid door goede bewegwijzering. Voorzieningen, zoals parkeerplaatsen 
en horeca zijn belangrijk. Recreanten met het motief gezelligheid houden 
van gemak. Zij zitten graag lekker in de zon en houden van een terrasje 
pikken, picknicken en barbecueën. Activiteiten zijn georganiseerd, gezellig 
en leuk, duren niet te lang en zijn niet te inspannend. Pret hebben met elkaar 
staat centraal. Gezelligheidszoekers maken graag uitstapjes en bezoeken 
evenementen, maar er moet wel iets te beleven zijn, ook speciaal voor de 
kinderen.

Er op Uit
“Ik wil er even tussen uit”. Binnen deze motiefgroep gaat het vooral om 
‘even’ de batterij opladen, stress laten verdwijnen door buiten te zijn en 
de gedachten los te laten. De groene omgeving biedt het decor om tot 
rust te komen, te genieten, lekker bijkomen en weg zijn uit de dagelijkse 
beslommeringen. Een goed netwerk van on- en halfverharde paden zijn 
een pré, andere voorzieningen zijn minder belangrijk. De mensen die er 
even tussen uit willen, komen ook het liefst zo min mogelijk andere mensen 
tegen. Rust, stilte en ruimte zijn essentieel voor een optimale beleving. Maar 
ook een bezoek aan de sauna, of struinen op een rommelmarkt bieden de 
ervaring van er even tussen uit te zijn.

Interesse
De interessezoekers willen er even tussen uit, maar tegelijkertijd iets 
kunnen leren. Zij willen interessante dingen te weten komen over natuur en 
cultuur(historie) en komen speciaal om dit te bekijken. Informatieborden, 
panelen of boeken met beschrijvingen, interessante verhalen en weetjes geven 
invulling aan deze interesse. Een excursie, rondleiding of stadswandeling 
geeft een extra dimensie aan een bezoek. De interessezoekers stellen een goed 
netwerk van paden op prijs, waarbij zitbanken de mogelijkheid bieden om 
extra te genieten. Verschillende voorzieningen, ook voor kinderen, kunnen 
de beleving vergroten, denk aan musea, kinderboerderij, bezoekerscentra en 
vogelkijkhutten. Deze motiefgroep waardeert landschappen die verwijzen 
naar het verleden.

Opgaan
De liefde en belangstelling voor de natuurlijke wereld staat centraal bij deze 
recreanten. Die interesse uit zich doordat zij alles willen weten van de flora 
en fauna, en zij gaan dan ook graag op pad met verrekijker en loep. Deze 
recreant
struint graag alleen of met andere geïnteresseerden door de natuur. Een 
lage toegankelijkheid en een ruig ondoordringbaar landschap vormen geen 
probleem. Binnen dit motief is de behoefte aan aangelegde voorzieningen 
lager dan bij de  andere motieven. Deze recreanten nemen bijvoorbeeld 
vaker hun eigen eten en drinken mee. Ook komen zij het liefst geen andere 
mensen tegen, maar ontmoeten in de ‘wildernis’ graag zeldzame planten en 
dieren en beleven plezier aan een hoge biodiversiteit.

** Definitie paden en routes
Pad is een concrete strook grond in het natuurgebied / landschap. 
Een route is een combinatie van diverse (toegankelijke) paden en wegen die 
zorgen voor een verbinding van A naar B. Deze route is soms gemarkeerd 
zoals de gekleurde wandelroutes van Staatsbosbeheer.



Bouwstenen recreatiezonering Peelvenen


