
Meest gestelde vragen Recreatiezoneringsplan Peelvenen
1 Wat is een recreatiezoneringsplan? De hoogveengebieden in de Peel zijn unieke top-natuurgebieden in Brabant en Limburg. 

Om de Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel zowel te kunnen behouden als te 
beleven, stelt Staatsbosbeheer een recreatiezoneringsplan op. Dit plan omschrijft de 
gewenste intensiteit van de recreatie op de natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Door 
verschillende zones aan te wijzen kunnen rustgebieden voor beschermde vogelsoorten 
worden gecreëerd, maar ook recreatie ontwikkelgebieden. Het plan is een 
afwegingskader voor bestaande en toekomstige recreatieve ontwikkelingen in de 
Peelvenen. Bij het opstellen van het plan is rekening gehouden met bestaande plannen 
en het recreatiebeleid van de aanliggende overheden. 

2 Op welke manier kan ik nog de Peel in? De Pelen zijn op diverse plaatsen toegankelijk voor recreanten. Wel is er wat veranderd 
in de ligging van deze gebieden. Op de kaart is te zien welke gebieden toegankelijk zijn 
en welke jaarrond zijn afgesloten. Enkele gebieden zijn afgesloten tijdens de trek of het 
broedseizoen. U vindt hierover meer informatie bij Buitencentrum De Pelen of op de 
website van Staatsbosbeheer. Honden zijn alleen aangelijnd welkom in de Pelen in zones 
A, B en C.

3 Komen er nieuwe voorzieningen? Het zoneringsplan is bedoeld om toekomstige ontwikkelingen in de Peel te toetsen. 
Staatsbosbeheer gaat geen nieuwe voorzieningen zoals paden en uitkijktorens 
aanleggen in de Pelen. Huidige routes en voorzieningen blijven bestaan. Wel wil zij 
meewerken aan nieuwe initiatieven die binnen de zones A en B plaatsvinden. Ideeën die 
u heeft, kunt u nadat het plan voorjaar 2018 gereed is, mailen aan boswachter Publiek 
Mirjam Wouters via recreatiezoneringpeelvenen@staatsbosbeheer.nl 

4 Wordt de bebording aangepast om meer 
informatie te geven?

Na afronding van het zoneringsplan bekijkt Staatsbosbeheer of de bebording aangepast 
moet worden, zodat deze overeenkomt met de zonering.

5 Kan men straks nog schaatsen vanuit Liessel 
op de vennen in de Deurnsche Peel?

Ja. In de periode dat er geschaatst kan worden, zijn er geen gevoelige faunasoorten in 
het gebied en is geen schade aan de natuur te verwachten. Aan het waterschap wordt 
gevraagd de brug vóór 1 maart te verwijderen.

6 Bijven de wegen en routes in de groene 
zones toegankelijk? Ook tijdens het 
broedseizoen?

Openbare wegen blijven sowieso in het hele gebied toegankelijk. Routes in de groene 
gebieden die niet op openbare paden liggen, zijn gedurende de perioden van 1 
december tot 15 februari en 15 juli tot 1 november opengesteld. In de loop van 2018 
wordt er gekeken naar nieuwe bebording en eventuele alternatieve routes.

7 Voor welke soorten is het plan bedoeld? In het Natura 2000 beheerplan wordt omschreven dat er een recreatiezoneringsplan 
opgesteld moet worden voor de volgende soorten: de broedvogels dodaars, geoorde 
fuut, porseleinhoen, blauwborst en roodborsttapuit en de niet-broedvogels 
taigarietgans, toendrarietgans, kolgans en de kraanvogel. Naast deze soorten zijn er een 
aantal aanvullende soorten aangewezen die zijn meegenomen in dit plan. Dit zijn de 
vogels: de broedende kraanvogel, de nachtzwaluw in de Groote Peel (in Natura 2000 
alleen genoemd voor Deurnsche- en Mariapeel) en de weidevogels; en de amfibieën: 
gladde slang en levendbarende hagedis. Dit betekent niet dat er geen andere bijzondere 
soorten zijn in het gebied, maar deze zijn minder afhankelijk van de unieke 
omstandigheden in de Peel.

8 Hoe is het plan tot stand gekomen? Staatbosbeheer heeft in eerste instantie gekeken naar de huidige recreatie en het 
voorkomen van verstoringsgevoelige vogelsoorten in het gebied. Daarnaast is rekening 
gehouden met bestaande vastgestelde plannen van het gebied, zoals het 
Landinrichtingsplan Peelvenen. Vervolgens hebben gesprekken plaats gevonden met 
omliggende gemeentes en waterschappen voor de afstemming met hun recreatief 
beleid en mogelijke ontwikkelingen. Hieruit is een eerste schetsontwerp gekomen. Dit 
schetsontwerp is met de verschillende belanghebbenden in het gebied besproken. 
Opmerkingen en aanvullingen zijn meegenomen in het conceptontwerp. Dit conceptplan 
is eind 2017 gepubliceerd op de website. Alle geïnteresseerden konden tot eind 
december 2017 reageren op het plan. Alle reacties uit deze consultatie zijn 
samengevoegd tot een reactienota en hebben in enkele gevallen geleid tot aanpassingen 
van het concept. Er is geen formele inspraakprocedure geweest. Voorjaar 2018 is het 
recreatiezoneringsplan gereed en gepubliceerd op de website van Staatsbosbeheer.

9 Wat is de relatie met andere projecten? De werkzaamheden in de Peel in het kader van LIFE+ Groote Peel en LIFE+ Peelvenen zijn 
afgerond, die van Leegveld lopen nog. Staatsbosbeheer is betrokken bij deze projecten. 
De recreatiezonering is afgestemd met de projectleiders van deze projecten, maar staat 
hier verder los van. Meer informatie over de andere projecten is te vinden op 
www.peelvenen.nl

10 Is dit voldoende om te voldoen aan de 
doelstellingen of wordt het de komende 
jaren steeds erger en mogen we straks 
nergens meer in?

De recreatiezonering is gebaseerd op nu bekende gegevens en een inschatting waar 
vogels naar toe zullen trekken. De komende jaren houden we de leefgebieden van de 
beschermde vogels in de gaten. Na 5 a 6 jaar zal het plan worden geëvalueerd en 
aangepast als blijkt dat dit nodig is.

11 Hoe wordt er gehandhaafd? Een BOA van Staatsbosbeheer houdt toezicht op de naleving van het zoneringsplan. 
Deze BOA's kunnen ook bekeuringen uitdelen als de regels niet worden nageleefd.

12 Wat is de status van het plan? Voor Staatsbosbeheer is het Recreatiezoneringsplan Peelvenen een afwegingskader voor 
nieuwe ontwikkelingen. De aangepaste zonering zal ingaan vanaf najaar 2018. Het 
zoneringsplan wordt in 2018 verder getoetst door de provincies Noord-Brabant en 
Limburg en gereedgemaakt voor opname in het Natura 2000 beheerplan ‘Groote Peel, 
Deurnsche Peel en Mariapeel’ in 2019. In 2019 volgt in dat kader nog een officiële 
inspraakprocedure. Het plan krijgt dan een juridische status.


