
Nr Organisatie Reactie Antwoord

1 Burger Belangengroep horeca werd gehoord, wandelaars zijn niet gehoord. Commercie 
schijnt voor natuur te gaan ! 

Tijdens het voortraject zijn diverse belanghebbenden gesproken, waaronder 
recreatieondernemers, dorpsraden, cultuurhistorici, natuur- en milieuverenigingen. 
Er is gekeken naar een goede balans tussen natuur en recreatie.

2 IVN Asten-Someren a. Het recreatiezoneringsplan is alleen voor de natuurgebieden, en niet voor de 
gehele Peelstreek, waar ruimte geboden kan worden aan recreatie zonder 
verstoring van de kwetsbare N2000 natuurgebieden

Het recreatiezoneringsplan zoals het er nu ligt geeft de gewenste recreatiezonering 
aan voor de Natura2000 gebieden en aangrenzende Natuurnetwerk percelen. Dit 
was de opdracht van de provincies aan Staatsbosbeheer. Dit wil niet zeggen dat 
recreatie geen plek krijgt of kan krijgen in de gebieden rond de Natura 2000 
gebieden en verder weg. Ook die gebieden kunnen recreanten wat bieden en vaak 
ook meer en intensiever dan de N2000 gebieden. Het recreatiezoneringsplan zoals 
het er nu ligt geeft aan hoe vanuit de instandhoudingsdoelstellingen van 
Natura2000 de recreatie voor de Natura2000 gebieden het best kan worden 
ingepast. Als er behoefte is aan een recreatiezoneringsplan hierbuiten, kan dat in 
ander verband met onder andere gemeenten worden opgepakt. Hier gaat 
Staatsbosbeheeer echter niet over.

b. westelijke deel van de Deurnsche Peel (Liesselse Peel) beter Rustgebied ivm 
broedvogels/wintergasten/reptielen en amfibiën. Daarnaast heeft het gebied nu 
geen recreatieve voorzieningen (paden e.d.), en is deels zelfs gevaarlijk (putten)

Door de huidige slechte toegankelijkheid geeft de Liesselse Peel al veel rust voor 
bepaalde kwetsbare diersoorten. Daarnaast heeft het gebied ook potentie voor 
recreatie, zoals wandelpaden, vlonderpad of uitkijktoren, als afleiding van het 
kerngebied in de Deurnsche Peel . Of er extra voorzieningen geplaatst worden, 
wordt in de vervolgfase bekeken. Het betekent niet dat in de gehele zone alles kan, 
maar het betekent dat de zone een zoeklocatie kan zijn. Over nieuwe 
voorzieningen zal met de belanghebbenden gesproken worden. Daarnaast zullen 
de verplichte (natuur)vergunningen aangevraagd moeten worden. Hierin wordt 
door het bevoegd gezag de afweging gemaakt of deze voorzieningen mogelijk een 
verstorend effect hebben op de Natura2000 doelsoorten en daarmee wel/niet 
gewenst zijn.

c. Hetzelfde geld voor dat deel van de Deurnsche Peel dat ligt tussen de 
Liesselse Peel en het Kanaal van Deurne.

Dit gebied heeft al een aantal recreatieve routestructuren, daarmee kan het een 
grotere betekenis krijgen voor recreatie als afleiding van het kerngebied in de 
Deurnsche Peel.

d. Het onverharde gedeelte van de weg Leegveld, dat tussen deze gebieden 
doorloopt, dient onzes inziens te worden afgesloten (slagbomen) voor 
gemotoriseerd verkeer. Helaas wordt de weg nu te vaak gebruikt door vier-wiel 
aangedreven voertuigen op “safari tocht”.

Vanuit de gebiedsontwikkeling Leegveld (project van waterschap Aa en Maas) 
wordt de onverharde weg Leegveld (vanaf de Eikenlaan tot de Kanaalstraat) aan 
het gemotoriseerd verkeer ontrokken en alleen geschikt gemaakt voor fietsers. 
Meer informatie over het project vind u op www.aaenmaas.nl/leegveld. 

e. het westelijke gedeelte van de Groote Peel te bestemmen als zone B: 
"recreatief medegebruik" (conform groenoverleg 2015)

De inzichten over het gebied zijn gewijzigd na het groenoverleg 2015. Met name 
de uitkomsten uit de kraanvogel onderzoeken hebben Staatsbosbeheer doen 
besluiten om dit gebied aan te wijzen als zone C: Tijdelijk recreatief medegebruik.

f. het zuidelijke gedeelte te bestemmen als Zone C: Tijdelijk recreatief 
medegebruik. (conform groenoverleg 2015)

Het zuidelijke deel van de Groote Peel is bestemd als zone B: "recreatief 
medegebruik", om daarmee de Peelbeleving rond het Buitencentrum te vergroten. 
De huidige inzichten in de kwetsbare Natura2000 doelsoorten leveren hierin geen 
beperking op.
We willen de bezoekers van de Groote Peel jaarrond een aantrekkelijke 
Peelbeleving bieden. De zone A: "Recreatiezone" is daarvoor te beperkt. In het 
zuidelijk deel liggen een aantal bezienswaardigheden (o.a. peelbanen, kazematten, 
't elfde) waardoor we ervoor gekozen hebben om de recreatie te concentreren in 
het zuiden. Daarnaast concentreren de meeste Natura2000 en wenssoorten zich in 
het noordelijk deel van de Groote Peel. In de zone B: "Recreatief medegebruik" 
worden de routestructuren minder fijnmazig en recreatieve faciliteiten beperkter 
dan in de zone  A: "Recreatiezone". 

g. Het Noordoostelijke deel van de Groote Peel (De Heidelust), dat wordt 
afgescheiden door de N279, als Rustgebied. vanwege slechte toegankelijkheid en 
nachtzwaluw, buizerd en havik

Door de huidige slechte toegankelijkheid geeft het Noordoostelijke deel van de 
Groote Peel al veel rust voor bepaalde kwetsbare diersoorten. Daarnaast heeft het 
gebied ook potentie voor recreatie, als afleiding van het kerngebied in de Groote 
Peel. Of er extra voorzieningen geplaatst worden, wordt in de vervolgfase 
bekeken. Het betekent niet dat in de gehele zone alles kan, maar het betekent dat 
de zone een zoeklocatie kan zijn. Over nieuwe voorzieningen zal met de 
belanghebbenden gesproken worden. Daarnaast zullen de verplichte 
(natuur)vergunningen aangevraagd moeten worden. Hierin wordt door het bevoegd 
gezag (provincie) de afweging gemaakt of deze voorzieningen een verstorend 
effect hebben op de Natura2000 doelsoorten en daarmee wel/niet gewenst zijn.

h. Wat wordt er bedoeld met “struinen”, betekent het “vrij rondlopen in het gebied 
buiten de wegen en paden”? Als dat zo is, hoe valt deze uitspraak te rijmen met 
de criteria zoals die zijn geformuleerd in de Toolbox die onderdeel uitmaakt van 
het Concept ontwerp recreatiezonering Peelvenen en hoe valt dan de rust in de 
Rustgebieden te handhaven?

De rustgebieden zijn slecht toegankelijk vanwege het veen en niet onderhouden 
paden. Wandelaars kunnen op eigen risico gedurende de periode van 1 december 
tot 15 februari en 15 juli tot 1 november (buiten broedseizoen en vogeltrekperiode) 
over de aanwezige laarzenpaden wandelen. Niet geschikt voor groepswandelingen 
en commerciële excursies. Buiten de wegen en paden komen mag enkel met een 
ontheffing van Staatsbosbeheer. De toolbox is op deze wijze aangepast.

3 Gemeente Horst aan de Maas Wens voor een recreatieve fietsverbinding tussen Helenaveen en Griendtsveen, 
bijv. over kade helenavaart

Of er extra voorzieningen aangelegd of geplaatst worden, wordt in de vervolgfase 
bekeken. Over nieuwe voorzieningen zal met de belanghebbenden gesproken 
worden. Daarnaast zullen de verplichte (natuur)vergunningen aangevraagd 
moeten worden. Hierin wordt door het bevoegd gezag (provincie) de afweging 
gemaakt of deze voorzieningen een verstorend effect hebben op de Natura2000 
doelsoorten en daarmee wel/niet gewenst zijn.

4 Burger a. deel perceel ligt in rustzone, wens om perceel en naastliggende kade 
toegankelijk te houden (kade ivm inspectie/werkzaamheden)

Het recreatiezoneringsplan is een vlekkenplan. Het zoneringsplan gaat alleen over 
de Natura2000 en Natuurnetwerk percelen. De aanduiding heeft voor particuliere 
percelen geen gevolgen.
Als men inspectie- of andere werkzaamheden aan een perceel moet doen, 
waarvoor toegang tot de aanliggende kade noodzakelijk is over eigendom van 
Staatsbosbeheer, dan bestaat daartoe de mogelijkheid. Dit is immers geen 
recreatie. Het kan echter zijn dat dit niet wenselijk is in het broedseizoen. 
Staatsbosbeheer zal dan hierover met deze personen vooraf overleggen.

b. 10 m afstand van waterlijn mag geen recreatie plaatsvinden, kwetsbare 
vogelsoorten en overlap met woning /perceel

De zone van 10 meter vanaf de waterlijn geldt alleen voor de waterpartijen 
(plassen) waarop deze soorten voorkomen. Deze plassen staan ingetekend bij de 
bouwsteen ecologie en liggen voornamelijk in de kern van de natuurgebieden. Het 
gaat hierbij niet om andere wateren, zoals waterlopen of vijvers. 
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5 Waterschap Aa en Maas a. De zonering ‘tijdelijk recreatief medegebruik’ aan westelijke zijde van het 
Kanaal van Deurne geeft een beperking voor de vissers in het broedseizoen en in 
de trekvogelperiode. Dit is nieuw en aan de voorkant niet door Staatsbosbeheer 
met het waterschap gecommuniceerd. Het waterschap zal de huurder visrecht 
hierover informeren.

Het kanaal van Deurne ligt voor een deel binnen zone A: "Recreatiezone"  en zone 
B: "recreatief medegebruik" en meer zuidelijk zone C: Tijdelijk recreatief 
medegebruik. Aan de Oostzijde van het kanaal van Deurne ligt het aan Zone D: 
Rustzone. Het waterschap is vrij om een eigen recreatiebeleid op hun eigendom uit 
te voeren (watergangen/kades). Het is wel de wens van Staatsbosbeheer om een 
eenduidig beleid tussen de diverse terreineigenaren wat betreft de recreatie uit te 
voeren. 

b. Wat betekent de volledige afsluiting (zone D: rustgebied) en tijdelijke afsluiting 
(zone C: tijdelijk recreatief medegebruik) voor het beheer en onderhoud door het 
waterschap? De toegankelijkheid voor onderhoud van de oevers/het water dient 
voor het waterschap geborgd te blijven. Dit geldt ook voor de plaatsing van 
bankjes en infoborden (buiten obstakelvrije zone van 5m; Keur). Het waterschap 
verzoekt Staatsbosbeheer hier rekening mee te houden en hierover af te 
stemmen.

De recreatiezonering vormt geen beperking voor het beheer en onderhoud. Het 
waterschap kan ten allen tijde terecht bij haar eigendommen. Het kan echter zijn 
dat dit niet wenselijk is in het broedseizoen. 

6 Vogelwerkgroep de Kulert a. Rustzone: In verband met tellingen en onderzoek pasjes voor leden van de 
Vogelwerkgroep van Staatsbosbeheer.

Het mandaat voor de betredingsvergunningen voor vogeltellingen en 
natuuronderzoek is veranderd. De oude vergunningen zijn niet meer actueel  en 
moeten worden aangepast. Dit wordt momenteel gedaan door Staatsbosbeheer. 
Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal dit rechtstreeks gecommuniceerd worden 
aan de betrokken partijen.

b. Duidelijk in beeld brengen in welk deel van de Peel  de vergunningen voor de 
jacht zijn afgegeven.

Dit recreatiezoneringsplan gaat niet in op de jachtvergunningen in de Peel. 
Staatsbosbeheer ziet overigens wel toe dat bij de jacht eveneens de juiste regels 
worden toegepast.

c. Grauwveense weg alleen toegankelijk maken voor wandelaars door middel van 
draaipoortjes. Geen Quad toelaten in dit gebied

Of er extra voorzieningen geplaatst worden, wordt in de vervolgfase bekeken. Over 
nieuwe voorzieningen zal met de belanghebbenden gesproken worden. 
Staatsbosbeheer zal daarbij afwegingen maken op basis van het 
recreatiezoneringsplan. 
Daarnaast zullen de verplichte (natuur)vergunningen aangevraagd moeten 
worden. Hierin wordt door het bevoegd gezag (provincie) de afweging gemaakt of 
deze voorzieningen een verstorend effect hebben op de Natura2000 doelsoorten 
en daarmee wel/niet gewenst zijn. 
Quads worden nooit toegelaten in het gebied, als deze er rijden zijn ze in 
overtreding en moet er handhavend worden opgetreden.

d. Stuk Willem drie en het land van Van Bommel: hier een wandelpad maken een 
klein rondje.

Of er extra voorzieningen geplaatst worden, wordt in de vervolgfase bekeken. Over 
nieuwe voorzieningen zal met de belanghebbenden gesproken worden. Daarnaast 
zullen de verplichte (natuur)vergunningen aangevraagd moeten worden. Hierin 
wordt door het bevoegd gezag (provincie) de afweging gemaakt of deze 
voorzieningen een verstorend effect hebben op de Natura2000 doelsoorten en 
daarmee wel/niet gewenst zijn. 

e. De dijk die parallel loopt aan de Soemeersingel bij de ijsboerderij weer 
openstellen zodat het aansluit aan rondje Griendtsveen.
f. Het zou voor ons acceptabel zijn als het het einde van de Einderweg door zou 
lopen tot achter de ijsboerderij. Dit pad wordt namelijk vooral gebruikt door de 
bewoners uit Helenaveen. Hetzij wel beperkt gebruik dan, met het oog op 
eventueel kraanvogels en andere vogels 

Staatsbosbeheer is in samenwerking met een werkgroep Soeloopkade uit 
Helenaveen de mogelijkheden aan het bekijken voor een wandelverbinding tussen 
Helenaveen en Griendtsveen. Of er een alternatieve wandelroute wordt aangelegd 
wordt in de vervolgfase bekeken. Hierover zal met de belanghebbenden gesproken 
worden. Daarnaast zullen de verplichte (natuur)vergunningen aangevraagd 
moeten worden. Hierin wordt door het bevoegd gezag (provincie) de afweging 
gemaakt of deze voorzieningen een verstorend effect hebben op de Natura2000 
doelsoorten en daarmee wel/niet gewenst zijn. 

g. Centurionweg is afgesloten in het gele gebied waarom ? Moet opengesteld 
worden

De Centurioweg is niet afgesloten. Openbare wegen blijven toegankelijk, ongeacht 
in welke zone deze liggen. 

h. Plan Leegveld is geel gekleurd.  Wij verwachten dat het Leegveld tot Siberië 
geen motorverkeer meer mogelijk is tevens hebben wij waargenomen dat daar 
jagers aktief waren dit is het gebied waar kraanvogels foerageren.

Met de gebiedsontwikkeling die momenteel in het Leegveld plaats vindt (vanuit 
waterschap Aa en Maas) verwacht Staatsbosbeheer dat recreatief medegebruik in 
de nieuwe natuurgebieden mogelijk is (zone B). In de vervolgfase wordt bekeken of 
nieuwe voorzieningen mogelijk zijn. 
De zandweg vanaf de Eikenlaan tot de Kanaalstraat wordt aan het gemotoriseerd 
verkeer onttrokken en alleen geschikt gemaakt voor fietsers. Meer informatie over 
het project vind u op www.aaenmaas.nl/leegveld. Dit recreatiezoneringsplan gaat 
niet in op de jachtvergunningen in de Peel.

i. Bij het molentje is een weidevogelgebied waar volgens ons een wandelgebied 
mag blijven.

Dit blijft zo. De wandelroute van Stichting Veen blijft in de zone B: "Recreatief 
medegebruik" het gehele jaar toegankelijk. Daarnaast zijn openbare wegen het 
gehele jaar toegankelijk, met inachtname van de regels die de wegbeheerder 
(veelal gemeenten) stelt.

j. Verlengde Tureluurweg wat nu donkergroen is moet bewandelbaar blijven. Staatsbosbeheer wil het noordelijk deel van de Groote Peel aanwijzen als zone D: 
"rustgebied". Het gebied is waardevol vanwege haar botanische waarden. Als 
rustgebied kan het gebied zich na de uitvoering van het LIFE+ project  ongestoord 
ontwikkelen. Daarnaast is Staatsbosbeheer geen voorstander van een oversteek 
over de N279 ter hoogte van de Tureluurweg, gezien de huidige 
verkeersveiligheid. 

7 IVN Meijel in de gele gebieden alleen de paden geel maken, de rest rustzone In de Toolbox is aangegeven dat de gele gebieden (recreatief medegebruik) alleen 
toegankelijk zijn op wegen en paden. De Toolbox komt daarom overeen met uw 
reactie. Het recreatiezoneringsplan is een vlekkenplan waarin het accent voor een 
vlek duidelijk wordt, deze staat toegelicht in de Toolbox.

8 Burger ik wil rustig kunnen struinen en wandelen waar ik wil De recreatiezonering in de Peelvenen is afgestemd op de Natura2000 doelen voor 
kwetsbare vogelsoorten en het huidig gebruik. Hieruit volgt dat niet overal vrij kan 
worden gewandeld en gestruind in verband met verstoring. Bij de planvorming is 
gezocht naar een balans tussen recreatief gebruik en rust voor de natuur. 

9 Burger Geen alternatieve wandelroute Soeloopkade vlak achter de huizen langs, omdat 
voor al veel recreatie is, valt de rest van de rust weg.

Staatsbosbeheer is in samenwerking met een werkgroep Soeloopkade uit 
Helenaveen de mogelijkheden aan het bekijken voor een wandelverbinding tussen 
Helenaveen en Griendtsveen. Of er een alternatieve wandelroute wordt aangelegd 
wordt in de vervolgfase bekeken. Hierover zal met de belanghebbenden gesproken 
worden. Daarnaast zullen de verplichte (natuur)vergunningen aangevraagd 
moeten worden. Hierin wordt door het bevoegd gezag (provincie) de afweging 
gemaakt of deze voorzieningen een verstorend effect hebben op de Natura2000 
doelsoorten en daarmee wel/niet gewenst zijn. 
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10 Burger a. De horeca functie waarin bij een eerder artikel in Nederweert24 (Het dak eraf bij 
de Peelboerderij) een aantal mogelijkheden worden genoemd van activiteiten die 
er plaats kunnen gaan waarvan met name uitvaarten er helemaal niet thuis horen. 
Een voorbeeld van waarom dit niet past. Je zult maar na het verlies van een 
dierbare een wandeling in de Peel willen maken om dit verlies te verwerken weer 
geconfronteerd worden met een uitvaart tijdens je wandeling. In mijn ogen is de 
peelboerderij een perfecte locatie voor educatieve activiteiten e.d. 

Voor het realiseren van de aanpassing van de Peelboerderij zijn de nodige 
natuurvergunningen verkregen vanuit de Provincie. De vergunning voor horeca is 
aangevraagd. Bestemming van de Peelboerderij is ‘bezoekerscentrum’. De 
activiteiten die er plaatsvinden zijn ondersteunend aan de beleving van het gebied. 
De aard van die activiteiten is zeer divers. Uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen zijn 
daar onderdeel van. Vanwege de ligging in de Groote Peel zijn er regels opgesteld 
waar de horeca en de activiteiten zich aan dienen te houden. Dit om verstoring te 
beperken. 
Het recreatiezoneringsplan is een vlekkenplan over de mate van recreatie in het 
gebied, het plan gaat niet over bestemming en vergunningen van gebouwen. Daar 
ziet het bevoegd gezag (de gemeente) op toe.

b. Een horecagelegenheid past niet in het stiltegebied (Peelboerderij) De bestemming van de Peelboerderij is ‘bezoekerscentrum’. Daar hoort 
ondersteunende horeca ook bij. Het recreatie zonerings plan is een vlekkenplan 
over de mate van recreatie in het gebied, het plan gaat niet over bestemming en 
vergunningen van gebouwen. Daar ziet het bevoegd gezag (de gemeente) op toe.

c. De muziekoptredens in het Amfitheater van het buitencentrum horen niet thuis 
i.v.m. verstoring van de rust in de Peel.

Het Buitencentrum biedt een breed scala aan activiteiten. Muziek in het 
Amfitheater, het zogenaamde Peelpodium, is daar één van. De activiteiten zijn 
erop gericht om mens en natuur te verbinden. Door voorstellingen te organiseren 
komen er meer mensen naar de natuur. De voorstellingen vinden plaats in het 
Buitencentrum en niet in het gebied zelf. De rust in het gebied wordt dus niet 
verstoord.

d. Een uitkijktoren past allen als hij ongeveer de hoogte heeft van kruinen van de 
bomen in de omgeving

Bestaande of nieuwe inrichtingselementen in het gebied worden bekeken in de 
vervolgfase. Hierover zal met de belanghebbenden gesproken worden. Daarnaast 
zullen de verplichte (natuur)vergunningen aangevraagd moeten worden. Hierin 
wordt door het bevoegd gezag (provincie) de afweging gemaakt of deze 
voorzieningen een verstorend effect hebben op de Natura2000 doelsoorten en 
daarmee wel/niet gewenst zijn. 

11 Burger a. Grote gebieden als de vlakte van Minke zijn al lang ontoegankelijk. Echter de 
paden die daar langs lopen, zoals de verlengde Eikenlaan en diverse paden 
richting Griendtsveen in de Deurnesche peel zijn zo slecht bijgehouden cq 
overwoekert dat die nog nauwelijks begaanbaar zijn. Ik vind dit strijdig met het 
principe wel openstellen niet openleggen. In feite is dan immers die openstelling 
van de baan. Ik denk dat als die enkel oude paden toegankelijk zouden blijven dat 
dit nauwelijks invloed heeft op de rust in de grote allang ontoegankelijke gebieden 
en ik denk bovendien dat het draagvlak voor natuurbescherming veel groter zal 
zijn als er van die natuur genoten kan worden. 

Grote delen van de Deurnsche Peel zijn ontoegankelijk vanwege de hoge 
grondwaterstanden. Vanuit het Landinrichtingsplan Peelvenen is besloten om de 
verlengde Eikenlaan op te heffen, daarom hoeft deze dus ook niet onderhouden te 
worden. Een deel van de Deurnsche Peel wordt ingesteld als Zone D: 
"Rustgebied" vanwege het voorkomen van diverse kwetsbare vogelsoorten. Dit 
geldt zeker voor het broedseizoen en de vogeltrekperiode. Laarzenpaden zijn er 
wel maar deze paden worden niet onderhouden door Staatsbosbeheer. In de 
toolbox zijn de omschrijvingen voor het "Rustgebied" op enkele onderdelen 
aangepast ten opzicht van het concept. 

b. Is het overigens zo dat ook de paden door de weiden onderlangs de 
wandelroutes in de Groote Peel gedurende bepaalde tijden worden afgesloten? Ik 
begrijp dat het goed is dat je er niet zoals vroeger met de auto in kan rijden maar 
voor voetgangers afsluiten lijkt mij vreemd.

In zone C "tijdelijk recreatief medegebruik" worden wandelpaden inderdaad 
afgesloten tijdens het broedseizoen. Echter de openbare wegen van de gemeente 
Nederweert die door het gebied lopen blijven toegankelijk. 

12 Burger Graag zouden wij van u vernemen of er verschillen, afwijkingen en/of 
aanpassingen zijn ten opzichte van de vastgestelde bosnota 2012/2022. Graag 
zouden wij ook specifiek ingezoomd zien op het aspect recreatie in de EHS - 
natuurzone Simonshoekse bossen Meijel.

De natuurzone Simonhoekse bossen Meijel is geen onderdeel van het 
recreatiezoneringsplan, omdat dit geen Natura2000 gebied is en geen eigendom 
van Staatsbosbeheer.

13 Goorts + Coppens Advocaten Adviseurs a. Ik ga er vanuit dat dit plan niet gebaseerd is op een besluit dat genomen is door 
Staatsbosbeheer (en waartegen dus bezwaar- en beroep open staat).

Staatsbosbeheer heeft dit plan via een participatief proces met de streek 
opgesteld. Vertegenwoordigers uit diverse belangengroepen, zoals dorpsraden en 
recreatie ondernemers hebben meegedacht bij het opstellen van het plan. Voor 
Staatsbosbeheer wordt het plan (na vaststelling) een eigen afwegings- en 
beleidskader voor toekomstige recreatieve ontwikkelingen op haar grondgebied. 
Tegen het door Staatsbosbeheer vastgestelde plan staat geen bezwaar en beroep 
open.
De provincie Noord-Brabant neemt mogelijk het plan of onderdelen van het plan op 
in het Natura 2000-beheerplan, waarvoor de provincie het bevoegd gezag is. Als 
dat gebeurt, dan zal daar naar verwachting in 2019 een formele inspraakprocedure 
voor komen, en zal de Wet natuurbescherming er op van toepassing zijn. 

b. In hoeverre is binnen de plannen gekeken naar de belangen van de omliggende 
agrarische bedrijven?

Het recreatiezoneringsplan is opgesteld voor de Natura2000 en Natuurnetwerk 
gebieden. In het participatieve proces met de streek zijn diverse belangen en 
invalshoeken aan de orde geweest. Gezien het doel van het 
recreatiezoneringsplan voor Staatsbosbeheer is niet specifiek naar omliggende 
agrarische bedrijven gekeken. Ook voor omliggende agrarische bedrijven was het 
uiteraard mogelijk om bij Staatsbosbeheer een reactie in te dienen en te vragen 
met bepaalde aspecten rekening te houden.   

14 Dassenwerkgroep Brabant Het zoneringsplan is planmatig ingetekend, zonder rekening te houden met de 
aanwezigheid van meerdere dassenburchten. Deze locaties zijn door de dassen 
gekozen omdat ze aan bepaalde voorwaarden voldeden. Als echter de 
recreatiedruk vlakbij de burchten toeneemt heeft dat consequenties voor deze 
woonplekken. Alle dassenburchten zijn bekend in de Peel. Daarom kunnen de 
bedachte recreatieplannen en  wandelroutes/paden er op gepaste afstand om 
heen geleid worden.

Niet alle dassenburchten zijn bekend bij Staatsbosbeheer, omdat de das zich 
verplaatst door het seizoen en bij vernatting. Dassen kunnen mogelijk overlast 
krijgen van verhoogde waterstanden in het huidige biotoop en daardoor in het 
gedrang komen met recreatie op de drogere delen. 
Of er in de toekomst voorzieningen worden aangepast of bijkomen, wordt in de 
vervolgfase bekeken. Over nieuwe voorzieningen zal met de belanghebbenden 
gesproken worden. Daarnaast zullen de verplichte (natuur)vergunningen 
aangevraagd moeten worden. Hierin wordt door het bevoegd gezag (provincie) de 
afweging gemaakt of deze voorzieningen een verstorend effect hebben op onder 
andere diersoorten zoals de das en daarmee wel/niet gewenst zijn. Dat zou kunnen 
betekenen dat bepaalde aanpassingen gewenst zijn, zoals omleidingen en 
dergelijke.
De das heeft overigens in de nieuwe natuurwet een minder streng beschermde 
status, maar Staatsbosbeheer bekijkt wel breder dan alleen het wettelijke kader.

15 Stichting behoud Natuurlijk Helenaveen a. De cultuurzone aan weerszijde van de Helenavaart is nooit bedoeld als 
recreatiezone. De bewoners ervaren de recreatie nu al als een grote druk. Dit 
mag zeker niet versterkt worden door deze zonering. Een dergelijke inkleuring 
gaat in de toekomst zeker voor nieuwe activiteiten zorgen en dat is niet de 
bedoeling. Dus dit gebied geel en niet oranje.

De Zone A: "Recreatiezone" voor het Middengebied is ten opzichte van het 
concept recreatiezoneringsplan aangepast naar Zone B: "Recreatief Medegebruik" 
met uitzondering van de huidige recreatieve voorziening rond de IJsboerderij. 
Nieuwe recreatieve ontwikkelingen moeten altijd getoetst worden aan de wetgeving 
zoals het bestemmingsplan via de gemeente. Staatsbosbeheer ziet nieuwe 
recreatieve ontwikkelingen liever in de recreatiezone ontwikkelen dan in de overige 
zones.
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b. Tijdens het maken van het landinrichtingsplan is keer op keer gesteld dat alle 
wegen, paadjes en zelfs informele paadjes (struinen) gewoon zonder beperkingen 
toegankelijk blijven. Daarom is ook gesteld dat zelfs in de ontoegankelijke 
Deurnese peel struinen blijft toegestaan. Dit verhoudt zich totaal niet met allerlei 
verboden voor en na zonsondergang en Boa's die bekeuringen uit mogen 
schrijven.  Dit is totaal tegen de afspraken met de streek. Zonering mag wel 
betekenen actief mensen lokken of weghouden, maar dat moet het dan ook zijn.

In het landinrichtingsplan staat “De bestaande natuur in de Deurnsche Peel blijft 
uitsluitend toegankelijk voor wandelaars (struinnatuur)”. Dat wil niet zeggen dat 
daar geen beperkingen zoals zonsondergang en broedseizoen aan gesteld zouden 
kunnen worden. Het Natura2000 beheerplan is in dat opzicht een recenter plan met 
nieuwere inzichten en stringentere voorwaarden dan het Landinrichtingsplan 
Peelvenen. Staatsbosbeheer heeft zich hieraan te houden. Desondanks is er 
gekeken naar de mogelijkheden; in de aangepaste toolbox van het 
recreatiezoneringsplan zijn deze verwoord, o.a. "Voor de Deurnsche Peel 
toegankelijk onder specifieke voorwaarden".

c. Algemeen, het plan gaat veel te veel in detail. Het kan ook een vlekkenplan zijn 
waarin aleen aangegeven staat waar men actief iets niet of juist wel wil 
bevorderen. In het verleden was dat: bezoekers naar de Grote Peel lokken, de 
Deurnese Peel en Mariaveen zo bezoekers-luw mogelijk houden. Dit was een 
prima zonering, waar men wat mee kon en die nog steeds goed is, mits dit 
consequent volgehouden wordt. De voorgestelde gedetailleerdheid wordt niet 
door de wet of bijv Natura 2000 afgedwongen. Ook hier is eerder deregulering als 
regulering gewenst.

De gebieden maken met de LIFE+ projecten een ontwikkeling door die kansen en 
bedreigingen bieden voor zowel de natuur als de recreatie in het gebied. De 
voormalige recreatiezonering voldoet niet meer aan het huidige gebruik van de 
recreant. Gezien de verplichting om een recreatiezoneringsplan op te stellen voor 
de kwetsbare Natura2000 vogelsoorten en habitattypen is op een kleiner 
detailniveau gekeken naar de natuurgebieden. Hiermee is Staatsbosbeheer van 
mening meer maatwerk te kunnen leveren voor balans tussen natuur en recreatie.

d. Er zou ook actief met de VVV en ondernemers gepraat kunnen worden om 
bepaalde zaken te promoten of juist niet.

Hoe omgegaan wordt met promotie van het gebied wordt in de vervolgfase 
bekeken. Eens per kwartaal komt een werkgroep in de CER (Overleg tussen 
recreatieondernemers rondom de Peelvenen, IVN, Staatsbosbeheer, Nationaal 
Park de Groote Peel en Provincie Limburg) samen. Zij werken als samen aan 
concrete ideeen om het gebied te promoten (binnen de randvoorwaarden vanuit 
Natura 2000). 

16 Waterschap Limburg a. Het zou me plezieren als de lijntjes zodanig getrokken worden dat de kanalen in 
ieder geval in de oranje of gele zone vallen.  Wellicht is dat al het geval, maar 
door de schaalgrootte/resolutie van de kaart is dit niet voor mij waarneembaar.

Het kanaal van Deurne en de Helenavaart liggen binnen de zone A: 
"Recreatiezone"  en zone B: "Recreatief medegebruik". Het waterschap is vrij om 
een eigen recreatiebeleid op hun eigendom te voeren (watergangen/kades). De 
huidige recreatiezonering vormt geen beperking voor het beheer en onderhoud. 
Het waterschap kan ten allen tijde terecht bij haar eigendommen. Het kan echter 
zijn dat dit niet wenselijk is in het broedseizoen. 

b. Verder wordt er niet gesproken over het bevaren van de kanalen. Wordt dit 
bewuste vermeden of ……?

Het al dan niet toestaan van het bevaren van de kanalen is een bevoegdheid van 
het waterschap. In de Toolbox is nu wel opgenomen op welke oevers bezoekers 
wel/niet mogen komen. Zoals geen bezoekers in de rustzones (donkergroen). 

17 Groepsaccommodatie en Bed & 
Breakfast Recreatie Peel en Bos

a. we worden niet vermeld bij recreatieve voorziening. Onze accommodatie ligt 
aan de Reigerbekweg in Neerkant.

De accommodatie Recreatie Peel en Bos is toegevoegd aan de bouwsteen 
recreatie. Dit heeft verder geen gevolgen voor de verdere recreatieve zonering.

b. De bunkers staan alleen vermeld aan de Vossenberg, de bunkers bij en in de 
Neerkantse bossen staan ook niet vermeld.  Deze behoren ook toe aan de 
Peelraam stelling.

Voor de cultuurhistorie is met name gekeken naar de elementen binnen de 
Natura2000 terreinen. De bunkers in de Neerkantse bossen vallen hier buiten, 
vandaar dat deze niet zijn meegenomen.

c. we kunnen vanuit Neerkant niet meer de Peel in ter hoogte van de Tureluurweg 
(Men loopt van de Tureluurweg de Peel in langs de Eeuwselse loop en bij de 
Vossenberg er weer uit)

Staatsbosbeheer wil het noordelijk deel van de Groote Peel aanwijzen als zone D: 
"Rustgebied", zodat dat gebied zich na de uitvoering van het LIFE+ project 
ongestoord kan ontwikkelen. Daarnaast is Staatsbosbeheer geen voorstander van 
een oversteek over de N279 ter hoogte van de Tureluurweg, gezien de 
verkeersveiligheid. 

d. Ik snap eerlijk gezegd ook niet zo goed dat net langs een provinciale weg een 
“rust gebied” komt.

Een drukke (spoor)weg, waar veel verkeer overheen gaat, vormt voor veel dieren 
geen bedreiging omdat het verkeer zich voor de dieren voorspelbaar gedraagt. 
Aan bewegingen van verkeer over (spoor)wegen kunnen dieren goed wennen. 
Voor de N279 geldt dat die weg door de nieuwe kade langs de Nieuwe Eeuwselse 
Loop gedeeltelijk aan het oog wordt onttrokken en dat zal nog veel méér het geval 
zijn als de begroeiing zich herstelt.

e. Wel zou het alternatief zijn dat ze de “Kleine Peel” zoals wij die noemen (Peel 
aan de Neerkantse kant van de N279) een soort struinpad te maken zoals in 
Meijel het Molentje. Als men op die plaats (tussen de Neerkantse bossen en de 
“Kleine Peel “) de Aa ook nog laat meanderen hebben we daar een schitterend 
gebied. Daarbij kan je de Neerkantse bossen ook nog bij betrekken.

Of er extra voorzieningen geplaatst worden, wordt in de vervolgfase bekeken. Over 
aanpassing, plaatsing of aanleg van nieuwe voorzieningen zal met de 
belanghebbenden gesproken worden. Daarnaast zullen de verplichte 
(natuur)vergunningen aangevraagd moeten worden. Hierin wordt door het bevoegd 
gezag (provincie) de afweging gemaakt of deze voorzieningen een verstorend 
effect hebben op de Natura2000 doelsoorten en daarmee wel/niet gewenst zijn.

f. Kan er ook niet iets gedaan worden met waar vroeger de Aa ontstond nabij de 
bus –paalberg weg. Als er dan ook nog eens een wandelpad ligt langs de Aa naar 
het Deurens kanaal , zou dat de naam verbindings zone de naam eer aan doen.

Of er extra voorzieningen geplaatst worden, wordt in de vervolgfase bekeken. Over 
aanpassing, plaatsing of aanleg van nieuwe voorzieningen zal met de 
belanghebbenden gesproken worden. Daarnaast zullen de verplichte 
(natuur)vergunningen aangevraagd moeten worden. Hierin wordt door het bevoegd 
gezag (provincie) de afweging gemaakt of deze voorzieningen een verstorend 
effect hebben op de Natura2000 doelsoorten en daarmee wel/niet gewenst zijn.

g. Ik vraag me ook af wat de verdere plannen zijn, ik dacht dat er geluidswallen 
zouden komen. En dat er grond aangekocht zou worden zo ook tussen de 
Neerkantse bossen en de Peel ( achter onze accommodatie?

Het recreatiezoneringsplan gaat niet in op andere plannen in het gebied. Voor de 
plannen rond de N279 kan het beste contact gezocht worden met de provincie. 
Ook plannen van het waterschap en de gemeenten blijven bij de recreatiezonering 
buiten beschouwing.

h. In de plankaarten zie ik eigenlijk niks terug over de beoogde fietsgelegenheden 
rondom de grote peel. Kun je hier iets meer over vertellen?

Het recreatiezoneringsplan is een vlekkenplan, wat ingaat over de mate van 
recreatie in het gebied. Toekomstige projecten worden hierin niet genoemd. 
Staatsbosbeheer heeft enkel de huidige gemarkeerde routes op de kaart 
aangegeven. Voor meer informatie over de fietsroute "Rondje Groote Peel" kunt u 
het beste contact opnemen met gemeente Nederweert of Asten. 

18 Stichting Natuur en Milieufederatie 
Limburg 

a. Het recreatiezoneringsplan is alleen voor de natuurgebieden, en niet voor de 
gehele Peelstreek, waar ruimte geboden kan worden aan recreatie zonder 
verstoring van de kwetsbare N2000 natuurgebieden

Het recreatiezoneringsplan zoals het er nu ligt geeft de gewenste recreatiezonering 
aan voor de Natura2000 gebieden en aangrenzende Natuurnetwerk percelen. Dit 
was ook de opdracht van de provincies aan Staatsbosbeheer. Dit wil niet zeggen 
dat recreatie geen plek krijgt of kan krijgen in de gebieden rond de Natura2000 
gebieden en verder weg. Ook die gebieden kunnen recreanten wat bieden en vaak 
ook meer en intensiever. Alleen zit dat niet in dit recreatiezoneringsplan. Het wil 
dus niet zeggen dat alle recreatievormen en de meeste recreatie alleen in dit 
plangebied moet plaatsvinden. Het recreatiezoneringsplan zoals het er nu ligt geeft 
aan hoe vanuit de instandhoudingsdoelstellingen van Natura2000 de recreatie voor 
de Natura2000 gebieden het best kan worden ingepast.
Als er behoefte is aan een recreatiezoneringsplan hierbuiten, kan dat in ander 
verband met bijvoorbeeld gemeenten worden opgepakt.
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b. In het concept recreatiezoneringsplan lijkt de balans te zijn verdwenen tussen 
de ontwikkeling van de recreatie en de versterking van de natuurwaarden in het 
gebied. De afgelopen jaren is de recreatiedruk op de Deurnese Peel en Mariapeel 
al flink toegenomen; naast de reeds bestaande horecaondernemingen in het 
gebied is er een toename van het aantal wandel- en fietsroutes in het gebied. Het 
is de vraag in hoeverre dit nog strookt met de oorspronkelijke driedeling in de 
recreatiezonering van SBB voor het gebied: in de Groote Peel de meeste 
bezoekers, in de Mariapeel minder en in de Deurnese Peel het minst. De NMF 
Limburg constateert dat in het concept zoneringsplan deze driedeling verlaten lijkt 
te worden. De Deurnese Peel krijgt nu immers een veel groter gebied met ‘zone 
A’ dan de Groote Peel.

De grootte van zone A: "recreatiezone" bepaald niet de intensiteit van de recreatie 
op het gebied. Het betekent niet dat in de gehele zone alles kan, maar het betekent 
dat de zone een zoeklocatie kan zijn. Juist de huidige recreatiedruk op de gebieden 
maakt dat er een goede recreatiezonering moet worden gemaakt, een afgewogen 
balans tussen natuur en recreatie.
Daarnaast zijn in de huidige situatie de Deurnsche Peel en Mariapeel jaarrond 
opengesteld, terwijl een groot gebied van de Groote Peel is afgesloten tijdens het 
broed- en trekseizoen. Dit komt niet overeen met deze driedeling. 

c. Daarnaast is het de vraag in hoeverre het te realiseren is dat ‘zone A – 
recreatiezone’ direct grenst aan ‘zone D – groene zone’. Het is lastig om de 
recreatieve voorzieningen als natuurwaarden tegelijkertijd volledig te waarborgen.

De zone A: "Recreatiezone" grenst op een aantal plaatsen aan zone D: 
"Rustzone". In het grootste deel van dat grensgebied ligt het kanaal van Deurne 
tussen. Dit zorgt voor een harde grens tussen de gebieden. Daar waar geen 
natuurlijke grens ligt, zal een overgangsgebied ontstaan. In de recreatiezone is 
ruimte voor paden en routes. In de rand van de rustzone zal hierdoor wellicht 
verstoring ontstaan. Dit vormt geen groot probleem, omdat de kern rustig blijft.

19 Gemeente Deurne a. Het recreatiezoneringplan heeft bij vaststelling geen juridische status. Wanneer 
dit in de toekomst zou veranderen, moet op dat moment het stuk opnieuw tegen 
het licht gehouden worden. Met een juridische status kan de inhoud van het plan 
mogelijk ongewenste ontwikkelingen met zich meebrengen waar op dit moment 
geen zicht op is en waarvan de consequenties onbekend zijn. De gemeente 
Deurne wil de mogelijkheid behouden om het plan opnieuw te beoordelen bij het 
wijzigen van de juridische status.

Het recreatiezoneringsplan krijgt in eerste instantie geen juridische status. Het 
wordt een afwegingskader voor Staatsbosbeheer voor toekomstige recreatieve 
ontwikkelingen op haar eigendommen. 
De provincies Noord-Brabant en Limburg zijn voornemens om het 
recreatiezoneringsplan een formele status te gaan geven in het Natura2000-
beheerplan. Hiervoor komt een formele inspraakprocedure in 2019; hoe die 
procedure er exact uit komt te zien, wordt dan door de provincies bekend gemaakt. 

b. De recreatiezone en zone met recreatief medegebruik rondom de 
Soemeersingel is beperkt. Door de bewoners en ondernemers is de wens 
uitgesproken om de huidige wandelstructuren in dit gebied verder te ontwikkelen. 
Deze ontwikkeling is van belang voor de leefbaarheid en economische 
ontwikkeling van het gebied. De mogelijkheid om een langere wandelroute te 
realiseren mag niet belemmerd worden vanuit het zoneringsplan. De gemeente 
Deurne is bereid om samen te kijken naar het optimaliseren van de routes in dit 
gebied. 

In de recreatiezonering is rondom de Soemeersingel ruimte voor wandelstructuren 
in de zones A: "Recreatiezone" en zone B: "recreatief medegebruik". In de zone ten 
westen van de Soemeersingel (zone D: "Rustzone" / Deurnsche Peel) is geen 
ruimte voor wandelstructuren. In dit gebied zijn de grondwaterstanden dermate 
hoog dat recreatie niet mogelijk/veilig is (zoals ook eerder in het landinrichtingsplan 
Peelvenen was bepaald). Of er extra voorzieningen geplaatst worden, wordt in de 
vervolgfase bekeken. Over nieuwe voorzieningen zal met de belanghebbenden 
gesproken worden. Daarnaast zullen de verplichte (natuur)vergunningen 
aangevraagd moeten worden. Hierin wordt door het bevoegd gezag (provincie) de 
afweging gemaakt of deze voorzieningen een verstorend effect hebben op de 
Natura2000 doelsoorten en daarmee wel/niet gewenst zijn.

c. Gegarandeerd moet worden dat alle bestaande routes en padenstructuren 
behouden blijven. Ook bij veranderende omstandigheden, moeten de paden 
begaanbaar blijven voor bewoners en bezoekers. 

Er kunnen helaas geen garanties gegeven worden. De Peelvenen is een gebied 
waar dynamische processen plaatsvinden. Beleidsmatig vanuit de Natura2000 
beheerplannen en waterhuishoudkundig als gevolg van de uitvoering van de LIFE+ 
projecten. 
De huidige gemarkeerde wandelroutes worden zoveel als mogelijk gehandhaafd 
en als de toegankelijkheid van die paden in de toekomst wijzigt als gevolg van 
vernatting of begroeiing, wordt binnen de wettelijke kaders bekeken of verbetering 
of omleiding mogelijk is. Dit geldt niet voor de struinpaden, die worden immers niet 
onderhouden door Staatsbosbeheer.

20 VVV Deurne a. Op de bijlage staat in roze gearceerd een traject waar momenteel het wandel- 
en ruiterroutenetwerk is. Dit pad (verlengde van de Bospeelweg in Neerkant) is 
eigendom van Staatsbosbeheer volgens mijn informatie en dat zou betekenen dat 
dit traject gedurende het broed- en trekseizoen niet toegankelijk is. Echter er is 
geen goed alternatief voor dit traject omdat je dan uitkomt op de Sint 
Vincentiusstraat met veel verkeer. We willen daarom dringend verzoeken dit pad 
in de definitieve versie van het recreatiezoneringsplan te bestempelen als zone B 
(recreatief medegebruik).

Staatsbosbeheer gaat graag in overleg om gezamenlijk te kijken naar geschikte 
alternatieven voor dit mogelijke knelpunt. U kunt hiervoor contact opnemen met 
boswachter publiek, Mirjam Wouters.

b. Het roze gestreepte traject (Grauwveenweg) is volgens onze informatie 
eigendom van het waterschap en we gaan ervanuit dat dit traject dus wel het hele 
jaar door toegankelijk blijft. Mocht dit niet het geval zijn, ook dan verzoeken wij dit 
op te nemen als zone B.

Openbare wegen blijven het gehele jaar toegankelijk, met inachtname van de 
regels die de wegbeheerder, in dit geval het waterschap, stelt.

21 Burger a. In een eerder overleg is gesproken over een ontsluiting van Helenaveen Dorp 
met Mariaveen. Dit niet via het Biologisch station maar via Koolweg of 
Sevenumseweg. Hier zie ik niets van terug.

Op de kaart met bestaande recreatieve voorzieningen (bouwstenen 
recreatiezonering Peelvenen) staan alleen de huidige gemarkeerde wandelroutes. 
Of extra voorzieningen geplaatst worden wordt in de vervolgfase bekeken. Over 
nieuwe voorzieningen zal met de belanghebbenden gesproken worden. Daarnaast 
zullen de verplichte (natuur)vergunningen aangevraagd moeten worden. Hierin 
wordt door het bevoegd gezag (provincie) de afweging gemaakt of deze 
voorzieningen een verstorend effect hebben op de Natura2000 doelsoorten en 
daarmee wel/niet gewenst zijn.

b. Het huidige wandelpad van het Zinkske tussen Lage Brugweg en Kanaaldijk 
Noord zie ik niet meer terug komen? Graag deze terug brengen als wandelpad en 
ontsluiten van Helenaveen-Dorp met het Zinkske.

Het recreatiezoneringsplan heeft niet het detailniveau, waarbij alle wandelpaden in 
het gebied zichtbaar zijn. Alleen de bestaande gemarkeerde wandelroutes zijn op 
de kaart aangegeven.

22 Dorpsraad Griendtsveen Het pad langs het land van v. Bommel met de ingang aan de Kanaalweg is nu niet 
toegangkelijk door het soort zand wat er op gedaan is.

Tijdens het LIFE+ project is de huidige verharding tijdelijk aangebracht om schade 
door de grote werkvoertuigen te voorkomen. Na afloop van het LIFE+ project wordt 
de verharding aangepast, zodat het pad beter toegankelijk is.

24 Camping Wetland a. Tijdens het vorige overleg in dit kader heb ik aangegeven dat een deel van het 
rustgebied bestaat uit maispercelen en voorgesteld om dit noordwestelijke deel te 
schrappen en aan de zuidoostelijke kant (voormalige vuilnisbelt) er aan toe te 
voegen. Daarmee zou tevens de toegankelijkheid vanaf de Tureluurweg 
gewaarborgd blijven omdat het toegangspad dan lángs het rustgebied zou komen 
liggen ipv er doorheen. In het conceptontwerp is echter wel het zuidoostelijk deel 
toegevoegd maar niet het noordwesteliijk deel vervallen. Dit laatste deel is alleen 
aangepast door de maiispercelen er uit te halen. De toegankelijkheid is nu niet, 
zoals beoogd, gewaarborgd. 

Staatsbosbeheer wil het noordelijk deel van de Groote Peel aanwijzen als zone D: 
"Rustgebied", zodat dat gebied zich na de uitvoering van het LIFE+ project 
ongestoord kan ontwikkelen. Daarnaast is Staatsbosbeheer geen voorstander van 
een oversteek over de N279 ter hoogte van de Tureluurweg, gezien de 
verkeersveiligheid.
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b. Tot nog toe heb ik niet kunnen vinden welke faunasoorten gevoelig zijn voor 
verstoring in het rustgebied. Ook Mirjam kon daar geen uitsluitsel over geven. 
Schijnbaar is er een groep ecologen die deze beslissing kan onderbouwen. 
Mirjam laat mij weten met wie ik daarover contact kan opnemen. Deze vraag is 
temeer van belang omdat in het conceptontwerp dwars door zone C (tijdelijk 
recreatief medegebruik) een nieuwe corridor is aangelegd vanaf de 
Kokmeeuwenweg naar het gebied dat jaarrond open is. Dit betekent dat dit grote 
aaneengesloten gebied ook tijdens het broed- en trekseizoen bewandeld mag 
worden. Deze doorsteek is in lengte veel langer dan de doorsteek door het 
rustgebied. Graag wil ik weten waarom de verstoring in dit deel van De Groote 
Peel minder belangrijk is dan in het rustgebied. 

De zone D: "Rustgebied" is grotendeels (zeer) moerassig, waardoor het slecht 
toegankelijk is. Deze rustzone aan de N279 is bedoeld als een klein gedeelte van 
de Groote Peel, waarin flora en fauna zich ongestoord, zonder menselijke invloed, 
kunnen ontwikkelen. Het gaat dus niet alleen om een ‘rustgebied’ voor bijvoorbeeld 
broedende of ruiende vogels, maar ook om een slaapplaats voor trekvogels (o.a. 
Kraanvogels) en vegetatietypen, die niet door mensen beïnvloed mogen worden. 
Vooral veenmosvegetaties zijn erg gevoelig voor recreatie. Daarbij moet men niet 
alleen denken aan betreding, maar bijvoorbeeld ook aan afval (zoals lege 
verpakkingen of schillen), waardoor meer algemene plantensoorten van 
voedselrijke milieus zich kunnen vestigen. 
In de zone D: "Rustgebied" zijn nagenoeg alle Natura 2000-soorten en 
vegetatietypen te verwachten, waarvoor de Groote Peel is aangewezen.
Wat betreft de corridor naar de Kokmeeuwenweg: deze is voortgekomen uit het 
verzoek om tot een groter 'Rondje Groote Peel' te komen. Via mitigerende 
maatregelen (dekking, begroeiing) kan de impact op de natuur worden beperkt. Het 
zoneringsplan zal nog passend beoordeeld worden; hieruit zal blijken of er door de 
corridor verstoring optreedt.

c. In het concept-ontwerp staat het gedeelte van De Groote Peel ten noorden van 
de N279 aangegeven als `Recreatief medegebruik’. Dit suggereert dat recreatief 
hier mogelijk is hetgeen niet overeenstemt met de werkelijkheid want het gebied is 
nauwelijks toegankelijk. Graag pleit ik er dan ook voor, mede met het oog op een 
mogelijk verslechterde toegankelijkheid vanaf de Tureluurweg, om dit gebied te 
ontsluiten. 

Of extra voorzieningen aangelegd, aangepast dan wel geplaatst worden, wordt in 
de vervolgfase bekeken. Over nieuwe voorzieningen zal met de belanghebbenden 
gesproken worden. Daarnaast zullen de verplichte (natuur)vergunningen 
aangevraagd moeten worden. Hierin wordt door het bevoegd gezag (provincie) de 
afweging gemaakt of deze voorzieningen een verstorend effect hebben op de 
Natura2000 doelsoorten en daarmee wel/niet gewenst zijn.

25 Heemkundekring Asten a. Toen begin jaren 80 van de vorige eeuw de Peelrestanten in Deurne als laatste 
zijn aangewezen tot natuurgebied, dacht ik dat de strijd voor de Peelnatuur voorbij 
zou zijn. Op de grens van 2017 en 2018 blijkt dat nog niet zo te zijn. De recreatie 
blijkt een van de grootste bedreigingen te (gaan) vormen en SBB zet de deur 
hiervoor wijd open

Het recreatiezoneringsplan is in een zeer zorgvuldig proces opgesteld, waarbij de 
instandhoudingsdoelen voor Natura2000 leidend zijn geweest. Recreatie en natuur 
worden door middel van de recreatiezonering meer met elkaar in balans gebracht. 
Dit heeft geleid tot afsluiting waar nodig en openstelling waar het kan.

b. SBB streeft naar een balans, een rekbaar en niet uitgelegd begrip. Wat is de 
door SBB beleden balans?

Met de recreatiezonering is een balans beoogd tussen openstelling voor recreatie / 
recreatief medegebruik en de voorwaarden om de instandhoudingdoelstellingen 
voor de Natura2000 soorten te kunnen realiseren. 

c. Uit niets blijkt wat de Peel aan aantal bezoekers kan (ver)dragen. Met trots 
publiceert SBB jaarlijks hogere bezoekersaantallen voor Nationaal Park De 
Groote Peel. Waar ligt de grens? SBB streeft naar elk jaar een nieuw record en 
tart daarmee de kwetsbare Peelnatuur.

Uitgangspunt bij het recreatiezoneringsplan is de afstemming van de 
intensiteit/gebruik op de natuur. In de recreatiezonering is aangegeven op welke 
doelgroep het accent ligt in welke zone. De Groote Peel is een Nationaal Park waar 
dan ook de nadruk ligt op ontvangst en geleiding van bezoekers.

d. Er is door de natuurorganisaties (lokaal, regionaal en nationaal) samen met 
SBB intensief gestreden om de Peel als natuurgebied te behouden. Daar moet, 
ook door SBB, nog steeds voor gekozen worden.

In dit recreatiezoneringsplan is gekeken naar een goede balans tussen natuur en 
recreatie in de Peelvenen. Daarom zijn de gebieden ook aangewezen als 
Natura2000 gebied om juist die natuurwaarden op een goede manier te 
beschermen. 

e. De cultuurhistorische elementen van de Peel hoeven niet voor 100% ter plekke 
te beleven te zijn. Er is voldoende cultuurhistorie om geïnteresseerden daarmee 
af te leiden van de kwetsbare natuur en toch voldoende beleving en bevrediging 
te schenken.

Cultuurhistorie hoeft inderdaad niet voor de volle 100% te beleven te zijn. In de 
bouwsteen Recreatie staat aangegeven wat Staatsbosbeheer zichtbaar wil maken 
aan de bezoeker. Dit zijn de bezienswaardigheden in het gebied zoals de 
Vossenberg met de bunkers, ’t Elfde met bijbehorend flora en fauna, de peelbanen, 
maar ook het vlonderpad. Het zijn zowel cultuurhistorische, landschappelijke als 
ook ecologische bezienswaardigheden, maar soms ook recreatieve faciliteiten 
zoals het vlonderpad en het Buitencentrum die de bezoeker een extra 
belevingsdimensie geeft. Bovendien is het recreatiezoneringsplan een 
vlekkenplan, waarin de balans tussen natuur en recreatieve mogelijkheden is 
gezocht.

f. Er wordt gezegd dat er is afgestemd met andere overheidsplannen. Inhoudelijk 
blijkt dit uit bijna niets. Voorbeelden: - bestemmingsplannen gemeenten / 
Provinciale Milieu Verordening > Stiltegebieden.

Het recreatiezoneringsplan zoals het er nu ligt geeft de gewenste recreatiezonering 
aan voor de Natura2000 gebieden en aangrenzende Natuurnetwerk percelen. Dit 
was de opdracht van de provincies aan Staatsbosbeheer. Bij de opstelling van het 
recreatiezoneringsplan heeft afstemming met provincies, gemeenten en 
waterschappen plaatsgevonden. Dit recreatiezoneringsplan treedt niet in de plaats 
van plannen van andere overheden zoals provincies, gemeenten en 
waterschappen. Die plannen blijven gewoon van toepassing en nieuwe 
ontwikkelingen worden daaraan getoetst. Bij nieuwe ontwikkelingen hanteert 
Staatsbosbeheer de zonering voor haar eigendommen. 

g. In 2016 wilde SBB het jaar-opengebied in Groote Peel uitbreiden tot en met de 
Tiende Baan. De natuurorganisaties zijn hierover geraadpleegd. Mede door hun 
bedenkingen is het uit te breiden gebied beperkt tot de Derde Baan. SBB heeft 
voor die verruiming een Natuurbeschermingswet-vergunning aangevraagd. Die 
aanvraag is ingetrokken, vanwege de start van het opstellen van het recreatie-
zoneringsplan voor de Peel. In het concept van dit plan wordt het jaar-opengebied 
in de Groote Peel uitgebreid tot ver voorbij de Tiende Baan. De hele Ospelse Peel 
gaat open. De bedenkingen van de natuurorganisaties zijn niet veranderd en SBB 
onderbouwt deze verruiming onvolledig.

De inzichten over het gebied zijn gewijzigd na het groenoverleg in 2015. Met name 
de uitkomsten uit de kraanvogel onderzoeken heeft Staatsbosbeheer doen 
besluiten om dit gebied aan te wijzen als zone B: "Recreatief medegebruik". 
Daarnaast bevinden zich de kwetsbare Natura2000 vogelsoorten zich met name in 
de natte delen van de Groote Peel. De Ospelse Peel is grotendeels een droger 
heidegebied.

h. De meerdere zones en de onvoldragen onderbouwing zullen in de praktijk veel 
onduidelijkheid gaan brengen. De praktijk heeft al laten zien, dat borden geen 
belemmering zijn voor niet-gewenste activiteiten in de Peel. Handhaving kan dit in 
betere banen leiden. Handhaving ontbreekt nu echter en het plan geeft hiervoor 
geen actie aan.

Het recreatiezoneringsplan is een vlekkenplan, waarin de mate van recreatie in de 
Peelvenen is beschreven. Na vaststelling van het recreatiezoneringsplan zal de 
huidige bebording hierop aangepast worden, waarna de handhaving hierop toeziet.
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i. Het plan kent weinig toelichtende tekst; een kans voor velen, een bedreiging 
voor de Peelnatuur. Vragen tijdens de informatierondes over wat de 
mogelijkheden zijn voor recreatiefaciliteiten, worden simpelweg beantwoord met 
“dat is nu niet aan de orde, dat is fase 2”. Voor de Peelnatuur is dat huiveren. Elke 
(toekomstige) recreatieondernemer aan de rand van de Peel wil bijvoorbeeld een 
wandelpad voor zijn bedrijf. Er is een wens voor bijvoorbeeld knuppelpaden door 
de kwetsbare Liesselse Peel. Voor de Groote Peel kwam een 
recreatieondernemer op basis van de extreem verruimde recreatiezones in het 
concept-plan al met schetsontwerpen voor recreatieve faciliteiten in de Groote 
Peel. In deze fase dient al duidelijkheid te komen over wat wel en niet mag, c.q. 
wel en niet te verwachten is. De kwetsbaarheid van de Peelnatuur vraagt daarom. 
“Die Peel was van ons” en “is van ons allemaal” betekent niet dat mensen overal 
en altijd in het gebied moeten kunnen komen. De Peel is nu van de natuur. Door 
het Peelleven rust te gunnen en te geven, een taak van SBB, blijft die Peelnatuur 
zo volledig mogelijk in stand; ook voor ons allemaal.

Het recreatiezoneringsplan is een vlekkenplan, waarin de mate van recreatie in de 
Peelvenen is beschreven. In de bijbehorende Toolbox is op hoofdlijnen 
aangegeven wat wel/niet kan in de verschillende zones. De natuurgebieden zijn 
alleen toegankelijk op wegen en paden, met uitzondering van struinpaden in de 
Deurnsche Peel. In de vervolgfase wordt bekeken of en waar een uitbreiding of 
aanpassing van de recreatievoorzieningen gewenst zijn. Het betekent niet dat in de 
gehele zone alles kan, maar het betekent dat de zone een zoeklocatie kan zijn. 
Over nieuwe voorzieningen zal met de belanghebbenden gesproken worden. 
Daarnaast zullen de verplichte (natuur)vergunningen aangevraagd moeten 
worden. Hierin wordt door het bevoegd gezag de afweging gemaakt of deze 
voorzieningen mogelijk een verstorend effect hebben op de Natura2000 
doelsoorten en daarmee wel/niet gewenst zijn.

j. Gehele Peelgebied van SBB lichtgroen (zone C) en nu bestaande paden geel 
(zone B). Laat de bezoeker maar uitmaken of het gebied aan zijn/haar 
kwaliteitseisen voor prettig recreëren (wandelen, fietsen en beleven) voldoet.

Het recreatiezoneringsplan is een vlekkenplan, waarin de mate van recreatie in de 
Peelvenen is beschreven. In het zoneringsplan is gekeken naar een goede balans 
tussen natuur en recreatie in de Peelvenen. Waarbij bescherming van de 
kwetsbare Natura2000 doelsoorten leidend is. Daarvoor heeft Staatsbosbeheer 
bewuste en weloverwogen keuzes gemaakt in de zonering. Dit betekent onder 
andere het instellen van twee rustzones (zone D) en een zone die momenteel al 
ingericht is op meer recreatie: Zone A: "Recreatiezone".

26 Werkgroep Behoud de Peel a. Bij toenemende recreatiedruk zal het noodzakelijk zijn om alternatieven te 
bieden in de wat wijdere omgeving, voor de recreanten die voor wat zij zoeken 
niet per se in de natuurgebieden hoeven te zijn.
De omgeving van de Peel is onterecht niet bij het plan betrokken. Er is niet 
gepoogd om de recreatie zoveel mogelijk af te leiden van de kwetsbare Peel zelf. 
De Peelregio als geheel, met een gevarieerd aanbod, inclusief voldoende wandel- 
en fietsmogelijkheden in de randzones van de Peelkernen, moet de insteek zijn 
van het zoneringsplan. 

Het recreatiezoneringsplan zoals het er nu ligt geeft de gewenste recreatiezonering 
aan voor de Natura2000 gebieden en aangrenzende Natuurnetwerk percelen. Dit 
was ook de opdracht van de provincies aan Staatsbosbeheer. Dit wil niet zeggen 
dat recreatie geen plek krijgt of kan krijgen in de gebieden rond de Natura2000 
gebieden en verder weg. Ook die gebieden kunnen recreanten wat bieden en vaak 
ook meer en intensiever. Alleen zit dat niet in dit recreatiezoneringsplan. Het wil 
dus niet zeggen dat alle recreatievormen en de meeste recreatie alleen in dit 
plangebied moet plaatsvinden. Het recreatiezoneringsplan zoals het er nu ligt geeft 
aan hoe vanuit de instandhoudingsdoelstellingen van Natura2000 de recreatie voor 
deze gebieden het best kan worden ingepast.
Als er behoefte is aan een recreatiezoneringsplan hierbuiten, kan dat in ander 
verband met bijvoorbeeld de gemeenten worden opgepakt.

b. WBdP vindt het noodzakelijk dat wandelaars van de Peel kunnen genieten en 
daarom wil zij het voorgestane wildernisgebied zoveel mogelijk opengesteld, maar 
niet opengelegd houden. 

De zone D: "Rustgebied" in de Deurnsche Peel voldoet aan de stelling van de 
Werkgroep Behoud de Peel. Het gebied blijft toegankelijk voor struinpaden, maar 
er worden geen wandelvoorzieningen aangelegd of onderhouden.

c. we wijzen er nadrukkelijk op dat het ons inziens niet mogelijk is om te stellen 
dat het huidige plan de basis is en dat het later nog zal worden aangevuld. 
Immers: wanneer de omgeving er wèl bij betrokken wordt, zullen de kleuren die nu 
zijn ingetekend naar alle waarschijnlijkheid anders worden. Nu is de zonering er 
op gericht om alle recreatie in de Peel zelf op te vangen. Met de omgeving er bij 
kan -en moet- dat anders.

Het recreatiezoneringsplan geeft aan hoe vanuit de instandhoudingsdoelstellingen 
van Natura2000 de recreatie voor deze gebieden het best kan worden ingepast. 
Het wil dus niet zeggen dat alle recreatievormen en de meeste recreatie alleen in 
dit plangebied moet plaatsvinden. Ook de bredere regio bied voldoende kansen 
voor recreatie. Echter was dit niet de opdracht van de provincie aan 
Staatsbosbeheer. 
Als er bredere regionale recreatiezonering plaatsvindt, geeft dat wellicht aanleiding 
om de voorgestelde recreatie zonering van de Natura2000 aan te passen. 

d. Zelfs de nieuwe natuur (de landbouwgronden die rondom de Peel zijn/worden 
verworven en ingericht als natuur) is hiertoe niet gebruikt. De nieuwe natuur heeft 
overal dezelfde kleur gekregen als de aangrenzende bestaande natuur en er is 
dus zo te zien niet naar gekeken of de nieuwe natuur wellicht iets meer aan 
recreatiedruk zou kunnen opvangen, om daarmee de bestaande Peel te ontlasten. 

Er zijn bewuste en weloverwogen beslissingen gemaakt over de recreatieve 
zonering voor de nieuwe natuurgebieden rondom de Peelvenen. Hierbij zijn de 
verwachte natuurwaarden en hydrologie meegenomen in de keuze voor de 
recreatiezonering. 

e. In het Landinrichtingsplan 'Het onverenigbare verenigd', van 2005, is in het 
hoofdstuk 'Doelstellingen', op blz. 33 ten aanzien van de recreatie opgenomen: 
'Het ontwikkelen van voldoende en gevarieerde mogelijkheden voor een passend 
recreatief gebruik in een aantrekkelijke omgeving buiten en aan de randen van het 
projectgebied'. Het onderhavige ontwerp recreatiezoneringsplan is met deze 
doelstelling uit het Landinrichtingsplan in strijd, omdat de recreatie onvoldoende 
wordt afgeleid naar de nieuwe natuur en de omgeving van de Peel.

De voorgestelde recreatiezonering is wat Staatsbosbeheer betreft in lijn met de 
doelstelling uit het Landinrichtingsplan Peelvenen. De recreatiezones liggen aan de 
randen van de natuurgebieden (Leegveld Noord en Middengebied). Daarnaast zijn 
de recreatieve zones in de natuurgebieden gebasseerd op een passend recreatief 
gebruik in relatie tot de kwetsbare Natura2000 soorten.
Of extra voorzieningen aangelegd, aangepast dan wel geplaatst worden, wordt in 
de vervolgfase bekeken. Over nieuwe voorzieningen zal met de belanghebbenden 
gesproken worden. Daarnaast zullen de verplichte (natuur)vergunningen 
aangevraagd moeten worden. Hierin wordt door het bevoegd gezag (provincie) de 
afweging gemaakt of deze voorzieningen een verstorend effect hebben op de 
Natura2000 doelsoorten en daarmee wel/niet gewenst zijn.

f. In het ontwerp N2000-Beheerplan van juli 2016 is de verplichting opgenomen 
om een 'op de Natura-doelen toegesneden recreatiezoneringsplan op te stellen'. 
Zonder de recreatie zoveel mogelijk van de kwetsbare hoogveennatuur af te 
leiden naar de randen van en naar buiten de Peel kan een zoneringsplan echter 
niet voldoende op de Natura2000-doelen toegesneden zijn, gezien de hoge mate 
van kwetsbaarheid van de Peelnatuur.

In dit recreatiezoneringsplan Peelvenen is nadrukkelijk gekeken naar de 
Natura2000 doelen en doelsoorten. Zowel voor de Natura2000 habitattypen als de 
vogelsoorten is gekeken naar een goede balans tussen natuur en recreatie. 
Daarom is gekozen om het hoogveenkerngebied van de Deurnsche Peel aan te 
wijzen als rustzone. Voor de overige gebieden lijkt er meer mogelijk voor recreatie 
zonder dat dit de natuurwaarden tekort doet.

g. Tijdens de informatiebijeenkomsten die gegeven werden in Helenaveen en 
Meijel werd door u gezegd dat de Peel niet op slot zal gaan en dat struinen 
mogelijk blijft. Met 'struinen' wordt meestal het vrij rondlopen in het gebied, buiten 
de wegen en paden bedoeld. Als dat nu ook bedoeld wordt, hoe valt deze 
uitspraak dan te rijmen met de criteria zoals die zijn geformuleerd in de Toolbox 
die onderdeel uitmaakt van het onderhavige zoneringsplan? En is uw opmerking 
alleen bedoeld voor zone D 'rustgebied', of voor alle zones?

De rustgebieden zijn slecht toegankelijk vanwege het veen en niet onderhouden 
paden. De Deurnsche Peel is toegankelijk onder specifieke voorwaarden. 
Wandelaars kunnen op eigen risico gedurende de perioden van 1 december tot 15 
februari en van 15 juli tot 1 november (dus buiten het broedseizoen (15 maart - 15 
juli) en vogeltrekperiode (november en 15 februari -15 maart)) over de aanwezige 
laarzenpaden wandelen. Buitend wegen en paden mag men enkel met ontheffing 
van Staatsbosbeheer komen. Zie de aangepaste teksten voor "Rustgebied" in de 
Toolbox. Niet geschikt voor groepswandelingen en commerciële excursies.
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h. Halverwege de jaren negentig bracht WBdP haar visie 'De Verheven Peel' uit. 
De op de Peelhorst gelegen Deurnese Peel en Mariapeel zouden aaneen groeien 
tot één groot, robuust natuurgebied, met in het centrum daarvan een 
'wildernisgebied', waar de natuur ongestoord haar gang zou kunnen gaan. Voor 
dat wildernisgebied had WBdP voor wat betreft de recreatie de filosofie dat het 
gebied niet afgesloten zou worden voor het publiek, maar dat er ook geen 
voorzieningen zoals paden, routes e.d. getroffen zouden worden: 'wel open 
stellen; niet open leggen'.
WBdP is er nog steeds voorstander van om zo weinig mogelijk van de Peel af te 
sluiten voor bezoekers. In hoeverre dat kan en of het door u genoemde 'struinen' 
mogelijk is, is echter de vraag. 

Het recreatiezoneringsplan is met name opgesteld voor de Natura2000 
habitattypen en vogelsoorten. Gezien de kwetsbaarheid van enkele 
verstoringsgevoelige vogelsoorten is besloten om beperkingen aan te brengen in 
de toegankelijkheid. Hierbij gaat het om een rustzone (zone D) en een zone met 
tijdelijk recreatief medegebruik (zone C), welke tijdens het broed- en trekseizoen 
niet toegankelijk is. De verwachting is dat gezien de slechte toegankelijkheid van 
de Deurnsche Peel het gebruik van de laarzenpaden beperkt zal blijven en 
daarmee geen grote invloed zal hebben op deze vogelsoorten.
Uiteraard zullen de ontwikkelingen in de Deurnsche Peel worden gevolgd en 
kunnen zones in de toekomst wijzigen doordat een doelsoort buiten een van de 
gebieden gaat broeden of buiten het broedseizoen of doordat leefgebieden van 
soorten gaan verschuiven. 

i. Het vrij laten 'struinen' kan een probleem worden indien de 'struinpaden' bewust 
worden gemaakt, doordat er bijvoorbeeld frequent tochten over worden 
georganiseerd, of omdat de paden via de sociale media in routestructuren worden 
opgenomen. Soms kan het dan toch nodig worden om bepaalde paden fysiek 
ontoegankelijk te maken, of om delen van het gebied in broed- en trekseizoen af 
te sluiten. Wij zijn daarom van mening dat als 'struinen' al wordt toegelaten, dat 
het dan nooit officieel toegestaan mag zijn. Het kan alleen maar worden gedoogd. 
Anders kan er niet worden ingegrepen als het uit de hand gaat lopen.

De rustzone in de Deurnsche Peel zal tijdens het broed- en trekseizoen worden 
afgesloten, gezien de kwetsbare vogelsoorten in het gebied. Met de bewoners van 
Helenaveen is afgesproken dat er gezamenlijk nagedacht gaat worden over hoe 
het gebied afgesloten kan worden, met name de communicatie hierover. 

j. Een belangrijk aspect is ook het feit dat er in de Mariapeel en Groote Peel 
diverse kades zijn aangelegd t.b.v. een betere waterstand. Ook in de Deurnese 
Peel zullen nog kades worden aangebracht en deels is dat al gebeurd, op de plek 
van de voormalige Soeloop. Met deze kades wordt afbreuk gedaan aan het 
principe 'wel open stellen; niet open leggen'. Zonder maatregelen krijgt de Peel er 
daardoor heel veel wandel-, fiets- en soms zelfs motorcrosspaden bij. Voor de 
kades in de Mariapeel is met SBB de afspraak gemaakt dat de nieuwe kades aan 
het begin en uiteinde met bijv. takkenhopen en/of het laten dichtgroeien met 
struikgewas afgesloten zullen worden (deze afspraak is overigens nog niet overal 
nagekomen). Ook in de Groote Peel en de Deurnese Peel zal dit moeten 
gebeuren. 

Na afronding van de Life+ projecten zal Staatsbosbeheer maatregelen treffen ter 
voorkoming van ongewenst recreatief gebruik van kades.

k. SBB had voorheen altijd een driedeling in de recreatiezonering: in de Groote 
Peel de meeste bezoekers, in de Mariapeel minder en in de Deurnese Peel het 
minst. We signaleren dat met het concept zoneringsplan van SBB deze driedeling -
waar WBdP achter stond- verlaten lijkt te worden. De Deurnese Peel (en 
Mariapeel) krijgt nu immers een veel groter gebied met de oranje 'zone A' dan de 
Groote Peel. Samen met de genoemde Natuurpoort, plus de horeca in 
Griendtsveen, Helenaveen en tussen deze beide Peelen in zal dit het moeilijk 
maken om in een deel van de Deurnese Peel en Mariapeel de toegang volledig 
vrij te laten.

De grootte van de recreatiezone bepaald niet de intensiteit van de recreatie op het 
gebied. Of er extra voorzieningen geplaatst worden, wordt in de vervolgfase 
bekeken. Het betekent niet dat in de gehele zone alles kan, maar het betekent dat 
de zone een zoeklocatie kan zijn. Over nieuwe voorzieningen zal met de 
belanghebbenden gesproken worden. Daarnaast zullen de verplichte 
(natuur)vergunningen aangevraagd moeten worden. Hierin wordt door het bevoegd 
gezag (provincie) de afweging gemaakt of deze voorzieningen een verstorend 
effect hebben op de Natura2000 doelsoorten en daarmee wel/niet gewenst zijn.

l. Is van tevoren de recreatiebehoefte gepeild? Bijvoorbeeld: wat voor vormen van 
recreatie worden door welke groepen van mensen gewenst? Is er enig idee over 
de toekomstige recreatiebehoefte? Kan aan de behoeften ook voldaan worden 
buiten de Peel? Als men specifiek voor de Peel komt, maakt het dan uit in welk 
deel van de Peel? 

De recreatie ondernemers en dorpsraden zijn geconsulteerd over het 
schetsontwerp, hiermee kwam een eerste recreatiebehoefte naar voren, naast de 
recreatie verzoeken die Staatsbosbeheer standaard bereiken. 
In de Toolbox is voor de verschillende zones aangegeven voor welke doelgroep dit 
gebied interessant is en waar de eventuele voorzieningen op worden afgestemd. 
Niet elke zone is voor iedere doelgroep interessant. Met inrichting kan goed 
gestuurd worden in het recreatief gebruik waarbij verbindingen met de omgeving 
ook belangrijk zijn. 

m. Is er geïnventariseerd welke delen van de Peel welke recreatiedruk kunnen 
verdragen, ook nadat de complete nieuwe natuur is verworven en ingericht?

De mate van recreatief medegebruik is onder andere gebaseerd op de 
verspreidingsgegevens van de kwetsbare Natura2000 doelsoorten en de 
beschikbare informatie over verstoring door recreatie van deze soorten. Dat heeft 
bijgedragen aan het toewijzen van de zones voor de gebieden in de Peelvenen.

n. Behalve dat de omgeving van de Peel onvoldoende bij het plan is betrokken, 
maakt ook het feit dat het plan nog slechts conceptueel is ingevuld het moeilijk om 
er concreet op te reageren. Bijvoorbeeld: 'Wandelen op daarvoor opengestelde 
paden'. Welke paden zijn dat? Zijn het de nu al aanwezige paden, en zo ja welke 
daarvan? Kunnen er behalve de nu aanwezige paden ook nog paden bijkomen 
(dat kan een groot verschil maken)? Hetzelfde geldt voor 'Fietsen enkel op 
daartoe bestemde paden'. Bijvoorbeeld ook: 'Tijdens afgesloten perioden 
wandelen, fietsen en paardrijden alleen op in die periode toegankelijke en 
openbare wegen'. Wat zijn de afgesloten perioden? Welke niet openbare wegen 
zijn in die periodes toegankelijk?

In het recreatiezoneringsplan zijn de huidige gemarkeerde wandelroutes 
(wandelknooppunten, LAW en Staatsbosbeheer routes) aangegeven. Daarnaast is 
aangegeven op welke wegen en paden recreatief medegebruik is toegestaan, 
zoals schouwpaden van het waterschap. Voor fietsers is duidelijk aangegeven 
waar fietsen is toegestaan. Daarnaast zijn openbare wegen het gehele jaar 
toegankelijk, met inachtname van de regels die de wegbeheerder (veelal 
gemeenten) stelt. 
Tijdens het broedseizoen zullen de wandelroutes die binnen zone C: "tijdelijk 
recreatief medegebruik" en zone D: "rustgebied" bevinden, worden afgesloten. De 
wandelroutes in de zones A "recreatiezone" en B "Recreatief medegebruik" blijven 
dan toegankelijk. In de vervolgfase wordt bekeken of en waar een uitbreiding of 
vermindering van de wandelpaden gewenst is. Het betekent niet dat in de gehele 
zone alles kan, maar het betekent dat de zone een zoeklocatie kan zijn. Over 
nieuwe voorzieningen zal met de belanghebbenden gesproken worden. Daarnaast 
zullen de verplichte (natuur)vergunningen aangevraagd moeten worden. Hierin 
wordt door het bevoegd gezag de afweging gemaakt of deze voorzieningen 
mogelijk een verstorend effect hebben op de Natura2000 doelsoorten en daarmee 
wel/niet gewenst zijn.

o. Wij zetten grote vraagtekens bij de 'zone A, recreatiezone', die in het 
onderhavige zoneringsplan is gegeven aan een strook in het 'Middengebied' 
tussen de Deurnese Peel en Mariapeel. Het is heel lastig om dan tegelijkertijd te 
waarborgen dat de op korte afstand (en deels direct) daar aan grenzende 'zone D' 
voldoende rustig zal blijven. De 'zone A' is ook in strijd met de hierboven al 
genoemde afspraak in het Landinrichtingsplan: 'Het ontwikkelen van .... een 
passend recreatief gebruik .... buiten en aan de randen van het projectgebied'.

Het Middengebied zelf is niet aangewezen als Natura 2000 gebied en ligt temidden 
op de randen van de Mariapeel en de Deurnsche Peel. Delen van het 
Middengebied kenmerken zich momenteel al als een recreatiezone, vanwege de 
aanwezige voorzieningen (parkeerplaats, recreatieondernemers); de recreatiezone 
rond de Soemeersingel is beperkt tot alleen rondom de Willem III hoeve en de 
(particuliere) percelen die niet als Natuurnetwerk zijn aangewezen zijn van de kaart 
af gehaald. 
De zone A: "Recreatiezone" grenst op een aantal plaatsen aan zone D: 
"Rustgebied". In het grootste stuk van het grensgebied ligt hier het kanaal van 
Deurne tussen. Dit zorgt voor een harde grens tussen de gebieden. Daar waar 
geen natuurlijke grens ligt zal een overgangsgebied ontstaan. In zone A: 
"recreatiezone" is ruimte voor paden en routes. In de rand van de rustzone zal 
hierdoor wellicht enige verstoring ontstaan, maar de kern blijft rustig. Door 
mitigerende maatregelen (begroeiing) wordt deze rust extra gewaardborgd.
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p. Het westelijke deel van de Deurnese Peel, ten zuiden van de Eikenlaan (de 
'Liesselse Peel'), heeft in het plan de kwalificatie 'zone B: Recreatief 
medegebruik'. Dit gebied bevat echter geen recreatieve voorzieningen (paden 
e.d.), is deels zelfs niet ongevaarlijk (veenputten) en voldoet daarmee o.i. niet aan 
de aspecten die voor een 'zone B' worden genoemd. Het is een kwetsbaar gebied 
voor broedvogels en wintergasten. 

Door de huidige slechte toegankelijkheid biedt de Liesselse Peel al veel rust voor 
bepaalde kwetsbare diersoorten. Daarnaast heeft het gebied ook potentie voor 
recreatie, zoals wandelpaden, vlonderpad of uitkijktoren, als afleiding van het 
kerngebied in de Deurnsche Peel. Of er extra voorzieningen geplaatst worden, 
wordt in de vervolgfase bekeken. Het betekent niet dat in de gehele zone alles kan, 
maar het betekent dat de zone een zoeklocatie kan zijn. Over nieuwe 
voorzieningen zal met de belanghebbenden gesproken worden. Daarnaast zullen 
de verplichte (natuur)vergunningen aangevraagd moeten worden. Hierin wordt 
door het bevoegd gezag (provincie) de afweging gemaakt of deze voorzieningen 
mogelijk een verstorend effect hebben op de Natura2000 doelsoorten en daarmee 
wel/niet gewenst zijn.

Opmerkingen op de kaart 1. Middengebied noord (van Soeloop tot Bajonetbocht --> gele zone Het noordelijke deel van het Middengebied is aangewezen als zone D: 
"Rustgebied" omdat de voormalige landbouwgronden dienen als toekomstig 
foerageergebied voor kraanvogels met hun jongen, die naar alle waarschijnlijkheid 
in dezelfde "Rustgebied" zullen gaan broeden. Deze bestemming van het 
noordelijk deel van het Middengebied sluit aan bij het Landinrichtingsplan ‘Het 
onverenigbare verenigd’

2. Driehonderd Bunders zuid geel ipv lichtgroen In het zuidelijk deel van de Driehonderd Bunders hebben de laatste jaren 
bijzondere vogelsoorten gebroed, zoals Aalscholvers en Lepelaars. Deze 
vogelsoorten zijn kwetsbaar voor verstoring bij teveel recreatie, maar verhogen de 
belevingswaarde van de Pelen voor recreanten. Zoals in de afgelopen zomers 
goed kon worden vastgesteld langs de weg Griendtsveen-Helenaveen. Daar 
konden fietsers en uitstappende automobilisten genieten van volwassen Lepelaars. 
Er lopen maar enkele kaden door het zuidelijk deel van de Driehonderd Bunders. 
Die kunnen niet voor recreanten worden opengesteld, omdat deze vogelsoorten 
juist in bomen op die kaden of vlakbij die kaden broeden.

3. wandelrondje door de Grauwveen Of er extra voorzieningen geplaatst worden, wordt in de vervolgfase bekeken. Het 
betekent niet dat in de gehele zone alles kan, maar het betekent dat de zone een 
zoeklocatie kan zijn. Over nieuwe voorzieningen zal met de belanghebbenden 
gesproken worden. Daarnaast zullen de verplichte (natuur)vergunningen 
aangevraagd moeten worden. Hierin wordt door het bevoegd gezag (provincie) de 
afweging gemaakt of deze voorzieningen een verstorend effect hebben op de 
Natura2000 doelsoorten en daarmee wel/niet gewenst zijn.

4. geen rustzone De recreatiezonering in de Peelvenen is afgestemd op de Natura2000 doelen voor 
kwetsbare diersoorten en het huidig gebruik. Hieruit volgt dat niet overal vrij kan 
worden gewandeld en gestruind in verband met verstoring tijdens bepaalde 
perioden. Voor sommige gebieden zijn rustzones voorgesteld vanwege de hoge 
natuurwaarden, verstoringsgevoeligheid en toegankelijkheid. Daar staat tegenover 
dat we op sommige plaatsen de recreatie juist hebben verruimd. 

5. buiten wegen en paden vrij toegankelijk In de Peelvenen komen diverse kwetsbare vogelsoorten voor, die zijn aangemerkt 
als Natura2000 doelsoorten. Het wandelen buiten wegen en paden zou een 
dermate verstoring kunnen opleveren dat de populatie van bepaalde vogelsoorten 
hierdoor afneemt. Met het wandelen over paden en wegen is de verstoring voor 
deze vogelsoorten het minst. Dit is tevens de reden dat Staatsbosbeheer ervoor 
kiest om in het broed- en trekseizoen bepaalde gebieden af te sluiten zodat deze 
vogelsoorten ongestoord kunnen broeden of fourageren.

6. toegang Helenaveen --> Mariapeel Of er extra voorzieningen geplaatst worden, wordt in de vervolgfase bekeken. Het 
betekent niet dat in de gehele zone alles kan, maar het betekent dat de zone een 
zoeklocatie kan zijn. Over nieuwe voorzieningen zal met de belanghebbenden 
gesproken worden. Daarnaast zullen de verplichte (natuur)vergunningen 
aangevraagd moeten worden. Hierin wordt door het bevoegd gezag (provincie) de 
afweging gemaakt of deze voorzieningen een verstorend effect hebben op de 
Natura2000 doelsoorten en daarmee wel/niet gewenst zijn.

7. hoe kunnen bewoners meedenken over betreden Deurnsche Peel tijdens 
broedseizoen / kraanvogels

Tijdens de informatieavond in Helenaveen is voorgesteld om gezamenlijk te kijken 
naar het nut/noodzaak van de diverse hekken in het gebied en op welke manier de 
rust tijdens het broedseizoen kan worden gewaarborgd. Staatsbosbeheer zal 
hiervoor een aantal inwoners uit het gebied uitnodigen om hierover mee na te 
denken.

8. veel hekken zijn onnodig (dicht) Tijdens de informatieavond in Helenaveen is voorgesteld om gezamenlijk te kijken 
naar het nut/noodzaak van de diverse hekken in het gebied en op welke manier de 
rust tijdens het broedseizoen kan worden gewaarborgd. Staatsbosbeheer zal 
hiervoor een aantal inwoners uit het gebied uitnodigen om hierover mee na te 
denken.

9. Liesselse Peel licht groen, is nu ook niet toegankelijk De Liesselse Peel is slecht toegankelijk, maar heeft wel potentie voor recreatie, 
zoals wandelpaden, vlonderpad of uitkijktoren, als afleiding van het kerngebied in 
de Deurnsche Peel. Of er extra voorzieningen geplaatst worden, wordt in de 
vervolgfase bekeken. Het betekent niet dat in de gehele zone alles kan, maar het 
betekent dat de zone een zoeklocatie kan zijn. Over nieuwe voorzieningen zal met 
de belanghebbenden gesproken worden. Daarnaast zullen de verplichte 
(natuur)vergunningen aangevraagd moeten worden. Hierin wordt door het bevoegd 
gezag (provincie) de afweging gemaakt of deze voorzieningen mogelijk een 
verstorend effect hebben op de Natura2000 doelsoorten en daarmee wel/niet 
gewenst zijn.

10. uitkijktoren bij verlengde Eikenlaan geeft goed uitzicht over rustgebied Of er extra voorzieningen geplaatst worden, wordt in de vervolgfase bekeken. Het 
betekent niet dat in de gehele zone alles kan, maar het betekent dat de zone een 
zoeklocatie kan zijn. Over nieuwe voorzieningen zal met de belanghebbenden 
gesproken worden. Daarnaast zullen de verplichte (natuur)vergunningen 
aangevraagd moeten worden. Hierin wordt door het bevoegd gezag (provincie) de 
afweging gemaakt of deze voorzieningen een verstorend effect hebben op de 
Natura2000 doelsoorten en daarmee wel/niet gewenst zijn.
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11. Nonnenpad, druk op wandelpaden Het recreatiezoneringsplan is een vlekkenplan, waarin de mate van recreatie in de 
Peelvenen is beschreven. Het zoneringsplan gaat niet in op eventuele drukte op 
wandelpaden.

12. recreatiezone Leegveld weg, geen intensivering De recreatiezone in het Leegveld is bedoeld om het rustgebied in de Deurnsche 
Peel te ontzien. Daarnaast biedt het gebied nu al faciliteiten zoals een 
parkeerplaats en horeca. Of er extra voorzieningen geplaatst worden, wordt in de 
vervolgfase bekeken. Het betekent niet dat in de gehele zone alles kan, maar het 
betekent dat de zone een zoeklocatie kan zijn. Over nieuwe voorzieningen zal met 
de belanghebbenden gesproken worden. Daarnaast zullen de verplichte 
(natuur)vergunningen aangevraagd moeten worden. Hierin wordt door het bevoegd 
gezag (provincie) de afweging gemaakt of deze voorzieningen mogelijk een 
verstorend effect hebben op de Natura2000 doelsoorten en daarmee wel/niet 
gewenst zijn.

13. angst van Griendtsveen om meer drukte door nieuwe wandelpaden Of er nieuwe wandelpaden worden aangelegd wordt in de vervolgfase bekeken. 
Over nieuwe wandelpaden zal dan met de belanghebbenden gesproken worden. 
Daarnaast zullen de verplichte (natuur)vergunningen aangevraagd moeten 
worden. Hierin wordt door het bevoegd gezag (provincie) de afweging gemaakt of 
deze voorzieningen mogelijk een verstorend effect hebben op de Natura2000 
doelsoorten en daarmee wel/niet gewenst zijn.

14. Nonnenpad moet weg, geen wandelaars over kades achterlangs (huizen?) De kade is geen onderdeel van het Nonnenpad. Staatsbosbeheer staat alleen 
wandelen over wandelpaden en wegen toe. 

15. er zijn in het verleden al veel paden afgesloten in de DP/ MP In het verleden is de brug over de Eikenlaan afgesloten en de rode wandelroute 
door de Driehonderd Bunders verwijderd. Deze routes zijn conform de afspraken in 
het landinrichtingsplan gecompenseerd door het Nonnenpad en de nieuwe 
wandelroute van het Leegveld naar de Halte.

16. nieuwe wandelroute door Driehonderd Bunders De rode wandelroute door de Driehonderd Bunders is gecompenseerd door het 
Nonnenpad. Of er nieuwe wandelpaden worden aangelegd wordt in de vervolgfase 
bekeken. Over nieuwe wandelpaden zal dan met de eventuele belanghebbenden 
gesproken worden. Daarnaast zullen de verplichte (natuur)vergunningen 
aangevraagd moeten worden. Hierin wordt door het bevoegd gezag (provincie) de 
afweging gemaakt of deze voorzieningen mogelijk een verstorend effect hebben op 
de Natura2000 doelsoorten en daarmee wel/niet gewenst zijn.
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