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VERSLAGLEGGING BIJEENKOMST LEEFBAARHEID IN KRONENBERG EN EVERTSOORD 
7 juli 2020 
De Torrekoel Kronenberg, 20.00 – 22.00 uur 
 
Aantal aanwezigen: 26 

 
Agenda 
 

1. Welkom 
2. Corona 
3. Werkgroep Kronenbergse bossen  
4. Werkgroep Grandorse / Toverland 
5. Werkgroep Verkeer / Verkeersveiligheid 
6. Werkgroep Horizonvervuiling 
7. Informatie delen via website Dorpsraad 
8. Volgende bijeenkomst 
9. Vragen / W.v.t.t.k. 
 

 
1. Welkom 
 
Frans Houwen heet iedereen namens de regiegroep het Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord 
(BLKE) en Dorpsraad Kronenberg welkom. In de periode vanaf medio maart tot nu is iedereen geïnformeerd via 
de per e-mail toegestuurde stand van zaken per werkgroep en andere relevante zaken. Corona maakte elkaar 
ontmoeten moeilijk, maar op allerlei manieren zetten de werkgroepen hun activiteiten toch voort. Vanavond 
presenteert iedere werkgroep het vervolg op de laatste ontvangen stand van zaken. 
 
De Power Point Presentatie tijdens het overleg wordt als bijlage bij dit verslag meegestuurd. Dit verslag zijn de 
gemaakte opmerkingen / vragen etc. tijdens de bijeenkomst.  
 
2. Corona 

 
Het te volgen protocol in de Torrekoel en de richtlijnen zijn geprojecteerd op het scherm en besproken. De 
gegevens op de presentielijst worden alleen gebruikt als achteraf blijkt dat het nodig is.  
 
3. Werkgroep Kronenbergse bossen  

 
1) Interview n.a.v. het verstuurde persbericht: https://omroephorstaandemaas.nl/nieuws/artikel/nieuw-

natuurgebied-als-compensatie-voor-gekapte-bomen-kronenberg  
2) In het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) is op 6 juli het WOB verzoek aangaande de kaalslag 

en de kap van de bomen in de Kronenberg voor de aanleg van een eventingroute van Grandorse / 
Equestrian Centre de Peelbergen (EcP) verstuurd aan het College van B en W en de gemeenteraad van 
Horst aan de Maas verstuurd. Het College van B en W moet binnen vier weken hierop een reactie sturen. 
Het WOB-verzoek is als bijlage bij dit verslag meegestuurd.  

3) Freek Driessen presenteert namens de werkgroep Kronenbergse Bossen de voortgang, zie de presentatie 
in de bijlage. 

4) Naar aanleiding van de presentatie wordt een aantal vragen gesteld en opmerkingen gemaakt: 
a) Het gekapte gebied is een goudgroene zone, de hoogst mogelijke kwalificatie. De natuurgebieden in 

Limburg zijn gekwalificeerd door de provincie.  
b) Is voor het kappen van bomen in een goudgroene zone geen kapvergunning nodig? Wie heeft die op 

welke gronden verleend? Er is een kapvergunning nodig. Deze vragen zijn ook gesteld in het WOB 
verzoek. 

c) Is Bas van de Lisdonk de juiste gesprekspartner binnen de gemeente in dit kader? Wat is zijn 
bevoegdheid? Dit wordt nader onderzocht door de werkgroep. Het is van belang de zaak op de voet te 
blijven volgen. 
Bas is o.a. verantwoordelijk voor het compensatieplan van de kaalslag en het plaatsen van de poorten 
en borden t.b.v. een rustig bosgebied.  

https://omroephorstaandemaas.nl/nieuws/artikel/nieuw-natuurgebied-als-compensatie-voor-gekapte-bomen-kronenberg
https://omroephorstaandemaas.nl/nieuws/artikel/nieuw-natuurgebied-als-compensatie-voor-gekapte-bomen-kronenberg
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d) Het traject rond het plaatsen van de poorten en borden is ca. 8-10 jaar geleden ingezet op verzoek van 
Wildbeheereenheid (WBE) Sevenum. De steeds wisselende gesprekspartners bij de gemeente en 
andere betrokkenen zorgde voor vertraging. De commotie rond de aanleg van de eventingroute, het 
daaraan gekoppelde wettelijk verplichte compensatieplan en het BKLE hebben beslissingen m.b.t. de 
realisatie van het plan versneld. WEB heeft zich aangesloten bij het BLKE.  

e) De gemeente geeft toe dat ze niet goed gehandeld hebben in m.n. de communicatie naar de 
inwoners. De gemeente heeft toegezegd in de toekomst de werkgroep van BLKE mee te nemen in de 
verdere ontwikkeling en uitvoering van de plannen en blijft hen informeren over de voortgang.  

f) De werkgroep heeft inspraak gehad op het plaatsen van de poorten en borden en de inhoud van de 
borden, zie voor ontwerp en tekst op borden de presentatie. Vanaf oktober/november start de 
fasegewijze realisatie. Het gebied bij de Schatberg is al op deze manier uitgevoerd en dient als 
voorbeeld.  

g) Kan het bord meertalig worden uitgevoerd? De gemeente, maar ook andere organisaties zoals 
Staatsbosheer, zijn gestopt met het uitvoeren meertalige borden omdat dit de leesbaarheid niet ten 
goede komt.   

h) In november start de realisatie van het eerste deel van het compensatiebos aan de Peelstraat. De 
werkgroep heeft aangegeven dat de compensatie van ruim 10 hectare een aaneengesloten bosgebied 
in Kronenberg moet worden. Compensatiefactor is 1,6. Er is 6,4 hectare bos gerooid. De werkgroep 
wordt nadrukkelijk betrokken bij de vorming van dit plan.  

i) In hoeverre wordt in het compensatieplan rekening gehouden met het herstel van de beleving van het 
oude bos (in het compensatiebos), zodat de mensen nu al kunnen geniet van het bos en niet 20 jaar 
moeten wachten? 
Het plan is gericht op verhogen van de biodiversiteit, kans van slagen (daadwerkelijk aankomen) en 
rust voor het wild. Er wordt gewerkt met een diktemaat 12 of 14. De kans dat deze bomen kapot gaan 
is kleiner dan bij het plaatsen van grote oude bomen. De provincie moet het compensatieplan 
goedkeuren, zij kijken vooral naar de vierkante meters die gecompenseerd worden, niet naar de 
inhoud van de compensatie. Het eerste voorstel is door de provincie afgekeurd, het tweede voorstel is 
in de maak. Het doel is creëren van een rustig bosgebied met hoge biodiversiteit, goede 
waterhuishouding en hoge overlevingskansen van het geplante bos. Beplanting die binnen drie jaar 
kapot is moet vervangen worden. Na 3 jaar vindt een controle plaats.  

j) Uit de peiling blijkt behoefte aan de genoemde presentatie in september door Piet Vullinghs over het 
plan van de poorten en borden, de redenen waarom het nodig is en het wildbeheer in zijn 
algemeenheid. Dit in combinatie met een presentatie door de gemeente (Bas van de Lisdonk) over het 
compensatieplan van de kap van de Kronenbergse bossen en toelichting op hoe het een en ander is 
verlopen. Het plan van het plaatsen van poorten en borden kan dan ook meegenomen worden. BLKE 
gaat dit i.s.m. betrokkenen plannen en organiseren.  

k) Kan in het compensatieplan een hondenlosloopgebied komen? Dit komt net als het plaatsen van 
picknicktafels op bepaalde punten op de wensenlijst. Hondenlosloopgebied, vergelijkbaar met het 
gebied in de Schadijkse bossen in America, staat hoog op de lijst.  

l) Gemeente heeft gesproken met andere belanghebbenden zoals de stichtingen Knopenlopen, 
Oorlogssporen en Groengroep. Ook hun wensen worden meegenomen in de realisatie van de nieuwe 
Kronenbergse bossen. De Groengroep heeft naar BLKE aangegeven mee te willen denken en doen. 
Knopenlopen en Oorlogssporen zullen door het BLKE benaderd worden.  

m) Het plaatsen van poorten en borden moet de rust in het bos herstellen. Het toenemend recreatief 
gebruik door met name gemotoriseerd verkeer zorgt ervoor dat het wild wordt opgejaagd. In het 
verleden verongelukte 2 tot 3 reeën per jaar door aanrijdingen. Dit jaar zijn dat er al 8 -10.  Om te 
achterhalen wat de precieze oorzaken hiervan zijn is onderzoek nodig. De verwachting is dat de reeën 
worden opgejaagd door crossmotoren, quads en loslopende honden die van de wandelpaden 
afwijken. Niet duidelijk is of het vuurwerk en de geluidsoverlast van Toverland daar ook debet aan zijn.  

n) Welke invloed hebben de brede paden van de eventingroute op de wildstand? Het beantwoorden van 
die vraag is niet gemakkelijk, en hangt samen met het gebruik van de menbanen. Als dit gebruik 
beperkt blijft tot vijf keer per jaar dan zal die invloed naar verwachting minimaal zijn. De vraag naar 
het toekomstig gebruik van de eventingroute en het onderhoud ervan zijn ook onderdeel van het 
WOB-verzoek.  
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4. Werkgroep Grandorse / Toverland 

 
1) Gert-Jan Janssen presenteert namens de werkgroep Grandorse/Toverland de voortgang, zie de 

presentatie. 
2) Die voortgang van activiteiten door de werkgroep gaat vooral over Toverland; het gesprek met Grandorse 

wordt op korte termijn gepland. Zie ook gemaakte opmerkingen bij werkgroep Verkeer en 
Verkeersveiligheid. 

3) Tessa Maessen, woordvoerder van Toverland, is op uitnodiging namens Toverland aanwezig bij deze 
bijeenkomst en beaamt dat hetgeen wordt gepresenteerd klopt. Voor Paul Oomen, technisch directeur 
van Toverland, is nog geen opvolger benoemd. 

4) Het gesprek tussen de werkgroep en Toverland vond plaats op 29 juni. Vanuit Toverland namen Jean 
Gelissen jr., Algemeen directeur, en Tessa Maessen, deel: 

5) Naar aanleiding van de presentatie wordt een aantal vragen gesteld en opmerkingen gemaakt: 
a) Aanwezigen zijn verontwaardigd over de manier waarop Toverland, in het bijzonder Jean Gellissen jr, 

reageert op de problemen die spelen en de mate waarin Toverland haar verantwoordelijkheid neemt 
aangaande de overlast die zij veroorzaken voor omwonenden, in het bijzonder voor de inwoners van 
Kronenberg en Evertsoord. Die overlast wordt niet alleen veroorzaakt door het vuurwerk. De 
geluidsoverlast is soms zo erg dat de dag- en nachtrust wordt verstoord. De windrichting bepaalt 
welke delen van het dorp last ondervinden en het hogere volume bij bepaalde evenementen 
gedurende de dag. Afgesproken is dat Jean Gelissen jr. komt luisteren op het terras van Café 
Ummenthun i.s.m. de werkgroep bij goede windrichting.  

b) Aanwezigen stellen dat een bestaand verdienmodel geen reden kan zijn om de nog steeds groeiende 
overlast te tolereren, ook niet omdat een niet meer bestaande gemeente (Sevenum) in 2001 
toezeggingen heeft gedaan. Herijking is nodig, met inachtneming van nieuwe inzichten omtrent 
belasting van het milieu, mens en dier. Toverland kan ook kiezen voor een verdienmodel met 
maximale beleving voor de bezoekers, zonder overlast voor de omwonenden. 

c) Aanwezigen uiten ook hun verbazing over de rol van de gemeente in dit kader, voor zover dat nu 
ingeschat kan worden, en de mate waarin de gemeente geen rekening houdt met de belangen van 
haar inwoners. Het lijkt erop dat de gemeente uitsluitend de kant van Toverland kiest.  
Een vertegenwoordiging van de gemeente kon vanavond niet aanwezig zijn i.v.m. de bespreking rond 
de kadernota in de gemeenteraadsvergadering. De werkgroep gaat na de zomervakantie verder in 
overleg met gemeente. Het contact met de gemeente is tot nu toe constructief geweest.  

d) Op het argument van Toverland dat een lasershow of lichtshow minder attractief is voor het publiek 
wordt gereageerd dat het sterk afhangt van de manier waarop die show wordt gemaakt en 
gepresenteerd. Als voorbeeld wordt de show van Sensation genoemd, waar het publiek een maximale 
beleving zonder vuurwerk heeft. Vuurwerk is een achterhaald en ouderwets concept. De 
Kasteeltuinen, Efteling en Walibi kiezen ook voor geen vuurwerk.  
Tessa geeft aan dat een paar jaar geleden gewerkt is met een lichtshow en dat uit de toen verrichte 
metingen bleek dat het publiek het park eerder verliet dan bij vuurwerk. Toverland wil de bezoeker zo 
lang mogelijk in het park houden i.v.m. horecaomzet.  

e) In hoeverre neemt Toverland haar verantwoording in het terugdringen van het energieverbruik, zoals 
in het algemeen inwoners van Nederland dat doen? De verlichting op de Helenaveenseweg en in het 
park kan ook aangesloten worden op sensoren, zodat het energiegebruik verminderd wordt. De 
gemeente heeft hierin ook een rol.  

f) Wat is het beleid van Toverland rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)? 
Tessa geeft aan dat: 
i) In het park is een x-aantal mensen met achterstand op de arbeidsmarkt werkzaam is. Toverland 

werkt samen met organisaties die deze mensen begeleiden.  
ii) Er een bijenbeleid is: in de beplanting van het park wordt rekening gehouden met planten die het 

voortbestaan van bijen stimuleren 
iii) Het park een beleid heeft ten aanzien van recyclen en de horeca werkt met afbreekbaar plastic.  

g) Aanwezigen hebben vragen n.a.v. de start van een camping op het terrein. Tessa licht toe:  
i) De camping wordt gezien als experiment. De verleende vergunning voorziet in 

overnachtingsmogelijkheden. Aanvankelijk zou nl. een hotel gebouwd worden, dat komt er nog 
niet stelt Toverland.  
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ii) Het gaat om een gezinscamping met 120 plaatsen / 400 mensen die ligt aan de voorkant van 
Toverland tegen de Helenaveenseweg, met het achterste deel tegen de Troy.  

iii) Campingregels zijn: vanaf 23.00 uur stil zijn, handhaving is aanwezig, jongeren minimaal 15 jaar 
(blijven die op de camping?). Toverland is deze zomer tot 21.00 uur open; ingangsgebied camping 
tot 22.00 uur.  Vanaf 11 juli tot 23 augustus).  

iv) Er zijn 50 plekken voor Toverland tenten en de rest van de beschikbare ruimte op het 
campingterrein is bedoeld  voor plaatsen van eigen tenten / caravans / campers.  

v) Mensen op de camping mogen ’s avonds niet van de camping af. Overnachting is inclusief entree 
voor Toverland, 2 dagen en 1 overnachting; geen recreatiecamping. Er is een ontbijtservice en op 
het terrein staan automaten.  

h) De werkgroep stelt dat het gevoerde gesprek constructief was, in de zin dat zowel de werkgroep als 
Toverland elkaars standpunten duidelijk hebben gemaakt, zonder een blad voor de mond te nemen. 

i) Aanwezigen stellen vast dat er geen sprake is van een constructief gesprek. Gelissen wil een open 
communicatie, maar kiest daarin voor eenrichtingsverkeer. Hij snapt dat de overlast niet fijn is, maar 
doet er vervolgens niets mee. Er is geen tegemoetkoming voor boeren die last hebben, het vuurwerk 
stopt niet, het wordt alleen maar meer en groter. Toverland denkt niet mee in oplossingen, maar zet 
de gekozen lijn door en wil daarvan niet wijken. Ook niet als de omwonenden, in het bijzonder de 
inwoners van Kronenberg en Evertsoord, daar last van hebben.  

j) Aanwezige adviseert om ons te richten op de vergunningverlener, dat we kunnen inspreken bij de 
gemeenteraadsvergadering (dit heeft de griffie van de gemeente ook aangeven), de politiek erbij 
kunnen betrekken om zo het tij te keren. Daarop reageert een andere aanwezige dat zij alle mogelijke 
acties hebben ondernomen tot en met de gemeenteraad en politieke partijen toe, maar dat de 
uitkomst daarvan zeer teleurstellend is geweest: “Er is niets mee gedaan” 

k) Uit de peiling blijkt dat er behoefte is aan de toegezegde presentatie van Gelissen over de 
toekomstplannen van Toverland. BLKE gaat dit plannen en organiseren, bij voorkeur in september 

l) Tessa informeert naar het vuurwerkt tijdens  de membernights. Aanwezigen geven aan dat het 
vuurwerk op meerdere plaatsen in het park plaats vond en dat, ondanks de harde wind, het nog goed 
te horen was. Het vuurwerk was ook hoger dan andere jaren. Tessa geeft aan dat de gemeente 
geluidsmetingen heeft verricht.  

m) Aanwezige merkt op dat in de ervaren overlast door Grandorse / EcP er veel gelijkenis is met hetgeen 
gezegd wordt over de overlast door Toverland. Met mogelijk het verschil dat hier de prestige van de 
Gemeente een grote rol speelt en in minder mate de commerciële belangen. Een gesprek met 
Grandorse moet nog plaatsvinden 
 

 
5. Werkgroep Verkeer / Verkeersveiligheid 

 
1) Frans Houwen geeft aan dat de werkgroep op 9 juli bij elkaar komt 
2) N.a.v. het voorbij scheuren van auto’s op de Blaktdijk stelt iemand de vraag of op het vroegere 

evenemententerrein nog auto gerelateerde evenementen worden georganiseerd. Voor zover bekend 
gebeurt dit niet meer. Wel beaamt iemand anders het harde rijden in het buitengebied en meldt dat op de 
Kulbergweg met regelmaat straatraces plaatsvinden. Daarvan heeft hij al meerdere malen melding 
gemaakt bij de gemeente en politie.  

3) Het waarom van de verbreding van de Kievitsweg aansluitend op de reeds verbrede Kulbergweg is niet 
duidelijk De verwachting is dat die verbreding nodig is voor de ontsluiting van dat gebied. Op termijn 
moeten in het gebied EcP zestien maneges komen met maximaal 100 paarden; Er is toen ook meteen 
glasvezel in dat gebied gelegd. Het provinciale bestuur heeft de geplande volledige verbreding van de 
Kievitweg tegen gehouden.  

4) Opnieuw wordt gemeld dat eerder gemaakte afspraken met gemeente en EcP met voeten worden 
getreden. Dit werd ook al eerder vermeld.  
 
 

6. Werkgroep Horizonvervuiling 
 

1) Frans Houwen geeft aan dat er geen nieuwe ontwikkelingen meer zijn rond het plaatsen van een 
zendmast. Ben Donders houdt dit in de gaten.  
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2) Het BLKE heeft contact opgenomen met Stichting EnergieKronenberg n.a.v. het gerucht over het plaatsen 
van windmolens en weides met zonnepanelen. EnergieKronenberg vergadert op 16 juli; daarna zullen de 
inwoners ingelicht worden over recente zaken. 

 
 

7. Informatie delen via website Dorpsraad: 
 

1) BLKE heeft op de website van de Dorpsraad Kronenberg een eigen plek gekregen waar verslagen, 
uitnodigingen, persbericht en andere relevante zaken.  Jacky Relouw is o.a. hiervoor de contactpersoon 
namens de Dorpsraad. 

2) http://www.dorpsraadkronenberg.nl/burgerinitiatiefkronenbergevertsoord/  
3) De informatie over de werkgroepen wordt aangevuld 

 
 

8. Volgende bijeenkomst 
 

1) De volgende bijeenkomst met het BLKE is op 1 oktober 
2) In het najaar, bij voorkeur in september, vinden nog extra bijeenkomsten plaats:  

a. Presentatie Piet Vullinghs over het plaatsen van poorten en borden, het wild in de Kronenbergse 
Bossen en de invloed van recreatief gebruik op dat wild. 
Presentatie Bas van de Lisdonk (gemeente) over de kaalslag door de aanleg van de eventingroute 
en het compensatieplan. 

b. Presentatie Jean Gelissen jr. over toekomstvisie en plannen van Toverland. 
 

 
9. Vragen / W.v.t.t.k. 

 
1) Neem in het gesprek met de gemeente ook de verantwoordelijk wethouder(s) mee.  
2) Inzet van social media is op dit moment beperkt tot de facebookpagina van de Dorpsraad. Is een middel 

om meer jongeren en de jongere generatie te betrekken. BKLE verkent de mogelijkheden.  
3) Er wordt toestemming gegeven voor het maken van een foto.  
4) Er zijn meer manieren om de zorgen bij de gemeenteraad onder de aandacht te brengen: 

a. Spreek de gemeenteraad toe door gebruik te maken van het burgerpodium tijdens de 
voorbereidende gemeenteraadsvergadering 

b. Normaal gesproken komen genoemde zaken als hierboven vermeld bij een vergunningverlening 
te sprake,   

c. Maar het kan ook via de Ribs (raadsinformatiebrieven) of door zelf insturen aan de Griffier. De 
eerstvolgende voorbereidende gemeenteraadsvergadering is op 25/8, de besluitvormende 
vergadering is dan op 8/9. 

5) Actiepunt voor iedereen: Meld alle overlast bij veroorzaker, gemeente via gemeente@horstaandemaas.nl  
of telefonisch en/of politie. Stuur die melding ook naar mhpwijnen@gmail.com  Alle meldingen worden 
geregistreerd zodat een feitelijk zwartboek ontstaat. Stuur door: datum, tijd, omschrijving van de overlast 
en ondernomen actie. Dank!  

 
 
 
Bijlagen: 

- Powerpoint presentatie tijdens bijeenkomst 7 juli 2020 
- WOB Verzoek Kronenbergse Bossen, 6 juli 2020 

http://www.dorpsraadkronenberg.nl/burgerinitiatiefkronenbergevertsoord/
mailto:gemeente@horstaandemaas.nl
mailto:mhpwijnen@gmail.com

