
een verder relatief monotoon bosgebied…?



Natuur is hoe je er naar kijkt



Aanleggen en 
beheren van natuur

Beheer van 
wilde dieren

Wildbeheer in Sevenum



Ook in de Kronenbergse bossen is het belangrijk deze balans te bewaren



Het belang van de Kronenbergse bossen

T O V E R L A N D E Q U E S T R I A N

Zoveel mogelijk rust voor dit gebied ter behoud van de nog aanwezige flora en fauna.

Niet verder zoneren, gebied is te klein de huidige druk is al meer dan genoeg.

behoud een bufferzone 
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Forse toename recreatiedruk in het bosgebied



Toename van druk leidt tot toename ongevallen met wild



Om het bos voor iedereen bos te laten zijn 

zijn spelregels in de omgang met de natuur

voor iedere partij noodzakelijk



Overleg met rentmeesters en gemeente is belangrijk 
voor het vastleggen van de spelregels

▪ Brieven geschreven

▪ Veel gebeld

▪ Overleg op het gemeentehuis maar ook in het veld

▪ Betrokken ambtenaren leren kennen

▪ Alle wethouders en burgemeesters gesproken

Veel begrip. 

5 stappen vooruit.

3 stappen terug.



Kernpunt van het overleg was/is het reduceren van 
“druk” in de bossen.

Plaatsen van borden en slagbomen

▪ Werend effect

▪ Bezoekers attenderen op spelregels in het bos

▪ Controlerende instanties (politie en Boa’s) 

mandaat te geven voor handhaving

Februari 2020: overleg op gemeentehuis: plan voor borden en slagbomen besproken, 
inclusief plan voor 1 paardenroute

Maart 2020: start aanleg “eventing route” buiten het besproken plan



Compensatie in andere buitengebieden is geen 
oplossing voor een overdruk probleem in Kronenberg

Compenseer het verlies van rust in de Kronenbergse bossen, door maatregelen die de 
rust in de Kronenbergse bossen ten goede komen:

Mogelijke oplossingen:

▪ Ondanks de “eventing route” moeten de doelstellingen van het februari 2020 overleg 
bereikt worden: beperk toegang tot de bossen voor verdere recreatie (slagbomen, 
borden, toezicht/handhaving)

▪ Beperk het gebruik van de “eventing route” tot het specifieke doeleind, enkele malen 
per jaar. Vermijd het gebruik van het parcours buiten deze periode door extra 
barrières.



Samen vinden we oplossingen, en blijft het bos 
natuurlijk toegankelijk

▪ Sledehonden zijn weg

▪ Geen georganiseerde quadtours meer

▪ Spokentochten/droppings worden niet meer 

vanuit het jeugdgebouw gefaciliteerd

▪ Eerste borden zijn geplaatst en slagbomen 

volgen



Bedankt, nog vragen?

Piet Vullinghs, Faunacoördinator en Bestuurslid 
Wildbeheereenheid (WBE) Sevenum


