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Verslag bijeenkomst Kronenbergse Bossen  
21 september 2020 
Locatie: De Korhoen, Peelstraat 79, Evertsoord, 20.00 – 22.20 uur 
 
Aantal aanmeldingen: 76 
 
Opening 
Welkom door Frans Houwen. Presentatie BLKE  
Frans licht de aanleiding en achtergrond van deze bijeenkomst toe. Deze avond staan de vragen “wat 
is er gebeurd?” en “wat gaat er gebeuren?” centraal. Er was een agenda voor de bijeenkomst, maar 
deze is niet gehandhaafd. Wethouder Beurskens vroeg het woord tussendoor. Hetgeen leidde tot 
een heftige (maar wel faire) discussie.  
 
Presentatie Wildbeheer Eenheid Sevenum - Piet Vullinghs 
Piet Vullinghs, faunacoördinator van Wildbeheer Eenheid (WBE) Sevenum, schetst de gesprekken en 
ontwikkelingen vanaf 2013 tot heden, met als doel de rust in het gebied voor flora en fauna terug te 
brengen. Presentatie WBE Sevenum 
 
Lopende projecten: 
- Stand van de populatie reeën beheren. Op dit moment leven ca. 40 reeën in het bosgebied 

tussen Schatberg en Grandorse. Reewild is beheerde jacht. 
- Jagers in het groen: de gebruikte percelen van door Equestrian Centre de Peelbergen (ECdP) zijn 

niet teruggegeven aan de landbouw, maar ingezet voor behoud van de natuur en rustgebied 
voor patrijzen. Provincie, jagers en grondeigenaren zaaien 70 hectare speciaal in voor patrijzen 
en wilde bijen. 

- Continu zoeken naar balans tussen natuur en cultuur, in samenwerking met gemeente en andere 
stakeholders 

 
Volgens WBE Sevenum is het belang voor Kronenberg, als het gaat om behoud van gezonde en 
diverse wildstand en flora, een rustige bufferzone tussen Toverland en Grandorse. De Kronenbergse 
bossen zijn ook leefgebied van o.a. de das en raven. Insteek moet zijn niet verder zoneren1, maar 
behoud en bescherming van wat er nu is. Zoneren is geen doel op zich, maar kan helpen bij het 
ervoor zorgen dat het gebied tussen Toverland en Grandorse blijft. In de gesprekken met de 
gemeente en andere stakeholders is dit voor WBE Sevenum de inzet geweest en dat is het nog 
steeds.  
 
WBE Sevenum stelt dat de toenemende recreatiedruk door Toverland, Grandorse, de aanleg en 
straks het gebruik van de eventingroute, activiteiten door huurders van de blokhut (spokentocht), 
particulieren die in de bossen crossen met motoren en quads, georganiseerde commerciële 
activiteiten in de bossen door de Schatberg en andere organisaties, loslopende drijvende honden en 
geocaching, ervoor zorgen dat de rust in het gebied ver te zoeken is en het aanwezige wild wordt 
opgejaagd. Met als gevolg ongelukken met reeën. In periode 2013 – 2016 werden drie tot vier reeën 
per jaar afgemeld, in 2020 waren dat er al 10.  
 
WBE Sevenum benadrukt dat niet die ene jongen of meisje uit het dorp die met zijn of haar brommer 
het bos in gaat of een activiteit in de bossen door de KJEM de oorzaken zijn van die toenemende 
recreatiedruk.  

 
1 Zoneren betekent: Maatregelen gericht op het geleiden van recreanten om onderlinge hinder tussen recreatieactiviteiten 
te voorkomen en-of aanwezige natuur- en landschapswaarden te beschermen. 
Bron: https://www.encyclo.nl/lokaal/10092  (28 september 2020) 

 

http://www.dorpsraadkronenberg.nl/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2020/09/20200921-BLKE-KB-Kroeenenbergse-bos-1.3.pdf
http://www.dorpsraadkronenberg.nl/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2020/09/Presentatie-Piet-Vullinghs-21-september-2020.pdf
https://www.encyclo.nl/lokaal/10092
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WBE Sevenum wil het bos openstellen voor iedereen volgens de normale gedragsregels die gelden 
voor bosgebieden. Daarom is vanaf 2012 overleg gestart tussen de gemeente, rentmeester, 
particuliere eigenaren van de bosgronden en andere stakeholders in het gebied. Aan de hand hiervan 
is o.a. het project van het herplaatsen van borden en het plaatsen van slagbomen gestart. Met als 
doel vermindering van de recreatiedruk, zodat een rustig bosgebied ontstaat voor aanwezige flora en 
fauna. Piet Vullinghs: het was een proces van 5 stappen vooruit en 3 terug. Dit proces heeft er toe 
geleid dat de groepen met sledehonden en de (georganiseerde) quads-tours uit de bossen zijn 
geweerd. Daarnaast wordt i.s.m. Knopenlopen en Oorlogsverleden gekeken of (nieuwe) 
wandelroutes gebruik kunnen maken van het bestaande netwerk van wandelpaden. Maar er is meer 
nodig. 
 
Het herplaatsen van de borden maakt het mogelijk om te handhaven en zo excessen tegen te gaan. 
Vanaf februari 2020 is gewerkt aan het plan om 45 borden en slagbomen te plaatsen. De poorten 
worden zo geplaatst dat de doorgaande grindpaden tussen Kronenberg en Schorvenweg toegankelijk 
blijven. De zijpaden worden afgesloten met poorten in combinatie met een klappoortje zodat 
wandelaars altijd toegang hebben tot de bospaden. Het plaatsen van de poorten werkt remmend.  
Dit zal echter nooit een volledig afdoende oplossing zijn. De borden lichten de overeengekomen 
spelregels toe en biedt mogelijkheden voor handhaving.  
 
Het ontwikkelingsgebied van Toverland telt 116 ha, het ontwikkelingsgebied van Grandorse telt circa  
200 ha. De ontstane commotie door de kaalslag van de Kronenbergse bossen door de aanleg van de 
eventingroute heeft de uitvoering van de afspraken over het plaatsen van slagbomen en borden 
versneld. WBE Sevenum was op de hoogte van de aanleg van een ruiterpad/menwedstrijdenroute 
over bestaande paden, niet van de route zoals die nu is aangelegd en de massaliteit ervan. Hierbij 
doelt WBE Sevenum op de aangelegde eventingroute.  
 
WBE Sevenum roept de gemeente op: beperk het gebruik van eventingroute tot specifieke 
doeleinden. Zorg ervoor dat het aantal activiteiten beperkt is, zodat de flora en fauna zich kan 
herstellen en wordt beschermd. Maak spelregels. Piet Vullinghs: “De reeën hebben het op dit 
moment echt moeilijk. Inwoners in Horst zeggen nu “in Kronenberg kun je goed paardrijden in de 
bossen.” Dat is hetzelfde als dat iemand van Kronenberg gaat voetballen op de Meterikse 
voetbalvelden. Ook daar zijn regels voor! Stel je de vraag: moeten het bosgebied opengesteld 
worden voor deze doeleinden of wil je vooral rekening houden met behoud van flora en fauna?.” 
 
Publiek: Kunnen die borden op ooghoogte geplaatst worden, zodat de bezoeker van de bossen het 
ook ziet en de tekst kan lezen? 
Gemeente: De borden worden volgens bepaalde standaarden geplaatst. Waar nodig kan dit 
aangepast worden. Dit aandachtspunt wordt meegenomen. 
  
Publiek: Wie voert de handhaving uit?  
WBE Sevenum: Handhaving in bosgebied is onderdeel van handhaving buitengebied. Primair is de 
gemeente de handhaver als plaatser van de borden. Natuurorganisaties in Limburg hebben in een 
samenwerkingsverband afgesproken dat iedere BOA van natuurorganisaties in iedere gemeente mag 
handhaven.  
Aanvullende reactie gemeente 14/10: gemeente is niet primair handhaver. Dit is namelijk nergens 
vastgelegd.  
 
Publiek: Wanneer is het project klaar, wat is de deadline?  
WBE Sevenum: Naar alle waarschijnlijkheid einde van dit jaar.  
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Publiek: Het plaatsen van borden en poorten om de recreatiedruk terug te brengen in de bossen 
heeft geen zin als er geen afspraken worden gemaakt over het reduceren van die druk door de 
eventingroute!  
WBE Sevenum: Hierover zijn nog geen afspraken gemaakt met WBE Sevenum. 
 
Publiek: Waarom is Grandorse niet aanwezig als eigenaar van de eventingroute? 
BLKE: Iedereen is uitgenodigd en iedereen is welkom. Ik weet niet of Grandorse hiervan gebruik heeft 
gemaakt. Maar op enig moment was het maximale aantal deelnemers in verband met corona 
bereikt. Mensen op de reservelijst ontvangen ook het verslag. Blijkbaar heeft Grandorse daarvan 
geen gebruik gemaakt. N.B. In de zaal zitten wel vertegenwoordigers van de ruitersport. 
 
Publiek: Wat zijn de gevolgen van de overlast door Equestrian Centre de Peelbergen (ECdP)? 
WBE Sevenum: Dit kan (nog) niet specifiek geduid worden. Binnen WBE Sevenum kijken we naar het 
totaal in het gebied van de Schatberg tot Zuringspeel. 
 
Publiek: Afgelopen zaterdag was ik in de bossen en kwam ik twee groepen motoren tegen, 1 groep 
met 10 motoren en de andere groep met 4 motoren. Bij wie moet ik dan zijn om dit te melden?  
WBE Sevenum / Gemeente: Motorproblematiek is lastig, omdat op heterdaad betrappen vrijwel 
onmogelijk is en een achtervolging leidt tot gevaarlijke situaties. Handhaving en slagbomen plaatsen, 
vaker politie in de bossen en personen zijn staande gehouden. 
Meldpunt is politie, 0900-8844 of gemeente met verzoek tot handhaving: 077-4779777  
Meld het in ieder geval ook bij BLKE via leefbaarheidKE@gmail.com, dan maken we een 
inventarisatie. Het gaat om de excessen in te dammen, niet om incidentele activiteiten in het bos. 
Wethouder Beurskens: inzet van BOA’s is op dit moment beperkt, omdat de prioriteiten nu anders 
liggen als gevolg van corona. Het plaatsen van borden maakt handhaving en meer controle mogelijk. 
 
Publiek: Hoe voelde je je Piet, toen je zag wat die machines allemaal aanrichtte?  
WBE Sevenum: Belazerd en dat doet pijn. De gemeente zal het toch geen tweede keer meer doen! 
Veel reeën zijn verjaagd en veel mensen vroegen zich af wat is er aan de hand? Met ergeren komen 
we er niet, we moeten nu vooral richten op verbetering.  
  
Wethouder Eric Beurskens van Gemeente Horst aan de Maas  
vraagt kort het woord, waarin toegestemd wordt door Frans Houwen. Dit leidt tot een discussie die 
na 35 minuten wordt gestopt. 
- Hij onderstreept het verhaal van WBE Sevenum en geeft aan dat ze samen zijn opgetrokken om 

zaken te regelen. Hieraan wordt continu gewerkt.  
- Eventingroute komt voort uit de visie Peelbergen en Grandorse. 
- Betrokken partijen zijn verenigd in Stichting Grandorse: Stichting Ruiterbelangen Sevenum, Horse 

driving Kronenberg en ECdP  
- Organisatie Dutch open eventing heeft verzoek ingediend bij Stichting Grandorse en gemeente 

om hier grote wedstrijden te organiseren. Stichting Grandorse en gemeente hebben besloten om 
dit verzoek te honoreren.  

- De eventingroute is met gelden van de gemeente aangelegd.   
- Volgens afspraak met gemeente moeten Stichting Grandorse en EcdP 1x per half jaar de 

omwonenden informeren over plannen, activiteiten en ontwikkelingen. Door wisseling in 
bestuur en management zijn die afspraken niet nagekomen. 

- Gemeente heeft dit te laat ontdekt. Toen waren de kapwerkzaamheden al begonnen.  
- Beurskens biedt zijn verontschuldigingen aan voor de geringe en te late communicatie namens 

de gemeente. 
 

Publiek: Daar komt geen boom voor terug. Dat is een smoesje. Daar hebben we niks aan, het bos is 
weg en kan niet meer teruggedraaid worden!  

mailto:leefbaarheidKE@gmail.com
https://www.groenagendahadm.nl/files/leefomgeving/visie-de-peelbergen_def_web.pdf
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Wethouder Beurskens vervolgt zijn betoog:  
- Vervolgens is gemeente meteen in actie gekomen en in gesprek gegaan met de verschillende 

partijen. De gemeente heeft gezorgd dat de vergunningen alsnog snel in orde waren. 
- Gemeente kan het inderdaad niet terugdraaien. Ook wij zijn geschrokken van de massaliteit van 

de bomenkap.  
 
Publiek: Waarom toen niet gezegd te stoppen? 
Wethouder: De opdracht was al verstrekt en kon niet teruggedraaid worden. De eventingroute zou er 
toch komen. 
 
Publiek: Bomen worden geplant maar vervolgens gebeurt er niets en gaan de bomen dood zonder 
water. Er groeit geen enkele boom! Kijk naar de bomen aan de Kulbergweg. Waarom is niet gekozen 
om de eventingroute aan de andere kant van Grandorse te leggen? Ons bos wordt nu als decor 
gebruikt.  
Wethouder: Omdat er andere plannen zijn voor dat gebied. Bas van de Lisdonk zal die plannen 
toelichten in zijn presentatie. 
 
Publiek: Uit hetgeen we horen blijkt in alles dat de gemeente heeft gefaald. Wat gaat de gemeente 
doen om dit in de toekomst te voorkomen en het vertrouwen van de inwoners terug te krijgen?  
Wethouder: In ieder geval aan de voorkant communiceren en inwoners beter te informeren en te 
betrekken bij de ontwikkelingen. Op dit moment zijn er geen grote ontwikkelingen gepland.  
 
Publiek: Als er wel gecommuniceerd was waren er dan minder bomen gekapt? 
Wethouder: Dan was er wellicht meer rekening gehouden met de belangen van de inwoners.  
 
Publiek: Als ik het goed begrijp is de eventingroute aangelegd omdat 4 particuliere organisaties het 
bos zijn ingetrokken en een spoor van 18 meter breed hebben getrokken. Hoe kan het dat een 
particulier 18 meter brede paden kapt en als ik dat doe word ik teruggefloten. Hoe kan het gebeuren 
dat een bos met een goudgroene kwalificatie, dus nooit gekapt had mogen worden, hiervoor wordt 
ingezet. In jouw antwoord op de presentatie van BLKE in de gemeenteraad beweer je dat het bos van 
slechte kwaliteit is, waar staat dat? Wie beweert dat? Ze waren bezig en hoe kan het dat dit niet is 
gestopt: dat moet toch aangevraagd zijn bij de provincie. Het kan toch niet zo zijn dat dit ongestraft 
plaats vindt. Moeten wij dit betalen? Waar komt dat geld vandaan voor de compensatie? 
Fijn dat ze terug geplant worden. Maar regel dan ook in het contract met degene die de aanplant 
gaat doen een onderhoudsplicht. Geen water erbij betekent dode bomen.  
Wethouder: Op het moment dat er gekapt werd is afgestemd of er een kapmelding was gedaan. Dat 
bleek niet zo te zijn. Die kapmelding is direct na de start van de kapwerkzaamheden gedaan. Aan de 
voorkant is gesproken over de aanleg van de route. Toen het kappen begon is de regie door de 
gemeente overgenomen en is alsnog de communicatie met belanghebbenden opgestart. 
De financiering voor de aanleg en compensatie komt uit verschillende potjes: grondprijs, subsidie 
provincie en gemeente. Grandorse betaalt een x bedrag voor huur.  
Publiek: Maar de revenuen uit de eventingroute zijn voor Grandorse. Uiteindelijk kost hen dat geen 
euro. De huurinkomsten voor de gemeente voor 3 of 4 wedstrijden per jaar dekken die kosten niet 
voor die compensatie. Dat gaan wij als inwoners dus betalen.  
Aanvullende reactie door gemeente 14/10: tijdens de avond werd 18 meter breedte van de 
aangelegde eventingroute genoemd, maar het is 12 meter.  
 
Publiek: Gemeente moet transparant zijn over kosten en financiering. Om meer inkomsten te 
generen zijn meer activiteiten nodig. Dat betekent meer overlast voor de omwonenden, inwoners, 
flora en fauna.  
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Wethouder: Het aantal activiteiten op jaarbasis is beperkt omdat de ondergrond dit niet kan hebben. 
Op hoogste niveau van 5 sterren vinden maximaal 3 – 4 wedstrijden per jaar plaats.  
Publiek: Maar er mogen ook andere activiteiten plaats vinden, bijvoorbeeld onder begeleiding 
trainen.  
Wethouder: Op dit moment liggen er vier aanvragen voor wedstrijden bij de gemeente. Er zijn nog 
geen concrete aanvragen voor trainingen. Maar dat zou eventueel wel kunnen.  
 
Publiek: Het aantal activiteiten moeten aan een maximum gesteld worden. Hierover moeten 
afspraken gemaakt en vastgelegd worden met Stichting Grandorse en andere belanghebbende 
partijen.  
Wethouder: we willen hierover verder in de toekomst ook afspraken maken. Maar we willen eerst 
even kijken hoe e.e.a. zich ontwikkeld, waarbij de bodemgesteldheid een zeer belangrijke en 
mogelijk ook beperkende voorwaarde is voor gebruik.  
 
Publiek: Hoe kan het dat niemand zich hiervoor moet verantwoorden, dan dit zomaar kan gebeuren 
zonder enige consequenties voor de verantwoordelijke mensen! Een hele groep inwoners is geraakt. 
Een particulier/ondernemer/aannemer die dit had gedaan zou een dwangsom opgelegd worden.  
Wethouder: volgens mij sta ik hier ter verantwoording namens de Gemeente 

 
BLKE: Een belangrijk deel van de gestelde vragen komen ook terug in het WOB verzoek ingediend bij 
de gemeente. Op 8 september zijn de antwoorden op die vragen ontvangen. Deze worden binnen de 
werkgroep Kronenbergse bossen besproken en met de wethouder en betrokken ambtenaren. Dat 
koppelen we terug met de deelnemers van BLKE. 
 
WBE Sevenum: Ter aanvulling op de vraag wie bepaalt of de bossen van slechte kwaliteit zijn.  
Wethouder/gemeente:  Het beheer is in handen van de Bosgroep, in opdracht van de gemeente. Zij 
onderzoeken ook de conditie van de bomen. Uit dat onderzoek blijkt dat bomen in de Kronenbergse 
bossen een slechte conditie hebben als gevolg van droogte en aantasting door ziektes door o.a. 
kevers.  
Publiek: Daarvan worden kerstdennen ziek, niet de dennen in de Kronenbergse bossen. 
Wethouder/Gemeente:  In het compensatieplan komt een gevarieerd bos terug dat meer bestand is 
tegen de klimatologische ontwikkelingen. 
 
Wethouder Beurskens verlaat de zaal vanwege verplichtingen elders. Frans Houwen bedankt hem 
voor zijn aanwezigheid en bijdrage. 
 
Presentatie Bas van de Lisdonk, gemeente Horst aan de Maas 
Sinds 2014 medewerker groenbeheer bij de gemeente Horst aan de Maas als. Bas neemt namens 
gemeente Horst aan de Maas de toehoorders mee naar wat er is gebeurd en wat er gaat gebeuren 
m.b.t. compensatie. Presentatie Gemeente Horst aan de Maas: de groen-blauwe inpassing 
Grandorse gebied. 
 
Bas onderschrijft het doel dat het creëren van rust in het Kronenbergs bosgebied al lang een hoge 
prioriteit heeft en onderkent dat het proces inderdaad vijf stappen vooruit en drie stappen terug 
was. De ontstane commotie bracht alles in sneltreinvaart.  

 
De aanleg van de 5* eventingroute is gehouden aan randvoorwaarden die Bas toelicht in zijn 
presentatie. Het oefenparcours is op het perceel tussen Peelstraat en Schorvenweg in de richting van 
Toverland. Dat oefenparcours ligt niet in de bossen.  
Daarnaast licht hij toe hoe de route er verder uit komt te zien en laat hij afbeeldingen zien van de 
beoogde poorten. De poorten hebben verschillende formaten en worden voorzien van een slagpoort 
(klaphek), zodat de wandelaar altijd toegang heeft tot de bossen.  

http://www.dorpsraadkronenberg.nl/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2020/07/20200706-WOB-verzoek-Kronenbergse-bossen-BLKE.def_.pdf
http://www.dorpsraadkronenberg.nl/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2020/09/Presentatie-Bas-van-de-Lisdonk-21-septemer-2020.pdf
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Het terrein blijft het hele jaar rond openbaar toegankelijk voor wandelaars. De paden worden 
afgesloten door middel van de poorten. De hoogte en plaats van de poorten worden in overleg met 
BLKE en WBE Sevenum bepaald.  
 
Publiek: De borden staan te hoog, nu niet te lezen dat honden niet mogen loslopen.  
Gemeente: het gaat niet om die ene hond die netjes bij je blijft lopen, maar vooral om (jacht)honden 
die gaan drijven en hun jachtinstinct volgen. Dat leidt tot onwenselijke verstoring van het wild. Het 
plaatsen van borden en poorten is afgestemd met BLKE, WBE Sevenum en de particuliere 
grondeigenaren die in zijn algemeenheid enthousiast reageerden op de plannen. 
 
Publiek: Gaat het om poorten van 6 en 4 meter? Toch niet naast elkaar plaatsen! Dat is toch niet 
nodig. Een ambulance kan ook door een opening van 4 meter. 
Gemeente: De poorten worden naast elkaar geplaatst en die 6 en 4 meter zijn nodig.  
Wandelroutes, zoals Oorlogsverleden en Knopenlopen, zijn daar waar nodig hersteld. Mochten nog 
aanpassingen nodig zijn dan hoort de gemeente dat graag. In het vervolgtraject wordt in 
samenwerking met BLKE, Groengroep, Knopenlopen en Oorlogsverleden gekeken of verdere 
bundeling van wandelpaden mogelijk is om een zo rustig mogelijk bosgebied te creëren voor de nog 
aanwezige fauna en flora. De wens van Oorlogsverleden om op een bepaalde plek een monument te 
plaatsen wordt door de gemeente gehonoreerd in overleg met stichting Oorlogsverleden. Bepaalde 
oude paden verdwijnen aanplanting en op den duur door begroeiing.  
 
Gemeente: De Kronenbergse bossen is voor een belangrijk deel in particulier bezit en zijn natuur-
technisch gezien geen topper. Aanpassing van de bossen is nodig voor de toekomst vanwege de 
toenemende droogte en ander klimatologische gevolgen. Gemeente is al bezig om hiervoor een plan 
te maken. Grondwaterstand zakt enorm, met grote droogte tot gevolg. De CO2 uitstoot zorgt voor 
verrijking en verzuring van de bodem. Dat levert op den duur problemen voor het behoud van de 
bomen.  
 
Publiek: De manier waarop je (Bas) praat over de (kwaliteit van) de Kronenbergse bossen doet pijn. 
Wil je niet meer laatdunkend over onze bossen te praten? 
Gemeente: Het is zeker niet mijn bedoeling om jullie onnodig te kwetsen. Ik zal voorzichtiger zijn in 
mijn uitspraken en dit niet meer doen. Bas hield woord. 
 
Gemeente: Het rooien van bossen mag, mits het is gemeld via een kapmelding. Een kapvergunning is 
niet meer nodig, ook niet voor particulieren, wel een meldingsplicht. Op de gekapte goud-groene 
natuur (compensatiefactor 1.6) staat de verplichting van compensatie binnen drie jaar. Toen 
Grandorse begon met kappen van de bomen, was er door Grandorse geen kapmelding gedaan. De 
start was illegaal. Vervolgens heeft de gemeente in overleg met het provinciaal bestuur en Grandorse 
de noodzakelijke randvoorwaarden voor de aanleg van de eventingroute geregeld. De gemeente 
werd opdrachtgever.  
 
Publiek: Als wij willen kappen staat handhaving meteen op de stoep om de kap te stoppen! 
Gemeente: Een kapvergunning is niet meer nodig, ook niet voor particulieren, wel een 
meldingsplicht. In bepaalde situaties o.a. bij karakteristieke landschapselementen of bij 
monumentale bomen is een kapvergunning wél nodig. 
 
Gemeente: Het compensatieplan laat zien op welke manier de gekapte goud-groene natuur 
gecompenseerd wordt door een toekomstbestendig bos. Hierin is ook een dassenplan opgenomen. 
De provincie verleent de goedkeuring voor het compensatieplan. Eerste versie vooralsnog niet 
goedgekeurd. Op dit moment is er overleg tussen gemeente en provincie over de verschillen in 
inzicht over de aanplant.  
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Publiek: Waarom discussie? Rooien van bossen is toch gewoon terug planten van bos!  
Gemeente: De gemeente wil in de compensatie diversiteit realiseren om zo een zo optimaal (meer 
biodiversiteit en klimaatbestendige natuur) mogelijk gebied te realiseren voor flora en fauna: 
middenin het te beplanten perceel bos, buitenom een zoom struikgewas en bloemen: 5 meter kruid, 
10 meter struik, rest bomen.  
Publiek: Uit de toelichting op het plan blijkt niet waar het gekapte Kronenbergse bos in Kronenberg 
terugkomt. Het bos- en leefgebied van de Kronenberger moet gecompenseerd worden! De 
gemeente geeft de opdracht tot die compensatie, maar wie gaat die compensatie betalen? De 
inwoners van Horst aan de Maas of uit de opbrengsten van Grandorse! 
BLKE: Deze vragen staan ook in het WOB verzoek  
Gemeente: Hoewel de gemeente Peelbergen het ziet als 1 gebied, zijn de aanplant in het gebied bij 
de Zuringspeel, het project Peelloop en de aanplant tussen Grandorse en Middenpeelweg geen 
onderdeel van de compensatie die moet plaats vinden als gevolg van de kaalslag van de 
Kronenbergse bossen. Deze compensatie was nl. al gepland, voordat de Kronenbergse bossen 
werden gekapt en komt voort uit de aanleg van EcdP en Grandorse. Dat geldt ook voor de aanleg van 
die 15 ha naast de Middenpeelweg in America. De ruim zes hectare gekapt Kronenbergs bos komt 
elders terug. Waar de aanvullende compensatie komt is nog niet inzichtelijk, omdat het definitieve 
compensatieplan nog opgesteld moet worden. Voor alle activiteiten waar compensatie voor nodig is 
wordt een totaal compensatieplan opgesteld. De 15 ha aan de Middenpeelweg maakt onderdeel uit 
van het totale compensatieplan. Ook wordt 4 ha. langs de Golfhorst aangelegd en 5 tot 6 ha. tussen 
Kronenberg en Grandorse. In totaal wordt de komende periode (2020-2021) dus circa 25 ha nieuwe 
natuur ontwikkeld. 
 
 
Publiek: Wat is de compensatie die hier in Kronenberg plaats vindt? 6 ha betekent met 
compensatiefactor van 1.6 ruim 10 ha terug laten komen!  
Gemeente: In het najaar wordt gestart met een deel van de compensatie van de Kronenbergse 
bossen in het gebied tussen Peelstraat en Driekuilenweg, naast de beek (groene vlak op kaart). Dat is 
een harde garantie. Echter dit is niet toereikend voor de totaal te compenseren hectares.  
Het project Peelloop is blauw-groen gebied, direct naast en achter ECdP. Dat wordt een 
natuurgebied met buffers voor wateropvang bij piekbuien. Ook bedoeld om de watervoorziening in 
het gebied beter te reguleren door het water niet direct naar de Maas te laten stromen, maar in het 
eigen gebied te houden.  
Publiek: Grandorse komt dus in een fantastisch natuurgebied te liggen! 
Publiek: Stop met het diskwalificeren van het bos. Het zal natuur technisch misschien niet goed zijn, 
maar het heeft voor ons als inwoners een belangrijke waarde als het gaat om leefbaarheid.  
 
Publiek: Wat ik mis in het verhaal is op welke manier de inwoners van Kronenberg meegenomen 
worden in het ontwerp en vaststellen van het compensatieplan. Ik hoor alleen gemeente en 
provincie die het compensatieplan maken. Er is al een plan geweest zonder dat de mening van de 
Kronenbergers werd meegenomen. Dat is afgewezen. Hoe wordt de mening van de Kronenbergers 
meegenomen in de verdere planvorming?  
Gemeente: Afspraak (13 mei) is dat er overleg is met de werkgroep Kronenbergse bossen van BLKE 
en andere belanghebbenden. De mening van Kronenbergers kan meegenomen worden onder 
bepaalde (financiële) voorwaarden en (wettelijke) kaders die vastliggen. BLKE beslist niet.  
 
Publiek: Aan welke gebieden voor die verplichte compensatie wordt nog meer gedacht in 
Kronenberg, naast het gebied tussen Peelstraat en Driekuilenweg?  
Gemeente: Dat deel van de compensatie in Kronenberg is nog niet rond. Dit moet nog bepaald 
worden. Eerdere plannen kunnen niet doorgaan omdat er geen overeenstemming is bereikt met de 
grondeigenaar.  
Andere geplande acties die niet onder de compensatie vallen in het gebied zijn:  

http://www.dorpsraadkronenberg.nl/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2020/07/20200706-WOB-verzoek-Kronenbergse-bossen-BLKE.def_.pdf
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- De grondwal en sloot naast de commerciële zone naast ECdP worden verlegd. Daarnaast 
wordt een blauw groene zone gerealiseerd 

- Gele gebieden worden en zijn ingezaaid 
- Watersystemen: Buffers evenwijdig aan Midden Peelweg; infiltratie, verbetering kwaliteit  
 

Publiek: Nemen jullie in de plannen ook de bever mee?  
Gemeente: De bever komt in dit gebied niet voor. Wel op andere plaatsen in Kronenberg en Horst 
aan de Maas.  
 
Publiek: Maak de buffer tussen Toverland en Grandorse groter en dikker om zo ook de 
geluidsoverlast te verminderen voor inwoners van Kronenberg.  
Gemeente: zo’n zogenaamde buffer vermindert niet de (geluids)overlast.  
 
Publiek: Om te vissen in de visvijver heb ik een dagpas nodig, als ik overnacht in een hotel moet 
toeristenbelasting betalen, als de toekomstige ruiters gebruik willen maken van de eventingroute 
moeten zij ook gaan betalen. Waarom wordt niet nagedacht over een terugverdienmodel waarbij de 
gebruiker betaalt?  
Denk bij het vaststellen van het compensatieplan aan de toekomstige natuurgebruiker: de jonge 
generatie van nu. Plant een belevingsbos waar kinderen genieten van en leren over de natuur. Laat 
in de winter een stuk land onderlopen en creëer zo een schaatsbaan voor de kinderen uit het dorp.  
Met het beplanten van de overbodige paden verdwijnt de charme van het bos met die kleine paden. 
Nu zijn het alleen grote paden. Wat blijft en wat gaat niet weg?  
Hoeveel trainingen gaan er plaatsvinden. Het feit dat het hier om een 5* parcours gaat betekent dat 
de eventingroute voor alle niveaus geschikt is.  
De geplaatste hindernissen zijn veel te hoog voor de niet geoefende ruiter.  
 
Groengroep: geeft aan dat ook zij geschrokken zijn van wat er is gebeurd in de Kronenbergse bossen. 
Ze waren bij aanvang van de plannen betrokken.  
Belangrijk is nu te kijken naar wat hebben we aan bos en waar en hoe wordt de kaalslag 
gecompenseerd. Daarnaast is het vastleggen van de gemaakte afspraken over de compensatie, 
beheer en andere relevante zaken van belang, zodat niet over een x-aantal jaren andere partijen 
alsnog andere zaken gaan doen dan is afgesproken. Hoe kunnen we het maximaal haalbare in 
kwaliteit en kwantiteit realiseren?  
 
Publiek: Begrijp ik het goed dat in de te compenseren gebieden geen bomen worden geplant? Kan 
het weidegebied naast het gebied dat nu op de planning staat om aangeplant te worden ter 
compensatie dienen? Hier in Kronenberg wordt het bos weggehaald en kilometers verder komt de 
compensatie. Daar hebben we niks aan. De compensatie moet hier plaats vinden!  
Gemeente: Er worden bomen terug geplant van een bepaald formaat. Dat zijn geen grote dikke oude 
bomen, omdat de kans dat die overleven kleiner is. Daarnaast wil de gemeente een grotere 
diversiteit creëren in een toekomstbestendig bos. Het geduide weidegebied is eigendom van 
Staatsbosbeheer en moet vooral zo blijven.  
 
Publiek: Het plan bij Loohorst (Nu Center Parcs Limburgse Peel) is er toch al jaren?  
Gemeente: Het plan dat er nu ligt is zo’n 9 maanden oud. Bij Bas is niet bekend of er al eerdere 
plannen lagen voor dit gebied.  
 
Publiek: Op dit moment vindt er opnieuw onderhoud (dunning) plaats in bossen. 
Gemeente: dat gaat om onderhoud in bos in particulier eigendom. 
Publiek: Het resthout van dat onderhoud blijft allemaal liggen in de bossen. Daardoor neemt de het 
gevaar op bosbrand toe, mede door de droogte.  
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Gemeente: Deze discussie speelt al langer, maar het laten liggen van het resthout heeft een 
belangrijke meerwaarde voor de fauna in het bos.  
Publiek: Het laten liggen van het resthout zorgt er ook voor dat de kleine paden niet meer bereikbaar 
zijn.  

 
Publiek: Aan de kant waar de bomen zijn weggehaald, wordt niet gecompenseerd?  
Gemeente: Is het wenselijk meer bos te planten bij Toverland? Laten we samen de zoektocht 
aangaan. Wat we nu in het najaar gaan doen is nog onvoldoende voor de verplichte compensatie. 
 
Publiek: De overlast van de buren tegen gaan door een buffer te maken. Toverland wil steeds meer in 
plaats van minder. Gemeente Horst aan de Maas heeft de grond geschonken aan Toverland? Geld is 
nog niet binnen, maar Toverland maakt al wel gebruik van de grond.  
Als we geen tegenwind bieden wordt het alleen maar meer en meer. Een fysieke buffer is misschien 
geen oplossing voor de overlast door het vuurwerk, geluid en de toenemende recreatiedruk, maar is 
wel een grens. Tot hier en niet verder.  

Aanvullende reactie gemeente 14/10: Grond is niet geschonken. Toverland heeft een 
koopovereenkomst en betaald hiervoor tot het moment van daadwerkelijk overdracht een 
rentevergoeding aan de gemeente. 
 
BLKE: Toverland komt terug op de agenda in een aparte bijeenkomst op 12 oktober. 
 
Publiek: Hoe gaat de gemeente de overlast reguleren als er honderden mensen in die bossen komen? 
Worden bepaalde voorwaarden in vergunningen vast gelegd. Hoe gaan jullie dat handhaven en 
regelen? Denk hierbij aan zwerfafval in de bossen, paardenvijgen etc.  
Gaat de gebruiker opruimen?  
 
Publiek: De aanleg van de eventingroute zorgt voor grote brede paden en open vlaktes in het 
bosgebied. Dit verhoogt het risico op omvallen van bomen door stormen en onveilige situaties 
waardoor het bos niet meer toegankelijk is.  
 
Gemeente: Compensatie moet binnen drie jaar gerealiseerd zijn en na drie jaar verplicht onderhoud 
en eventueel herplanten. In het compensatieplan zoeken naar maximale mogelijkheden binnen de 
bestaande kaders. De gemeente onderstreept dat het maken van het compensatieplan al eerder had 
moeten plaats vinden.  
 
De discussie wordt gestopt door Frans Houwen om 22.20 uur; bijna 1 uur later dan gepland. We zijn 
nog lang niet uitgepraat, maar voor nu was het lang genoeg geweest. 
Frans dankt namens BLKE de sprekers en iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en inbreng. Het 
verslag en de presentaties worden verstuurd aan de aanwezigen en komt beschikbaar via de website 
van Dorpsraad Kronenberg: http://www.dorpsraadkronenberg.nl/kronenbergse-bossen/ 
 

 
 
 

-  
 
 

http://www.dorpsraadkronenberg.nl/kronenbergse-bossen/

