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Verslag overleg Kronenbergse Bossen 
3 december 2020 
 
Locatie: MSTeams vergadering 
Tijd: 19.00 – 20.15 uur 
Aanwezig: Gemeente:  
 Cindy in ’t Zandt en Bas van de Lisdonk 
 
 BLKE, werkgroep Kronenbergse bossen: 
 Freek Driessen, Leo van Horen, Frans Houwen (notulist) en Rieky Sturme 
Afwezig: -- 
 
1. Opening 

Rieky is voorzitter. Het gesprek vindt plaats in een ontspannen sfeer, hoewel de meningen enkele 
keren flink uit elkaar liggen. 

 
2. Manier van communiceren 

Cindy stelt voor om regelmatig te overleggen i.p.v. steeds te reageren op schriftelijke vragen en 
voorstellen. Het BLKE vindt dit een prima voorstel. 
We spreken af dat we elkaar normaliter iedere 2e donderdag van de maand zullen spreken. De 
eerstvolgende vergadering vindt plaats op donderdag 14 januari om 19.00 uur. 
 

3. In feite bevatten de verslagen van het BLKE van de (interne) overleggen op 5 oktober en 19 
november alle onderwerpen die het BLKE wil bespreken. Beide verslagen zijn tijdig naar Cindy en 
Bas gestuurd. 
Vanaf dit moment in de vergadering worden de onderwerpen in de verslagen na elkaar 
doorlopen. 
 
Afronden plaatsen borden en hekken 
Bas meldt dat het plaatsen van de borden en hekken vrijwel afgerond is. Er wordt nu draad 
geplaatst aan weerszijde van de hekken. Bas wil graag samen met het BLKE beoordelen of de 
voorlopige keuze definitief kan worden. Dit geldt ook voor de vraag hoe ver de poortjes open 
moeten kunnen. Inmiddels is hierover contact geweest tussen het BLKE en de Gemeente. 

Er heeft een rondgang plaatsgevonden door de bossen met Bas, Freek en Piet Vullinghs 
m.b.t. de proef met de afrastering. Zowel de leden van de werkgroep Kronenbergse 
bossen van het BLKE als van de zijde van de specialisten op het gebied van het aanwezige 
wild (jagers) is er ook weinig aan te merken. Het zogenaamde kleinwild kan er 
gemakkelijk onderdoor en de kans dat een vluchtend ree in de afrastering blijft hangen is 
erg klein. Kortom, de proef is geslaagd. Dit is inmiddels doorgegeven aan de Gemeente 
zodat ze z.s.m. de rest van de afrastering kunnen plaatsen. 
 
Het BLKE merkt op dat de “afsluiting” slechts betrekking heeft op een gedeelte van het 
bos. Er was afgesproken dat het gehele bos rond 1 december afgesloten zou zijn. Cindy 
en Bas zeggen dat alle gesprekken tot nu toe uitsluitend betrekking hadden op het 
betreffende gedeelte van het bos. Het BLKE zal aantekeningen van eerdere overleggen 
raadplegen en dit onderwerp in het volgende overleg op de agenda zetten. 
De inrichting van het 2e gebied, het gedeelte tussen de visvijver en de 
Helenaveenseweg, is ook besproken tijdens de rondgang. Bas gaf aan dat ze via de 
Bosgroep alle particulieren hebben aangeschreven. Er is duidelijk aangegeven dat ons 
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standpunt nog steeds is zoals aangegeven op ons laatste overleg, namelijk dat we de 
druk erop willen houden om dit zo snel mogelijk gerealiseerd te hebben.  
 
Compensatieplan 
De rentmeester, die o.a. de contacten onderhield met de boseigenaren, heeft zich 
teruggetrokken. Bas heeft dit indirect vernomen. Bas meldt dat hij niet weet wat hiervan de 
consequenties zullen zijn m.b.t. de planning. Het BLKE zegt dat het aan de Gemeente is om de 
planning te halen; als daar een extra hindernis ontstaat moet de Gemeente die oplossen. 
Bas heeft inmiddels contact gezocht met de Bosgroep, met het verzoek de betreffende taken op 
zich te nemen. Inmiddels is bekend dat de Bosgroep Ja heeft gezegd en al actie heeft 
ondernomen. 
Het BLKE had percelen voorgesteld om te dienen als compensatie. Bas meldt dat men moet 
voldoen aan bepaalde criteria die worden bepaald door de Provincie. Onder andere moet er 
sprake zijn van ecologische verbinding en moeten de aanplantingen ten goede komen aan de 
natuur. Een bufferfunctie tussen Toverland en de Kern van Kronenberg is hieraan ondergeschikt. 
 
Dit laatste punt baart het BLKE zorgen. Indien de compensatie voornamelijk zal plaatsvinden in 
de omgeving van het Equestrian Centre de Peelbergen, Grandorse beloond worden ten koste van 
Kronenberg. Het bos is gekapt voor Grandorse en juist bij ECdP vindt de compensatie plaats. 
“Ons” bos krijgt weinig aandacht en het voelt niet goed als juist Grandorse beloond wordt. 
 
Bas meldt dat de gesprekken met een aantal grondeigenaren gestopt is, omdat ze buitengewoon 
hoge prijzen vroegen. Het betreft hier gebieden redelijk dicht bij de kern van Kronenberg. 
 
Met betrekking tot het compensatieplan bestaat behoorlijk veel onduidelijkheid en het is 
belangrijk dat de verwachtingen kloppen. Dit onderwerp komt beslist weer aan de orde in de 
volgende vergadering. 
 
Overzichtskaart 
Het BLKE heeft behoefte aan een kaart van het gehele gebied. Hierop kan de Gemeente 
aangeven waar de compensatie zal plaatsvinden. Bovendien kan aangegeven worden hoe alle 
routes lopen en welke zullen verdwijnen. Op deze wijze is het mogelijk een beeld te krijgen hoe 
het gebied er over 3 jaar en later mogelijk uit zal zien. 
Zowel Cindy als Bas zeggen dat ze het op prijs stellen om met betrokkenen in gesprek te blijven 
om gezamenlijk keuzes te gaan maken. 
 
Cindy heeft de concept kaart volgens afspraak naar het BLKE gestuurd. Het BLKE zal de kaart 
beoordelen en met voorstellen komen. 
 
Bos voor rust en/of recreatie? 
Het is opgevallen dat wethouder Beurskens en Bas niet dezelfde termen gebruiken als het gaat 
over de toepassing en gebruik van de bossen. 
Bas meldt dat alle natuurgebieden opengesteld moéten worden voor recreatie, tenzij het 
stiltegebieden zijn. Recreatie zal altijd in meer of mindere mate zorgen voor overlast. We zijn het 
er over eens dat het rustiger moet worden in de Kronenbergse bossen. 
 
Handhaving 
Wie gaat de handhaving verzorgen als alle hekken zijn geplaatst? 
Het BLKE is verbaasd dat zowel Cindy als Bas hier geen direct antwoord op hebben. Frans vindt 
het vreemd dat het argument voor het plaatsen van borden en hekken steeds is geweest dat “er 
dan beter gehandhaafd kan worden”. Het zal er op neer komen dat het blijven melden van 
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overtredingen bij zal dragen aan meer actie van de politie en BOA’s op dit punt. Cindy verwijst 
naar een artikel in een Brabantse krant waar de politie bekeuringen heeft uitgedeeld. Cindy heeft 
het artikel inmiddels doorgestuurd naar het BLKE. 
 
Freek meldt dat er twee zelfgemaakte paadjes zijn waar crossers gebruik van maken. Bas is 
hiervan op de hoogte en deze zullen meteen aangepast worden. Beide locaties zijn besproken 
tijdens bovengenoemde de rondgang. 
 
Keuze aanplanting 
Het BLKE was enigszins verbaasd over de keuze van de aanplant volgens de offerte van 
Dolmans/Monsdal. 
Bas meldt dat er bewust is gekozen voor veel verschillende soorten om te zien hoe ze zich 
ontwikkelen. Het is een proef in een bosgebied met zandgrond, waarbij we te maken hebben 
met een klimaatsverandering. 
 
Eigenaar en beheer eventing route. 
De Gemeente is eigenaar van de eventing route en voert momenteel een gedeelte van het 
beheer uit, maar Grandorde doet ook al een groot gedeelte van dit werk. In de toekomst zal het 
beheer vooral door Grandorse uitgevoerd worden. 
Bas zegt nogmaals dat de eventing route uitsluitend bedoeld is voor georganiseerde 
evenementen en niet voor huis, tuin en keuken zaken. Dit zou de Gemeente ook niet toe kunnen 
staan vanwege de aansprakelijkheid; er zijn gevaarlijke hindernissen. 
Er zijn aanwijzingen dat Dutch Open Eventing in financieel slecht weer verkeert. Omdat deze 
organisatie wedstrijden zal organiseren, vraagt het BLKE zich af wat de mogelijke consequenties 
zijn. Cindy meldt dat het type wedstrijden bepaalt wie voor de organisatie zorgt. 
 
Afspraak Grandorse – Gemeente – BLKE 
Het feit dat er nog steeds geen vergadering is georganiseerd door de Gemeente, komt door een 
fout op het secretariaat van de Gemeente. Cindy zegt toe dat ze hier nu toezicht op zal houden. 
Het BLKE heeft hierover niks meer vernomen. 
 
Bomkrater 
Frans heeft zich erg boos gemaakt over het feit dat iemand een bomkrater vernield heeft. Bas is 
het met Frans eens, “je gaat niet zomaar een monument vernielen”. Bas zegt dat dit gebeurd is 
door iemand die de eventing route (mee) beheert. De betreffende persoon is hier op 
aangesproken en heeft zijn excuses aangeboden. 
De bomkrater is inmiddels hersteld. Nou ja, een aangetast monument kun je natuurlijk nooit 
helemaal herstellen. 

 
 

 
 


