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Recreatie-zonering nog steeds niet goed geregeld 
 
Zoneringsplan van SBB moet worden aangepast 
In december 2017 schreven wij in onze nieuwsbrief dat SBB de opdracht had gekregen om 
een recreatie-zoneringsplan op te stellen voor de Peelvenen. Dit was omdat WBdP met 
succes een zienswijze had ingediend op het ontwerp Natura2000-Beheerplan voor de Peel, 
onder andere op het onderwerp recreatie. 
In onze nieuwsbrief van mei 2018 deden wij verslag van 
ons commentaar op het zoneringsplan van SBB. Ons 
belangrijkste punt van kritiek was dat de omgeving van de 
Peel, waarnaar de recreatie zou kunnen worden afgeleid 
van de Peel zelf, niet bij het plan betrokken is. Ook is het 
plan o.i. te veel een 'vlekkenplan', wat het lastig maakt om 
uit te maken waar welke vorm van recreatie al of niet 
toegestaan is.  
Hiernaast ter herinnering nog even een plaatje uit het plan 
van SBB. 
Het plan van SBB moest nog door de provincies worden 
goedgekeurd en daarna worden opgenomen in het 
Natura2000-Beheerplan. Lang vernamen we hieromtrent 
niets. Afgelopen voorjaar kregen we te horen dat de 
goedkeuring er nog niet is. SBB dient het plan op 
onderdelen aan te passen. Binnenkort waarschijnlijk meer daarover.  
 
Concept plan van Van Nuland voldoet niet aan de opdracht 
In de Integrale Gebiedscommisie Peelvenen (IGC) hadden de vertegenwoordigers van de 
natuur- en milieugeleding (verder: 'natuurgeleding') al jarenlang geijverd voor een 
recreatieplan dat ook de omgeving van de Peel beschouwt. Nadat dit in het SBB-plan 
desondanks niet gebeurd was, werd in de IGC besloten dat er hiertoe een aanvullend plan 
gemaakt dient te worden. De opdracht hiertoe werd verleend aan bureau 'Van Nuland en 
partners'. Begin juni kwam Van Nuland met een concept hiervoor.  
De natuurgeleding binnen de IGC       
-waaronder WBdP- is van mening dat 
met dit concept niet aan de opdracht 
voldaan wordt!  
De omgeving van de Peel wordt, 
ondanks de opdracht hiertoe, 
opnieuw amper bij het zoneringsplan 
betrokken, is ook nu weer het 
hoofdpunt van kritiek. Te veel wordt 
het accent gelegd op nieuwe 
recreatie-initiatieven binnen de al 
onder druk staande Peelvenen. 
Zo stelt de natuurgeleding o.a. dat de 
voorgestelde 'alternatieve fietspaden' 
op het kaartje hiernaast niet 



geoorloofd zijn, vanwege de noodzaak van rust in de nieuwe natuur, die als foerageergebied 
door vogels wordt gebruikt. 
De natuurgeleding maakt verder onder andere bezwaar tegen: 
- een fietspad op de compartimenteringskade aan de oostzijde van de Helenavaart, 
- een verhard fietspad tussen de Driehonderd Bunders en de Horster Driehoek in de 

Mariapeel, 
- een uitkijktoren tegen het Deurnes Kanaal, in het Natura2000-gebied, 
- een wandelpad naar de veenputten in de Liesselse Peel, 
- de aanleg van nieuwe wandelroutes in het Natura2000-gebied in het algemeen, 
- recreatievaart op de Peelkanalen. 
 
 
 
 
  


