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Recreatiezoneringsplan Peelvenen vastgesteld 
 
Eerder berichtten wij uitgebreid over het recreatiezoneringsplan dat door Staatsbosbeheer (SBB) 
werd opgesteld. Wilt u dit nog eens nalezen, gebruik dan deze link: 
http://www.wbdp.nl/recreatiezoneringsplan-peelvenen.  
 
Inmiddels is het plan door SBB vastgesteld. U kunt het (incl. de 'Toolbox' met de uitleg bij de 
verschillende zones) vinden op: https://www.staatsbosbeheer.nl/over-
staatsbosbeheer/projecten/de-pelen-
recreatiezonering.  
Daar vindt u ook de 'Reactienota' waarin alle 
inspraakreacties en antwoorden verwerkt zijn.  
 
Het zoneringsplan wordt nu aangeboden aan 
provincie N.-Brabant voor vaststelling i.h.k.v. het 
Natura2000-Beheerplan. (Deze procedure kan 
mogelijk nog leiden tot wijzigingen.) 
 
Veranderingen in het plan 
Een verschil ten opzichte van de vorige 
planversie is dat in het 'middengebied', tussen de 
Deurnese Peel en Mariapeel in, de oranje kleur 
voor het grootste deel is veranderd in geel (zie de 
legenda in het kaartje hiernaast). Alleen rond de 
Hoeve Willem III is het oranje gebleven. Deze 
verandering is o.a. gedaan op verzoek van de 
bewoners in dat gebied. Ook WBdP vindt de 
verandering positief, omdat wij van mening zijn 
dat intensievere recreatie in het centrum tussen 
de twee Peelen in niet thuis hoort. Wij denken 
echter niet dat de kwalificatie 'Zone B; recreatief 
medegebruik' voldoende is om de recreatie af te 
leiden naar buiten en naar de randen van de Peel, zoals eerder is afgesproken. 
 
Een tweede wijziging betreft de donkergroene delen. In de vorige versie van het zoneringsplan 
was deze 'Zone D; rustgebied' gedurende het hele jaar niet toegankelijk. Daarop kreeg SBB veel 
protesten, waarin o.a. werd gesteld dat het 'struinen' (vrij wandelen, ook buiten de wegen en 
paden) in de Deurnese Peel mogelijk moest blijven. Nu is geregeld dat wandelaars er gedurende 
de perioden van 1 december tot 15 februari en van 15 juli tot 1 november (buiten het broedseizoen 
en buiten de vogeltrekperiode) over de aanwezige laarzenpaden mogen wandelen. In de 'Toolbox' 
staat ook nog: 'Voor Deurnsche Peel toegankelijk onder specifieke voorwaarden.' Het is ons niet 

duidelijk wat daarmee bedoeld wordt. Het lijkt er in ieder geval op dat struinen niet meer mogelijk 
zal zijn en dat wandelen alleen toegestaan is buiten het broed- en trekseizoen. Wel is er in deze 
'Zone D' meer mogelijk dan in de vorige planversie, waarin de toegang het hele jaar verboden was.  
Daarmee is het verschil tussen 'Zone C' en 'Zone D' nu een stuk kleiner geworden dan eerst. 
Beide zones zijn nu toegankelijk buiten het broed- en trekseizoen. Verschil is wel dat bij 'Zone D' 
staat dat de paden niet onderhouden zullen worden en dat fietsen daar nergens is toegestaan. (Zie 
de 'Toolbox' via de tweede link in deze nieuwsbrief.) 
 

http://www.wbdp.nl/recreatiezoneringsplan-peelvenen
https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/projecten/de-pelen-recreatiezonering.
https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/projecten/de-pelen-recreatiezonering.
https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/projecten/de-pelen-recreatiezonering.


Onduidelijke vlekken 
SBB noemt het zoneringsplan een 'vlekkenplan'. Het geeft globaal een richting aan, maar moet 
voor een groot deel nog nader ingevuld worden. Dat maakt het plan voor ons lastig te beoordelen. 
Bijvoorbeeld: 'Wandelen op daarvoor opengestelde paden'. Welke paden zijn dat? Zijn het de nu al 

aanwezige paden, en zo ja welke daarvan? Kunnen er behalve de nu aanwezige paden ook nog 
paden bijkomen (dat kan een groot verschil maken)? Hetzelfde geldt voor 'Fietsen enkel op 
daartoe bestemde paden'.  

Daar komt bij dat het verschil tussen de zones soms maar subtiel is. We noemden hierboven al het 
kleine onderscheid tussen 'Zone C' en 'Zone D'. Echter ook het onderscheid tussen 'Zone A' en 
'Zone B' is lastig te maken. Kijk de 'Toolbox' (via de tweede link in deze nieuwsbrief) er maar eens 
op na.  
Het probleem daarmee doet zich nu al voor. De dorpsraad Liessel wil een knuppelbrug naar de 
veenputten in het zuidelijk deel van de Liesselse Peel. WBdP is daar geen voorstander van. Het 
betreffende deel van de Peel is aangeduid als 'Zone B'. Maar op basis van de 'Toolbox' is het heel 
lastig om uit te maken of een dergelijke nieuwe voorziening toegelaten is of niet. 
SBB stelt in haar 'Reactienota' (te vinden via de tweede link in deze nieuwsbrief): 'In de vervolgfase 
wordt bekeken of en waar een uitbreiding of aanpassing van de recreatievoorzieningen gewenst zijn. Het 
betekent niet dat in de gehele zone alles kan, maar het betekent dat de zone een zoeklocatie kan zijn. 
Over nieuwe voorzieningen zal met de belanghebbenden gesproken worden. Daarnaast zullen de verplichte 
(natuur)vergunningen aangevraagd moeten worden. Hierin wordt door het bevoegd gezag de afweging 
gemaakt of deze voorzieningen mogelijk een verstorend effect hebben op de Natura2000 doelsoorten en 

daarmee wel/niet gewenst zijn'. Nou: wie dus 
gedacht had dat met het zoneringsplan 
de problemen opgelost zouden zijn 
betreffende de vragen waar nu welke 
vorm van recreatie al of niet toegestaan 
is, komt dus bedrogen uit! 
 
De omgeving van de Peel is niet bij het 
plan betrokken 
Ons hoofdcommentaar op het 
zoneringsplan kan hetzelfde zijn als in 
onze zienswijze op het ontwerp-plan: de 
omgeving van de Peel is onterecht niet bij 
het plan betrokken. Er is niet gepoogd om 
de recreatie zoveel mogelijk af te leiden 
van de kwetsbare Peel zelf.  
Het alleen focussen op de drie grote 
Peelrestanten is het 'slachten van de kip met de gouden eieren'. De Peelregio als geheel, met een 
gevarieerd aanbod, inclusief voldoende wandel- en fietsmogelijkheden in de randzones van de 
Peelkernen, moet de insteek zijn van het zoneringsplan.  
De natuurgeleding (waar ook WBdP toe behoort) heeft dit aan de orde gesteld in de IGC (Integrale 
Gebiedscommissie Peelvenen). Dat heeft er toe geleid dat de voorzitter van de IGC hiervoor 
aandacht heeft gevraagd in het bestuurlijk overleg Peelvenen. Besloten is dat de IGC zal 
inventariseren/adviseren hoe zo'n 'integraal' zoneringsplan opgesteld zou kunnen worden.  
P.S.: WBdP wijst daarbij nadrukkelijk op het volgende: wanneer de omgeving wèl bij de zonering 
betrokken wordt, dan zullen de kleuren die nu in de Peel zijn ingetekend naar alle 
waarschijnlijkheid anders worden. Nu is de zonering er op gericht om alle recreatie in de Peel zelf 
op te vangen. Met de omgeving er bij kan -en moet- dat anders. SBB schrijft daarover in haar 
'Reactienota': 'Als er bredere regionale recreatiezonering plaatsvindt, geeft dat wellicht aanleiding om de 
voorgestelde recreatie zonering van de Natura2000 aan te passen.'  
We zijn benieuwd hoe het verder zal gaan! 
 
 

Steun Werkgroep Behoud de Peel 
Stichting Werkgroep Behoud de Peel is voor haar inkomsten hoofdzakelijk afhankelijk van giften en donaties.  

De financiële situatie van de stichting is kritisch. De laatste jaren is het financiële resultaat ondanks zuinig beheer steeds 
negatief en wordt ingeteerd op de reserves. Extra ondersteuning is zeer welkom. 
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