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De ontwikkelingen in natuurgebied De Maashorst zijn recentelijk onderwerp van 
discussie geworden. Inwoners van de gemeenten waarin De Maashorst ligt zijn 
bezorgd en verontrust. De toegankelijkheid van het gebied staat ter discussie, de 
communicatie over de plannen met en voor de Maashorst is onvoldoende om te 
zorgen dat bij iedereen duidelijk is wat er te gebeuren staat.  

Vertegenwoordigers van diverse Zeelandse verenigingen, bewoners aan de rand van 
het Maashorstgebied in Zeeland en andere verontruste bewoners hebben elkaar 
gevonden en hebben met elkaar over hun zorgen en verontrusting gesproken. Ze 
hebben de steun gezocht van Initiatief Zeeland Samen Sterk, het burgerinitiatief dat 
initiatieven van mensen in Zeeland wil stimuleren, mensen met elkaar in verbinding 
brengen om samen concrete resultaten te bereiken. De bereikbaarheid van De 
Maashorst, de verbinding van het dorp met het natuurgebied is een van de 
speerpunten van Initiatief Zeeland Samen Sterk. De initiatiefgroep voelt zich om die 
reden zeer betrokken bij de zorgen die er bestaan over De Maashorst.  

De Maashorst wordt, zo is in 2002 door de gemeenten Oss, Bernheze, Landerd en 
Uden afgesproken, ontwikkeld tot een gebeid voor natuurontwikkeling met ruime 
mogelijkheden voor recreatie en toerisme. De nieuwste ontwikkelingen zijn daarmee 
in tegenspraak. Door de komst van grote grazers als de Wisent en Tauros zijn grote 
delen van De Maashorst niet meer toegankelijk voor mensen. Daarom zijn we van 
mening dat de grote grazers uit de Maashorst dienen te verdwijnen. 

Er zijn aanzienlijke beperkingen voor ruiters, voor mountainbikers, maar ook voor 
fietsers en wandelaars. Grote rasters maken het gebied moeilijk toegankelijk, grote 
delen zijn met schrikdraad ontoegankelijk gemaakt voor de bezoeker. Daarbij is 
vooral verontrustend dat veel inwoners van het gebied rondom De Maashorst door 
de komst van de grote grazers zelfs het gebied niet meer in durven. Een aantal 
incidenten met de wisenten ligt daar onder meer aan ten grondslag.  

Aan de rand van De Maashorst zijn allerlei voorzieningen getroffen, wandel- en 
fietsroutes zijn gelegd. Die leiden de bezoeker niet het gebied in, maar houden hem 
aan de rand van het gebied. Het gebrek aan een duidelijke communicatie met de 
inwoners is er oorzaak van dat ze geconfronteerd worden met ontwikkelingen die zij 
ongewenst achten. Stukje bij beetje zien zij de mogelijkheden om te genieten van het 
gebied, in welke vorm dan ook, verloren gaan. Een ongezonde ontwikkeling, die 



ervoor zorgt dat er steeds minder draagvlak is voor het natuurgebied. En waar de 
mensen uit de directe omgeving er niet meer achter staan, verliest De Maashorst 
steeds meer aan betekenis. 

Wij vragen U als wethouder om met ons te praten over hoe wij samen het tij kunnen 
keren, d.w.z. dat iedereen het mooie natuurgebied tot het zijne kan rekenen. 
Natuurontwikkeling, recreatie en toerisme zijn niet strijdig met elkaar. Eenzijdige 
focus op alleen natuurontwikkeling doet tekort aan andere legitieme wensen voor 
gebruik van het gebied. Wij willen graag met u praten over onze zorgen en 
verontrusting, over de vraag hoe u als overheid ons daarbij kunt steunen, over de 
vraag hoe we de toegankelijkheid van het gebied kunnen waarborgen en hoe wij 
samen kunnen zorgen dat de inwoners van ons dorp en van de andere dorpen op de 
juiste wijze worden voor- en ingelicht over de ontwikkelingen in natuurgebied De 
Maashorst. 

Wij hopen en rekenen op uw steun. 
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Aanwezig waren op het vooroverleg van 6 februari, zij waren allen akkoord met 
bovenstaande brief.  
Initiatief Zeeland Samen Sterk;  Cees van Dongen 
Buurtschap Zevenhuis;  Cissy Dekkers, Jan en José van der Velden  
Buurtschap Zuid Kerkstraat-Udenseweg;  Maria van Hout, Lambert vd Elzen,         
Fien vd Rijt, Harrie en Riny van Tiel 
Buurtschap Nabbegat-Voederheil;  Tiny Zegers, Jos van Deijne 
Platform Recreatie en Toerisme; Gerald Selten 
Heemkunde Zeeland; Piet Huvenaars 
Heemkunde Schaijk; Harrie Boot 
WSC-Zeeland;  Frans Roelofs, Jos vd Ven, Ton Zegers, Arno Beekmans 
Men- en Ruitersport;  Koos Verbruggen 
WBE; Rob Dekkers, Tiny van Tienen,  
Op persoonlijke titel; Mien van Tiel, Arnold van de Berg, Fien vd Rijt, Lucie vd 
Ven, Martien van Zeeland, Kees Hermens 
Initiatiefnemer; Egbert van Hout  
 


