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CO-CREATIE
Het ontwikkel- en beheerperspectief 2034 is 
opgesteld in het kader van het jaarplan 2021 van 
Stichting Maashorst in Uitvoering (StMiU).
Om tot dit perspectief te komen is gebruik 
gemaakt van aanwezige gebiedskennis zowel 
actueel als uit het verleden. Om kansen en 
perspectieven in voor ontwikkeling en beheer in 
beeld te brengen zijn vele gesprekken gevoerd 
mensen, groepen en organisaties die actief zijn 
in om de Maashorst.  Daarnaast zijn gesprekken 
gevoerd en kansen verkend met ambtenaren 
van de vier gemeenten vertegenwoordigd in 
de Maashorst alsook met Staatsbosbeheer en 
Waterschap.

Meningen met name waar het gaat om grazers en 
de balans tussen natuur en recreatie lopen al jaren 
uiteen. Om vanuit alle inbreng een robuust en 
samenhangend verhaal te maken heeft StMiU ook 
externe expertise aan boord gehaald. De stichting is 
zich ervan bewust dat de keuzes in het perspectief 
niet namens alle partijen geldt. We hopen wel een 
inspirerend en richtinggevend perspectief mee 
te geven aan die partijen die zelf of samen verder 
gaan met de ontwikkeling van De Maashorst. Een 
natuurontwikkeling waar de menselijke inmenging 
zich tot een minimum beperkt en de natuurlijke 
dynamische processen zorgen voor het draagvlak 
(en de waardering) die de natuur van ons vraagt. Een 
natuurgebied met avontuurlijke en comfortabele 
recreatiekeuzes en waar je het hele jaar volop mag 
genieten. 
Dank aan allen die ingebracht hebben en ons in 
dit perspectief gevoed hebben.
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Dit ontwikkel- en beheerperspectief wordt aan het Natuurgebied nagelaten door 
Stichting Maashorst in Uitvoering. Nu de activiteiten van de stichting na bijna 10 jaar 
eindigen, acht zij het van belang haar gedachtegoed aan het papier toe te vertrouwen 
en te delen met de mensen die net als ons groot belang hechten aan het gebied.  

Vele gesprekken met stakeholders en deskundigen in en om De Maashorst en inbreng 
van expertise van landschapsarchitecten en ecologen (die voor deze opgave aan boord 
gehaald zijn bij de Stichting) hebben geleid tot deze doorkijk naar het jaar 2034.

Dit ontwikkel- en beheerperspectief 2034 geeft een aanzet voor een volgende stap op 
weg naar het toekomstperspectief voor 2050 zoals dit is geschetst in het ‘Natuurplan 
De Maashorst 2050’. Het natuurplan schetst een 3.500 ha groot aaneengesloten en 
verbonden natuurgebied bestaande uit één robuust en samenhangend landschap 
met bos, heide, grazige vegetaties, vennen en stromende beekjes die als geheel 
waardevolle schakel vormen in het Nationaal Natuur Netwerk, met als overwegend 
natuurdoeltype zand- en kalklandschap.

WOORD VooRAF
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De Maashorst, het Oergebied 
in Brabant

De Maashorst, het Oergebied 
in Brabant
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Een gebied waar de natuur het voor het zeggen heeft. Waar bomen, planten en 

beesten de baas zijn. Net zoals vroeger. Waar vind je dat nog in Nederland? In De 

Maashorst. Het oergebied in Brabant. Baan je weg langs bomen, beken en beesten. 

Spot de wisent, Tauros en de Exmoorpony, de oerbewoners van het gebied. Beleef de 

aardbreuk: de natuurparel van het landschap. Ontdek de historische opgravingen en 

alle andere oerschatten van De Maashorst. Trek stevige wandelschoenen aan en neem 

je verrekijker mee. Volg je oerinstinct. Luister en ga!

In 2034 is De Maashorst een levendig 

en  ondernemend Provinciaal Landschap  

georganiseerd rond het grootste  natuurgebied 

van Brabant, duurzaam  bewerkt en beheerd door 

boeren, beheerders  en ondernemende burgers 

en omgeven door  vitale en leefbare dorpen en 

steden. 

In 2034 wordt De Maashorst op afstand  herkend 

als gebied waar het goede leven,  gezondheid en 

goede voeding,  zorgzaamheid en spiritualiteit 

de  basiswaarden vormen van haar identiteit  en 

duurzame ontwikkeling. 

In 2034 staan de poorten van   

De Maashorst wijd open voor bezoekers  

die willen genieten van haar gastvrijheid,  

cultuur, natuur, rust en het rijke scala aan  

recreatiemogelijkheden in de regio. 

In 2034 werken boeren, burgers,  ondernemers, 

beheerders en bestuurders  al ruim 30 jaar 

eendrachtig samen aan het duurzaam beheer 

en de  voortdurende ontwikkeling van De 

Maashorst.  
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING
Voor u ligt het Ontwikkel en -Beheerperspectief voor de jaren 2022 tot en met 2034. Met dit 
plan kan de komende 12 jaren duurzaam en toekomstbestendig verder (samen-) gewerkt 
worden aan het beheer, het behoud, de ontwikkeling en de beleving van de procesnatuur en 
daarmee aan de ontwikkeling van Hét OER-gebied van Brabant. 

Het perspectief staat niet op zichzelf maar mag gezien worden als een compacte en robuuste bundeling 
van opgaven. Het perspectief ligt in het verlengde van de visie, strategische en operationele doelen als 
uitgewerkt in het Meerjarenplan voor De Maashorst zoals ook door de Stichting aan de gemeenteraden 
gedeeld en gepresenteerd. Daarnaast zijn opgaven uit het jaarplan 2021 in het perspectief uitgewerkt 
zoals Recreatievisie, Kansenkaart en Actualisatie Inrichting en Beheerplan. We zien dit Ontwikkel- en 
beheerperspectief daarvoor als vervangend en samenhangend perspectief. Daarbij maken we direct de 
kanttekening dat dit perspectief niet alomvattend is en dat voor de verdere uitwerking, uitvoering en 
ontwikkeling daadkracht en deskundigheid nodig is. Om daadwerkelijk van betekenis te zijn dient het 
perspectief te worden uitgewerkt naar geactualiseerde meerjarenplannen, jaarplannen, beheerwerkplannen, 
projectplannen en beheeropdrachten. Het ontwikkelperspectief vraagt om een aantal ingrepen als basis 
en voorwaarde voor volgende stap (vanaf 2034 tot 2050) naar meer echte procesnatuur, waar vooral nog 
gestuurd wordt op het beperken van het aantal grazers (tegen overbegrazing) en het comfortabel en veilig 
houden van de recreatieve routes (wandel, mtb, ruiter, etc.). In dit perspectief wordt reeds uitgegaan van de 
eerst stappen in het minimaliseren van de inmenging van de beheerders (mens). 

1.1 DOEL
Doel van dit plan is het steeds verder terugdringen van de inmenging van de mens in (het beheer) van het 
gebied. We laten de ontwikkeling van de natuur meer over aan de dynamische processen van die natuur.  
Natuurontwikkeling zien we minder als bedrijfstak en als minder afhankelijk van subsidies en succesverhalen. 
Maakbare natuur maakt plaats voor natuurlijke processen. Het Natuurplan schetst voor het jaar 2050 een 
3.500 ha groot natuurgebied bestaande uit één robuust en samenhangend landschap met bos, heide, 
grazige vegetaties, vennen en stromende beekjes, behorend tot het Nationaal Natuur Netwerk (NNN) met 
overwegend natuurdoeltypen die horen bij een zand- en kalklandschap. We sturen echter steeds minder op 
dat concrete doel….

Laten we proberen de natuur eindelijk de ruimte te geven die ze nodig heeft en die ze verdient. 
Op die manier letterlijk de natuur dichter bij de mens brengen maar dan op een manier zonder 
dat deze er telkens input aan geeft of output uithaalt. De natuur moet een plek dichtbij zijn, 
waar je jezelf bent en vindt en waar je je onlosmakelijk onderdeel van voelt en bent. Als we de 
natuur meer vrij laten kunnen wij ons past ook echt vrij en OER voelen.

1.2 PROCES
Dit perspectief heeft gebruik gemaakt van onder andere: 
• De resultaten uit de tussenevaluatie van het IBeP uit 2017 
• Het MGA-proces (o.a. faunabeheer) 
• Grondverwerving ten behoeve van de NNN 
• Evaluatie (ecologie en veiligheid) grote grazers 2020 
• Landschap ecologische systeemanalyse (LESA) 
• Gewenst grondwater en oppervlaktewater regime (GGOR) 
• Het ontwikkelperspectief 2030 
• Het veiligheidsoverleg

Het is bovenal een product van uitgebreide participatie en inbreng van Maashorst deskundigen en experts 
vanuit verschillende vakdisciplines (toerisme en recreatie, landschapsarchitectuur, gebiedsmarketing en 
ecologie).
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HOOFDSTUK 2

DE MAASHORST
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DE MAASHORST

De Maashorst bestaat uit een zandplateau dat aan weerszijden afloopt naar de rivierdalen van 
de Aa en de Maas. De hogere delen van het zandplateau (horst) bestaan uit grote complexen 
bos, afgewisseld met heide en enkele vennen. Het circa 3.500 ha grote gebied is voor het 
grootste deel in bezit van Staatsbosbeheer en de vier gemeenten, en verder bij particulieren en 
agrariërs.

Aan de randen van het zandplateau ligt een relatief kleinschalig agrarisch landschap 
(kampenlandschap) met kleine buurtschappen, zoals ’t Mun, Nabbegat, Zevenhuis, Het 
Goor, Menzel, Hengstheuvel, Koolwijk en Achterste Heide. Aan de randen bevinden zich 
ook de wijstgronden, die het landschap een heel eigen karakter geven. 
In het kampenlandschap zijn landbouw, bewoning en recreatie met elkaar verweven. 
Recreatieve voorzieningen komen geconcentreerd voor aan de noordoostelijke kant van 
de Maashorst bij Schaijk, de Hooge Vorssel, de Vier Winden bij Oss en aan de zuidkant bij 
Uden. 
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HOOFDSTUK 3

HUIDIGE SITUATIE

De Maashorst bestaat uit een ca. 3.500 hectare groot gebied wat op termijn geheel natuur 
(NNN) wordt.  Anno 2021 is er een omheind begrazingsgebied van 1.500 ha en daarbinnen 
een wisentengebied van een nog te bepalen aantal ha. Het grootste gedeelte van het gebied 
(ca 2.000 ha) is niet begraasd of nog in agrarisch gebruik en moet nog verworven worden en 
omgezet naar natuur. De ecologische voordelen van de combinatie van de drie grote grazers 
wisent, tauros en exmoor worden daardoor onvoldoende benut.

Er wordt veel gesproken van een zonering tussen procesnatuur (kern) en recreatie in de 
natuur (schil). In de beide zones is het recreatief gebruik (MTB, fietsen, wandelen, hond 
uitlaten, paardrijden, etc.) echter gewoon toegestaan en daarmee kent ook de natuurkern 
(het begrazingsgebied) vaak drukke plekken en gebieden. Om de natuur en de grazers 
in de kern toch ergens rust en ruimte te geven zijn delen minder toegankelijk gemaakt. 
Drukke evenementen in de natuurkern worden daarmee ook ontmoedigd en ontraden. 

3.1 FLORA EN FAUNA
De belangrijkste natuurwaarden bevinden zich in de heiden en vennen en in sommige 
oude boscomplexen (eikenhakhout). Het meeste bos is aangelegd op arme stuifzand- en 
vochtige heidegronden. Het zijn relatief jonge en eenvormige plantages. Door successie 
ontstaan op den duur rijkere bosbodems.  
Een aantal jaren geleden is overgestapt op een wijze van bosontwikkeling die leidt tot 
meer natuurlijk bos. Zo zijn op diverse plaatsen al bosomvormingsprojecten uitgevoerd 
en zijn door geïntegreerd bosbeheer de eerste stappen gezet voor verbetering van de 
bosstructuur. Dit heeft ertoe geleid dat De Maashorst rijker is geworden aan vogelsoorten, 
waaronder de nachtzwaluw. Recent is het gebied onderzocht op reptielen en amfibieën. 
Met name rond de vennen en poelen is een rijkdom aan amfibieën, waaronder de 
kamsalamander. De afwisseling van bos en open gebieden maakt het aantrekkelijk voor 
de das.
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HOOFDSTUK 4

ECOLOGISCH STREEFBEELD

4.1 DE MAASHORST 2050 ROBUUST EN VERBONDEN 
NATUURNETWERK
Voor het jaar 2050 is een groot natuurgebied geschetst (Natuurplan) bestaande uit één robuust, 
samenhangend en dynamisch landschap. Bos, heide, grazige vegetaties, vennen en stromende 
beekjes, behorend tot het Nationaal Natuur Netwerk (NNN), worden gevormd door natuurlijke 
processen en niet meer door menselijke inmenging. Deze beperkt zich tot de uitgerasterde 
dreven en de bewegwijzerde routes (mtb, ruiter, wandel). Verder krijgt de natuur de tijd en 
ruimte.

In 2050 zijn belangrijke voorkomende soorten – naast exmoor, tauros en wisent onder 
andere: edelhert, das, boommarter, grauwe klauwier, raaf, ijsvogel, nachtzwaluw, 
rugstreeppad. De natuur De Maashorst is rondom verbonden met andere nabijgelegen 
natuurgebieden door corridors, natuurbruggen en -tunnels. De Maashorst is verbonden 
met grote natuurgebieden in Nederland, Duitsland en België. De robuuste natuur geeft 
tegenwicht aan de versnippering in Nederland.

4.2 VIJFENDERTIGHONDERD HECTARE OER-NATUUR 
Waar tot op heden uitgegaan wordt van een natuurkern (van 1.500 ha) en daaromheen een 
natuurschil (2.000 ha) streeft het Natuurplan 2050 naar een 3.500 ha groot natuurgebied waar 
de natuur domineert en waarbinnen passend gerecreëerd kan worden.  
Het idee van zonering middels een recreatieve schikt en rustige natuurkern heeft nimmer 
als bedoeld gefunctioneerd vanwege de politieke keuze om in het gehele gebied (zowel 
kern als schil) hetzelfde zelfde recreatieve gebruik te te staan waarbij het weliswaar in de 
recreatief meer gefaciliteerd is.

We beschouwen dit inmiddels als een voldongen feit en vinden het tijd om de zonering 
gedachte aan te passen en naast de recreatie nu juist ook de natuur de  ruimte te geven die 
ze nodig heeft.  Daarbij stellen we als volgt: In het hele natuurgebied bepalen natuurlijke 
processen de ontwikkeling. De waterkringloop en de begrazing zijn de motor voor de 
ontwikkeling van een hoge biodiversiteit en een aantrekkelijke natuur. De mens maakt ook 
recreatief gebruik van het gebied. Beheer (menselijk inmenging) richt zich er enerzijds op 
om de routenetwerken niet geheel dicht te laten groeien en veilig te houden. Anderzijds kan 
incidenteel  en beperkt beheer zich nog richten op die plekken (open houden) waar grazers 
hun werk niet kunnen doen (zoals bijvoorbeeld de ontvangstgebieden die buiten de begrazing 
liggen).
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HOOFDSTUK 5

RECREATIEF STREEFBEELD

In De Maashorst kunnen mensen genieten van de natuur, rust en vrijheid. Recreanten 
komen binnen bij de recreatieve ontvangstgebieden met parkeerplaatsen, speelplaatsen, 
uitkijkpunten, hondenloslopgebieden, themaroutes, horeca, etc. De recreatieve 
ontvangstgebieden liggen buiten de begrazing. Vanaf de ontvangstgebieden is de afwisselende 
en avontuurlijke OER-natuur altijd dichtbij.  Voordat men het gebied binnengaat, staat men 
letterlijk ‘stil’ bij de gedragsregels zodat recreant en dier niet verrast worden en beiden volop 
kunnen genieten van de ruimte. In het 3.500 ha natuurgebied zijn er minder toegankelijk 
gemaakte kwetsbare natuur- en rustgebieden voor dieren. 

Men mag in het gehele gebied wandelen, fietsen, mtb-en en paardrijden maar blijf wel op 
de paden. Struinen mag overal maar niet in de rustgebieden. Op deze manier groeit De 
Maashorst uit tot belangrijke schakel in het Nationaal Natuur Netwerk en het European 
Rewilding Network.

Om de recreant niet te verplichten in het bagrazingsgebied te komen, wordt er een 
recreatief netwerk gecreëerd van uitgerasterde dreven. Deze bieden voldoende ruimte 
voor recreanten zoals wandelaars, fietsers en paardrijders om het gebied te bezoeken 
zonder de grote grazers in de weg te zitten. Aan de dreven zijn enkele rustpunten 
gekoppeld. Deze komen voornamelijk voor op de plekken waar de grote grazers het 
recreatienetwerk kruisen. Op die manier kan de recreant op veilige afstand van de grote 
grazers genieten. 
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HOOFDSTUK 6

BEHEERBEELD 2022-2034

De opgaven in het beheerplan 2022 -2034 scheppen voorwaarden om de nagestreefde 
OERnatuur zo dicht mogelijk te benaderen en uiteindelijk menselijke inmenging tot een 
minimum te bepreken. 

De opgaven van het beheerplan zijn:
• Herstel van het natuurlijke watersysteem;
• Her – bebossen, werken aan een natuurlijk en gevarieerder bos;
• Uitbreiden, verbinden en werken op een natuurlijke schaal;
• Combineren van de drie grote grazers;
• Introductie van nieuwe soorten;
• Afbouwen van menselijke beheer-ingrepen;
• Beschrijven beheermaatregelen ten behoeve van bestendige recreatieve 

gebruiksmogelijkheden. 
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HOOFDSTUK 7

NATUURLIJKE VRIJHEID
ORGANISEREN VAN VERANDERING

© HKnatuurfoto

HUIDIGE SITUATIE STREEFBEELD 2024

STREEFBEELD 2034 STREEFBEELD 2050

• Natuurschil zonder grazers
• Natuurkern met tauros en 

exmoor
• Binnen Natuurkern weide met 

wisent (en enkele exmoor en 
tauros)

• Natuurschil zonder grazers
• Dreven deel door natuurkern uitrasteren
• Gefaseerd toewerken naar natuurkern met 

combi tauros, exmoor en wisent (laten zien 
hoe die fasering en gewenning recreant - 
dieren werkt) 

• Uitrastering dreven doortrekken tot aan 
buitenranden en ontvangstgebieden

• Opheffen (rasters) tussen natuurschil en 
natuurkern, dit wordt een aaneengesloten 
gebied met grote grazers

• Ontvangstgebieden met functies blijven 
buiten de begrazing.

• Rasters langs dreven (recreatieve 
corridors) kunnen mogelijk gefaseerd 
verwijderd worden als recreanten en 
dieren aan elkaar gewend zijn.

• Eventueel zijn er nog enkele recreatieve 
refugia.
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NATUURLIJKE VRIJHEID
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Denken, durven en doen op een natuurlijke schaal is in uitvoering eenvoudig. Je stelt de 
natuur en haar belang – expansie en verbinden – voorop en je volgt de ontwikkelingen 
met belangstelling.  Maatschappelijk ligt deze gedachte gevoelig omdat ruimte geven aan 
de natuur nog steeds gezien wordt als afpakken van ons recreatiegebied. Als we ons vrij in 
steeds waardevollere en robuustere natuur mogen bewegen en recreëren lijkt dat argument 
gekeerd. Alleen het gevoel van veiligheid speelt dan nog een rol. Daartoe kunnen veilige keuzes 
geboden worden die er anno 2021 niet zijn zoals het uitrasteren van de dreven en een veilig 
rondje Maashorst, beiden met aantrekkelijke verblijfsplekken vanwaar men de natuur kan 
genieten.

Stichting Maashorst in Uitvoering stelt dat er met dit beheerplan een duidelijke 
toekomstbestendige keuze nodig is. Alleen dan kan een doelmatig natuurbeheerplan voor 
de komende twaalf jaren gemaakt worden volgend op het Manifest, het Natuurplan en 
het ontwikkelperspectief.  

De Maashorst ligt ingesloten in stedelijke kernen  met veel inwoners die van de natuur willen 
genieten en er willen recreëren. Net als de natuur, de flora en fauna vraagt ook de mens ruimte 
om te bewegen, te sporten en tot rust te komen in diezelfde natuur.
Het streven en advies is om die natuur dichter bij de mens te brengen, de natuur uit 
te breiden en te verbinden en op die manier robuuster en waardevoller te maken. 
We accepteren dat er in die natuur gerecreëerd wordt en vragen de recreant omdat 
respectvol te doen en daarbij de overal zichtbare gedragsregels in acht te nemen. 
Omdat er groepen en personen zijn die zich niet comfortabel of onveilig voelen in een 
natuurgebied bieden we ook robuuste veilige doorsteken door het uit de begrazing halen 
van de dreven (en driften) van waar de natuur en begrazing met een veilig gevoel genoten 
kan worden.

Denken en werken op een natuurlijke schaal is denken in en werken aan schaalvergroting 
en verbinding met andere natuurgebieden. Dat vraagt om creatieve oplossingen 
die niet altijd gebaseerd zijn op beheergedachten vanuit de bedrijfsvoering. In 
het beheerperspectief (hoofdstuk 9) volgen we richting die voortkomt uit het 
ontwikkelperspectief 2030 (hoofdstuk 8).
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HOOFDSTUK 8

ONTWIKKELPERSPECTIEF 2030
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ONTWIKKELPERSPECTIEF 2030
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8.1  ZES SPEERPUNTEN 

1. PROCESNATUUR
in het kerngbied
[her- bebossen]

2. DE AARDBREUK
VERBINDEN 
[wijstgronden 
uitbreiden]

3. KLIMAATADAPIEF 
WERKEN 
[watersystemen 
herstellen]

4. ROUTING & 
TOEGANKELIJKHEID
[dynamiek-luwte-stilte]

5. WERKEN AAN DE 
OERSCHATTEN
[plekken ontdekken]

6. BEZOEKERSCENTRA 
[natuurparels & 
wilde grazers]

INTRODUCTIE 
In het ontwikkelperspectief zijn zes speerpunten te 
onderscheiden waarop de komende jaren het accent 
dient te liggen. Deze kernpunten moeten niet los 
van elkaar worden gezien. Gezamenlijk zorgen deze 
speerpunten voor een robuuster natuurgebied waar 
niet alleen de flora en fauna van profiteert maar ook 
de bezoekers. De Maashorst kan zich door de realisatie 
van de zes speerpunten zich nog meer ontwikkelen 
tot een OER natuurgebied. Hieronder zijn de zes 
kernpunten opgesomd. Deze worden in de volgende 
paragrafen nader toegelicht.
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8.1.1 PROCESNATUUR
IN HET KERNGBIED
[her-bebossen]

* zie deeluitwerking Weversweg
* zie deeluitwerking Zevenhuizerweg
* zie deeluitwerking Palmstraat

In de Maashorst willen we het gevoel van Oernatuur 
creëren. Momenteel is er een duidelijke scheiding tussen 
het “open” begrazingsgebied, en de dichte bossen die 
de zoom vormen voor dit natuurgebied. Om dit beeld 
te bereiken, wordt een grotere diversiteit in gelaagdheid 
aangebracht in het gebied. In het open gebied worden 
delen opnieuw aangeplant met bos, zodat er binnen de 
open gebieden kleinere ruimtes worden gevormd. In de 
beboste delen wordt op een aantal plekken gekapt om 
open plekken te genereren. 

Ook worden de delen die bestaan uit voornamelijk 
naaldhout, omgevormd tot loofbos. Een andere maatregel 
is het verbeteren van de boszomen doormiddel van 
struweelranden. Hierdoor ontstaat er een rijkere vegetatie 
en natuurlijke gelaagdheid in de bossen. In het gebied 
worden tevens lange zichtassen uitgezet, welke de 
historische gelaagdheid van het gebied zichtbaar maakt. 

Door al deze maatregelen krijgt het gebied een grotere 
diversiteit, en zal naast belevingswaarde, ook de ecologische 
waarde verbeteren. Er kan door de maatregelen gaan 
plaatsvinden. Met behulp van de grote grazers zullen de open 
plekken ook open blijven. Naast deze maatregelen zal ook het 
areaal aan natuur van de Maashorst uitgebreid worden. Het 
gehele gebied wordt een nieuwe “natuurkern”. De wens is om 
in 2050 alleen de rasters aan randen te laten staan, zodat de 
grote grazers vrij kunnen bewegen in het gebied. 

 her-bebossen

 Open gebieden maken

 Omvormen naaldbos
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5

8.1.2 DE AARDBREUK
VERBINDEN 
[wijstgronden uitbreiden]

* zie deeluitwerking Boeren en wijst

In het gebied de Maashorst lopen enkele breuklijnen die 
samen de Peelrandbreuk vormen Deze breuklijnen zijn 
momenteel slecht beleefbaar en in dit plan wordt een 
voorstel gedaan om deze weer beleefbaar te maken. 
De gebieden rondom de breuklijnen dienen te worden 
ingericht met vegetatie die de natte omstandigheden 
rondom de breuklijnen benadrukken.
 
Om dit te verwezenlijken dienen als eerste de 
wijstgronden verworven te worden, en daarna 
omgevormd tot natuur. Deze gronden komen voor bij 
Bernheze, Uden, Landerd en rondom Zeeland. 

De natte wijstgronden zijn verbonden met het 
bekensysteem waardoor een robuuste verbinding 
ontstaat met het Oergebied de Maashorst. De percelen 
rondom deze breuklijnen en de beeksystemen worden 
ingericht met houtwallen en boomsingels om de 
karakteristiek van de oude kavelpatronen aan te zetten. 
Binnen deze gebieden wordt er verder ingezet op nattere 
graslanden en broekbossen. De natte graslanden, 
samen met de broekbossen zorgen voor het vergroten 
van de sponswerking van het gebied. Water kan langer 
opgeslagen blijven. 

Door de natte graslanden langs deze breuklijnen te 
herstellen, kan er bijzondere vegetatie ontstaan die een 
hoge ecologische waarde kent. Voornamelijk door de 
graslanden om te vormen tot blauwgraslanden kan de 
ecologische waarde en de belevingswaarde verhoogd 
worden. Naast het veranderen van de inrichting van deze 
gebieden, moeten er informatieborden routes komen die 
alle bijzondere eigenschappen van de breuklijnen bloot 
leggen. 

 Aanleggen elzenzegge/wilgenbroekbos

 Aanleg elzenbroekbos

 Omvormen wijst-graslanden
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8.1.3 KLIMAAT-ADAPTIEF 
WERKEN 
[watersystemen herstellen]

De Maashorst biedt kansen om het watersysteem op 
een klimaat adaptieve wijze te herstellen. Door een 
aantal maatregelen te nemen kan het gebied meer water 
vasthouden. Daarnaast wordt met deze maatregelen het 
“oer” gevoel versterkt, en worden de beken en sprengen 
beter beleefbaar. Het waterbufferend vermogen van de 
Maashorst wordt hiermee vergroot. 

Op de plekken waar momenteel beken lopen wordt ingezet 
om meer meandering en nattere vegetatie rondom deze 
beken. Op die manier wordt er meer water vastgehouden 
in het stroomgebied, en wordt er meer ecologische 
waarde gecreëerd. Bij de beekmondingen, daar waar ook 
de breuklijnen lopen, wordt ingezet op nattere vegetatie. 
Ook worden in dit gebied slenken geïntroduceerd. Dit zijn 
laagtes in het gebied die zich ten tijde van een overschot 
aan water vullen. De laagstgelegen delen van deze slenken 
zijn permanent vochtig. Op de overgangszone van droog 
naar nat in deze slenken kan bijzondere flora ontstaan. 
De klimaatadaptieve beken zullen ook de verbindende 
elementen zijn tussen de Maashorst en de omliggende 
natuurgebieden. Deze verbindingen moeten stabiel zijn , 
zodat er er uitwisseling kan gaan plaatsvinden van flora en 
fauna. 

Om het waterbufferend vermogen verder te verhogen wordt 
er ook voorgesteld om nieuwe vennen te creëren. Deze 
vennen horen van oorsprong bij de hoge zandgronden. De 
vennen hebben naast een hoge biodiversiteitswaarde ook een 
hoge recreatieve aantrekkingskracht. 

* zie deeluitwerking Boeren en Wijst
* zie deeluitwerking Weversweg

 Maken natuurlijke afschermingen

 Creëren nieuwe laagtes/vennen

 Elzenzegge/broekbossen
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8.1.4 ROUTING & 
TOEGANKELIJKHEID
[dynamiek-luwte-stilte]

* zie deeluitwerking Zevenhuizerweg
* zie deeluitwerking Palmstraat
* zie deeluitwerking Weversweg
* zie deeluitwerking Wisentenbrug

In het gebied de Maashorst moet een goede balans zijn 
tussen dynamische gebieden en luwte/stilte gebieden. Ten 
eerste worden alle dreven uitgerasterd. De dreven zijn de 
oude schaapsdriften die nog als herkenbare lijnelementen 
in het landschap liggen. De uitgerasterde breedte zal 50 
meter zijn, waarbinnen een recreatief netwerk van paden 
ligt. De bezoeker kan op deze manier voldoende afstand 
houden ten op zichtte van de grazers. Wanneer men 
dichter bij de grote grazers wil komen, kan men ervoor 
kiezen de dreef te verlaten, en via een toegangspoort het 
begrazingsgebied te betreden. De dreven worden geschikt 
gemaakt voor zowel fietsers als wandelaars. 

Om de begrazingsgebieden met elkaar te verbinden, 
zonder dat bezoekers verplicht wordt deze te betreden, 
worden er op strategische plekken ongelijkvloerse 
verbindingen aangelegd. De bezoeker passeert 
doormiddel van een brug of een ecotunnel het 
begrazingsgebied. Op deze punten krijgt de recreant 
een mooi uitzicht voer de begrazingsgebieden, en wordt 
de beleefbaarheid van het Oergebied vergroot. De 
ongelijkvloerse verbindingen kunnen ook dienst doen als 
rustpunt door een informatiepunt en bank/picknicktafel 
toe te voegen. 

De toegangspoorten tot het gebied worden ingericht 
met een parkeerplaats. Vanuit deze parkeerplaats kan 
het gebied, en/of een van de bezoekerscentra bezocht 
worden. De toegangspoorten hebben een uitnodigend 
uiterlijk waarmee de bezoeker direct kennis maakt met het 
Oergebied. 

 Maken ongelijkvloerse verbindingen

 Creëren recreatief netwerk

 Uitrasteren driften/dreven
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8.1.5 WERKEN AAN DE 
OERSCHATTEN
[plekken ontdekken]

* zie deeluitwerking Slabroek
* zie deeluitwerking Zevenhuizerwerg
*zie deeluitwerking Palmstraat
*zie deeluitwerking Weversweg

In het gebied de Maashorst liggen meerdere geologische 
en archeologische oerschatten. Deze plekken hebben hoge 
historische waarde, en vertellen de ontstaansgeschiedenis 
van het gebied. Het gebied zelf ligt op een dekzandrug 
waardoor arme vegetaties zoals heide en dennen goed 
gedijen. Daar waar breuklijnen door het gebied lopen, treed 
verrijking van de bodem op, omdat daar water omhoog 
komt en deze gebieden natter en rijker aan mineralen zijn. 
De breuklijnen zijn lijnen in het landschap waar door verzet 
van aardlagen een breuk in het gesteente is ontstaan. 
Deze lijnen zijn herkenbaar door het hoogteverschil dat zij 
in het landschap tonen. Door deze beleefbaar te maken 
met de juiste vegetatie en informatievoorzieningen, kan de 
bezoeker het landschap beter gaan lezen. 

Verder hebben de dreven die het landschap doorkruizen 
een hoge historische waarde. Deze dreven werden 
gebruikt om vee vanuit dorpen naar de open velden te 
brengen. Vanaf het jaar 700 zijn de akkerdorpen rondom 
de Maashorst zich gaan ontwikkelen, en zijn ook de 
dreven ontstaan. Door deze dreven weer vrij te maken van 
vegetatie, en ze een goede recreatieve functie te geven, 
worden deze weer beleefbaar. De dreven zorgen ook voor 
lange doorzichten in het gebied. De drie belangrijkste zijn 
de Zeelandse Dreef, de Udense Dreef en de Schaijkse Dreef. 

Andere belangrijke oerschatten in het gebied zijn het 
Vorstengraf van Oss, de Paalgraven en het Urnenveld Slabroek. 
Gezien Natuurcentrum De Maashorst ook dienst zal doen als 
bezoekerscentrum, en dus startlocatie voor bezoekers, zullen 
vanuit daar ook routes starten met een cultuurhistorisch thema 
die langs deze oerschatten loopt. Goed om op te merken is  
dat de oerschatten Vorstengraf en Paalgraven bij Oss gelet 
op de huidige staat van onderhoud, bewegwijzering en 
toegankelijkheid  verbetering behoeven.

 Graven laagten

 Beleefbaar maken breuklijn

 Uitrasteren en beleefbaar maken dreven
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8.1.6 BEZOEKERSCENTRA EN 
ONTVANGSTGEBIEDEN
[natuurparels & wilde grazers]

* zie deeluitwerkingen Palmstraat, Natuurcentrum 
De Maashorst en Keent

Een van de belangrijkste onderdelen van de Maashorst 
zijn de Bezoekerscentra en Ontvangstgebieden (Poorten). 
Deze centra fungeren als kennisplek en startpunt voor 
bezoekers van de Maashorst, en moeten een uitnodigend 
“OER”-karakter hebben. De bezoekerscentra hebben ieder 
een eigen focus en vertellen verschillende aspecten van de 
Maashorst. Ze bieden op korte afstand van het parkeren 
horeca e terras, speelplekken, hondenlosloopgebieden, korte 
routes met uitzicht over het oergebied. En natuurlijk bieden 
ze toegang tot en de daarbij horende informatie (natuur en 
gedragsregels) over het oergebied. Deze plekken liggen dus 
buiten de begrazing en zijn onderling verbonden door de 
uitgerasterde dreven (recreatieve corridors).

Bezoekerscentra
Als eerste is er het recreatief transferium aan de Palmstraat. 
Daar zal de focus gelegd worden op het Oerrund.  Hier 
kan men genieten van de tauros, exmoor en wisten 
en er is voldoende gelegenheid voor activiteiten. Dit 
bezoekerscentrum is ook het grootste centrum, en 
vanuit daar lopen meerdere zichtassen het gebied in. 
Parkeergelegenheid is vlak bij het centrum aanwezig. 

Vervolgens is er het Natuurcentrum De Maashorst. Bij 
dit bezoekerscentrum wordt de nadruk gelegd op de 
natuurwaarde die in het gebied aanwezig is. Vanuit het 
bezoekerscentrm vertrekken verschillende routes het gebied 
in, met een themaroute over natuur, en een themaroute 
over de cultuurhistorie. Verder zijn er een restaurant en een 
speeltuin aanwezig. De parkeergelegenheid is iets ten zuiden 
gelegen van het bezoekerscentrum.

Als laatste is er ook nog Bezoekerscentrum Keent, hét 
centrum voor de Tauros. Dit bezoekerscentrum ligt 
ten noorden van de Maashorst in een oude rivierarm 
van de Maas. Dit centrum ligt het verste weg van het 
natuurgebied, maar in een van de gebieden die in de 
toekomst verbonden wordt met de Maashorst. De 
stichting Taurus maakt ook gebruik van dit centrum.

Stichting Maashorst in Uitvoering heeft als onderdeel 
van dit perspectief voor alle drie bezoekerscentra (en 
hun landschappelijke inpassing) visieschetsen gemaakt. 
Dit is overleg gebeurd met onder andere Stichting 
Natuurcentrum De Maashorst (voor Slabroek), Brabants 
Landschap en Stichting Taurus (voor Keent) en met 
diverse betrokken ondernemers (Palmstraat). 

 Wistentenbrug 

 Creëren logische routing

 Uitrasteren dreven tot aan bezoekerscentra
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PALMSTRAAT

BOEREN EN WIJST

SLABROEK

8.2 ZES DEELUITWERKINGEN

1. PALMSTRAAT 
 OERCENTRUM

2. KEENT 
TAURUSCENTRUM

3. SLABROEK 
NATUURCENTRUM 

4. ZEVENHUIZERWEG

5. BOEREN EN WIJST

6. WEVERSWEG

INTRODUCTIE 
In dit ontwikkelperspectief zijn zes deelgebieden uitgewerkt. 
Dit zijn gebieden waar de komende jaren waar de komende 
jaren de focus op gelegd zou moeten worden.. Het gaat vooral 
om plekken waar bestaande bezoekerscentra worden versterkt 
en waar nieuwe bezoekerscentra worden gerealiseerd. Ook de 
omgeving van de centra wordt opgeknapt, zodat bezoekers 
de oernatuur straks nog beter kunnen ervaren.  Ook de unieke 
ondergrond met zijn wijstgronden en de cultuurhistorie 
worden in de uitwerkingsgebieden beter beleefbaar gemaakt. 
Dit heeft als doel dat het unieke landschap van de Maashorst 
nog herkenbaarder wordt. Hieronder is de lijst met de namen 
van de zes deeluitwerkingen te zien. De locaties van de 
deeluitwerkingen zijn ook op de kaart gevisualiseerd. De 
ontwerpen voor de deeluitwerkingen worden in de volgende 
paragrafen toegelicht.

W
EVERSW

EG EN ZEVENHUIZERW
EG
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8.2.1 DEELUITWERKING
PALMSTRAAT OERCENTRUM

INTRODUCTIE

Een van de voorstellen in het ontwikkelperspectief is de toevoeging 
van een nieuw recreatief transferium aan de noordzijde van het 
natuurgebied. Vlak bij de camping De Maashorst, komt een nieuw 
paviljoen met een “OER” uitstraling. In dit nieuwe bezoekerscentrum 
zal het oer-karakter van de Maashorst uitgelegd en tentoongesteld 
worden. Het bezoekerscentrum is ook het startpunt van 
verschillende routes in de Maashorst, en biedt voldoende 
parkeergelegenheid op verschillende plekken. De uitstraling van 
het paviljoen is stoer, en er wordt veel gebruik gemaakt van houten 
elementen. Ook zal er uitbreiding plaats vinden van het aantal 
overnachtingsplekken in de vorm van huisjes en campingplaatsen. 
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VISIE PALMSTRAAT OERCENTRUM

ONTWERP PALMSTRAAT OERCENTRUM

In de visie voor De Maashorst spelen de diverse bezoekerscentra een belangrijk rol. Er komen een aantal nieuwe centra 
en aantal bestaande centra worden opgeknapt en uitgebreid. Het doel van nieuwe bezoekerscentra is om Maashorst 
aantrekkelijker te maken voor recreanten en met name het Oer-gevoel van De Maashorst beter te exploiteren. Een van de 
belangrijkste bezoekerscentra wordt het Oercentrum Palmstraat. Dit centrum wordt een van de belangrijkste entrees ven 
het natuurgebied en in het centrum kunnen de bezoekers alles weten over het Oer- gevoel van De Maashorst. Naast een 
nieuw centrum komen ook nieuwe verblijfsrecreatie in de vorm van een camping en drie kleinschalige vakantieparken. Deze 
verblijfsrecreatie wordt rondom de zandwinplassen gerealiseerd. Het toevoegen van kleinschalige verblijfsaccommodaties 
past binnen de algemene visie van De Maashorst om meer verblijfsrecreatie rondom De Maashorst te realiseren. In 
de volgende paragraaf wordt het ontwerp van het Oercentrum, alsmede het ontwerp voor de nieuwe kleinschalige 
vakantieparken uitgebreider toegelicht 

Modern transparant informatiecentrum
Het nieuwe Oercentrum aan de Palmstraat wordt een opvallend gebouw. Het gebouw bestaat uit een robuust houten casco 
met grote glazen façades. Door de grote hoeveelheid glas ontstaat er maximaal uitzicht op het omliggende landschap. 
Een aantal zichtlijnen worden open gekapt, waardoor je vanaf het Oercentrum diep het natuurgebied de Maashorst in kan 
kijken.  De diverse zadeldaken van het nieuwe oercentrum krijgen een groendak, zodat het nieuw oercentrum optimaal in het 
landschap van de Maashorst wordt ingepast. Binnen het oercentrum komen er ruimtes voor expositie en educatiedoeleinden. 
Ook wordt in het oercentrum een horecagelegenheid gerealiseerd. Een belangrijk onderdeel van het oercentrum is een 
uitkijktoren waardoor bezoekers nog beter zicht hebben op het uitgestrekte natuurgebied van De Maashorst. Om het 
oergevoel verder te versterken komt er rondom de het centrum een oertuin dat onder andere bestaat uit een natuurlijke 
speeltuin. 

Natuurlijke parkeerplekken
Er komen nabij het nieuwe oercentrum een drietal parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen gaan niet alleen gebruikt 
worden voor de bezoekers van het oercentrum, maar ook voor de nieuwe camping en de nieuwe kleinschalige 
vakantieparken. De drie parkeerplaatsen krijgen een organisch ontwerp waar veel ruimte is voor groen tussen de 
parkeervakken. Hierdoor ontstaan er geen grote parkeervlaktes en gaan de parkeerplekken op in de natuurlijke 
omgeving van de Maashorst. Met die reden is er ook bewust gekozen voor drie kleinschalige parkeerplaatsen, in plaats 
van één grote.  De rijbanen gaan bestaan uit klinkerverharding, terwijl de parkeervakken zelf uit lemige halfverharding 
gaan bestaan. Hierdoor wordt de parkeerplaats ook meer klimaatadaptief. 

Kleinschalige camping en vakantieparken 
Rondom de zandwinplassen zijn er plannen voor een kleine camping en een drietal kleinschalige vakantieparken. De camping 
en de vakantieparken worden in het bestaande boslandschap ingepast. Dit betekent dat er zoveel mogelijk bomen worden 
gehandhaafd. Bij de vakantieparken komt er veel ruimte tussen de huisjes, waardoor je het gevoel hebt dat je verblijft in de 
Oer-natuur. De precieze lay-out van de camping en de uitstraling van de huisjes worden in een later stadium bepaald. Het is 
wel de wens dat de huisjes zo natuurlijk mogelijk gaan ogen wat concreet betekent dat er veel met natuurlijke en duurzame 
materialen gewerkt gaat worden. Vanaf de camping en de huisjes lopen worden er nieuwe wandelpaden naar de plas zelf 
gerealiseerd maar ook naar de omliggende bossen van De Maashorst. Bezoekers kunnen dan direct van de natuur van De 
Maashorst gaan genieten. 
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 Visiekaart Bezoekerscentrum Palmstraat en omgeving

 Er is een complete technische uitwerking gemaakt
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 Vogelvlucht over het paviljoen
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 Zicht op het oercentrum Palmstraat
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 Restaurant in het oercentrum

 Uitzicht op de oertuin bij oercentrum Palmstraat
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8.2.2 DEELUITWERKING
KEENT TAURUSCENTRUM

INTRODUCTIE
Het bezoekerscentrum ‘Keent’ is hét centrum voor 
de tauros. Dit bezoekerscentrum is gelegen ten 
noorden van de Maashorst in de oude rivierarm 
van het buurtschap Keent aan de maas en in het 
gelijknamige natuurgebied. Naast de functie van het 
bezoekerscentrum, is dit ook het uitvalspunt van de 
Stichting Taurus. De Keent legt dus de focus op de oude 
grazers, maar biedt ook gelegenheid voor een hapje en 
drankje. 
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VISIE KEENT TAURUSCENTRUM

ONTWERP KEENT TAURUSCENTRUM

In de visie voor De Maashorst spelen de diverse informatiecentra een belangrijk rol. Er komen een aantal nieuwe centra en 
aantal bestaande centra worden opgeknapt en uitgebreid. Het doel op de upgrade van de centra is om het Oer gevoel van De 
Maashorst te versterken. Het voorstel is om het informatiecentrum Keent een upgrade te gaven. Het informatiecentrum wordt 
een Tauruscentrum, waar bezoekers alles kunnen ervaren over de Europese bizon die in het gebied wordt ingezet voor de 
begrazing van de open delen. Het ontwerp van de upgrade van het informatiecentrum focust zich vooral op de buitenruimte. 
Deze wordt aantrekkelijker gemaakt door onder andere de toevoeging van een terras. Het ontwerp van de buitenruimte 
wordt in de volgende paragraaf toegelicht. 

Opvallende entree 
Tussen het oorspronkelijke huis en de stal wordt een nieuwe entree voorgesteld. Dit wordt de nieuwe hoofdingang 
van het tauruscentrum en de nieuwe horecagelegenheid. De entree bestaat uit een grote luifel in de vorm van 
een zadeldak. De luifel bestaat uit robuuste houten balken. Het dak wordt een groendak, waardoor de entree een 
opvallende en bovenal natuurlijkere uitstraling krijgt. 

Ovale terrassen 
De wens is om in het tauruscentrum een horecagelegenheid op te richten. Het voormalige woonhuis zou daarvoor 
het meest geschikt zijn. Rondom het huis komen een aantal kleine ovale terrassen. Er is bewust gekozen voor een 
aantal kleine terrassen, zodat er een kleinschaliger en intieme sfeer ontstaat. Ook kunnen de individuele terrassen 
gebruikt worden voor vergaderingen en feesten. De terrassen gaan bestaan uit lemige halfverharding, wat bijdraagt 
aan de natuurlijkere uitstraling van het tauruscentrum. Ook de paden rondom het tauruscentrum krijgen deze lemige 
halfverharding. Op de terrassen komen robuuste houten picknickbanken. Een aantal van die banken zouden ook een 
ingebouwde barbecue kunnen krijgen zodat mensen die kunnen huren voor een familiebarbecue. 

Robuuste natuurlijke beplanting
Rondom de terrassen komt een zoom van vaste planten en siergrassen. De vaste planten en siergrassen worden 
door elkaar gemixt waardoor de beoogde natuurlijke uitstraling verder wordt versterkt. Er wordt gekozen voor vaste 
planten met een lange bloeitijd, zodat een groot deel van het jaar bloeiende vaste planten rondom de terrassen staan.  
Rondom de zoom van vaste planten komt bloemrijk grasland. Alle bomen, waaronder de twee lindes die voor de 
voormalige boerderij staan, worden in de plannen gehandhaafd. Ook de hagen die aan de voor- en zijkanten van het 
tauruscentrum staan worden in de nieuwe plannen gehandhaafd.

 Conceptuele vormgeving en recreatieve mogelijkheden
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 Entree van het bezoekerscentrum

 Genieten van de BBQ plekken op het terras 
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 Zicht op het bezoekerscentrum

 Terras van het bezoekerscentrum
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 Entree van het bezoekerscentrum mogelijke andere optie

 Entree van het bezoekerscentrum mogelijke andere optie
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 Entree van het bezoekerscentrum mogelijke andere optie

 Entree van het bezoekerscentrum mogelijke andere optie
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8.2.3. DEELUITWERKING
NATUURCENTRUM DE MAASHORST

INTRODUCTIE
Natuurcentrum De Maashorst is gelegen in het westelijke 
deel van de Maashorst, in de gelijknamige buurtschap. In het 
natuurcentrum kunnen bezoekers informatie krijgen over de 
natuurontwikkeling in De Maashorst, maar kan er ook wat gegeten 
en gedronken worden. Er is een vergaderruimte en een speeltuin 
en dus heeft het Natuurcentrum voor alle leeftijden wat te bieden. 
Ten zuidwesten van het natuurcentrum is een parkeergelegenheid 
gesitueerd. Bijzonder aan het natuurcentrum is, is dat het gelegen 
is aan een oude bolle akker. Hierom wordt de stedenbouwkundige 
samenstelling als ook de rieten daken behouden in het nieuwe 
ontwerp. 
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VISIE NATUURCENTRUM DE MAASHORST

ONTWERP NATUURCENTRUM DE MAASHORST

In de visie voor de Maashorst spelen de diverse bezoekerscentra een belangrijk rol. Er komen een aantal nieuwe 
centra en aantal bestaande centra worden opgeknapt en uitgebreid. Het doel op de upgrade van de centra is om 
het Oer gevoel van de Maashorst te versterken. In het deelgebied Slabroek wordt het bestaande bezoekerscentrum 
geüpgraded. Het ontwerp van de renovatie van het bezoekerscentrum wordt in de volgende paragraaf toegelicht. 
Naast de upgrade van het informatiecentrum komen er ook een aantal nieuwe thema wandelroutes in de omgeving. 
Een route heeft het dieren en grazers als thema. De andere route heeft als thema archeologie. De themaroutes 
worden in de paragraaf ontwerp nader toegelicht. 

Het nieuwe educatiecentrum 
Het natuurcentrum De Maashorst wordt uitgebreid door de bouw van een nieuw educatiecentrum. In het nieuwe 
educatiecentrum kunnen bezoekers straks meer leren over de geschiedenis van De Maashorst. Het gebouw wordt een 
moderne robuuste kapschuur met veel natuurlijke materialen zoals steen en hout. Grote ramen in de gevels zorgen voor 
een transparante en toegankelijke uitstraling. De precieze vormgeving wordt pas in een later stadium bepaald. Een van de 
bestaande gebouwen van het natuurcentrum wordt omgevormd tot een horecagelegenheid met een groot zonnig terras. 
Bezoekers kunnen daar in de nabijheid van het natuur en educatiecentrum genieten van een hapje en een drankje. 

Oer inrichting buitenruimte natuurcentrum
Voor de buitenruimte van het vernieuwde natuur- en educatiecentrum wordt een nieuwe terreininrichting voorgesteld. 
De buitenruimte krijgt een robuustere uitstraling dat aansluit bij het thema oer. Er komt vanaf de bestaande en 
de nieuwe gebouwen een slingerend pad die over het terrein loopt. Langs het pad komt een nieuwe boomgaard, 
een natuurspeeltuin en een aantal zitplekken met uitzicht op de bolle akker die direct ten noorden van het 
natuurcentrum ligt. In de natuurspeeltuin komen diverse robuuste speeltoestellen en natuurlijke speelaanleidingen, 
zodat kinderen zich daar naar hartenlust kunnen vermaken. De paden slingeren door een kruidenrijk grasland dat 
beperkt wordt gemaaid. Hierdoor ontstaat er ruigte van kruiden en grassen dat aansluit bij het thema oer. Rondom 
het informatiecentrum worden meer bloemen ingezaaid, zodat er rondom het educatiecentrum een kleurrijke weelde 
wordt gecreëerd. 

Herstelde brink
Tussen de Erenakkerstraat en de Zevenbergseweg ligt een driehoekig perceel omzoomd met bomen. Dit is een oud 
kruispunt van wegen, waar in het verleden een brink heeft gelegen. En brink is een plek in een dorp of gehucht waar in 
het verleden de schapen die op de heide graasden werden verzameld. Op een brink lag vaak een poel of een drinkbak 
waar de schapen konden drinken. Er wordt voorgesteld om een nieuwe poel te graven. De cultuurhistorische waarde 
van die plek komt daarmee weer tot leven. Ook is een poel goed voor de biodiversiteit doordat het veel soorten flora 
en fauna trekt. 

Nieuwe thema wandelroutes
Vanaf het natuurcentrum D Maashorst komen twee nieuwe themapaden. De eerste gaat over dieren en grazers. Dit themapad 
is deels gericht op kinderen en volwassenen met aanknopingspunten vanuit biologie, ecologie en biodiversiteit. Daarnaast zal 
het ook voor oudere kinderen en volwassenen een prikkelend en informerend pad worden dat alle aspecten van het thema 
belicht. Op ca. 10 plekken langs dit pad is ruimte een zoogdiersoort of daaraan verwant thema te belichten. Deze informatie 
wordt op 2 niveaus aangeboden, afgestemd op de doelgroep kinderen en op de oudere bezoekers. 

Het tweede themapad heeft als thema archeologie. Dit themapad is gericht op bezoekers van alle leeftijden met 
aanknopingspunten vanuit aardrijkskunde, geschiedenis en mens en maatschappij. Zowel in het gehucht Slabroek 
waar het natuurcentrum is gelegen, als in het gebied er omheen zijn kenmerken te vinden van de (geologische) 
ontstaansgeschiedenis, vroege bewoning in de ijzertijd, een begraafplaats uit de late prehistorie en resten uit de 
Romeinse tijd.  Ook de ontwikkeling van vroege landbouwmethoden, de industrialisering van de landbouw en de 
toekomstige stap naar een meer natuurinclusieve landbouw zijn hier op een relatief klein oppervlak naast elkaar 
zichtbaar.  Op de route kan op ca. 8 locaties aandacht aan die diverse onderdelen gegeven worden. 
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 Detail van de deeluitwerking Natuurcentrum

 Vogelvlucht over het Natuurcentrum 
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 Het nieuwe paviljoen in vogelvlucht

 Genieten op het terras van natuurcentrum met op de achtergrond zicht op de bolle akker
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 Entree met het historische ensemble

 Zicht op het nieuwe paviljoen
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 De nieuwe boshut tussen de heide, een mooi rustpunt entree aan niet-begrazingsgbeied

INTRODUCTIE I locatie oude boshut
Om de financiele positie van natuurcentrum 
de maashorst te versterken is er ook gekeken 
naar een mogelijkheid om de locatie van de 
oude boshut te herontwikkelen. Zo kan het 
natuurcentrum twee locaties uitbaten en 
bijvoorbeeld tijdens het winterseizoen alleen 
de locatie bij het natuurcentrum open laten. 
De impresssies laten zien dat de entree in het 
niet-begrazingsgebied heeft. De vlonder aan 
de achterzijde heeft een prachtig zicht over 
het begrazingsgebied. De toiletten beneden 
kunnen ook zelfs uitzicht hebben over het 
begrazingsgebied. Een unieke belevenis die 
alleen te vinden is op de savanne.

 De nieuwe boshut ten zuiden van Slabroek
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 Ook in de toiletten uitzicht op de natuur

 Uitzicht vanaf de vlonder  van de boshut

 De nieuwe boshut ten zuiden van Slabroek
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8.2.4. DEELUITWERKING
ZEVENHUIZERWEG

INTRODUCTIE
De Zevenhuizerweg is een verbindende fiets -en wandelroute in 
het gebied de Maashorst. Deze route verbindt van oudsher Uden 
met Zeeland. Momenteel ligt daar de randweg nog tussen, die een 
barrière vormt tussen de Zevenhuizerweg en deze twee dorpen.  
Omdat het begrazingsgebied van de grote grazers, ten zuiden 
van de Zevenhuizerweg wordt uitgebreid, vormt deze weer een 
barrière voor de grote grazers. Om voor zowel recreanten als de 
grazers de verbinding tussen de gebieden open te houden, wordt 
hier een ongelijkvloerse kruising voorgesteld. De zogenoemde 
Wistendoorgang. Deze doorgang zorgt voor een connectie 
tussen de twee begrazingsgebieden, zonder dat recreanten 
het begrazingsgebied hoeven te betreden. Verder creëert deze 
doorgang kansen op een recreatieve plek te creëren waarmee de 
OER identiteit van Maashorst versterkt wordt. 
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 Vogelvlucht over de wisentendoorgang

 Aanzicht van de wisentendoorgang
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Visie 
Bij de zevenhuizerweg doorkruist een oude route het begrazingsgebied van de grote grazers. Deze route is een 
belangrijke recreatieve link en dient daarom in stand gehouden te worden. De route ligt deels in het bosgebied en 
deels in het open gebied waardoor deze een wisselend karakter krijgt. Dit wisselend karakter kan nog versterkt worden 
door een grotere diversiteit van vegetatie aan te brengen in het gebied dat doorkruist wordt door deze route. 
Net zoals de dreven zal deze route uitgerasterd worden zodat de recreanten zelf de keuze kunnen maken om wel of 
niet tussen de grote grazers te lopen. Het uitrasteren zorgt voor een dynamische bundeling van recreatieve routes, 
zonder dat dit een storend effect oplevert voor de grote grazers. 

Door het plaatsen van deze rasters, verdwijnt de verbinding tussen de begrazingsgebieden om dit te ondervangen is op deze 
locatie een ontwerp gemaakt voor een ongelijkvloerse kruising van recreant en grazer. Deze verbinding is in stand gebracht 
door middel van het plaatsen van een eco-doorgang. 

VISIE WISENTENDOORGANG ZEVENHUIZERWEG

ONTWERP WISENTENDOORGANG ZEVENHUIZERWEG

Ecotunnel 
De doorgang fungeert als verbinding tussen het zuidelijk gelegen begrazingsgebied, en het gebied ten noorden daarvan. 
Omdat de recreatieve route deze gebieden opsplitst, is het noodzakelijk een verbinding te creëren ten behoeve van het groot 
wild. Omdat het niet de bedoeling is dat het wild door een modderpoel moet ten tijde van regenval, wordt de recreatieve 
route omhooggetrokken met een hellingbaan, en wordt de ecotunnel deels ingegraven. De vrij gegraven grond voor de 
tunnel kan gebruik worden om de hellingbaan en het uitzichtplateau boven de tunnel te maken. 

De doorgang bestaat uit een prefab betonnen schacht van 3-3m, die deels is ingegraven (ongeveer 1m). De taluds worden 
opgevangen met betonnen wangen, waar aan de voorkant met houten palen gewerkt wordt. Op deze manier wordt het 
vernauwende effect minder voor de dieren, en wordt de esthetische waarde van de tunnel verhoogd. Ook wordt het hout 
gebruikt om bezoekers een mooie uitzichtplek te geven, zonder dat dieren daar last van hebben. 

Recreatief balkon en rustpunt 
Boven op de doorgang, kan een recreatief rustpunt gemaakt worden. Door de breedte van de ecotunnel te gebruiken, kan er 
een plateau gevormd worden aan weerszijden van het pad. Deze plateaus zijn uitgevoerd in een geel-grijze halfverharding 
en er staan robuuste picknicktafels op. Rondom deze plekken zijn de stammen te zien die vanaf de basis van de doorgang 
omhoogkomen. Door het hoogteverschil tussen de verschillende stammen, treedt er een speels effect op. Gemiddeld 
komende de stammen 1.40 boven de plateaus uit, maar er zijn ook hogere en lagere stammen. Op die manier kan iedereen 
genieten van het uitzicht over de begrazingsgebieden en het groot wild. 

De hellingbaan die naar het rustpunt leidt, kent een hellingspercentage van 5% met om de 10 meter een vlakstand van een 
meter. Op die manier is het rustpunt ook bereikbaar voor mindervaliden. Naast voetgangers, kunnen ook fietsers gebruik 
maken van de verbinding. Boven op de plateaus is er ook de mogelijkheid om de fiets neer te zetten, en even uit te rusten. 
Men vindt hier een prachtig uitzicht over het gebied rondom de eco-tunnel, en heeft mooi zicht op de wilde grazers. Bij 
uitstek een plek om te bezoeken wanneer je je in De Maashorst bevindt. 

Aan weerszijde van het asfaltpad voor fietsers en voetgangers, is een strook van grasbetontegels aangebracht. Deze strook 
loopt door tot over de doorgang Op deze manier kunnen ook onderhoudsvoertuigen gebruik maken van dit pad en de 
hellingbaan. 

Ven en aanplant 
Rondom de doorgang wordt voorgesteld om met kleine boomgroepen en solitaire bomen een grotere diversiteit in het 
gebied aan te brengen. De strakke randen van het bos worden hiermee op een natuurlijke wijze verzacht. Er wordt gebruik 
gemaakt van inheemse loofbomen en heesters. In het begin zullen deze beschermd moeten worden tegen de grote grazers. 
Uiteindelijk zullen juist die ervoor zorgen dat de afwisseling tussen grasland en bos/boomgroepen behouden blijft. 

Verder wordt er voorgesteld om dichtbij de doorgang, aan de zuidzijde, een nieuwe poel te graven. De grond die daaruit 
vrijkomt, samen met de grond ten behoeve van de doorgang, kan gebruikt worden om de hellingbaan te maken. Verder zal 
het nieuwe ven een aantrekkingskracht hebben op de grote grazers. Dit vergroot de kans voor bezoekers om deze mooie 
dieren te aanschouwen. 
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 Op de hellingbaan richting het rustpunt boven de wisentendoorgang

 Een prachtig uitzicht vanaf de platformen boven de wisentendoorgang
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 Doorsnede van de Wistentendoorgang met aan weerszijden taluds

 Doorsnede van de Wistentendoorgang met aan weerszijden taluds
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8.2.6. DEELUITWERKING
WEVERSWEG

INTRODUCTIE
De deeluitwerking Weversweg ligt in het midden van het 
natuurgebied de Maashorst, ten westen van de camping de 
Peelrand. De natuuruitbreiding aan de Weversweg concentreert 
zich voornamelijk op de kavels rondom de melkveehouderij 
aan we Weversweg nummer 7. De kavels zijn lang gebruikt voor 
akkerbouw en als hooiland waar aardappels geteeld werden. Voor 
het grootschalige agrarische gebruik was het gebied voornamelijk 
een heidegebied met enkele vennen waar schapen graasden. De 
Weversweg werd in die tijd als dreef gebruikt om het vee naar 
de heidegebieden te leiden. Deze dreef liep van Zeeland tot aan 
Nistelrode en is nog steeds een verbindende route tussen deze 
twee dorpen. Momenteel worden de kavels niet meer gebruikt 
met een agrarisch doeleind en wordt hiermee voeding uit de 
bodem gehaald. 
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VISIE WEVERSWEG

ONTWERP WEVERSWEG

Visie 
Ter hoogte van de Weversweg wordt een groot perceel opnieuw ingericht en teruggegeven aan de natuur. In dit 
gebied wordt voornamelijk gekeken naar de ondergrond. De geomorfologische- en bodemsamenstelling zijn leidend in 
dit ontwerp. Er wordt voornamelijk ingezet op een natuurlijke inrichting die past bij het OER karakter dat de Maashorst 
rijk is. Zo wordt er bos geplant in kleine en grotere vakken om een divers beeld te genereren, en zal er gebruik gemaakt 
worden van open graslanden en gesloten bosgebied. Ook dit gebied zal begraasd worden door grote grazers en is 
een uitbreiding van het areaal. De recreatieve routes zullen zich met name buiten de afrastering bevinden, maar de 
mogelijkheid zal geboden worden om ook het gebied te betreden. 

Inrichting
De ontwikkeling ter hoogte van de Weversweg is met name een uitbreiding van het natuurgebied De Maashorst. Het gebied 
is een voormalige akker welke omringd wordt door delen die al tot het natuurareaal behoren. Voor de inrichting van dit 
terrein wordt met name gekeken naar de kansen die er liggen. Er wordt gebruik gemaakt van de ondergrond om te bepalen 
waar hoogtes en laagtes in het gebied gerealiseerd kunnen worden. 

Om te beginnen worden de stroomrasters die het gebied momenteel afscheiden van de rest van het natuurgebied 
verwijderd, en worden er nieuwe geplaatst rondom de boerderij en de toegangsweg daarvan. 

Grondwerk
De aanwezig sloten rondom de kavels zullen gedempt worden om een natuurlijker watersysteem te genereren, en 
water beter vast te houden in het gebied. Naast het dempen van deze sloten worden er laagtes gecreëerd. Deze 
laagtes dienen als opslagplek voor regenwater en zijn een habitat voor verschillende flora en fauna. Door de taluds in 
deze laagtes flauw te houden, kunnen de grote grazers ook deze oevers openhouden. Hiermee wordt de kans vergroot 
op bijzondere flora. 

Op enkele plekken wordt de toplaag afgegraven. Dit wordt gedaan omdat de grond op deze kavels te rijk aan 
nutriënten is. Het is immers een voormalige akker waar voedselproductie bepalend was. Het afgraven van de toplaag 
zorgt voor een armere bodem zodat natuurontwikkeling sneller op gang kan komen. Deze toplaag kan omgekeerd 
teruggezet worden in de afgegraven delen op 50% van het oppervlak. Op die manier ontstaan er zandruggen in de 
laagtes en wordt een verhoogde diversiteit aan planten verwacht. 

Groen
Aan de westkant van de boerderij wordt een groot gedeelte van het gebied omgevormd tot een afwisselend bos met 
zichtlijnen, open plekken en gesloten delen. De zichtassen lopen vanaf de weversweg en de parkeerplaats die daaraan 
verbonden is het gebied in. Op die manier wordt de bezoeker uitgenodigd het gebied te betreden. Het bos zorgt ook 
voor een zoom rondom het nieuwe begrazingsgebied dat ingericht wordt voor de grote grazers. 

Naast de boszoom zal er ook een rijkere zoombeplanting geplant worden om de overgang tussen bos en open gebied 
te verzachten en een natuurlijkere en rijkere biotoop te creëren. In de zoombeplanting komen voornamelijk heesters 
en bomen van de 1ste grootte voor, maar ook inheemse grassen en kruiden. Op de zandruggen zal voornamelijk 
ingezet worden op heesters en bomen van de 1ste grootte. Dit zorgt ook in het begrazingsgebied voor een grotere 
diversiteit en afwisseling in het beeld dat gevormd wordt. 

Rustpunt
Aan de westzijde van het perceel, aan de rand van het nieuwe begrazingsgebied en in een open plek van het bos wordt 
een rustpunt ontwikkeld. Dit rustpunt biedt alle bezoekers een goed overzicht over het gebied, en maakt het mogelijk 
voor bezoekers om de grote grazers te zien zonder dat deze de “weide” in moeten. Het rustpunt biedt aan de ene zijde 
een bankje met een informatiepunt, en aan de andere zijde een verhoogd podium vanwaar men het uitzicht over het 
begrazingsgebied heeft. Een dak zorgt ervoor dat men ook tijdens een bui kan schuilen bij dit rustpunt. 
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ONTWERP WISENTENBRUG
Om de begrazingsgebieden met elkaar te verbinden, zonder dat bezoekers verplicht zijn deze te betreden, worden 
er op strategische plekken ongelijkvloerse verbindingen aangelegd. Een van die ongelijkvloerse kruisingen is de 
kruising van de Weversweg met de Udensedreef. Deze kan ongelijkvloers worden gemaakt.  De ongelijkvloerse 
verbindingen kunnen ook dienst doen als rustpunt door een informatiepunt en bank/picknicktafel toe te voegen.  
De inspiratie komt voort uit de wisent. De wisent als spannende houten silhouet in het landschap.

 De wisentenbrug de inspiratie, beelden architectuur jeroen eulderink
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 De wisentenbrug aan het eind van de Weversweg, verbinding voor wisenten en recreanten
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8.2.4 DEELUITWERKING
BOEREN EN WIJST
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VISIE BOEREN EN WIJST

ONTWERP BOEREN EN WIJST
Belevenispad “Boeren en verhalen over Wijst”
De beleefbaarheid van de wijstgronden wordt vergroot door langs de breuklijn een nieuw wandelpad aan te leggen. 
Het nieuwe wandelpad loop min of meer parallel met de breuklijn. Het wandelpad bestaat een halfverhard dat over 
een aantal particuliere percelen alsmede een aantal percelen van Staatsbosbeheer loopt. Het wandelpad loopt deels 
over droge gronden, maar ook op natte gronden. Op de natte gronden loopt het pad over een vlonder, waardoor je 
echt ervaart dat je door een nat gebied loopt. Het natte gebied kan extra worden versterkt door een aantal van de 
ontwateringsloten en greppels te dempen waardoor het gebied nog natter wordt dan in de huidige situatie het geval 
is. Het nieuwe wandelpad wordt daardoor als het ware een belevenispad waardoor je de breuklijn en de wijstgronden 
beter gaat ervaren. 

Informatievoorzieningen  
Langs het nieuwe wandelpad komen een aantal nieuwe informatieve voorzieningen. Zo komt er aan het begin en aan 
het eind van het wandelpad een informatiebord in de ‘Maashorststijl’. Op de informatieborden staat informatie over de 
wijstgronden en de nieuwe wandelroute. Op een tweetal plekken, halverwege de route komen een aantal schuilstallen, 
waar wandelaars tijdens regenbuien kunnen schuilen. De schuilstallen van hout met bankje biedt extra informatie over 
de omgeving. Een schuilstalletje heeft als extra thema zorg(boerderij), de andere heeft als thema bodem. Boeren die 
aan de percelen grenzen verzorgen de informatie voor de schuilstalletjes, zodat er een extra link is met de boeren in de 
directe omgeving. 

Upgrade parkeerplaatsen
Aan het begin en aan het eind van de wandelroute wordt voorgesteld om de parkeerplaats up te graden. Ze worden 
geüpgraded door het opvallen van de kuilen, een nieuwe laag halfverharding en de toevoeging van informatieborden. 
Ook worden ze beter zichtbaar gemaakt van de openbare weg door een deel van de onderbeplanting te verwijderen. 
Bij de theetuin aan de Bovenkampweg wordt een nieuwe parkeerplaats voorgesteld. 

Nieuwe landschapselementen
Van oudsher was het landschaps rondom de wijstgronden meer besloten. De kavelgroottes van de agrarische 
percelen warnen kleiner en de perceelscheidingen waren veelal beplant met houtwallen en houtsingels. Door 
agrarische schaalvergroting van de tweede helft van de 20e eeuw zijn veel van die kleinschalige landschapselementen 
verdwenen. Rondom het nieuwe wandelpad worden een aantal landschapselementen zoals houtwallen en 
houtsingels hersteld. Hiervoor zijn verkavelingspatronen die op oude kaarten staan als inspiratie gebruikt. Voor het 
beplantingsassortiment wordt er gekeken naar de ondergrond. Op plekken dicht bij de breuklijn, waar de wijst ‘ kwel’  
omhoog komt worden nattere soorten toegepast dan op plekken die verder van de breuklijn liggen. Oplettende 
bezoekers kunnen dan aan de beplanting zien waar de nattere en drogere plekken zijn. 

Nieuwe bebouwing 
Op twee plekken wordt nieuwe bebouwing voorgesteld. Aan de noordwestzijde van het plangebied worden een aantal 
schuren geamoveerd daarvoor in de plaats worden twee vrije kavels met villa’s gerealiseerd.  De tuinen van de villa’s 
worden grotendeels omzoomd met nieuw bosplantsoen, zodat de toekomstige bewoners optimaal kunnen genieten 
van de privacy. Ook vanaf het wandelpad zijn de villa’s door de nieuwe beplanting nauwelijks te zien. In het midden, 
aan de rand van de beboste stuifzanden komen een drietal moderne chalets. Deze chalets worden omzoomd met 
bosplantsoen zodat ze vanaf de omgeving en vanaf het wandelpad nauwelijks opvallen. Door het toevoegen van 
kleinschalige verblijfsrecreatie wordt het gebied van de Wijstgronden nog aantrekkelijker voor recreatieve doeleinden. 

Vanuit de algemene visie willen we de historie van het unieke landschap van de Maashorst beter zichtbaar en beleefbaar 
maken. Ook in het deelgebied van de Wijstgronden wordt de unieke geologische ondergrond herkenbaarder gemaakt. 
In het deel van de wijstgronden loopt één van de peelrandbreuklijnen. Bij de Peelrandbreuk komt ijzerrijk kwelwater naar 
de oppervlakte. Dit is in Nederland uniek. Hierdoor zijn de gronden pal naast de breuklijnen erg nat, terwijl verder van de 
breuklijn de gronden steeds droger worden. Op een aantal plekken is er nog (beperkt) hoogteverschil in het landschap langs 
de breuklijn zichtbaar, maar de meeste hoogteverschillen zijn door erosie verdwenen. In het ontwerp, beschreven in de 
volgende paragraaf wordt beschreven hoe dit voor Nederland unieke verschijnsel beter beleefbaar is. 
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 Vlonder op de breuklijnen

 Informatie -en uitkijkplek zodat je aardbreuk goed kan beleven.



Rapport ontwikkel- en beheerperspectief De Maashorst 83

 Informatiepaneel met robuuste OER-uitstraling  Bewegwijzering met OER-uitstraling

 Vlonder met informatieplint
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HOOFDSTUK 9

BEHEERPERPECTIEF 2022-2034
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Het ecologische streefbeeld dat het Natuurplan voor 2050 schetst en de natuurlijke processen worden gerealiseerd 
door de inzet van de instrumenten natuurlijke begrazing, bosontwikkeling, herstel van het watersysteem, faunabeheer. 
Elk instrument draagt bij aan een eigen eindbeeld.

Eindbeeld begrazing 2050 volgens het Natuurplan 
De drie (of meer) grazers komen in 2050 tot aan de grens van het Nationaal Natuur Netwerk. Dit beheerplan gaat 
uit van de veilige recreatieve corridors (dreven) en met de gedragsregels in acht het vrij recreëren in de natuur.  De 
(combinatie van) grazers hebben daardoor een groot en gevarieerd leefgebied en veel meer ruimte om te bewegen, 
rond te trekken en hun rust te vinden.  Slechts de doorgaande recreatieve corridors/ dreven hebben rasters waar op 
daarvoor ingerichte plekken fauna eenvoudig (liefst ongelijkvloers) kan passeren.

De populaties van de grazers dienen actief beheerd te worden om te voorkomen dat de kuddes te groot worden. 
Zonder beheer of de aanwezigheid van natuurlijke vijanden zal de populatiegrootte van de grazers worden bepaald 
door de beschikbaarheid van voedsel. Een dergelijke populatiedynamiek zou onvermijdelijk een ongewenst effect 
hebben op bosontwikkeling en waardevolle vegetatie. 

Stervende dieren of dieren die uitzichtloos lijden worden gedood, maar blijven in de kringloop door ze niet te 
verwijderen (Zie onderstaand kader ‘Dood doet leven’). Dit wordt gerealiseerd binnen de vigerende of dan geldende 
wet- en regelgeving).  Enkele delen van het Nationaal Natuur Netwerk worden van begrazing uitgezonderd: bij de 
hoofdentrees met stedelijke/drukke functies, hondenlosloopgebieden, evenemententerreinen en gebieden met 
kwetsbare natuur.

Dood doet leven
Dode ‘wilde’ dieren laten we liggen. Daarvoor gelden specifieke wettelijke regels en uit oogpunt van recreatie krijgt 
dit de nodige aandacht en begeleiding. In dit plan voor de periode tot en met 2034 wordt de focus voor inrichting en 
beheer gelegd op het verder op gang brengen van natuurlijke processen. Daarvoor wordt een aantal instrumenten 
ingezet. Een van de basisprincipes daarbij is herstel van natuurlijke kringlopen, met als een van de belangrijkste 
aspecten ‘dood doet leven’. Dode bomen in de natuur en dieren die een natuurlijke dood sterven, zorgen ervoor dat 
andere dieren die daar geheel of gedeeltelijk afhankelijk van zijn juist voort kunnen bestaan. Talloze gespecialiseerde 
organismen zorgen ervoor dat kadavers en bomen tot op de laatste restjes opgeruimd worden, waarbij ook de 
broodnodige mineralen terug worden gebracht in het schrale zandboslandschap van De Maashorst. 
Met betrekking tot dode grote grazers in de Maashorstnatuur gelden de onderstaande afspraken:
• Wilde dode dieren blijven nu al liggen in de Maashorst;
• Wisenten zijn wild en mogen daarom net als reeën, konijnen, dassen e.d. conform regelgeving blijven liggen;
• Dat gaat om een enkel exemplaar per jaar en daar is al snel weinig meer van terug te vinden;
• Zieke wisenten worden door een dierenarts onderzocht en indien nodig behandeld;
• Wisenten die uitzichtloos lijden worden gedood;
• Als de dierenarts oordeelt dat het nodig is, worden dode wisenten alsnog verwijderd;
• Dode taurossen en Exmoor pony’s worden afgevoerd conform regelgeving;
• Er wordt voor gezorgd dat er geen dode wisent zichtbaar is voor recreanten vanaf recreatieroutes en paden.

Het plan is om vanaf 2023 – na uitrasteren van de doorgaande recreatieve corridors/ dreven en het daarmee bieden 
van een veilige (gevoel) - de ecologische voordelen van de combinatie van wisent, tauros en Exmoor beter te benutten 
door ze samen de vrijheid te geven in een groter aaneengesloten gebied. We zien de volgende stappen:
1. Uitrasteren recreatieve corridors/ dreven en realiseren ongelijkvloerse fauna passages in de (nu nog bestaande) 

natuurkern – 2022
2. Wisent, exmoor en tauros (gefaseerd) vrijheid bieden in de natuurkern - 2023/ 2024 
3. Wisent, exmoor en tauros lopen vrij rond in gehele natuurkern – 2025
4. Uitrastering recreatieve corridors/ dreven (en realiseren ongelijkvloerse fauna passages) doorzetten tot aan de 

randen van de NNN en aansluiten op ontvangstgebieden en wandel- en fietsnetwerken buiten de NNN. – 2028
5. Opheffen rasters tussen natuurkern en natuurschil en omheinen gehele NNN (uitgezonderd ontvangstgebieden 

met bijhorende functies spelen, hondenlosloopterreinen – 2028
6. Introductie nieuwe grazers – 2028 - 2032

9.1 BEGRAZING
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9.2 HER-BEBOSSEN

Gestreefd wordt naar sociaal complete en natuurlijke kuddes. De wisent is een met uitsterven bedreigde inheemse 
soort én een belangrijke bezoekerstrekker, die samen met de tauros en Exmoor pony de Maashorst als robuust 
natuurgebied helder op de kaart zet. Met deze wilde soort en robuust ogende vervangers van de oeros en het wilde 
paard als boegbeeld komt er een duidelijke invulling voor het streven naar een natuurrijke Maashorst met ruimte voor 
tal van wilde dieren, zoals verwoord in het Natuurplan. De wisent is naast zijn iconische verschijning een onmisbare 
schakel, onder andere doordat hij mobieler is, meer zandbaden maakt en bovendien voedselarm en dor gras eet. 
Voor de onderbouwing en effecten van de begrazing en de soorten op het landschap en de ecologie wordt verwezen 
naar de ecologische evaluatie grote grazers .

Een kanttekening wordt gemaakt bij het grote robuuste en aaneengesloten natuurgebied (2050) als wisent niet over 
de A50 natuurbrug naar Oss mag om te grazen. In dat geval kan worden gestreefd naar een oostelijke zone met 
de combinatie van wisent – exmoor – tauros en een westelijke zone met slechts tauros en exmoor en in ieder geval 
behoud van de kuddetrek over de A50. Wat hierin uiteindelijk de beste keuze is vraagt om nader ecologisch onderzoek.

Rasters
Voor wisenten, taurossen en Exmoor pony’s voldoet een schrikdraadraster met drie draden op 60, 90 en 120 cm 
hoogte. Dit is niet veel anders dan bij andere runderen en paarden in natuurgebieden. Voor de zichtbaarheid kan bij de 
start een goed zichtbaar schriklint geplaatst worden. Als de dieren eenmaal gewend zijn aan het raster kan dit worden 
verwijderd. Omdat rasterkosten een behoorlijk deel van het budget uit kunnen maken is het verstandig om zo min 
mogelijk rasters te hoeven verplaatsen in de loop van de aankoop en inrichting van het gebied. 

Invangmogelijkheid en vangkraal
Een quarantainegebied en vangkraal zijn ingericht om nieuwe dieren te laten wennen en om dieren bij verhuizing 
tijdelijk op te kunnen vangen. Voor internationaal transport (vooral van belang voor wisenten) zijn immers tal 
van gezondheidstesten nodig waarvan de uitslag niet meteen bekend is. Aparte, tussentijdse opvang in een 
quarantainegebied is veelal vereist. Nieuw aangevoerde dieren kunnen bovendien een tijdje wat beter in de gaten 
worden gehouden. Dat laatste is ook van belang voor Exmoors en taurossen. Eenmaal buiten in een groot gebied is 
controle vaak lastiger of zelfs geheel niet meer mogelijk. Een dergelijke invangmogelijkheid kan ook gebruikt worden 
voor om jonge dieren te chippen of te oormerken.

Eindbeeld bosontwikkeling 2050 volgens het Natuurplan
De Maashorst wordt het meest gevarieerde en soortenrijke boslandschap op de Brabantse dekzanden. Het monotone, 
aangeplante dennenbos is in 2050 veranderd in een natuurbos waar boom- en struiksoorten hun natuurlijke plaats 
innemen: lindebossen met eik en haagbeuk op de rijkere gronden, elzenbroekbossen in de wijstgebieden, eikenbossen 
met berk op de voedselarme gronden en op de zeer arme, droge stuifduinen dennenbossen (met paddenstoelen 
en korstmossen). De rijkdom aan planten- en diersoorten die daardoor is ontstaan, wordt versterkt door de open 
plekken afgewisseld met donker gesloten bos. Kuddes grote grazers sturen de bosontwikkeling (gebied met bos en 
bosschages). 
We planten geen bomen meer en we gaan ook geen bomen snoeien of omzagen. De vegetatie in het gehele 
boslandschap wordt gedomineerd door oude bomen die de vrijheid hebben om af te takelen en natuurlijk te sterven. 
Onder de woudreuzen staat een tweede boomlaag klaar om de plek over te nemen, tenzij de grazers dit een tijdlang 
verhinderen en de volgende boomgeneratie later pas haar kans krijgt vanuit de struik- of kruidlaag.
 
Huidige situatie 
Bosontwikkeling is anno 2021 naast de inzet van grote grazers nog steeds ook voor een groot deel mens gestuurd 
doordat we structuurgaten maken, variabel dunnen en ontbrekende boomsoorten aanplanten. Het netwerk van oude 
aftakelende en dode bomen is zo goed als afgerond. De bosrefugia (bosreservaten) zijn aangewezen, net zoals de 
meeste habitatbomen (oude, dikke bomen met bijzondere waarde voor het bosecosysteem) en habitatboomgroepen 
(groepen van meerdere waardevolle bomen bij elkaar). De graasdruk in de natuurkern is in evenwicht met de 
bosontwikkeling.

Bosontwikkeling tot 2034 
De komende jaren wordt de bosontwikkeling steeds meer bepaald door de grazers in het gebied en minder 
door het menselijk beheer. Het is daarvoor van belang dat de drie (of meer) grote grazers en dat alle fasen van 
bosontwikkeling verspreid in het gehele gebied aanwezig zijn. Van open plekken in jonge, dichte bossen tot oud bos in 
de aftakelingsfase. Het bos zal overwegend bestaan uit langlevende pionier- (zomer- en wintereik) en opvolger soorten 
(winterlinde, haagbeuk, esdoorn, beuk en iep). De kleinschalige variatie in bodem en geologie bepaalt welke soorten 
dominant zijn. 
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De tweede boomlaag bestaat hoofdzakelijk uit opvolger soorten. Na een hevige storm ontstaan tijdelijke open 
ruimtes. Pioniers als eik, berk en lijsterbes zullen hun kans grijpen om – geholpen door doornstruiken als roos, 
meidoorn en braam – zich aan de begrazingsdruk te ontworstelen. 
Grazers vreten de smakelijkere opvolger soorten weg en geven de pioniers zo weer een kans. Er ontstaan zo pionier 
eilanden in een zee van climaxsoorten (van nature in deze streken dominant voorkomende boomsoorten). Maar zover 
is De Maashorst nog niet. Hier moeten de eerste opvolger soorten zich nog vestigen tussen de min of meer gelijkjarige, 
ooit door de mens aangeplante pionier bossen. 

Om de natuurlijke processen op gang te krijgen, helpt de mens de natuur tot 2034 nog een handje om De Maashorst 
daarna met rust te laten en te vertrouwen op de herstelkracht van de natuur. Tot 2034 hanteren we daartoe de 
volgende doelen en richtlijnen voor het bosbeheer:

Doelen voor het beheer: 
• Van landbouwgrond naar natuur: Extensieve natuurlijke begrazing is in deze primaire bossuccessie op rijke 

gronden de ideale begeleiding naar een bos met een grote mate aan openheid. Aanplant van enkele grote maten 
opvolger soorten, zoals winterlinde, beuk, haagbeuk en hazelaar aan te planten.

• Bosaanplant met opvolger soorten die voldoende begrazingstolerant zijn heeft voorkeur boven bescherming van 
de aanplant tegen grazers door diverse soorten doornstruiken of omgevallen bomen. 

• Van jonge naar oude bomen: De oudste bomen van De Maashorst zijn overwegend 50 tot 80 jaar jong en nog lang 
niet aan aftakelen toe. Ouderdom en natuurlijke aftakeling beginnen bij een leeftijd van één tot meerdere eeuwen. 
Kappen van bomen in het kader van de omvorming naar natuurlijker bos verjongt het bos en stelt het moment 
waarop oude monumentale bomen beginnen af te takelen verder uit. De uitdaging is dus om de noodzakelijke 
omvormingsmaatregelen zodanig te beperken, dat een groot aandeel van het bosbestand de kans krijgt rustig oud 
te worden.

• Van opgeruimd bos naar dood hout: In natuurlijk bos ligt veel dood hout: tot wel 50% van de voorraad levend 
hout. Dood hout is een belangrijke groeiplaats voor mossen en schimmels en voedsel voor hout borende insecten. 
Daarom is het belangrijk om steeds de verschillende verteringsstadia in het bos te hebben – van ‘vers’ dood hout 
tot bijna vergane stammen.

• Van ongelaagd naar gelaagd bos: Door multifunctioneel bosbeheer in het verleden komt onder het oorspronkelijk 
aangeplante naaldhout een tweede boomlaag voor van voornamelijk eik en berk, en daaronder vaak nog een 
struiklaag van lijsterbes, vuilboom, Amerikaanse vogelkers en hulst. Waar onderstandige eiken gehinderd worden 
door het naaldhout, worden deze vrijgesteld, net als de berken die reeds in het kronendak staan. Het aanwezige 
licht in de onderetage wordt benut voor het inbrengen van de ontbrekende schaduwtolerante boom- en 
struiksoorten, die zo onderdeel van de bosontwikkeling uit kunnen gaan maken.

• Van gelijkjarig naar ongelijkjarig bos: Het bos van De Maashorst weerspiegelt nog sterk de oorspronkelijke aanleg: 
grote gelijkjarige aaneengesloten monoculturen van voornamelijk grove den. Aanvullend beheer vergroot de 
variatie te vergroten. Streven is om over 12 jaar als de bosontwikkeling afgerond is 25-50% van het oorspronkelijke 
kronendak doorbroken is. 

• Van pionier- naar volwassen bos: Zonder menselijk ingrijpen zal het toekomstige bos nog 50 jaar tot een eeuw 
gedomineerd worden door de aangeplante grove den. Pas wanneer deze begint af te takelen, groeien de bomen 
in de tweede kronenlaag door naar het kronendak. De opvolger soorten zoals linde, beuk en haagbeuk die horen 
bij een volwassen en gevarieerd bos ontbreken. De aanplant van grotere begrazing bestendige bomen zorgt voor 
zaadbronnen en op termijn een goede boomsoortensamenstelling. Voor aanplant komen in principe alle Europese 
soorten in aanmerking die volgens de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer als inheems gelden.

Van arm bos naar rijke gradiënten: Plaatselijk bestaat De Maashorst uit Maasafzettingen (leem- en kleilagen) of Brabantse 
leem. Op die plekken kan zich, net als op de voormalige landbouwgronden, een door linde gedomineerd bos ontwikkelen. 
Een bos waarin de bomen en struiken de voedingsstoffen uit de bodem opnemen en in de herfst door vallend blad deze 
voedingsstoffen over de bodem uitstrooien. Een bos dat door deze ‘nutriëntenpomp’ geleidelijk rijker wordt aan nutriënten en 
aan planten- en diersoorten. Een bos vooral dat zich gaat onderscheiden van het omringende bos op armere groeiplaatsen. 
Het enige obstakel is het ontbreken van zaadbomen van linde en andere rijke strooiselsoorten zoals esdoorn en Europese 
vogelkers. Op De Maashorst zijn voornamelijk onderstaande boom- en struiksoorten met rijk strooisel geschikt om de 
nutriëntenpomp te herstellen:
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Nederlandse naam latijnse naam

winterlinde Tilia cordata

veldesdoorn Acer campestre

gewone esdoorn Acer pseudoplatanus

ratelpopulier Populus tremula

steeliep/fladderiep Ulmus laevis

gewone es Fraxinus excelsior

zwarte els Alnus glutinosa

zoete kers Prunus avium

haagbeuk Carpinus betulus

hazelaar Coryllus avellana

Europese vogelkers Prunus padus

boswilg Salix caprea

De gewenste soorten worden alleen aangeplant op plekken waar de betreffende soort van nature ook voor zou komen 
en waar momenteel geen perspectief is voor (her)kolonisatie door natuurlijke dispersie. Dit betekent in de praktijk dat 
soorten die reeds in het gebied voorkomen niet of nauwelijks worden gebruikt. De kleinschalige natuurlijke variatie in 
groeiplaatsomstandigheden zorgt vervolgens voor een gevarieerde bosontwikkeling. 

Verlaten van het idee van bosontwikkeling in natuurkern en natuurschil: Omdat we streven naar een groot 
begrazingsgebied en het idee van natuurkern en natuurschil willen verlaten hanteren we nog een werkcyclus van 6 
jaar met inleidend beheer voor het bos in het gehele gebied. Dit beheerplan streeft ernaar dat na 2034 geen regulier 
menselijk beheer meer plaatsvindt. Met name grote grazers zullen de bosontwikkeling dan sturen. Dit betekent dat 
in 12 jaar tijd 25 tot 50% van het oorspronkelijke kronendak verwijderd is om de bosstructuur te versterken. De reeds 
gerealiseerde verjongingsgaten worden hierin meegeteld. Beheer wordt slechts voortgezet om de recreatieve- en 
veiligheidsdoelen te kunnen realiseren. 
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Netwerk van oude, aftakelende en dode bomen
Er is een netwerk van oude, aftakelende en dode bomen (NOAD). Doel van deze informatie is een groot aandeel van 
het bosbestand, opstanden, boomgroepen en individuele bomen de kans te geven oud te worden en in de toekomst 
spontaan af te takelen. Daartoe zijn delen van het bos geselecteerd die nu hoge natuurwaarden hebben gerelateerd 
aan de aftakelingsfase, dan wel waar dat in de toekomst verwacht wordt. Daarnaast wordt de voorraad dood hout op 
peil gebracht en gehouden. 

Bosontwikkeling tot 2034
Vanaf 2000 is de gemeente Oss begonnen met de omvorming van de monotone productiebossen naar natuurbos 
volgens de methode van de stichting Kritisch Bosbeheer. Naast het ringen van bomen om staand dood hout te 
bevorderen werden er open plekken gemaakt door het omduwen van bomen; hierbij bleef al het hout in het bos. 
Vanaf 2010 is ook in de Maashorst een begin gemaakt met de bosomvorming, maar hier werd het hout geoogst om 
met de opbrengst de werkzaamheden te bekostigen.

Door deze methode werd de bosontwikkeling, die vele decennia heeft geduurd, terug gezet tot de pioniersfase. De 
mineralen, die uit de bodem in het hout zijn opgeslagen, worden afgevoerd en hiermee wordt de kringloop verstoord. 
De beoogde vorming van mantel- en zoomvegetatie op de open plekken is nergens gerealiseerd. De terugkeer van 
struikheide op deze kale bodems geeft aan, dat rijke bossoorten hier niet thuis horen. Alleen in de omgevormde 
bosranden op het zuiden en op de grotere kapvlaktes op de betere bodems is een behoorlijke opslag van braam en 
jonge struiken en bomen verschenen. 

Deze dunningen en het maken van gaten ging ook ten koste van de oudste percelen, waarin de meest waardevolle 
landschapsbomen staan. Deze percelen hebben bovendien de oudste bosbodems, die ernstig beschadigd worden door 
de zware bosbouwmachines. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de bodemfauna, maar deze oude bodems hebben 
een specifieke flora van oud bossoorten als bosbes, vossenbes en dalkruid ontwikkeld; ook mossen, korstmossen en 
paddenstoelen zijn in deze oude bodems karakteristiek en verschillen per houtsoort. De opkomst van de dennenorchis 
op meerdere plaatsen maakt het bijzondere van de gradiënten op de Maashorst duidelijk. Door in deze bossen open 
gaten te maken wordt het loofhout bevorderd en verdwijnt door overschaduwing de zeldzame en beschermde 
dennenorchis. Daarom moeten de percelen, die ouder zijn dan 80 jaar binnen en buiten de kern ontzien worden. 

Richtlijnen voor beheer:
• Geen houtoogst meer in de gehele Maashorst
• Geen ingrepen in percelen, die al een gemengde samenstelling hebben en een meerlagigheid zowel op droge 

arme als rijkere en/of vochtige bodem 
• Geen ingrepen in percelen, die ouder zijn dan 80 jaar; door houtoogst in het verleden en natuurlijke uitval is er 

genoeg variatie in soortensamenstelling en structuur 
• Geen grootschalige aanplant meer maar slechts nog kleinschalige aanplant van bomen en struiken, die passen 

bij de bodem - arme droge podzol of vochtige en/of voedselrijke bodem, bij voorkeur voormalige landbouwgrond 
(plaggic anthrosols/ enkeerdgronden) 

• Kleinschalige variabele dunningen en structuurgaten zorgen voor (beperkte) openingen in het kroondak en voor 
zonlichtinval en kruidlaag ontwikkeling op de bodem. In de gatenis ruimte voor natuurlijke verjonging en de 
ontwikkeling van een struiklaag. Door het opheffen van de zonering en het gehele gebied te laten begrazen blijven 
deze plekken langer open, omdat de boompjes en struiken afgegraasd worden. 

• Aanplant van rijke bossoorten op de horst alleen in percelen met Amerikaanse vogelkers of op voormalige 
landbouwgrond (winterlinde, beuk, haagbeuk en hazelaar), mits de betreffende boomsoorten deze plek niet 
redelijkerwijs op eigen kracht kunnen (her)koloniseren.

• Aanplant van grote maten bomen op gronden buiten de begrazing waar kensoorten van rijke 
bosgemeenschappen voorkomen; slechts enkele exemplaren per perceel zijn voldoende om op termijn zaailingen 
te leveren en dit gebeurt alleen als de betreffende boomsoorten deze plek niet redelijkerwijs op eigen kracht 
kunnen (her)koloniseren.

• Inventariseren van eikensterfte 
• Bestrijden van de verzuring door toepassen van steenmeel, zodat de uitgespoelde mineralen weer aangevuld 

worden. 
• Maken van een kansenkaart van de Maashorst voor herstel van inheemse insectenpopulaties.  
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De Watervisie Maashorst (Glopper, 2008) opgesteld door waterschap Aa en Maas, stelt dat een veerkrachtig natuurlijk 
watersysteem de basis vormt voor een goede ontwikkeling van de natuur in De Maashorst. Het watersysteem van De 
Maashorst bestaat grofweg uit het inzijggebied in de natuurkern, uitstromende beken en de wijstgronden. 
De natuurkern vormt de motor voor herstel van de wijstgronden. De grondwaterstand in de natuurkern moet daarom 
hoog zijn. Het regenwater dat in de natuurkern opgevangen wordt door moerassige laagten, infiltreert hier en voedt 
via opkwellend grondwater de wijstgronden. Dit grondwater heeft een specifieke waterkwaliteit (sterk ijzerhoudend). 
De wijstgronden herbergen daarom unieke natuurwaarden met karakteristieke grondwater gevoede plantensoorten 
zoals dotterbloem, holpijp en bittere veldkers.
Aan de randen van De Maashorst bevinden zich enkele geologische breuken, die parallel lopen aan de Peelrandbreuk. 
Deze breuken zijn voor water praktisch ondoorlaatbaar. Vanuit het oosten toestromend grondwater wordt daardoor 
naar de oppervlakte gedwongen, waar het als kwelwater (wijst) naar boven komt. Hogere delen kunnen hierdoor 
natter zijn (wijstgronden) dan ernaast gelegen lagere gronden. 

Herstel watersysteem, doorkijk naar 2034 
Waterschap Aa en Maas wil het grond- en oppervlaktewatersysteem op en rondom de Maashorst meer klimaat 
robuust maken. Het streven is om in periodes met een overschot aan neerslag meer water op te slaan in het 
grondwater, in het oppervlaktewater en in de bodem (als het ware de accu zoveel mogelijk opladen). Hierdoor is in 
droge periodes meer water beschikbaar voor natuur en landbouw, met name in de beekdalen en laagtes in het gebied. 
Tevens kan het ervoor zorgen dat water in extreem natte situaties of bij hevige buien minder snel tot afvoer komt en 
wateroverlast voorkomen wordt. 
Deze doelstelling, het meer klimaat robuust maken van het gebied De Maashorst, wil het waterschap bereiken door: 
• Gebiedsgericht extra water te conserveren en de grondwatervoorraad aan te vullen. Het streven is om de 

grondwaterstand op de horst en de aanliggende gebieden structureel met ongeveer 35 cm te verhogen, door het 
nemen van slimme maatregelen (denk aan plaatsen van stuwen en dempen van sloten) op de juiste locatie. 

• Optimalisatie van het peilbeheer op de horst en de aanliggende gebieden zodat minder grondwater hoeft te 
worden onttrokken en ter verbetering van de waterbeschikbaarheid voor natuur en landbouw, zowel in droge als 
natte perioden.

Eindbeeld faunabeheer 2050 volgens het Natuurplan
Natuurlijke processen en recreatieve beleving zijn in De Maashorst onlosmakelijk met elkaar verbonden. Taurossen, 
wisenten, herten, reeën, vossen en mogelijk ook wilde zwijnen en wolven zijn regelmatig te zien in hun natuurlijke 
habitat. Het publiek kan deze dieren “spotten” en een ultieme natuurbeleving meemaken. Geschoten op wilde dieren 
wordt slechts nog gedaan met de camera en niet meer met het jachtgeweer.
Bij natuurlijke processen hoort ook het laten liggen van dode dieren. Door de afwezigheid van predatoren (wolven?) 
is het van belang dat er voldoende aaseters zijn die dode dieren opeten. Het publiek zal getuige kunnen zijn van een 
vos of een groep raven die zich tegoed doen aan een kadaver van een ree. Meer en meer ontstaat er een natuurlijk 
evenwicht tussen het gebied en de omvang van de populatie grote grazers en wilde dieren, met zo min mogelijk 
ingrijpen van de mens.20
De gewenning bij het publiek (aan bijvoorbeeld kadavers), het wijzigen van het faunabeleid (acceptatie van andere 
diersoorten) en het aanpassen van vaste gewoonten (afwezigheid jacht) vragen geduld, maar ook om lef en 
overtuigingskracht. 

Faunabeheer tot 2032 
Geen jacht meer. De lopende contracten met de diverse wildbeheereenheden worden gerespecteerd. Pas als deze 
aflopen wordt overgestapt op het gewenste faunabeheer waarbij in de natuur van De Maashorst niet meer gejaagd 
wordt. 

9.3 NATUURLIJKER WATERSYSTEEM

9.4 FAUNABEHEER
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De herintroductieplannen  voor de knoflookpad en de boomkikker worden uitgevoerd. Mogelijk worden nieuwe 
herintroductieplannen opgesteld en uitgevoerd. 

Edelherten kunnen overlast in de agrarische omgeving en in tuinen veroorzaken. Om overlast voor de omgeving 
te voorkomen, is een investering in hoge rasters nodig om de dieren in het natuurgebied te houden. Hiervoor is 
momenteel geen subsidie van de provincie beschikbaar. 
Bovendien vertraagt het edelhertomvorming naar een rijker bos. Zij eten namelijk naast gras ook twijgen en 
bladeren .  De keuze om al dan niet herten toe te voegen kan daarom beter over enkele decennia gemaakt worden 
als de omvorming naar een rijker gemengd bos verder gevorderd is. Ook inzet van elanden vergt een duur raster en 
daarnaast een forse voorbereidingstijd. Net als edelhert kan dit op termijn overwogen worden.

Via aankoop/ zelfrealisatie, inrichting en omvorming van agrarische gronden wordt gestreefd naar realisatie NNB en 
onder andere via inzet van grote grazers wordt gestreefd naar procesnatuur. Dat wil zeggen beheer via natuurlijke 
processen en met steeds minder ingrijpen van de mens. De aanwezige landbouw in het natuurkerngebied vraagt 
om een zorgvuldige afweging van belangen van de grondeigenaren en de te bereiken natuurdoelstellingen. Met 
het draagvlak – ofwel de groep mensen die de doelen willen steunen - wordt gezocht naar win-win-oplossingen om 
de natuurkern te vergroten en omvorming naar procesnatuur te bewerkstelligen.  WAM en SBB hebben samen de 
grondverwerving opgepakt in de Maashorst. Samen voeren zij gesprekken in de streek om grond te verwerven waar 
mogelijk. Hiervoor is een grondstrategieplan opgesteld.

Bij de grondverwerving wordt waar mogelijk prioriteit gegeven aan de waterhuishouding. Zo kunnen we mogelijk met 
40% van de grond 80% van de waterdoelen bereiken. Waar het gaat om de (resterende) landbouw-enclave op de 
Maashorst zijn voor de uitwerking van de GGOR met name de lage delen van de (Maas-) horst van belang (omgeving 
Palmven en Straatsven) omdat juist daar water goed gebufferd kan worden. In het MGA-traject is afgesproken om als 
het niet lukt om alles te verwerven voorlopig uit te gaan van gemengde doelen in de enclave (natuur en (al dan niet 
tijdelijk) resterende landbouw). Voor het gebiedsproces is dit een belangrijk uitgangspunt.

Met een landschap ecologische systeemanalyse (LESA) krijgen we inzicht in het functioneren van het landschap 
ecologische systeem in het verleden en heden en in de processen die sturend zijn in de Maashorst. Hierdoor worden 
kansen en knelpunten in het gebied zichtbaar. De LESA is de leidraad voor concrete maatregelen die leiden tot 
systeemherstel en verbetering van de biodiversiteit. De maatregelen zullen worden uitgewerkt en vastgesteld in (te 
actualiseren) beheer-, project- en werkplannen. De LESA biedt tevens een goede onderbouwing voor de aankoop, 
inrichting en beheer en daarmee in de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant op de Maashorst.

9.5 INTRODUCTIE SOORTEN

9.6 REALISATIE NATUUR NETWERK BRABANT (NNB)

9.7 VERSTERKEN (GEO)HYDROLOGISCHE EN LANDSCHAP 
ECOLOGISCHE SYSTEEM
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HOOFDSTUK 10

MONITORING

Monitoring dient om na te gaan of de gestelde doelen voor De Maashorst gerealiseerd 
worden. Voor de monitoringsinspanning stellen we een monitoringsplan op. Voorafgaand 
aan het opstellen van het monitoringsplan zal er samen met betrokken partijen op basis 
van dit document concrete en meetbare doelen worden opgesteld. In deze doelen zal er in 
de tijd en ruimte worden gespecificeerd welke processen en natuurtypen gewenst zijn en 
wordt er nader in gegaan op hoe deze doelen gekwantificeerd kunnen worden. Er wordt 
tevens per natuurtype bepaalt welke soorten indicatief zijn voor een wenselijke ecologische 
toestand en worden er ook oppervlakterichtlijnen aan de doelstellingen gebonden. Op basis 
van de resultaten van de monitoring stellen we waar nodig en gewenst de inrichtings- en 
beheermaatregelen bij. Voor De Maashorst voeren we drie verschillende typen monitoring 
uit.

Beheermonitoring
De beheermonitoring stelt vast of de maatregelen van het IBeP voor de ontwikkeling 
van het grootschalige boslandschap de gewenste effecten opleveren én waar we deze 
maatregelen eventueel moeten bijsturen. Meetbare gegevens zijn de ontwikkeling van 
de vegetatiesamenstelling en de ontwikkeling van de populaties van indicatieve soorten. 
Belangrijk onderdeel hierbij zijn periodieke vegetatiekarteringen,  de conditiemonitoring 
van de verschillende soorten grazers in combinatie met de tijd van het jaar en de aanwezige 
hoeveelheid voedsel. Beheermonitoring omvat in ieder geval:
de 0-meting om de effecten van de uitgevoerde maatregelen te kunnen vaststellen;
half maart een jaarlijkse conditie-meting gecombineerd met een inventarisatie van de 
aanwezige hoeveelheid voedsel;
gerichte inventarisaties van de vegetatiestructuur en de soorten ter beoordeling van 
effecten van maatregelen.

 
Monitoring ten behoeve van beleid
De uitvoering van het IBeP past in het natuurbeleid van provincie Noord-Brabant. 
Beleidsmatig zijn er twee monitoringdoelen: de vijf grote terreineigenaren zijn provinciale 
verplichtingen aangegaan in het kader van de Subsidie Natuur en Landschap (SNL). 
Daarnaast wordt bij de uitvoering van het IBep gebruik gemaakt van middelen in het kader 
van het provinciale leefgebiedenbeleid. De beleidsmonitoring stelt vast of de provinciale 
doelen gerealiseerd worden, zowel qua leefgebiedenbeleid als qua SNL-verplichtingen. 

Aansturing van de monitoring
De aansturing van de Maashorst-monitoring gebeurt door een vertegenwoordiging van 
betrokken partijen (ecologen namens gemeenten en SBB, Natuurverenigingen, Ark en 
Bosgroep) en een vertegenwoordiging van de beheerders (Uden, Bernheze, SBB, Oss, 
Landerd, Bosgroep).
Taken monitoringsgroep zijn:
• geven van inventarisatieopdrachten;
• geven van opdrachten voor aanvullend onderzoek;
• verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens;
• analyseren van tendensen;
• uitbrengen van beheeradvies op basis van analyses.
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MONITORING

Bij de uitvoering betrekken we zoveel mogelijk de natuurverenigingen en andere 
organisaties. Monitoringsgegevens delen we met het publiek.
De monitoringsgroep legt verantwoording af aan de opdrachtgevers.

Natuurorganisaties
De Maashorst verkeert in de gelukkige omstandigheid dat vele vrijwilligers van de 
natuurorganisaties en andere organisaties een bijdrage kunnen en willen leveren aan 
werkzaamheden voor de natuur. Zo is in 2012 het Monitoringsplan Natuurgebied De 
Maashorst opgesteld. Dit plan is gebruikt als basis voor monitoring en inventarisatie door 
de vrijwilligers. Als hier de behoefte aan nader onderzoek uit voortkwam, werden af en toe 
studenten van de studierichting Toegepaste Biologie van HAS Den Bosch ingeschakeld. De 
leden verzorgden de begeleiding van de studenten. Voor kosten kon een beroep gedaan 
worden op een subsidie van de Maashorstgemeenten.
De organisaties zijn graag bereid dit werk voort te zetten. Wordt hiervan gebruik gemaakt 
in het kader van de uitvoering van het monitoringsplan (zie hoofdstuk 6 Monitoring), dan 
komen er afspraken over de te verrichten werkzaamheden en vergoeding van de kosten.

Graasdruk, bosontwikkeling en monitoring 
In alle graasgebieden zullen wisenten, Exmoors en/of taurossen in een dusdanige dichtheid 
worden uitgezet  dat er nog steeds spontaan loofbos tot ontwikkeling komt. Naar 
verwachting betekent dit circa één grazer per 8 ha, waarbij bos een lagere draagkracht (1 
dier op 20 ha) heeft dan open land (1 dier op 5 ha). De bosontwikkeling en de conditie van 
de dieren monitoren we en waar nodig sturen we bij in de aantallen grazers . Dit betekent 
in de praktijk dat  er met enige regelmaat dieren zullen moeten worden gevangen en uit 
het gebied worden verwijderd. De beheermonitoring is gestart in 2015 om de nulsituatie 
vast te leggen en wordt in alle begrazingsgebieden uitgevoerd. Jaarlijks wordt de graasdruk 
geëvalueerd aan de hand van de uitkomsten van de vegetatiemonitoring en een terrein- en 
kuddebezoek in de tweede helft van maart.




