
 

 

 Verslag openbare dorpsraadsvergadering dorpsraad Herpen   
 
          
 Datum   : Dinsdag 20 nov. 2018 
 Aanvang   : 20.00 uur 
 Locatie   : Gemeenschapshuis ’t Slotje, Schoolstraat 2, Herpen 
 Leden dorpsraad : W. de Hoog, P. Derks, M. Ykema, E. Banken, T. van Beerendonk,  

        P. van Roosmalen, N. Arts,  
 Genodigden    : Wethouder Frank den Brok 
        Dhr Geert Versteijlen 
       Jasper Peters gebiedsbeheerder 
       Wim Plank 
 Aanwezigen     : 36 
 Notuliste     : T. van Beerendonk 
 
  

1. Opening en welkom. 
Will opent de vergadering met een verontschuldiging van Arjan Calatz, omdat hij niet 
aanwezig is 
  
2. Vaststellen verslag openbare vergadering dinsdag 18 sept. 2018. 
Geen op of aanmerkingen 
  
3. Mededelingen. 
- Korte uiteenzetting van alle lopende zaken 
*De locatie voor de school: deze blijft definitief op de plek waar hij nu staat. 
  Over hoe er nu vorm aan gegeven wordt is nog niet bekend. 
  We hopen U op de hoogte te kunnen houden.  
*Het Slotje; 
  Alle gebruikers hebben inbreng gehad om aan te geven wat hun wensen zijn: 
  wat zou er moeten gebeuren, wat heb je nodig, wat voorzie je dat er in de toekomst   
  nodig is, etc…. 
  Met deze bundeling is de architect, samen met de gemeente, aan het werk gegaan.    
  Zij brengen dit later weer terug in de vergadering met alle gebruikers. 
 
  Dit loopt en wordt vervolgt 
*Guus Janssen heeft vergunning voor café en woonhuis binnen, niet bekend is op welke  
  termijn de aanvang van de bouw begint. 
*Het laatste inloopspreekuur van het jaar is eind van deze maand op 26 november.  
  Op 31 dec is er dus geen inloopspreekuur. 
 
- Woningbouw 
Er zou een grote avond komen voor de woningbouw, deze ging niet door 
De volgende grote vergadering met als thema woningbouw staat vast op maandag 28 
januari. 
 
Ook een grote bijeenkomst in februari is gepland. Op deze vergadering  willen we zoveel 
mogelijk informatie ophalen, liefst van alle kernen.   
De bedoeling is zoveel mogelijk mensen te bereiken die mee gaan praten over de 
toekomst van ons allemaal en onze kinderen, en zeker ten aanzien van de leefbaarheid in 
onze kernen. 
 
- Ingekomen en uitgaande stukken 
Geen 
 
Jasper Peters 
Op het Allard van Herpenplein is 1 boom die gekapt gaat worden. 
Er zijn geen bezwaren binnen gekomen dus eind van het jaar wordt deze gekapt. 



 

 

 
6 januari is de Nieuwjaarsreceptie met de uitreiking van de vrijwilligerscheque 
  
4. Presentatie Maashorst: 
door het programmabureau wordt een algemene presentatie gegeven voorzien van 
beeldmateriaal met een mondelinge toelichting van Dhr. Geert Versteijlen, voorzitter van 
de Stichting Maashorst in uitvoering. 
 
De hoofdlijnen van deze presentatie zijn 
1) natuurontwikkeling enerzijds en 
2) recreatie en toerisme/economie anderzijds.  
 
Hij opent met het Maashorst Manifest 2010,  
Het is de toekomstdroom van wat ze willen bereiken, hij laat een plaatje zien van totaal 
zo’n 5500 ha aaneengesloten natuurgebied, omzoomd door kernen waaronder Herpen. 
Men ziet een lichtgroene kleur dat is de natuurkern waar rust is voor de natuur en waar 
zich oa ook de begrazingsgebieden bevinden. 
En de donkergroene kleur is de bosschil waar meer mogelijkheden zijn ten aanzien van 
meer intensieve recreatie. Deze inrichting gebeurt in alle natuurgebieden in Nederland. 
Hij laat ook de oude verbindingspaadjes zien tussen de dorpen, dit is oa voor het 
ontmoeten. Verder toont hij de entree’s en Routes in de bosschil. 
 
Dit manifest stamt uit 2010. Er is 2 tot 3 jaar geleden een 5 jarenplan gemaakt, 
daar is 50milj. voor uitgetrokken. Steeds meer ondernemers gaan ook meedoen, je ziet 
dat heel veel verblijfsrecreatieve bedrijven gaan updaten. 
Het is een grote operatie waar men met velen een onderdeel van is.  

 
Wat hij vervolgens ging doornemen en bespreken: 
Samen met de community 
Recreatieve zonering: 

- Entree’s en Routes in de bosschil 
- Rust in de kern/begrazingsgebied 

Een aaneengesloten natuurgebied  
en herstel watersystemen 
Sociaal-economische ontwikkeling  
in de landbouwschil 
De Maashorst op de kaart zetten 
 
Hij toont het volgende organigram 
In het Bestuurlijk regieteam zitten  

SBB (Staats BosBeheer), Oss, Uden, Landerd, Bernheze, Waterschap, Provincie.  
Hieruit is voortgekomen: 
St. Maashorst In Uitvoering  
Die zich dan verdeeld in  
I:  
Gebruikersraad Ambassadeurs Groene loper etc. enerzijds 
En II 
Raad van Advies  
Aan deze raad van advies nemen deel: 
Maashorstbetrokken Ondernemers, Maashorstboeren, ZLTO, Heemkunde,  
Natuurorganisaties, Natuurcentrum, Wildbeheereenheden, VVV  
2 leden uit Gebruikersraad  
 
Waaruit bestaat de community: 
Recreatieve gebruikers,  
55 Gastheerbedrijven,  
71 Maashorst Betrokken Ondernemers,  
41 Maashorstboeren,  



 

 

60 Groene Loper initiatieven,  
16 Meer Maashorst-projecten,  
44 Ambassadeurs (zorgprofessionals/gastvrouwen Bernhoven),  
7 Recreatieve Entrees, met parkeerplaatsen oa de Kriekeput en Hofman 
11 VVV-agentschappen,  
4 samenwerkende gemeenten,  
natuurgroepen, terreinbeheerders, toeristische platforms, en heel veel inwoners....  
Alles kunt u vinden op de communitywebsite: www.allemaalmaashorst.nl  

 
Maar we gaan ons nu vooral met Herperduin bezig houden, wat is daar gebeurd en wat 
gaat daar gebeuren? 
Een van de pas gerealiseerde ontwerpen is de Das en het speelbos. 
Er wordt ook gekeken of er een uitkijktoren gerealiseerd kan worden nabij het speelbos 
op het stuifduin. 
 
Herperduin wil graag zijn verblijfsrecreatieve functie uitbreiden in samenhang en in 
harmonie met de natuur en heeft het volgende gerealiseerd; 
6,08 ha. Nieuwe natuur erbij 
17 ha. Plat landschap is getransformeerd naar reliëfrijk landschap (zandduinen)  
3,5 ha. Nieuwe natuurplas  

   2,8 km natuurlijke geluidswallen dus meer rust  
   Beweegprogramma Herperduin  
   Kortom er is veel werk verzet!! 

 
Wat is recreatieve zonering  
Er wordt gebruikt gemaakt van alle bestaande paden en routes in de natuurkern en in de 
bosschil. 
Alle paden en routes in de bosschil en natuurkern moeten toegankelijk zijn voor alle 
recreanten.  
Door de diversiteit van vele wandelaars, ruiters, fietsers etc legt men een hele grote  
Verantwoordelijkheid, ten aanzien van de veiligheid, bij gebruikers zelf. 
Dat betekent dat de paden en hoogwaardige routes vooral in de bosschil moeten worden 
aangelegd dus: bij eventuele aanleg van nieuwe paden en routes voor fietsers, 
wandelaars, mountainbikers, ruiters en menners zal dat vooral in de bosschil zijn. 
Daarna zal er een evaluatie plaatsvinden omtrent deze paden/routes, wat is de hinder, 
hoe is de veiligheid en de beleving en welk effect heeft het op de natuur. 
Vervolgens worden fietsroutes en mountainbikeroutes getoond. 
Je kunt, als je de fietsroute neemt, een tocht van ca 50km maken. Voor mountainbikers 
is dat ca 100km. Er moet wel respect voor elkaar geboden worden; zeker ten aanzien 
van de veiligheid. Denk aan de ruiters, menners en wandelaars die daar lopen cq 
voortbewegen. 
De gebruikersraad heeft hier een groot aandeel in en is met hen in gesprek. 
Maar als je natuur in stand wilt houden heb je een bepaalde schaal nodig en niet allemaal 
kleine stukjes die niet of moeilijk in stand te houden zijn, dus: 
 
Één natuurgebied en het herstel van de watersystemen  
 
Hiervoor is totaal 93ha aangekocht. De planning is nog 140 ha te verwerven en in te 
richten op basis van vrijwilligheid.  
 
Het belangrijkste is om het watersysteem op orde te houden. Men wil het waterniveau 
naar boven brengen, ook voor de landbouwgebieden. Deze hadden een sponsfunctie en 
namen water op om dat later bij droogte weer af te geven. 
Door de ruilverkaveling is deze sponsfunctie verloren gegaan. 
Men wil dit aanpakken middels waterconservering en het herstel van de wijstgronden. 
 
Introductie wisenten, exmoor pony’s en taurossen 

        Er zijn grote grazers uitgezet, er is gekozen voor een natuurdoeltype waarvan men zegt:  
        we moeten niet meer en ook niet minder van deze beesten hebben:  



 

 

        dit is een goede mix voor een mooie biodiversiteit en oppervlakte mos. 
 

Wat is de planning: groei van de kuddes; 
50 wisenten op wengebied 170ha 
50 exmoor pony’s 
50 taurossen dit zijn er totaal toch minder dan er voorheen met de Schotse hooglanders 
waren 
In 2021 is er een evaluatie, tot dan verblijf in wengebied echter het moet veilig zijn in 
samenspel met recreatie. Veiligheid staat voorop. 
Er zijn onderzoeken vanuit de universiteit naar het gedrag van de wisenten, dit is 
positief. 
 
Wat is de planning voor 2019 
Één begrazingsgbeid 
-Muv de wisenten ( project tot 2021) en de eventueel te verwerven grond 
-verbreding van de bosschil voor recreanten op sommige stukken te smal, en dus   
 versmalling van het begrazingsgebied op Herperduin 
 
Verder is door de bosomvorming de biodiversiteit toegenomen 

        Er zijn meer open plekken met poelen en plassen; 
er zijn inheemse bomen: meer loofbomen en minder naaldbomen; 
en meer dode bomen en dus meer dood hout.  
Resultaat: Meer biodiversiteit Herperduin  
Toename planten(soorten): paddenstoelen, zwammen, diverse libellesoorten, 
zonnedauw, moeraswolfsklauw 
Toename dier(soorten): levendbarende hagedis, aantal soorten vogels van 37 
(2002)naar 51(2010). Bijvoorbeeld Holenduif, Bosuil, Groene Specht, Zwarte Specht, 
Grote Bonte Specht, Kleine Bonte Specht, Gekraagde Roodstaart, Grauwe Vliegenvang 
er, Pimpelmees, Boomklever en Spreeuw.  
Planning  
Finetuning met aanplant inheemse soorten die thuis horen in Herperduin.  

 
 
Sociaal economische versterking PPP 
Sociale versterking:  

   Combinatie natuur en gezondheid: Natuur geneest niet maar heelt wel.  
Voorbeelden: bewegingsprogramma’s, suikerziekte type 2, in Kloostertuin van zorggroep 
’t Zicht in Heesch zijn mooie resutaten 

   Ook natuur en werk: het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt: 
   Voorbeelden: Nistel in Nistelrode, IBN recreatief beheer bossen, leerwerkplek Hub Noord  
   en Brabant bij SBB. 

 
Economische versterking  
Merk: De Maashorst het oergebied in Noord Brabant: ruw, authentiek, echt, spannend, 
stoer en dat is wat men uit wil dragen 
Promotie: doormiddel van bv Oerfestival met hoofdevent Herperduin, Margrietfair, Fiets 
en wandelbeurs, bezoekerswebsite.  
Samen met ondernemers: (crecreatie) bedrijven krijgen “update”. Streekproducten, 
oermenu’s, overnamenieuws, etc . etc. 
 
 
Nieuw logo 
Er hoort bij zoveel nieuwe plannen ook een nieuw logo 



 

 

 
 
Wat maakt het oergebied de Maashorst nou zo bijzonder; 
De natuur en de 3 grote grazers welke allen iconisch zijn, maar ook het wijstverschijnsel 
iets verderop in de Peelhorst is van cultuurhistorische waarde. Dit is uniek in Europa. 
En het doel is om meer mensen te verleiden tot het kunnen genieten van het 
natuurgebied. 
 
Toekomst 
Een kader 
Recreatievisie en inrichting en beheerplan\APv en handhaving\ 
Evenemententerrein 
BESTUUR EN ORGANISATIE 
Governance bestuursmodel 
1 uitvoeringsorganisatie, een loket! 
 
De inrichtingsfase laat men achter zich en men gaat nu op naar de beheersfase. 
Ze zijn nog niet klaar!  
Recreanten en dieren kennen geen eigendomsgrenzen. 
Dus men moet op naar één kader met als volgt: 

-  Recreatievisie en Inrichting en beheerplan  
-  Apv en handhaving  
-  Evenementenbeleid  

Bestuur en organisatie  
-  Governance: bestuursmodel  
-  Eén uitvoeringsorganisatie, één loket  
 

Meerjarenfinanciering wie doet nu wat de komende 5 jaar 
 

 
Vragen uit publiek 
Mensen met 3 wielers zouden problemen hebben? 
Volgens Dhr. Versteijlen 
wordt er voldoende rekening mee gehouden. 
Alleen voor gehandicapten die ook scootmobiels gebruiken, zou het lastiger zijn. 
In de gebruikersraad zitten mensen die daar mee bezig zijn, wat is mogelijk en wat is 
betaalbaar. 
Dhr. Versteijlen verwijst naar de site van de community: www.allemaalmaashorst.nl  

 
        Op de vraag van wat één loket betekent is het antwoord: 

Echt 1 loket, om het zo eenvoudig mogelijk te maken. 
Maatschappelijk gezien gaat men zich steeds meer op Maashorst niveau organiseren, 
voorbeeld is van een fietsclub: als er dan een MBTocht georganiseerd wordt dan moet 
men rekening houden met wel 4 gemeentes. Iedereen vindt dat onhandig. Voorstel is om 
agenda’s te delen. 
 
 
 

Promotie  merk 



 

 

Vraag vanuit de gemeente: 
Men mist de positie van Oss in het verhaal, en stelt dat er een verschil is met de oude en 
de nieuwe motie. Dit schetst een ander perspectief op het natuurgebied dan voorheen.  
Dhr. Versteijlen geeft aan dat hij werkt in opdracht van 4 gemeentes, en dat wanneer 
het getoonde onjuist zou zijn hij dit graag van de wethouder zou horen. 
Hij laat zich er verder niet over uit. 
 
Nog meer vragen: 
Hoe zit het met de jacht? 
De gemeente Oss wil geen jacht in het gebied. 
Er gaat geen jacht plaatsvinden behalve als er gevaar is in welke zin dan ook. 
 
In het wengebied lopen wisenten en pony’s, die hebben hier ooit gelopen. 
Ze hebben verschillende begrazingsmethoden en zorgen hierdoor elk voor verschillende 
biodiversiteit. 
 
Hoe gaat het met de waterhuishouding? 
Er is al het een en ander gebeurd en het water stijgt in het gebied. Vooral in Slabroek is 
dat zichtbaar. 
Het hangt mede af van de aankopen en de afspraken met de boeren zodat het 
waterschap de waterstand naar boven kan brengen. Maar bij het Ganzenven staat het 
water nog laag. 
 
Wordt die 140Ha landbouwgrond nog aangekocht voor de evaluatie datum? 
Het loopt al zo lang! 
Nee, men is 4 jaar geleden begonnen de wens uit te spreken dit te willen doen en om 
geld daarvoor te reserveren. In november hebben Gemeente en provincie gezegd dat ze 
de ARC met 1 jaar willen verlengen en de intentie is om daarna door te gaan met de 
aankoop van de grond. 
Men weet dat dit vaak langlopende trajecten zijn. 
Een kleine aanvulling vanuit gemeente: 
De opdracht van het bestuur lijkt anders dan de opdracht van de gemeentes. 
Iedereen heeft een andere mening en er worden compromissen gesloten. 
 
Governance bestuursmodel, hoe zie ik dat? 
Hij verwijst naar het organigram. En de vraag is hoe willen we samen verder werken. 
In welke vorm moet dit dan, en er zal soms water bij de wijn gedaan moeten worden. 
Oss heeft nu 100% zeggenschap over 20% van de Maashorst. 
 
Over het gevaar van de wisenten: 
Er wordt heel veel verteld cq verzonnen over de wissenten. 
Echter……. 
Het is nooit bedoeld geweest om de recreanten buiten te houden. 
Ze (de wisenten) worden gehouden in het wengebied, en men kan daar gewoon om 
heen. Als ze gewend zijn kunnen ze tussen de recreanten lopen. 
Er zijn meerdere landen waar de wisenten grazen, 
Er was ontzettend veel tegenspraak vooral vanuit de oudere mensen. 
Europa breed is er geen enkel incident geweest met de wisent, alleen in de Maashorst. 
Alleen als het veilig kan komt hij, bij gerede twijfel komt hij er niet in. 
 
Wanneer er een nieuwe aanvraag komt, wie behandelt die dan volgens het Governance 
bestuursmodel:  Dat is al afgesproken: de 4 gemeentes en Staatsbosbeheer. 
Alleen de vraag is hoe gaat men dat inrichten. Dit ligt bij de wethouders. 
  
5. Subsidieaanvragen. 
de Biljartvereninging in Overlangel vraagt subsidie aan voor een biljart dat ten tijde van 
de brand in de Petjesbar verwoest is.  
Deze wordt gedeeltelijk gehonoreerd. 
 



 

 

  
6. Rondvraag. 
Willie de Kleijn 
Tussen de rotonde en de bebouwde kom van Herpen is de weg een 60 km weg. 
Er is geen middenstreep meer vanaf rotonde 
Op de Koolwijk staan die strepen nog wel; dit is erg onduidelijk. 
 
De toegang naar het pad achter de ketting zou toegankelijk zijn voor rolstoelen. 
Dit is een openbare weg en moet dus toegankelijk gemaakt worden. 
 
Veiligheidssituatie ter hoogte van Trien is die verbeterd? 
Volgens Dhr. Plank is er een ruimte gecreëerd; maar men moet wel via het terras. 
Iemand vindt de situatie niet bevredigend als je met een fiets bent bij het stoplicht. 
We gaan dit intern bespreken maar advies is om goed voor te sorteren. 
 
 
  
7. Sluiting om 21:21 
 
 
 
 
 


