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Betreft: Aanval door stier in natuurgebied de Maashorst 
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Geacht college, 
  
Afgelopen weekend is in natuurgebied de Maashorst een man aangevallen en ernstig gewond geraakt door een 
stier1. Helaas is dit niet het eerste incident dat zich voordoet in de Maashorst en als er niets verandert zal dit ook 
niet het laatste incident zijn. Eerder, in 2017, heeft de VVD Brabant al vragen gesteld over de aanwezigheid van 
grote grazers in de Maashorst. Niet alleen worden de recreatiemogelijkheden beperkt door de aanwezigheid van 
deze grazers, nu blijkt dat ook de veiligheid in het geding is in dit natuurgebied. Voor de VVD is daarom de grens 
bereikt en zullen er maatregelen getroffen moeten worden om dit soort zware incidenten in de toekomst te 
voorkomen en recreanten weer de gelegenheid te geven om veilig in de Maashorst te komen.  
 
De VVD heeft hierover de volgende vragen aan uw college: 

1. Bent u bekend met dit bericht? 
2. Hoeveel incidenten zijn er de afgelopen 2 jaar geregistreerd en wat is er naar aanleiding van deze 

incidenten gebeurd? 
3. In antwoord op eerdere vragen van de VVD uit 2017 gaf u aan dat de veiligheid voldoende is gewaarborgd 

en dat er geen reden is om bezorgd te zijn. Hoe verklaart u dat deze incidenten dan toch plaatsvinden?   
4. Bent u het met de VVD eens dat de grens nu bereikt is en er serieuze maatregelen getroffen moeten 

worden? Zo nee, waarom niet?  
5. In het antwoord op de eerder gestelde vragen in 2017 wordt verwezen naar onderzoeken over hoe mensen 

en grote grazers zich tot elkaar verhouden. Wat is het resultaat van deze onderzoeken?  
6. De verhuurder van de grazers doet na elk incident onderzoek, gaat het in uw antwoord om die 

onderzoeken of worden er, zoals wenselijk geacht door de VVD,  onafhankelijke onderzoeken uitgevoerd?   
7. Op welke manier gaat het college zich inspannen om de veiligheid van omwonenden en recreanten in de 

toekomst beter te waarborgen?  
 
Namens de VVD Statenfractie Noord-Brabant,  
Roel Gremmen 
 
 
 
  
 

 
1 https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/man-63-gewond-na-aanval-door-stier-in-uden-dit-incident-is-voor-ons-de-
druppel~a6c0e968/?utm_medium=twitter&utm_source=dlvr.it 


