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Bereikbaarheid 
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Datum 

28 januari 2020 

Ons kenmerk 

C2257600/4638598  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

A. (Anja) van den Bogert 

Telefoon 

(06) 18 30 31 15 

Email 

avdbogert@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij brief van 8 januari 2020, ingekomen op 8 januari 2020, heeft u namens de 

VVD-fractie schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

  

1. Bent u bekend met dit bericht? 

Antwoord: Ja.  

 

2. Hoeveel incidenten zijn er de afgelopen 2 jaar geregistreerd en wat is er naar 

aanleiding van deze incidenten gebeurd? 

Antwoord: Van het Team De Maashorst hebben wij vernomen dat in de 

afgelopen 2 jaar 3 incidenten zijn geregistreerd. Naar aanleiding van de 

incidenten zijn er verscherpte maatregelen getroffen. Het betreft selectie van de 

taurossen op geschikt gedrag, monitoring en toezicht van de kudde, technische 

inrichtingsmaatregelen (verbeteren zichtlijnen) en communicatie naar de 

omwonenden en de bezoekers. Naar aanleiding van het incident in maart 2019 is 

het betreffende begrazingsgebied in relatie tot bezoekers geëvalueerd en zijn 

maatregelen voorgesteld en in uitvoering om de veiligheid te vergroten.  

 

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?   

Antwoord: Het is gebleken dat bezoekers zich niet altijd houden aan de 

richtlijnen. Het incident van vorig jaar hield verband met een loslopende hond, 

de taurossen kunnen hierdoor geïrriteerd raken, wat tot ongewenst gedrag kan 

leiden.  
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Op 5 januari jl. raakte de bezoeker gewond door het te dicht benaderen van een 

tauros. Het ging hier om een confrontatie met de tauros op een betrekkelijk smal 

deel van het begrazingsgebied waarin druk bezochte, recreatieve routes liggen. 

Door de vele bochten in de routes, is het zicht voor recreanten op sommige 

plekken slecht. Zij kunnen daardoor verrast worden door grazers op het pad. 

Voldoende afstand houden is het allerbelangrijkste.  

Beide zijn bekende risicofactoren waar in het gebied veelvuldig over wordt 

gecommuniceerd. Van het Team De Maashorst hebben wij begrepen dat er al 

diverse stappen zijn gezet om de veiligheid verder te waarborgen. Zie hiervoor 

de website van De Maashorst. 

 

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?  

Antwoord: De verantwoordelijkheid voor het treffen van maatregelen ligt bij het 

Bestuurlijk Regieteam De Maashorst (bestaande uit de wethouders van de 4 

Maashorstgemeenten, Staatsbosbeheer en Waterschap). 

 

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?  

Antwoord: Bij de beantwoording van de vragen in maart 2017 is vooral ingegaan 

op de onderzoeken met betrekking tot de wisenten. Dit hield verband met het 

incident waar een wisentstier bij was betrokken. Het Team De Maashorst start 

versneld met de geplande evaluatie in 2020 van het totale begrazings-gebied. 

Op zeer korte termijn worden, vooruitlopend op de uitkomst van de evaluatie en 

aanvullend op eerder aangekondigde maatregelen, tijdelijke maatregelen 

getroffen om de veiligheid te vergroten.  

 

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?   

Antwoord: Nee, wij duiden in onze beantwoording op de proeven met 

verschillende recreatieve groepen in het afgesloten wisent gebied. De 

Universiteit Utrecht heeft in opdracht van ARK Natuurontwikkeling onderzoek 

gedaan naar de reacties van wisenten op verschillende soorten recreanten. 

Als onafhankelijke instantie in de Maashorst heeft Natuurmonumenten recent 

aanbevelingen gedaan voor het treffen van maatregelen om de veiligheid van 

publiek en grazers te vergroten in De Maashorst.  

 

In 2006 is een onderzoek gedaan naar veiligheid en risico’s in begraasde 
natuurgebieden door paarden en runderen door Van den Herik-Verkaart.  

In 2017 is er een rapport verschenen over vervolgonderzoek. 

 

 

 

 

https://www.allemaalmaashorst.nl/extra-tijdelijke-veilighidsmaatregelen-in-het-begrazingsgebied/
https://www.ark.eu/sites/default/files/media/Begrazing/Rapport_grote_grazers_aanvaardbare_risicos_2017.pdf
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7. Op welke manier gaat het college zich inspannen om de veiligheid van 

omwonenden en recreanten in de toekomst beter te waarborgen? 

Antwoord: Wij hebben er vertrouwen in dat de samenwerkende partijen 

(gemeenten, waterschap en Staatsbosbeheer) in de regio zich zullen inspannen 

om spoedig extra maatregelen te treffen om de veiligheid van omwonenden en 

bezoekers aan de Maashorst nog beter te borgen. Het is niet de 

verantwoordelijkheid van GS om veiligheid van omwonenden en recreanten te 

waarborgen.  

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA 
 

 

 


