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Schot in plannen
voor Maashorst
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door Maarten van den Hurk
SCHAIJK - Niet alleen zijn de eerste

grondaankopen verricht om van
boerenland in De Maashorst weer
natuur te maken. Ook zetten ge
rneenten en ondernemers concrete
stappen voor ínítiatíeven grenzend
aan het natuurgebied,
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Dit hoorden de circa honderd aan
wezigen gisteravond op een infor
mariebijeenkornst in camping De
Maashorst in Schaijk. Er komt stil
aan schot in de ontwikkeling van
het gebied, zo was de rode draad.
Anke Dielissen van ARK, dat aan
het uitbreiden van de natuurkern
werkt, vertelde dat er inrniddels 7
hectare boerenland aangekocht is.
Nog lang niet de beoogde 180 hec
tare: ,,Maar ik heb goede hoop dat
we nog dit jaar op twintig hectare
kornen. Als het goed is, gaat het
daarna lopen, je zult zien dat er
mogelijkheden kornen."
Dielissen sprak de verwachting
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uit dat in januari duídelijk wordt ·
hoe de vier Maashorstgerneenten
en Staatsbosbeheer beheer en beg
razing in het natuurgebied willen
gaan regelen. Dan zal blijken of er
grote wisenten ingezer worden,
zoals al eens werd geopperd.
De Zeelandse schapenhouder
Wim Jans wil een bijdrage aan de
begrazing leveren met een
schaapskudde mét herder: ,,Daar
wordt over gesproken en ik heb er
goeie hoop op." Sowieso wil Jans
zijn schapenboerderij ombouwen
tot Landgoed Nabbegat. Deze al
oudere wens heeft vaart én pro
vinciale subsidie gekregen door
deelname aan het koepelplan
Meer Maashorst, In december
gaat het plan formeel de procedu
res in bij de gerneente, aldus Jans.
Eveneens in december wil cam
ping De Maashorst bij de gerneen
te een eerste formele, planologi
sehe stap zetten op weg naar mo
demisering van het park, zo werd
gisteravond verteld.
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~ Zeelandse schapenhouder
Wim Jans wil een kudde
met herder over de Maas
horst laten trekken
-fi.
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Goede hoop dat we met
grondaankopen dit jaar op
twintig hectare kornen
Anke Dielissen, ARK
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