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Natuurgebieden
Er is in onze gemeente een aantal natuurgebieden.

1 Wat vind je het mooiste natuurgebied van
onze gemeente? (meerdere antwoorden
mogelijk)
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Alle natuurgebieden zijn mooi
Allemaal
Allemaal mooi
Allemaal mooi
De Bengt Sevenum
De bossen in Tienray
Elk gebied heeft zijn eigen schoonheid.
Elk natuurgebied heeft zijn charme
Griensveen helenaveen
Ik vind er meer mooi
Kronenbergse Bossen
Maasoevers
moelbaerebos
Molenbeekdal
Nieuw gebied achter kasteel ooien
Omgeving melderslo kan nog mooier gemaakt worden
Ooijen
Rond de maas
Steegberg bos
Swolgense bossen
Swolgense bossen, het Soar Swolgen.
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Swolgense hei
Swolgense hei
Vlasven

2 Wandel of fiets jij weleens in één van de
natuurgebieden?
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Wij wonen in de buurt van het Ham. Dat is de laatste jaren aangepakt. Daar is het echt niet fijn
wandelen. Daar grazen koeien en die staan vaak dan net voor een hek als je terug komt van een
wandeling en die zorgen ervoor dat als het geregend heeft dat het dan langdurig heel modderig is .
wij wandelen en fietsen erg veel door de hele gemeente en zeker ook door de natuurgebieden. Het
is erg belangrijk dat deze gebieden op pijl worden gehouden zodat iedereen ervan kan genieten.
Werk er regelmatig met een vrijwilligersgroep ( vNell )
Via knopenlopen
Prachtige rustgevende gebieden dicht bij huis.
Ook paardrijdend
Kasteelse bossen een natuurpark noemen is toch niet serieus te nemen! Daar is geen natuur meer
aan. Bomen worden gekapt in broedseizoen en is meer een hondenuitlaatplek dan natuurgebied,
helaas!
Jammer dat zoveel natuur `vernield` wordt door ingrijpen van de mens: - Schadijkse bossen zijn
`vernield` door Rijkswaterstaat - Kasteelse bossen zijn `vernield` door gemeente? Tip: minder
ingrijpen en meer `natuur` laten.
Hier in de buurt maar ook in de maasduinen
Het schuitwater ligt bijna in onze achtertuin. Het is heerlijk om hier te wandelen in alle
jaargetijden.
Soms fietsen. Lopen gaat moeilijk
Ik vind het erg jammer dat er binnenkort niet meer gevist kan worden in het Lottums schuitwater.
Nu die bevers daar het water tegenhouden is het niet mogelijk om te vissen.mooie vis vlonders
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gemaakt ook voor de minder valide mensen. Jammer
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Gewoon even genieten van de natuur
Vanwege het feit dat je overal loslopende honden tegenkomt. Ik loop elke avond ruim 5 kilometer,
maar vermijd om deze reden de natuurgebieden. Ik zou ze anders zeer graag bezoeken.
Niet meer wel veel gedaan
Ik kan dit helaas niet meer.

De Mariapeel is een hoogveen-achtig natuurgebied in onze gemeente. Staatsbosbeheer
heeft het plan om hier bomen te kappen om het hoogveen terug te brengen.

3 Wat vind je ervan, dat bomen worden
gekapt om daarmee het hoogveen terug te
brengen?
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Zoals het al omschreven staat, een hoogveen terughalen.
Meer verschillende typen natuur.
Goed om de natuur terug te brengen naar hoe het vroeger was
Daarbij is ook belangrijk wat rondom de peel gebeurd, zo lang boeren ontwateren zal er ook geen
hoogveen terug komen.
Laat de natuur z`n gang gaan, dan blijft t oorspronkelijk zoals t was, is, en wordt.
Ik vind het goed dat er een aantal bomen gekapt worden, maar niet goed dat 90% van de bomen
verdwijnt. Een groene buffer aan de rand van de mariapeel moet behouden blijven. Ook de bessen
struiken moeten blijven staan. Dit is voedsel voor veel vogels en andere dieren. Behouden
bomenkap in vooral het midden van het gebied is een goede optie, maar een kaal landschap zoals
het vroeger was, is niet wenselijk. Toeristisch zal dit gebied niet meer aantrekkelijk zijn.
Hiervan weet ik te weinig, om een oordeel te kunnen geven.
Het ziet er nu mooi uit. Ik heb geen idee hoe het er straks uit gaat zíen
Het zal wennen zijn. Het is onomkeerbaar, dus als die bomen weg zijn, zijn ze weg. Kan me
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voorstellen dat mensen daar moeite mee hebben.
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Ben te weinig deskundig om daarover een verantwoord oordeel te kunnen geven
50/50 % zou ik geen probleem vinden.
Wat moeten wij met het hoogveen. Laat het wat voor het is.
Waarom alle bomen ook de zeer oude
Vind de natuur er niet mooier op worden en je wordt er opgevreten door de muggen en de deezen.
Hoogveen terug is idylisch maar niet meer van deze tijd.
Niet alles hoeft te.zijn zoals het vroeger was. Bomen zijn goed voor de natuur en.vind ik ook.mooi
Natuur is natuur waarom dan bomen kappen.
Men kan kleinere gebieden ook hoogveen laten groeien. De peel is door de jaren al uniek en mooi.
Daar is geen hoogveen voor nodig.
Ik vind dat ge gemeenteraad en B&W het commentaar van de omgeving ter harte moet nemen en
niet moet schermen met allerlei regels en inspraakprocedures. Dezen zijn voor de doorsnee burger
vaak ondoorzichtig en de ver van mijn bed show.
Het is zonde om een beplanting die ontstaan is zo rigoreus te verwijderen. Als het dan toch moet
zou minimaal eenzelfde hoeveelheid aangeplant moeten worden.
Een aantal jaren geleden is ook 60 ha Schadijkse Bos gekapt, om de heidevelden terug te laten
komen. is weinig van terecht gekomen, wordt overwoekerd door bramen en andere struiken.
De Peel is op dit moment erg mooi, laten we dit zo houden.
Bomen geven zuurstof en nemen water. Een deel bos is mooi en nuttig.
Al jaren wordt grond gekocht en weg gehaald bij de agrariërs. De grond wordt natter gemaakt, de
bomen gaan kapot en ook de mensen kunnen niet wandelen. Wij hoeven geen turf te krijgen zoals
vroeger want deze wordt niet meer gebruikt
Wat gebeurd er met de beesten die er leven nu op dit moment die hebben geen beschutting meer
Wat een onzin!! Ergerlijk gewoon. Die natuur is de afgelopen tig jaar ontwikkeld uit zichzelf. Fijn
laten staan en is ook nog beter voor het milieu omdat de bomen meer zuurstof produceren dan het
ervoor in de plaats komende hei/hoogveen. Wat dus de lucht kwaliteit weer verbeterd.
Staatsbosbeheer heeft kennelijk grote behoefte om haar medewerkers aan het werk te houden!!
Het gaat hier om een absurde exercitie!!
Slecht voorbereid en gecommuniceerd plan waar het resultaat pas over100 jaar is te zien. Verder
zijn er twijfels over de aanpak, zie de bossen in Meterik, dat plan is ook ambitious gestart en nu
volledig is verwaarloosd
Omdat dit duizenden jaren duurt totdat er weer echt turf ligt. Wij kunnen niet verder kijken als
enkele jaren. Laat ook hier de natuur zijn gang gaan.
Laat toch zitten, mensen moeten de natuur niet willen maken"
Laat de bomen lekker staan in dit prachtige gebied. hoogveen heeft dacht ik enkele honderdtal jaren
nodig om tot ontwikkeling te komen. Trouwens zo`n groot kaal gebied ziet ook niet uit.
Jullie hebben geen idee wat je hier mee aan dieren verjaagd, en de muggen die toe nemen. Wij
wonen zelf in dit gebied, en kunnen overdag soms al niet op een schaduwrijke plek zitten vanwegen
de muggen. Er zitten ook de nodige dassen in de peel, en deze dieren houden geen leefgebied meer
over. We leven hier nu, en er is al het nodige gegaan om het hoog veen terug te winnen, maar ergen
moeten er grenzen zijn en moet er ook een halt toe geroepen worden. Meen de natuur nu eens
zoals het nu is en ga niet alles verstoren, omdat mensen die dit bedenken niet voor de helft weten
wat ze hiermee allemaal aan richten. Zij wonen er niet. En ik kom heel veel in de peel en het doet
zeer als ik al dat lomp geweld door deze natuur zie gaan, en ook daar zijn fouten gemaakt , dat er te
veel is weg gekapt. Dit doet pijn.
Het heeft zich in een langere periode ontwikkeld tot een prachtig gebied. Hoogveen alleen dient
mens en dier die er omheen wonen geen enkel positief doel.
grootste onzin over 2000 jaar als het hersteld is dan weten wij er toch niets meer van, nu is het een
mooi natuurpark en dan krijg je een kale watervlakte.
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5 Er wordt teveel ingegrepen en gekapt in de bossen in de omgeving. Dit maakt de bossen niet mooier
en zorgt voor problemen tijdens storm, omdat de bomen die overblijven teveel wind vangen en
omwaaien. De kale vlakte in de Schadijkse bossen is een goed voorbeeld hoe het niet moet. Bij zon,
regen en wind geen beschutting en niet fijn wandelen.
5 Een dom plan! Kunstmatig de waterstand verhogen met veel nadelige gevolgen voor de inwoners
van Helenaveen en Griendtsveen. Er is nu al veel schade toegebracht aan die mooie peel; lijkt hier
en daar een spooklandschap.
5 Dit zal zeer nadelig uitpakken voor de daar al tientallen jaren levende unieke vogels en andere
dieren!! Schandalig als dit doorgang zal vinden, want de natuur regelt zichzelf beter dan ooit een
betweterige mens zal kunnen doen!
5 De Schadijkse bossen hebben ze ook aangepast maar ik vind het verschrikkelijk wat ze daar hebben
gedaan. Dit moeten ze niet doen met de Mariapeel.
5 Als ze dan ook maar weer bomen terugplaatsen.
6 Het duurt duizenden jaren voor Hoogveen gevormd wordt. Ik begrijp de zin dus niet.

Wekelijks kunt u de onderzoeken van TIPHorstaandeMaas.nl zien in het nieuwsblad HALLO.
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