
Meijel, 1 maart 2022 

 
Aan: de politieke partijen van Peel&Maas 
 cc. B&W gemeente Peel & Maas 
 cc. Gemeenteraad Peel & Maas 
 
 
Beste raadsleden c.s., 
 
Aan de Vieruitersten 34 in Meijel is door een Iers/Zweeds paardenbedrijf bij de gemeente 
een plan ingediend voor de vestiging van een paardenhouderij met daarbij het verzoek om 
de aanliggende weg van de gemeente te kopen en deze daarna af te sluiten voor niet 
bestemmingsverkeer. Hoewel we nog in gesprek zijn met de gemeente en er een toezegging 
gedaan is voor een gesprek met de verantwoordelijke wethouder m.b.t. de reactie van de 
gemeente op de aan haar voorgelegde visie van ons op de voorliggende plannen, is de 
stichting van mening dat het van belang is dat de gemeenschap van Peel en Maas op de 
hoogte is van deze plannen om in een vroeg stadium daar een bredere discussie over deze 
plannen te kunnen voeren 
 
Hoewel wij absoluut geen tegenstander zijn van de vestiging van een paardenhouderij ter 
plekke en graag bereid zijn om mee te denken over minder belastende alternatieven zijn wij 
van mening dat het onderhavige plan om de volgende redenen een zeer ongewenste 
ontwikkeling is. 
 

1. In de (ter inzage liggende) omgevingsvisie is het gebied, dat ter plaatse bekend staat 
als ’t Molentje, bestemd als halfopen ontginningslandschap met kleinschalige 
bebouwing. In de aanvraag is echter sprake van immens grote bebouwing. Het 
voornemen is om de bestaande bouwkavel en de bijbehorende bebouwing ongeveer 
twee tot drie keer te vergroten. Zo’n grootschalige bebouwing past hier volstrekt niet.  
In onderstaande foto hebben wij een impressie gemaakt van de bestaande situatie 
(foto boven) en de voorgenomen wijziging (foto onder). 

 



2. De betreffende (zand) weg verbindt de kern van Meijel met de Kanaalzone, één van 
de mooiste wandel- en fietsplekken van Meijel. De bijna 200 jaar oude, veelgebruikte 
weg is populair om er een ommetje te maken vanuit het dorp en is daarnaast een 
doorsteek voor het Verheven Peel struinpad, het wandelpad in onze gemeente dat 
enkele jaren geleden gekozen werd tot het mooiste wandelpad van Limburg. Dit pad 
kruist de weg tweemaal. Naast wandelaars en fietsers is de weg populair bij de men-, 
vis, en wandelclub en wordt verder o.a. gebruikt door IVN en heemkundevereniging 
Medelo. Stichting VEEN kan alleen via deze weg zijn verder gelegen perceel 
bereiken. Over dit perceel loopt het struinpad, dat in het zomerhalfjaar wekelijks 
gemaaid moet worden. Dit perceel wordt ook gebruikt voor het educatieproject van de 
stichting, waarbij leerlingen van scholen voor basis- en voortgezet onderwijs allerlei 
opdrachten uitvoeren als zoeken naar veen met een gutsboor en het zoeken naar 
waterdieren. 
Om ten faveure van één ondernemer al onze eigen (Meijelse) inwoners het recht te 
ontzeggen om nog van de weg gebruik te maken en dus privé belang te stellen boven 
algemeen belang is o.i. niet uit te leggen. 

3. Het Molentje herbergt bijzondere waarden op het gebied van vooral hydrologie, maar 
ook van flora en fauna. In het Brabantse Molentje (dat één geheel vormt met het 
Molentje in Limburg) is daarom besloten om er alle gronden aan te kopen met name 
vanwege de hydrologische bufferfunctie voor de begrenzende Peelreservaten (o.a. 
Zinkske en Scherliet). Het onderhavige plan staat daar haaks op. Omdat in Limburg 
dezelfde plannen als in Brabant tot nu toe ontbraken hebben wij op 23 februari een 
provinciale delegatie o.l.v. gedeputeerde Gabriëls begeleid om ter plekke de situatie 
te komen bekijken. De provincie heeft ons toegezegd om de situatie aldaar te gaan 
heroverwegen en eventueel (delen van) het Limburgse Molentje toe te voegen aan 
het Natuur Netwerk Limburg en/of de groenblauwe mantel (zie kaart volgende 
bladzijde). Op deze kaart  

 
 
Stichting VEEN nodigt u bij dezen uit om ter plekke nadere toelichting te geven over het 
bovenstaande. U bent daarvoor welkom op zondag 6 maart a.s. tussen 14.00 en 16.00 uur 
bij de dubbele watermeter van de stichting VEEN aan de Molenbaan (ongeveer 100 meter 
vóór het adres Molenbaan 35). Als dit tijdstip u niet schikt dan kunt u een persoonlijke 
afspraak maken met ondergetekende. 
 
 
Namens stichting VEEN, 
 
Erik van der Hoeven, voorzitter 
Email: hwfvanderhoeven@gmail.com 
tel. 06-23107890 
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