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Peel Natuurdorpen wil Peellandschap aantrekkelijk maken
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Kleinschalig wonen in de natuur
DE MORTEL – Wonen in een klein huisje, midden in de natuur. De Stichting Peel Natuurdorpen denkt dat veel mensen het
zouden willen. “Het zou toch mooi zijn als je gewoon de deur uitstapt en je eigen appels kunt plukken in het voedselbosje
waar je in woont”, zegt initiatiefnemer Jan Ottens. De stichting wil zo snel mogelijk een voorbeeld kunnen laten zien. Hopelijk bij Willem en Liza Verkuijlen in De Mortel.
Door Wim Poels

Verkuijlen is een boer die natuur een onderdeel van zijn
bedrijf wil laten zijn. Op zijn
grond ligt een bosje, met een
mooi meanderende beek. Peel
Natuurdorpen heeft al een
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Martens en penningmeester
MACHINES &
Jan Ottens van de Stichting
GEREEDSCHAPPEN
Peel Natuurdorpen hopen met
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Want het gaat niet goed met
de Peel, zo ziet de in Zeeland
wonende Ottens al jaren. Hij
is zelf boerenzoon en noemt
zich hobbyboer. “Je ziet dat
de boeren uitbreiden of zich
terugtrekken. Enerzijds is er
intensieve veeteelt, met
steeds groter wordende stal-
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len. Het is niet dat de boeren
dat per se willen, ze moeten
wel om te overleven. Anderzijds zie je dat boeren ophouden en stallen vrijkomen. Het
landschap wordt steeds eentoniger. In de Peel zie je eindeloze velden met graszoden
of lelies, heel slecht voor de
biodiversiteit. En geloof me,
als we niets doen wordt het
alleen maar slechter.”
Ottens ziet het met lede ogen
aan en bedacht een mogelijke
oplossing. Niet door ergens
tegen te zijn, maar door boeren veel betere mogelijkheden
te laten zien. Voor de korte,
maar zeker ook de lange termijn. “Voedsel is er genoeg,
een groot deel van wat we in
de Peel produceren is voor de
export. Dat kan dus ook ergens anders. Wat je niet kunt
transporteren is landschap.
Wat je dus zou moeten kunnen doen, is het landschap
boeiender maken”, concludeert Ottens. “Bijna niemand
gaat voor de omgeving naar
de Peel. Maar ze gaan wel

naar Twente of de Achterhoek. Ook daar is veel landbouw, maar ziet het landschap er heel anders uit.”

een heel ander probleem: de
woningnood. Huizen in de
grote steden zijn peperduur,
stadsbewoners zoeken alternatieven op het platteland.
Dat klinkt logisch, maar roep
Tegelijkertijd is er steeds
vooral vragen op. Wie moet
meer behoefte aan kleine wodat dan doen, wie gaat dat
ningen. Dus bedacht de Zeelbetalen? Ottens heeft veel ge- ander dat de Peel een stuk
praat met boeren en merkte
aantrekkelijker zou kunnen
dat grondbezit gevoelig ligt.
worden als de boeren een
“Een boer wil verantwoordedeel van hun grond omvorlijk blijven voor zijn eigen
men tot bosgebied. Daarin
grond, staat die niet graag
zouden dan spaarzaam tiny
af”, weet hij. Tot nu hebben
houses, kleine verplaatsbare
boeren vooral te maken met
huisjes van maximaal vijftig
door de overheid opgelegde
vierkante meter, geplaatst
plannen en dat roept vaak
kunnen worden. Drie per hecweerstand op. Wat zou er dus tare, hooguit. De huurpenninmooier zijn dan de boeren zo
gen gaan naar de boer.
ver te krijgen dat ze zelf hun
De rest van de grond zou dan
landschap naar eigen inzicht
als bijvoorbeeld kruidenrijk
mooier inrichten? Een eerste
grasland kunnen worden invoorwaarde daarbij zal zijn
gericht, waar de boeren hun
dat de nieuwe inrichting niet
bedrijf voortzetten. “Want
alleen zichzelf terugverdient,
van stoppende boeren wil ik
maar dat de boeren er ook een niet horen”, aldus Ottens.
aardig centje aan overhouden,
zo beseffen ook de mensen
“We beginnen met robuuste
achter Peel Natuurdorpen.
eenheden van minimaal 100
Ottens zocht de oplossing bij
hectare, slingerend door de
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Veiligheidsbeslag
met kerntrekbeveiliging

En ook vanuit toekomstige bewonerskant is er belangstelling. “Zonder dat
we iets aan promotie gedaan hebben, hebben al
zo’n 500 mensen belangstelling voor een tiny
house getoond”, aldus
Martens.
Dat in ieder geval een
Om nog meer mensen enaantal boeren belangstel- thousiast te maken, zou
ling heeft, is al gebleken
Peel Natuurdorpen dus
bij een eerste bijeenkomst het liefst zo snel mogelijk
vorig najaar in Milheeze.
een eerste tiny house
Zo’n 20 boeren uit voorna- plaatsen, bij voorkeur in
melijk drie gebieden
De Mortel. Ottens: “Stil(waaronder De Mortel,
stand kunnen we echter
Odiliapeel/Venhorst/
niet gebruiken. Laat die
Landhorst/Boekel en Lan- toestemming te lang op
derd) hebben interesse en zich wachten, dan probemaken het mogelijk met
ren we plaatsing van het
pilots aan de slag te gaan. demonstratiemodel er“Als zij eenmaal laten
gens anders te regelen.
zien dat het kan, zullen
Maar de Mortel is een
anderen volgen”, gelooft
mooie plek, die blijft soOttens.
wieso in beeld.”
https://peelnatuurdorp.nl/
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• Verwijderen oude sloten
• Proﬁelcilinder
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• Meerpuntsluiting (vergrendelt in één draai
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• Veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging SKG***
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• 5 jaar garantie
sluitkom
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rinck en Pieter Laureys.
Meer informatie over de
kasteelresidenties staat
op: www.r365.nl

‘BOUWEXPERTS MET PASSIE’
www.perfectbouwexperts.nl
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*Niet mogelijk voor kunststof
en aluminium deuren/kozijnen.

• Proﬁelcilinder
• Meerpuntsluiting (vergrendelt in één draai
op 3 punten) incl. sluitplaten en kommen SKG***
LOCKMASTERS.
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SKG***
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Hout natuurlijk !
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• Verwijderen oude sloten
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• Extra voordeel: deur trekt niet meer krom!
• 5 jaar garantie

Specialist in het vervaardigen
van kozijnen, ramen, deuren
en trappen, alles op maat en
met zorg afgewerkt
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richt. Het is mogelijk om
daarbij een beroep te doen
op bekende interieurarchitecten, zoals Marcel Wolte-
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GEMERT - Vier van de negen Gemertse kasteelresidenties zijn verkocht. Dat heeft
Leslie de Ruiter (Christie’s International Real Estate) zondag bekendgemaakt. De
Ruiter was te gast bij het tv-programma Business Class van Harry Mens.
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Vier Gemertse
kasteelresidenties zijn verkocht

De residenties worden casco aangeboden en kunnen
door de koper zelf op in opdracht geheel naar wens
en smaak worden inge-
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Volgens De Ruiter is er
veel interesse in de luxe
appartementen met high
end services die in de
hoofdburcht van het kasteel van Gemert worden
gerealiseerd, zowel uit het
Zuiden van Nederland als
uit de Randstad. Een van
de kopers is een Nederlander die al jaren in België woont en nu kiest voor
een terugkeer naar zijn
vaderland.
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bijvoorbeeld, LNV, twee
waterschappen en de
veertien gemeentes tussen Zeeland en Peel en
Maas. Net als natuurorganisaties in het Peelgebied
zullen ze hun zegen aan
het plan moeten geven.
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Peel. Het wordt een samenwerking van boeren”,
denkt Pierre Bos, burgemeester van Boekel en
voorzitter van de Stichting
Peel Natuurdorpen. “Alleen als het grootschalig
gebeurt, kan het een echte verandering betekenen.
Daarom gaan we uit van
gebieden met een minimale grootte van 100 hectare.
Liefst 500 tot 600. Als we
zes van dergelijke gebieden zouden kunnen inrichten, zitten we dus aan
zo’n 3500 hectare nieuwe
natuur op landbouwgrond, met zo’n 10.000
tiny houses”, beschrijft hij
het droombeeld.
De gedachte is misschien
eenvoudig, de uitwerking
zal veel kruim vergen. Al
is het maar omdat er zoveel partners bij betrokken zijn. Twee provincies
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bij u
thuis om in
te meten en
te adviseren
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