
  

 

 

 

 

 
Motie 

 
Onderwerp: tauros 

 

 

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 13 december 2017; 
 

gezien de aanwijzing in het rapport Advies begrazingsbeheer Kempen-Broek (januari 2016) van de Laura-
bossen als geschikt leefgebied voor taurosachtige runderen en de wens van Natuurmonumenten  voor de 
aanleg van veeroosters in de Pruiskesweg die nodig zijn om de Laurabossen voor deze runderen open te 
stellen;  

Constaterende dat: 
- in de erfpachtovereenkomst van de gemeente en Natuurmonumenten voor de Laurabossen de vol-

gende bepalingen zijn opgenomen: 
 * de erfpachter verleent medewerking aan het in stand houden en verder stimuleren van het recreatief 

medegebruik van de Laurabossen; recreatie gericht op natuurbeleving, educatie en 
gebiedsoverschrijdende routegebonden recreatievormen zoals fietsen, wandelen en paardrijden zijn 
hierbij het uitgangspunt; 

 * de erfpachter verplicht zich de gebieden voor het publiek open te houden; alleen wanneer de natuur-
ontwikkeling ernstig wordt geschaad kunnen na toestemming van de eigenaar deelgebieden indien 
nodig worden afgesloten conform het wederzijds goedgekeurde beheersplan; 

- in de Natuur- en landschapsvisie 2016 van de gemeente Weert het volgende is opgenomen: 
 * met de inzet van grote grazers in gebieden waar dat kan en bij de toenemende vernatting van 

natuurgebieden is het van belang om de toegankelijkheid in stand te houden; het aanbod voor onze 
inwoners en recreanten moet voldoende keuzemogelijkheden bieden om vrij en ongedwongen te 
recreëren in de natuur; de gemeente houdt hierin de regie om samen met terreinbeherende 
organisaties, gebruikers en Regionaal Landschap Kempen en Maasland deze uitgangspunten en de 
investeringskosten bij de natuurontwikkeling te hanteren en te borgen (algemene uitgangspunten, 
pagina 14); 

 “ recreatief goed ontsloten grensoverschrijdend netwerk, ideaal voor wandelen, fietsen en paard; er is 
voldoende keuzemogelijkheid voor de recreant (streefbeeld Laurabossen, pagina 31); 

Overwegende dat: 
- de Laurabossen al heel lang een belangrijk recreatiegebied zijn, voor inwoners en voor bezoekers; 
- in de erfpachtovereenkomst met Natuurmonumenten en de Natuur- en landschapsvisie 2016 deze 

functie nadrukkelijk is vastgelegd en overeengekomen;  
- de openstelling van de Laurabossen voor taurosachtige runderen hierbij niet past:  
 * veel mensen voelen zich onveilig met zulke grote dieren in de nabijheid; 
 *  in de afgelopen jaren zijn er incidenten met deze dieren geweest;  
 * de dieren schrikken af door hun grootte;  
 * de dieren het recreatief gebruik van de Laurabossen remmen in plaats van bevorderen; 
-  er andere grazers zijn die ingezet kunnen worden voor het beheer van het gebied, 

 

Draagt het college op: 
- vast te houden aan de hiervoor aangehaalde punten uit de erfpachtovereenkomst met Natuurmonumen-

ten voor de Laurabossen en de Natuur- en landschapsvisie 2016, en daarom niet mee te werken aan de 
openstelling van de Laurabossen voor taurosachtige runderen; 

- daarom Natuurmonumenten geen toestemming te geven voor de aanleg van veeroosters die er voor 
dienen om de Laurabossen geschikt te maken als leefgebied voor de taurosachtige runderen;  

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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