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Groenbuffer ZON Freshpark en Grubbenvorst breder
Van onze verslaggever
GRUBBENVORST � 0Door ZON
Freshpark richting A73 uit te
breiden en minder richting
Grubbenvorst kan de groenbuf-
fer tussen het veilingterrein en
de kern van het Maasdorp bre-
der worden.

ZON Freshpark en de gemeente
Horst aan de Maas gaan daartoe
een intentieovereenkomst te-
kenen. In het bestemmingplan
voor het gebied is geregeld dat
ZON Freshpark uit mag breiden
tot een afstand van tweehon-
derd meter van Grubbenvorst.

Dit leidt nu tot protest van de
Grubbenvorster bevolking die
vreest ingesloten te worden
door allerlei grootschalige pro-
jecten (Floriade, kassengebied
Californië, landbouwontwikke-
lingsgebied Witveldweg, de
zand- en grindverwerkingsin-
stallatie bij de Maas en de uit-
breiding van ZON Freshpark) in
de directe omgeving van het
dorp.
„Er is veel behoefte aan bedrijfs-
terreinen op ZON Freshpark”,
zegt Jac. Jeurissen, die zich be-
zighoudt met de ontwikkeling
van het bedrijventerrein. „Nu

er bomen gekapt worden voor
nieuwe bedrijven en die ook ge-
bouwd worden, gaan mensen
zich zorgen maken. Grubben-
vorstenaren klagen dan dat ze
hun hond niet meer uit kunnen
laten en er niet meer kunnen
wandelen. Als goede buur van
Grubbenvorst willen we met
die gevoelens rekening houden
en kijken of we ook in een an-
dere richting uit kunnen brei-
den. Dat zou dan richting A73
kunnen zijn. Maar dan moeten
we natuurlijk wel de grond kun-
nen kopen en moet het finan-
cieel haalbaar zijn. We hebben

in ieder geval met de gemeente
afgesproken daar creatief over
na te denken.”
De bossen die gekapt worden
voor de uitbreiding van ZON
Freshpark wil het bedrijf voort-
aan herplanten in Grubben-
vorst zelf.

Wethouder Leon Litjens van
Horst aan de Maas bevestigt de
plannen van ZON Freshpark.
„Wat ik merk, is dat ZON het
welbevinden van Grubbenvorst
hoog in het vaandel heeft
staan”, zegt hij. „Maar ik kan nu
nog niet zeggen hoe breed de

buffer in de toekomst zal wor-
den. Dat zal afhangen hoeveel
grond ZON Freshpark kan ver-
werven richting A73. Maar dat
geldt ook voor de aanleg van
nieuwe natuur als compensatie
van de gekapte bossen, ook
daarvoor is grond nodig. Dus
moeten de grondeigenaren wel
bereid zijn hun percelen daar-
voor te verkopen.”
De nieuwe bosgebieden komen
vooral aan de noordkant van
Grubbenvorst te liggen. Als het
aan Litjens ligt, wordt er zo
spoedig mogelijk gestart met de
uitvoering van de plannen.


