Schetsboek schetssesie 2
Landschapsplan Kleine Beerze Spekdonken - Molenbroek - Hoogeind
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Datum: 02 oktober 2019, 19h30-22u30.
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Gespreksonderwerpen/vragen:
•
•
•
•

Korte voorstelronde: wie is wie?
Begrijpt u de plankaart en de voorgestelde ingrepen in het beekdal? Zijn er vragen/onduidelijkheden?
Zijn uw wensen en ideeën op juiste wijze meegenomen in het ontwerp? Hebben we u goed begrepen?
Hieronder staan de gespreksonderwerpen uit Sessie 1: Wat mist u nog? Wat kan verbeterd?

Benoem 3-5 aanbevelingen of aandachtspunten per groep! Schrijf ze op:
1.
2.
3.
4.
5.
WATER EN
NATUURONTWIKKELING
• Waar wat voor natuur(typen)?
• Welke zone inrichten voor waterberging/vernatten?
• Waar water vasthouden dmv kavelsloot stuwtjes?
• Wensen natuurvriendelijke oevers/
steile oeverranden/poelen?
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KANSEN VOOR HET LANDSCHAP

LANDBOUW EN LANDGEBRUIK

• Waar landschapselementen?
• Wat voor type landschapselementen (houtwal, struweelstrook, bosje,
bomenrij, haag, etc)

• Waar wensen mbt grondgebruik
(landbouw, natuur, bos, ...)?
• Mogelijkheden extensiveren van de
beekflanken?
• Wensen voor plukstrook, bloeiende
akkerranden, grote grazers?

RECREATIE, ERFGOED,
BELEVING EN SPELEN
•
•
•
•
•

Waar wenst u zitplekken?
Wensen kunst en erfgoed beleving?
Wensen belevingspunt/uitkijkpunt?
Wensen speelplek, speelbos,
(natuur)educatie? Informatie(bord)?

TOEGANKELIJKHEID
•
•
•
•
•
•
•

ZICHTLIJNEN EN
INPASSING BEBOUWING

Waar paden en routes?
• Waar zichtlijnen?
Fiets, ruiter, wandel?
• Waar en hoe landschappelijke inVerhard of onverhard?
passing bebouwing (open of gesloWaar bruggetjes, etc?
ten)?
Wat mag toegankelijk, wat niet?
Waar entrees? Met/zonder parkeren?
Honden aangelijnd of los?

Schetsboek Kleine Beerze Spekdonken-Molenbroek-Hoogeind sessie 1

- 5

G R O E P : L I C H T B L AU W
Gespreksleider: Eric Schellekens
Notulist: Rachel Backbier
• Voor locatie specifieke opmerkingen
zie de kaart.
Opmerkingen op de kaart
• Blijft de mountainbike route bestaan?
Hij is namelijk niet ingetekend op de
kaart, of niet te zien.
• Het verschil tussen beide kaarten
(inrichtingswens en inrichtingsplan)
moet duidelijk zijn.
Opmerkingen Natuur
• Er is een heidecorridor ingetekend.
Deze bestaat reeds maar is vol
gegroeid! De corridor wordt dus niet
onderhouden. Er worden in de groep
vragen gesteld als; Is de corridor dus
niet te duur in onderhoud? Werkt de
corridor wel?
• De heidecorridor valt samen met een
recreatieve route: kunnen deze wel
samen? Of moet de heide corridor
een rustige natuur verbinding
voorstellen?
• Er is bij een deelneemster (ze was
er bij de vorige sessie niet bij)
onduidelijkheid hoe de nieuwe
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beekloop gaat functioneren. Hierbij
worden specifiek genoemd; stroming
en het leven in de beek, de kleinere
geul en hogere grondwaterstand.
• Er wordt gevraagd hoe er om wordt
gegaan met bestaande nestgebieden
van weidevogels. (De mate van
succes m.b.t. het trekken van
weidevogels in Molenbroek kwam bij
het plenair bespreken van het plan
al ter sprake. Als bepaalde gebieden
nu wel aantrekkelijk zijn voor
weidevogels en die nesten daar, hoe
wordt daar mee om gegaan?)
• Het beheer en invulling van het
beekdal (m.b.t. grote grazers) moet
lokaal gedaan worden. Misschien
zijn er nu ook al wel agrariërs die hun
vee zouden willen laten grazen. En
iemand uit Oirschot laten komen is
volgens de groep dan al te ver weg.
Een lokale boer heeft meer gemeen
met de omgeving van het beekdal en
met de mensen die er wonen.
Opmerkingen Toegankelijkheid (en
paden)
• Het is goed dat er fietsverbindingen
rond de Donk zijn gepland! Er wordt
aangegeven dat het fijn is dat deze
op korte termijn gerealiseerd kan
gaan worden.

• Er moeten vrij liggende fiets- en
wandelpaden komen langs de drukke
wegen zoals Meerven, Heikesestraat
en Hillestraat (niet direct genoemd).
Er is langs Meerven veel sluipverkeer
en dat is erg hinderend voor de
bewoners van Meerven en de Donk.
Er wordt gesuggereerd dat snel
rijden ontmoedigd moet worden.
• De paden die nu zijn ingetekend
moeten het beekdal niet voor
iedereen even toegankelijk maken.
Zo moeten we natuur- en landbouw
gronden niet bereikbaar zijn voor
crossers en mountainbikers. Nieuwe
paden betekend meer activiteit en
aantrek van mensen. Er moet niet
wild geparkeerd worden! Men ergert
zich aan auto’s die over (brede)
wandelpaden rijden en dan ergens
in de natuur en bossen geparkeerd
staan!
• Paden moeten logisch op elkaar
aansluiten. Is het dus niet handiger
als het fiets- en ruiterpad aansluit op
het wandelpad (bij de Donk)?!
Opmerking Kunst
• Kunst is subjectief volgens
de groep. De groep ziet niet
veel in de kunstobjecten die
worden voorgesteld. Ook is er

onduidelijkheid over hoe bewoners
betrokken zijn geweest in het proces
van het uitkiezen van een kunstwerk.
Zij waren daar namelijk niet van op
de hoogte.
• Als het kunstvoorwerp (zoals de
vogelkijkhut) een functie heeft is dat
beter volgens de groep.
Aanbevelingen
1. Zorg dat functies (wandelen en
fietsen) afgescheiden zijn van de
natuur- en landbouw kavels. Deze
percelen niet toegankelijk maken
voor honden en crossers!
2. Zorg voor logisch aangesloten fietsen wandelroutes langs de Donk (met
bankjes en rustplekken).
3. Laat het beheer van het beekdal
lokaal doen en geef lokale boeren
een kans om grote grazer is het
gebied te laten weiden.
4. Maak fiets-en wandelpaden langs de
drukke wegen. Rem het verkeer af en
ga sluipverkeer tegen.
5. Besteed aandacht aan onderhoud en
beheer!

G R O E P L I C H T B L AU W ( E R I C)
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GROEP: ORANJE
Gespreksleider: Theo Hendriks
Notulist: Inge Kapteijns
Opmerkingen op het ontwerp
• Complimenten nalv presentatie.
De plankaart wordt begrepen door
deelnemers.
• Er is goed geluisterd naar de inbreng
tijdens de vorige avond.
• Herkenning en erkenning eerdere
inbreng bij voorstel route structuren.
Gebiedsontwikkeling/inrichtingsplan
• Aandacht cultuurhistorie rondom
Oude Toren. Kansen voor een
archeologisch themapark. Maak
een logisch plan vanuit landschap
en cultuurhistorie. Onderdelen zijn,
herstel van kerkepad, Muystermolen
bij de beek
• Route netwerk (met name voor
de fiets) vanuit Levende Beerze
verbinden met de wijdere omgeving
(Landgoed de Utrecht, Westelbeers).
Gaat om de oost-westverbindingen.
• Plaatsing vogelkijkhut. Locatie
waarbij je iets hoger staat en uitkijkt
over het moeras.
• Zet actief in op sloop Meerven komt
ten goede aan kwaliteit in gebied en
bijbehorende gebiedsproces.
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Communicatie
• Informeren en communiceren als
bepaalde gebieden niet toegankelijk
zijn voor recreanten. Niet een
verbodsbord hangen zonder de
omgeving te informeren. Uitleggen
waarom gebieden of routes niet
toegankelijk zijn (kwetsbaar
weidevogelgebied, etc.)
• Er is onduidelijkheid over
voedselbos. De uitleg dat het
voedselbos een bepaalde vorm van
landbouw is en daarmee als invulling
/uitwerking van grondgebruik in dal
Levende Beerze kan worden gezien
wordt als een verduidelijking gezien.
Deze verduidelijking is belangrijk
voor draagvlak en beeldvorming.
Educatie
• Kansen voor educatie en betrekken
van jeugd bij omgeving. Bij de Oude
Toren kun je het verhaal van vroeger
vertellen, wat jongeren niet kennen.
• Ook het voedselbos, het beheer
en landgebruik, de vistrappen in
Levende Beerze zijn plekken voor
educatie, informatievoorziening.
Beheer
• Bij de ontwikkeling van nieuwe

objecten en informatieborden in
gebied aandacht voor vernieling
en vandalisme en dat het lange
levensduur heeft (instandhouding).
• Betrek de omgeving bij het beheer
van het gebied (gronden, paden,
voorzieningen). Zet in op afstemming
tussen eigenaren en beheerders.
Aanbevelingen
1. Leg verhoogde uitkijkpunten aan en
combineer die bijvoorbeeld met een
vogelkijkhut.
2. Geef uitleg waarom je bepaalde
gebieden niet kunt betreden
(communicatie).
3. Geef aandacht aan cultuurhistorie
rondom de Oude Toren. Bijv. door
middel van een lesprogramma. Maak
het oude dorp rond de Oude Toren
weer zichtbaar.
4. Zichtbaar maken van de watermolen
5. Maak alles “hufterproof” (dat
het tegen een stootje kan en
vandalisme).

G R O E P O R A N J E ( T H E O)
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G R O E P : L I C H TG R O E N
Gespreksleider: Wijnand Bouw
Notulist: Roel Dobbelsteen
Aandachtspunten voor verbetering
ontwerp:
• Poelen EVZ Meerven staan op de
verkeerde plek getekend. Poelen
liggen veel te hoog.
• Hydrologie en inrichting afstemmen
op nieuw klimaat
• EVZ Meerven de koning wil doorkijk
houden tot het beekdal. Zichtlijn zijn
ze nu kwijt.
• Losse bomen in groepjes tussen de
landschapselementen zetten.
• Vissen, communiceren, zichtbaar
maken welke vissen er in de beek
voorkomen
• Draaipoortjes en palen zetten bij
begin wandelpaden om motorrijders
• Parkeervoorzieningen bij bepaalde
recreatieroutes inbedden in het
groen
Aanbevelingen
1. Check de hydrologische
uitgangspunten (ontwerp) in verband
met klimaatveranderingen (droogtemoeras).
2. Let op doorzichten naar de
beek, bijv. op de plaats waar het
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voedselbos gepland is.
3. Tref maatregelen tegen motorrijders
(bv. poortjes).
4. Laat iets zien van de vissen die er
leven in de Kleine Beerze. Vogels
kun je zelf zien, maar een bord dat
je “onder water laat kijken” kan
educatief zijn.
5. Parkeergelegenheid bij startplekken
van wandelroutes

G R O E P L I C H TG R O E N ( W I J N A N D)

Schetsboek Kleine Beerze Spekdonken-Molenbroek-Hoogeind sessie 1

- 11

GROEP: DONKERGROEN
Gespreksleider: Hans Schep
Notulist: Gertie van Lieshout
Recreatie
Langst gesproken over wandel-, fiets, ruiterpaden en bijbehorende rust-,
schuil- en infopunten. Routes en
oost-west verbindingen. En mogelijke
overlast en aanpak van zwerfvuil,
hangjeugd, honden.
• Wat is verschil tussen wandelpad,
zandpad en een struinpad? Staan op
legenda
• Duidelijker maken op kaart wat
nieuwe bruggen zijn en nieuwe
paden. Tov bestaande situatie
• Zijn er voldoende schuilhutten bij de
recratiepaden?
• Onderhoud alle paden regelmatig,
anders worden ze niet gebruikt. Bijv.
Heidecorridor-pad.
• Wandelroutes aanduiden met
paaltjes
• Stimuleer gebruik pad dor
nieuwe routes aan te bieden bij
knooppuntenroutenetwerk.
• Denk aan (extra) toezicht om
overlast van jongeren bij bijv. poel te
beperken.
• Recreanten laten zwerfafval achter.
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Hoe kan dat worden voorkomen
en bestreden? Idee om net als
in Oirschot met vrijwilligers te
werken. Als schoon is, wordt minder
gemakkelijk vuil bijgegooid. Kunnen
zgn. ‘blikvangers’ voor jeugd helpen?
Bij rustplekken ook vuilnisbak zetten.
• Plan een omheind losloopgebied
voor honden in, en hou ze daarbuiten
aangelijnd. Losloopgebied/-wei is
meer dan een plek om hond behoefte
laten doen.
Water
• Bij herstel van de oude watermolen
is een rad gepland. Geen horeca, wel
infopunt.
• Waterwingebied van Brabant water
wordt genoemd. Trekt water weg.
• Overlevingswater in Beerze voor
vissen bij droogte
Aanbevelingen
1. Zwerfafval; besteed aandacht aan
afval verzamelpunten/afvalbakken bij
rustpunten/infopunten.
2. Extra toezicht; voorkom het ontstaan
van hangplekken, organiseer een
activiteit op die locatie als ze
wel ontstaan (zo maak je de plek
onaantrekkelijk voor de hangjeugd).
3. Aandacht voor het tijdig
onderhouden van de paden. Neem ze

op in het knooppuntenroute netwerk,
dan is het onderhoud namelijk
gegarandeerd.
4. Maak een afgebakend honden uitlaat
perceel, dicht bij de woonkern. Daar
kunnen honden dan los lopen.
5. Creëer overlevingsplaatsen voor de
vis bij droogte, door lokaal diepere
plekken te maken in de beek.

GROEP DONKERGROEN (HANS)
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GROEP: WIT
Gespreksleider: Ian Officer
Notulist: Steven Haarbosch
Deze notulen zijn grotendeels ook
aangegeven op het wensbeeld.
Over het algemeen waren de
groepsleden zeer te spreken over de
aanpassingen die gedaan zijn. Hier
herkende ze zichzelf en de gegeven
opmerkingen vanuit de vorige sessie
goed.
Wandelroutes
• Het betreft veel lange paden, graag
zouden wandelaars zo min mogelijk
lange rechte stukken zien. Op
deze manier zijn de wandelingen
afwisselend en krijgen ze meer
beleving.
• Het beheer van de wandelpaden
moet geborgd worden. Door passend
beheer blijven de paden open en
aantrekkelijk voor wandelaars.
Beleving van het gebied
• Zorg voor beleving van het gebied
als één gebied. Dus geen projecten
of wegwijzers die niet volledig zijn
of stoppen in het gebied. (zoals
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het knuppelpad bij Vessem en de
wandelroute richting de Oirschotse
Heide)
• Zorg voor een snelle
grondverwerving zodat het
wensbeeld gerealiseerd kan worden.
Angst is dat na realisatie het project
stopt en de actuele inrichting niet
meer uitgebreid wordt naar het
wensbeeld. Hierdoor zal het gebied
niet optimaal ingericht worden.
• De plannen die reeds gerealiseerd
zijn in Vessem kunnen doorgetrokken
worden in het projectgebied, op
deze manier ontstaat 1 geheel. Zowel
fysieke projecten als bijvoorbeeld de
App die actief is in Vessem.
• Crossers weren in het gebied dit
kan door middel van bijvoorbeeld
draaipoortjes. (Opmerking: ze
houden ook de paden open net als
mountainbikers. Dus er zijn ook
voordelen)
Biodiversiteit
• Waar mogelijk brede en open
zandpaden realiseren waar zandbijen
en andere insecten van kunnen
profiteren.
• De uitkijktoren nabij Molenbroek
voorzien van een verhoging of als
hoge toren realiseren. Hierdoor is

het gebied goed te beleven vanuit dit
punt.
Vragen
• Worden alle wandelpaden voorzien
van bewegwijzering?
• Huijbers wordt graag op de
hoogte gehouden van de stand van
zaken rondom het gemaaltje bij
Heikesestraat.
Aanbevelingen
1. Er is een wens voor een pad ter
hoogte van Molenbroek.
2. Minder rechte paden.
3. Het beekdal moet als één geheel te
beleven zijn.
4. Combineer het vogelkijkpunt met
een hoger gelegen uitkijkpunt.
5. De groep herkent zich in de kaart,
de resultaten van schetssessie 1 zijn
herkenbaar verwerkt.
6. Beheer het beekdal samen met
agrariërs.

GROEP WIT (IAN)

Schetsboek Kleine Beerze Spekdonken-Molenbroek-Hoogeind sessie 1 - 15

GROEP: ROOD
Gespreksleider: Rob Voets
Notulist: Hendrikje Gloudemans
Aanbevelingen
1. Aandacht voor ruiters en menners.
Maak ook bruggen die geschikt zijn
om met mennen over te steken.
2. Een fiets- en wandelpad achter
de Kempenzoom zorgt ervoor dat
mensen die daar verblijven een kort
ommetje kunnen wandelen naar de
beek. Ook ouderen en mindervaliden
die geen lange wandelingen gaan
maken.
3. Door het voedselbos bij Meerven
verdwijnt de zichtlijn naar de beek.
Deze wil de groep graag behouden.
4. Zorg voor speel mogelijkheden bij de
beek.
5. Betrek scholen/kinderen bij de
ontwikkeling/inrichting van het
beekdal, zoals bij de dorpsmoestuin.
Door activiteiten te organiseren. Zo
leren kinderen over natuurwaarden.
6. Economische inpassing a/h
landschap. Kijk goed naar de
economische inpasbaarheid van
bestaande ondernemers in het
gebied.
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GROEP ROOD (ROB)
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Den Haag
1e Sweelinckstraat 30
2517 GD Den Haag
T 070 3554407
denhaag@bsla.nl

Middelburg
Oude Vlissingseweg 1
4336 AA Middelburg
T 0118 592288
middelburg@bsla.nl

Maarn
Landgoed Plattenberg – Het Koetshuis
Amersfoortseweg 38
3951 LC Maarn
T 0118 592288
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