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LANDBOUW EN LANDGEBRUIK
RECREATIE, ERFGOED, 
BELEVING EN SPELEN TOEGANKELIJKHEID

WATER EN 
NATUURONTWIKKELING

ZICHTLIJNEN EN 
INPASSING BEBOUWING

HERSTEL VAN 
LANDSCHAPSELEMENTEN EN 
KANSEN VOOR HET LANDSCHAP

De spelregels:
• Nieuwe beekloop staat vast, de te verleggen waterlopen ook. Over ontwerp en effect zijn al diverse bijeenkomsten en keukentafelgesprekken geweest;

• Landschapselementen nabij Donk staan vast;

• Inrichting rondom Donk wordt in een apart gebiedsproces nader belicht;

• Keus hoogwatergeul Dekzandrug staat vast. Gebieds- en bestuurlijk proces al doorlopen. Landschappelijke inpassing en watersturing dienen nog uitgewerkt te worden;

• EVZ Meerven/Voedselbos, herontwikkeling Meerven 6 en 6A en landschapselementen Stroomkesberg worden in apart traject nader belicht;

• Over andermans grond tekenen is geen garantie dat het zo wordt;

• Zonering natuurgebieden Brabants Landschap is een gegeven; Molenbroek & Spekdonken worden ingericht tbv hoogwaardige natuur, géén nieuwe routes die het gebied doorsnijden. 

Gespreksonderwerpen
Waar zitten volgens u kwaliteiten en knelpunten? Benoem ze op de kaart. 
Waar ziet u ruimte voor:

• Waar wat voor natuur(typen)?
• Welke zone inrichten voor water-

berging/vernatten?
• Waar water vasthouden dmv kavel-

sloot stuwtjes?
• Wensen natuurvriendelijke oevers/  

steile oeverranden/poelen?
• .....

• Waar landschapselementen?
• Wat voor type landschapselemen-

ten (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?

• ....

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

• Waar paden en routes?
• Fiets, ruiter, wandel? 
• Verhard of onverhard?
• Waar bruggetjes, etc?
• Wat mag toegankelijk, wat niet?
• Waar de entree’s? Met of zonder 

parkeren?
• Honden aangelijnd of los?

• Waar zichtlijnen?
• Waar en hoe landschappelijke in-

passing bebouwing (open of geslo-
ten)?

• ....
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om een plan te kunnen maken om 
een deel van de provinciale gronden 
te kunnen benutten voor hun be-
drijfsvoering. Deze gronden dienen 
niet altijd zo maar aan de terreinbe-
heerder te worden gegeven. 

• In het gebied zijn veel mensen die 
iets willen met bed & breakfast en 
camperplaatsen

• Oude Toren toegankelijk maken voor  
educatie en recreatie

• Cultuurhistorie en natuur in het 
gebied beschermen

Onderwerp toegankelijkheid 

• De wens om de beek te kunnen 
oversteken beek van oost naar west 
en andersom wordt nadrukkelijk 
besproken. Daarbij is het ook van 
belang waar wandel- en fietspaden 
komen te liggen.

• Nieuw aan te leggen paden toegan-
kelijk maken voor meerdere functies, 
dus ook voor ruiters. 

• Er zijn geen opmerkingen op de 
geplande oversteek (fietsverbin-
ding) tussen de Oirschotse Heide en 
Landschotse Heide.

• Daarnaast zou het mooi zijn al het 
huidige knuppelpad kan worden 
uitgebreid en verlegd langs de 

GROEP: BLAUW

Gespreksleider: Wijnand Bouw
Notulist: Roel Dobbelsteen

Onderwerp Aandachtspunten / wensen 
deelnemers:

• Behouden uitzicht
• Wandelmogelijkheden met honden
• Bankjes om te kunnen zitten
• Onderhoud van bestaande wandel- 

fietspaden door de gemeente kan 
beter 

• Meer oversteek mogelijkheden om 
de beek te kunnen oversteken

• Mogelijkheden onderzoeken om 
energie op te wekken middels water-
kracht

• Een oversteek vanaf de 
Heikantsestraat door Spekdonken 
over de beek om de Donk te kunnen 
bereiken 

• Kansen blijven bieden aan de boeren 
om te kunnen blijven boeren in het 
gebied

• Boeren dienen mogelijkheden te 
hebben om de nieuw in te richten 
en evt bestaande natuurgebieden te 
kunnen benutten voor hun bedrijfs-
voering. Denk aan beweiden met 
lokaal vee. 

• Mogelijkheden voor Beerze Boeren 

“Apenboer”. 

Onderwerp landbouw

• Agrarische percelen afschermen 
met houtwallen en greppels om te 
voorkomen dat wandelaars op per-
celen kunnen komen en maatregelen 
nemen om motorcrossers te weren 
van de bestaande en nieuwe paden. 

• De Beerze boeren willen een serieu-
ze partner worden in het beheer van 
natuurterreinen. Dit geldt voor zowel 
de gronden, als de landschapsele-
menten. 



-   7Schetsboek Kleine Beerze Spekdonken-Molenbroek-Hoogeind sessie 1

GROEP LICHT BL AUW (WIJNAND)
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GROEP: GEEL

Gespreksleider: Theo Hendriks
Notulist: niet aanwezig, opgenomen 
door Theo Hendriks

Besproken hoofdthema’s:
•  Landschap
•  Recreatie
•  Landbouw

Algemeen
•  Breng samenhang in de diverse pro-

cessen in het gebied die naast elkaar 
plaatsvinden.

•  Allerlei gronden zijn afgebakend op 
de kaart. Waarom de gronden van 
boeren niet?

Landschap
•  Het oorspronkelijke beekdalland-

schap wat bij Spekdonken aanwezig 
is wordt zeer gewaardeerd en zou 
de basis moeten zijn voor de verdere 
inrichting.

•  Toepassen steekeigen beplanting, 
maar ook meidoornhagen die van 
oorsprong in het gebied voorkwamen

•  Zicht haaks op de beek, ‘lange 
ekkers’

•  Openheid rondom het Molenbroek 
met enkele hagen?

•  Belang van zichtlijnen op het land-
schap

•  Hoe wordt het gebied beheerd? 
Goed om hier een integraal beheer-
plan voor op te stellen en het gebied 
hierbij te betrekken.

•  Landschap van binnenuit beleefbaar 
maken

•  Hillestraat en rondom de ‘Oude 
toren’ landschappelijk aantrekkelijker 
maken door laanbeplanting, land-
schapselementen.

Recreatie
•  Het gebied moet meer oost-west met 

elkaar verbonden worden.
•  Voldoende bruggetjes en eventueel 

doorwaadbare plaatsen maken.
•  Voorzieningen voor paardensport 

meenemen in het ontwerp, bijvoor-
beeld een stopplaats.

•  Ruiterpaden door het gebied, even-
tueel in combinatie met een door-
waadbare plaats in de Kleine Beerze.

•  Fietsroutes langs de Heikesestraat, 
mag in halfverharding. Fietsroutes 
ook oost-west verbinden. Wintelre  - 
Westelbeers ( schelpenpaden)

•  Voldoende informatieborden die iets 
zeggen over de diverse type land-
schappen en de aanwezige natuur-
waarden.

•  Recreatieve routes ontsluiten via 
Beleef de Kempen – APP langs 
heemkundige elementen ( aanvullen 
beleefpunten: zichtpunten, historie 
visualiseren, verhalen, etc)

•  Het bestaande vlonderpad wordt als 
een mooie recreatieve voorziening 
gezien, pad verder doortrekken rich-
ting dorp en spekdonken.

•  Wandel/ fietspad op halfverharding 
langs de Hillestraat. Er wordt nu te 
hard gereden om hier te fietsen en te 
recreëren.

•  Natuurlijk spelen bevorderen rondom 
het dorp en in landschap: beleefpad?

Landbouw
•  Extensivering van de landbouw 

wordt als een kans gezien.
•  (streek)landbouw hoort in het 

gebied.
•  Landbouw faciliteren om te kunnen 

verduurzamen.
•  Inheemse koeien (Lakenvelders, 

Blaarkoppen) ipv Schotse hooglan-
ders in het gebied.

•  Hop en gerst zouden weer als grond-
stof voor bier in het gebied moeten 
worden verbouwt.

•  Geen boomteelt in het beekdal.
•  Maatschappelijk verantwoord onder-

nemen. 
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GROEP GEEL (THEO)
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GROEP: LICHT GROEN 

Gespreksleider: Eric Schellekens
Notulist: Rachel Backbier

Besproken hoofdthema’s:
• Paden en toegankelijkheid; het beek-

dal moet ook voor gehandicapten 
en  mindervaliden bereikbaar zijn. 
Een van de deelnemers in de groep is 
vrijwilliger bij De Zonnebloem.

• Er moet een educatieve functie 
komen; in hechte verbinding met de 
school

Pitch door Jos (verkoopt kerstbomen 
aan de Buikheide)

Vragen die vooraf gesteld werden:
• Spelen, recreatie en natuurbeleving 

zijn volgens het groepje belangrijk. 
Hoe gaan deze een plek krijgen?

• Waar komen de paden? En kunnen 
we straks langs de beek wandelen? 
(Antwoord daarop was ja, aangezien 
er een schouwpad blijft.

Besproken onderwerp 1: Paden en brug-
gen
• Er moet een brug terug komen op de 

locatie voormalige brug bij de oude 
watermolen. Net ten oosten lag ook 
een pastorie, oude boerderij en een 
weverij. Het weverpad liep naar de 
houten wevers brug. Bij de pastorie 
lag een poel die je daar goed terug 
zou kunnen brengen.

• Er is op de plek rond die oude wa-
termolen veel lokale geschiedenis te 
vinden. Informatie moet meer ge-
deeld worden, en misschien moet er 
een boek over komen?

• Enkele paden in het beekdal lopen 

dood, of lijken dood te lopen. Dit zou 
beter duidelijk moeten worden ge-
maakt, of opgelost worden.

• Betere verbindingen en aansluitingen 
richting de dorpen moeten het mo-
gelijk maken om ommetjes te lopen. 
Nu moet je toch al een stevige wan-
deling maken wil je een rondje lopen.

• Als de stuwen verdwijnen, vermin-
derd ook de mogelijkheid om de 
beek over te steken. Er wordt in het 
groepje een voorkeur uitgesproken 
voor meer oost-west verbindingen.

• In Molenbroek moet een uitkijkpunt 
komen (met een informatie voorzie-
ning), vanaf dat punt kun je name-
lijk goed vogels kijken en over het 
beekdal kijken. Ook vanaf Meerven 
moet je naar dat uitkijkpunt kunnen 
wandelen. Het uitkijkpunt moet ook 
(via een pad aan de Heikesestraat) 
toegankelijk zijn voor gehandicapten 
en mindervaliden.

• Er wordt de vraag gesteld of je ook 
door de landschapselementen langs 
de Donk kunt wandelen. Dit lijkt 
namelijk wel het geval te zijn, als dit 
zo is dan moet het beter beheerd 
worden. Nu is het overbegroeid.

• Het knuppelpad is niet goed aan-
gesloten op het paden systeem. Je 
komt uit op boerengrond. Het knup-
pelpad wordt als een mooie locatie 
gezien om te wandelen. (De overbe-
groeiing, slechte staat van het pad 
en droogte kwam niet ter sprake.)

• Natuureducatiepunten waar kinde-
ren actief interesse in natuur kunnen 
ontwikkelen moeten toegevoegd 
worden. Hoe dat er uit moet zien, 
binnen of buiten, wel of niet over-
dekt wist de groep niet.

Besproken onderwerp 2: Honden in het 
gebied
• Op dit moment wordt het beleid 

honden aan de lijn niet gehandhaafd.
• Honden mogen in Molenbroek (waar 

rust moet heersen) niet los. Er moet 
een plek aangewezen worden waar 
honden dan wel los mogen lopen. Dit 
kan een gebied, zone of renplek zijn.

Besproken onderwerp 3: Mountainbiken
• Handhaving moet beter! In het beek-

dal zijn mountainbikes en crossers 
niet gewenst.

Besproken onderwerp 4: Water, natuur 
en landschapselementen
• Er is een vraag in de groep over het 

stijgende grondwater. Wat gaat er 
gebeuren in de gronden rondom het 
beekdal? Eric geeft aan dat de er 
gesprekken gevoerd worden met de 
grondeigenaren die geraakt gaan 
worden door een hoger grondwater-
peil.

• Steile randen waar oeverzwaluwen in 
kunnen nesten worden gewaardeerd. 
Plek voor oeverzwaluwen moet er 
zeker komen! De groep wijst hier het 
gebied van de dekzandrug ten noor-
den van de oude watermolen voor 
aan.

• Natuurlijke grazers zijn welkom in 
het beekdal en kunnen misschien 
gecombineerd worden met natuurin-
clusieve landbouw?! De groep wijst 
hier de noordzijde van Molenbroek 
voor aan.

• Vanuit de groep is wens om parti-
culier aan realisatie van natuur op 
kleine schaal te doen. Is er plek/

mogelijkheid/geld voor particuliere 
om zelf natuur te realiseren (op eigen 
kavel). Bijvoorbeeld erfbeplanting 
langs de randen van kavels of een 
poel bij een recreatieve voorziening 
(rustplek, B&B, vakantiehuisje).

• Kavels waar traditioneel geboerd 
wordt zouden gezoomd moeten 
worden met een struweel houtwal 
van 3 meter. Zo ontstaan op verschil-
lende plekken brede houtwallen van 
6 meter die de natuur, flora en fauna 
al een heel eind op weg helpen.

• Er is een wens voor meer groen en 
landschapselementen.

• De poel aan de noordzijde van de 
dekzandrug (bij de oude pastorie) 
terug brengen. Uit deze poel werd 
vroeger vis gevist voor de pastoor.

• Rond Hoogeind was vroeger meer 
bebouwing en er lag ook een schuur-
kerk. Er moet meer lokale informatie 
verstrekking komen. Infobordjes!

• Er moeten bankjes langs de beek 
komen (ter hoogte van de dekzan-
drug).

• Boerenbedrijven moeten gewaar-
deerd worden op de plek waar ze 
zitten! Er wordt volgens de groep 
maar weinig naar ze geluisterd. Een 
financiële oplossing is vaak niet de 
goede oplossing. Boeren moeten 
actief opgezocht worden en moeten 
de mogelijkheid krijgen om op kleine 
lokale schaal mee te denken over de 
inpassingen van hun erven en land-
schappelijke aankleding van hun 
percelen. (In deze groep waren geen 
boeren aanwezig, maar wel (groot)
grondbezitters.)
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GROEP GROEN (ERIC & RACHEL)
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GROEP: PAARS

Gespreksleider: Hans Schep
Notulist: Gertie van Lieshout

Onderwerpen die meest werden bespro-
ken: 
Wandelmogelijkheden, natuurontwikke-
ling, erfgoed, educatie/beleving.

Meerven
• Het voedselbos is niet bedoeld als 

openbare pluktuin. 
• Aandacht voor het beheer en toe-

gang van het voedselbos, zodat het 
geen overlast gaat geven.

Recreatie en beleving (natuurbeleving, 
wandelroutes, verhalen)
• Brabants Landschap wil graag een 

observatiewand/-hut aan de rand van 
natte natuurgebied Molenbroek. Bij 
voorkeur aan een wandelroute. Mw. 
Lanting vraagt of het gebied interes-
sant genoeg is voor vogelaars?

• Wens voor een wandelroute vanaf 
Meerven, langs een rustpunt en een 
observatiehut, over een te verplaat-
sen brug over de Kleine Beerze (inge-
tekend op kaart)

• Wens om ook korte wandelrondjes te 
maken van ca 1 uur. Oversteek over 

de Beerze nodig halverwege (oost-
west verbinding).

• Men vindt het mooi als Beerze meer 
zichtbaar wordt. Zodat je er langs 
kunt lopen, zoals in Landgoed Baest. 

• Tip om wandelroutes aan te haken bij 
bestaande app Beleef de Kempen

• Educatie en info over natuur en 
cultuurhistorie en info in het gebied, 
voor wandelaar. 

• Verhalen ophalen: Beleven van een 
gebied kun je met verhalen levend 
maken en houden. Verhaal over 
Molenbroek van een adellijke dame 
die daar met een koetsje vastzat. 
En over gemeenschappelijk bezit. 
Idee om verhalen te koppelen aan 
Landart. En archeologie rondom 
Oude Toren.

Natuurontwikkeling
• Vraag of ook meer heide terug kan 

komen bij Kleine Beerze, op drogere 
stukken. Hans Schep legt uit dat het 
in dat gebied niet heel realistisch is.

• Wens om zo breed mogelijk herstel 
van biodiversiteit. Minder monocul-
tuur.

Landbouw 
• Gespreksleider legt uit dat agrarisch 

ondernemers worden gestimuleerd 
mee te doen aan Ondernemend 
Natuurnetwerk Brabant uit. Reactie: 
Weinig landbouwgrond geschikt is 
voor ondernemende natuur.

• Iemand geeft aan dat haar buurman 
graag wil blijven boeren. Is bang 
voor meer water(overlast).

Erfgoed
• Oude watermolen ook als informatie-

punt inzetten.
• Aandacht voor 89 hectare rondom de 

oude toren archeologisch beschermd 
gebied 

Algemene vragen / ideeën
• Blijven bomen staan als de oude 

meanders (dekzandrug) weer worden 
uitgegraven?

• Waarom geen vispassage in plaats 
van de stuw?

• Langs de rand van nieuwe wijk 
Middelbeers landschappelijk winst te 
halen. En verbinding te leggen.

• Kan prikkeldraad vervangen worden 
door groene afscheidingen?
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GROEP: WIT

Gespreksleider: Ian Officer
Notulist: Nicole Abrahams

Algemeen:
De groep is begonnen kwaliteiten en 
knelpunten te benoemen. Daarna zijn 
we alle thema’s langsgegaan. Er waren 
met name opmerkingen over toeganke-
lijkheid, zicht en natuurwaarden.

Kwaliteiten & knelpunten:
• Hekken en / of kassen in dit gebied 

niet bepalend. Verdwijnen van zicht 
door grote kas langs Kuikseindseweg 
wordt als knelpunt aangegeven

• Stilte en rust in het gebied is een 
grote kwaliteit. 

• Wandelpad langs beek is kwaliteit
• bestaande en aangeplante land-

schapselementen rond Donk worden 
als mooi ervaren.

Water
• Wellicht stuwen plat liggen i.p.v. 

verwijderen. Is dit een manier om te 
sturen?

• wens: diepere plekken in de beek 
voor vissen tijdens droogte

Natuur Molenbroek
• Hele zone parallel aan beek is een 

rustig gebied. Houd dit zo: stilte, 
zicht in lengterichting langs de beek, 
geen fiets&auto, wél voetgangers. 

• Wens om Molenbroek aan zuidzijde 
te vergrote/aan te sluiten op weide-
vogelgebied. Nat en open houden 
tbv watervogels en weidevogels. 
Moeras en weide.

• Bestaande bruggetje bij zuidzijde 
Molenbroek (oude wandelroute) vol-
doet niet aan eisen. Verplaatsen tbv 
vogels.

• Wens voor wandelverbinding 
haaks op de beek langs zuidzij-
de Molenbroek en noordzijde 
Spekdonken, maar wel zo dat weide-
vogelgebied vermeden wordt (boog 
er omheen).

• Om te zorgen dat mensen en honden 
op de paden blijven liefst afhekken 
aan beide zijden, of sloten/greppels. 
Honden aan de lijn.

• Plek voor kunstwerk / vogelkijkhut 
op kruispunt pad en beek?

Recreatief gebruik, bijzondere plekken
• Stilte en rust in het gebied behou-

den. Dus niet op alle niveaus door-
dringbaar, geen fiets/auto’s, wel 
wandelen 

• Er ontstaan meer verbrede activi-
teiten in het gebied. Recreatieve 
structuren belangrijk (Beleving). 
Bijvoorbeeld zorgboerderij Jos Mijs?

• In toekomst parkeren bij De Koning 
ipv bij Landschotse Heide. Bundelen 
om zo verkeer/parkeren in natuurge-
bied te voorkomen. 

• Oefenschepen oorlog op 
Landschotse Heide (grondwerken). 
Hier meer informatie over verschaf-
fen.

• wandelpad langs beek is kwaliteit; 
behouden/terugbrengen

• Hoe is het pad langs de beek in 
de winter? Te nat? Laarzenpad? 
Knuppelpad?

• mogelijke locatie voor kunst zijn 
daar waar een rustig stuk is (natuur). 
Relatie mens-natuur moet uit de plek 
spreken, langs wandelpad. Benoemd 
worden de plek van de voormalige 
molen, de oversteek bij het weide-
vogelgebied en de dorpsmoestuin 
Vessem.

• wens voor pad langs 1 kant van de 
beek tussen zuidzijde sportvelden 
richting landgoed de Baest

Beplantingselementen vs. zicht:
• Open karakter Molenbroek en 

omgeving is mooi. Beekdal vanaf 
Heikesestraat zichtbaar! Je staat 
ietsje hoger en beleeft het lager ge-
legen beekdal.

• Geen (hoge) dwarsverbindingen 
van opgaande beplanting in de EVZ 
Meerven om zo zichtlijnen te behou-
den vanaf weg naar Molenbroek

• Wens: meer laanbeplanting aan 
Kuijkseindseweg. Stukken die geen 
laan hebben inplanten, boomvariatie 
om ziekten tegen te gaan.

• Iemand stelt de vraag: waar zie je de 
kerk en/of molen van Vessem? Zijn er 
zichtlijnen die kant op?

• Open gebied aan zuidzijde 
Oostelbeer open houden.

• Wens om bij alle nieuwe ontwikke-
lingen een inpassingsplan te maken: 
(erf)beplanting!

• Wens voor beplanting (opgekroon-
de bomenrij) langs nieuwbouwrand 
Middelbeers. Zicht op groen vanaf 
de weg, maar zicht onder de bomen 
voor de bewoners.
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GROEP WIT ( IAN)
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GROEP: ROOD

Gespreksleider: Rob Voets
Notulist: Marlie Vinken

Besproken hoofdthema’s:
• Paden en toegankelijkheid; het beek-

dal moet ook gebruikt en beleefd 
kunnen worden.

• Natuur; voorkomen moet worden 
dat de natuur wordt verstoord door 
recreatie.

Besproken onderwerp 1: 
spanningsveld tussen recreatieve ver-
bindingen en natuur
Binnen de groep was verdeeldheid over 
de wens om recreatieve verbindingen 
aan te leggen versus de natuur niet te 
verstoren. De volgende punten kwamen 
naar voren:
• Wandelen langs het schouwpad van 

de Kleine Beerze;
• Er moet een recreatieve verbinding 

komen (ruiters, fietsers, wandelaars) 
tussen de Landschotse heide en 
het beekdal van de Kleine Beerze. 
Hiervoor moet er ook een oversteek 
over de beek komen.

•  Het knuppelpad in Vessem (nabij de 
Heikesestraat) loopt dood op een 
coniferenkwekerij. Dit is erg zonde. 
Mensen zouden hier graag een door-

lopende wandelroute hebben , het 
liefst ook aansluitend op een nieuwe 
route in het zuiden van NNP De 
Spekdonken richting de Achterste 
Donk. Deze is ook aangegeven op 
kaart.

• Wandelpaden moeten goed worden 
onderhouden.

•  Bovenstaande staat in gespannen 
voet met de aanwezige natuurwaar-
den. Er zijn ook enkele mensen in 
deze groep die bovenstaande recre-
atieve routes daarom niet zien zitten. 
Tijdens broedvogelmonitoring blijkt 
ook dat er een negatieve invloed van 
recreatie merkbaar is op broedvo-
gels.

•  Er wordt als idee geopperd om tot 
consensus te komen door recreatie-
ve routes te zoneren of bijvoorbeeld 
alleen buiten het broedseizoen open 
te stellen. Echte consensus is niet 
bereikt.

Besproken onderwerp 2: 
Landschapselementen, spelen en erf-
goed
•  Zichtlijnen moeten in stand ge-

houden worden, deze worden als 
waardevol gezien. Er mogen wel wat 
landschapselementen bij. 

•  Meer variatie in beplanting.
•  Contact maken met water in de 

buurt van de dorpskernen (water-
speelplaatsen).

•  Een informatiepunt inrichten op de 
plek waar de oude watermolen stond 
(aangegeven op kaart).

Besproken onderwerp 3: 
Landbouw
•  Extensiveren van landbouw op de 

flanken
•  Het gebied moet ook begraasd 

kunnen worden (bv. geiten).
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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

boschslabbers.nl                                 

http://www.boschslabbers.nl/

