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Uitwerking fase 2A NNB – Beekdal Kleine Beerze 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum  29 januari 2021  
Door  Eric Schellekens (WDD) Theo Hendriks (Eersel) namens de projectgroep in opdracht 

van de uitvoeringscommissie gebiedsontwikkeling Levende Beerze. 
Versie  1.1 
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Toelichting deeluitwerking Fase 2a - herbegrenzing NNB Kleine Beerze 
 
Deze aanvraag is een uitwerking op de oorspronkelijke aanvraag van 23 januari 2019 en 
het besluit van GS van …..om het natuurnetwerk in het beekdal van de Kleine Beerze uit 
te breiden. Fase 2 gaan we gefaseerd uitwerken, deze fase betreft fase 2A.   
 
In 2019 is namens de uitvoeringscommissie een uitbreidingsvoorstel NNB voor het 
beekdal van de Kleine Beerze ingediend als onderdeel van de gebiedsontwikkeling 
Levende Beerze. Op basis van de potenties van en ambitie voor het gebied en de 
eigendomssituatie is 86 ha in het beekdal herbegrensd naar NNB en 161 ha is 
aangewezen om op een later moment (2e fase) te begrenzen als NNB. . 
Achterliggende periode zijn percelen die gelegen zijn binnen de NNB 2e fase verworven 
door de betrokken gebiedspartners bij deze gebiedsontwikkeling. Voor de percelen die 
onderdeel uitmaken van het uitbreidingsvoorstel 2e fase en inmiddels in eigendom zijn 
van overheid/ TBO leggen we het verzoek voor om deze als fase 2A te begrenzen als 
NNB.  
 
 

NNB in het gebied op basis van NNB aanvraag 2019 
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Herbegrenzing NNB fase 2A 
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HECTARENBOEKHOUDING 
 
 
FASERING ha  
Fase 1 86   
Fase 2A 23   

   
Nog toe te voegen 139   

   
Eindtotaal 248   

   
   
   

AANVRAGER ha Kavel nummers 
Waterschap De Dommel / Van Riet 0,9930 VSM01K1175 
Waterschap De Dommel / Van Riet 0,1570 VSM01K1177 
Waterschap De Dommel / Van Riet 0,8265 VSM01K1178 
Waterschap De Dommel / Van Riet 0,3230 VSM01K1180 
Waterschap De Dommel / Van Riet 0,0665 VSM01K1261 
Waterschap De Dommel / Van Riet 0,0670 VSM01K1260 
Waterschap De Dommel / Van Riet 0,5160 VSM01K1182 
Waterschap De Dommel / Van Riet 0,1010 VSM01K1184 
Waterschap De Dommel / Van Riet 0,5350 VSM01L425 
Waterschap De Dommel / Van Riet 0,3075 VSM01L426 
Waterschap De Dommel / Van Riet 0,6410 VSM01L428 
Waterschap De Dommel / Van Riet 0,2015 VSM01L429 
Waterschap De Dommel / Van Riet 0,7465 VSM01L431 
Waterschap De Dommel / Van Riet 0,0975 VSM01L432 
Waterschap De Dommel / Van Riet 0,9270 VSM01L434 
Gemeente Eersel / Michielse 0,8865 VSM01K1068 
Gemeente Eersel / Michielse 0,8335 VSM01K1069 
Gemeente Eersel / Payton 0,5687 VSM01K1388 
Gemeente Eersel / Payton 0,3983 VSM01K1389 
Gemeente Eersel / Meerven 0,5002 VSM01K1408 
Gemeente Eersel / Meerven 3,2500 VSM01K135 
Gemeente Eersel / Meerven 0,2400 VSM01K1407 
Waterschap De Dommel / Smolders 2,5725 MDB03G2889 
Waterschap De Dommel / Smolders 0,8175 MDB03G2890 
Waterschap De Dommel / Smolders 0,4447 VSM01K1393 
Waterschap De Dommel / Smolders 0,6348 VSM01K1392 
Waterschap De Dommel / Smolders 1,4640 VSM01K15 
Waterschap De Dommel / Smolders 1,4690 VSM01K16 

Provincie / Van de Heijning 1,4649 
VSM01K448 

(ged) 
Waterschap / De Wert 0,2305 MDB03G2920 
Waterschap / De Wert 0,0780 MDB03G2918 
Waterschap / De Wert 0,3310 MDB03G2916 

   
totaal fase 2A 22,6901  
  



6 

 

TOELICHTING OP PERCEELSNIVEAU 
 
 
Percelen VSM01K1388 en VSM01K1389 
 
Ligging gronden: Ten westen van het dorp Vessem in het projectgebied ‘Dorp aan de 

beek’. 
Omvang:  0,967 ha 
Type NNB:  Provinciale NNB fase 2  
Ambitie:  Voedselbos en hoogstamfruitgaard. 
Beheertypen:  Overeenkomstig het ontwerp. 
 
 
Toelichting: 
De gronden liggen aan de westzijde van Vessem in het projectgebied Dorp aan de beek. 
Het projectgebied Dorp aan de beek maakt onderdeel uit van het beekherstelproject De 
Kleine Beerze. Door Puur Permacultuur is in opdracht van de gemeente Eersel een 
voedselbos met hoogstamfruitgaard ontworpen. Het voedsel bos is reeds voor een deel 
aangelegd. Behoudens op de gronden die nu worden toegevoegd aan de NNB. 
Het beheer van het voedselbos komt te liggen bij de Stichting Dorp aan de beek Vessem. 
 
De betreffende gronden zijn aangewezen als Provinciale ONNB 
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Percelen VSM01K1068 en VSM01K1069 
 
Ligging gronden: Ten westen van het dorp Vessem in het projectgebied ‘Dorp aan de 

beek’. 
Omvang:  1,72 ha 
Type NNB:  Provinciale NNB fase 2  
Ambitie:  Kruidenrijk grasland 
Beheertypen:   
 
 
Toelichting: 
De gronden zijn deels verworven onder goedkeuring planologische wijziging. Naar 
verwachting zal de planologische wijziging in maart 2021 plaatsvinden. De gronden 
komen deels in eigendom van Waterschap de Dommel en deels blijven deze in eigendom 
bij de huidige eigenaar. 
 
De betreffende gronden zijn voor het deel van het Waterschap de Dommel aangewezen 
als Rijks NNB, en voor het deel wat in particulier bezit blijft als Provinciale ONNB. 
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Percelen VSM01K1408, VSM01K135, VSM01K1407 
 
Ligging gronden: Ten noorden van het buurtschap Meerven Vessem 
Omvang:  3,9902 ha 
Type NNB:  Provinciale NNB fase 2  
Ambitie:  Droge EVZ, Agroforestry en Kruidenrijkgrasland  
Beheertypen:   
 
 
Toelichting: 
Op basis van een breed gevoerd gebiedsproces is er een ontwerp gemaakt voor de 
betreffende percelen bestaande uit een droge EVZ, ca 1,2 ha agroforestry en ca 1,2 ha 
kruidenrijkgrasland. De gronden zijn gekocht door de gemeente Eersel. Het beheer van 
de agroforestry en het kruidenrijk grasland komt te liggen bij de landcoöperatie Dal van 
de Kleine Beerze. 
Het ontwerp maakt integraal onderdeel uit van het gebiedsontwerp Molenbroek – 
Spekdonken. 
De gronden, behoudens de EVZ, zijn in aangewezen als provinciale ONNB. 
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Percelen  G 2889 (Oost-, West en Middelbeers), K1392, K15, K16, K20 (Vessem) 
 

          
 
Ligging gronden: ten oosten van de Kleine Beerze, nabij de Broekdijk 6 te 

Oostelbeers. 
Omvang:  7,4773 ha 
Type NNB:  In aanvraag 2019 aangewezen als Rijks NNB, fase 2  
Ambitie: Vochtig hooiland  (in projectplan staat  NNB rijksdeel, nieuwe 

natuur) 
Beheertypen:  N00.01 nog om te vormen landbouwgrond naar natuur 
 
 
 
Toelichting: 
De gronden met een in potentie waardevolle gradiënt van hoog naar laag en droog naar 
nat ten oosten va het Molenbroek, maken essentieel onderdeel uit van het beoogde 
systeemherstel. Deze gronden zijn in het NNB-uitbreidingsvoorstel als ‘Rijks-NNB’ 
bestempeld. Deze percelen zijn destijds niet herbegrensd aangezien ze niet in eigendom 
waren van de betrokken overheden, inmiddels zijn deze gronden verworven. 
 
Door de adviescommissie Natuurnetwerk Brabant heeft is positief geadviseerd op de 
aanvraag om de betreffende percelen toe te voegen aan de Rijks NNB. De commissie 
constateert  dat de percelen grenzen aan Rijksdeel NNB, de Natte Natuurparel 
Molenbroek/Spekdonken en aan N2000 Kempenland-West en cruciaal zijn in het beekdal 
van de Kleine Beerze 
In de beschikking van 3 september 2020 van het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV 
inzake het project ‘Molenbroek Kleine Beerze’ zijn deze gronden als Rijks-NNB beschouwd 
(hierbij is verwezen naar de mogelijkheid om percelen van de 2e fase uitbreiding NNB 
Kleine Beerze her te begrenzen in het natuurbeheerplan). 
Verzoek om doorwerking van dit besluit en de betreffende percelen toe te voegen aan de 
Rijks NNB.   
Zie voor nadere informatie de bijlagen betreffende het projectplan GOB Molenbroek en de 
beschikking van het GOB (september 2020).  
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Deel van perceel K448 (Vessem) 

Ligging grond: perceel aan buurtschap Meerven. 
Omvang:  nog nader te bepalen, volgens kaart 
Aanvraag 2019: provinciale NNB, fase 2, kansrijk als ONNB 
Type NNB: Voorstel om aan te wijzen als Rijks NNB, ter afronding van de Rijks 

NNB en robuuste structuur langs de Kleine Beerze.  
Ambtie: vochtig hooiland / nat schraalgrasland (definitieve keuze n.t.p.) 

Toelichting: 
Het betreffend perceel maakt onderdeel uit van de waardevolle beeksysteem, destijds is 
het volledige perceel aangeduid als provinciale NNB. Ten behoeve van de robuuste 
afronding van het beekherstel bij Molenbroek/ Spekdonken is het verzoek om betreffend 
deel van het perceel aan te wijzen als Rijks NNB en dusdanig te begrenzen.  

Percelen VSM01L434.. VSM01K1175 (Van Riet) 

Ligging gronden: Ten zuiden van het dorp Vessem/Korstbroeken in het projectgebied 
‘Dorp aan de beek’. 

Omvang: 6,5 ha 
Type NNB: Provinciale NNB fase 2  
Ambitie: Kruiden- en faunrijk grasland (Optie voor ONNB open houden). 
Beheertypen: Overeenkomstig het ontwerp. 

Toelichting: 
Het betreffend percelen die in 2019 door het waterschap zijn aangekocht. Ze maken 
onderdeel uit van de waardevolle beeksysteem, destijds is het volledige perceel 
aangeduid als provinciale NNB. De in 2009 aanlegde kade direct naast de Kleine Beerze 
zal ter hoogte van deze percelen met de uitvoering van het projectplan Waterwet worden 
verwijderd, waardoor het weer onderdeel kan gaan uitmaken het dynamisch beekdal. 
Voor landschappelijke inpassing zullen er op diverse plekke landschapselementen 
(elsensingels, zie kaart) worden aangebracht.  
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Percelen MDB03G2920, MDB03G2918, MDB03G291 (De Wert) 

Ligging gronden: ten oosten van de Kleine Beerze, t.h.v. Molenbroek 
Omvang: 0,64 ha 
Type NNB:  Rijks NNB fase 2  
Ambitie: Vochtig hooiland 
Beheertypen:  Overeenkomstig het ontwerp. 

Toelichting: 
De strook grond aan de achterzijde van het landbouwperceel aan de Broekdijk 
Oostelbeers is onlangs verworven. 
De gronden met een in potentie waardevolle gradiënt van hoog naar laag en droog naar 
nat ten oosten va het Molenbroek, maken essentieel onderdeel uit van het beoogde 
systeemherstel (zie ook casus Smolders). Met uitvoering van het projectplan Waterwet 
zal de bouwvoor op dit perceel worden verwijderd voor natuurontwikkeling en realisatie 
van een (klimaat)bufferzone (tussen natuur en landbouw). Deze gronden zijn in het NNB-
uitbreidingsvoorstel als ‘Rijks-NNB’ bestempeld. Deze percelen zijn destijds niet 
herbegrensd aangezien ze niet in eigendom waren van de betrokken overheden, 
inmiddels zijn deze gronden verworven. 
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Kleine Beerze:
Spekdonken-Molenbroek- Hoogeind
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