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1 INLEIDING 
 
 
1.1 Aanleiding 
 

In 2006 is het intergemeentelijk Masterplan Vlagheide e.o. opgesteld. 

Inmiddels zijn veel projecten in voorbereiding en/of in uitvoering. Tot nu toe 

heeft het accent bij de uitvoering voornamelijk op recreatie gelegen, terwijl 

er belangrijke natuurwaarden in het gebied aanwezig zijn en de projecten 

veel mogelijkheden bieden voor natuurontwikkeling. Daar waar natuur nu 

bij de planvorming wordt betrokken, ontbreekt de samenhang. Daar is 

vanuit het oogpunt van behoud en ontwikkeling van natuurwaarden juist 

wel behoefte aan.  

 

De werkgroep natuurontwikkeling heeft als doel het bevorderen van de 

ontwikkeling en bescherming van natuur en landschap op en rond de 

voormalige vuilstort Vlagheide. Een belangrijk instrument daarbij is de 

‘Visie Natuurontwikkeling’. De werkgroep natuurontwikkeling heeft Staro 

Natuur en Buitengebied gevraagd deze visie te ontwikkelen.  

 

De visie heeft een stimulerende functie voor het realiseren van 

natuurontwikkeling binnen het gebied. Los van de bestaande verplichtingen 

(zoals realisatie Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en ecologische 

verbindingszones) wil de visie een handvat bieden aan de verschillende 

projecten die in de toekomst in het gebied uitgevoerd gaan worden. De 

uitwerking krijgt vorm in verschillende uitvoeringsprojecten. 

 

 

 

1.2 Proces 

 

Gezamenlijk met de werkgroepleden zijn tijdens een brainstormsessie de 

actuele waarden en kansen voor de toekomst van de verschillende 

deelgebieden benoemd. Deze vormen gezamenlijk met de 

inventarisatiegegevens van flora, fauna, bodem, water, en (cultuur)historie 

de basis voor het streefbeeld van het gebied. Aan de hand van een 

visiekaart is beschreven hoe natuurontwikkeling in de verschillende 

deelgebieden vorm kan worden gegeven. Het concept van de visie is 

toegelicht aan de dorpsraad van Eerde en enkele initiatiefnemers uit het 

gebied. 
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2 INVENTARISATIE 
 

In het Masterplan Vlagheide is een uitgebreide beschrijving van het 

plangebied weergegeven. In de onderstaande paragrafen zijn de voor de 

Visie belangrijkste elementen uiteengezet. 

 

2.1 Plangebied 
 

Het plangebied Vlagheide ligt op de grens van de drie gemeenten Sint 

Oedenrode, Schijndel en Veghel, zie figuur 1. Het gebied wordt 

gekarakteriseerd door aanwezigheid van het stuifduincomplex “De Eerdse 

Bergen”, de voormalige vuilstort Vlagheide , de jonge heideontginning 

“Schijndelse Heide” en het landelijk gebied met de oude 

verkavelingspatronen ten zuiden van Eerde.  

 

Het plangebied ligt in een door agrarisch gebruik gedomineerde omgeving. 

De kernen van Schijndel, Eerde, Veghel en Sint Oedenrode sluiten het 

plangebied min of meer in. De A50 doorsnijdt het plangebied en vormt de 

oostgrens. Noordelijk van Schijndel en Veghel bevindt zich het 

natuurgebied Wijboschbroek: een aan de Zuid-Willemsvaart gelegen, 

overwegend uit loofhout bestaand bos, afgewisseld met graslanden en 

percelen populier. De ecologische verbindingszone Biezenloop vormt een 

verbinding van het Wijboschbroek naar Vlagheide. 

 

 

 

 

 

Ten zuiden van de A50 bevindt zich het natuurgebied Vresselsbos met 

enkele vennen en heideterreintjes. De Beeksche Waterloop vormt de 

ecologische verbinding tussen het Vresselsbos en Vlagheide. 

Figuur 1. Ligging van het plangebied 

Beeksche Waterloop 

Biezenloop 

A50 

Duits Lijntje 
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2.2 Bodem en waterhuishouding 
 
Bodemtype 

De bodem in het plangebied bestaat uit een combinatie van veld- en 

laarpodzolgronden, vlak- en duinvaaggronden, beekeerdgronden en hoge 

zwarte enkeerdgronden. In de meeste gevallen gaat het om leemarm en 

zwak lemig fijn zand. Hier en daar is lemig fijn zand of een zanddek van 15 

à 40 cm aanwezig.  

 

Geomorfologie 

De geomorfologische kaart geeft structuren weer die in het veld 

herkenbaar zijn. Uit de kaart, figuur 2, blijkt dat er in het plangebied sprake 

is van dekzandruggen en lage landduinen met vlakten en laagten (3L5,3L8, 

4 L8 en 3K14: Eerdse Bergen eo), ten dele verspoelde dekzandvlakten 

(2M9, 2M13: Schijndelse Heide), en een dalvormige laagte (2R2 langs de 

Beeksche Waterloop). Vlagheide is weergegeven als storthoop (5F12). 

 

Waterhuishouding 

In het plangebied is een tweetal grotere waterlopen aanwezig: de 

Biezenloop en de Beeksche Waterloop. Behalve deze grotere waterlopen 

zijn er veel sloten en greppels ten behoeve van de water af- en aanvoer en 

als scheiding tussen percelen. Verspreid in het plangebied liggen, al dan 

niet langs een waterloop, poelen en vijvers. De meeste poelen liggen op de 

Schijndelse Heide en bij de Eerdse Bergen. De grondwaterstand varieert, 

maar meestal staat het grondwater dieper dan 40 cm beneden het 

maaiveld.  

 

Door de aanwezigheid van de breuklijn, bevindt zich tevens een 

waterscheiding in het plangebied.  
 

 

 

Figuur 2. Geomorfologische kaart met breuklijn (rechte lijn) 
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2.3 Historie 
 

Uit de historische kaarten van het plangebied is de ontwikkeling tot de 

huidige situatie af te lezen. Op de kaart van ca 1840, zie figuur 3, is te zien 

dat de Schijndelse Heide voor het grootste deel bestaat uit heide met hier 

en daar een perceel bos. Aan het oosten van deze heide is de 

wallenstructuur van de Eerdse Bergen zichtbaar (markering rode lijn).  

 

 

Figuur 3. Historische kaart ca 1840 

 

 

Op de stuifzandwallen is in het verleden eikenhakhout geplant om 

overstuiving van de akkerlanden rondom de dorpen te voorkomen. Op de 

kaart van ca 1900, figuur 4, is te zien dat een groot deel van de Schijndelse 

Heide is omgevormd tot bos. 

 

 

Figuur 4. Historische kaart ca 1900 
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Uit de Cultuurhistorische Waardenkaart van de Provincie Noord-Brabant 

(figuur 5) blijkt dat de Eerdse Bergen en de wegen Koeveringsedijk en 

Schijndelseweg als historisch groen zijn aangemerkt (groen arcering). 

Monumentale bomen zijn, wanneer deze niet binnen de kaders van een 

vlak vallen, aangeduid door middel van een punt (b.v. in Eerde). Uit 

dezelfde waardenkaart blijkt, dat veel van de aanwezige paden en wegen 

een redelijk hoge (geel), hoge (oranje) of zeer hoge (rood) historische 

waarde hebben. 

 

In figuur 5 zijn ook de indicatieve archeologische waarden weergegeven. 

De donkerroze vlakken hebben een hoge of middelhoge archeologische 

waarde, lichtroze een lage waarde. De Eerdse Bergen en omgeving heeft 

een hoge tot middelhoge archeologische waarde (indicatief). 

 

Naast het bovenstaande zijn specifiek de Eerdse Bergen onderzocht op 

cultuurhistorische waarden (Ecologisch Adviesbureau Maes, 2009). Uit dit 

onderzoek blijkt dat met name de randen aan de zijde van Eerde 

waardevolle restanten van eikenhakhout bezitten, zie de uitsnede van een 

deel van de kaart in figuur 6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5. Cultuurhistorische waardenkaart 

Figuur 6. Uitsnede cultuurhistorisch eikenhakhout (rood) 
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2.4 Flora en fauna 
 

Uit inventarisatiegegevens blijkt dat er verspreid in het plangebied, naast 

algemeen voorkomende soorten, verschillende bijzondere soorten planten 

en dieren in het gebied zijn waargenomen. Vermeldenswaardig is het 

voorkomen van de onderstaande soorten: 

 

Broedvogels:  veldleeuwerik, groene specht, ransuil, kerkuil, steenuil,  

wielewaal, roodborsttapuit. 

 

Amfibieën:  kamsalamander, rugstreeppad, kleine watersalamander,  

groene- en bruine kikker.  

 

Zoogdieren:  gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, 

rosse vleermuis, grootoorvleermuis, vos, egel.  

 

Flora:   ruige veldbies, kruipbrem, bosereprijs, bosanemoon,  

eikvaren, dalkruid, hengel, slanke sleutelbloem,  

salomonszegel. 

 

Reptielen:  levendbarende hagedis. 

 

Insecten & rupsendoder, solitaire graafbij, rode bosmier. 

mieren:   

 

 

 

 

 

Foto 1. Rugstreeppad 

Foto 2. Kerkuil 
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2.5 Beleid 

 

Het plangebied valt wat betreft beleid onder de verantwoordelijkheid van 

drie gemeenten, drie reconstructiegebieden, twee waterschappen en de 

provincie. Het beleid is daardoor erg gecompliceerd. Samenvattend zijn de 

onderstaande punten van belang voor het plangebied. Daarnaast wordt 

verwezen naar het Masterplan Vlagheide waarin de belangrijkste 

documenten zijn weergegeven. 

 

• Delen van de Eerdse Bergen behoren tot de ecologische 

hoofdstructuur. Een deel van de Eerdse Bergen is in eigendom en 

beheer van Staatsbosbeheer. 

• De Eerdse Bergen zijn gezamenlijk met de bossen Logtenburg 

aangewezen als Natuurkern in het Natuurbeleidsplan Veghel. 

• Het Duits Lijntje is aangewezen als droge Ecologische 

Verbindingszone (EVZ) die loopt van Boxtel tot aan de Duitse grens. 

• De Biezenloop en Beeksche Waterloop zijn aangewezen als natte 

ecologische verbindingszones (EVZ’s). 

• Op het industrieterrein Schijndel is een deels gerealiseerde EVZ 

aanwezig. 

• De MOB-complexen zijn onderdeel van de EHS en hebben een 

natuurfunctie. 

• Soortbeschermingsplan kamsalamander 

• Groene Buffer Eerde <> Schijndel (Masterplan Vlagheide, Streekplan) 

 

 

 

 

 
Figuur 7. Bestaande Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
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3 HUIDIGE WAARDEN 
 

Op basis van de inventarisatie is het mogelijk een waardebepaling van de 

deelgebieden te maken. In het onderstaande is per deelgebied 

omschreven wat de natuur- en landschappelijke waarden van het gebied 

zijn. De deelgebieden die in het plangebied worden onderscheiden zijn 

weergegeven in figuur 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8. Ligging van de deelgebieden 

 

Eerdse Bergen 

Vuilstort Vlagheide eo.

Overgang 
dorpskernen 

Schijndelse Heide 
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3.1 Eerdse Bergen 
 

De Eerdse Bergen liggen aan de oostzijde van het plangebied. De A50 

doorsnijdt dit deelgebied en maakt een rechtstreekse benadering van het 

oostelijke deel van de Eerdse Bergen onmogelijk. De Eerdse Bergen 

worden gekarakteriseerd door een stuifzandrug met daarop oude stobben 

van eikenhakhout omgeven door gemengd bos. In het noordelijk deel is 

een klein stukje heide aanwezig dat door schapen wordt begraasd. De 

eenheid van het natuurgebied wordt op veel plaatsen onderbroken door 

aanwezigheid van onder andere woningen, wegen, landbouw en 

tennisbanen. De kwaliteiten van het gebied staan hierdoor onder druk. De 

huidige (natuur)waarden van dit deelgebied worden gevormd door: 

 Reliëf: de oude stuifzandrug kent plaatselijk grote hoogteverschillen en 

ligt als verhoging te midden van een nagenoeg vlak landschap 

(uitgezonderd Vlagheide). 

 Bos / heide / stuifzand: er is een redelijk aaneengesloten bosgebied 

met hier en daar kleine stukjes heide en stuifzand aanwezig in een 

verder agrarisch landschap. 

 Oude eikenstobben: op verschillende locaties zijn restanten van het 

oude eikenhakhout aanwezig. 

 Bijzondere flora en fauna: in de stuifduinen kan de rugstreeppad zich 

goed ingraven en vindt er zodoende bescherming. In de delen met oud 

eikenhakhout zijn bijzondere planten als gewone eikvaren, dalkruid, 

hengel, lelietje van dalen en gewone salomonszegel te vinden. 

 

 

 

 

 Cultuurhistorie: de Eerdse Bergen is een historisch relict en is 

onlosmakelijk verbonden met de ontginningsgeschiedenis van de 

regio. 

 Zand- en kerkepaden: de aanwezige onverharde paden zijn vaak 

onderdeel van oude structuren. In het verleden waren enkele van deze 

paden als kerkepad. 
 

 

Foto 3. Stuifduinenrij in de Eerdse Bergen 
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3.2 Vuilstort Vlagheide e.o. 
 

De voormalige vuilstort Vlagheide valt door zijn hoogte en openheid op in 

het landschap. Grenzend aan de vuilstort liggen twee voormalige 

mobilisatiecomplexen van Defensie (MOB-complexen) en een particulier 

natuurontwikkelingsproject (eendenkooi). Deze terreinen hebben een 

bosachtig karakter. Op de MOB-complexen is de oude infrastructuur nog 

aanwezig is. Enkele percelen zijn nog in agrarisch gebruik. De huidige 

(natuur)waarden van dit deelgebied worden gevormd door: 

 Hoogte: Vlagheide is een door mensen opgeworpen hedendaagse 

structuur. Hij steekt hoog boven het omringende landschap uit. 

 Uitzicht: door de hoogte van Vlagheide is het een prima punt om de 

directe omgeving te overzien. Een uitkijkpunt met wegwijzer bevestigt 

deze functie. 

 Gradiënt in vochtigheid: doordat Vlagheide niet overal van gelijke 

hoogte is, zijn er verschillen in vochtigheidsgraad aanwezig. Ook door 

expositie ten opzichte van de zon ontstaan verschillende gradiënten. 

 Ruigte: de voormalige vuilstort wordt begraasd door vee om opslag van 

bomen en struiken te voorkomen. Hierdoor ontstaat een variatie in 

hogere en lagere grassen en kruidachtigen.  

 Vogels (Roofvogels + zaadeters): door de aanwezigheid van 

microverschillen in de vegetatie, zijn er veel foerageermogelijkheden 

voor zaadeters (muizen, zangvogels) aanwezig. Deze trekken op hun 

beurt roofvogels aan. 

 

 

 

 

 Aardbreuk: Vlagheide ligt bovenop een breuk in de aarde. De lagere 

gronden rondom Vlagheide kennen daardoor een verschillend 

afwateringspatroon. 

 MOB-complexen: Deze voormalige defensieterreinen hebben een 

robuust groen raamwerk en een interne infrastructuur (asfalt). 

 

 
 

Foto 4. Uitzicht over Vlagheide 
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3.3 Schijndelse Heide 
 

De Schijndelse Heide beslaat het grootste deel van het plangebied. Het is 

een halfopen landschap met verschillende vormen van agrarische gebruik. 

De (natuur)waarden van dit deelgebied vinden hun oorsprong in de 

aanwezigheid van: 

 Zandpaden: binnen de Schijndelse heide ligt een grote hoeveelheid 

zandpaden. Deze paden worden geflankeerd door opgaande 

beplanting in de vorm van kruiden, struiken en bomen. 

 Grove dennen als heiderelict: in de opgaande beplanting bij de 

zandpaden zijn op een aantal plaatsen oude grove dennen aanwezig 

die vermoedelijk stammen uit de tijd van de heidebebossing. 

 Lanen: langs de verharde wegen Koeveringsedijk en Schijndelseweg is 

een grotendeels ononderbroken laanbeplanting van Amerikaanse- en 

zomereik aanwezig. 

 Struweelvogels: de vele lijnvormige beplantingen zijn voor 

struweelvogels van belang als broedgebied en foerageergebied en 

vormen een verbinding naar andere gebieden. 

 Waterlopen: er zijn verschillende sloten en watergangen in het gebied 

aanwezig. Sommige voorzien van poelen en flauwe oevers. 

 (Grondgebonden) landbouw: het gehele gebied wordt gekarakteriseerd 

door een mix van (grondgebonden) landbouw: onder andere melkvee, 

druiventeelt, kassen, populierenbosjes en akkers. 

 MOB-complex noord: dit voormalige defensieterrein bezit een robuust 

groen raamwerk en een interne infrastructuur. 

 

 

 

 

 Poelen: langs de Beeksche Waterloop en verspreid door het gebied 

liggen diverse poelen. Gezamenlijk vormen deze een interessant 

netwerk voor flora en fauna, in het bijzonder amfibieën. 
 

 

 

 

 

 

Foto 5. Bomenrij langs halfverhard pad 
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3.4 Overgang dorpskernen 
 

Dit deelgebied beslaat een open overgangszone tussen de natuurkern 

Eerdse Bergen en de oostelijk gelegen gehuchten en dorpen. Het 

agrarische gebied heeft een veel kleinschaliger verkaveling dan in 

deelgebied Schijndelse Heide. De huidige (natuur)waarden van dit 

deelgebied worden gevormd door: 

 Oude kavelstructuur: delen van de historische kavelstructuur zijn 

herkenbaar aanwezig in het landschap. 

 Openheid: de openheid vormt een contrast met de dorpskernen en het 

gesloten bosgebied van de Eerdse Bergen. 

 Zicht op Eerde: door de openheid is zicht op Eerde mogelijk. 

 Gehuchten: er is karakteristieke lintbebouwing nabij Willibrordushoeve 

en Bus aanwezig evenals een aantal woningen bij De Drie Linden. 

 Cultuurhistorie: door het oude kavelpatroon, de aanwezigheid van 

gehuchten en oude (kerke)paden, de openheid en het zicht op Eerde is 

dit deelgebied cultuurhistorisch interessant. 

 Agro-biodiversiteit: door de aanwezigheid van verschillende agrarische 

bedrijven is de diversiteit in het grondgebruik groot. 

 Landschapselementen: open perceelscheidingen worden gevormd 

door lijnvormige landschapselementen zoals populierenrijen, 

knotwilgen, rietkragen en bermen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Afwisselend grondgebruik in buurtschap Bus 
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4 VISIE 
 

Voor de toekomstige ontwikkeling worden drie deelgebieden onderscheiden: Kamerlandschap (bruin), Natuurkern (groen) en Overgang dorpskernen (geel). 

Elke deelgebied krijgt zijn eigen ontwikkelingsrichting.  

 
Figuur 9. Visiekaart 
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4.1 Natuurkern 
 

Bestaande natuurgebieden Eerdse Bergen, Logtenburg en de twee 

zuidelijke MOB-complexen worden samengevoegd tot één geheel. Dit 

gebeurt fysiek door ontbrekende schakels om te vormen tot natuur en 

barrières zoals rasters (die niet noodzakelijk zijn voor het natuurbeheer) en 

wegen uit het gebied te verwijderen. De aanwezige landbouwpercelen 

worden omgevormd tot natuur of extensiever beheerd met oude 

landbouwgewassen zoals boekweit, rogge, spurrie en spelt. 

Stedelijke (rode) functies worden zoveel als mogelijk uit het gebied 

geplaatst. Recreatieve nevenfuncties van het gebied worden zo veel 

mogelijk aan de randen van de natuurkern gesitueerd. De kwetsbare 

Eerdse Bergen worden ontzien. De natuurkern wordt in noordelijke richting 

uitgebreid tot aan het Duits Lijntje en in westelijke richting versterkt door de 

voormalige vuilstort en omgeving om te vormen tot natuur.  

 

De Eerdse Bergen zijn ontstaan ter bescherming van de dorpen en akkers 

van Schijndel, Wijbosch en Eerde tegen stuivend zand. De stuifzandrug en 

bossen van de Eerdse Bergen vormen nu een visuele afscherming tussen 

het kamerlandschap dat na de ontginning van de Schijndelse Heide is 

ontstaan en de woonkernen. De oude functie van ‘zandvang’ is in de 

tegenwoordige tijd overgegaan tot functie van ‘zichtvang’. In de vorm van 

aaneengesloten kleinere landschapselementen loopt de natuurkern langs 

de zuidrand van Schijndel verder. Deze zone fungeert met grotendeels 

lijnvormige elementen als zichtvang tussen de Schijndelse Heide en het 

stedelijk gebied. Door te werken met reliëf en hakhoutbeheer ontstaat een 

verwijzing naar het verleden en een eenheid met de Eerdse Bergen.  

 

 

 

 
 

Figuur 10. Deelgebied Natuurkern 
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In de toekomst ontstaat een robuuste groene structuur met drie zone’s (zie 

figuur 10): 

 kwetsbare natuurkern, zonder functiecombinatie (kruisjes) 

 natuurkern, met functiemenging (stippels) 

  landschappelijke inpassing, landschapselementen als zichtvang 

(egaal) 

 

Middels een gezamenlijk beheerplan zal in de natuurkern gestreefd worden 

naar een gemengd bos met inheemse soorten. Op de stuifduinen wordt het 

hakhoutbeheer hersteld. De delen met het oude eikenhakhout zijn zeer 

waardevol en verdienen bescherming. Verstoring door recreatie vindt zo 

min mogelijk plaats. Er is ruimte voor extensieve vormen van recreatie. 

Toegang met motorvoertuigen, mountainbikes of te paard is in dit 

deelgebied niet toegestaan. 

Bestaande open ruimten en nieuw te ontwikkelen natuur op 

landbouwpercelen worden in de toekomst gevormd door heide, heischrale 

graslanden, ruigte en struweel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

heiderelicten en zaadbronnen, zoals die nu in de omgeving en de bodem 

van de natuurkern nog aanwezig zijn. In de toekomst ontstaat zo een 

afwisselend landschap met geleidelijke overgangen tussen bos, heide en 

grazige vegetaties. Er kan uitstekend gebruik worden gemaakt van 

begrazing door bijvoorbeeld schapen.  

De hoge vuilstort dient ook in de toekomst te fungeren als landmark en 

uitzichtpunt over de omgeving. Hiervoor is het noodzakelijk het open 

karakter te behouden met een lage, maar structuurrijke vegetatie. Hier en 

daar is struweel aanwezig ten behoeve van de fauna. Op de overgang naar 

de Eerdse Bergen en de MOB-complexen zijn opgaande beplantingen in 

de vorm van bosranden en struwelen mogelijk. 

 

In onderstaande tabel is het toekomstbeeld in de vorm van habitattypen,  

doelsoorten en overige waarden voor de natuurkern weergegeven. 

 

Foto 7. Beeld lage heidevegetatie met bosrand op achtergrond 

 

Habitattypen Doelsoorten Overige waarden 

• gemengd bos  

• droge heide 

• stuifzand 

• hakhout 

• heischrale vegetatie 

• struweel  

• das, eekhoorn 

• rugstreeppad 

• levendbarende hagedis 

• vlinders 

• wielewaal 

• zandloopkever, bijen 

• brem, bosereprijs, eikvaren, 

gewone salomonszegel en 

dalkruid 

• schuttersputjes 

• zandpaden 

• uitkijkpunt 

• kerkepaden 
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4.2 Kamerlandschap 
 

De Schijndelse Heide ontwikkelt zich verder als “kamerlandschap met natte 

corridors”. Het gevarieerde landschap is gevormd vóór en dóór het 

agrarische gebruik. Daarom is het belangrijk deze functie ook voor de 

toekomst in dit gebied te garanderen. Zowel de zandpaden, bomenlanen 

met ondergroei, akkerranden en oevers kunnen een fijnmazig ecologisch 

netwerk door dit gebied vormen. Groene boerenerven en bospercelen 

vormen verspreid door het gebied rustplaatsen en ‘stapstenen’ voor onder 

andere vogels en zoogdieren.  

De combinatie van zandpaden met laanbomen en onderbegroeiing van 

struweel biedt een stevig groen raamwerk. Dit functioneert niet alleen als 

belangrijk leefgebied voor flora en fauna, maar zorgt er ook voor dat vele 

soorten als egel, marterachtigen, vleermuizen, levendbarende hagedis en 

struweelvogels zich kunnen verplaatsen door het gebied.  

De groene boerenerven zijn de thuisbasis voor cultuurvolgende dieren als 

uilen, vleermuizen, egels en knaagdieren. Ook vanuit recreatief oogpunt 

geldt dat zicht op landschappelijk fraaie beplanting de voorkeur heeft 

boven het zicht op de (bedrijfs)gebouwen. De gebruikte erfbeplanting dient 

uit streekeigen soorten te bestaan. Door erfbeplanting langs de juiste zijde 

te realiseren kunnen bedrijfsgebouwen uit het zicht worden gehouden 

vanaf de ‘uitzicht’-locatie van de voormalige vuilstort.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figuur 11. Deelgebied Kamerlandschap 
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Naast bestaande erven en bosopstanden kunnen d.m.v. rood-voor-groen 

constructies en compensatieverplichtingen nieuwe ‘groene’ of ‘blauwe’ 

stapstenen worden gecreëerd. Op welke locatie deze stapstenen zich 

zullen bevinden is afhankelijk van de ontwikkelingen. Als voorbeeld hiervan 

is herstel van een historisch sterrenbos in de visiekaart opgenomen. Vooral 

grenzend aan Vlagheide kan landgoedontwikkeling een belangrijke 

positieve bijdrage leveren.  

 

De Beekse Waterloop en Biezenloop worden omgevormd tot corridors voor 

watergebonden soorten, in het bijzonder de kamsalamander. Naast een 

doorgaande waterloop met natuurvriendelijke oevers wordt de waterloop 

begeleid door een bredere zone met watergebonden natuur in poelen en 

plas-dras zones.  

 

In onderstaande tabel is het toekomstbeeld in de vorm van habitattypen,  

doelsoorten en overige waarden voor het Kamerlandschap weergegeven. 

 

 

 

Foto 8. Zandpadenstructuur 

Foto 9. Natte verbinding in agrarisch landschap 

Habitattypen Doelsoorten Overige waarden 

• zandpadenstructuur 

• bomenlanen 

• struweel 

• erfbeplanting 

• singels 

• grasland 

• ecologische oevers & 

poelen 

• steenuil 

• kerkuil 

• levendbarende 

hagedis 

• kleine 

watersalamander & 

kamsalamander 

• egel 

• wezel & hermelijn 

• aardbreuk 

• koeien 

• grondgebonden 

landbouw 
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4.3 Overgang dorpskernen 
 

Het gebied tussen de natuurkern en de dorpskernen van Eerde en 

Wijbosch kan benoemd worden als een zogenaamd ‘steenuilenlandschap’. 

Dit wordt gekarakteriseerd door kleinschalig agrarisch landschap met 

wisselend grondgebruik. Vanuit landschappelijk oogpunt is de openheid 

van dit gebied van belang, ontwikkeling van grootschalige opgaande 

beplanting is niet gewenst. 

In de toekomst kan het beeld versterkt worden door herstel van 

kleinschalige verkavelingspatronen, bij voorkeur volgens de historische 

patronen. De perceelscheidingen vormen een fijnmazig groen netwerk door 

middel van natuurvriendelijke oevers, akkerranden, overhoekjes en open 

rijen van knotwilg, els of populier.  

De aanwezige landbouw is een belangrijke drager van de openheid en het 

groene karkater van het gebied. Bedrijven kunnen worden gestimuleerd om 

over te schakelen naar biologische bedrijfsvoering of verbrede vormen van 

landbouw. Hierbij kan gedacht worden aan recreatieve nevenfuncties, 

winkels aan huis, zorg- of educatieve doelstellingen. Overschakelen naar 

oude landbouwgewassen op een aantal percelen behoort tot de 

mogelijkheden. Landgoedontwikkeling, mits uitgevoerd met versterking van 

het landschap, kan ook in dit steenuilenlandschap een bijdrage leveren aan 

de kwaliteiten. 

 

Door herstel van oude (kerke)paden en onverharde perceelsontsluitingen 

ontstaan mogelijkheden voor lokale ommetjes. Het kleinschalige landschap 

wordt op deze wijze verder geaccentueerd en ontsloten voor extensieve 

recreatiemogelijkheden.  

 

 

 

 
 

Figuur 12. Deelgebied Overgang dorpskernen 
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Eventuele beperkte rode ontwikkelingen dienen altijd een bijdrage te 

leveren aan landschappelijke versterking van het gebied en kunnen 

plaatsvinden aansluitend aan de bestaande linten van Bus en 

Willibrordushoek. Anders gaan de ontwikkelingen ten koste van de 

openheid en rust van het landschap. Het gehucht De Drie Linden kan 

landschappelijk verder versterkt worden door meer synergie tussen de 

aanwezige erfbeplanting en het omliggend landschap te creëren. 

 

In onderstaande tabel is het toekomstbeeld in de vorm van habitattypen,  

doelsoorten en overige waarden voor de Overgang Dorpskernen 

weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10. Hoogstamboomgaard met onverhard wandelpad 

 
Foto 11. Zicht op dorpskern Eerde

Habitattypen Doelsoorten Overige waarden 

• groene erven 

• akkerranden 

• ecologische oevers 

• houtsingels 

• bolle akkers 

• steenuil 

• rugstreeppad  

• das 

• zangvogels 

• historische paden  

• agro-biodiversiteit 
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5 PROJECTVOORBEELDEN 
 

In dit hoofdstuk wordt een koppeling gemaakt tussen de visie en 

verschillende uitvoeringsprojecten in het gebied. Deze lijst is niet uitputtend 

maar kan als voorbeeld en inspiratie dienen voor andere initiatieven.  

 

5.1 Landgoederen 
Westelijk en noordelijk van de voormalige vuilstort liggen zoekgebieden 

voor de ontwikkeling van landgoederen. Bij de ontwikkeling van  

landgoederen wordt realisatie van nieuwe wooneenheden gekoppeld aan 

realisatie van vrij toegankelijke nieuwe natuur. Door een goede 

landschappelijke inpassing en aansluiting bij de omliggende natuur kan 

een dergelijk initiatief bijdragen aan versterking van aanwezige natuur- en 

landschapswaarden. 

 

In het Kamerlandschap kunnen landgoedinitiatieven een positieve bijdrage 

leveren aan: 

 de versterking van ecologische verbindingszones door realisatie van 

natte natuur rond die verbindingszones; 

 de realisatie van droge stapstenen door aanleg van bos;  

 het versterken van de natuurkern door ontwikkeling van heischrale 

graslanden rond de natuurkern; 

 de vermindering van recreatieve druk op de natuurkern door het 

aanbieden van alternatieve activiteiten en wandelroutes over het 

landgoed; 

 de inpassing/aansluiting bij het orthogonale landschap van de 

bestaande lanen en perceelsgrenzen. 

 
 
5.2 Verblijfsrecreatie 

Aan de randen van de natuurkern wordt gezocht naar mogelijkheden voor 

verblijfsrecreatie. Bij de ontsluiting van faciliteiten moet rekening gehouden 

worden met de kwetsbare delen van de natuurkern. Aan- en afvoerroutes 

van recreatief verkeer dienen niet door de natuurkern te lopen. Bij inrichting 

van het terrein mogen bestaande natuurwaarden niet verloren gaan, maar 

dienen juist versterkt te worden. Dit kan door: 

 bestaande groenstructuren niet aan te tasten; 

 nieuwe groenstructuren in soortsamenstelling aan te laten sluiten bij de 

natuurkern: eik, grove den, berk, heidevegetatie; 

 de aanleg van ondiep water met natuurlijke oevers (poel/ven); 

 natuurlijke huisvesting en voedselbronnen voor doelsoorten aan te 

bieden; 

 oppervlakte aan verharding te minimaliseren. 

 

Naast fysieke afstemming met omliggende natuur en landschap kan 

recreatie op een dergelijke locatie ook een belangrijke bijdrage leveren aan 

kennis over en bewustwording van de ‘wonderen der natuur’. Door bij de 

inrichting en gebruik van het terrein continu te verwijzen naar de natuurlijke 

waarden in het gebied, de historie en het ontstaan ervan worden 

bezoekers doordrongen het natuurbelang. Dit kan bijvoorbeeld door: 

 gebruik van natuurlijke grondstoffen 

 duurzame energievoorzieningen en afvalstoffenverwerking 

 recreatie te combineren met educatie 
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5.3 MOB-complexen 
Binnen het plangebied zijn drie MOB-complexen aanwezig. Voor deze 

voormalige militaire terreinen wordt gezocht naar een nieuwe bestemming. 

In de Visie MOB-complexen (Eelerwoude, juli 2008) zijn de wensen en 

mogelijkheden per MOB-complex weergegeven. De MOB-complexen oost 

een zuid zijn in deze visie aangewezen als natuurgebied met 

functiecombinatie. De natuur op deze complexen versterkt de natuurkern 

Eerdse Bergen. Door de ligging aan de randen van de natuurkern is 

recreatie als nevenfunctie onder voorwaarden mogelijk. Natuur blijft echter 

het hoofddoel. Hierbij kan gedacht worden aan: 

 een informatie-/educatiecentrum, tevens recreatieve poort naar het 

gebied; 

 parkeervoorzieningen in bestaande open structuren. 

 

MOB-complex noord behoort tot de zone van natuur met landschappelijke 

waarden. Natuur vormt een belangrijke nevenfunctie. Er is echter ruimte 

om andere functies in het gebied te ontplooien. Hierbij dienen de 

aanwezige landschappelijke structuren zoveel mogelijk behouden te 

blijven. Met name de groenstructuur aan de buitenrand van het gebied is 

van grote landschappelijke waarde. Het verdient aanbeveling om; 

 de groenstructuur aan de buitenrand van het gebied niet aan te tasten; 

 de groenstructuur op het terrein zoveel als mogelijk te handhaven; 

 bestaande groenstructuur op te nemen in de openbare ruimte; 

 bij herinrichting aan te sluiten op de bestaande infrastructuur; 

 kruisverbanden te leggen tussen de nieuwe functie en natuurwaarden 

van het gebied door bijvoorbeeld materiaalgebruik, beheer of functie. 

 

5.4 Golfbaan 
In de ontwikkelingsvisie voor het plangebied is een golfbaan op en rond de 

voormalige vuilstort voorzien. Deze ontwikkeling kan op twee manieren een 

positieve bijdrage leveren aan ontwikkeling van de natuurkern. Ten eerste 

door de 20 hectare natuurontwikkeling die aan deze ontwikkeling is 

gekoppeld. Daarnaast kan het golfterrein zelf ook de natuurkern 

versterken. De golfbaan en de daarbinnen gelegen natuur kunnen invulling 

geven aan een natuurlijke overgang van de droge stuifduinen naar de natte 

natuur in de zone rond de Beekse Waterloop. De kern van deze 

overgangszone wordt gevormd door een halfopen heidelandschap. 

Hiervoor is het noodzakelijk een minerale, voedselarme bodem bloot te 

leggen of te ontwikkelen. Aan de oostkant vormt een zone met zoom- en 

mantelvegetaties en ruigten een geleidelijke overgang van bos naar 

heidelandschap. Het heidelandschap dient van oost naar west in openheid 

toe te nemen. De lage vegetatie wordt gedomineerd door heide of 

heischrale vegetatie met verspreid brem en dennen. Kleine bosopstanden 

kunnen fungeren als rustplaatsen en uitvalsbasis voor dieren als ree, 

levendbarende hagedis en vele vogelsoorten.  

Westelijk van de vuilstort gaat het heidelandschap over naar een open en 

meer waterrijk gebied. Er bestaat een netwerk van poelen, vennen en 

restanten van oude kavelscheidingen. Deze wateren en bijbehorende 

oevers vormen het leefgebied voor amfibieën en een rijke variatie aan 

flora. De grond is richting de beek meer voedselrijk en functioneert als 

foerageergebied voor verschillende zoogdieren. Haaks op de Beekse 

Waterloop zijn (oude) perceelsgrenzen zichtbaar door singels van els of 

wilg. Op enkele plaatsen zijn langs de waterloop beekbegeleidende bosjes 

aanwezig. 
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6 Van plan naar uitvoering 
 
De Visie Natuurontwikkeling Vlagheide beschrijft een streefbeeld van het 

gebied. Vanuit verschillende partijen zal de komende jaren een grote 

diversiteit aan projecten en initiatieven gestart dienen te worden. Door een 

gezamenlijk streefbeeld en goede onderlinge communicatie zullen de 

projecten elkaar kunnen versterken en worden mensen 

geënthousiasmeerd.  

 

6.1 Realisatiedoelen 
Vele verschillende projecten kunnen een concrete bijdrage gaan leveren 

aan de versterking van dit gebied. Vanuit de natuurvisie zal bij de 

uitvoering gezocht dienen te worden naar realisatiemogelijkheden voor de 

volgende doelen:  

 
Versterk de Eerdse Bergen als natuurkern 

 Vergroot het areaal natuur (door toevoeging van een “zichtvang” en 

Vlagheide). 

 Ontsnipper door asfalt en rasters te verwijderen. 

 Maak de natuurkern ontoegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. 

 

Zoneer de verstoring in natuurkern 

 Plaats verstorende functies (wonen, sport & spel) uit de natuurkern. 

 Concentreer recreatie in de (minder kwetsbare) randen van het 

natuurgebied. 

 

 

 

Versterking van EVZ’s  

 Verbreding van bestaande EVZ’s door functiecombinaties (rood-voor-

groen en nieuwe landgoederen). 

 Realiseer stapstenen bij knooppunten van EVZ’s. 

 

Groen-blauwe dooradering van het omliggende landelijk gebied 

 Ecologische inrichting van erven, akkerranden, bermen, sloten en 

stimulering van ecologische bedrijfsvoering. 

 Laat het landelijk gebied oostelijk en westelijk van natuurkern zijn eigen 

karakter behouden. 

 

Beheervisie Natuurkern 

 Opstellen gezamenlijke beheervisie + beheerplan voor de natuurkern. 

 

6.2 Beschikbare instrumenten 
Om bovengenoemde doelen te realiseren zullen voldoende financiële 

middelen beschikbaar dienen te komen. Hiervoor zijn verschillende 

instrumenten beschikbaar.  

 

Landgoedontwikkeling 

Het is mogelijk een nieuw landgoed te ontwikkelen. Naast een nieuwe 

woonbestemming moet het initiatief nadrukkelijk ook een meerwaarde voor 

natuur, landschap en recreatie bieden. Een dergelijk landgoed omvat 

minimaal tien hectare en is (uitgezonderd het bouwblok en erf) openbaar 

toegankelijk. Een nieuw landgoed ligt bij voorkeur op de overgang tussen 
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de bebouwde kom en een natuurgebied. Het dient op die manier enerzijds 

als uitloopgebied en anderzijds als buffer voor de aanwezige natuur. 

 

Natuur op de Golfbaan 

De realisatie van een golfbaan (ca. 50 hectare) kan op twee manieren 

bijdragen aan het ecologisch raamwerk in een gebied. De baan kan door 

goede landschappelijke inpassing zelf een versterking zijn voor het 

aanwezige landschap. Daarnaast is de aanleg van een dergelijke golfbaan 

gekoppeld aan de realisatie van 20 hectare nieuwe natuur (aanvullend op 

de reeds aangewezen EHS en EVZ’s).  

 

Bio-Regeling Veghel 

Deze regeling koppelt de bouw van nieuwe woningen in het buitengebied 

aan een ‘tegenprestatie voor natuur’. Die tegenprestatie kan bestaan uit de 

sloop van voormalige bedrijfsopstallen, de aanplant van nieuw groen, maar 

kan ook bestaan uit de storting van een bedrag in een gemeentelijk fonds. 

Dit fonds kan vervolgens worden gebruikt voor de versterking van 

landschap en natuur op een andere locatie. 

 

Groen Blauw Stimuleringskader (buiten EHS) 

Het Groen Blauw Stimuleringskader en een mogelijk vervolg op de PAL-

regeling (Project Agrarisch Landschapsbeheer) zijn bedoeld voor 

grondeigenaren die willen bijdragen aan natuur- en/of landschapsbehoud. 

Als een grondeigenaar maatregelen op zijn grond treft die bijdragen aan 

natuur- of landschapsbehoud, dan kan hij daarvoor een passende 

vergoeding krijgen. 

 

Kavelruil 

Een kavelruilproject kan bijdragen aan de realisatie van de doelen door 

voor zowel de agrarische functie als de natuurfunctie gronden te clusteren. 

 

Natuurcompensatie 

Daar waar bij nieuwe projecten beschermde natuurwaarden verloren gaan 

zullen deze in de directe omgeving weer teruggebracht (gecompenseerd) 

dienen te worden. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de voorgenomen 

functiewijziging van MOB-noord doorgang zal vinden.  

 

Ecologische Verbindingszones 

Trajecten grenzend aan het Duits Lijntje, de Biezenloop en de Beeksche 

waterloop zijn aangewezen als ecologische verbindingszone. Vanuit de 

provincie en gemeente zijn er daarom middelen beschikbaar om hier ‘linten 

van natuur’ te realiseren.  

 

Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (binnen EHS) 

Particuliere eigenaren of samenwerkingsverbanden kunnen een financiële 

vergoeding ontvangen voor het omzetten van landbouwgrond in natuur, het 

verhogen van natuurkwaliteit en het omschakelen naar een ander (hoger) 

natuurdoeltype.  
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