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1. Aanleiding en status 

g.  
De Bestuurscommissie De Kleine Beerze heeft dit uitvoeringsprogramma opgesteld. Aanleiding voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma 
ligt in het gegeven dat in 2010 de opgave voor de Robuuste Verbinding de Beerze is komen te vervallen. De in 2009 afgesloten 
samenwerkingsovereenkomst inzake het project de Kleine Beerze kan daardoor niet ongewijzigd worden uitgevoerd. Partners in die overeenkomst 
(Gemeenten Eersel en Oirschot, Waterschap de Dommel, ZLTO, Brabants Landschap en Provincie Noord-Brabant) hebben ter vervanging van die 
overeenkomst dit uitvoeringsprogramma opgesteld.  
 
Met dit programma kunnen partijen een belangrijk deel van de gebiedsurgenties in het gebied van de Kleine Beerze oplossen, met een sterke impuls 
in de ecologische, ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit, een verbeterd watersysteem, een duurzame toekomstbestendige landbouw, een 
versterkte leefbaarheid en culturele identiteit en een versterkte beleefbaarheid van het gebied als gevolg. 
 
Hoewel ZLTO geen financiële bijdrage levert aan het gebiedsproces, heeft ZLTO een belangrijke rol in het creëren van draagvlak om natuur- en 
landschapsbeheer in de agrarische bedrijfsvoering in te passen. Hierbij zoekt ZLTO de samenwerking zoeken met ANV Kempenland en andere 
(groepen van) ondernemers die interesse hebben in natuur- en landschapsbeheer. Ook pleegt  ZLTO inzet (in uren) om te komen tot nieuwe 
verdienmodellen (op projectniveau en op ondernemersniveau) in het projectgebied van de Kleine Beerze. 
 
Dit uitvoeringsprogramma treedt in de plaats van de Samenwerkingsovereenkomst Kleine Beerze uit 2009, die hiermee komt te vervallen. De 
partijen in de samenwerkingsovereenkomst spannen zich maximaal in om dit uitvoeringsprogramma opgenomen te krijgen in de 
Samenwerkingsovereenkomst die Stichting Streekplatform de Kempen en de provincie sluiten rond de Agenda van de Kempen. 
Het programma heeft een looptijd van de periode 2012 tot 2017. In die periode is in totaal € 6,7 miljoen euro beschikbaar opgebouwd uit 
bijdragen van de Provincie Noord-Brabant, Waterschap de Dommel, Het Brabants Landschap, gemeente Eersel en gemeente Oirschot. Daarnaast 
is gerekend met € 0,3 miljoen aan opbrengsten uit privaatpublieke projecten. Onderstaande tabel geeft hiervan een overzicht. 



   

Indien de gemeenten Oirschot en Eersel er in slagen extra middelen te genereren kan de totale provinciale bijdrage voor ‘Landschap, leefbaarheid 
en recreatie’  in gelijke mate worden verhoogd tot maximaal € 0,51 mln voor Oirschot en maximaal € 1,25 mln voor Eersel. Dit is alleen mogelijk 
indien de besteding van deze middelen uiterlijk 31 december 2015 juridisch is vastgelegd. 
 

Thema Benodigd Financiering             
    Waterschap Provincie Eersel Oirschot BL PPS totaal 
Water en natuur 4,18 1,79 1,79 - - 0,30 0,30 4,18 
Landschap. Leefbaarheid recreatie Oirschot 0,85 - 0,425 - 0,425 - - 0,85 
Landschap. Leefbaarheid recreatie Eersel 1,67 - 0,835 0,835 - - - 1,67 
            
Totaal 6,70 1,79 3,05 0,835 0,425 0,30 0,30 6,70 

 

2. Uitvoering 

 
De gemeenten Eersel en Oirschot, Waterschap de Dommel, ZLTO, Brabants Landschap en Provincie Noord-Brabant vormen gezamenlijk een 
uitvoeringscommissie die tot taak heeft de realisatie van het programma te coördineren, aan te jagen en bewaken. Waar nodig stuurt de 
uitvoeringscommissie bij. Daarbij gelden de volgende afspraken: 

• Het mogelijk maken en uitvoeren van initiatieven die bijdragen aan de gebiedskwaliteit is aan de desbetreffende (individuele) publieke 
respectievelijk private partijen. Die verantwoordelijkheid ligt dus niet bij de uitvoeringscommissie. 

• Per project maken de desbetreffende partijen afspraken rond financiering, planning en uitvoering. 
• In het geval van vrijvallende financiële ruimte, kunnen partijen nieuwe projecten in uitvoering te brengen, mits die aansluiten bij de 

doelstellingen zoals die verwoord zijn in bijlage 1. 



   

• In het geval van financiële tekorten zoeken partijen gezamenlijk naar oplossing voor die problemen, te beginnen binnen het 
uitvoeringsprogramma (bijvoorbeeld verschuivingen tussen projecten en / of het inhoudelijk aanpassen van projecten ). 

• Aanpassing van het programma is alleen mogelijk met instemming van alle partijen.  
 

3. Randvoorwaarden 

 
Bij de uitwerking en uitvoering van projecten hanteren partijen de volgende randvoorwaarden (over genomen uit de Samenwerkingsovereenkomst 
De Kleine Beerze): 

• “nieuw groen is vrij groen” : de nieuw te realiseren natuur wordt niet aangemerkt als gevoelige locatie en is daarmee niet beperkend 
voor de bedrijfsvoering van (agrarische) ondernemers 

• de attentiezones (500m-zones) rondom natte natuurparels liggen ruimtelijk vast en schuiven niet mee met een eventuele uitbreiding van 
natuur 

• Kleinere natuurgebieden, die wegens hun beperkte grootte niet zijn opgenomen op de WAV-kaart, worden, nadat ze verbonden zijn tot 
grotere gebieden, ook niet opgenomen. 

• Bij de verdere planuitwerking wordt bij het uitwerken van inrichting en beheer van nieuwe functies, zoals natuurontwikkeling, nagegaan 
of deze overlast dan wel beperkingen voor bestaande functies, zoals de landbouw, kunnen veroorzaken en wordt een dusdanige 
uitwerking gekozen dat deze overlast of beperkingen tot een acceptabel niveau beperkt blijven. Na inrichting vindt enige jaren 
monitoring plaats om na te gaan of de overlast en beperkingen inderdaad beperkt blijven en als er wel overlast of beperkingen zijn, 
vinden in overleg met alle betrokkenen aanpassingen plaats. 

4. Projecten 

 
Onderstaand schema geeft de projecten in het uitvoeringsprogramma weer. Ten aanzien van de projecten gelden de volgende opmerkingen: 

1. Generiek geldt dat de Grondportefeuille de Kempen beschikbaar is en wordt ingezet om de realisatie van de projecten te bevorderen. 
Partijen zetten hun grondposities waar mogelijk in voor de realisatie van projecten. 



   

2. Het realiseren van beekherstel en waterberging van en rond de Kleine Beerze vergt medewerking van enkele grondeigenaren (verkoop of 
ruil). In de uitvoering van het project pleegt het waterschap de Dommel samen met de gemeenten Eersel en Oirschoteen maximale poging 
die medewerking te krijgen. Mocht dat niet lukken dan wordt het plan daar op aangepast tot een acceptabele suboptimale invulling.  

3. Voor de ondersteuning op coördinatie is tot en met 2014 50 uur inzet DLG beschikbaar. 
4. Alle DLG-inzet is tot en met 2014 geregeld. In 2014 bespreken partijen hoe de rol van DLG bij dit uitvoeringsprogramma in de jaren 

daarna vorm krijgt dan wel hoe andere partijen deze invullen. 
5. Uitvoeringsbudget en -kosten watermaatregelen: het in tabel genoemde budget geldt als taakstellend. De indicatieve kostenraming laat zien 

dat uitvoering binnen dit budget mogelijk zou moeten zijn. In de raming zitten echter een aantal onzekerheden, bijvoorbeeld rondom de 
technische inpasbaarheid van het 1-fase profiel en de aard en omvang van mitigerende maatregelen. Ook is er vanuit gegaan dat 
vrijkomende grond in de directe omgeving kan worden verwerkt. Indien bij de nadere planuitwerking blijkt dat de realisatiekosten het 
taakstellend budget overstijgen, kan het waterschap er op basis van de BO2-afspraken voor kiezen om op programmaniveau te verevenen. 
Als op deze wijze geen aanvullend budget wordt gevonden, wordt eerst gezocht naar andere vormen van cofinanciering. Als dit ook geen 
soelaas biedt wordt een acceptabel  plan gemaakt, passend op het beschikbare budget. 

6. Het benodigde bedrag voor waterberging in het Molenbroek is hoger dan op basis van de normkosten in de BO2 beschikbaar zou zijn. 
Waterschap en provincie lossen dit op door verevening op programmaniveau binnen de BO2. 

7. Om de waterprojecten te kunnen realiseren is nog een laatste stukje grondverwerving nodig. Het is niet geheel zeker of dit op tijd lukt 
zodat ze in 2015 kunnen worden afgerond binnen BO 2. De provincie en het waterschap achten deze projecten van groot bestuurlijk (en 
inhoudelijk) belang. Waterschap is bereid ze op de lijst van projecten binnen hun BO2-programma te plaatsen onder de voorwaarde dat 
als de projecten –vanwege de grondverwerving- niet op tijd uitvoerbaar blijken, de provincie bereid is de daarmee samenhangende 
voorbereidingskosten te voldoen (50-50 delen van deze kosten). In dat geval is de provincie ook bereid de uitvoeringskosten na 2015 te 
delen. In dat geval zal het waterschap tevens nagaan of het nog lukt om een ander project (buiten het gebied van de Kleine Beerze) uit te 
voeren. Vanuit de bedrijfsvoering van het waterschap zijn deze projecten inwisselbaar tegen een ander project waar ook nog enige risico’s 
aan zitten. Het waterschap wil voor beide de voorbereiding opstarten en gedurende de programmaperiode besluiten o.b.v. haalbaarheid 
welk project uiteindelijk binnen de BO2 wordt uitgevoerd. Als dat niet lukt, worden de prestaties van het BO2-programma 
dienovereenkomstig naar beneden bijgesteld. 



   

5. Communicatie 

 
Na vaststelling van het uitvoeringsprogramma lichten partijen dit toe in een laatste bijeenkomst van de klankbordgroep. Met ditzelfde doel verschijnt 
nog eenmaal een gebiedsbrede nieuwsbrief. Daarna organiseren de trekkers van de projecten participatie per project. Eventuele projectoverstijgende 
communicatie vindt gekoppeld aan Agenda van de Kempen plaats. 

 
 
 
 



   

Overzicht projecten in uitvoeringsprogramma 

h.  
i. Bedragen in miljoen EURO 
project Realisa-

tie-
termijn 

Kostenra-
ming 
 

Financiering 
door 

Trekker Inzet 
DLG 

Voorwaarden en 
aandachtspunten 

Publieke projecten 
 
Herstel watersysteem 
Beekherstel trace 
Vessem Molenbroek 
en waterbergings-
gebied (10ha) NNP 
Molenbroek 
ca 5,1 km (is incl 
aanpak 2 knopen 
Aardborst en Vessem) 
Incl herstel NNPs 
MB en SpD 

2013-2015 Eénfaseaanpak  
Grond 21 + 
inrichting 1,3 + 
beheer: PM; 
totaal 3,3 
 
 
2-fasenaanpak  
Grond 1,82 + 
inrichting 1,5 + 
beheer 0,43; 
totaal 3,7 

Waterschap : 1,54 
à 1,7D 

Provincie: 1,5 à 
1,7 
Brabants 
Landschap: 
- Ruilgrond bij 

Donk 
- 0 à 0,35 
PPS-project 
Donk:  
ca 5 ha = 0,3 

waterschap 1.000 uur per jaar 
t/m 2014 voor 
projectleiding, 
projectondersteuning 
en grondzaken. 
 
(eco)hydrologische 
kennis via inzet 
medewerkers 
waterschap t/m 
2014 

• Medewerking grond-
eigenaren: verkoop of 
ruil 

• Medewerking 
mitigerende 
maatregelen 
aanliggende 
grondeigenaren waar 
peilverhoging optreedt 
(geen compenserende 
maatregelen die effect 
beekherstel teniet doen) 

                                                   
1 Breedte 80m waarvan 10m volledige en 70m 50% afwaardering bij prijspeil €70.000/ha 



   

project Realisa-
tie-
termijn 

Kostenra-
ming 
 

Financiering 
door 

Trekker Inzet 
DLG 

Voorwaarden en 
aandachtspunten 

Beekherstel trace 
dekzandrug (ca. 3,0 
km) Incl aanpassing 
loop nabij 
Neereindseweg 

2013-2015 0,9 + beheer 
PM 

Waterschap : 0,45 
Provincie: 0,45 

De 
Dommel 

Gekoppeld aan 
uitvoering trace 
Vessem - 
Molenbroek 

Medewerking 
boseigenaren, medewerking 
omleggen trace vlak voor 
omleidingskanaal bij Baest 

Aanpassing afwater-
ing Landschotse  
Heide incl herstel 
NNP 
 

2013-2015  Inrichting 0,4 Waterschap: 
0,2 M€ 
Provincie: 0,2 M€ 

De 
Dommel 

 Beheer via EHS 
 

 
Recreatie en leefbaarheid Oirschot 
Gildeterrein  2013 - 

2015 
0,3 Oirschot : 0,15 

Provincie: 0,15 
Oirschot 25 uur per jaar tot 

en met 2014 
 

                                                                                                                                                                                                                                     
2 Breedte 40m; volledige afwaardering 
3 Gekapitaliseerd, exclusief beheer waterloop 
4 daarvan reeds 0,25M€ besteed aan voorbereidingskosten en 0,63M€ zit in grond 
5 Ingeval tweefasenaapak 



   

project Realisa-
tie-
termijn 

Kostenra-
ming 
 

Financiering 
door 

Trekker Inzet 
DLG 

Voorwaarden en 
aandachtspunten 

Recreatieve 
ontwikkelingen 
 

2013-2015 0,238 Oirschot : 0,119 
Provincie: 0,119 

Oirschot   

 
Landschappelijke kwaliteit Oirschot 
Landschap rond Oost- 
en Middelbeers 
 

2013 - 
2015 

0,212 Oirschot 0,106 
Provincie 0,106 

Oirschot  
 

 

Opstellen en uitvoeren  
van landschapsplan  
rondom Huijgevoort 
 

2013 - 
2015 

0,1 Oirschot: 0,05 
Provincie: 0,05 

Oirschot/ 
ZLTO 

  

 
Recreatie en leefbaarheid Eersel 
Ommetje Vessem 2012-2014 0,078 Eersel 0,039 

Provincie 0,039 
Eersel   

Beleef de Kempen 
(toeristisch recreatief 
netwerk) incl 
brugetjes, paden e.d 

2012-2014 0,35 Eersel 0,175 
Provincie: 0,175  

Eersel   



   

project Realisa-
tie-
termijn 

Kostenra-
ming 
 

Financiering 
door 

Trekker Inzet 
DLG 

Voorwaarden en 
aandachtspunten 

 
Landschappelijke kwaliteit Eersel 
Dorp aan de beek 
Vessem 

2012-2017 
 

0,75 Eersel : 0,375 
Provincie : 0,375 

Eersel Projectleiding 200 
uur per jaar t/m 
2014  

Medewerking 
Grondeigenaren 
 

Lanen door de 
Kempen 

2012-2014 0,09 Eersel : 0,045 
Provincie : 0,045 

Eersel   

Landschapselemen-
ten van maatschap-
pelijk belang  

2012-2014 0,29 Eersel : 0,145 
Provincie : 0,145 

Eersel   

Landschappelijke 
kwaliteit op boeren 
grond 

2012-2014 0,05 Eersel: 0,025 
Provincie 0,025 

Eersel   

 
Publiek-private projecten 
Donk 2013-2017 PM Opbrengst  

ontwikkeling  
  Inzet grond 

portefeuille 
ASN 2012-2014     Koppelen aan Vessem-

Molenbroek 



   

project Realisa-
tie-
termijn 

Kostenra-
ming 
 

Financiering 
door 

Trekker Inzet 
DLG 

Voorwaarden en 
aandachtspunten 

 
Private projecten 

      

Landgoed Steenfort  PM VaVeMU    
Landgoed Appels  PM Fam, Appels, 

gemeente voor 
verlenging 
zandweg (kromme  
Dijk) 

  Planologisch te regelen 
(provincie)  
 

De Gasterij Donk  PM Particulier 
initiatief 

  Realisatie project Donk 
(sanering IV-bedrijf) 

       

 

 



   

Omschrijving projecten 

Herstel watersysteem 

 
Beekhestel Vessem tot denkzandrug 
Hermeandering en herprofilering van de beek waarbij bestaande stuwen verdwijnen om vismigratie mogelijk te maken. Het beekprofiel wordt 
versmald en de beekbodem verhoogd om de stromingscondities te verbeteren en de (grond)waterstanden in en om de beek te verhogen 
(verdrogingsbestrijding, verminderen droogteschade). De voorkeur gaat uit naar een 1 fase profiel, waarbij agrarisch medegebruik van graslanden 
langs de beek mogelijk is (intensiteit medegebruik afhankelijk van inundatiefrequentie). Op enkele locaties voorkomen kades ongewenste inundaties. 
Natschade door hogere grondwaterstanden worden hoofdzakelijk door schadevergoedingen (in geld, grond, gebruik) gecompenseerd. Technische 
compensatie kan alleen daar waar het de KRW- en N2000-functie van de beek niet schaadt. 
Integrale onderdelen van beekherstel op dit traject zijn: 
- herstel van de natte natuurparel Spekdonken. Door hogere waterstanden in de beek en kleinere interne hydrologische maatregelen worden de 
juiste grondwaterstanden in Spekdonken gerealiseerd. Tevens wordt de afwatering van de waterloop ten N van Vessem op Spekdonken aangepakt 
(verondiept, zoveel mogelijk infiltrerend). 
- waterberging en herstel van de natte natuurparel Molenbroek. Door afgraven van de in het verleden opgebrachte toplaag (in de NNP en het lage 
gebied ten Z hiervan) wordt de oude molenbeemd grotendeels in ere hersteld. De molenbeemd dient tevens als waterbergingsgebied waarvan het 
waterpeil mbv een regelwerk kan worden gestuurd. De ont- en afwatering van het gebied Buikheide/Aardborst is/blijft afgestemd op de aanwezige 
landbouwfunctie. 
 
Beekherstel dekzandrug tot Beast 
Door dekzandrug aantakken van oude meanders. Een verdeelwerk stuurt tijdens basisafvoer meer water door de oude loop, maar zorgt er tevens 
voor dat de beek binnen de oevers blijft door hoge piekafvoeren door het omleidingskanaal af te voeren. In het traject tussen de grote weg en 



   

landgoed Baest zijn slechts kleine profielaanpassingen nodig aan de beek zelf. Een brede strook beekbegeleidende (half)natuur vormt een buffer 
tussen intensief gebruikt landbouwgrond en de beek. 
 
Landschotse Heide 
Herstel van NNP door m.n. maatregelen aan ZO-zijde. De afwatering van het landbouwgebied wordt met een gemaal op een hoger peil gebracht in 
een nog in te richten strook natuur. Daarmee wordt verdroging van de NNP aangepakt en een ven vergroot. De afwatering in de strook wordt 
zoveel mogelijk benut voor infiltratie en als zuiveringsbuffer voordat het water meer noordelijk dan nu in Molenbroek afwatert om de daar 
aanwezige kwetsbare natuur zo min mogelijk te belasten met voedselrijk water. 
 

Recreatie en leefbaarheid Oirschot 

 
Uitvoering Gildeterrein  
Betreft de ontwikkeling van een gildeterrein, incl. gebouw en herontwikkeling van het gebied rond de oude Toren. 
 
Recreatieve ontwikkelingen 
Betreft het realiseren van een aantal grotere recreatieve ontwikkelingen: 

• Ontwikkeling van een toeristenpoort in het projectgebied.  
• De aanleg van een fiets/ rolstoelpad Konijnenberg (verbinding Oirschot – Eersel) + aanleg van een vlonderpad. 
• Plaatsen van een 2-tal bruggetjes om recreatieve verbindingen te realiseren.  
• De bouw van een uitkijktoren ism gemeente Eersel op de grens (bij de Landschotsche Heide). 

 



   

Landschappelijke kwaliteit Oirschot 

 
Versterking landschappelijke kwaliteit Oost -en Middelbeers 

• Aanbrengen / versterken laanbeplanting: Esperenweg, Hoogeindseweg, Broekdijk, Kuikeindseweg, Dennendijk, Voldijnseweg, 
Broekeindsedijk + N395 traverse Oostelbeers/Middelbeers). 

• Landschappelijke inpassing industrieterrein Steenfort 
 
Opstellen en uitvoeren van landschapsplan rondom Huijgevoort 
Door het aanbrengen van landschapselementen kan een positieve bijdrage geleverd worden aan de landschappelijke kwaliteit van het buurtschap. 
Hierbij gaat het in ieder geval over een adequate landschappelijke inpassing van de betreffende bedrijven, maar ook om de versterking van de 
landschappelijke structuur buiten de bouwblokken. Het streven is dat ondernemers en omwonenden, begeleid door externe partijen zoals het 
Coördinatiepunt Landschapsbeheer en het Waterschap tot een landschapsplan voor de Huijgevoort komen. 
 

Recreatie en leefbaarheid Eersel 

 
Ommetje rondom Vessem 
Het Ommetje zorgt voor de aanleg van nieuwe en de opwaardering van oude paden. Deze paden kunnen niet alleen door de boer worden gebruikt, 
maar ook voor de wandelaar. Kortom het ommetje versterkt het toeristisch recreatief gebruik van het landschap. 
 
Beleef de Kempen, een netwerk om de Kempen te beleven 
‘Beleef de Kempen’ koppelt economie en beleving in een netwerk aan elkaar. Voor dit project is een uitvoerig projectplan geschreven.  Verder zal er 
worden geïnvesteerd om een verbinding te maken tussen cultuurhistorie en landschap. Dit kan door het realiseren van een manifestatie als LandArt 
en het zichtbaar maken van cultuurhistorische objecten in het landschap, dorpen en buurtschappen. Alles is gericht om het landschap een verhaal te 



   

laten met als doel om recreatie en toerisme in het gebied een impuls te geven. Naast recreatie en toerisme draagt cultuur en cultuurhistorie bij aan 
een (lokaal) bewustwordingsproces. 
 

Landschappelijke kwaliteit Eersel 

 
Landschappelijke kwaliteit op boeren grond. 
Dit project beoogt om samen met landeigenaren van landbouwgrond te werken aan de verbetering van het typische Kempische landschap. Dit 
project werkt volgens de Stika-systematiek. Het betreft de aanleg van o.a. houtwallen, bosjes, singels, heggen, paden, poeltjes en bloemrijk grasland. 
 
Lanen door de Kempen 
Dit project zal wegen in het landschap begeleiden met laanbeplanting. Dit verhoogt niet alleen relatie tussen landschap en infrastructuur, het maakt 
de bezoeker van de Kempen bewust dat zij zich bevinden in een fijnmazig landschap. Lanen verhogen tevens de recreatieve waarde van het gebied. 
Gronden waarop de lanen worden aangelegd zijn veelal in eigendom van de overheid. 
 

Landschapselementen van maatschappelijk belang 
De overheden hebben op diverse plaatsen gronden in hun bezit. Deze gronden kunnen voor een klein deel worden gebruikt om 
landschapsstructuren te herstellen. Het herstel van deze structuren bestaat uit de realisatie van houtwallen met een wandelpad. Het dorpspark 
Vessem wordt gevormd door een aantrekkelijke wandelverbinding tussen het hart van het dorp tot spekdonken. 

 



   

Dorp aan de Beek Vessem 
Dorp aan de beek beoogt de relatie tussen dorp en beek te herstellen. De wijze van inrichting van deze zone draagt bij aan versterking van het 
landschap. Boomgaarden, singels, heggen en paden maken het gebied niet alleen aantrekkelijker maar zorgt ook voor meer gebruiksmogelijkheden. 
Gronden waar een aangepast gebruik noodzakelijk is kunnen in grondwaarde worden afgewaardeerd. Hiervoor is maximaal € 180.000,00 
beschikbaar. 



   

Bijlage 1 
Gebiedsdoelen Kleine Beerze  

Urgentie Doelstelling Uitwerkingsrichting Wijziging tov  SOK 
2009 

    

(robuust) ecologisch 
netwerk gericht op  

herstel watersysteem 

Vergroten waterbufferend vermogen 

van het beekdal 

Het knijpen van de afvoer thv de dekzandrug zodat de 

“bosbeek”opnieuw als hoofdloop kan dienen  

Ja, omleidingskanaal  

behouden 

  Vertragen van de afvoer uit het landbouwgebied Landschotse 

Heide 

ongewijzigd 

  Vertragen rechtstreekse  afvoer water vanuit bebouwde kom 

van Vessem door  inpassen integratiezone  

ongewijzigd 

 Herstel van het natuurlijke kwel-

infiltratie systeem incl. herstel natte 

natuurparels 

Vermindering ontwatering Spekdonken Ongewijzigd 

  Beperken drainerende werking omgeving NNP’s en 

bevorderen kwelstroom 

Ja; zones extensief  gebruik 

niet langer in  beeld 

 Realiseren van een goed ecologisch 

potentieel in beek = KRW  

Milieubelasting beek en NNP beperken Ja; zones extensief  gebruik 

niet langer in  beeld 

  Scheiden van waterstromen van verschillende samenstelling Ongewijzigd 

  Volledig vispasseerbaar maken van de Kleine Beerze ongewijzigd 

 Realiseren 

instandhoudingsdoelstelling 

Faciliteren afwaartse beweging intensieve veehouderij cf 

reconstructie- plan 

Ja; geen actieve inzet 



   

Urgentie Doelstelling Uitwerkingsrichting Wijziging tov  SOK 
2009 

Natura2000 gebieden 

  Instandhouding habitat drijvende waterweegbree ongewijzigd 

 Realiseren van een ecologisch 

knooppunt  

Spekdonken en Molenbroek op robuuste wijze met elkaar 

verbinden met nieuwe natuur en aanleg van flankknopen op 

overgang beekdal naar Landschotse en Oirschotse Heide 

Ja; geen herinrichting RV-

zones. Wel omvorming  

gebied tussen spekdonken en 

Molenbroek 

 Bescherming ecologische en 

ruimtelijke kwaliteiten van het beekdal 

en omgeving 

Opstellen beeldkwaliteitsplan / landschapsplan tbv uitwerking 

versterking landschappelijke waarden 

Ja, vooral verleidings-

document 

    

Versterking  leefbaarheid  
buitengebied 

Perspectief creëren voor economisch 

duurzame landbouw 

Behouden, versterken en zo nodig creëren van toekomstvaste 

locaties voor agrarische ondernemers  

Ja, vooral faciliteren van 

initiatiefnemers 

  Stimuleren duurzame energieconcepten Ja; nieuw 

  Verbeteren van de landbouwkundige structuur in de gebieden 

aangrenzend aan bestaande en nieuwe  natuur 

Ja; geen grootschalige 

kavelruil, wel lokaal  

maatwerk 

  Creëren van mogelijkheden voor verbreding van de 

bedrijfsvoering 

Ja, vooral faciliteren van 

initiatiefnemers 

  Zoveel mogelijk voorkomen  van planologische 

schaduwwerking 

Ongewijzigd 

  Realiseren goede waterhuishouding (GGOR) in 

landbouwgebieden 

Ja; geen zelfstandige  opgave 
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 Versterken van de recreatieve 

aantrekkelijkheid van het  gebied 

Recreatief ontsluiten van de Ekkers Ongewijzigd 

  Ontwikkeling van routestructuren met recreatieve entrees en  

knopen 

Ongewijzigd 

  Ontwikkeling van routestructuren met recreatieve entrees en 

knopen 

Ongewijzigd 

  Benadrukken landschappelijke en cultuurhistorische 

kwaliteiten 

Ongewijzigd 

  Invulling huisvestingsopgave in bestaande bebouwingsclusters 

(dorpen, linten en gehuchten) 

Ja, geen zelfstandige  

opgave. Faciliteren  

initiatieven van derden  mits 

evidente  kwaliteitsimpuls  

  Een aantrekkelijke omgeving creëren voor kenniswerkers Ongewijzigd 

  ruimte bieden aan nieuwe bedrijvigheid ongewijzigd 

Versterking ruimtelijke  

kwaliteit Kempen en  
omgeving Brainport 

het creëren van een aantrekkelijk en 

duurzaam landschap 

Ontwikkelen integratiezone dorp-beek door ruimte te bieden 

aan natuur, water en recreatief medegebruik  bij Middelbeers 

en Vessem 

ongewijzigd 

  Verbetering en versterking ruimtelijke kwaliteit door versterken 

groene raamwerk en cultuurhistorie 

Ongewijzigd 

  Landschappelijke inpassing van de bebouwing Ongewijzigd 

  het creëren van een “logische” relatie tussen de inrichting van 

het landschap en de bewoners en  gebruikers 

ongewijzigd 



   

  




