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1 Inleiding 

Algemeen 
Sinds 2004 wordt in de nabijheid van De Witte Bergen in de gemeente Asten gewerkt aan plan-
nen voor de realisatie van een 18-holes golfbaan . Deze nieuwe golfbaan wordt gekoppeld aan 
de reeds bestaande 9-holes golfbaan langs de Gezandebaan. In eerste instantie betrof de plan-
vorming enkel de realisatie van de golfbaan. Later zijn daar de realisatie van de Ecologische 
Verbindingszone Eeuwselse Loop en het aanleggen van een waterbergingslocatie aan toege-
voegd. Door de aanleg van de nieuwe golfbaan is sprake van aantasting van de aanwezige 
EHS/GHS. 
 
Naast genoemde ontwikkelingen spelen er in en rondom De Witte Bergen meer zaken. In het 
Reconstructieplan De Peel is het gebied De Witte Bergen in de gemeente Asten aangewezen 
als ‘Intensief Recreatief Gebied’. In een dergelijk gebied wordt ruimte geboden voor productver-
nieuwing en kwaliteitsverbetering van bestaande toeristisch-recreatieve bedrijven (kleinschalig 
en grootschalig).Tevens is in dit gebied ruimte voor nieuwvestiging van kleinschalige intensieve 
en extensieve bedrijven zoals een (overdekte) speeltuin, een kinderboerderij/dierenpark en een 
museum. Ook nieuwe agro-toeristische ontwikkelingen passen in dit gebied. De realisatie van 
nieuwe routestructuren, de informatievoorziening en de kwaliteitsverbetering van het bestaande 
routenetwerk zijn belangrijke aandachtspunten. De vestiging van nieuwe grootschalige verblijfs-
accommodaties, dagattracties en toeristisch-recreatieve voorzieningen zijn in een intensief re-
creatief gebied niet gewenst. 
 
Gebiedsvisie De Witte Bergen 
Het voorgaande geeft om twee redenen aanleiding voor het opstellen van de Gebiedsvisie De 
Witte Bergen: 
• de aantasting van de EHS/GHS door de realisatie van de nieuwe golfbaan; 
• de aanduiding van De Witte Bergen en omgeving als Intensief Recreatief Gebied in het Re-

constructieplan De Peel. 
 
Spelregels EHS 
Door de ontwikkelingen in en rondom De Witte Bergen in een gebiedsvisie in samenhang te 
bekijken, zoals beschreven in de EHS-Saldobenadering in de Spelregels EHS (bijlagen 1 en 2), 
kan worden beoordeeld of de EHS als geheel er, ondanks de aantasting, in het gebied toch in 
kwaliteit en/of omvang op vooruit gaat. Met behulp van deze integrale aanpak kan ‘per saldo 
worden berekend’ in welke mate de EHS profiteert van de bestaande en nieuwe ontwikkelingen, 
of de ‘beoogde plus voor de EHS’ daadwerkelijk wordt gerealiseerd en of de toepassing van de 
EHS-Saldobenadering in de Spelregels EHS dus gerechtvaardigd is.  
 
Reconstructieplan De Peel 
In het Reconstructieplan De Peel is het gebied De Witte Bergen en omgeving aangeduid als 
Intensief Recreatief Gebied. Dit is gebeurd omdat er in het gebied reeds een aantal toeristisch-
recreatieve bedrijven aanwezig is en omdat er sprake is van een aantal nieuwe toeristisch-
recreatieve ontwikkelingen die een plek moeten krijgen in en rondom De Witte Bergen. Daar-
naast is in dit gebied sprake van een aantal knelpunten die een integrale aanpak vereisen. 
 
Na de varkenspest in 1997 is duidelijk geworden dat het Brabantse platteland een grondige 
kwaliteitsverbetering nodig heeft. Reconstructie moet daarvoor zorgen. Ondanks de aanleiding 
voor deze reconstructie (de varkenspest), wordt niet alleen een oplossing gezocht voor de in-
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tensieve veehouderij. Er is op het platteland sprake van een opeenstapeling van problemen en 
knelpunten die gezamenlijk en integraal moeten worden aangepakt. Met andere woorden: met 
de maatregelen die worden genomen, moeten verschillende doelen tegelijkertijd worden gerea-
liseerd. 
 
Door de schaalvergroting in de (intensieve) veehouderij is het aantal locaties met grote stank- 
en ammoniakemissies toegenomen. Gemeenten kunnen vanwege de stankhinder met moeite 
locaties realiseren om te wonen en te werken. Omgekeerd kunnen intensieve veehouderijen als 
gevolg van de wet- en regelgeving op het gebied van stank en ammoniak niet uitbreiden op hun 
huidige locatie. De vraag naar alternatieve werkgelegenheid neemt op het platteland sterk toe 
omdat het aantal mensen dat in de landbouw werkzaam is, fors afneemt. 
 
Er valt tegenwoordig vaker en meer regen. Daarom moet er meer water tijdelijk worden gebor-
gen. Dat is vooral nodig om steden en dorpen in natte perioden te beschermen. Ook de perio-
den met (extreme) droogte nemen toe waardoor verschillende natuurgebieden dreigen te ver-
dwijnen en de landbouw kampt met droogteschade aan gewassen. Daarom moet de verdroging 
van natuur- en landbouwgebieden versneld worden aangepakt. 
 
Er is sprake van een sterke afname van het aantal soorten planten en dieren in landbouwge-
bieden en natuurgebieden raken meer en meer versnipperd. Een groot aantal soorten planten 
en dieren dreigt hierdoor uit te sterven en daarom moeten onze natuurgebieden worden ver-
groot en met elkaar worden verbonden. 
 
De behoefte aan recreatie op het platteland neemt enorm toe. En juist omdat recreanten een 
voorkeur hebben voor gebieden waar landschap en cultuurhistorie nog relatief ongeschonden 
zijn, zijn behoud en versterking van het landschap niet alleen vanuit esthetisch maar ook vanuit 
economisch oogpunt van belang. 
 
Genoemde problemen moeten in onderlinge samenhang worden aangepakt om het platteland 
de noodzakelijke kwaliteitsimpuls te geven. Deze gebiedsvisie richt zich, afdalend van het 
schaalniveau van De Peel, op de problematiek van het platteland van de Gemeente Asten en 
het gebied rondom De Witte Bergen in het bijzonder. Hier speelt een groot aantal ontwikkelin-
gen die elkaar mogelijk maken en in positieve zin kunnen beïnvloeden om zo de door de recon-
structie beoogde revitalisering van het platteland (omgevingskwaliteit, sociaal-economische vi-
taliteit) te bewerkstelligen. 

 
Afbeelding 1: Ligging van het Reconstructiegebied De Peel in Noord-Brabant. 

Bron: Reconstructieplan / MIlieueffectrapport, De Peel Deel A, juni 2005. 
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Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden de beleidskaders, en met name de daarin opgenomen doelen, beschre-
ven. De te realiseren doelen zijn van belang voor de uitwerking van de gewenste en voorgesta-
ne ontwikkelingen in het gebied De Witte Bergen en omgeving. Om inzicht te krijgen in de heer-
sende problematiek en te kunnen bepalen wat de beschikbare ontwikkelingsruimte is om deze 
problematiek het hoofd te bieden, wordt in hoofdstuk 3 het maatschappelijk vraagstuk beschre-
ven. Per sector (sociaal-economische vitaliteit, landschap en natuur, water, landbouw en recre-
atie en toerisme) wordt allereerst voor het reconstructiegebied De Peel en vervolgens voor het 
gebied De Witte Bergen en omgeving, de huidige situatie geanalyseerd. Vervolgens wordt, we-
derom per sector, aangegeven wat het maatschappelijk vraagstuk is en door welke maatrege-
len dit vraagstuk kan worden opgelost. Op basis van deze analyse wordt het plangebied afge-
bakend. In hoofdstuk 4 worden de beschreven problemen (vraagstukken) en maatregelen sa-
mengevoegd tot één streefbeeld voor het plangebied. In dit streefbeeld worden de te nemen 
maatregelen verder uitgediept. 
  
Door realisatie van het streefbeeld wordt aan diverse in het vigerende beleid genoemde doelen 
invulling gegeven. Wat nu per saldo het resultaat is van de realisatie van het streefbeeld, zowel 
kwantitatief als kwalitatief, is uitgewerkt in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 gaat in op de instrumenten 
die gebruikt moeten worden om de voorgenomen ontwikkelingen te kunnen realiseren. Het rap-
port wordt afgesloten met een realisatieparagraaf. Hier wordt ingegaan op de planning van de 
verschillende activiteiten, de deelnemende en verantwoordelijke partijen en de communicatie. 
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2 Beleid 

2.1 Rijksbeleid 
 
Nota Ruimte 
In de Nota Ruimte zijn de uitgangspunten voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland vast-
gelegd. Daarbij gaat het om inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020 met een 
doorkijk naar 2030. In de nota worden de hoofdlijnen van beleid aangegeven. De nota heeft vier 
algemene doelen: 
• versterken van de economie (oplossen van ruimtelijke knelpunten);  
• krachtige steden en een vitaal platteland;  
• waarborging van waardevolle groengebieden (behouden en versterken van natuurlijke, 

landschappelijke en culturele waarden); 
• veiligheid (voorkomen van rampen).  
 
In de nota staat ‘ruimte voor ontwikkeling’ centraal en wordt uitgegaan van het motto ‘decentraal 
wat kan, centraal wat moet’. De nota ondersteunt een gebiedsgerichte, integrale ontwikkeling 
waarin alle betrokkenen participeren. Het accent verschuift van ‘toelatingsplanologie’ naar ‘ont-
wikkelingsplanologie’. Specifieke uitgangspunten voor het landelijk gebied zijn: 
• creëren van ruimte voor een vitaal platteland; 
• kwaliteitsborging van de groene ruimte; 
• bouwen aan vernieuwd sociaal-economisch draagvlak met behoud van de sociaal-culturele 

identiteit.  
 
Realisatie nationaal ruimtelijk beleid, onder de nieuwe Wro 
Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Dit heeft gevolgen 
voor de uitvoering van het nationale ruimtelijke beleid. Kern van de Wro is dat alle overheden 
vooraf hun belangen kenbaar maken en aangeven langs welke weg zij die belangen denken te 
realiseren. In juni 2008 heeft het kabinet de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid 
vastgesteld. Deze paragraaf geeft weer welke nationale belangen het kabinet heeft gedefinieerd 
en op welke wijze het rijk deze wil verwezenlijken. Het resultaat is een overzicht van de kaders 
die het kabinet stelt voor het handelen van medeoverheden (bron: www.vrom.nl, realisatie na-
tionaal ruimtelijk beleid, factsheet).  
 
Natura 2000 
Het Natura 2000-netwerk omvat alle gebieden die zijn beschermd op grond van de Vogelrichtlijn 
en de Habitatrichtlijn. De beide richtlijnen hebben als doel de bescherming van alle vogels die 
op het grondgebied van Europa in het wild leven en hun leefomgeving. Nationaal Park De Groo-
te Peel is aangemerkt als speciale beschermingszone krachtens de Vogelrichtlijn en de Habitat-
richtlijn. De Groote Peel is van belang omdat het één van de laatste, grotendeels afgegraven 
hoogveengebieden is die gespaard zijn gebleven voor ontginning.  
 
Ecologische Hoofdstructuur 
Door grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen is in Nederland veel natuur verloren gegaan en 
zijn de verbindingen tussen natuurgebieden verdwenen. Om de natuur in Nederland tot een 
goed functionerend netwerk te maken is de Ecologische Hoofdstructuur in het leven geroepen, 
als netwerk van bestaande en nieuwe natuur. Het ruimtelijk beleid voor de EHS is gericht op 
‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS, waarbij 
tevens rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het gebied aanwezig zijn’. 
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Voor ruimtelijke ontwikkelingen in de Ecologische Hoofdstructuur is het ‘nee-tenzij’-principe  
van toepassing. Dit betekent dat ruimtelijke ontwikkelingen die ten koste gaan van de EHS in 
principe niet mogelijk zijn. Echter, het Rijk wil ruimte geven aan ontwikkelingen die het platte-
land versterken. Deze ontwikkelingen kunnen strijdig zijn met het beschermingsregime voor de 
EHS, maar er kunnen door deze ontwikkelingen ook kansen ontstaan voor versterking van de 
EHS. Er zijn daarom in de Nota Ruimte twee instrumenten genoemd die meer maatwerk en een 
ontwikkelingsgerichte aanpak in de EHS mogelijk moeten maken: de EHS-Saldobenadering  en 
de herbegrenzing van de EHS . Deze twee instrumenten zijn uitgewerkt in het beleidskader 
‘Spelregels EHS’  (Spelregels EHS, beleidskader voor compensatiebeginsel, EHS-
Saldobenadering en herbegrenzen EHS, Ministeries van LNV en VROM en de provincies). 
Hieronder worden deze instrumenten toegelicht. In bijlage 1 zijn de spelregels opgenomen. 
 
‘Nee-tenzij’-principe 
In de EHS geldt het 'nee, tenzij'-principe. Dit houdt in dat ruimtelijke ingrepen niet zijn toege-
staan, tenzij er geen alternatieven zijn en er sprake is van een groot maatschappelijk belang. 
De effecten van een ingreep moeten bovendien worden gecompenseerd. Ook hierover zijn in 
de Spelregels EHS afspraken gemaakt. 
 
Soms kunnen projecten en ontwikkelingen die schadelijk zijn voor de natuur in een gebied tóch 
doorgang vinden. Bijvoorbeeld als ze onderdeel vormen van een groter plan dat mede tot doel 
heeft om de natuur in dat gehele gebied te verbeteren (kwalitatief en kwantitatief). De spelre-
gels moeten er voor zorgen dat de EHS als netwerk van natuurgebieden goed beschermd blijft.  
 
Herbegrenzing EHS 
Er is sprake van twee situaties waarin de herbegrenzing van de EHS kan worden toegepast: 
herbegrenzing om ecologische redenen en herbegrenzing om andere dan ecologische redenen. 
Het instrument herbegrenzing om andere dan ecologische redenen is bedoeld voor kleinschali-
ge uitzonderingsgevallen en het is in geen geval bedoeld om het ‘nee-tenzij’-principe te omzei-
len. Voorwaarde is dat een initiatief leidt tot een versterking van de EHS in de regio, bijvoor-
beeld door het oplossen van knelpunten in de EHS of door een kwaliteitsverbetering.  
Herbegrenzen om ecologische redenen is bedoeld om de samenhang te verbeteren of de EHS 
duurzaam in te passen, met behoud van de oorspronkelijke ambitie. Er zijn in dit geval enkel 
ecologische motieven en er is geen sprake van een ruimtelijke ingreep. 
 
Saldobenadering 
De EHS-Saldobenadering is ontstaan vanuit de behoefte bij Rijk en provincie om een meer 
ontwikkelingsgerichte aanpak in de EHS mogelijk te maken. Projecten worden bij de EHS-
Saldobenadering daarom niet afzonderlijk maar in combinatie beoordeeld. De projecten moeten 
wel tot doel hebben de kwaliteit en/of kwantiteit van de EHS op gebiedsniveau per saldo te ver-
beteren. Het toepassen van de EHS-Saldobenadering is een voorbeeld van integrale gebieds-
ontwikkeling: er is sprake van een herkenbaar maatschappelijk vraagstuk en een breed gedra-
gen wil om dit vraagstuk op te lossen.  
 
Is sprake van een combinatie van plannen of projecten dan is de ingreep mogelijk indien aange-
toond kan worden dat sprake is van kwaliteitswinst voor zowel de Ecologische Hoofdstructuur 
als voor het gehele plangebied. Voorwaarde voor het toepassen van de EHS-Saldobenadering 
is het opstellen van een gebiedsvisie als bedoeld in de saldobenadering. In de Spelregels EHS 
is beschreven aan welke voorwaarden de gebiedsvisie moet voldoen (zie ook bijlage 2). 
Zoals beschreven in hoofdstuk 1 is de aanleiding voor het opstellen van deze gebiedsvisie 
tweeledig: behalve vanuit het oogpunt van de EHS-saldobenadering wordt de gebiedsvisie ook 
in het kader van het Reconstructieplan De Peel opgesteld.  
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 LEGENDA NATUURDOELTYPEN EHS 

1 Begeleid natuurlijke eenheid 

2 Bos met verhoogde natuurwaarden 

3 Elzenbroekbos 

4 Natte ecologische verbindingszone 

5 Droge ecologische verbindingszone 

6 Multifunctioneel bos 

7 Bloemrijk grasland 

8 Beuken/eiken- eiken/haagbeukenbos 

9 Vochtig schraalland 

10 Moeras 

11 Vochtig schraalland/ bloemrijk grasland 

Afbeelding 2: Begrenzing EHS in het gebied van De Witte Bergen en omgeving. 
  Bron: RLG Atlas, 2005 

 
 
2.2 Provinciaal beleid 
 
Streekplan/Interimstructuurvisie 
In juni 2008 is de nota ‘Brabant in ontwikkeling, Interimstructuurvisie Noord-Brabant’ vastge-
steld. Aanleiding voor het opstellen van de Interimstructuurvisie is de inwerkingtreding van de 
nieuwe Wet ruimtelijke ordening. In de Interimstructuurvisie is het bestaande beleid zoals opge-
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nomen in het Streekplan ‘Brabant in Balans, Streekplan Noord-Brabant 2002’ geactualiseerd. In 
de Interimstructuurvisie worden, onder meer, twee voor deze gebiedsvisie relevante ruimtelijke 
kaders behandeld: de Groene Hoofdstructuur en de Regionale Natuur- en Landschapseenheid 
De Peelvenen. 
 
De Groene Hoofdstructuur 
Het gehele buitengebied van de provincie Noord-Brabant is onderverdeeld in twee typen struc-
turen: de groene hoofdstructuur (GHS) en de agrarische hoofdstructuur (AHS). De GHS is een 
samenhangend netwerk van alle natuur- en bosgebieden, landbouwgebieden en andere gebie-
den met bijzondere natuurwaarden, en landbouwgebieden die bijzondere potenties hebben voor 
de ontwikkeling van natuurwaarden. De AHS omvat het gebied buiten de GHS en de bebouwde 
kernen en infrastructuur. In de AHS staan de instandhouding en de versterking van de land-
bouw voorop. Beide hoofdstructuren zijn onderverdeeld in twee hoofdzones, namelijk GHS-
natuur (met hoofdfunctie natuur), GHS-landbouw (landbouwgebieden met hogere natuurwaar-
den), AHS-landschap (landbouwgebieden met overige bijzondere natuur- en landschapswaar-
den)en AHS-landbouw (landbouwproductiegebieden). Deze hoofdzones zijn vervolgens weer 
ingedeeld in een aantal subzones.  
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding 3: Begrenzing GHS en AHS in de omgeving van De Witte Bergen. 
  Bron: Provincie Noord-Brabant, interimstructuurvisie ‘Brabant in ontwikkeling’, juni 2008 

 
 
De Regionale Natuur- en Landschapseenheid (RNLE) De Peelvenen 
Het doel van de Regionale Natuur- en Landschapseenheden is het tegengaan van verdere ver-
stedelijking en intensivering van de landbouw in deze gebieden. In de RNLE wordt plaats gebo-
den aan grondgebonden en meer extensieve vormen van landbouw. Daarnaast is het RNLE-
beleid gericht op het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap (inclusief cultuurhisto-
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rie) om zo de kwaliteit van het Brabantse landelijk gebied verder te versterken. De Provincie wil 
met dit instrument komen tot 12 sterke, robuuste eenheden, die de garantie bieden voor een 
duurzaam ecologisch functioneren en de bescherming van cultuurhistorische en aardkundige 
waarden.Tegelijkertijd biedt een RNLE ook kansen voor een duurzame economische en sociale 
betekenis van die gebieden. 
 
Een RNLE is een gebied van tenminste enkele duizenden hectaren, dat voor ongeveer twee-
derde deel uit bos en natuur bestaat met daaromheen vooral landbouwgronden. Een dergelijk 
gebied wordt gekenmerkt door de specifieke samenhang tussen de verschillende onderdelen 
van het landschap. Deze unieke combinatie van natuur en landschap biedt veel kansen. Niet 
alleen voor een robuust samenhangend ecologisch systeem, maar zeker ook voor de verster-
king van de lokale economie en de eigen identiteit van die gebieden. Een RNLE is te beschou-
wen als een soort Nationaal Landschap, maar dan op provinciale schaal. De meerwaarde van 
de RNLE zit vooral in het feit dat in deze gebieden grondgebonden landbouw een duurzame 
toekomst heeft en dat rondom de natuurkernen een voor de recreatie aantrekkelijk landelijk ge-
bied behouden blijft. De mogelijkheden voor de verschillende vormen van ruimtegebruik binnen 
een RNLE worden door de onderliggende streekplancategorieën bepaald. Binnen een RNLE 
gaat het altijd om de Groene Hoofdstructuur of Agrarische Hoofdstructuur-landschap (de GHS 
en AHS komen ook buiten de RNLE voor). Op Afbeelding 3 is de ligging van de RNLE De Peel-
venen weergegeven. Voor de begrenzing van de RNLE op perceelsniveau wordt verwezen naar 
het Reconstructieplan De Peel. Rondom De Peel is een deel van de RNLE aangemerkt als foe-
rageergebied voor ganzen.  
 
Reconstructieplan De Peel (juni 2005) 
Het Reconstructieplan geeft richting aan de ontwikkelingen die in De Peel wenselijk worden ge-
acht. Nieuwe ontwikkelingen en voorzieningen moeten leiden tot verbetering van de omge-
vingskwaliteit en versterking van de sociale en economische vitaliteit van het platteland. Boven-
dien zullen nieuwe ontwikkelingen de afwisseling en diversiteit in het landelijk gebied moeten 
behouden en/of versterken. 
  
De integrale zonering in het Reconstructieplan De Peel heeft in Asten geresulteerd in het be-
grenzen van verwevingsgebieden en extensiveringsgebieden. Landbouwontwikkelingsgebieden 
komen niet voor. Voor nieuwvestiging van intensieve veehouderijen is in Asten derhalve geen 
plaats. Het grootste gedeelte van het agrarische gebied in de gemeente Asten is aangeduid als 
verwevingsgebied. Nieuwe bouwblokken voor intensieve veehouderijen zijn in het verwevings-
gebied niet toegestaan. Hervestiging van, omschakeling naar en uitbreiding van een intensieve 
veehouderij is wel mogelijk, mits er sprake is van een zogenaamde duurzame locatie. 
 
In verwevingsgebieden is sprake van meervoudig ruimtegebruik. In deze gebieden gaan natuur, 
landschap, recreatie en landbouw hand in hand en zijn er mogelijkheden om vrijkomende agra-
rische bedrijfsgebouwen te hergebruiken, bijvoorbeeld voor kleinschalige vormen van intensieve 
dagrecreatie. Het gebied ten noordwesten van de Gezandebaan (De Witte Bergen) is in het 
Reconstructieplan De Peel aangeduid als ontwikkelingsgebied voor intensieve recreatieve 
voorzieningen. 
 
In een intensief recreatief gebied wordt ruimte geboden voor productvernieuwing en kwaliteits-
verbetering van bestaande bedrijven (kleinschalig en grootschalig).Tevens is in dit gebied ruim-
te voor nieuwvestiging van kleinschalige intensieve en extensieve toeristisch-recreatieve bedrij-
ven. Ook nieuwe agro-toeristische ontwikkelingen passen in dit gebied. De realisatie van nieu-
we routestructuren, de informatievoorziening en de kwaliteitsverbetering en versterking van het 
bestaande routenetwerk zijn belangrijke aandachtspunten. De vestiging van nieuwe grootscha-
lige verblijfsaccommodaties, dagattracties en toeristisch-recreatieve voorzieningen zijn in een 
intensief recreatief gebied niet gewenst. 
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Afbeelding 4:  Sociale en economische vitaliteit in de omgeving van De Witte Bergen. 

Bron: Reconstructieplan/MIlieueffectrapport, De Peel Deel A, juni 2005. 

 
 
In het Reconstructieplan De Peel zijn de volgende ambities en doelen geformuleerd waaraan 
ontwikkelingen in De Witte Bergen en omgeving bij voorkeur tegemoet moeten komen:  
• water- en bodemsysteem herstellen 
• milieukwaliteit verbeteren 
• natuurwaarden versterken 
• landschappelijke kwaliteiten verbeteren 
• duurzame landbouw verbeteren/versterken 
• versterking van recreatie en toerisme 
• sociale en economische structuur van het platteland versterken 
 
In hoofdstuk 5 (Per saldo) is uitgewerkt op welke wijze en in welke mate invulling wordt gege-
ven aan deze ambities en doelen.  
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Afbeelding 5:  Omgevingskwaliteit in de omgeving van De Witte Bergen. 

Bron: Reconstructieplan/MIlieueffectrapport, De Peel Deel A, juni 2005. 

 

 
2.3 Gemeentelijk beleid 
 
Toekomstvisie De Avance  
In ‘De Avance, Toekomstvisie Asten’ (2006), is verwoord welke koers de gemeente Asten de 
komende 10 tot 15 jaar wil varen. De vraag: wat willen Asten, Heusden en Ommel over 15 jaar 
zijn?, staat centraal. Vanzelfsprekend zijn in De Avance ook voor de Gebiedsvisie De Witte 
Bergen/Gezandebaan relevante ontwikkelingen en kaders geschetst. 
 
Voortgaande processen van globalisering, schaalvergroting en duurzaamheid zullen de inten-
sieve veehouderij in de toekomst steeds verder onder druk zetten. Het Reconstructieplan De 
Peel zet de lijnen uit voor een duurzame toekomst van de landbouw. In het kader van de recon-
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structie worden gelden beschikbaar gesteld, waarop de gemeente Asten zal inzetten om haar 
landelijk gebied te vitaliseren. Aan de verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie wordt veel 
waarde gehecht. De gemeente Asten zet in op een uitgebalanceerde ontwikkeling, waarbij 
sprake is van een duidelijke zonering van activiteiten naar aard en schaal. De gemeente heeft 
voor natuur, landschap en recreatie onder meer de volgende opgaven geformuleerd: 
 
Natuur en landschap 
• behoud en waar mogelijk vergroten van de natuur(kern)gebieden: behoud en herstel van de 

natuurlijke, aardkundige en hydrologische waarden eventueel in combinatie met extensief 
recreatief medegebruik; 

• realiseren van natte (langs de beken) en droge ecologische verbindingszones voor de uit-
wisseling van planten en dieren tussen bos- en natuurgebieden; 

• nemen van ontsnipperingsmaatregelen om barrières tussen de natuurgebieden te over-
bruggen; 

• duurzame instandhouding van de bossen waarin behoud van natuurwaarden, landschaps-
waarden en recreatief medegebruik een volwaardige plaats innemen; 

• bieden van goede condities aan de landbouw zodat deze de rol van economische pijler en 
beheerder van het landschap goed kan blijven spelen; 

• bieden van nieuwe economische pijlers voor het landelijk gebied door combinaties mogelijk 
te maken van landbouw met recreatie/toerisme, waterberging en natuurbeheer; 

• onderzoeken of op beperkte schaal landgoederen of buitenplaatsen toegevoegd kunnen 
worden; 

• verbeteren van de toegankelijkheid van het buitengebied voor met name fietsers en voet-
gangers; 

• behoud van de meest waardevolle, gave landschappen; 
• bij ruimtelijke ontwikkelingen streven naar ‘nieuwe’ landschapskwaliteiten door het zorgvul-

dig inpassen van nieuwe infrastructuur en elementen zoals bedrijvigheid, woningbouw, 
hoogspanningsleidingen en het streven naar hoogwaardige functiecombinaties. 

 
Toerisme en recreatie 
• ontwikkelen van echte nieuwe economische dragers vraagt om het vinden van een balans 

tussen grootschalige investeringen en kleinschalige initiatieven; 
• vergroten van de mogelijkheden van cultureel uitgaan; 
• verstevigen van de economische structuur van het buitengebied door toeristisch recreatieve 

(neven)-activiteiten (herstructurering agrarische gebouwen); 
• promotie en samenwerking op lokaal en regionaal niveau; 
• benutten van de mogelijkheden van de A67 (aantrekken passerende (buitenlandse) toeris-

ten); 
• benutten van de huidige toeristische trekkers (De Peel, museum); 
• verbreding van het toeristisch-recreatieve aanbod (o.a. verblijfs- en waterrecreatie); 
• zorgen voor goede toeristische basisvoorzieningen (bewegwijzering, infrastructuur). 
 
Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme 2007-2010 
Toerisme bevorderen en ruimte voor dynamiek (Gemeente Asten, juni 2007) 
De gemeente Asten wil een stimulerend beleid voeren dat gericht is op ontwikkelingskansen 
van de toeristische en recreatieve sector. De gemeente wil in overleg met de sector stimuleren 
dat er geïnvesteerd wordt in de kwaliteitsverbetering en verbreding van het toeristisch aanbod. 
De gemeente wil een helder ruimtelijk ordeningsbeleid voeren waarbij zij planologische moge-
lijkheden wil scheppen voor kansrijke initiatieven. Hiervoor wordt ondermeer het bestemmings-
plan buitengebied ‘reconstructieproof’ gemaakt, wat betekent dat er verschillende zones zijn 
waar meer dan wel minder groeimogelijkheden voor recreatie en toerisme aanwezig zijn. 
Het gebied aan de noordwestzijde van de Gezandebaan is aangeduid als Intensief Recreatief 
Gebied/Recreatief Ontwikkelingsgebied. Hier is ruimte voor productvernieuwing en kwaliteits-
verbetering van bestaande bedrijven. Daarnaast is er ruimte voor nieuwvestiging van kleinscha-
lige intensieve en extensieve recreatieve voorzieningen. De zone zuidelijk en oostelijk van de 
Gezandebaan, tot De Groote Peel, is aangeduid als Kansrijk extensief Recreatief Gebied. Dit 
zijn kansrijke gebieden voor kleinschalige extensieve en kleinschalige intensieve bedrijven. 
Verder zijn dit kansrijke gebieden voor recreatief medegebruik en voor de ontwikkeling van rou-
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testructuren. Deze zonering wordt overgenomen in het Bestemmingsplan Buitengebied. Hierin 
is ook de ambitie voor realisatie van een 18-holes golfbaan bij de Gezandebaan opgenomen.  
 
Landschapsontwikkelingsplan De Peel 
Grontmij en Bureau Praedium (Eindhoven, juli 2007) 
In de Reconstructiecommissie De Peel is in 2006 afgesproken dat in aanvulling op het Recon-
structieplan De Peel een Landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor de gehele Peel zal worden 
opgesteld. Hoewel diverse gemeenten in één of andere vorm al landschapsbeleid geformuleerd 
hadden, ontbrak het aan een gemeenschappelijk kader dat de ambitie aangeeft voor het land-
schap en de inrichting en het beheer ervan. Het LOP is een streefbeeld voor de regionale land-
schapsstructuur in De Peel. Het LOP vormt een regionaal en lokaal kader. Voor de afzonderlijke 
gemeenten is het regionale kader uitgewerkt naar een aantal werkkaarten. Voor de verschillen-
de landschapstypen zijn maatregelenpakketten geformuleerd.  
In het in november 2008 te tekenen gebiedscontract tussen betrokken partijen c.q. overheden 
zullen het Natte grootschalige ontginningslandschap en de projectgebieden Golfbaan Eeuwsel-
se Loop, Recreatief Gebied De Witte Bergen en het waterbergingsgebied als prioritaire gebie-
den worden aangeduid voor het uitvoeren van de daar van toepassing zijnde maatregelenpak-
ketten. In het kader van dit gebiedscontract zijn reeds overheidsgelden gereserveerd (Stimule-
ringskader Groene en Blauwe Diensten). 
 
Duurzame Landbouw 
De gemeente Asten zal op korte termijn starten met het project Duurzame Landbouw. Het doel 
van het project is om via het instrument van de vrijwillige kavelruil en het inzetten van gemeen-
telijke eigendommen te komen tot: 

• structuurverbetering van de landbouw (betere verkavelingstructuur); 
• realisatie/uitbreiding van de EHS (70 ha nieuwe natuur); 
• realisatie Ecologische Verbindingszones. 

 
Het realiseren van deze doelen moet leiden tot meer aaneengesloten en grotere huiskavels, 
een grotere oppervlakte EHS in handen van terreinbeherende instanties en meer EVZ-gronden 
in handen van gemeente en/of waterschap. Om over voldoende ruilgronden te kunnen beschik-
ken wil de gemeente Asten gebruik blijven maken van haar voorkeursrecht bij de aankoop van 
gronden in het buitengebied.  
 
Ontwikkelingsvisie Glastuinbouw Asten 
De glastuinbouw is binnen de gemeente Asten een economische sector van betekenis. De ver-
wachting is dat deze sector haar positie de komende jaren nog verder zal versterken en dat 
men daarvoor ontwikkelingsruimte nodig heeft. Om een kader te scheppen voor een economi-
sche structuurverbetering en ontwikkelingsruimte voor de glastuinbouw waarbij tegelijkertijd de 
ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd, heeft de gemeente Asten besloten een ontwikkelingsvisie 
voor de glastuinbouw op te stellen. Vooral tussen Heusden en Asten en langs de Aa vinden 
ontwikkelingen plaats in de glastuinbouwsector. Er is sprake van plannen voor bedrijfsontwikke-
ling maar ook worden glastuinbouwbedrijven beëindigd. Vanuit de provinciale Beleidsnota Glas-
tuinbouw heeft de Gemeente Asten als taakstelling om voor de vestigingsgebieden planvorming 
voor glastuinbouw op te starten (Waardjesweg/Hazeldonk en Bleekerweg). Omdat deze gebie-
den vrijwel vol zijn, wordt gezocht naar mogelijkheden voor herstructurering en herbegrenzing 
om zo te komen tot extra ruimte. Hierbij is het noodzakelijk een nieuwe balans te vinden tussen 
glastuinbouwontwikkeling en andere doelen. Door samen met belanghebbende partijen de ont-
wikkelingsvisie op te stellen wordt de basis gelegd voor een integrale aanpak. 
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3 Maatschappelijk vraagstuk 

3.1 De Peelregio 
 
Algemeen 
Alvorens het plangebied rondom De Witte Bergen, op basis van de beoogde, samenhangende 
ontwikkelingen en maatregelen af te bakenen, wordt ingegaan op het maatschappelijk vraag-
stuk. Het Reconstructieplan De Peel is opgesteld na de varkenspest in 1997. Veranderingen in 
het landelijk gebied werden toen, in tegenstelling tot eerdere ingrijpende veranderingen, niet 
ingegeven door de wens tot productieverhoging (jaren zestig) of -regulering (jaren tachtig). Door 
middel van reconstructie moeten functieveranderingen in het landelijk gebied worden doorge-
voerd om daarmee de maatschappelijke vraag naar bepaalde functies zoals natuur, waterber-
ging, recreatiemogelijkheden en landschap meer in balans te brengen met de economische ac-
tiviteiten in het landelijk gebied. Kortom: als gevolg van de maatschappelijke vraag naar een 
aantrekkelijk, veilig, rendabel buitengebied met verschillende gebruiksmogelijkheden gaat het 
landelijk gebied wederom ‘op de schop’. 
 
Aan de hand van de volgende sectoren wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van de huidi-
ge situatie en de problematiek in De Peel: 

• sociaal-economische vitaliteit; 
• landschap en natuur; 
• water; 
• landbouw; 
• recreatie en toerisme. 

 
Sociaal-economische vitaliteit 
De Peel is globaal te omschrijven als een plattelandsgebied met één grote stad (Helmond), een 
verstedelijkt gebied (Nuenen en Mierlo als gevolg van hun bevolkingsdichtheid) en een platte-
land met een aantal kernen. De gemeente Asten is dan ook een agrarische gemeente. In een 
agrarische gemeente ligt het aandeel (primaire) landbouwers in de beroepsbevolking ruim bo-
ven de tien procent. Dit betekent dat de agrarische sector in de gemeente Asten niet de belang-
rijkste werkgever is; dat zijn namelijk de handel en de industrie. Vanuit de andere sectoren zijn 
er verschillende bedrijven met een relatie met de primaire productie op de land- en tuinbouwbe-
drijven (agribusiness). Er is sprake van een ondervertegenwoordiging van de dienstverlenende 
sectoren (zakelijk, financieel). 
 
Als gevolg van de veranderingen in de landbouw en in het landelijk gebied als geheel, staan de 
sociaal-economische vitaliteit en de leefbaarheid onder grote druk. Gevolgen die samenhangen 
met bedrijfsbeëindigingen van landbouwbedrijven kunnen zowel direct (agrarische bedrijven 
zelf) als indirect (agribusinesscomplex) van aard zijn. De gevolgen van bedrijfsbeëindiging voor 
huishouden en gezin kunnen van doorslaggevende betekenis zijn, zowel in positieve zin (om-
schakeling naar activiteiten buiten het bedrijf) als in negatieve zin (wegvallen van inkomen, iso-
lement). Overigens nemen de mogelijkheden voor nieuwe economische dragers (verbrede 
landbouw, recreatie en toerisme, natuurbeheer) toe, maar deze activiteiten vragen veel en 
nieuwe ruimte. 
 
Belangrijk voor de leefbaarheid van de landelijke gebieden is de beschikbaarheid en de bereik-
baarheid van voorzieningen (werk, school, gezondheidszorg, sportaccommodaties, openbaar 
vervoer en openbare diensten). Door de toegenomen mobiliteit en de individualisering van de 
plattelandbewoners is het voorzieningenniveau op het platteland niet overal even goed. Boven-
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dien kunnen voorzieningen bij een kleine afzetmarkt niet altijd worden gehandhaafd. Dit heeft 
overigens een directe relatie met de (beperkte) mogelijkheden voor woningbouw in de kleine 
kernen, onder andere door beperkingen op het gebied van stankhinder. 
 
Alle dorpen in De Peel hebben een sterk ontwikkeld verenigingsleven en dit wordt ook als een 
belangrijke kwaliteit van de dorpen gezien. Dit geldt ook voor Heusden. De gemeente Asten 
heeft in de ‘Gebiedsvisie Kern Heusden’ aangegeven op welke wijze de leefbaarheid (verbete-
ring van de ruimtelijke kwaliteit en de sociaal-economische structuur) van Heusden, waaronder  
Behelp, kan worden behouden en versterkt. 
 
Landschap en natuur 
De ondergrond van De Peel is gevormd onder invloed van bewegingen in de aardkorst en ver-
der bewerkt via klimaat en erosie. De Peel ligt voor een deel op het plateau De Peelhorst en 
voor een deel in de lager gelegen Centrale Slenk. Op de grens van de hoog- en laaggelegen 
gebieden zijn breuken ontstaan. Tijdens de laatste twee ijstijden is over de ondergrond een dik-
ke laag zand afgezet en zijn dekzandruggen en dekzandvlakten ontstaan. De Peelhorst is een 
hooggelegen vlakte die aan de oostzijde is afgesloten door een ondoorlatende leemlaag. Op 
deze vlakte heeft zich hoogveen ontwikkeld. 
 
Het verschil in ondergrond komt tot uiting in de ontginningsgeschiedenis van het gebied. Van 
oudsher hebben de mensen zich gevestigd op de overgang van hogere, drogere dekzandrug-
gen naar lagere, natte beekdalen. Op de lagere gronden werd het vee geweid (potstalsysteem). 
Heideplaggen werden gestoken op de nabijgelegen heidevelden. Op den duur ontstonden stuif-
duinen door ontbossing en afplaggen. De stuifduinen werden later weer bebost om verstuiving 
tegen te gaan. Door de komst van kunstmest halverwege de 19de eeuw konden de woeste 
gronden worden ontgonnen. In De Peel zijn op die wijze de gebieden rondom Asten en Some-
ren in cultuur gebracht. Door het graven van vaarten en kanalen werd het gebied ontwaterd en 
ontgonnen. De kanalen in het gebied (onder andere de Zuid Willemsvaart) hebben ook voor 
industrie en welvaart gezorgd. 
 
Het landschap kenmerkt zich door de afwisseling van aaneengesloten bossen en heidevelden 
(De Grote Peel, De Witte Bergen), lange en brede beekdalen (Aa), kleinschalige en besloten 
cultuurlandschappen (Heusden en Behelp) en jonge, rationeel verkavelde heideontginningen 
met een meer open karakter (Eeuwsel, Het Gevlocht). De oude occupatieassen op de randen 
van de beekdalen, wegbeplantingen en bossen bepalen de opbouw van het landschap. 
 
Het belangrijkste natuurgebied is Nationaal Park De Groote Peel. Samen met de Deurnese 
Peel is De Groote Peel een overblijfsel van een hoogveengebied dat ooit 30.000 ha besloeg. 
De Groote Peel is ontwaterd en tot wisselende diepte afgegraven voor de winning van turf. 
Hierdoor is een ongerept natuurgebied overgebleven met grote waterplassen, heidevelden, 
vlakten met Pijpestrootje en zandruggen. Het vochtige karakter en de rust maken het gebied 
aantrekkelijk voor dieren. De Groote Peel is één van de vogelrijkste gebieden van West-Europa. 
Door het afgraven van de watervasthoudende ‘spons’ en het lokaal doorgraven van stagneren-
de lagen, is echter sprake van verdroging. 
 
De ruggengraat van het Brabantse natuurbeleid wordt gevormd door de Groene Hoofdstructuur 
die voor een belangrijk deel samenvalt met de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De kwaliteit 
van de EHS laat in De Peel nog te wensen over. Met name versnippering, verdroging, vermes-
ting, verstoring en de matige waterkwaliteit zijn de factoren die de realisatie van de natuurdoe-
len parten spelen. 
 
Ecologische verbindingszones (EVZ’s) moeten de natuurgebieden binnen de EHS met elkaar 
verbinden. Zo moet de Eeuwselse Loop de natte verbinding gaan vormen tussen De Groote 
Peel, De Witte Bergen en het Starkriet. Tussen De Groote Peel en De Witte Bergen is voorzien 
in een droge verbinding. De natte ecologische verbindingszone is overigens niet opgenomen in 
het Streekplan van de provincie Noord-Brabant (2002), maar is later als onderdeel van de te 
realiseren golfbaan wel opgenomen in het Reconstructieplan De Peel.  
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Water 
In grote delen van De Peel is het grondwaterregime niet meer in overeenstemming met het ‘na-
tuurlijke’ regime. Delen van het gebied zijn van nature te droog voor de huidige vorm van agra-
risch grondgebruik; in deze gebieden is wateraanvoer en beregening noodzakelijk. Andere de-
len van het gebied zijn van nature te nat voor de huidige vorm van agrarisch grondgebruik. In 
deze gebieden wordt het grondwaterpeil door technische maatregelen verlaagd.  
 
Op een aantal plaatsen in De Peel voldoen de grond- en oppervlaktewaterstanden dus niet aan 
de wensen van het huidige of toekomstige grondgebruik. Er is sprake van verdroging in natuur-
gebieden. Ook landbouwgebieden hebben te maken met droogteschade, vooral in gebieden die 
van nature toch al droger zijn dan gewenst op basis van het huidige agrarische grondgebruik. 
 
De oorzaken van verdroging zijn vooral gelegen in de afstemming van grond- en oppervlakte-
waterstanden op eisen vanuit de functies wonen en landbouw. Tevens hebben grondwateront-
trekkingen (drinkwater, beregening) een verdrogend effect. Verdroging wil niet altijd zeggen dat 
de grond- en oppervlaktewaterstand te laag is maar kan ook tot uiting komen in een gewijzigde 
kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Als gevolg van verlaging van de waterstanden 
worden grote hoeveelheden schoon en mineralenrijk kwelwater afgevoerd. Bepaalde vegetatie-
typen zijn afhankelijk van de specifieke samenstelling van dit kwelwater. In droge perioden 
wordt gebiedsvreemd water ingelaten dat van een andere samenstelling is (ongeveer 30 mil-
joen m3 op jaarbasis in De Peel). Dit geeft problemen bij de realisatie van natuurdoelen. Daar-
naast leidt verdroging tot mineralisatie van de bodem waarbij voedingsstoffen beschikbaar ko-
men voor planten. Hierdoor treden verruiging en een afname van het aantal plantensoorten op. 
 
Landbouw 
In De Peel bevinden zich veehouderijen en akkerbouwbedrijven. Binnen de veehouderij zijn de 
rundveehouderij en de varkenshouderij de grootste sectoren. Over het algemeen zijn de rund-
veehouderijen relatief groot maar is hun oppervlakte relatief gering. Dit resulteert vaak in een 
relatief hoge gemiddelde veedichtheid. De bedrijfsomvang van de akkerbouwbedrijven ligt rela-
tief onder het landelijk gemiddelde. In het studiegebied verbouwen relatief veel bedrijven akker-
bouwgewassen als neventak, waarbij het vaak om geringe arealen gaat, ten behoeve van de 
ruwvoerwinning in de veehouderij. 
Ook de glastuinbouw is een economische factor van betekenis in De Peel. De glastuinbouw 
kent in De Peel concentraties in met name Asten, Someren en Deurne. Wat de boomteelt be-
treft zijn in De Peel geen echte concentratiegebieden aanwezig, al is de boomteelt wel enigs-
zins geconcentreerd binnen de glastuinbouwgebieden van de genoemde gemeenten en rond-
om Lieshout en Beek en Donk. 
Andere sectoren van redelijke omvang in De Peel zijn de overige graasdierbedrijven (geiten, 
schapen, paarden) hokdierbedrijven (nertsen, konijnen) en champignonbedrijven. Vooral recre-
atieve paardenbedrijven zijn verantwoordelijk voor het grote aantal overige graasdierbedrijven. 
 
Het aandeel bedrijven met verbrede landbouw en neveninkomsten uit zorg, natuur- en land-
schapsbeheer, recreatie of streekproducten is groeiende maar relatief laag ten opzichte van het 
overige gedeelte van Noord-Brabant. Gezien het karakter van het gebied zijn de mogelijkheden 
voor verbreding ook minder dan bijvoorbeeld in Midden-Brabant. 
Het aandeel biologische bedrijven is in De Peel relatief laag. Dit hangt waarschijnlijk samen met 
het feit dat het accent van de landbouw in De Peel op de intensieve veehouderij ligt. 
 
Recreatie en toerisme 
In het Reconstructieplan De Peel worden ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden geboden voor 
recreatie en toerisme. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het aanwijzen van nieuwe geschikte lo-
caties voor recreatiebedrijven die zich op hun huidige locatie niet verder kunnen ontwikkelen. 
Door het stimuleren van kwaliteitsverbetering, vergroting van de verscheidenheid en professio-
nalisering wordt daarnaast het toeristisch-recreatieve product verbeterd.  
 
In Nationaal Park De Groote Peel staat behoud en ontwikkeling van de natuurwaarden centraal. 
Recreatief medegebruik is echter een belangrijk nevendoel en kan ontwikkeld worden. Het toe-
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ristisch-recreatieve product is nog onvoldoende samenhangend ontwikkeld en kan daarom ook 
niet als een samenhangend product onder de aandacht worden gebracht. Het aantal toeristisch-
recreatieve voorzieningen is beperkt en ook de kwaliteit van de voorzieningen kan worden ver-
beterd. 
 
Dit sluit aan op wat er in het Reconstructieplan De Peel wordt opgemerkt. Het gebied rondom 
De Witte Bergen is in het Reconstructieplan De Peel aangemerkt als ‘Intensief Recreatief Ge-
bied’. Dit betekent dat er mogelijkheden worden geschapen voor toeristisch recreatieve ontwik-
kelingen. Aansluitend hierop heeft de gemeente Asten de ambitie om het gebied ten zuiden van 
Heusden/Behelp in toeristisch-recreatief opzicht te ontwikkelen. In De Peel vormt de kwaliteit 
van de toeristisch-recreatieve bedrijven meer de basis om mensen naar het gebied te trekken 
dan in andere gebieden omdat de omgevingskwaliteit vanuit toeristisch-recreatief oogpunt min-
der sterk is. Om een goede kwaliteitsslag te kunnen maken, hebben sommige sectoren behoef-
te aan ruimte voor kwaliteitsverbetering en productvernieuwing. Daarnaast moet ook de omge-
vingskwaliteit (landschap, natuur, water) worden versterkt.  
Verbeterde routestructuren, horecagelegenheden in het buitengebied, gekoppeld aan routege-
bonden recreatievormen en een groter aanbod van golfbanen in De Peel (het huidige aanbod is 
niet toereikend) worden in het Reconstructieplan De Peel genoemd en door de gemeente Asten 
gezien als gewenste ontwikkelingen in en om het Intensief Recreatief Gebied De Witte Bergen. 
 
 
3.2 De Witte Bergen en omgeving 
 
Algemeen 
In deze paragraaf wordt aan de hand van de al eerder genoemde vijf sectoren nader ingegaan 
op het maatschappelijk vraagstuk in het Intensief Recreatief Gebied De Witte Bergen en de na-
bije omgeving. Gestart wordt met een beschrijving van de huidige situatie en problemen en de 
(gewenste) ontwikkelingen. Vervolgens wordt in tabelvorm per sector het maatschappelijk 
vraagstuk samengevat en worden de kaders (van maatregelen) benoemd die hiervoor een op-
lossing bieden.  
 
Sociaal-economische vitaliteit 
De Witte Bergen is in het Reconstructieplan De Peel aangeduid als Intensief Recreatief Gebied 
en wordt omringd door gebieden die in agrarisch gebruik zijn (beekdal van de Aa, droog en nat 
ontginningenlandschap, oude bouwlanden). Op de oude bouwlanden liggen Heusden en Be-
help. Voor de leefbaarheid van het platteland is vooral de beschikbaarheid van voorzieningen 
van groot belang. Dit heeft met name betrekking op voorzieningen als school, werk, wonen, ge-
zondheidszorg, sportaccommodaties, openbaar vervoer en openbare diensten. De gemeente 
Asten heeft in de ‘Gebiedsvisie Kern Heusden’ aangegeven op welke manier de leefbaarheid 
van Heusden, Behelp en daarmee het omringende platteland kan worden behouden en ver-
sterkt. 
 
Zo is Behelp in de gebiedsvisie aangeduid als bebouwingslint en kernrandzone. In dit gebied is 
sprake van verschillende mogelijkheden voor nieuwe functies. De belangrijkste ambities voor 
Behelp zijn het verminderen van de hoeveelheid bedrijfsbebouwing en de instandhouding van 
de waardevolle boerderijen. Wonen en kleinschalige bedrijvigheid moeten de kernfuncties van 
Behelp worden. Behoud van de agrarische sector is echter eveneens belangrijk. Behelp ligt in 
het buitengebied, waar landbouw de hoofdfunctie is. Indien mogelijk wordt gestreefd naar ver-
plaatsing van agrarische bedrijven naar locaties waar zij geen andere functies belemmeren. In 
het bebouwingslint en de kernrandzone wordt de Ruimte-voor-ruimteregeling (beëindigingsre-
geling) gestimuleerd en er zijn mogelijkheden voor dag- en verblijfsrecreatie. Eén intensieve 
veehouderij wil de bedrijfsvoering stoppen. Op de plaats van de varkensstallen kunnen met be-
hulp van de beëindigingsregeling twee woningen worden gerealiseerd.  
 
Als gevolg van de veranderingen in de landbouw (bedrijfsbeёindiging) staat de leefbaarheid van 
het platteland onder druk. De gemeente Asten wil de landbouw, binnen de kaders van het Re-
constructieplan De Peel, voldoende duurzame ontwikkelingsmogelijkheden bieden zodat sprake 
is van een gezonde en sterke sector die haar rol in het buitengebied (economische pijler, be-
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heerder van het landschap) kan blijven spelen. Tevens wil de gemeente Asten ruimte bieden 
voor nieuwe economische dragers in het landelijk gebied door combinaties mogelijk te maken 
tussen de landbouw en recreatie en toerisme, zorg, waterberging, streekproducten en natuur-
beheer. Een andere potentiële economische drager is het realiseren van nieuwe landgoederen. 
Initiatieven hiervoor worden getoetst aan de Nota Nieuwe Landgoederen van de Provincie 
Noord-Brabant. Ten westen van De Witte Bergen, aan de Korhoenweg, is een agrariër voorne-
mens een nieuw landgoed te realiseren. Het landgoed heeft een totale oppervlakte van 10 ha, 
waarvan 7,5 hectare wordt ingericht voor nieuwe natuur. De varkensstallen ter plaatse worden 
gesaneerd. Op het landgoed worden drie wooneenheden gebouwd.  
 
Op korte termijn wil de gemeente Asten starten met het project Duurzame Landbouw. Het doel 
van dit project is om via het instrument van vrijwillige kavelruil en het inzetten van gemeentelijke 
eigendommen onder andere te komen tot een betere verkavelingsstructuur binnen de land-
bouw. Voorts is de gemeente Asten van plan om in de tweede helft van 2008 de Ontwikkelings-
visie Glastuinbouw Asten op te stellen. 
 
Maatschappelijk vraagstuk Het kader 
Verminderen van de hoeveelheid bedrijfsbebou-
wing en de instandhouding van de waardevolle 
boerderijen in Behelp 

Ruimte-voor-ruimte-regeling (Gebiedsvisie Kern 
Heusden) 

Realiseren van duurzame ontwikkelingsmogelijk-
heden voor de landbouw 

Project Duurzame Landbouw 
(o.a. kavelruil) 

Structuurverbetering en ontwikkelingsruimte voor 
de glastuinbouw 

Ontwikkelingsvisie Glastuinbouw Asten 

Ontwikkelingsmogelijkheden voor intensieve vee-
houderij op duurzame locaties 

Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Asten 

Ruimte bieden voor nieuwe economische dragers Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Asten 
Toetsingskader Nota Nieuwe Landgoederen 
IDOP Heusden 
Nota Buitengebied in Ontwikkeling 

 
Landschap en natuur 
Het platteland rondom De Witte Bergen is gelegen in de Centrale Slenk. Dit is vanuit geologisch 
oogpunt een dalingsgebied. Het gebied maakte oorspronkelijk onderdeel uit van een groot ge-
bied dat zijn huidige verschijningsvorm te danken heeft aan het systematisch afgraven van 
hoogveen voor de turfwinning in de 19e eeuw. Door ontwatering met behulp van greppels, slo-
ten en genormaliseerde beken en gegraven waterlopen (Eeuwselse Loop) werd het mogelijk 
om het hele gebied toegankelijk te maken. Toen de turfwinning niet meer rendabel was en grote 
gebieden waren afgegraven, ging men over tot ontginning van de afgegraven delen. De aan-
vankelijk voor de landbouw waardeloze gronden, werden met kunstmest geschikt gemaakt als 
weiland en akker. 
 
Het bosgebied De Witte Bergen is een laaglandduin. In dit gebied heeft zandwinning plaatsge-
vonden en de huidige waterplas is daarvan het resultaat. Dit deel van het gebied is in het Re-
constructieplan De Peel aangeduid als Intensief Recreatief Gebied. Het kleinschalige zandland-
schap rondom De Witte Bergen kenmerkt zich nu door de aanwezigheid van kleine boscom-
plexen, lanen en houtwallen. 
In het huidige landschap kan onderscheid worden gemaakt tussen het noordelijke en drogere 
ontginningenlandschap langs de Eeuwselse Loop en het zuidelijke ontginningenlandschap van 
de veenderijen. Beide gebieden zijn grootschalige, functionele landschappen maar verschillen 
van karakter. Het noordelijke gebied rondom de Eeuwselse Loop is zeer open en de boerderijen 
liggen duidelijk zichtbaar in het open landschap. Deze openheid is van belang voor weidevo-
gels. Het zuidelijke deel kenmerkt zich door een kamerstructuur met forse lanen en brede hout-
wallen. De scheiding tussen het droge en natte grootschalige ontginningenlandschap wordt ge-
vormd door de Veluwsedijk. 
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Samenvattend kan gesteld worden dat het landschapsbeeld in het plangebied bepaald wordt 
door drie deelgebieden:  
 
1. Het kleinschalig dekzandlandschap De Witte Bergen/De Witte Vallei (dit gebied komt over-

een met het Intensieve Recreatieve Gebied); 
2. Het droge grootschalige ontginningenlandschap in het noordoostelijke gedeelte van het 

plangebied (langs de Eeuwselse Loop);  
3. Het natte grootschalige ontginningenlandschap in het zuidelijke gedeelte van het plange-

bied. 
 
 

 
Afbeelding 6: Landschapsstructuur op hoofdlijnen. 
 
De genoemde driedeling is in het landschap nog herkenbaar aanwezig en is ook de basis voor 
de gewenste landschapsontwikkeling. Door de eigenheid van de verschillende deelgebieden te 
benadrukken wordt het contrast en daarmee de herkenbaarheid versterkt. Tegelijkertijd is het 
van belang om zowel de ecologische als de economische relaties tussen de deelgebieden te 
versterken door middel van de aanleg van ecologische verbindingszones en recreatieve route-
structuren.  
 
In het bosgebied De Witte Bergen wisselen houtwallen, kleinere boscomplexen en akkerland 
elkaar af. De Witte Bergen bestaat uit gemengd bos dat naar het noorden toe steeds natter 
wordt. Het landbouwgebied ten zuiden van De Witte Bergen wordt scherp begrensd door het 
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Nationaal Park de Groote Peel. Daarnaast geven drie waterlopen (de Zuid-Willemsvaart, de Aa 
en de Eeuwselse loop) structuur aan het gebied. Ten westen van het plangebied ligt het dal van 
de Aa met daarin het projectgebied het Starkriet. In het project Starkriet gaan waterberging en 
de ontwikkeling van de natuurwaarden hand in hand.  
 
Het Starkriet, De Witte Bergen en De Groote Peel maken onderdeel uit van de Ecologische 
Hoofdstructuur. Het functioneren van deze EHS-gebieden kan worden verbeterd door ze met 
behulp van ecologische verbindingszones met elkaar te verbinden. Deze verbinding wordt ge-
realiseerd door middel van de aanleg van de ecologische verbindingszone langs de Eeuwselse 
Loop en de droge ecologische verbindingszone tussen Witte Bergen en De Groote Peel. Voor 
de natte ecologische verbindingszone zijn de volgende ecotypen en doelsoorten van belang: 
 
Ecotype Zwak zure lang-

zaamstromende 
bovenloop 

Wilgenstruweel Nat schraalgrasland 
en natte heide 

Poel en gebufferde 
poel 

Doelsoorten Vetje (vissoort) 
Bermpje (vissoort) 
Bandheidelibel (in-
sect) 

Wilde gagel (plant) 
Blauwborst (vogel) 

Gevlekte orchis 
(plant) 
Levendbarende 
hagedis (reptiel) 

Heikikker (amfibie) 

 
De Droge Ecologische Verbindingszone tussen Witte Bergen en De Groote Peel bestaat uit een 
houtsingel annex bosstrook. Voor de Ecologische Verbindingszone zijn de volgende ecotypen 
en doelsoorten van belang: 
 
Ecotype Loofbos van arme 

zandgronden met bij-
menging van Grove 
den 

Gebufferde poel 

Doelsoorten Boomblauwtje (insect) 
Behaarde rode bosmier 
(insect) 
Eekhoorn (zoogdier) 

Heikikker (amfibie) 
Gewoon veenmos 
(plant) 

 
Om de overgang van De Groote Peel naar het ontginningenlandschap te verzachten wordt aan 
de rand van De Groote Peel een natuurlijke buffer gerealiseerd met een oppervlakte van 70 ha. 
Om natuurontwikkeling door particulieren te bevorderen wil de gemeente het gebruik van bij-
voorbeeld de regeling ‘Nieuwe landgoederen’ benutten. Zoals beschreven zijn er plannen om 
aan de westkant van De Witte Bergen een nieuw landgoed te realiseren met een oppervlakte 
van 10 ha, waarvan 7,5 ha nieuwe natuur.  
 
Het landbouwgebied ten oosten van De Witte Bergen is aangeduid als foerageergebied voor 
ganzen. Dit houdt onder meer in dat er geen opgaande beplantingen zijn gewenst. In het gebied 
foerageren onder andere Taigaganzen en Grote zilverreigers. Het gebied ten westen van de 
Gezandebaan biedt door de beslotenheid ontwikkelingsmogelijkheden voor struweelvogels.  
 
Maatschappelijk vraagstuk Het kader 
Behoud/versterken landschappelijke kenmerken Diverse inrichtingsmaatregelen ( zie streefbeeld) 
Stimuleren natuurontwikkeling door particulieren Ruimte bieden voor gebruik van regeling ‘Nieuwe 

Landgoederen’. 
Versterken natuur en landschap in De Witte Ber-
gen 

Landschapsontwikkelingsplan De Peel 

Versterking van het functioneren van de Ecolo-
gische Hoofdstructuur 

Aanleg ecologische verbindingszones tussen 
Groote Peel, Witte Bergen en Starkriet 

Vergroten areaal Ecologische Hoofdstructuur Aanleg van nieuwe natuur 
Behoud / versterking van foerageergebied voor 
ganzen 

Behoud van openheid ten oosten van Gezande-
baan 
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Water 
De Witte Bergen en omgeving liggen in het Stroomgebied van de Aa. In dit gebied speelt van 
oudsher het probleem van wateroverlast in de beekdalen en op de overgang van de beekdalen 
naar de hogere gronden. Sloten, greppels, genormaliseerde beken en gegraven waterlopen 
(zoals de Eeuwselse Loop) voeren het water versneld af. Hierdoor doen piekafvoeren zich 
steeds vaker voor en neemt de kans op wateroverlast (overstromingen) toe.  
Een gebied dat specifiek is ingericht voor de opvang van waterberging is het Starkriet ten wes-
ten van De Witte Bergen. Zoals gezegd worden door het realiseren van de Ecologische Verbin-
dingszone (EVZ) langs de Eeuwselse Loop, De Groote Peel, De Witte Bergen en het Starkriet 
met elkaar verbonden. Dit heeft niet alleen een ecologische optimalisatie van het functioneren 
van de EHS tot gevolg. Ter plaatse van De Witte Bergen wordt, gekoppeld aan de Eeuwselse 
Loop een waterbergingsgebied gerealiseerd (25.000 m3). Door het realiseren van de EVZ en 
het waterbergingsgebied is het mogelijk om water in het gebied langer vast te houden en piek-
afvoeren tijdelijk te parkeren. 
  
Droogteschade aan natuurgebieden is op veel plaatsen in De Peel een probleem. Dit geldt ook 
voor Nationaal Park De Groote Peel. Grond- en oppervlaktewaterstanden voldoen niet aan de 
wensen van het huidige of toekomstige grondgebruik. Dit geldt zowel uit het oogpunt van land-
bouw als uit het oogpunt van natuur. 
Om verdroging van De Groote Peel tegen te gaan (en vernatting zoveel als mogelijk is te be-
vorderen) heeft het de voorkeur om de grondwaterstanden rondom het natuurgebied te verho-
gen. Dit moet echter wel in overeenstemming zijn met de grondgebruiksvormen die daar aan-
wezig zijn. Een sector binnen de landbouw die letterlijk met een relatief hogere grondwaterstand 
uit de voeten kan, is de rundveehouderij. De aanwezigheid en ontwikkeling van rundveehoude-
rijen in de zone rondom De Grote Peel heeft dan ook de voorkeur. Met het project Duurzame 
landbouw wordt aangestuurd op actieve kavelruil. 
 
Maatschappelijk vraagstuk Het kader 
Verminderen risico wateroverlast voor onder ande-
re de landbouw. 

Aanleg voorzieningen voor waterberging. 

Tegengaan droogteschade aan De Groote Peel. Maatregelen ter verhoging grondwaterpeil afge-
stemd op het landbouwkundig gebruik. 

Vergroten mogelijkheden voor rundveehouderij Project duurzame landbouw 
 
Landbouw 
Een belangrijke doelstelling in het Reconstructieplan De Peel is het bieden van ontwikkelings-
mogelijkheden voor duurzame landbouw. De gemeente Asten is een agrarische gemeente en in 
het gebied rondom De Witte Bergen bevindt zich in het beekdal van de Aa en het droge en nat-
te ontginningenlandschap een groot aantal landbouwbedrijven. De zones rondom De Witte Ber-
gen en De Groote Peel zijn aangewezen als extensiveringsgebied; het gebied tussen deze ex-
tensiveringsgebieden is aangewezen als verwevingsgebied. In het extensiveringsgebied wordt 
de intensieve veehouderij belemmerd in haar ontwikkeling. In het verwevingsgebied kunnen 
bestaande intensieve veehouderijen zich ontwikkelen op duurzame locaties. De gemeente As-
ten gaat, ten behoeve van de veehouderij, ruimhartig om met de geurnormen in het kader van 
de Wet geurhinder en veehouderij.  
De rundveehouderij is een grondgebonden vorm van landbouw. Het perspectief voor de rund-
veehouderij zal worden verbeterd door herverkaveling. Dit speelt met name in de zone rondom 
De Groote Peel waar een betere verkavelingsstructuur (landbouw) en een op deze vorm van 
grondgebruik afgestemde grondwaterstand (verdroging van De Groote Peel tegengaan) hand in 
hand moeten gaan. Middels het Project Duurzame Landbouw wil de gemeente Asten invulling 
geven aan genoemde doelstellingen en ambities. 
 
Ook voor de glastuinbouw gelegen tussen Heusden en Asten en ten oosten van Heusden, wil 
de gemeente Asten een optimale (ruimtelijke) structuur ontwikkelen. Daartoe zal zij in 2008 de 
Ontwikkelingsvisie Glastuinbouw Asten opstellen. 
 



Maatschappelijk vraagstuk 
 

254159.rm.230.R001/mp, revisie C1

Pagina 24 van 50

 

 

In het kader van de verbrede landbouw wil de gemeente Asten mogelijkheden bieden voor 
nieuwe economische dragers in het landelijk gebied. Dit kan betrekking hebben op functiever-
andering (VAB’s, landgoederen) maar ook op functieverbreding (combinaties van landbouw met 
recreatie, zorg, water en natuurbeheer). Dergelijke ontwikkelingsmogelijkheden zullen ook pla-
nologisch (bestemmingsplan buitengebied) mogelijk moeten worden gemaakt. In het extensive-
ringsgebied maakt één bedrijf gebruik van de verplaatsingsregeling intensieve veehouderij. 
 
Maatschappelijk vraagstuk Het kader 
Zonering van de landbouw, behoud ontwikkelings-
ruimte voor de veehouderij 

Extensiveringsgebied en  verwevingsgebied 
 

Verplaatsing intensieve veehouderijen uit extensi-
veringsgebied natuur 

VIV-regeling 

Realiseren van duurzame ontwikkelingsmogelijk-
heden voor en structuurverbetering van de land-
bouw. 

Project Duurzame Landbouw 
(o.a. kavelruil) 

Structuurverbetering en ontwikkelingsruimte voor 
de glastuinbouw 

Ontwikkelingsvisie Glastuinbouw Asten 

Nieuwe economische dragers voor agrarische 
bedrijven 

Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Asten 
(o.a. functieverbreding, VAB’s, nieuwe landgoe-
deren) 

Ontwikkelingsmogelijkheden voor intensieve vee-
houderij op duurzame locaties 

Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Asten 

 
Recreatie en toerisme 
Het Nationaal Park De Groote Peel is voor de gemeente Asten een belangrijke recreatieve 
trekpleister. De Groote Peel is echter vanaf het grondgebied van de Gemeente Asten bewust 
beperkt toegankelijk. Het zwaartepunt van recreatief medegebruik ligt voor De Groote Peel bij 
Bezoekerscentrum Mijl op Zeven, aan de zuidzijde van het Nationaal Park De Groote Peel. In 
het Landschapsontwikkelingsplan De Peel is het thema ‘Peelspiegel’ uitgewerkt. De Peelspiegel 
moet invulling geven aan het idee dat vanuit de zijde van de Gemeente Asten de Groote Peel, 
ondanks de beperkte toegankelijkheid, toch beleefd moet kunnen worden.  
 
Het deelgebied De Witte Bergen (dekzandlandschap) is in het Reconstructieplan De Peel aan-
geduid als intensief recreatief gebied. In het Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente 
Asten is het gebied aangeduid als recreatief ontwikkelingsgebied. Het intensieve recreatieve 
gebied heeft momenteel voornamelijk een landbouwkundige functie, afgewisseld met bos. Er 
zijn reeds verschillende recreatievoorzieningen aanwezig. Het betreft: 
• 9-holes par 3 golfbaan ’t Woold; 
• Pension/Gasterij ’t Woold; 
• Manege De Witte Vallei; 
• Bos en recreatiegebied De Witte Bergen (inclusief viswater); 
• Minicamping De Peel. 
 
In deze zone is sprake van ontwikkelingsmogelijkheden voor toeristisch-recreatieve bedrijven. 
In het deelgebied De Witte Bergen spelen de volgende ontwikkelingen (zie afbeelding 7): 
 
1. Golfbaan ‘t Woold 
Langs de Gezandebaan, aan de noordkant van De Witte Bergen en grenzend aan de huidige 
golfbaan, zijn plannen in voorbereiding voor de realisatie van de 18-holes golfbaan ’t Woold 
(NGF-A status). Deze status staat voor een volwaardige 18-holes baan waarop nationale en 
internationale wedstrijden kunnen worden gespeeld. Het project omvat naast de realisatie van 
een 18-holes golfbaan de volgende onderdelen welke onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: 
• De realisatie van een natte ecologische verbindingszone, ook buiten het terrein van de golf-

baan (op het terrein van de golfbaan wordt 1,5 ha van de Ecologische Verbindingszone 
Eeuwselse Loop gerealiseerd en buiten de golfbaan 9,8 ha); 

• De realisatie van een regionale waterberging (25.000m3); 
• Het herinrichten van de bestaande 9-holes par-3 golfbaan; 
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• Het ontwikkelen van nieuwe natuur in het kader van de EHS-saldobenadering en in het ka-
der van het provinciaal compensatiebeleid buiten de golfbaan. 

 
De bestaande golfbaan vormt in de nieuwe situatie het centrale gedeelte voor de totale golf-
baan en bestaat uit een driving range, clubhuis, parkeervoorzieningen en een 9 holes par-3 oe-
fenbaan. Voor dit gebied is een herinrichting en uitbreiding noodzakelijk mede vanwege een 
toename van het aantal parkeerplaatsen. Deze uitbreiding van 2 hectare ligt in gebied met 
landschappelijke en ecologische waarden (met name foerageergebied voor ganzen) en valt 
binnen de RNLE. Tevens vindt door de aanleg van drie holes in een bestaand bosperceel aan-
tasting van de EHS plaats. 
 
Op basis van de Wet geurhinder en veehouderij worden recreatieterreinen, met uitzondering 
van gebouwen waar mensen verblijven, niet als stankgevoelig object beschouwd. Holes op een 
golfbaan zijn dus niet als stankgevoelig aan te merken. De gemeente Asten gaat met betrekking 
tot geurhindercontouren in het buitengebied uit van de landelijk geldende norm van 14 odeu-
runits. De locatie van het clubhuis wordt op deze norm beoordeeld. De nieuwe golfbaan staat 
de ontwikkeling van agrarische bedrijven tot duurzame locatie niet in de weg 
 
2. Landschapscamping 
Grenzend aan de manege en het bosgebied De Witte Bergen wordt een nieuwe landschaps-
camping gerealiseerd. Deze camping krijgt ongeveer 80 standplaatsen, heeft een ruime, groene 
en landschappelijke opzet en wordt ingepast in de bosrijke omgeving. De ondernemer over-
weegt daarnaast deze camping zodanig in te richten dat er sprake is van een recreatief knoop-
punt/recreatieve poort.  
 
Als invulling gegeven wordt aan deze poortfunctie dan zal tenminste een ruime parkeerplaats 
worden gerealiseerd welke als vertrekpunt kan fungeren voor fietsers, wandelaars en ruiters die 
De Groote Peel willen ontdekken. Voorts kan, mogelijk gekoppeld aan een horecavoorziening, 
informatie worden verstrekt aan recreanten die de directe omgeving of De Peel willen bezoeken 
en ontdekken.  
 
3. Bed & Breakfast Klook 
Er is sprake van een initiatief om aan de Gezandebaan  een Bed & Breakfast te gaan exploite-
ren. Dit initiatief past in het toeristisch-recreatief beleid van de gemeente Asten. Het maximaal 
aantal toegestane bedden is tien. 
 
4. Groepsaccommodatie 
Aan de Gezandebaan is tevens sprake van een initiatief om een groepsaccommodatie te ont-
wikkelen. 
 
5. Recreatieve ontwikkelingen in Behelp 
Minicamping De Peel in Behelp heeft uitbreidingsplannen. Daarnaast zal, zoals reeds beschre-
ven, een intensieve veehouderij de deuren sluiten om met behulp van de ruimte-voor-ruimte 
regeling twee woningen te realiseren. Dit komt de landschappelijke en dus recreatieve aantrek-
kelijkheid van Behelp ten goede. 
 
6. Extensieve recreatie 
Het landbouwgebied tussen De Groote Peel en De Witte Bergen (het droge en natte grootscha-
lige ontginningenlandschap) heeft in het Reconstructieplan De Peel voor een groot deel de 
aanduiding Kansrijk Extensief Recreatief Landelijk Gebied gekregen. Vanuit de optiek van land-
schap en cultuurhistorie en/of de nabijheid van aantrekkelijke natuurgebieden als de Groote 
Peel is dit voor recreanten een aantrekkelijk landelijk gebied. Dit zijn tevens kansrijke gebieden 
voor extensieve en kleinschalige intensieve bedrijvigheid (recreatief medegebruik). Een aantal 
agrariërs in het plangebied is op zoek naar alternatieve inkomstenbronnen ter aanvulling op of 
vervanging van de agrarische activiteiten (agro-toeristische ontwikkelingen). Aan de Kokmeeu-
wenweg is reeds een zorgboerderij aanwezig en aan de Achtermijterbaan wordt een zorgboer-
derij gerealiseerd. Daarnaast is hier ruimte voor de ontwikkeling van verschillende routestruc-
turen.  
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Maatschappelijk vraagstuk  Het kader 
Beleving De Groote Peel versterken, invulling ge-
ven aan de Peelspiegel 

Inrichtingsmaatregelen (zie streefbeeld) 

Ruimte bieden voor ontwikkelingsmogelijkheden 
van de recreatieve bedrijven 

Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Asten 
cq nieuwe bestemmingsplannen (postzegelplan-
nen) voor de individuele projecten.  

Ruimte bieden voor agro-toeristische ontwikkelin-
gen en recreatief medegebruik van agrarische 
bedrijven 

Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Asten 

Verbeteren recreatieve verbindingen tussen deel-
gebieden 

Ontwikkelen routestructuren 

 
 
3.3 Aanleiding toepassing EHS-Saldobenadering 
In hoofdstuk 1 (Inleiding) is al aangegeven dat de aanleiding voor het opstellen van de Ge-
biedsvisie De Witte Bergen tweeledig is: 
 
• de aantasting van de EHS/GHS door de realisatie van de nieuwe golfbaan; 
• de aanduiding van De Witte Bergen en omgeving als Intensief Recreatief Gebied in het Re-

constructieplan De Peel. 
 
Voor de ontwikkeling van Golfbaan ’t Woold in noordwestelijke richting worden bestaande na-
tuurwaarden aangetast (drie holes in de EHS/GHS/overig bos- en natuurgebied). Dit is een be-
langrijk knelpunt in relatie tot de uitbreiding van de golfbaan. Echter, deze uitbreiding in noord-
westelijke richting en daarbij de aanleg van drie holes in bestaand bosgebied, is zeer uitgebreid 
afgewogen. In de ogen van de provincie Noord-Brabant, de gemeente Asten en Green Valley 
Resort B.V. is de gekozen uitbreidingsrichting de meest optimale en wel om de volgende rede-
nen: 
 
• De locatie sluit aan bij het bestaande bos- en recreatiegebied De Witte Bergen. 
• Uitgangspunt is, mede op aandringen van de Provincie Noord-Brabant, dat er een directe 

verbinding tussen de huidige en het nieuwe gedeelte van de golfbaan blijft bestaan. De golf-
baan vormt één bedrijf en dit moet zowel ruimtelijk als functioneel duidelijk zijn. Daarnaast 
bevindt het clubgebouw zich voor de huidige en de nieuwe golfbaan aan de oostzijde van de 
Gezandebaan, op het perceel van de huidige golfbaan. Een ontwikkeling vanuit de bestaan-
de golfbaan naar de noordwestzijde van de Gezandebaan is alleen mogelijk als een gedeel-
te van het bosgebied  wordt benut als golfbaan waardoor het mogelijk wordt om het daar-
achter gelegen beekdal met agrarische gronden (zonder natuurwaarden) te kunnen berei-
ken.  

• Vanuit de provincie Noord-Brabant, de gemeente Asten, de initiatiefnemers, het IVN, het 
waterschap Aa en Maas en de BMF kwam uitdrukkelijk het verzoek om de golfbaan niet ten 
zuiden of ten oosten van de bestaande golfbaan te realiseren, maar juist ten noordwesten 
van de Gezandebaan. Dit vanwege de nabije aanwezigheid van de Groote Peel en de mo-
gelijke negatieve invloeden van de nieuwe golfbaan op dit natuurgebied. Tevens is het de 
wens van de Provincie Noord-Brabant om de realisatie van een golfbaan zo veel mogelijk 
buiten het leefgebied van ganzen te situeren (gelegen ten oosten van de bestaande golf-
baan).  

• Vanuit concurrentieoogpunt is uitbreiding in noordwestelijke richting de beste oplossing. In-
dien niet gekozen wordt voor drie holes in het bosgebied, ontstaat een onsamenhangende 
en kwalitatief mindere baan terwijl men nu juist een kwalitatief volwaardige 18-holes baan wil 
ontwikkelen met de NGF-A-status. De baan wordt kwalitatief minder omdat de afstand tus-
sen de holes onderling en tussen de holes en de overige voorzieningen dan te groot wordt. 

 
Al ten tijde van het opstellen van Reconstructieplan De Peel is een keuze gemaakt voor de af-
bakening van het gebied waar de bestaande golfbaan zich verder kan ontwikkelen. Uit het oog-
punt van reële planvorming is uitgegaan van de destijds beschikbare gronden. Deze afbakening 



Maatschappelijk vraagstuk 
 

254159.rm.230.R001/mp, revisie C1

Pagina 27 van 50

 

 

is tevens de basis geweest voor onderzoeken (MER, bestemmingsplan e.d.) die zijn uitgevoerd. 
Overigens is ook het te ontwikkelen landgoed geen optie voor de golfbaan omdat de eigenaar 
de gronden niet wil verkopen en voor landgoedontwikkeling kiest. 
 
Volgens het streekplan van de provincie Noord-Brabant  is een golfbaan in de GHS niet moge-
lijk. Echter, de gewenste ontwikkeling van de golfbaan kan worden gecombineerd met nog te 
realiseren doelen uit het Reconstructieplan De Peel. In totaliteit levert het plan voldoende plus-
punten op die opwegen tegen het verlies van enkele ha EHS welke elders, bij voorkeur op het 
terrein van de golfbaan, gecompenseerd zullen worden. Omdat de verwachting is dat door de te 
nemen maatregelen in de ruime omgeving van de golfbaan de omvang van de EHS toeneemt 
en de EHS ook beter gaat functioneren (zie ook hoofdstuk 5), is de toepassing van de EHS-
Saldobenadering gerechtvaardigd. 
 
 
3.4 Afbakening van het plangebied 
In het Reconstructieplan De Peel is het gebied De Witte Bergen in de gemeente Asten aange-
wezen als ‘Intensief Recreatief gebied’. In en rondom De Witte Bergen is sprake van een aantal 
ontwikkelingen op toeristisch-recreatief gebied. Maar ook op het gebied van de landbouw, land-
schap, natuur en water bestaan er knelpunten en plannen. Vanuit dit oogpunt vraagt het recon-
structieplan om een integrale gebiedsvisie.  
 
Ook vanuit de EHS-saldobenadering is het opstellen van deze gebiedsvisie noodzakelijk. Bij 
één van de beoogde recreatieve ontwikkelingen (Golfbaan ’t Woold) is namelijk sprake van de 
aantasting van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Deze tweeledige noodzaak voor het op-
stellen van een gebiedsvisie is reeds verwoord in hoofdstuk 1.  
 
Om voeling te krijgen met het Intensief Recreatief Gebied De Witte Bergen en omgeving is in 
paragraaf 3.1 allereerst een groter gebied in ogenschouw genomen. Op het schaalniveau van 
De Peel is aan de hand van de sectoren sociaal-economische vitaliteit, landschap en natuur, 
water, landbouw en recreatie en toerisme het maatschappelijk vraagstuk (huidige situatie en 
problematiek) op hoofdlijnen beschreven. 
 
Vervolgens is in paragraaf 3.2 afgedaald naar het Intensief Recreatief Gebied De Witte Bergen 
en omgeving. Aan de hand van de genoemde sectoren is het maatschappelijk vraagstuk meer 
in detail beschreven. Afsluitend is per sector in tabelvorm het maatschappelijk vraagstuk sa-
mengevat en zijn de kaders benoemd die een oplossing moeten bieden voor de beschreven 
knelpunten. In het volgende hoofdstuk worden de sectorale maatschappelijke vraagstukken en 
knelpunten en de per sector voorgestelde oplossingen samengesmeed tot één integraal streef-
beeld. Alvorens het streefbeeld te kunnen beschrijven moet bepaald worden op welk plange-
bied dit streefbeeld betrekking heeft.  
 
Het plangebied 
Voor Heusden, waaronder Behelp, is door de gemeente Asten de ‘Gebiedsvisie Kern Heusden’ 
opgesteld. Tevens zal de gemeente Asten voor de glastuinbouw die zich met name ten oosten 
van Heusden en tussen Heusden en Asten bevindt, de ‘Ontwikkelingsvisie Glastuinbouw Asten’ 
opstellen. Daarom wordt de noordelijke grens van het plangebied juist ten zuiden van Heusden 
c.q. het glastuinbouwgebied gelegd. Voor deze gebieden is immers reeds een gebiedsvisie op-
gesteld c.q. wordt een ontwikkelingsvisie opgesteld. Omdat de ontwikkelingen, die zich in Be-
help voordoen en worden voorgestaan, een relatie (kunnen) hebben met het Intensief Recrea-
tief Gebied De Witte Bergen (bedrijfsbeëindiging, nieuwe functies, kleinschalige recreatiebedrij-
ven, bedrijven aan huis), wordt Behelp wel in het plangebied opgenomen.  
 
Aan de noordoostzijde vormt de Meijelseweg de grens van het plangebied. De Meijelseweg 
doorsnijdt het droge ontginningenlandschap dat tevens foerageergebied voor ganzen is. Dit foe-
rageergebied strekt zich dus aan twee zijden van de Meijelseweg uit en dient zo open mogelijk 
te blijven om de ganzen te kunnen laten fourageren in een gebied waar ze zo min mogelijk last 
van predatoren hebben. Omdat aan de noordoostzijde van de Meijelseweg geen specifieke 
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maatregelen worden voorgesteld, wordt de Meijelseweg als noordoostelijke grens van het plan-
gebied gehanteerd. 
 
Als de zuidoostelijke grens van het plangebied wordt de harde rand van het Nationaal Park De 
Groote Peel genomen. In De Groote Peel worden geen maatregelen voorgesteld. In het plan-
gebied kunnen maatregelen wel effect hebben op De Groote Peel (maatregelen in het kader 
van de Peelspiegel, maatregelen die verdroging in De Groote Peel tegengaan, extra buffer tus-
sen De Groote Peel en het ontginningenlandschap). 
 
Als westelijke grens van het plangebied wordt de rand van het beekdal van de Aa c.q. het Star-
kriet gehanteerd. Dit is tevens de grens met de gemeente Someren. De maatregelen die wor-
den voorgesteld hebben betrekking op De Witte Bergen en de landbouwgebieden ten oosten 
van het beekdal van de Aa. De Eeuwselse Loop verbindt De Groote Peel, De Witte Bergen en 
het Starkriet met elkaar. Het Starkriet heeft naast een natuurfunctie ook een waterbergende 
functie in geval van piekafvoeren maar deze laatste functie krijgt de EVZ de Eeuwselse Loop 
ook. 
 
Op de volgende bladzijde is de begrenzing van het plangebied. Voor dit plangebied zal in het 
volgende hoofdstuk het integrale streefbeeld worden beschreven en gevisualiseerd. 
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1. Golfbaan ’t Woold 
2.  Landschapscamping 
3. Bed & Breakfast 
4. Groepsaccommodatie 
5. Recreatieve ontwikkeling in Behelp 
6. Landgoedontwikkeling 
7. Droge ecologische verbindingszone 
8. Natte ecologische verbindingszone 
9. Nieuwe natuur (buffer) 
 
Afbeelding 7:  De begrenzing van het plangebied. 
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4 Streefbeeld 

Zoals in het voorgaande is beschreven, worden in het plangebied verschillende doelen tot ont-
wikkeling gebracht: doelen met betrekking tot sociaal-economische vitaliteit, landbouw, natuur, 
water en recreatie. Bij de beschrijving van het streefbeeld wordt, gebaseerd op de beleidsmati-
ge speerpunten, de volgende gebiedsindeling gehanteerd: 
• Het Intensief Recreatief Gebied De Witte Bergen; 
• Het landbouwgebied (extensiveringsgebied en verwevingsgebied); 
• Het Nationaal Park De Groote Peel. 
 
Het Intensief Recreatief Gebied De Witte Bergen 
In het noordwesten van het plangebied ligt het deelgebied dat in het Reconstructieplan is aan-
geduid als Intensief Recreatief Gebied De Witte Bergen. In het Bestemmingsplan Buitengebied 
van de gemeente Asten is het gehele gebied ten noordwesten van de Gezandebaan tot Behelp 
aangeduid als recreatief ontwikkelingsgebied.  
De Witte Bergen maakt onderdeel uit van het dekzandlandschap en heeft een kleinschalig ka-
rakter. Naast het grotere bosgebied van De Witte Bergen wisselen houtwallen, kleinere 
boscomplexen en akkerland elkaar af. Het bosgebied bestaat uit gemengd bos dat vanaf het 
zuiden naar de noordelijke rand steeds natter wordt. Het bos wordt momenteel met name door 
wandelaars als recreatiegebied gebruikt. De zandwinplas in het bosgebied wordt gebruikt als 
visvijver. Het noorden van het plangebied wordt begrensd door Behelp.  
 

 
Begrenzing van het intensief recreatief gebied door De Behelp. 
 
Het kleinschalige landschap biedt een prima kader voor de inpassing van nieuwe recreatieve 
ontwikkelingen zoals de voorgestelde golfbaan, camping en recreatieve poort en de ontwikke-
ling van het nieuwe landgoed. De toekomstige afwisseling van open en besloten ruimten biedt 
een mooi decor voor de recreant en een kader waar ontwikkelingen kunnen worden ingepast 
zonder dat dit een aantasting is voor het landschap. Het huidige landschap biedt een goede 
basis, maar kan worden versterkt. Bij nieuwe ontwikkelingen is het noodzaak ook een bijdrage 
aan het landschap te leveren. Dit kan door nieuwe landschapselementen aan te leggen, zoals 
nieuwe houtwallen of boscomplexen. Maar ook bij de herontwikkeling van boerenerven kan bij-
voorbeeld het opnieuw aanplanten van erfbeplanting een gewenste maatregel zijn. Door aan de 
kernrandzone van Behelp houtwallen en erfbeplanting toe te voegen, wordt de opnamecapaci-
teit voor nieuwe woningen c.q. kleinschalige bedrijvigheid vergroot. In het gebiedscontract in het 
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kader van het Landschapsontwikkelingsplan wordt in dit gebied prioriteit gegeven aan het ver-
sterken van natuur en landschap.  
 

  
Afwisseling van open ruimten en boscomplexen. 

 
Nieuwe functies als de golfbaan in combinatie met natuurontwikkeling en het nieuw te ontwikke-
len landgoed bieden door inpassing van kleinschalige groene en blauwe elementen prima mo-
gelijkheden om het kleinschalige karakter te versterken. In de golfbaan wordt onderscheid ge-
maakt in een nat en droog gedeelte. Op het terrein van de golfbaan wordt 1, 5 hectare van de 
Ecologische Verbindingszone langs de Eeuwselse Loop en een waterberging (25.000 m3) ge-
realiseerd. Daarnaast wordt voor de realisatie van de golfbaan landbouwgrond omgezet naar 
schraal grasland en heide en worden opnieuw hoogteverschillen aangebracht. Met deze maat-
regelen sluit het voorgestelde plan voor de golfbaan goed aan bij de oorspronkelijke opbouw 
van het landschap. De ligging van de drie holes in het bos zorgt ervoor dat verschillende land-
schappen binnen één recreatieve functie met elkaar worden verbonden. Ook in Behelp is ruimte 
voor nieuwe functies, waaronder ook rode functies. Nieuwe bebouwing moet wel landschappe-
lijk worden ingepast en samengaan met de versterking van de groene structuur. 
 
Bij het zoeken naar areaal voor nieuwe natuur worden niet de open plekken in het bos ingevuld, 
maar nieuwe bosgebieden en houtwallen worden zodanig toegevoegd dat de grotere open ge-
bieden (in het kleinschalige landschap) worden verkleind. Zo wordt het ‘kamer-idee’ versterkt en 
wordt een netwerk van stapstenen en ecologische verbindingen gerealiseerd.  
Ecologische meerwaarde kan eveneens worden gerealiseerd door de Eeuwselse Loop in dit 
gebied vaker door bos te laten stromen. Voorgesteld wordt daarom op enkele plaatsen aan 
weerszijden van het water bos aan te planten. Op deze plekken is een afwisseling van steile 
oevers en verlaagde oevers (overstroming) een goede oplossing. Het aanbrengen van deze 
gradiënten zorgt voor een afwisselend landschap en een grotere biodiversiteit. Per saldo levert 
dit een meerwaarde op ten opzichte van de huidige natuurwaarden. 
 

 
Mogelijke toekomstige doorsnede van de Eeuwselse Loop aan de westkant van de  

intensieve recreatiezone, nabij de inloop in de Aa. 
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Vanuit de kern Heusden zijn er verschillende uitvalswegen naar het intensieve recreatieve ge-
bied. Het gebied is goed ontsloten, zowel voor auto’s, fietsers als wandelaars. Een mogelijk 
nieuw aan te leggen pad is een verlenging van de Kalkweg (gemeente Someren) langs de 
Eeuwselse Loop, zodat deze aansluit op de padenstructuur op het toekomstige landgoed. 
Daarnaast wordt het schouwpad langs de Eeuwselse Loop opengesteld voor wandelaars. 
Hiermee wordt voldaan aan de vraag naar meer wandelroutes.  
In het deel van het recreatief ontwikkelingsgebied, dat tevens is gezoneerd als verwevingsge-
bied, kunnen bestaande intensieve veehouderijen zich ontwikkelen op duurzame locaties.  
 

  
Mogelijkheden voor recreatie in het gebied. 
 
Het landbouwgebied 
In de zone tussen het intensief recreatief gebied en het Nationaal Park De Groote Peel staat de 
landbouw centraal. Deze zone is grotendeels aangeduid als verwevingsgebied. De zones rond-
om De Groote Peel en De Witte Bergen zijn aangeduid als extensiveringsgebied (zie ook af-
beelding 4). In verwevingsgebied heeft de intensieve veehouderij ontwikkelingsmogelijkheden 
op duurzame locaties. In extensiveringsgebied wordt de intensieve veehouderij beperkt in haar 
ontwikkeling. Naast deze beleidsmatige tweedeling is in deze zone ook sprake van een land-
schappelijke tweedeling. Zoals op afbeelding 5 staat aangegeven, is het noordelijke gedeelte te 
bestempelen als droog grootschalig ontginningenlandschap. Het zuidelijke deel behoort tot het 
natte grootschalige ontginningenlandschap. Zowel de beleidsmatige indeling als deze land-
schappelijke indeling hebben invloed op de toekomstige, gewenste ontwikkelingen in het ge-
bied.  
 
Aan de noordzijde van het plangebied en oostelijk van De Witte Bergen ligt het droge groot-
schalige ontginningenlandschap. Het droge grootschalige ontginningenlandschap is een open, 
grootschalig en rationeel ingericht landbouwgebied. Het gebied is een functioneel agrarisch 
landschap met grote bedrijven en weinig weg- en erfbeplanting. Het gebied wordt in het zuiden 
scherp begrensd door het natuurgebied De Groote Peel. Deze rigide overgang past bij het rati-
oneel vormgegeven ontginningenlandschap. Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd 
door de Meijelseweg. Deze weg wordt begeleid door laanbeplanting; de groene omlijsting van 
deze weg kan echter op enkele plaatsen nog versterkt worden. 
Het droge ontginningenlandschap wordt in de winter gebruikt als foerageergebied voor ganzen 
die in de Groote Peel rusten en is aangeduid als weidevogelgebied. Dit houdt onder meer in dat 
het gebied zoveel mogelijk open gehouden moet worden. Opgaande beplantingen zijn niet ge-
wenst. Om de openheid van het gebied te behouden en te versterken is het aan te bevelen om-
schakeling naar veehouderij (rundvee) te stimuleren waarbij uitgegaan wordt van een lagere 
veedichtheid per hectare en een vergroting van de huidige percelen. Wel is er ruimte om bij-
voorbeeld langs de Eeuwselse Loop wilgen/gagelstruweel te realiseren met regelmatig af te 
zetten elzen en berken.  
 
Door de ontwikkeling van de golfbaan ontstaat de mogelijkheid om ook in het noordelijke deel 
van het droge grootschalige ontginningenlandschap de Ecologische Verbindingszone de Eeuw-
selse Loop tot ontwikkeling te brengen. Deze ecologische verbindingszone verbindt De Groote 
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Peel, via De Witte Bergen, met het Starkriet en is gericht op onder andere weidevogels (gan-
zengebied), struweelvogels (Roodborsttapuit, Blauwborst), de Heikikker en Levendbarende ha-
gedis, Dagvlinders en Libellen, Dopheide, Ronde- en Kleine zonnedauw en Drijvende water-
weegbree.  
Doordat de Eeuwselse Loop in het verleden gegraven is voor de ontwatering van De Peel ver-
schilt zij van karakter met de Aa, die een grilliger verloop kent. Om recht te doen aan de origine-
le functie van de Eeuwselse Loop en het bijbehorende ontginningenlandschap wordt aanbevo-
len de huidige rechtlijnige ligging van deze watergang te handhaven. 
 
Voor de inrichting van de Ecologische Verbindingszone de Eeuwselse Loop wordt aangesloten 
bij het inrichtingsplan zoals dat samen met Brabants Landschap is opgesteld. In de toekomstige 
situatie zal de Eeuwselse Loop niet meer in het landschap verborgen liggen, maar laten beplan-
tingsstructuren de watergang zien. Het profiel zal in het droge grootschalige ontginningenland-
schap een ander karakter krijgen dan bij de doorsnijding van de dekzandrug ter plaatse van De 
Witte Bergen. In het droge grootschalige ontginningenlandschap vormen wilgen en gagel een 
groene slinger door het open weidevogelgebied. Bij de inrichting van de ecologische verbin-
dingszone moet ook een verbinding worden gelegd met het bosje tussen de Meijelseweg en de 
Eeuwselse Loop. Om de functie als foerageergebied voor weidevogels te kunnen behouden is 
het bij beheer en onderhoud van belang dat het struweel kort wordt gehouden. Bij het passeren 
van de Gezandebaan steekt de waterloop door de natte laagte van Golfbaan ’t Woold waar het 
natuurlijke karakter breed is opgezet. Het vormt de overgang naar de ligging van de waterloop 
in de dekzandrug waar de oeverbeplanting door de aanleg van bosgebiedjes een meer besloten 
karakter krijgt, passend bij het kleinschalige gebied. Op het terrein van de golfbaan heeft de 
Eeuwselse Loop ten behoeve van de recreatieve beleving een meer meanderend karakter ge-
kregen. De winst ten aanzien EHS/GHS is gelegen in de omvorming van de strakke, gegraven 
Eeuwselse Loop naar een meer natuurlijke vormgeving en een verbreding van ‘het dal van de 
waterloop’ naar 25 meter. Zowel de kwantiteit als de kwaliteit (landschappelijk, biodiversiteit) is 
hiermee gediend. De ecologische verbindingszone krijgt de bestemming ‘natuur’. 
 
 

 
De bestaande beek: nauwelijks waarneembaar. 

 

 
Toekomstige doorsnede van de Eeuwselse Loop. 

 
Ten zuiden van de Veluwsedijk wordt het natte grootschalige ontginningenlandschap geken-
merkt door grote kamers en grote percelen die worden omzoomd door laanbeplanting en brede 
houtwallen. Het gebied is grotendeels in gebruik door grootschalige landbouwbedrijven, vooral 
rundveehouderijen. De zuidelijke verkavelingsstructuur heeft de verkavelingsrichting van de 
oude veenderijen overgenomen. 
 
De zone langs de Vaalbaan richting De Witte Bergen is in het Reconstructieplan De Peel aan-
geduid als Droge Ecologische Verbindingszone. De inrichting van deze droge EVZ vormt, sa-
men met het realiseren van duurzame ontwikkelingsmogelijkheden voor en structuurverbetering 
van de landbouw, onderdeel van het project Duurzame Landbouw. De droge verbindingszone is 
minimaal 25 meter breed. Een bredere zone met enkele stapstenen heeft meer effect. Bosbe-
wonende soorten kunnen dan beter migreren tussen De Witte Bergen en De Groote Peel. De 
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natuurlijke boomsoorten zijn Zomereik, Zachte berk, Ruwe berk en, in een kleiner aandeel, 
Grove den. Extra robuuste aanleg zorgt voor toename van het areaal natuur.  
 
De huidige grote kamers blijven behouden. Met uitzondering van de droge EVZ hoeft er geen 
extra beplanting te worden toegevoegd. Wel wordt voorgesteld om de grote kamer, aan de 
noordkant van dit deelgebied en grenzend aan het droge ontginningenlandschap te verkleinen 
door extra laanbeplanting aan te brengen. Op deze manier wordt het contrast tussen de kamer-
structuur van het natte grootschalige ontginningenlandschap en de openheid van het droge 
grootschalige ontginningenlandschap versterkt.  
 
De aanwezige boerderijen en stallen zijn door de laanbeplanting en groenstructuren opgeno-
men in het landschap. Voorgesteld wordt daarom om in deze zone geen erfbeplanting toe te 
passen, of althans, het toepassen van erfbeplanting niet te stimuleren.  
In het natte grootschalige ontginningenlandschap heeft de versterking/uitbreiding van de rund-
veehouderij de voorkeur. Meer rundveehouderijen c.q. grotere rundveehouderijen hebben tot 
gevolg dat het gebied verkleurt van bouwland naar grasland wat ten goede komt aan de open-
heid van het landschap. Eén van de doelen in het landschap rondom De Groote Peel is het te-
rugdringen van de verdroging. Om verdroging te voorkomen moet het waterpeil meer kunnen 
variëren. Rundveebedrijven zijn minder gevoelig voor variaties van het waterpeil dan akker-
bouwbedrijven. Ook om deze reden zou versterking, maar tegelijkertijd ook extensivering, van 
de rundveehouderijen in deze zone moeten worden gestimuleerd door middel van het hanteren 
van een lagere veedichtheid per hectare.  
 
Zowel het droge als het natte grootschalige ontginningenlandschap binnen het plangebied heb-
ben in het Reconstructieplan De Peel voor een groot deel de aanduiding Kansrijk Extensief Re-
creatief Landelijk Gebied gekregen. Vanuit de optiek van landschap en cultuurhistorie en/of de 
nabijheid van aantrekkelijke natuurgebieden is dit een voor recreanten aantrekkelijk landelijk 
gebied. Dit zijn kansrijke gebieden voor kleinschalige recreatieve voorzieningen. Daarnaast is 
hier ruimte voor het optimaliseren van verschillende routestructuren. 
 

  
De leegte van het grootschalige ontginningslandschap en de begrenzing met de Peel. 

 
Nationaal Park De Groote Peel 
Nationaal Park De Groote Peel is een uniek natuurgebied en bezit een grote aantrekkingskracht 
op natuurliefhebbers en recreanten. Het unieke karakter van De Groote Peel vraagt echter ook 
om bescherming. Met de natuurwaarden van De Groote Peel zal zowel in het natuurgebied als 
daarbuiten rekening moeten worden gehouden. Het realiseren van een extra buffer aan de 
noordzijde van De Groote Peel met een oppervlakte van 70 ha past in deze gedachte. 
 
De zone direct ten noorden van De Groote Peel wordt in het Reconstructieplan De Peel ook wel 
de Peelspiegel genoemd. De Groote Peel is vanaf de noordzijde beperkt toegankelijk; buiten 
het broedseizoen kunnen wandelaars vanaf deze zijde het gebied in. Het is de bedoeling dat De 
Groote Peel vanaf deze zijde in de toekomst meer beleefd kan worden. Om de beleving te ver-
sterken kunnen op enkele markante punten, grenzend aan De Groote Peel, uitzichttorens wor-
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den geplaatst. Daarnaast zouden op deze plaatsen fietsvoorzieningen (stallingen, zitgelegen-
heid) kunnen worden gerealiseerd en kan rondom De Groote Peel een fietsroute worden uitge-
zet. 
 
Het integrale streefbeeld zoals dat voor het plangebied in het voorgaande aan de hand van het 
Intensief Recreatief Gebied De Witte Bergen, het landbouwgebied en het Nationaal Park De 
Groote Peel is beschreven, is in afbeelding 8 gevisualiseerd. 
  
 

 
Afbeelding 8:  Integraal streefbeeld plangebied De Witte Bergen en omgeving. 
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5 Per saldo 

5.1 De effecten 
In hoofdstuk 3, het maatschappelijk vraagstuk, en in het streefbeeld zoals uitgewerkt in hoofd-
stuk 4, worden voor het plangebied maatregelen voorgesteld om invulling te geven aan diverse 
doelen zoals die in het Reconstructieplan De Peel zijn geformuleerd. In dit hoofdstuk wordt 
aangegeven wat de kwalitatieve en kwantitatieve effecten zijn indien de voorgestelde maatrege-
len (het streefbeeld) tot uitvoering worden gebracht. In tabel 1 (De effecten van de maatregelen 
op landschap, natuur en de Ecologische Hoofdstructuur) zijn de effecten van de maatregelen op 
landschap en natuur gekwantificeerd. In tabel 2 (bijdrage van de maatregelen aan de revitalise-
ringsdoelen genoemd in het Reconstructieplan De Peel) is aangegeven aan welke Reconstruc-
tiedoelen de maatregelen invulling geven. Per saldo geven de beide tabellen aan hoe en in wel-
ke mate functieveranderingen in het landelijk gebied worden doorgevoerd om zo antwoord te 
geven op het maatschappelijke vraagstuk, de maatschappelijke vraag naar bepaalde functies 
(natuur, waterberging, recreatiemogelijkheden, ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw 
en landschap) en het aanbrengen van balans tussen deze functies en de economische activitei-
ten in het landelijk gebied. Op afbeelding 9 is verbeeld wat aan nieuwe natuur, recreatieve 
voorzieningen en waterberging wordt gerealiseerd wanneer de maatregelen zoals omschreven 
in de tabellen 1 en 2 tot uitvoering worden gebracht.  
 

 
Afbeelding 9: De effecten van de voorgestelde maatregelen gevisualiseerd. 
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Tabel 5.1: De effecten van de maatregelen op landschap, natuur en de Ecologische Hoofdstructuur 
 

Maatregel Opmerkingen Effect (omvang/aantal) 
Aantasting EHS door golfbaan. Drie holes in de EHS (bos met verhoogde natuurwaarden). 5,2 ha.1 
Aanleg nieuwe natuur. Bos (compensatie buiten de golfbaan). 3,7 ha. 

EVZ Eeuwselse Loop buiten de golfbaan (3,5 ha in het kader van aan-
tasting van de EHS en 2,4 ha ter completering van de EVZ) 

5,9 ha 

Nieuwe, aaneengesloten natuur op de golfbaan (55 ha waarvan 31 ha 
natuur en 24 ha overige functies; in deze 31 ha natuur is 1,5 ha 
boscompensatie inbegrepen evenals 2,6 ha EVZ Eeuwselse Loop). 

31 ha. 

Landgoedontwikkeling (10 ha waarvan 7,5 ha natuur). 7,5 ha. 
Houtwal met een gemiddelde breedte van 15 meter en een lengte van 
6 km. 

9 ha 

Realiseren buffers aan de noordzijde van De Groote Peel op de over-
gang naar het landbouwgebied (het natte ontginningenlandschap).  

70 ha. 

Aanleg droge ecologische verbindingszone (2,5 km lang en 25 meter 
breed).  

6,25 ha. 

Aanbrengen nieuwe weg- en laanbeplanting en herstel bestaande 
weg- en laanbeplanting. 

8 km. 

Realiseren waterberging. Mogelijkheden waterberging op de golfbaan. 25.000 m3. 
Kwalitatieve verbetering akkerland. Omschakeling naar extensieve veehouderij met een lagere veedicht-

heid biedt kansen voor verschraling van het grasland en verbetering 
van de mogelijkheden voor weidevogels.  

 

Waterpeilverhoging a.g.v. extensivering landbouw. Transitie van akkerbouw naar extensieve veehouderij biedt mogelijk-
heden voor verhoging waterpeil. 

 

Verbinding van de EHS-gebieden door middel van 
EVZ’s. 

Verbinding tussen Groote Peel, Witte Bergen en Starkiet (natte EVZ) 
en een verbinding tussen Groote Peel en Witte Bergen d.m.v. de dro-
ge EVZ, verbetert het functioneren van de EHS. 

 

 

                                                                 
1 Aan de planvorming van de golfbaan en ook de relatie van de golfbaan met de realisatie van de EVZ de Eeuwselse Loop en het reserveren van ruimte voor waterberging 
(25.000 m3) gaat reeds geruime tijd een proces van discussie en besluitvorming vooraf. In bijlage 3 is een samenvatting opgenomen van de historie die de golfbaan ’t Woold 
inmiddels heeft opgebouwd. 
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Tabel 5.2: Bijdrage van de maatregelen aan de revitaliseringsdoelen genoemd in het Reconstructieplan De Peel. 
 

Revitaliseringsdoel Opmerkingen Effect (omvang/aantal) 
1.1 Areaal waterbergingsgebieden dat geschikt is 
gemaakt voor waterberging via aankoop, inrichting of 
beheer. 

Waterberging in het stroomgebied van de Eeuwsel-
se Loop wordt gecombineerd met inrichting van de 
golfbaan (de golfbaan ligt in het zoekgebied voor de 
waterberging). 

Het Waterschap Aa en Maas heeft bepaald dat voor 
het stroomgebied van de Eeuwselse Loop 25.000 
m3 waterberging noodzakelijk is om onder andere  
Helmond te beschermen tegen wateroverlast. 

2.1 Areaal natte natuurparel ten behoeve waarvan  
maatregelen zijn genomen ter bevordering van het 
hydrologisch herstel inclusief maatregelen in de 
landbouwgebieden. 

Verhoging grondwaterpeil door extensivering van de 
landbouw (extensieve veeteelt) in de zone rondom 
Nationaal Park De Groote Peel.  

 

4.1 Gerealiseerde lengte waarover de beek is her-
steld. 

Realisatie EVZ Eeuwselse Loop. 5 km EVZ Eeuwselse Loop. 

6.1b Aantal beёindigde intensieve veehouderijloca-
ties in de extensiveringsgebieden 

Bedrijfsbeёindiging in de kernrandzone van Behelp. Eén intensieve veehouderij. 

10.2 Ingericht areaal EHS. EVZ Eeuwselse Loop. 
Droge EVZ als verbinding tussen De Groote Peel en 
De Witte Bergen. 
Nieuwe natuur langs de noordwestzijde van De 
Groote Peel. 

5 km EVZ Eeuwselse Loop. 
2,5 km droge EVZ. 
 
70 ha. 

11.2 Ingerichte natte EVZ. Realisatie EVZ Eeuwselse Loop. 5 km EVZ Eeuwselse Loop. 
14.1 Areaal waar maatregelen zijn genomen ten be-
hoeve van versterking van landschappelijke, cultuur-
historische en aardkundige waarden. 

Totaal wordt een oppervlakte van 133,35 ha nieuwe 
natuur gerealiseerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanleg en herstel weg- en laanbeplanting. 

Deze 133,35 ha is als volgt samengesteld: 
 
- Bos (3,7 ha) 
- EVZ Eeuwselse Loop buiten golfbaan (5,9 ha) 
- Natuur golfbaan (55 ha waarvan 31 ha natuur) 
- Natuur landgoed (10 ha waarvan 7,5 ha natuur) 
- Houtwal (9 ha) 
- Buffers De Groote Peel (70 ha) 
- Droge EVZ (6,25 ha) 
 
Totaal natuur: 133,35 ha 
 
 
8 kilometer. 
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Revitaliseringsdoel Opmerkingen Effect (omvang/aantal) 
14.2 Gerealiseerd areaal nieuwe landgoederen (in-
richting). 

Landgoed ten noorden van de golfbaan waar een 
klein gedeelte van de EVZ Eeuwelse Loop door-
heen loopt. 

Eén landgoed met een oppervlakte van 10 ha waar-
van 7,5 ha nieuwe natuur. 

15.3 Oppervlakte gesloopte stallen. 1. Bedrijfsbeёindiging in de kernrandzone van 
Heusden (Behelp). 

 
2. Bedrijfsbeëindiging ter plekke van nieuw land-

goed  (Korhoenweg). 

1 Oppervlakte af te breken stallen bedraagt   
1675 m2. 

 
2 Oppervlakte af te breken stallen bedraagt 4200 

m2. 
19.2 Aantal contractueel vastgelegde samenwer-
kingsverbanden. 

De realisatie van de rode, groene en blauwe initia-
tieven en planonderdelen is vastgelegd tussen de 
verschillende partijen (Gemeente Asten, Water-
schap Aa en Maas en initiatiefnemers).  

Onderwerpen waarover zaken moeten worden 
vastgelegd, zijn de golfbaan, het landgoed, de eco-
logische verbindingszones, waterberging. 

21.2 Toename aantal dag- en verblijfsrecreatieve 
voorzieningen. 

Nieuwe voorzieningen: 
 

- golfbaan (uitbreiding) 
- landgoed (openbaar) 
- landschapscamping (met ‘poortfunctie’) 
- recreatieve routes (ter plaatse van witte 

vlekken) 
- rust- en zitgelegenheid, informatiepanelen 
- uitbreiding minicamping 
- bed  & breakfast 
- groepsaccommodatie 
- zorgboerderij 
- uitkijktoren aan grens van De Groote Peel 

 

21.4 Aantal kwalitatief verbeterde recreatiebedrijven. Uit te breiden en te verbeteren voorzieningen: 
 

- golfbaan 
- manege 
- minicamping 

 

21.5 Opgezette initiatieven in de keten met het oog 
op kwaliteit en innovatie van het toeristische en re-
creatieve aanbod in het buitengebied. 

Landschappelijke elementen (houtwallen, weg- en 
laanbeplanting, erfbeplanting) aan het gebied toe-
voegen. 
Versterken van het recreatief routenetwerk. 
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Revitaliseringsdoel Opmerkingen Effect (omvang/aantal) 
23.1 Aantal initiatieven op het gebied van economi-
sche ontwikkeling die op het platteland wordt gesti-
muleerd. 

Zie hiervoor met name bij 21.2 en 21.4. 
 

Inschatting werkgelegenheidseffecten: 
• Uitbreiding golfbaan: 40 personen (25 fte) 
• Landgoed: 1 fte 
• Landschapscamping: 2,5 fte 
• Manege in combinatie met camping: 1 fte  
• Uitbreiding minicamping: 2 fte 
• Schatting 10 bed & breakfast-locaties: 4 fte  
• Zorgboerderij: 1 fte 
• Beheer en onderhoud openbare voorzieningen 

t.b.v. recreatie en toerisme: 0,5 fte  
• Groepsaccommodatie: 0,5 fte 
     Totaal: 37,5 fte. 
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5.2 Conclusies 
Door aanleg van Golfbaan ‘t Woold wordt een deel van de Ecologische Hoofdstructuur aange-
tast. Deze aantasting is, zoals beschreven in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, te rechtvaardigen in-
dien de kwaliteit en/of omvang van de EHS in en rondom De Witte Bergen er op vooruit gaat. 
Door de golfbaan wordt 5,2 ha EHS (bos met verhoogde natuurwaarden) aangetast. De opper-
vlakte EHS/nieuwe natuur neemt door de verschillende ontwikkelingen met 133,35 ha toe; te-
vens wordt 8 kilometer nieuwe laan- en wegbeplanting gerealiseerd. Van de genoemde 133,35 
ha nieuwe natuur is 76,25 ha bestaand beleid (buffers aan de noordwestzijde van De Groote 
Peel en droge EVZ) maar dit beleid wordt, door de samenhang van alle genoemde ontwikkelin-
gen, wel versneld gerealiseerd. De totale oppervlakte nieuwe natuur die als nieuw beleid is te 
beschouwen, bedraagt 57,10 ha (133,35 ha minus 76,25 ha). Het voorgaande is samengevat in 
onderstaande tabel. 
 
 

Aantasting 
EHS 

Nieuwe natuur Bestaand beleid 
(versnelde uitvoe-

ring) 

Totale hoeveelheid 
nieuwe natuur (in-
clusief versnelde 
uitvoering van be-

staand beleid) 
5,2 ha (drie 
holes in bos 
met verhoogde 
natuurwaarden 

- Bos (3,7 ha) 
- Eeuwselse Loop (5,9 ha) 
- Natuur golfbaan (31 ha) 
- Natuur landgoed (7,5 ha) 
- Houtwal (9 ha) 
 

- Buffers Peel (70 ha) 
- Droge EVZ (6,25 ha) 
 
 
 
 

 

Totaal 5,2 ha Totaal 57.10 ha Totaal 76,25 ha Totaa l 133,35 ha 
 
 
Zowel de oppervlakte als het functioneren van de EHS neemt door de genoemde maatregelen 
toe. In bijlage 5 is voor de natuur die wordt aangetast en voor alle nieuwe natuur aangegeven 
welke natuurdoeltypen en doelsoorten verdwijnen c.q. nieuw worden ontwikkeld. 
 
Voor het inzichtelijk maken, gelijkschakelen en concretiseren van de natuurdoeltypen en het 
bepalen van doelsoorten is gebruik gemaakt van de natuurgebiedsplannen (Atlas Natuurdoelty-
pen) van de provincie Noord-Brabant en het Handboek Natuurdoeltypen, opgesteld in opdracht 
van het ministerie van LNV. Daar waar de in het handboek aangegeven doelsoorten niet realis-
tisch zijn ten opzichte van de werkelijke situatie is gebruik gemaakt van literatuurstudie en “ex-
pert judgement”. Resultaat is dat er eenduidigheid ontstaat in de terminologie (Nederlandse 
standaard). Gecombineerd met de oppervlakten geeft dit een goed beeld van de hoeveelheid 
en de aard van de aan te tasten en de nieuw te ontwikkelen natuur in het gebied De Witte Ber-
gen en omgeving.  
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6 Instrumenten 

6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een aantal instrumenten toegelicht die gebruikt kunnen worden om de 
diverse deelprojecten tot uitvoering te brengen. In de realisatiestrategie (hoofdstuk 7) komen 
deze instrumenten terug en wordt nader ingegaan op de aard van de werkzaamheden, de plan-
ning en de betrokken partijen.  
 
6.2 Bestemmingsplan 
Voor de projecten Golfbaan ‘t Woold, EVZ de Eeuwselse Loop en Waterberging (25.000 m3) is 
reeds één integraal ontwerp bestemmingsplan opgesteld (Bestemmingsplan Project Gezande-
baan, 16 oktober 2007). De golfbaan is een m.e.r.-plichtige activiteit. De resultaten van de mili-
eueffectrapportage (Milieueffectrapport project Gezandebaan, 17 augustus 2006) en de in-
spraakreacties daarop zijn meegenomen in het bestemmingsplan. De realisatie van de nieuwe 
natuur is planologisch geregeld in het bestemmingsplan ‘Project Gezandebaan’ (gemeente As-
ten) waarin een compensatieplan als bijlage is opgenomen. Deze nieuwe bestemming wordt 
overgenomen in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied van de Gemeente Asten.  
 
Tussen de initiatiefnemer voor de golfbaan Green Valley Resort B.V. (G.V.R.), het Waterschap 
Aa en Maas en de gemeente Asten is een realisatieovereenkomst gesloten, waarbij de partijen 
zich verplichten tot samenwerking en tot het daadwerkelijk realiseren van de deelprojecten. 
Naast de realisatie van de golfbaan, wordt nieuwe natuur ontwikkeld, worden mogelijkheden 
voor waterberging gerealiseerd en wordt de ecologische verbindingszone tussen De Groote 
Peel, De Witte Bergen en het Starkriet aangelegd. Het inrichtingsplan voor de EVZ wordt vast-
gesteld door het College van B&W van de gemeente Asten en het Dagelijks Bestuur van het 
Waterschap Aa en Maas. Voor de uitvoering van het project wordt het inrichtingsplan vertaald 
naar een bestek. Voor het beheer en onderhoud wordt een onderhoudsplan opgesteld. 
Voor de overige voorgenomen activiteiten zoals de realisatie van de Landschapscamping Ge-
zandebaan, de aanleg van het nieuwe Landgoed Korhoenweg en de uitbreiding van Recreatie-
bedrijf Minicamping De Peel zullen individuele planologische procedures worden doorlopen. De 
ontwikkeling van een groepsaccommodatie, de ontwikkeling van bed & breakfast, de aanleg 
van de droge ecologische verbindingszone en het realiseren van ontwikkelingsmogelijkheden 
voor duurzame landbouw, zullen in het Bestemmingsplan Buitengebied worden geregeld. In 
onderstaande tabel zijn de planologische wijzigingen weergegeven.  
 
Initiatief / activiteit Bestaande bestem-

ming(en) 
Nieuwe bestem-
ming(en) 

Planologisch kader 

Landgoed Korhoenweg Agrarisch gebied, agra-
risch gebied met land-
schappelijke waarden, 
agrarisch bouwblok 
met woning 

Landgoed Afzonderlijke planolo-
gische procedure 

Landschapscamping 
Gezandebaan 

Agrarisch gebied met 
landschappelijke waar-
den, agrarisch bouw- 
blok met woning 

Recreatie  Afzonderlijke planolo-
gische procedure 

Recreatiebedrijf  Mini-
camping De Peel, Be-
help        

Agrarisch gebied met 
landschappelijke waar-
den, agrarisch bouw-
blok met woning 

Recreatie Afzonderlijke planolo-
gische procedure   
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Initiatief / activiteit Bestaande bestem-
ming(en) 

Nieuwe bestem-
ming(en) 

Planologisch kader 

Project Gezandebaan 
(golfbaan, waterber-
ging, EVZ) 

Agrarisch gebied,  
Agrarisch gebied met 
landschappelijke waar-
den, multifunctioneel 
bosgebied, agrarisch 
gebied met landschap-
pelijke en vogelkundige 
waarden, niet-agrarisch 
verwant bedrijf/functie 
(speelweide) 

Golfaccommodatie, 
Natuurgebied (bos, 
waterberging, natte 
ecologische verbin-
dingszone (EHS), na-
tuurcompensatie) 

Bestemmingsplan 
Project Gezandebaan 

Pension ’t Woold, 
Gezandebaan 

Agrarisch bouwblok 
met woning en met 
pension als nevenacti-
viteit 

Pension Bestemmingsplan 
Project Gezandebaan 

Bed- en breakfast, 
Gezandebaan  

Agrarisch gebied 
met landschappelijke 
waarden, woonbe-
stemming 

Agrarisch gebied 
met landschappelijke 
waarden, woonbe-
stemming met onthef-
fing voor bed- en 
breakfast 

Bestemmingsplan Bui-
tengebied 2008 

Groepsaccommodatie 
Gezandebaan  

Agrarisch gebied 
met landschappelijke 
waarden, agrarisch 
bouwblok met woning 

Recreatie Bestemmingsplan Bui-
tengebied 2008 

Nieuwe natuur zoals 
droge EVZ in kader van 
project Duurzame  
Landbouw 

Diverse agrarische 
Bestemmingen 

Natuur  Bestemmingsplan Bui-
tengebied 2008 

Buffer langs de Groote 
Peel (EHS) in kader 
van project Duurzame  
Landbouw 

  Bestemmingsplan Bui-
tengebied 

Natuurcompensatie 
in verband met 
Project Gezandebaan  

Diverse agrarische 
bestemmingen 

Natuur  Bestemmingsplan 
Project Gezandebaan 

Duurzame landbouw 
Asten (structuurverbe-
tering agrarische be-
drijven) 

Diverse agrarische 
bestemmingen 

Diverse agrarische 
bestemmingen 

Bestemmingsplan Bui-
tengebied  

 
 
6.3 Contracten  
De verplichtingen waartoe Green Valley Resort B.V. de gemeente Asten en het Waterschap Aa 
en Maas hebben besloten, zijn opgenomen in: 
• Realisatieovereenkomst Integrale inrichting Project Gezandebaan (gesloten tussen Green 

Valley Resort B.V., de gemeente en het waterschap; Asten 19 september 2007); 
• Samenwerkingsovereenkomst gemeente Asten en Green Valley Resort B.V. (31 januari 

2005). 
• Koopovereenkomst met volmacht (gesloten tussen Green Valley Resort B.V. en het Water-

schap Aa en Maas; Heusden, 22 december 2004 en ’s-Hertogenbosch, 28 december 2004). 
 
In deze documenten zijn zowel de inhoudelijke als financiële verplichtingen van de verschillen-
de partijen opgenomen. De overeenkomsten zijn opgenomen in bijlage 4. Samenvattend heb-
ben de partijen zich tot de volgende handelingen verplicht. 
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Green Valley Resort B.V. verplicht zich o.a. tot: 
• Realisatie van de compensatie binnen het golfterrein, in overleg met de gemeente en het 

waterschap, alvorens de golfbaan aan te leggen (regeling in het aanlegvergunningenstelsel); 
• Onderhoud van de EVZ binnen het golfterrein, conform het onderhoudsplan. 
 
Het Waterschap Aa en Maas verplicht zich o.a. tot: 
• De aankoop van maximaal 9 ha grond en de financiering van kunstwerken (stuw) in de 

Eeuwselse Loop; 
• Het onderhoud van de Eeuwselse Loop, conform het onderhoudsplan. 
 
De Gemeente Asten verplicht zich o.a. tot: 
• Het opstellen van een programma van eisen en het bestek voor de werkzaamheden buiten 

het golfterrein ten behoeve van de inrichting van de EVZ en stemt deze af met GVR en het 
waterschap; 

• De financiering van het inrichten van de EVZ buiten het golfterrein; 
• Het onderhoud van de stapstenen in de EVZ buiten het golfterrein, conform het onder-

houdsplan. 
 
Met betrekking tot de realisatie van de nieuwe natuur geldt dat deze moet zijn gerealiseerd voor 
dat met de aanleg van de golfbaan wordt gestart. Dit is opgenomen in het aanlegvergunningen-
stelsel van het bestemmingsplan. 
 
Om de samenhang tussen projecten te benadrukken en het draagvlak bij betrokken partijen te 
vergroten, zal de Gemeente Asten in de tweede helft van 2008 een bijeenkomst voorbereiden 
en organiseren waarbij de betrokken partijen een intentieovereenkomst zullen ondertekenen 
voor het integraal realiseren van de Gebiedsvisie Witte Bergen.  
 
6.4 Financiën 
 
Met betrekking tot de financiële aspecten van de verschillende projectonderdelen, geldt dat mo-
gelijk gebruik kan worden gemaakt van aanvullende financieringsbronnen: 
• Particuliere initiatiefnemers financieren eigen projecten (manege, camping, zorgboerderij, 

bed & breakfast, etc.), eventueel met gebruikmaking van beschikbare subsidies; 
• Voor het realiseren van landschapselementen kunnen subsidies vanuit het LOP en Stimule-

ringskader Groen-blauwe diensten worden ingezet; 
• De realisatie van het landgoed is een particulier initiatief dat mogelijk wordt gemaakt door de 

provinciale regeling voor nieuwe landgoederen; 
• Droge EVZ: subsidie vanuit ILG en POP; 
• Natte EVZ: subsidie vanuit ILG en POP, bijdragen van gemeente, waterschap en initiatief-

nemers van de golfbaan (voor compensatie van de EHS). 
 
Behalve deze financiële instrumenten zijn er nog andere instrumenten waarmee de realisatie 
van de voorgenomen activiteiten kan of moet worden gewaarborgd, bijvoorbeeld:  
• Stimuleringskader en gebiedscontract Groene en blauwe diensten; 
• Afspraken/subsidiekaders in het kader van Nationaal Park De Groote Peel; 
• Kavelruil; 
• Afspraken in het kader van het Landschapsontwikkelingsplan De Peel.. 
 
In het volgende hoofdstuk is per activiteit/thema aangegeven met welke instrumenten de reali-
satie van de voorgenomen werkzaamheden kan worden gerealiseerd en gewaarborgd.  
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7 Realisatieparagraaf 

7.1 Planning en verantwoordelijkheden 
 
Pakket 1:  Golfbaan, nieuwe natuur,natte ecologische verbindingszone en waterberging 
 
Het is van belang om het Bestemmingsplan Gezandebaan vast te stellen ten behoeve van de 
realisatie van de nieuwe natuur en de ecologische verbindingszone (Eeuwselse Loop), de aan-
leg van de waterberging (25.000 m3) en de ontwikkeling van de golfbaan. Deze projecten zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden en zijn daarom in de planning in Pakket 1 opgenomen. In 
de onderstaande tabel zijn de stappen beschreven die hiervoor moeten worden doorlopen. 
  
Tabel 7.1: Activiteiten ten behoeve van pakket 1 
Activiteit Planning Verantwoordelijkheid 
Opstellen milieueffectrapportage Gereed Particuliere initiatiefnemers 
Opstellen overeenkomsten initiatiefnemers Gereed Gemeente Asten, Waterschap 

Aa en Maas, Green Valley 
Resort 

Vaststellen integrale gebiedsvisie September 
2008 

Gemeente Asten, directiead-
vies bestuurlijk akkoord van 
provincie en VROM/LNV 

Bestemmingsplan Gezandebaan opnieuw in 
procedure brengen 

Oktober - no-
vember 2008 

Particuliere initiatiefnemers, 
Gemeente Asten 

Doorlopen van de procedures en het aanvragen 
van vergunningen 

p.m. Particuliere initiatiefnemers, 
gemeente Asten 

Start aanleg ecologische verbindingszone en 
waterberging 

p.m. Particuliere initiatiefnemers, 
Waterschap Aa en Maas, 
Gemeente Asten 

Start realisatie golfbaan p.m. Particuliere initiatiefnemers 
 
 
Pakket 2:  Duurzame landbouw, landgoed en overige ontwikkelingen 
 
De projecten die niet in functioneel en/of planologisch opzicht aan elkaar zijn gekoppeld, zijn in 
Pakket 2 opgenomen. Dit betekent niet dat deze projecten pas kunnen starten nadat de pro-
jecten in Pakket 1 zijn gestart dan wel gerealiseerd. Enkele van de projecten in fase 2 lopen 
reeds of worden op korte termijn gestart.   
 
Tabel 7.2: Activiteiten ten behoeve van pakket 2 
Activiteit Planning Trekker 
Opstarten project Duurzame Landbouw Reeds gestart Gemeente Asten 
Opstellen Ontwikkelingsvisie Glastuinbouw As-
ten 

2e helft 2008 Gemeente Asten 

Vaststellen bestemmingsplan nieuw landgoed 
(Korhoenweg) 

2009/2010 Gemeente Asten 

De overige deelprojecten doorlopen individuele 
procedures.  

p.m.  

Vaststellen bestemmingsplan Landschapscam-
ping 

2009/2010 Particuliere initiatiefnemers 
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In tabel 3 op de volgende bladzijde, zijn voor  5 thema’s de instrumenten die gebruikt worden 
om het maatschappelijk vraagstuk op te lossen nog eens op een rij gezet. Dit betreft de volgen-
de thema’s: 
• sociaal-economische vitaliteit 
• landschap en natuur 
• water 
• landbouw 
• recreatie en toerisme 
 
Voor het maken van deze tabel is gebruik gemaakt van de Realisatieparagraaf Nationaal Ruim-
telijk Beleid. Deze paragraaf geeft weer welke nationale belangen het Rijk heeft gedefinieerd en 
op welke wijze het rijk deze wil verwezenlijken. Gepoogd is de tabel zo volledig mogelijk in te 
vullen. Desondanks is het op dit moment (nog) niet mogelijk om alle rijen en kolommen in te 
vullen. 
 
7.2 Communicatie 
 
De Gebiedsvisie De Witte Bergen wordt in het College van B&W van de Gemeente Asten be-
sproken en vastgesteld door de Gemeenteraad. Vervolgens wordt de gebiedsvisie, in het kader 
van het Bestemmingsplan Project Gezandebaan (waarvan de gebiedsvisie een onderlegger is), 
gepresenteerd aan belanghebbenden en geïnteresseerden (informatieavond)  
Na vaststelling van de gebiedsvisie kan het bestemmingsplan Gezandebaan opnieuw in proce-
dure worden gebracht waarbij de wettelijke communicatiemomenten worden benut. Het ont-
werp-bestemmingsplan wordt ter visie gelegd waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend. 
Ditzelfde geldt voor de projecten die in fase 2 worden opgepakt; beleidsstukken worden zo 
goed als mogelijk interactief gerealiseerd, voor ruimtelijke procedures worden de wettelijke 
communicatie- en inspraakmomenten doorlopen. 
 
7.3 Monitoring 
Het is wettelijk de taak van de Gemeente Asten om de naleving van de gemaakte afspraken 
(bestemmingsplan, overeenkomsten, vergunningen) te controleren en daarvoor initiërend en 
handhavend op te treden. Om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen is het van belang 
dat er bij alle partijen sprake is van voldoende draagvlak om de verschillende deelprojecten, al 
dan niet in samenhang, daadwerkelijk te realiseren. Om dit draagvlak te bewerkstelligen c.q. te 
versterken zal de Gemeente Asten in de tweede helft van 2008 een bijeenkomst voorbereiden 
en organiseren waarbij de betrokken partijen een intentieovereenkomst zullen ondertekenen 
voor het integraal realiseren van de Gebiedsvisie De Witte Bergen. De betrokken partijen kun-
nen dan een ‘informele’  intentieverklaring ondertekenen waarmee wordt aangegeven dat men 
bereid is zich in te zetten voor realisatie van de gebiedsvisie. Deze bijeenkomst is openbaar 
toegankelijk en kan tevens worden benut als informatieavond voor het nieuwe bestemmings-
plan Project Gezandebaan.  
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Tabel 7.3: Instrumenten die kunnen worden gebruikt om de maatschappelijke vraagstukken op te lossen 
 
In onderstaande tabel zijn 5 typen instrumenten onderscheiden: 
 
Beleid 
Wet 
Subsidie 
Uitvoering 
Overeenkomst 
 
 
Thema Maatschappelijk vraagstuk Instrument Termijn Effect (omvang/aantal) 
Sociaal-
economische vita-
liteit 

Verminderen van de hoeveelheid be-
drijfsbebouwing en instandhouding van 
de waardevolle boerderijen in Behelp 

Ruimte-voor-ruimteregeling   Bedrijfsbeëindiging 1 inten-
sieve veehouderij in Behelp 
(- 1675m2 stallen) 

Gebiedsvisie Kern Heusden Gereed 

 Realiseren van duurzame ontwikke-
lingsmogelijkheden voor de landbouw 

Project Duurzame Landbouw 
 

Voortdurend  

Kavelruil Voortdurend 
Subsidie  

 Structuurverbetering en ontwikkelings-
ruimte voor de glastuinbouw 

Ontwikkelingsvisie Glastuinbouw Asten 2008/2009  

 Ontwikkelingsmogelijkheden voor in-
tensieve veehouderij op duurzame lo-
caties 

Bestemmingsplan Buitengebied Ge-
meente Asten 

2009  

 Ruimte bieden voor nieuwe economi-
sche dragers 

Nota Buitengebied in Ontwikkeling Gereed 1 nieuw landgoed (- 4200 
m2 stallen) 

Bestemmingsplan Buitengebied Ge-
meente Asten 
 

2009 

Nota Nieuwe Landgoederen 
 

Gereed 

Gebiedsvisie Kern Heusden 
 

Gereed 
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Landschap en na-
tuur 

Behoud/versterken landschappelijke 
kenmerken 

Diverse inrichtingsmaatregelen  
( zie streefbeeld) 

2009-2011 14 km weg- en laanbeplan-
ting en houtwallen 
70 ha nieuwe natuur (buffer 
aan Groote Peel) 

Stimuleringskader 
groen-blauwe 
diensten  

Gebiedscontract Gereed; in voorbe-
reiding 

 Stimuleren natuurontwikkeling door 
particulieren 

Nota Nieuwe Landgoederen Gereed 1 nieuw landgoed, 7,5 ha 
nieuwe natuur Stimuleringskader groen-blauwe dien-

sten 
Gereed 

 Versterken natuur en landschap in De 
Witte Bergen 

Landschapsontwikkelingsplan De Peel Gereed  
Landschappelijke inpassing ruimtelijke 
ontwikkelingen 

Voortdurend  

Stimuleringskader 
groen-blauwe 
diensten 

Gebiedscontract Gereed; in voorbe-
reiding 

 

 Versterking van het functioneren van 
de Ecologische Hoofdstructuur 

Aanleg ecologische verbindingszones 
tussen Groote Peel, Witte Bergen en 
Starkriet 

2009-2011 5 km natte EVZ (8,5 ha) 
2,5 km droge EVZ (6,25 ha) 

Realisatieovereenkomst Gemeente 
Asten – GVR – Waterschap Aa en 
Maas 

Gereed 

 Vergroten areaal Ecologische Hoofd-
structuur 

Aanleg van nieuwe natuur (EVZ, nieuw 
landgoed, weg- en laanbeplanting)  

2009-2011  

 Behoud/versterking van foerageerge-
bied voor ganzen/behoud van open-
heid ten oosten van Gezandebaan 

Project duurzame landbouw Voortdurend 
 
Gereed 

 

Landschapsontwikkelingsplan De Peel 
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Water Verminderen risico wateroverlast voor 
onder andere de landbouw. 

Aanleg voorzieningen voor waterber-
ging 

2009-2011 25.000 m3 waterberging op 
de golfbaan 

Realisatieovereenkomst Gemeente 
Asten – GVR – Waterschap Aa en 
Maas 

Gereed 

Bestemmingsplan project Gezande-
baan 

2009 

 Tegengaan droogteschade aan De 
Groote Peel. 

Maatregelen ter verhoging grondwater-
peil afgestemd op het landbouwkundig 
gebruik 

2010-2012 p.m. 

Project duurzame landbouw Voortdurend 

 Vergroten mogelijkheden voor rund-
veehouderij 

Project duurzame landbouw Voortdurend  

     
Landbouw Zonering van de landbouw, behoud 

van de ontwikkelingsruimte voor de 
veehouderij 

Reconstructieplan De Peel: extensive-
ringsgebied en  verwevingsgebied 
 

  

Project duurzame landbouw Voortdurend 
Bestemmingsplan Buitengebied Ge-
meente Asten 

2009 

 Realiseren van duurzame ontwikke-
lingsmogelijkheden voor en structuur-
verbetering van de landbouw. 

Project Duurzame 
Landbouw 

Kavelruil Voortdurend  

Bestemmingsplan Buitengebied Ge-
meente Asten 

 

Stimuleringskader groen-blauwe dien-
sten 

Gereed 

 Structuurverbetering en ontwikkelings-
ruimte voor de glastuinbouw 

Ontwikkelingsvisie Glastuinbouw Asten 2008/2009  

 Nieuwe economische dragers voor 
agrarische bedrijven 

Uitvoeringsprogramma recreatie en 
toerisme 

2010/2012  

Bestemmingsplan Buitengebied Ge-
meente Asten (o.a. functieverbreding, 
VAB’s, nieuwe landgoederen) 

2009 

VIV-regeling  
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Recreatie en toe-
risme 

Beleving De Groote Peel versterken, 
invulling geven aan de Peelspiegel 

Diverse inrichtingsmaatregelen (zie 
streefbeeld) 

2010-2012 p.m. 

 Ruimte bieden voor ontwikkelingsmo-
gelijkheden van de recreatieve bedrij-
ven 

Bestemmingsplan Buitengebied Ge-
meente Asten cq nieuwe bestem-
mingsplannen (postzegelplannen) voor 
de individuele projecten.  

Bestemmingsplan 
Buitengebied: 2009 
Postzegelplannen: 
p.m. 

 

 Ruimte bieden voor agro-toeristische 
ontwikkelingen en recreatief medege-
bruik van agrarische bedrijven 

Bestemmingsplan Buitengebied Ge-
meente Asten 

2009  

 Verbeteren recreatieve verbindingen 
tussen deelgebieden 

Ontwikkelen routestructuren 2010-2012  
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Onderstaand zijn de hoofdstukken 1 en 2 van het document ‘Spelregels EHS, beleidskader voor 
compensatiebeginsel, EHS-Saldobenadering en herbegrenzen EHS, Ministeries van LNV en 
VROM en de provincies’ opgenomen (29 mei 2007). Deze hoofdstukken geven de aanleiding, 
instrumenten en werking van de spelregels EHS weer. Voor een volledige beschrijving van de 
spelregels wordt verwezen naar het document zelf.  
 
1. Inleiding  
Door grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen is in het verleden veel natuur in Nederland verlo-
ren gegaan en zijn de verbindingen tussen natuurgebieden verdwenen. Om de natuur in Neder-
land weer tot een goed functionerend netwerk te maken wordt de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS) aangelegd, als netwerk van bestaande en nieuwe natuur. In de afgelopen jaren is geble-
ken dat de EHS een geschikt beleidsinstrument is om de natuur in Nederland te behouden, ver-
groten en verbinden. Gebleken is dat het concept van de EHS ook op duurzame politieke en 
bestuurlijke steun kan rekenen. 
 
Een ruimtelijk beschermingsregime voor de EHS blijft echter nodig. Het ruimtelijk beleid voor de 
EHS is gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden’ 
van de EHS, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het ge-
bied aanwezig zijn. Binnen de EHS is conform de Nota Ruimte en daarvóór het Structuursche-
ma Groene Ruimte het ’nee, tenzij’-regime van toepassing. Plannen, projecten of handelingen 
worden volgens dit regime afzonderlijk beoordeeld. 
Tegelijk wil het rijk de vitaliteit van het platteland versterken door ruimte te geven aan ontwikke-
lingen. Deze ontwikkelingen kunnen strijdig zijn met het ruimtelijk beschermingsregime voor de 
EHS, maar door deze ontwikkelingen kunnen ook kansen ontstaan voor versterking van de 
EHS. In de parlementaire behandeling van de Nota Ruimte is door meerdere politieke fracties 
gewezen op het belang van een dergelijke ontwikkelingsgerichte benadering en de mogelijkheid 
van maatwerk in de EHS. Een te rigide benadering van het beschermingsregime wordt afgewe-
zen. 
 
In de Nota Ruimte worden daarom twee instrumenten genoemd die meer maatwerk en een 
ontwikkelingsgerichte aanpak in de EHS mogelijk moeten maken: de EHS-saldobenadering en 
herbegrenzen van de EHS. Het doel van deze instrumenten is om binnen een duidelijk kader 
ruimtelijke ontwikkelingen in de EHS mogelijk te maken mits deze leiden tot netto winst voor de 
EHS. In de Nota Ruimte is aangegeven dat rijk en provincie gezamenlijk tot een verdere uitwer-
king van deze instrumenten komen. De uitwerkingen van de EHS-saldobenadering en herbe-
grenzen van de EHS vormen een belangrijk deel van dit beleidskader. Daarnaast is het op 
grond van rapporten van de VROM Inspectie (juni 2006) en de Algemene Rekenkamer wense-
lijk gebleken om het compensatiebeginsel in de EHS op een aantal punten verder uit te werken. 
Aan deze uitwerking is in dit beleidskader “Spelregels EHS” invulling gegeven. 
 
Doorvertaling van het beleidskader 
De provincies wordt gevraagd om de spelregels door te vertalen in provinciale kaders. Effectie-
ve doorwerking in de praktijk vraagt immers een uitwerking van het EHS-beleidskader naar pro-
vinciaal niveau. Totdat het beleidskader is doorvertaald in provinciaal ruimtelijk beleid zal het rijk 
per geval de doorwerking van de spelregels in het provinciale beleid bezien. Na doorvertaling 
van het beleidskader in provinciaal ruimtelijk beleid zijn de provincies verantwoordelijk voor uit-
voering van de EHSsaldobenadering, herbegrenzen van de EHS en het compensatiebeginsel in 
de EHS. Borging door het rijk vindt dan plaats door selectief toezicht via de gebruikelijke plano-
logische procedures. Het rijk hanteert daarbij het vastgestelde beleidskader als permanent toet-
singskader. Zie hiervoor verder hoofdstuk 8: Rollen en verantwoordelijkheden. 
 
Taakverdeling  
Gezien de verschuiving van taken en bevoegdheden naar de provincie, beperkt de rijkstaak 
rond de EHS zich tot het sturen op hoofdlijnen. Het feitelijk begrenzen en herbegrenzen van de 
EHS en het toepassen van de EHS-saldobenadering is een bevoegdheid van de provincies 
(veelal Gedeputeerde Staten). Het toepassen van het compensatiebeginsel is een verantwoor-
delijkheid voor gemeenten. Het beleidskader Spelregels EHS is dan ook tot stand gekomen 
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door samenwerking tussen rijk, provincies, VNG, terreinbeherende organisaties en maatschap-
pelijke organisaties (zie bijlage 1). 
 
Ondersteuning bij uitwerking van begrippen 
In dit beleidskader worden regelmatig begrippen toegepast die een nadere uitwerking vragen, 
zoals ‘kleinschalig’, ‘beperkte aantasting’, ‘wezenlijk’ en ‘zo snel mogelijk’. Om een uitwerking 
per provincie en uiteindelijk maatwerk op gebiedsniveau mogelijk te maken is het niet zinvol 
deze begrippen op landelijk niveau in te vullen of te kwantificeren. In het algemeen geldt de 
stelregel dat dergelijke begrippen gerelateerd moeten worden aan de omvang, de kwaliteit en 
het doel van de EHS op de betreffende plaats. Zo kan gekomen worden tot een uitwerking van 
begrippen waaraan te toetsen is. Het is wel noodzakelijk dat in provinciale besluiten een goede 
motivering gegeven wordt waarom in bepaalde gevallen een bepaald element uit het EHS-
beschermingsregime (‘nee, tenzij’-regime, saldobenadering of EHS-herbegrenzing) van toepas-
sing is. 
Het document is voorzien van voorbeelden waarmee het duiden van begrippen verhelderd kan 
worden. Tevens kan de directie Kennis van het Ministerie van LNV ondersteuning bieden aan 
provincies bij het nader beleidsmatig uitwerken van bovengenoemde algemene begrippen. De 
wijze waarop dit zal worden vormgegeven wordt nog nader bepaald. 
 
Nieuwe Wet ruimtelijke ordening 
Dit spelregeldocument gaat vooralsnog uit van de huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening 
(WRO). Naar verwachting treedt de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) medio 2008 in wer-
king. De mogelijkheden van de nieuwe Wro inzake de doorwerking en handhaving van de spel-
regels EHS worden in 2007 nader verkend. 

 
2. Samenhang in het EHS-beschermingsregime 
 
2.1 Inleiding 
Het EHS-beschermingsregime is opgebouwd uit verschillende elementen. Dit zijn naast het 
‘nee, tenzij’-regime, met als sluitstuk natuurcompensatie, de maatwerkinstrumenten EHS-
saldobenadering en Herbegrenzen EHS. In de praktijk blijkt niet altijd duidelijk te zijn welk ele-
ment van het EHS-beschermingsregime op welke situatie van toepassing is. Onderstaande 
tekst is een korte toelichting op het schema aan het eind van dit hoofdstuk. In dit schema is in-
zichtelijk gemaakt welke elementen het EHS-beschermingsregime bevat en hoe deze zich op 
hoofdlijnen tot elkaar verhouden.  
 
2.2 ’Nee, tenzij’-regime en compensatiebeginsel 
Het ruimtelijke beleid voor de EHS is gericht op behoud en ontwikkeling van de wezenlijke 
kenmerken en waarden. Daarom geldt in de EHS het ‘nee, tenzij’-regime. Indien een voorge-
nomen ingreep de ‘nee, tenzij’-afweging met positief gevolg doorloopt kan de ingreep plaatsvin-
den, mits de eventuele nadelige gevolgen worden gemitigeerd en resterende schade wordt ge-
compenseerd. Indien een voorgenomen ingreep niet voldoet aan de voorwaarden uit het 
‘nee, tenzij’-regime dan kan de ingreep niet plaatsvinden. In hoofdstuk 4 wordt een nadere uit-
werking gegeven van het compensatiebeginsel onder het ‘nee, tenzij’-regime. 
 
2.3 Herbegrenzen EHS 
De Nota Ruimte noemt twee situaties waarin herbegrenzing van de EHS kan plaatsvinden. 
De eerste situatie betreft herbegrenzing om andere dan ecologische redenen. Indien bij een 
ingreep niet voldaan wordt aan de voorwaarden van het ’nee, tenzij’-regime kan mogelijk deze 
vorm van herbegrenzen toegepast worden. Herbegrenzing om andere dan ecologische redenen 
is van toepassing indien provincies met behoud van de oorspronkelijke kwantitatieve en kwalita-
tieve ambitie de begrenzing van de EHS om andere dan ecologische redenen wensen aan te 
passen om een (kleinschalige) ruimtelijke ingreep mogelijk te maken. Hiervoor gelden strikte 
voorwaarden, zo moet de herbegrenzing leiden tot een versterking van de EHS in het betref-
fende gebied. Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan dan is het plan niet aanvaardbaar in 
die vorm. 
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De tweede situatie betreft het herbegrenzen van de EHS om ecologische redenen (om de sa-
menhang te verbeteren of de EHS duurzaam in te passen). Herbegrenzen om ecologische re-
denen is een bevoegdheid van de provincie en dient te gebeuren met behoud van de oorspron-
kelijke ambitie van de EHS. 
 
2.4 EHS-saldobenadering 
In die gevallen waarbij het instrument EHS-saldobenadering van toepassing is hoeft het ’nee, 
tenzij’- afwegingskader niet doorlopen te worden en is er ook geen sprake van compensatie 
zoals bij ingrepen onder het ’nee, tenzij’-regime. Harde eis is wel dat aan alle voorwaarden voor 
het toepassen van de saldobenadering wordt voldaan, zoals die in hoofdstuk 6 van dit beleids-
kader zijn benoemd. Alleen dan is immers per saldo winst voor de EHS gegarandeerd. Is dit 
niet het geval dan geldt onverkort het ‘nee, tenzij’-regime. 
 
2.5 Kwaliteitsbegrip in de Nota Ruimte 
Het begrip 'kwaliteit' speelt naast de criteria ‘areaal’ en ‘samenhang’ een belangrijke rol in 
EHScompensatie, EHS-saldobenadering en EHS-herbegrenzing, maar wordt niet in de boven-
genoemde paragraaf van de Nota Ruimte gedefinieerd. Wat kwaliteit is, wordt elders in de Nota 
Ruimte gedefinieerd. (Nota Ruimte, deel 4, 2006, paragraaf 3.3.5.1): 
Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken zullen de te beschermen en te behouden we-
zenlijke kenmerken en waarden per gebied moeten worden gespecificeerd. De wezenlijke ken-
merken en waarden zijn de actuele en potentiële waarden, gebaseerd op de natuurdoelen voor 
het gebied. Het gaat daarbij om: de bij het gebied behorende natuurdoelen en -kwaliteit, geo-
morfologische en aardkundige waarden en processen, de waterhuishouding, de kwaliteit van 
bodem, water en lucht, rust, stilte, donkerte en openheid, de landschapsstructuur en de bele-
vingswaarde. 
 
Feitelijk gaat het om de actuele en potentiële waarden, gebaseerd op de natuurdoelen voor het 
gebied zoals opgenomen in de voorlopige Landelijke Natuurdoelenkaart die is opgenomen in 
het tweede Meerjarenprogramma Vitaal Platteland, en de nadere uitwerkingen daarvan zoals 
provinciale natuurdoeltypenkaarten en concrete uitwerkingsplannen. De verbetering in kwaliteit 
bij EHS saldobenadering en herbegrenzing van de EHS moet dus verder gaan dan de actuele 
situatie en het bestaande beleid van rijk en provincie. Versnelling van de realisatie van be-
staand beleid valt dus niet onder de verbetering in kwaliteit. 
 
Voor de beoordeling van effecten van een ingreep op de EHS en bij het nader invullen van de 
begrippen ‘geen netto verlies’, ‘behoud van ambitie’, ’versterking van de EHS’ en ’kwaliteitsslag’ 
zijn de volgende aandachtspunten ten aanzien van natuurkwaliteit belangrijk: 
• Zowel de actuele natuurwaarden als het vastgelegde natuurdoel zijn relevant. 
• Natuurwaarden worden in de EHS primair afgemeten aan doelsoorten en natuurlijkheid (de 

kwaliteitscriteria van natuurdoeltypen). 
• Behoud en ontwikkeling van natuurwaarden zijn afhankelijk van het voldoen aan een reeks 

van randvoorwaarden (met name t.a.v. bodemgesteldheid, waterkwaliteit, processen in de 
omgeving, minimumoppervlak en beheer). 

• Significant negatieve effecten betreffen zowel natuurwaarden als hun randvoorwaarden. 
• Lokale ingrepen kunnen (negatieve) effecten hebben op drie schaalniveaus: lokaal, regio-

naal (kerngebied van de EHS) en landelijk (hele EHS). 
• De vervangbaarheid van natuur hangt af van meerdere ecologische aspecten. Daarnaast 

kunnen ook nationale beleidsambities relevant zijn. 
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De gebiedsvisie heeft verschillende aspecten. Voor ieder aspect is een aantal randvoorwaarden 
geformuleerd waaraan voldaan moet worden om de EHS-Saldobenadering te kunnen toepas-
sen. Wordt hieraan niet voldaan dan geldt onverkort het ‘nee, tenzij’-regime voor de EHS. 
 
Omvang gebied: 
• De omvang van het gebied waarop de gebiedsvisie betrekking heeft wordt per geval be-

paald op basis van zowel de ruimtelijke problematiek, de geplande ruimtelijke ingrepen als 
de beoogde ecologische doelen. Daarbij is relevant dat het gebied ecologisch één 
samenhangend geheel vormt. Er wordt met name gekeken naar de eisen die de aanwezige 
en potentiële natuurwaarden stellen aan hun omgeving. 
 

Omschrijving van de doelen: 
• De gebiedsvisie bestaat uit een combinatie van alle samenhangende plannen, projecten 

en/of handelingen binnen één ruimtelijk samenhangend beeld en onderbouwt wat de onder-
linge samenhang is; 

• In een gebiedsvisie wordt tevens concreet geduid welke bestemmingswijzigingen in het ge-
bied worden voorzien, zowel voor de geplande ruimtelijke ingrepen als voor de te realiseren 
natuurwinst; 

• Ook de kwalitatieve en/of kwantitatieve meerwaarde voor de EHS op gebiedsniveau wordt 
onderbouwd, evenals de landschappelijke en natuurlijke inpassing (ruimtelijke kwaliteit) wel-
ke nodig zijn voor de projecten in de EHS-Saldobenadering; 

• Een ‘kwaliteitsslag’ (Nota Ruimte) is pas bereikt als de kwaliteit, waaronder het functioneren 
van de EHS, per saldo verbetert. Reguliere EHS-compensatie volgens de regels uit de Nota 
Ruimte, dit document en de (provinciale) uitwerkingen is niet voldoende voor een kwaliteits-
slag; 

• De EHS moet een robuust geheel vormen. De gebiedsvisie kan zich daarom ook richten op 
het wegnemen van knelpunten en/of het onderling verbinden van delen van de EHS in aan-
sluiting op het bestaande ontsnipperingsbeleid. 

 
Waarborgen van de uitvoering: 
• Rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen worden vastgelegd in de ge-

biedsvisie en de betreffende partijen committeren zich aan de vastgelegde rollen en verant-
woordelijkheden en aan de afgesproken termijnen van realisering middels een schriftelijke 
waarborg waarop zij alle aanspreekbaar zijn; 

• De gebiedsvisie bevat een financiële onderbouwing waaruit blijkt dat de realisatie van de 
maatregelen is geborgd, inclusief een waarborg voor financiering en uitvoering van het be-
heer van te realiseren natuur; 

• De kosten voor kwaliteitswinst in de EHS ten opzichte van de oorspronkelijke ambitie kun-
nen niet worden gefinancierd uit de reguliere middelen voor verwerving en inrichting van de 
EHS; 

• In de gebiedsvisie wordt aangegeven wie zorg draagt voor de monitoring van de uitvoering 
van de gebiedsvisie om zicht te houden op de daadwerkelijk gerealiseerde kwaliteiten en de 
winst voor de natuur. Ook wordt aangegeven hoe en door wie toezicht en handhaving wor-
den uitgevoerd; 

• Onderdeel van het gebiedsplan vormen afspraken over de wijze en momenten waarop de 
initiatiefnemer de provincie zal informeren over de voortgang. 
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Sinds 2004 wordt in de Gemeente Asten gewerkt aan plannen voor de realisatie van een 18-
holes golfbaan. Deze nieuwe golfbaan wordt gekoppeld aan de reeds bestaande 9-holes golf-
baan aan de Gezandebaan. In eerste instantie betrof de planvorming enkel de realisatie van de 
golfbaan, later zijn daar natuurdoelen, zoals de realisatie van de Ecologische Verbindingszone 
Eeuwselse Loop, het realiseren van natuurcompensatie en andere ontwikkelingen, zoals het 
aanleggen van een waterbergingslocatie, aan toegevoegd. De totale planvorming is ingekaderd 
in het Project Gezandebaan. In het voortraject zijn onderzoeken uitgevoerd, is overleg ge-
pleegd, is draagvlak gerealiseerd, zijn afspraken gemaakt, etc. Dit maakt dat we op het moment 
dat er een gebiedsvisie wordt geformuleerd, we niet ‘op nul’ beginnen. Er is reeds sprake van  
een kader / vertrekpunt. In dit hoofdstuk wordt aan de hand van het Besluit Gedeputeerde Sta-
ten van de provincie Noord-Brabant de historie en stand van zaken toegelicht.  
 
Besluit Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant om goedkeuring aan het be-
stemmingsplan ‘Project Gezandebaan’ te onthouden (mei 2008). 
In het besluit worden de plannen in de omgeving van de Gezandebaan beschreven: 
 
• Aanleg van een nieuwe 18-holes golfbaan ten westen van de Gezandebaan en uitbreiding 

van de bestaande 9-holes-golfbaan met bijbehorende voorzieningen aan de oostzijde van 
de Gezandebaan 

• Realisatie van een regionale waterberging op de golfbaan met aan capaciteit van 25.000 m3 
ten behoeve van de opvang van piekafvoeren van de Eeuwselse Loop 

• De aanleg van een ecologische verbindingszone (deels binnen en deels buiten de golfbaan) 
langs de Eeuwselse Loop tussen de natuurgebieden Starkiet en de Groote Peel ten oosten 
van het plangebied 

• In combinatie hiermee natuurontwikkeling op de golfbaan 
 
De deelprojecten zijn volgens het besluit in de gekozen opzet dermate met elkaar verweven dat 
door het wegvallen van één van de delen, de andere deelprojecten niet kunnen worden gereali-
seerd. De ecologische verbindingszone wordt mogelijk gemaakt door de verkoop van het bos-
gebied de Witte Bergen  aan de initiatiefnemers waardoor de gemeente Asten over financiële 
middelen beschikt om het nog ontbrekende deel van de ecologische verbindingszone te ver-
werven en in te richten. Ook het realiseren van de waterberging is financieel alleen mogelijk bij 
het dubbelgebruik van dit gebied (waterberging en golf). Hierdoor ontstaat voor het waterschap 
de mogelijkheid om de waterberging eerder te realiseren dan voorzien en voor de initiatiefne-
mers de mogelijkheid om een deel van de gronden te verkopen aan het waterschap. 
 
Het streekplan kent een gedifferentieerd beleid voor de aanleg van nieuwe golfbanen en de uit-
breiding van bestaande golfbanen. Gedeputeerde Staten is van mening dat het hier om de aan-
leg van een nieuwe golfaccommodatie gaat. 
Met betrekking tot het aspect ‘functie’ is GS van mening dat de recreatieontwikkeling, in de 
vorm van een golfbaan, in combinatie met andere Reconstructiedoelen, past binnen de (functi-
onele) uitgangspunten van dit gebied en het provinciaal beleid. 
Met betrekking tot het aspect ‘zonering’ op basis van de zonering in het streekplan is de aanleg 
van een golfbaan in de GHS-natuur en de GHS landbouw, subzone leefgebied kwetsbare soor-
ten (ganzen), niet toegestaan. Echter, GS zijn bevoegd om af te wijken van een beleidslijn in 
het streekplan in die gevallen waarin de handhaving van de beleidslijn gevolgen zou hebben, 
die onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidslijn te dienen doelen. 
Gelet op de win-win-situatie die met het plan wordt bereikt in de vorm van recreatieve voorzie-
ningen in combinatie met de aanleg van een waterberging, ecologische verbindingszone en 
natuurontwikkeling, achten GS in beginsel argumenten aanwezig om ten behoeve van het plan 
van het beleid af te wijken. Het nieuwe beleidskader (ontwerp-Paraplunota Ruimtelijke Orde-
ning) biedt ruimte voor maatwerk. 
 
Met betrekking tot de EHS-Saldobenadering maken GS de volgende opmerkingen. 
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Het bosgebied De Witte Bergen en een perceel ten noorden hiervan, zijn opgrond van het 
streekplan aangemerkt als GHS-natuur en tevens onderdeel van de EHS (bestaand bos- en 
natuurgebied). Ten aanzien hiervan overwegen GS het volgende. 
 
In 2007 zijn de ‘Spelregels EHS’ tot stand gekomen. Deze spelregels zijn een uitwerking van 
Rijk en provincies en vormen het beleidskader voor het compensatiebeginsel, de EHS saldobe-
nadering en de herbegrenzing EHS. In de ontwerp-Paraplunota Ruimtelijke Ordening wordt het 
beleidskader ‘Spelregels EHS (2007)’ door GS onderschreven. 
Met de EHS-Saldobenadering wordt een meer ontwikkelingsgerichte aanpak in de EHS moge-
lijk. Voorwaarde is dat een combinatie van projecten of handelingen wordt uitgevoerd waarmee 
tevens de kwaliteit en/of kwantiteit van de EHS op gebiedsniveau verbetert. Het toepassen van 
de EHS-Saldobenadering is een bevoegdheid van de provincie. Er is wel een aantal criteria 
voor het toepassen van de EHS-Saldobenadering aanwezig: 
 
• Projecten moeten in één visie zijn opgenomen, er dient onderlinge samenhang te bestaan 

een schriftelijke waarborg voor realisatie waarop alle betrokkenen kunnen worden aange-
sproken. 

• Er moet binnen de EHS een kwaliteitsslag worden gemaakt waarop alle betrokkenen op zijn 
aan te spreken en/of er moet binnen de ruimtelijke visie een vergroting van het areaal EHS 
optreden ter compensatie van het gebied dat door de projecten of hamdelingen verloren is 
gegaan. 

• De kwaliteitsslag is pas bereikt als de kwaliteit, waaronder het functioneren van de EHS, per 
saldo verbetert. Reguliere compensatie is niet voldoende voor een kwaliteitsslag. 

 
Met de gemeente Asten zijn GS van mening dat met het bestemmingsplan ‘Project Gezande-
baan’ een goede aanzet wordt gegeven voor een gebiedsvisie: 
 
• De combinatie van ingrepen wordt binnen één visie/plan gepresenteerd. Gebaseerd op de 

doelstellingen vanuit het Reconstructieplan en de daarin opgenomen aanzet voor een ge-
biedsuitwerking, zijn de ontwikkelingen en de onderlinge verwevenheid van deze ontwikke-
lingen in het bestemmingsplan verder uitgewerkt. 

• De combinatie van ingrepen leidt er toe dat er meer aaneengesloten EHS wordt verkregen 
doordat meerdere EHS-gebieden (Groote Peel, Starkiet, en Witte Bergen) met elkaar kun-
nen worden verbonden en een EVZ wordt gerealiseerd. 

• Er is een nadrukkelijke onderlinge samenhang tussen de projecten. 
• Betrokken partijen (golfbaanexploitant, gemeente en waterschap) hebben een overeen-

komst gesloten waarin de privaatrechtelijke verplichtingen ten aanzien van aanleg en beheer 
ten opzichte van de verschillende deelprojecten naar alle betrokkenen zijn vastgelegd.  

• De oppervlakte natuur neemt in het plan toe. Er wordt meer nieuwe natuur ontwikkeld en als 
zodanig planologisch zekergesteld, dan op grond van het compensatiebeginsel verplicht is. 
De overige natuurlijke inrichting van de golfbaan is hierbij buiten beschouwing gelaten. 

 
Na overleg met VROM en LNV is GS gebleken dat het voorliggende plan niet geheel aan de 
vereisten van een gebiedsvisie volgens de EHS-Spelregels voldoet. De gemeente Asten zal 
alsnog een gebiedsvisie opstellen volgens de voorwaarden van de EHS-Spelregels waarbij ook 
de provincie Noord-Brabant, VROM en LNV worden betrokken. De gebiedsvisie zal een ruimer 
gebied bestrijken dan het plangebied van het nu voorliggende bestemmingsplan. Verder is er, 
mede vanuit het Reconstructieplan De Peel, aanleiding om ook de overige ontwikkelingen in het 
gebied (recreatie, landbouw, natuur) bij de gebiedsvisie te betrekken. 
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• Realisatieovereenkomst Integrale Inrichting Project Gezandebaan (20 september 2007). 
• Koopovereenkomst met volmacht Waterschap Aa en Maas – Green Valley Resort BV  

(28 december 2004). 
• Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Asten – Green Valley Resort BV (31 januari 

2005). 
 
Overgenomen uit: Golfbaan ’t Woold Natuurcompensatieplan, Arcadis, 5 oktober 2007. 
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Aan te tasten natuur 
 
 
Bos (bos met verhoogde natuurwaarden) 
 
Huidige situatie: bos met verhoogde natuurwaarden, EHS doeltype: bos met verhoogde na-
tuurwaarde: natuurdoeltype: 3.64 bos van arme zandgronden type b (loofbos van arme zand-
gronden). 
 
Toekomstige situatie: holes en greens (geen natuurwaarden). 
 
Aan te tasten natuur/EHS: 5,2 ha. 
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Nieuwe natuur 
 
 
Natte EVZ Eeuwselse Loop inclusief verspreid liggen de bosgebieden 
 
Huidige situatie: agrarisch gebied, beekoever en gekanaliseerde beek (geen door LNV bepaal-
de EVZ; status is door initiatief golfbaan tot stand gekomen en in Reconstructieplan De Peel 
opgenomen). 
 
Toekomstige situatie:  
 
A. Beek 
 
Gewenst natuurdoeltype: 3.6 subtype a zwak zure langzaam stromende bovenloop. 
 
Doelsoorten: 
- Vetje (vissoort)  
- Bermpje (vissoort) 
- Bandheidelibel (insect) 
 
B. Oever gedeeltelijk 
 
Gewenst natuurdoeltype: 3.55 subtypen a en b wilgenstruweel. 
 
Doelsoorten: 
- Wilde gagel (plant) 
- Blauwborst (vogel) 
 
C. Oever gedeeltelijk 
 
Gewenst natuurdoeltype: 3.29 nat schraalgrasland subtype a en natte heide 3.42 subtype b. 
 
Doelsoorten: 
- Gevlekte orchis (plant) 
- Levendbarende hagedis (reptiel) 
 
D. Poelen langs de Eeuwselseloop 
 
Gewenst natuurdoeltype: 3.14 type a: gebufferde poel. 
 
Doelsoorten: 
- Heikikker (amfibie) 
- Gewoon veenmos (plant) 
 
E. Verspreid liggende toekomstige bosgebiedjes op vochtige/ natte terreinen 
 
Gewenst natuurdoeltype: 3.62 type a elzenbroekbos. 
 
Doelsoorten: 
- Bont dikkopje (insect) 
- Paardenhaarzegge (plant) 
 
F. Verspreid liggende toekomstige bosgebiedjes op droge terreinen 
 
Gewenst natuurdoeltype: 3.64 bos van arme zandgronden type b (loofbos van arme zandgron-
den), Berken-Eikenbos. Met bijmenging van Grove den. 
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Doelsoorten: 
- Boomblauwtje (insect) 
- Kale rode bosmier (insect) 
- Eekhoorn (zoogdier) 
 
Toe te voegen nieuwe natuur: 9,6 ha (Eeuwselse Loop 5,9 ha en verspreid liggende bosperce-
len 3,7 ha). 
 
 
Droge EVZ De Groote Peel – De Witte Bergen 
 
Huidige situatie: agrarisch gebied met gedeeltelijk houtsingel en gemengd bos. De zone is aan-
gewezen als EVZ en komt ook voor op de streekplankaart en in het Reconstructieplan De Peel. 
 
 
Toekomstige situatie:  
 
A. Houtsingel/bosstrook 
 
Gewenst natuurdoeltype: 3.64 bos van arme zandgronden type b (loofbos van arme zandgron-
den), Berken-Eikenbos. Met bijmenging van Grove den. 
 
Doelsoorten: 
- Boomblauwtje (insect) 
- Kale rode bosmier (insect) 
- Eekhoorn (zoogdier) 
 
Het heeft de Voorkeur om ook poelen in deze strook aan te brengen als dat in relatie tot de 
grondwaterstand mogelijk is. 
 
B. Poel(en) 
 
Gewenst natuurdoeltype: 3.14 type a: gebufferde poel (schaduw). 
 
Doelsoorten: 
- Heikikker (amfibie) 
- Gewoon veenmos (plant) 
 
Toe te voegen nieuwe natuur: 6,25 ha (2.500x25 m).  
 
 
Nieuwe houtsingels/bosstroken in het droge ontginni ngenlandschap 
 
A. Houtsingel/bosstrook 
 
Gewenst natuurdoeltype: 3.64 bos van arme zandgronden type b (loofbos van arme zandgron-
den), Berken-Eikenbos. Met bijmenging van Grove den. 
 
Doelsoorten: 
- Boomblauwtje (insect) 
- Kale rode bosmier (insect) 
- Eekhoorn (zoogdier) 
 
Toe te voegen nieuwe natuur: 9 ha (6.000m x15 m). 
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Landgoed 
 
Huidige situatie: agrarisch gebied en multifunctioneel bos. EHS Doeltype: multifunctioneel bos 
(dus geen streven naar hogere natuurwaarden). 
 
Toekomstige situatie:  
 
A. Loofbos/struweel op landgoed (aan de oever van de Eeuwselse Loop) 
 
Gewenst natuurdoeltype: 3.62 type a elzenbroekbos. 
 
Doelsoorten: 
- Bont dikkopje (insect) 
- Paardenhaarzegge (plant) 
 
B. Loofbos/struweel op landgoed aan de Sengersbroekweg en Korhoenweg 
 
Gewenst natuurdoeltype: 3.64 bos van arme zandgronden type b (loofbos van arme zandgron-
den), Berken-Eikenbos. Met bijmenging van Grove den 
 
Doelsoorten: 
- Boomblauwtje (insect) 
- Kale rode bosmier (insect) 
- Eekhoorn (zoogdier) 
 
C. Ven/ poel op landgoed 
 
Gewenst natuurdoeltype: 3.14 subtype a: gebufferde poel. 
 
Doelsoorten: 
- Heikikker (amfibie) 
- Gewoon veenmos (plant) 
 
D. Moeras + vochtig schraalland/hei + droog heischraal grasland op landgoed 
 
Gewenst natuurdoeltype: 3.38 subtypes a en b bloemrijk grasland van het zand- en veenge-
bied. 
 
Doelsoorten: 
 - Bruin dikkopje (insect) 
 - Grote ratelaar (plant)  
 - Gevlekte orchis(plant) 
 
E.  Eeuwselseloop t.h.v. landgoed 
Gewenst natuurdoeltype: 3.6 subtype a zwak zure langzaam stromende bovenloop.  
 
Doelsoorten: 
- Vetje (vissoort)  
- Bermpje (vissoort) 
- Bandheidelibel (insect) 
 
F. Oever Eeuwselseloop t.h.v. landgoed (gedeeltelijk) 
 
Gewenst natuurdoeltype: 3.55 subtypen a en b wilgenstruweel. 
 
Doelsoorten: 
- Wilde gagel (plant) 
- Blauwborst (vogel) 



Bijlage 5: Natuurdoeltypen en doelsoorten (Vervolg 4) 

254159.rm.230.R001/mp, revisie C1

 

 

 
G. Oever Eeuwselseloop t.h.v. landgoed (gedeeltelijk) 
 
Gewenst natuurdoeltype: 3.29 nat schraalgrasland subtype a en natte heide 3.42 subtype b. 
 
Doelsoorten: 
- Gevlekte orchis (plant) 
- Levendbarende hagedis (reptiel) 
 
H. Poelen langs de Eeuwselseloop 
 
Gewenst natuurdoeltype: 3.14 type a: gebufferde poel. 
 
Doelsoorten: 
- Heikikker (amfibie) 
- Gewoon veenmos (plant) 
 
Toe te voegen nieuwe natuur: 7,5 ha. 
 
 
Uitbreiding Golfbaan ’t Woold 
 
Huidige situatie: agrarisch gebied (geen EHS doeltype) en multifunctioneel bos. EHS Doeltype: 
bos met verhoogde natuurwaarden. 
 
Toekomstige situatie:  
 
A. Bos op vochtig/ nat terrein 
 
Gewenst natuurdoeltype: 3.62 type a elzenbroekbos. 
 
Doelsoorten: 
- Bont dikkopje (insect) 
- Paardenhaarzegge (plant) 
 
B. Bos op droger terrein  
 
Gewenst natuurdoeltype: 3.64 bos van arme zandgronden type b (loofbos van arme zandgron-
den), Berken-Eikenbos. Met bijmenging van Grove den. 
 
Doelsoorten: 
- Boomblauwtje (insect) 
- Kale rode bosmier (insect) 
- Eekhoorn (zoogdier) 
 
C. Natuurontwikkelingsgebied 
 
Gewenst natuurdoeltype: 3.38 subtypes a en b bloemrijk grasland van het zand- en veenge-
bied.  
 
Doelsoorten 
 - Bruin dikkopje (insect) 
 - Grote ratelaar (plant)  
 - Gevlekte orchis(plant) 
 
D. Rough/heide 
 
Gewenst natuurdoeltype: 3.45 droge heide. 
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Doelsoorten: 
- Bruine vuurvlinder (insect) 
- Geelgors (vogel) 
- Grondster (plant) 
 
 E. Rough/gras op droger terrein 
 
Gewenst natuurdoeltype: 3.33 droog schraal grasland van de hogere gronden subtype a droog 
struisgrasland. 
 
Doelsoorten: 
- Veldkrekel (insect) 
- Knoflookpad (amfibie) 
 
F. Water (waterbergingsgebied) uitgaande van permanent water 
 
Gewenst natuurdoeltype: 3.18 gebufferd meer subtype a: ondiep gebufferd meer. 
 
Doelsoorten: 
- Kleine modderkruiper (vis) 
- Meervleermuis (zoogdier) 
- IJsvogel (vogel) 
  
G. Poelen langs de Eeuwselseloop t.h.v. uitbreiding golfbaan 
 
Gewenst natuurdoeltype: 3.14 type a: gebufferde poel. 
 
Doelsoorten: 
- Heikikker (amfibie) 
- Gewoon veenmos (plant) 
 
H.  Eeuwselseloop t.h.v. uitbreiding golfbaan 
 
Gewenst natuurdoeltype: 3.6 subtype a zwak zure langzaam stromende bovenloop.  
 
Doelsoorten: 
- Vetje (vissoort)  
- Bermpje (vissoort) 
- Bandheidelibel (insect) 
 
I. Oever Eeuwselseloop t.h.v. uitbreiding golfbaan (gedeeltelijk) 
 
Gewenst natuurdoeltype: 3.55 subtypen a en b wilgenstruweel. 
 
Doelsoorten: 
- Wilde gagel (plant) 
- Blauwborst (vogel) 
 
J. Oever Eeuwselseloop t.h.v. uitbreiding golfbaan (gedeeltelijk) 
 
Gewenst natuurdoeltype: 3.29 nat schraalgrasland subtype a en natte heide 3.42 subtype b. 
 
Doelsoort: 
- Gevlekte orchis (plant) 
- Levendbarende hagedis (reptiel) 
 
Toe te voegen nieuwe natuur: 31 ha. 
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Bufferzones De Groote Peel 
 
A. Open terrein met verschralingsbeheer en hoger grondwaterpeil  
 
Gewenst natuurdoeltype: 3.29 nat schraalgrasland subtype a en natte heide 3.42 subtype b. 
 
Doelsoorten: 
- Gevlekte orchis (plant) 
- Levendbarende hagedis (reptiel) 
 
B. Bosontwikkeling 
 
Gewenst natuurdoeltype: 3.63 hoogveenbos. 
 
Doelsoorten: 
- Eenarig wollegras (plant) 
- Wilde gagel (plant) 
- Gladde slang (reptiel) 
 
C. Buffersloot 
 
- Gewenst natuurdoeltype: 3.21 zwakgebufferde sloot. 
 
Doelsoorten: 
- Wateraardbei (plant) 
- Bandheidelibel (insect) 
 
Toe te voegen nieuwe natuur: 70 ha. 
 
 


