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1. INLEIDING
‘Het Aa-dal Zuid moet ontwikkeld worden als vlecht van beweging en
beleving, een vervlechting waarin water, natuur, landbouw, recreatie,
cultuurhistorie en landschap elkaar kunnen versterken in gebiedsontwikkeling’; dat is de conclusie uit het schetsatelier dat in Asten
werd gehouden op 14 maart 2016 met belangenvertegenwoordigers van
overheden en maatschappelijke organisaties. Deze ‘Krijtschets’ is het
beeldende resultaat van deze dag en vormt de basis voor elk van de
partijen om een progressieve aanpak te hanteren in deze integrale
gebiedsontwikkeling.

1.1 AANLEIDING & DOEL
Het waterschap Aa en Maas heeft de aanleiding
gegeven voor het schetsatelier. Zij staan aan de
vooravond diverse uitvoeringsgerichte doelen te
realiseren in de aankomende jaren op het gebied van
waterkwaliteit en waterkwantiteit. Op het kaartje op
pagina 6 (links) staan deze doelen nader omschreven
en gelokaliseerd. Het waterschap is hierbij voornemens deze doelen integraal op te pakken door
mogelijk doelen op het gebied van natuur, landbouw,
recreatie, cultuurhistorie en landschap tegelijkertijd
tot ontwikkeling te laten komen. Door het koppelen
van kansen en doelen van andere partijen kunnen
win-win situaties ontstaan die kunnen leiden tot een
resultaat dat meer is dan de som der delen. Het
gehouden schetsatelier is hiervan de eerste actieve
aanzet!

7

GENODIGDEN
Ad Verhoeven		
IVN
Dirk Smolenaars		
gemeente Someren
Frederieke Danz		
De Regt+Danz Architectuur & Landschap
Hubert van Beusekom
Rijkswaterstaat
Jan Timmers		
Cultuurhistoricus De Peel
Jori Meulendijks		
gemeente Asten
Klaas van der Laan
Staatsbosbeheer
Maarten de Regt		
De Regt+Danz Architectuur & Landschap
Martijn Schraven
waterschap Peel en Maasvallei
…….				ZLTO

8

Rimbaud Lapperre
Peter Daverveld		
Peter Rutten		
Ingrid Rijkers		
						
Thijs Witjes		
						
						

waterschap Aa en Maas
waterschap Aa en Maas
waterschap Aa en Maas
waterschap Aa en Maas
(opdrachtgever)
ENtice2create
(opdrachtnemer,
landschapsontwerper)

Afwezig: 		

Staatsbosbeheer (wordt nader betrokken)

1.2. WERKWIJZE & PROGRAMMA
Het schetsatelier is een door ENtice2create gehanteerde werkwijze waarin, zoals
de naam aangeeft, verleidt wordt om te creëren. Een intensieve compacte
samenwerking op een aansprekende locatie in het gebied, zorgt voor een klimaat
waarin deelnemers elkaar verleiden om inspirerende verbindingen te leggen.
Live geschetste beelden stimuleren dit klimaat en zijn het resultaat waaruit de
ontwikkelingsrichtingen duidelijk worden. Wat wordt gecreëerd is meer dan de
som van wederzijds begrip en uitwisseling van informatie; het is meerwaarde met
een vuurtje dat het vervolgproces aansteekt!
Voorafgaand aan het schetsatelier hebben de genodigden een reader ontvangen
met daarin relevante informatie voor het onderwerp. Op die manier heeft
iedereen zich goed kunnen voorbereiden en wordt gestart op een gelijkwaardig
informatieniveau. Een gezamenlijk veldbezoek bij de start van het schetsatelier
heeft dit verder versterkt. Het gebied en de opgave zaten op die manier scherp op
het netvlies en zo konden de deelnemers op informele wijze met elkaar kennis
maken.
Bij terugkomst op de locatie van het agrarische bedrijf Koe & Koe in Asten begon
het feitelijke schetsatelier. In twee delen werd toegewerkt naar het eindresultaat;
eerst werd gefocust op de bestaande kenmerken van het gebied vanuit de diverse
integrale invalshoeken. Het resultaat hiervan is te vinden in hoofdstuk 2
Kenschets. Vervolgens werden ontwikkelingsrichtingen gesmeed tot een integrale visie voor het gebied. Het resultaat hiervan is te vinden in hoofdstuk 3
Krijtschets. Ten slotte zijn enkele vervolgafspraken gemaakt. Deze zijn te vinden
in hoofdstuk 4 Vervolgproces.

9

Bakel

Milheeze

PLANGEBIED & OMGEVING

Ysselstey

Stiphout

Helmond

N270

Deurne

Griendtsveen

Mierlo
N612
Oostappensache
heide

Herselsche heide

Deurnsche
Peel

Galgenberg

A67

De Berken
Lierop

Liessel

Asten

Strabrechtse
Heide

Dennendijkse
bossen

Someren

Geohydrologie

Heusden

N279

Somerense Heide

Neerkant

Someren-Eind

Sterksel

Starkriet

Witte
Bergen

Someren-Heide

Meijel

Nationaal park
De Groote Peel
N266

Sterkselse Heide

Ospeldijk

Geohydrologie

Maarheeze

Weerterbos

N275
Ospel

Nederweert
A2
Nederweert-Eind

schaal 1:100.000
0

1,25km

2,5km

5km

10km

Weert

±

Leveroy

10
N280

Heythuysen

1.3 PLANGEBIED & OMGEVING
Het plangebied van ’t Aa-dal Zuid gaat over de Aa vanaf het punt waar
deze ontspringt iets ten westen van Ospelerdijk tot aan de A67 en over het
gehele traject van de Kleine Aa. Deze beken zijn de ‘rode draad’ van het
gebied dat verder wordt gevormd door alle relevante gebieden die hier
vanuit het watersysteem en landschappelijk op aanhaken. Zie de kaart op
pagina 10 (links).
Het gebied ligt grofweg tussen Weert en Helmond. De Aa ontspringt in dit
gebied en volgt zoals vele beken in (oost-)Brabant een richting van zuid
naar noord richting de Maas. De Aa ligt parallel gelegen aan de N266 de
Zuid-Willemsvaart dat onderdeel vormt van een kanaalsysteem dat onder
andere loopt van de inlaat in de Maas bij Wessem en de uitmonding in de
Maas bij ’s Hertogenbosch. De Aa ligt centraal tussen Someren en Asten
en in het gebied zijn verder verspreid gelegen kleinere kernen te vinden
als Someren-Heide, Someren-Eind, Lierop en Heusden. Het plangebied
bestaat voor een groot deel uit landelijk agrarisch gebied en is in de wijde
omgeving omringt door de bos- en heidegebieden van onder andere
Stabrechtse heide, Sterkselse heide en Nationaal Park De Groote Peel. Het
plangebied ligt grotendeels in de gelijknamige Brabantse gemeenten van
Someren en Asten en voor een deel in de Limburgse gemeente
Nederweert.
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2. KENSCHETS
Het plangebied is vanuit drie invalshoeken benaderd; vanuit de landschapstypering die zijn basis heeft in het potstalsysteem, vanuit de ruimtelijke opbouw vanuit deze
landschapstypering en vanuit het watersysteem.

2.1

KENSCHETS LANDSCHAPSTYPEN

De natuurlijke ondergrond en het gebruik ervan vormen de basis voor de
landschapstypering van het plangebied van ’t Aa-dal Zuid. Het Aa-dal
Zuid stroomt in een duidelijk herkenbaar beekdal met aan weerszijden
een glooiend reliëf overgaand in dekzandruggen. Breuken in de ondergrond als gevolg van horsten en slenken die ten opzichte van elkaar
bewegen hebben invloed gehad op deze natuurlijke ondergrond. Deze is
in de loop der tijd door mensen gebruikt een aangepast. Vanuit de middensteentijd waren dit jagers en verzamelaars die op doortocht waren.
Na de introductie van de landbouw werd het gebied steeds intensiever
gebruikt. Vanaf de middeleeuwen heeft de mens zodanig ingegrepen in
het landschap, dat daarvan de sporen nu nog herkenbaar aanwezig zijn in
de vorm van de wegen en padenstructuur, gehuchten en oude akkers.
Ten behoeve van de akkerbouw was mestproductie in het zogenaamde
potstalsysteem van groot belang. In dit landbouwkundige systeem stond
het vee het grootste deel van het jaar op stal, waarbij heideplaggen (woeste
grond) en soms graszoden als strooisel werden gebruikt. De mest van het
vee die in de stal terechtkwam werd hiermee vermengd, waarna de akkers
ermee bemest werden. Door dit systeem kan het maaiveld van de oude
akkers tot meer dan één meter zijn opgehoogd.
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Het landschap van ’t Aa-dal Zuid is grofweg onder te verdelen in de drie landschapstypen
‘akkerdorpenlandschap’, ‘beekdallandschap’ en ‘Jonge (bos en heide)ontginningen. Zie de kaart
op pagina 12.
1. AKKERDORPENLANDSCHAP
Het akkerdorpenlandschap bestaat globaal uit de oude dorpen en gehuchten en de daarbij
horende oude, opgehoogde akkers. Dit type landschap is vóór 1800 in cultuur gebracht en ligt
in het plangebied rondom Lierop, Someren, Asten en Heusden op hoge dekzandkoppen. In dit
akkerdorpenlandschap zijn ook nog holle wegen vindbaar die door de opgehoogde akkers
liepen.
2. BEEKDALLANDSCHAP
Het beekdal van de Aa en de Kleine Aa (met Slievense loop en Houtbroekloop) werden
oorspronkelijk gebruikt als weide en hooiland. De verkavelingspatronen in het beekdallandschap zijn in de loop van de 19de en 20ste eeuw weinig tot matig veranderd. Na ruilverkavelingen in de jaren ’60 en ’70 is schaalvergroting opgetreden. Tot het beekdallandschap behoren
slechts ten dele de Beekerloop, de Voordeldonksche Broekloop en de Eeuwelse loop. Dit zijn
gegraven waterlopen en liggen voornamelijk in de voormalige woeste gronden. Ook het
bovenstroomse deel van de Aa vanaf Platkuil tot en met Starkriet bevond zich in het verleden
in dit onontgonnen gebied. De typering beekdallandschap komt hier dus ten dele voort uit de
dalbodem en heeft daarmee een wezenlijk andere geschiedenis dan de Aa vanaf Starkriet en de
Kleine Aa.
3. JONGE (BOS- EN LANDBOUW)ONTGINNINGEN
Het cluster van dorpen, akkers en beekdalen is als een hoefijzer omgeven door enkele oude
heidegebieden gelegen op dekzandruggen en lage landduinen: de Stabrechtse heide, de
Somerense heide, de Sterkselse heide, De Groote Peel en de Grote Heide van Asten (nu
Dennendijkse bossen). Zoals uit deze laatste naam al valt op te maken, heeft bos in deze
gebieden voornamelijk de overhand gekregen. Met name eind 19e eeuw en begin 20e eeuw
zijn er op grote schaal ‘woeste gronden’ bebost. In dezelfde tijd werden andere ‘woeste gronden’ ontgonnen ten bate van de landbouw, zoals tussen grofweg Someren-Heide en Ospel. De
inrichting van deze gebieden wordt gekenmerkt door het rationele en grootschalige karakter.
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2.2

KENSCHETS RUIMTELIJK-LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK

Het beekdal van de Aa vormt niet alleen het hart van waaruit de opgave
vandaan komt, maar vormt ook ruimtelijk een landschappelijk het ‘hart’
in het gebied. Evenwichtig hebben Asten en Someren zich tot grotere
dorpen ontwikkeld, grotendeels op de hogere gronden die de beekdalen
flankeren. De percellering van het beekdal heeft nog grotendeels
dezelfde richting als uit de eerste ontginningen en bestaat grotendeels uit (natte) weilanden. Wel is veel grensbeplanting in de vorm
van Elzensingels verdwenen.

ZUID-WILLEMSVAART
Parallel door dit beekdal werd al begin 1800 de Zuid-Willemsvaart aangelegd aan de westzijde van de
Aa. Langs dit kanaal is de provinciale weg N266 aangelegd aan de westzijde. Aan de oostzijde bevind
zich een zandpad dat een weerszijden geflankeerd wordt door laanbomen. Deze samenstelling van
weg-kanaal-weg heeft een grote ruimtelijk-landschappelijke en infrastructurele invloed op het
gebied. Er bevinden zich over een lengte van ongeveer 10 kilometer binnen het plangebied slechts 5
overgangen. Op het traject bevinden zich 4 sluizen, nummers 10 tot en met 13. Ondanks de grote
ruimtelijke impact is het beekdal aan weerszijden ten dele goed herkenbaar gebleven. Er bevind zich
een duidelijke steilrand tussen het akkercomplex van Someren en het beekdal van de Aa en de
richting van de kavels is grotendeels nog haaks op de beek zoals dat oorspronkelijk was.
BEBOUWING
Op andere delen heeft het beekdal aan karakter moeten inleveren door de bouw van kassen en
bedrijventerreinen. Zowel aan Somerense als aan Astense kant heeft deze ontwikkeling een beeldbepalend karakter gekregen. Aan Somerense kant zijn bedrijven en kassen precies bovenop de steilrand
aangelegd waardoor de steilrand meer als dijk dan als natuurlijk hoogteverschil wordt ervaren. Aan
Astense kant bevinden zich over een lengte van ongeveer 2,5 kilometer kassen tot kort bij de waterloop van de Aa wat ten koste is gegaan van de openheid en karakteristiek van het beekdal. Andere
bebouwing in het beekdal zijn daarnaast het rioolgemaal van het waterschap gelegen bij de monding
van de Voordeldonksche Broekloop in de Aa en het bedrijventerrein van Brandenburch-Raijmakers
dat gelegen is tussen de Heesakkerweg, de Zuid-Willemsvaart en de Aa. Beide hebben ook een grote
ruimtelijk-landschappelijke impact op het beeld van het beekdal.
Opvallend in het gebied is de situering van een hoogspanningsleiding. Deze loop vrijwel gelijk op met
de loop van de Aa over de gehele lengte van het traject. Een indirecte invloed op de ruimtelijke
kwaliteit zijn daarnaast ondergrondse leidingen die, gerelateerd aan de kassen, in dit gebied liggen.
LANDBOUW
Als gevolg van grootschalige Peelontginningen is grofweg tussen De Somerense heide / Sterkselse
heide en De Groote Peel een agrarisch gebied ontstaan met voornamelijk melkveehouderij. Dit gebied
heeft een grootschalige rechte structuur en open karakter en heeft grote kavels. In twee delen zijn
historische rationele groenstructuren in de vorm van laanbomen goed bewaard gebleven; ten westen
van Someren-Heide en tussen Starkriet en De Groote Peel.
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KENSCHETS WATERSYSTEEM

De precieze brongebieden van de Aa en de Kleine Aa zijn niet exact in
beeld maar belangrijke inzijggebieden zijn zeker De Groote Peel en de
Somerense en Stabrechtse heide. De Zuid-Willemsvaart vormt grotendeels
een scheiding in de afwatering van de gebieden aan weerszijden. Wat
opvalt is de noord-zuid richting van de waterlopen aan de Somerense
kant en de oost-west richting van de waterlopen aan Astense kant.

Het watersysteem bevind zich grotendeels in de (oorspronkelijke) lage delen van het
gebied, de beekdalen van de Aa en de Kleine Aa. Verder vindt wateraanvoer op de Aa
plaats vanuit het Kanaal van Deurne via de (gegraven) Beekerloop, Voordeldonkse
Broekloop en Eeuwelse loop. In zeker twee gebieden vindt drainage plaats van landbouwgebieden die uitkomt op de Aa; het gebied rond Berkeindje (ten zuiden van
Lierop) watert af op de Kleine Aa en het gebied Diepenhoek watert af via de Kievitsloop
en Diepenhoeksche loop op de Aa. In de punt bij de monding van de Kleine Aa op de
Aa (ten oosten van Otterdijk) is een klein kwelgebiedje aanwezig met bijzondere
blauwgraslanden.
WATERKWANTITEIT
De hoeveelheid afvoer van water bovenstrooms op het traject vanaf Platkuil tot en met
Starkriet is zeer beperkt met gemiddeld ongeveer 10 liter water per seconde op 180
dagen in het jaar. Vanaf het punt Eeuwelse loop op de Aa komt is de hoeveelheid water
in de Aa ineens vele malen groter met ongeveer 1000 liter per seconde. Deels komt dit
door de 600 liter die per seconde door de Diepenhoeksche loop op de Aa in Starkriet
wordt aangevoerd. Het gebied Starkriet is (mede daarom) ingericht als waterbergingsgebied om ‘natte voeten’ verder benedenstrooms bij de kassen te voorkomen. De Kleine
Aa voert ongeveer 150 tot 200 liter water per seconde aan op de Aa. Het totale resultaat
is een stroomsnelheid van ongeveer 1600 liter per seconde in de Aa ter hoogte van de
A67.
WATERKWALITEIT
Het bovenstroomse deel van de Aa bij Platkuil heeft schoon water en ook de waterkwaliteit van ’t Starkriet is goed, vergelijkbaar met De Berken langs de Astense Aa.
Maaswater wordt aangevoerd vanuit het Kanaal van Deurne via de Beekerloop,
Voordeldonksche Broekloop en Eeuwelse loop. Daarnaast ‘lekt’ er Maaswater vanuit de
Zuid-Willemsvaart in het beekdal van de Aa. Vooral het gebied tussen het kanaal en de
beek is hierdoor beïnvloed. De kwaliteit van dit water is echter niet per definitie
slechter dan die van de Aa zelf.
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3. KRIJTSCHETS
VLECHT VAN BEWEGING

EN BELEVING

Het Aa-dal Zuid moet een vlecht vormen van beweging en
beleving. Het moet de rode draad vormen in het gebied voor
zowel het watersysteem, de natuur als voor de recreatieve
beleving. Deze drie ‘lijnen’ kunnen elkaar versterken als
ze op een juiste manier met elkaar vervlochten worden en
hiermee een krachtige verbinding vormen met gebieden in de
omgeving.
Voor de landbouw in het gebied is het verder belangrijk
dat het niet natter gaat worden. Binnen nu en 3 jaar gaat
een GGOR landbouw uitgevoerd worden die integraal parallel
met andere ontwikkelingen zal moeten lopen. In reeds uitgevoerde gesprekken wordt onder andere reeds gepraat over
aanleg van peil gestuurde drainage in dit kader.

3.1 BEWEGING VAN WATER EN NATUUR
Het toepassen van beekherstel kan zorgen rond piekafvoeren voorkomen en heeft
een positief effect op de waterkwaliteit en ecologische betekenis. Het zorgen voor
meer beweging in het water vormt hierbij een belangrijk onderdeel evenals het
oplossen van vismigratieknelpunten. Voor het uitvoeren van beekherstel hoeft de
Aa niet per se overal te gaan meanderen. Er zijn heel wat delen die nooit gemeanderd hebben, zoals het bovenstroomse deel Platkuil, maar ook Starkriet niet.
De beken en beekdalen vormen een belangrijke ecologische schakel tussen de
omringende bos- en heidegebieden. De beekdalen kunnen niet alleen een ‘natte’
verbindingsfunctie voor de natuur hebben, maar ook voor ‘droge’ ecologische
bewegingen. Het bovenstroomse deel Platkuil heeft vanuit dat licht veel minder een
betekenis voor het toepassen van beekherstel, maar veel meer om een verbinding te
vormen tussen het beekdal van de Aa en het Nationaal Park De Groote Peel. Aan de
andere kant van het kanaal ligt bovendien een kans ditzelfde principe toe te passen;
een verbinding vormen tussen de Aa en de Sterkselse heide via de Diepenhoekse
loop en de Kievitloop. Dit is weliswaar geen specifiek beleid, maar vormt wel een
kans om mee te nemen in de gebiedsontwikkeling (bij bijvoorbeeld
natuurcompensatieopgaven).
Om de ‘vlecht’ van de Aa zelf te versterken vanuit ecologisch oogpunt is het maken
van een ‘omleiding’ van de opgave ‘Ecologische Verbindingszone (EVZ)’ langs de
Zuid-Willemsvaart een welkome toevoeging. Hierdoor kan de ecologische betekenis
van het Aa-dal alleen maar versterkt worden. De kruisende wegen de (daarbij)
toegepaste bruggen, duikers en stuwen vormen hierbij op dit moment nog een
belangrijk knelpunt voor de ‘droge’ verbindingen die opgelost moeten worden.
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3.2 BEWEGING VAN BELEVING
Het Aa-dal is een prominente plek in haar omgeving om het landschap in al
haar kwaliteiten te beleven als verblijfsplek, zeker na verdere ontwikkeling van de water- en natuuropgaven in het beekdal. De ontwikkeling van een
wandelroute ‘Op zoek naar de bronnen van de Aa’ zou hier erg goed mee combineren. Bovendien is de ligging van het Klok & Peelmuseum pal langs het
beekdal van de Aa een mooie kans om natuur en cultuur met elkaar te
verbinden.
Tegelijkertijd vormt het Aa-dal een uitstekende schakel tussen de recreatief aantrekkelijke gebieden van ’t
Starkriet / De Witte Bergen / De Groote Peel, de Oostappensche heide / Astense Aa en de Stabrechtse heide.
Dit zijn de recreatieve ‘hotspots’ in de omgeving waar de dichtheid van het recreatieve netwerk bovengemiddeld hoog is waarin het Aa-dal een rol kan spelen om de onderlinge relaties te versterken.
Buitencentrum De Pelen speelt daarbij in De Groote Peel een belangrijke rol.
In en rond Starkriet / De Witte Bergen zijn dat Golfbaan Het Woold, camping De Peelpoort en
Paardensportcentrum De Witte Vallei spelen hierin een belangrijke rol. Voor de gemeente Asten geldt hier
de wens voor gecontroleerde ontwikkeling van recreatieve initiatieven. Naast de
ontwikkeling van het landschap ter plekke is het wenselijk het gebied goed toegankelijk
te houden/maken voor recreanten. Het kunnen oversteken over de Aa is hiervan een onderdeel.
In en rond de Oostappensche heide voorziet de gemeente Asten eveneens een ontwikkeling van de recreatieve structuur. Naast de bestaande ontwikkeling van het landschap in dit gebied is het de wens dit gebied
de toegankelijkheid te verbeteren voor recreanten, waarbij ook oversteken over de Astense Aa gewenst zijn.
Voor de aanleg van een uitvoegstrook van de A67 moet nog natuurcompensatie plaats vinden in dit gebied.
Bij alle ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met een eventuele verbreding van deze snelweg.
Op lokaal niveau kan de Zuid-Willemsvaart wellicht een barrière vormen in het recreatieve netwerk.
Mogelijk kan een analyse van het knooppuntennetwerk leiden tot goede voorstellen om die barrièrewerking
wat te verlichten. Echter, de ligging van de naastgelegen Kanaalweg vormt vooral een hele goede kans om
diverse netwerken op aan te haken.
Een integrale benadering van deze ‘vlecht’ zou niet alleen moeten zorgen voor invulling van de doelen op
het gebied van water, natuur en recreatie, maar zou kansen moeten bieden versterkingen te doen aan
landschap en cultuurhistorie die ook ten goede komen aan de beleving van het gebied. Zo zou de kleinschaligheid van het Aa-dal hersteld kunnen worden en gestuurd worden op het goede uitzicht op de steilranden
van de naastgelegen akkercomplexen.
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3.3 PRINCIPEUITWERKING VAN DE VLECHT
In de principeschets op de PAGINA hiernaast is weergegeven hoe de
vlecht tot ontwikkeling kan komen. De ‘rode draad’ in de natte ecologische verbinding is in eerste instantie een meestromende ecologische
beekzone direct langs de beek. In het gehele beekdal zouden daarnaast
stapstenen ingericht kunnen worden in de vorm van bosjes, natte graslandjes en Elzensingels, om de ecologische verbindingszone van de Aa
en de Zuid-Willemsvaart te realiseren.
Dat betekend dus ook dat er ecologische verbindingen te maken zijn ten westen van de ZuidWillemsvaart. In het gebied ten oosten van de Veldweg is realisatie van stapstenen minder voor de
hand liggend vanwege de goede structuur van de landbouw hier. De aandacht zal dus gericht moeten
worden op het beekdal ten westen van de Veldweg. Daarbij liggen voor een sterke verbinding tussen
het kanaal en de beek de beste kansen in het gebied direct tussen beide watergangen. Uiteraard speelt
het gehele beekdal een rol in de verbinding.
Naast ecologische kansen, liggen er ook landschappelijke kansen in het beekdal. De kleinschaligheid
ervan kan (deels) teruggebracht worden, door bijvoorbeeld de ontwikkeling van Elzensingels dwars
op de beek. Liefst worden er zo min mogelijk poelen gerealiseerd die van nature niet thuis horen in
een beekdal.
De landbouw moet in het beekdal kunnen blijven functioneren. De meestromende ecologische zone
langs de beek zou bijvoorbeeld een accoladeprofiel kunnen hebben, waarbij er op de grens met de
aanliggende landbouwpercelen een greppel gemaakt kan worden voor een goede afwatering. Echte
intensieve ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw zijn in het beekdal beperkt vergeleken
met het gebied van de jonge Peelontginningen waar de structuur van het landschap veel meer op de
landbouw is gericht. Gedraineerde percelen hebben bovendien een effect op de ontwikkeling van de
ecologische verbindingszone. Dit zal in het vervolgtraject nader uitgewerkt moeten worden.
Het recreatieve netwerk kan zich letterlijk door het beekdal heen vlechten. De Kanaalweg is een
vaste droge en doorgaande route waarop de recreant altijd terecht kan. Vervlochten door het beekdal
kunnen over en langs de stapstenen en op perceelscheidingen struinroutes ontwikkeld worden voor
de iets avontuurlijker recreant.
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GLASTUINBOUWVISIE GEMEENTE ASTEN
In 2013 is de Glastuinbouwvisie Asten vastgesteld. De gemeente Asten ziet het op gang brengen van de
ruimtelijke dynamiek en vernieuwing in de glastuinbouw als de cruciale motor om én ontwikkelingsruimte
voor de glastuinbouw te realiseren én de landschappelijke kwaliteit en leefbaarheid te verbeteren. Met
vernieuwing kunnen knelpunten opgelost worden en kansen benut.
In de Glastuinbouwvisie zijn hiertoe strategische keuzes neergelegd. De uitvoering is erop gericht de
gewenste ontwikkelingen op gang te brengen. Hierbij zijn per deelgebied opgaven en bijbehorende maatregelen benoemd. Ten behoeve van de uitvoering worden twee sporen gevolgd. Enerzijds een actieve inzet
van de gemeente Asten (voorbeeldfunctie) en anderzijds het ondersteunen van initiatieven uit het gebied
(faciliteren).
Bij de uitvoering worden de onderstaande deelgebieden met bijbehorende opgaven onderscheiden:
1. Vestigingsgebied Hazeldonk/Waardjesweg - deelgebied Hazeldonk/Heesakkerweg;
## Functiewijziging: van glastuinbouw naar natuur, landschap, wonen, andere bedrijvigheid;
## Herbegrenzing: aanpassing begrenzing glastuinbouwbestemming rondom één glascluster;
## Verplaatsing: glastuinbouwbedrijven die hun bedrijf elders voortzetten;
## Bedrijfsbeëindiging: glastuinbouwbedrijven die hun bedrijf niet elders willen voortzetten.
2. Vestigingsgebied Hazeldonk/Waardjesweg - deelgebied Waardjesweg
## Functiewijziging: van glastuinbouw naar natuur en landschap en de mogelijkheid om landgoederen te
realiseren;
## Herbegrenzing: aanpassing begrenzing glastuinbouwbestemming rondom de resterende glasclusters;
## Verplaatsing: glastuinbouwbedrijven die hun bedrijf elders voort willen zetten;
## Bedrijfsbeëindiging : glastuinbouwbedrijven die hun bedrijf niet elders voort willen zetten.
3. Vestigingsgebied Bleekerweg
## Herbegrenzing: uitbreiding glastuinbouwbestemming aan noordzijde (betreft alleen courant maken
bestaande glastuinbouwkavels) en oostzijde;
## Ontwikkelen: uitbreiding glastuinbouwbestemming met overgangszone woningbouw Heusden door
grondverwerving en inrichting.
4. Doorgroeigebied Kleine Heitrak
## Herbegrenzing: kleine herbegrenzing in wijziging van het bestemmingsplan;
## Ontwikkelen: realiseren glastuinbouwbestemming door grondverwerving en inrichten.
5. Solitaire bedrijven ten noorden van de A67
## Functiewijziging: opheffen glastuinbouwbestemming op twee locaties;
## Verplaatsing: glastuinbouwbedrijven die hun bedrijf elders willen voortzetten;
## Bedrijfsbeëindiging: glastuinbouwbedrijven die hun bedrijven niet elders willen voortzetten.
6. Solitaire bedrijven ten zuiden van de A67
## Functiewijziging: opheffen glastuinbouwbestemming op één locatie, opgenomen in bestemmingsplanherziening voor gebied Kleine Heitrak;
## Verplaatsing: glastuinbouwbedrijven die hun bedrijf elders willen voortzetten;
## Bedrijfsbeëindiging: glastuinbouwbedrijven die hun bedrijf niet elders willen voortzetten.
7. Nieuwe glastuinbouwclusters
## Begrenzing: vastleggen glastuinbouwbestemming;
## Ontwikkelen : realiseren glastuinbouwbestemming door grondverwerving en inrichten;
## Hervestigen: vestigen van verplaatsers uit de deelgebieden met functiewijziging.
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3.4 KLOEKE LANDBOUW
Beweging in de landbouw is met name merkbaar in
het gebied van de grootschalige Peelontginningen
(tussen de Somerense heide en De Groote Peel). De
grondgebonden landbouw in dit gebied (met name
melkveehouderijen) zouden baat hebben bij kavelruil,
door bijvoorbeeld veldkavels dichterbij huis te ruilen,
veldkavels te clusteren en/of de huiskavel te vergroten. De energie die hier zit zou gestimuleerd moeten
worden. Daarbij zouden agrariërs mogelijk een rol
kunnen spelen bij de inrichting en het beheer van een
ecologische verbinding langs de Aa tussen Starkriet en
De Groote Peel. Verder zouden de ontsluitingswegen
voor de landbouw onder de loep genomen moeten
worden om de verkeersbewegingen te structureren en
het onderhoud hiervan te regelen.

3.5 VAN KAS NAAR KANS
Bezien vanuit ruimtelijk-landschappelijk oogpunt en
vanuit uitvoeringskansen op het gebied van water,
natuur, recreatie en cultuurhistorie is de aanwezigheid van kassen en het bedrijventerrein
Brandenburch-Raijmakers in het beekdal van de Aa
in eerste instantie geen rooskleurig gegeven. Echter,
gegeven het feit dat die er zitten, is het toch als een
kans te beschouwen voor het gebied.
De gemeente heeft in 2013 een glastuinbouwvisie
opgesteld waarin opgaven zijn opgenomen voor de
deelgebieden Hazeldonk/Waardjesweg in het beekdal
van de Aa en Hazeldonk/Heesakkerweg. In deze visie
staatn de gewenste ontwikkelingen omschreven (zie
pagina 26, links).
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3.6 LASTEN ÉN LUSTEN BEDRIJVENTERREIN
BRANDENBURCH-RAIJMAKERS
Op de locatie van het bedrijventerrein Brandenburch-Raijmakers zit op relatief korte
termijn een ontwikkeling aan te komen die relevant is voor de ontwikkeling van de
gevlochten doelen in het beekdal; onderzocht wordt of deze bedrijven kunnen uitbreiden terwijl gelijktijdig de omgeving een positieve impuls krijgt. Hierdoor liggen er
kansen op het gebied van landschap en natuur in het Aa-dal.
De hiernaast getoonde principeafbeelding toont het spanningsveld waarin deze gebiedsontwikkeling zal moeten plaats vinden; de bedrijven willen zich ontwikkelen in
noordwestelijke richting, vanuit natuur en landschap is een tegengestelde richting
gewenst en het waterschap zoekt naar ruimte dwars op beide richtingen om ruimte te
geven (10 meter) aan beekherstel langs de Aa. De grens tussen ‘rood’ en ‘groen’ lijkt
logisch te liggen ter hoogte van de afslag van de provinciale weg aan Somerense kant.
Het lijkt aannemelijk dat de gemeente binnen de lus van die afslag bedrijvenontwikkeling toe zal laten. Het bedrijventerrein van Brandenburch-Raijmakers sluit hier dan
ruimtelijk op aan.
Hoe groot de urgentie van een strook van 10 meter van het waterschap aan de westzijde
van de Aa werkelijk is zou nog onderzocht kunnen worden. Het beekdal is hier over
een grote breedte erg laag. Dat betekend dat de beek hier geen hele specifieke loop
gehad hoeft te hebben en het verleggen van de beek als optie meegenomen zou kunnen
worden.
Andere onderdelen van het onderzoek zijn onder meer de geluidbelasting ten opzichte
van de normen, bodemonderzoek in relatie tot voormalige stortplaatsen in dit gebied,
verkeersbewegingen van de bedrijfswagens en fietsers en de risico’s van het uitvoeren
van werkzaamheden vlakbij de gasleiding die ligt strak langs het kanaal.
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4. VERVOLGPROCES
4.1 DEELGEBIEDEN

Het vervolgproces zou integraal, dus bezien vanuit de brede thematiek van de gebiedsontwikkeling
en in samenwerking tussen de verschillende belangenpartijen, verder gebracht moeten worden.
Bezien vanuit de kenmerken van het gebied en de problematiek is hierbij een aantal natuurlijke
deelgebieden te onderscheiden voor verdere ontwikkeling (zie de kaart op PAGINA…);
## De Peelontginningen,
## De Kleine Aa, en;
## Het Aa-dal.
Binnen het Aa-dal zijn twee specifieke deelgebieden te onderscheiden;
o Kassen, en;
o Brandenburch-Raijmakers

4.2 VERVOLGACTIES

Zonder dat er specifieke beelden gedeeld zijn over een organisatiestructuur of een tijdshorizon is het
duidelijk dat er de komende tijd energie moet gaan komen van de verschillende betrokken partijen
om deze gebiedsontwikkeling in te zetten die op dit moment in de fase van voorverkenning zit. Om
te komen tot de volgende fase, de verkenningsfase, moeten een aantal zaken nader uitgewerkt of
onderzocht worden, te weten;
## Input van Staatsbosbeheer
## Een inventarisatie van cultuur-landschappelijke elementen (Jan Timmers)
## Een inventarisatie van Groen-Blauwe elementen in het Aa-dal (IVN, Ad Verhoeven)
## Een watersysteemanalyse (waterschap Aa en Maas, Rimbaut Lapperre)
## Een relevante selectie uit de Ecovisie Brabantse Kanalen (Rijkswaterstaat, Hubert van Beusekom)
## Een verdere inventarisatie van de wensen van de agrariërs en een analyse van de eigendomsverhoudingen (ZLTO)
## Nader onderzoek Kleine Aa (gemeente Someren, Dirk Smolenaars)
## Het bespreken van de grensoverschrijdende problematiek tussen Limburg en Brabant (DB-leden
waterschap Peel & Maasvallei en waterschap Aa en Maas)
Het waterschap nodigt alle partijen uit te werken aan onder meer bovengenoemde actiepunten en de
goede onderlinge samenwerking vast te houden om samen een vervolg te geven aan; de VLECHT van
beweging en BELEVING!
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