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~oorv.v.oord __________________ ~ 
Voor het landelijk gebied rond Ulvenhout en Galder 

is een landinrichtingsproject in voorbereiding: de 

herinrichting Ulvenhout-Galder. In dit rapport staan 

de inrichtingsplannen. Deze plannen zijn in hoofdlij

nen uitgewerkt. Ook zijn de verwachte gevolgen 

ervan voor het milieu beschreven. 

Wij, de landinrichtingscommissie herinrichting 

Ulvenhout-Galder, hebben de afgelopen jaren het 

rapport opgesteld. Gedeputeerde Staten heeft ons 

benoemd om deze herinrichting voor te bereiden. 

Onze commissie is samengesteld uit vertegenwoordi

gers van de landbouw, natuur en milieu, en het 

waterschap (zie bijlage 1). 

De plannen die wij voor Ulvenhout-Galder voorstel

len hebben gevolgen voor de mensen die er wonen 

en werken en voor de recreanten in het gebied . 

Daarom willen wij graag weten wat de bewoners van 

het gebied van deze plannen vinden. Vandaar, dat op 

basis van deze nota, ook een brochure is geschreven. 

Deze brochure verspreiden we in de streek, in het 

begin van de periode van voorlichting en inspraak. 

We willen het uiteindelijke plan voor zover mogelijk 

op de wensen van de bewoners van het gebied 

afstemmen. 

In dit rapport beschrijven we de problemen die er nu 

zijn in de inrichting van het gebied voor de land

bouw, de natuur, het milieu, het landschap en de 

recreatie. Daarna geven we aan op welke manier we 

deze problemen willen aanpakken . Dit plangedeelte 

is het voorontwerp-landinrichtingsplan (VOP). Ook 

hebben we een milieu-effectrapport (MER) opge

steld : landinrichtingsprojecten zijn volgens de Wet 

Milieubeheer mer-plichtig. Deze nota planvorming 

vormt daarmee het VOP/MER. 

Bij het maken van de plannen is uitgangspunt het 

beleid dat voor ons gebied van belang is. VooraL de 

vastgestelde begrenzing van de EHS heeft ertoe 

geLeid dat de functies natuur en landbouw voor vrij

wei het heLe gebied ruimteLijk nauwkeurig uitge

werkt zijn. Binnen de gegeven speelruimte hebben 

wij verschillende mogeLijkheden onderzocht om met 

name landbouw en natuur goed op elkaar af te stem

men . Maar het zijn geen kant-en-kLare pLannen . Bij 

de verdere uitwerking houden we rekening met de 

reacties van de provincie, van belanghebbende 

instanties en de bewoners van het gebied . 
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Leeswljzer 

.. . . s.;.r.r.tI . '11-"'= 

Samenvatting Voor een snelle indruk van de hoofdzaken en belangrijkste uitkomsten van dit 
rapport kunt u volstaan met het lezen van de Samenv'ltting en met het bekijken 
van de los bij het rapport gevoegde basisplankaart. Op die kaart staan de hoofd-
lijnen van de plannen. 

1 Inleiding Beschrijving van de voorgeschiedenis van de herinrichting, ontwikkelingen in het 
gebied, de opbouw van het VOP/MER en het doe I van deze nota. 

2 Inrichtingsopgave Beschrijving van de achtergrondgeschiedenis va n de plannen: het beleid, de reik-
wijdte van landinrichting en de inrichtingsproblematiek. Centra'll staan de doelen 
die we willen bereiken (par. 2.5). 

3 Planalternatieven Als u vooral in de inhoud van de plannen geihteresseerd bent, is dit het belangrijk-
ste hoofdstuk - in combinatie met de basisplankaart. Het gaat om drie planalterna-
tieven: AGRO, NATUUR en TUIN. De belangrijkste verschillen zitten in de manier 
waarop het gebied voor natuur wordt ingericht. Ter vergelijking wordt ook een 
beeld geschetst van de ontwikkelingen zonder dat er een landinrichtingsproject 
wordt uitgevoerd (Autonome Ontwikkeling). 

4 Effectbeschrijving Beschrijving van de effecten van de plannen voor milieu, landbouw, natuur, land-
schap en recreatie . 

--
5 Kosten, grondverwerving en beheer Beschrijving van de middelen die nodig zijn om het plan uit te voeren en de rege-

lingen die nodig zijn om de voorzieningen die we willen maken in stand te hou-
den. 

6 Vergelijking van de alternatieven Vergelijking van de alternatieven; bepaling van het meest milieuvriendelijke alter-
natief (MMA); en keuze van het voorkeursalternatief (VOORKEUR). 

Bijlagen 1 Samenstelling landinrichtingscommissie 
2 Overzicht van de kernpunten uit het beleid 
3 Methode van planvorming 

4 Communicatie met de streek 
5 Overzicht van de maatregelpakketten in de verschillende alternatieven 

5 VoorontwerpplanfMER herinrichting Ulvenhout-Galder 



Sa me nvatti n 9------------' 
Dit rapport is bedoeld voor provinciale, gemeentelij

ke en andere bestuurders, de commissie Mer, en 

gelnteresseerden uit de streek. 

De landinrichtingscommissie herinrichting 

Ulvenhout-Galder beschrijft in dit rapport de (globa

le) inrichtingsplannen voor de herinrichting 

Ulvenhout-Galder. Om alle mogelijkheden op een rij 

te zetten zijn drie vrij extreme plannen onderzocht. 

Voor de herinrichting zelf (ca 2670 hal en voor een 

mogelijke uitbreiding in het westen en noorden ( ca 

390 hal. Per plan zijn de maatregelen, de kosten en 

de effecten op natuur, milieu, landbouw, landschap 

en recreatie beschreven . 

doel 
Oogmerk van het rapport is dat voor u duidelijk 

wordt hoe de plannen tot stand zijn gekomen. In 

aparte deelnota's staat de meer wetenschappelijke 

verantwoording van de plannen en de effec

tenbepaling. 

Doel is, vooral, dat bestuurders en streekbewoners 

reageren op de plannen. Allerlei instanties maken 

plannen om bepaalde problemen in het gebied op te 

lossen. Ook individuele burgers en (agrarische) 

bedrijven maken plannen en proberen deze uit te 

voeren om zo allerlei grotere en kleinere knelpunten 

op te heffen . De landinrichtingscommissie wil door 

het presenteren van de plannen een discussie over de 

toekomstige inrichting van 'Ulvenhout-Galder' op 

gang brengen en de afstemming van de diverse plan

nen verbeteren. Door uw ideeen en door uw reacties 

is het de bedoeling dat het plan er uiteindelijk beter 

op wordt. 

Bij de herinrichting Ulvenhout-Galder gaat het er om 

het gebied voor met name Iclndbouw en natulJr 

opnieuw in te richten. Een reden is de versnipperde 

verkaveling in een deel van het gebied. Andere reden 

is dat ca. 500 ha EHS ingepast moet worden op een 

totaal van ca. 1500 ha cultuurgrond. Het gebied heeft 

last van verdroging en dat geldt voor de landbouw 

als voor de natuur. Het water wat aanwezig is is 

matig van kwaliteit. De bestaande natuurgebieden 

liggen te versnipperd of zijn doorsneden door drukke 

wegen. Dit vraagt ook om aanpassingen. 

Verder staat het landschap onder druk: de recreatie 

neemt toe, ook in rustige gebieden. Bosjes en hout-

singels liggen vaak kwetsbaar in het landschap. Ook 

hiervoor zijn aanpassingen gewenst. 

Er liggen nu drie verschillende plannen: AGRO, TUIN 

EN NATUUR . 

plan AGRO 
Allesbepalend hier is de scheiding tussen natuur en 

landbouw. AGRO doet recht aan de enorme land

bouw-potentie van het gebied en aan de kennis van 

de ondernemers. Buiten de vastgestelde EHS (geplan

de natuurgebieden), kan de landbouw zich prima 

ontwikkelen. Voor de intensieve, grootschalige land

bouw wordt alle landbouwgrond opnieuw verkaveld. 

Huiskavels worden groter, er komen minder kavels 

per bedrijf. Gemiddeld neemt het percentage grond 

bij huis toe tot ongeveer 60%. Tegen een zo laag 

mogelijk kostprijs kunnen de boeren bulkproducten 

blijven produceren. 

Waar nodig wordt de waterhuishouding verbeterd. 

Beregening blijft mogelijk. 

Om plek te maken voor de EHS, moeten zes bedrijven 

uitgeplaatst worden. De natuurgebieden worden zo 

ingericht, dat het de landbouw zo min mogelijk 

belemmert. Alleen langs de beken komen plas/dras

stroken. Plaatselijk worden meanders opgegraven en 

aangetakt aan de bestaande waterlopen. 

Agrariers kunnen op de (natte) graslanden in het 

Markdal hun vee inscharen en wellicht meewerken 

aan het onderhoud van landschapselementen. Alteen 

in de laagste delen van het Markdal komt wat moe

ras en riet. Verschil met de andere plannen is dat 

AGRO de meeste mogelijkheden biedt voor agrarisch 

natuurbeheer. Verder zien de natuurgebiedjes er leuk 

uit, maar een natuur, zoals hier vanouds voorkwam, 

maakt geen kans. 

De natuL!rgebieden v'jorden cnderling 'v'crbonden. Dit 

gebeurt door een natte verbindingszone langs de 

Kerzelsche Beek aan te leggen en door stuwen pas

seerbaar te maken voor vissen. Bovendien worden 

langs wegen en waterlopen brede bos- en houtsin

gels aangeplant. Ook in de landgoederen worden 

waar wenselijk singels en lanen hersteld en oude 

'doorkijken' weer open gemaakt. 

Voor recreanten komen er meer routes. Bovendien 

kunnen ze terecht in de natuurgebieden van de EHS. 

AGRO kost 16.5 miljoen. 
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plan NATUUR 
Allesbepalend hier is wilde natuur, lOals in het 
streekplan de bedoeling is. Het plan doet recht aan 
de unieke potenties van een laaglandbeek als de 
Bovenmark waar ook nog eens zes zijbeken in uit
monden. In de te ontwikkelen natuurgebieden kan 
de natuur groeien wat ze wil. Grote delen worden 
afgegraven om spontane natuur op gang te helpen. 
Met brede houtsingels langs wegen en waterlopen 
en met wildovergangen worden de gebieden onder
ling verbonden. Zo ontstaat er een kwalitatief waar
devolle natuur. 
Het stelsel van beken vormt de belangrijkste rugge
graat voor de natuur. De Bovenmark en een deel van 
de Galdersche Beek en Broekloop krijgen hun oude, 
meanderende loop terug. 
Meer dan in AGRO worden stuwen vervangen door 
vistrappen. Er komt een grote overstromingsvlakte 
van 10 ha ter hoogte van de Daasdonkse Tiend. Waar 
beken samenkomen, ontstaan moerasvlakten. Op 
grote schaal wordt water vastgehouden. 
De natuurontwikkelingsgebieden (265 hal en reser
vaatsgebieden (240 hal van de EHS vormen een 
aaneengesloten gebied van rietvelden, moerassen en 
ruigten. De hoge delen worden begraasd door grote 
grazers. 
Recreanten kunnen aileen van buitenaf de natuurge
bieden bekijken. 

De landbouw past zich aan. Dit doet zij door te stop
pen met beregenen. En door voor een groot deel om 
te schakelen op natuurvriendelijke en extensieve 
landbouwmethoden. Dit wordt gestimuleerd door 
andere maatregelen dan landinrichting. Sommige 
boeren (30%) zullen aanvullende inkomsten gaan 
halen uit landschapsbeheer en uit recreatieve neven
activiteiten. Anderen (40%) uit producten met een 
ecologische meerwaarde. Nog weer anderen (30%) 
kunnen zich als vanouds blijven ontwikkelen. 
Overigens wordt wel de verkaveling verbeterd . Al is 
het iets minder gunstig dan in AGRO, het leidt zeker 
tot een meer rendabele bedrijfsvoering. 
Ander uitgangspunt is: de juiste teelt op de juiste 
grond om 
het gebruik meer overeen te stemmen met de 
natuurlijke mogelijkheden. Verschil is ook, dat er niet 
6, maar 7 melkveebedrijven worden uitgeplaatst om 
de extensivering meer kans te geven. 
Plan NATUUR kost bijna 29 miljoen. Dit komt vooral 
door de grootschalige, kostbare vergravingen binnen 
de EHS. 

plan TUIN 
Allesbepalend hier is het beeld van variatie en 
kleinschaligheid. Het plan TUIN zorgt voor een afwis
selend landschap, waarin plek is voor het trio natuur, 
recreatie en landbouw. 
Buiten de natuurgebieden kan de landbouw goed uit 
de voeten op de herverkavelde grond. De 
huisbedrijfskavels verbeteren net lOals in AGRO. Er 
komen minder veldkavels per bedrijf, maar de situ
atie verbetert net iets minder dan in AGRO. 
Anders dan in AGRO, ontwikkelt de landbouw zich 

heel verschillend. Zo'n 45% blijft intensief en groot
schalig boeren. Zo'n 35% richt zich ook op natuur- en 
landschapsbeheer en zo'n 20% schakelt over op eco
logische landbouw. 
De waterhuishouding is vergelijkbaar met AGRO. De 
peilverhogingen en waterconservering zijn minder 
drastisch dan in NATUUR. 

Er is veel aandacht voor lOwe I bestaande als voor 
nieuwe beplantingen. Zo worden er nieuwe houtsin
gels aangeplant, waardoor het landschap er klein
schaliger eruit gaat zien. Net als in AGRO en NATUUR 
worden in de landgoederen waar wenselijk singels 
en lanen hersteld en oude 'doorkijken' weer open 
gemaakt. 
De natuurgebieden in de EHS bestaan uit bloemrijke 
weiland en, moerassen, rietvelden, moerasbossen en 
heide. Boeren scharen vee in op de soortenrijke gras
landen binnen de EHS. Van de Bovenmark worden de 
nog bestaande kronkels aan de hoofdloop gekop
peld, zoals in AGRO. Bovendien wordt op een paar 
plekken een gedempte arm weer open gegraven. 
Maar de beken meanderen veel minder dan in 
NATUUR. Evenmin zijn er grote vlakten die overstro
men. Op grote schaal worden gronden afgegraven 
om schraalgraslanden, heide en bos te krijgen . 
Overal worden stuwen lo gemaakt dat vissen er 
langs kunnen zwemmen. 
Er worden vee I smalle bossingels geplant, in plaats 
van enkele robuuste singels, lOals in AGRO. Door het 
dichte netwerk van singels worden de bestaande na
tuurgebieden, zoals het Mastbos, het Ulvenhoutse 
Bos en de Strijbeekse Heide, verbonden met de EHS
natuur in de beekdalen. 

Voor recreanten is het gebied zeer aantrekkelijk door 
de grote afwisseling in landbouw en natuur. Voor 
recreanten worden meer routes aangegeven. Er komt 
een flink aantal voorzieningen bij. De EHS is toegan
kelijk. 
TUIN kost bijna 22 miljoen. 

meest milieuvriendelijk alternatief 
Het meest-milieuvriendelijk alternatief bestaat voor 
de ene helft (de begrensde EHS) uit het plan NATUUR 
en voor.de andere helft (het gebied daarbuiten) uit 
TUIN (maatregelen landschap en recreatie) en 
NATUUR (maatregelen landbouw). Dit leidt tot de 
beste effecten op het milieu. 

voorkeursalternatief 
Tenslotte geeft de commissie een eigen VOORKEURS
alternatief aan. Daarmee geeft zij haar eigen mening 
over de planalternatieven. Zij heeft daarbij gekeken 
naar de effecten van maatregelen in AGRO, TUIN en 
NATUUR, maar ook naar bestuurlijke en financiele 
factoren . 
VOORKEUR ligt tussen de alternatieven in. In VOOR
KEUR geeft de commissie de natuur en de landbouw 
allebei de ruimte. Een florissante landbouw, minder 
optimaal dan in AGRO, maar ook een natuur die 
waardevoller is: met meer karakteristieke soorten 
van deze omgeving, die beter recht doen aan de kwa-
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liteit van dit gebied.voor ontwikkeling van de land
bouw worden de gronden opnieuw verkaveld en de 
waterhuishouding waar nodig verbeterd. Ook hier 
beplantingen langs wegen en waterlopen. 
V~~r de EHS is het beeld uit NATUUR richtinggevend: 
veel dynamiek. Maar die is dan wei tot de essentie 
teruggebracht. De tegenstelling tussen grootschalige 
vergravingen en de hoge kosten zijn deels opgehe
ven. Zo ontstaat in het Markdal een snoer van 
moerassen, bossen, rietvelden en natte graslanden, 
maar met een wat minder waardevolle natuur dan in 
NATUUR. 
Wat betreft landschap en recreatie, lijkt VOORKEUR 
veel op TUIN. 
VOORKEUR wijkt enigszins af van het meest-milieu-

AGRO 

NATUUR 

milieu 

natuur 

TUIN 

milieu 

natuur 

landschap 
& recreatie 

landschap 
& recreatie 

landschap 
& recreatie 

vriendelijk alternatief: voor de invulling van de EHS 
gaan de plannen minder ver dan in NATUUR. Verder 
zijn de aanpassingen van de landbouw volgens 
NATUUR (geen beregening, omschakeling naar 
milieuvriendelijke landbouw) niet met landinrichting 
te bewerkstelligen. 
VOORKEUR kost iets meer dan het goedkoopste plan 
AGRO. 

de effecten 
De effecten van alle alternatieven zijn ook in beeld 
gebracht en wei in de vorm van schijven. Hieronder 
zijn de samenvattende effecten weergegeven. Des te 
meer ringen van de schijf ingekleurd zijn, des te posi
tiever zijn de betreffende effecten. 

VOORKEUR 

A.O. 

landschap 
& recreatie 

landschap 
& recreatie 
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de verdeling van de kosten 
De kosten voor de herinrichting komen voor een 

groot deel voor rekening van de rijksoverheid. Het 

niet-gesubsidieerde dee I van de kosten, voor onder 

meer delen van de natuurinrichting, de landschappe

lijke voorzieningen en de waterbeheersing, komt 

voor rekening van gemeenten, waterschap en de 

natuurbeherende instanties. De agrariers beta len het 

niet-gesubsidieerde dee I van de kosten voor herver

kaveling van grond, en weI naar de mate van het nut 

dat ze van de herverkaveling hebben. 

stel, er gebeurt niets 
Tijd voor een momentopname in 2015 als er geen 

herinrichtlngzouzijngewee~.Deaankoopvan 

grond in de EHS zal dan meer tijd kosten. Beetje bij 

beetje zullen er stukjes worden aangekocht en inge

richt. Er ontstaat geen aaneengesloten EHS. 

Onontkoombaar is ook, dat het aantal melkveehou

derijbedrijven jaarlijks met 1 a 2% afneemt. In 2015 

zullen er dan nog 13 bedrijven over zijn. Zij zullen 

ongeveer evenveel grond aan huis hebben als nu en 

gemiddeld iets meer veldkavels. 

De vollegrondstuinbouwbedrijven zullen zich goed 

ontwikkelen. 

Recreatieve voorzieningen zullen niet altijd op de 

beste plek liggen. 

1998 

grondverwerving 
Om de plannen uit te voeren is grond nodig. Die zal 

zoveel mogelijk vrijwillig worden aangekocht. 

Vanaf het begin van de voorbereiding tot 1 januari 

1998 heeft Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) 

ca. 218 ha verworven. Deels is die grond nodig om 

straks gronden te kunnen ruilen voor een goede ver

kaveling en voor beplantingen. Maar de rest is voor 

natuur. Er moet nog ca. 418 ha worden aangekocht. 

In een aantal gevallen is aankoop op vrijwillige basis 

niet mogelijk. Deze oppervlakte wordt 'gekort' op de 

inbreng van de gezamenlijk eigenaren. In 

'Ulvenhout-Galder' is dit heel weinig: minder dan 1% 

van de totale oppervlakte. 

en verder 
Na de inspraak- en voorlichtingsperiode zal de 

landinrichtingscommissie een inspraakverslag 

maken. Daarin geeft zij aan wat zij met een opmer

king of idee doet. De commissie kan bijvoorbeeld 

besluiten om een andere combinatie van inrichtings

maatregelen te kiezen of om bepaalde zaken anders 

aan te pakken dan nu in VOORKEUR staat. Dat voor

stel overlegt de commissie eerst aan Gedeputeerde 

Staten (le helft 1999). Daarna wi! de commissie dit 

verder uitwerken tot een ontwerpplan. Hierbij 

betrekt ze ook de streek. Dit ontwerpplan zal in de 

loop van 2000 gereed zijn. 
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In leidi n9-------------' 
Het landelijk gebied van Ulvenhout Galder kenmerkt 

zich van oudsher door een agrarisch karakter en een 

bosrijke omgeving . Het gebied wordt doorsneden 

door talloze beekjes en de Mark. Water heeft dan 

ook altijd een stempel op dit gebied gedrukt. Dit 

kwam tot uiting in het grondgebruik, de hoge 

natuurlijke waarden en het landschapsbeeld. 

Na de Tweede Wereldoorlog is er veel veranderd: het 

agrarisch grondgebruik werd intensiever, er kwam 

recreatie, en het gebied werd steeds toegankelijker. 

Daardoor veranderde het landschapsbeeld: een geka

naliseerde de Mark, steeds meer bebouwing, verhar

de wegen en minder landschapselementen . Minder 

zichtbaar zijn veranderingen als de achteruitgang 

van de kwaliteit van het water en de rijkdom aan 

flora en fauna . Desondanks is het een mooi gebied 

met veel mogelijkheden . 

Om een van die mogelijkheden verder te ontwikke

len hebben de boerenbonden van Galder en 

Ulvenhout in 1981 een rui lverkaveling aangevraagd 

om met name de verkaveling en plaatselijk de 

wegenstructuur en de waterhuishouding te verbete

ren o In 1989 is er een landinrichtingscommissie 

benoemd die de opdracht van het provinciaal bestuur 

heeft gekregen om niet een ruilverkaveling maar een 

herinrichting voor te bereiden. Dit gezien de vele 

functies van het gebied. 

Het karakter van het landelijk gebied zal de komende 

decennia blijven veranderen. Door bijvoorbeeld ver

stedelijking, de recente aanleg van de A 58, de aan

staande aanleg van de HSL in het landinrichtingspro

ject Weerijs ten westen van Ulvenhout Galder, de 

begrenzing van ca 500 ha ecologische hoofdstructuur 

binnen dit project en ook door de aanra55ingen VCln 

de landbouw aan de grotere invloed van de produc

tiemarkt. Daaronder valt ook de grotere behoefte van 

de bevolking aan recreatieve mogelijkheden. De 

vraag hoe dat allemaal voor dit gebied gaat uitpak

ken, is bij uitstek een taak voor de planologie. 

Duidelijk is, dat het landelijk gebied ten widen van 

Breda sterk onder druk staat. 

Landin richtingsprojecten hebben grote belangstel

ling van uiteenlopende groepen. Voor Ulvenhout 

Galder geldt dat met name voor de agrariers en de 

landgoedeigenaren. Maar ook waterschap, hoog

heemraadschap, gemeenten, terreinbeherende 

natuurorganisaties en samenwerkingsverbanden zijn 

sterk gei"nteresseerd, omdat landinrichting deels 

realisering van hun beleidsdoelen betekent. De 

opdrachtgever (het provinciaal bestuur) heeft belang 

bij het project om inzicht te krijgen in de manier 

waarop en tegen welke kosten en effecten haar gei'n

tegreerd beleid voor dit gebied gestalte kan krijgen . 

Op grond van deze gegevens besluiten GS uiteinde

lijk met welke maatregelen Ulvenhout Galder inge

richt zal worden . Hiervan zullen de inwoners van het 

gebied, de Bredanaars, recreanten en natuurliefheb

bers te zijner tijd de vruchten kunnen plukken. 

Gezien de zeer uiteenlopende doelgroepen be staat 

dit VOP/MER uit twee delen. Een beknopte en makke

lijk lees bare brochure is bedoeld voor de streek. Het 

tweede deel bestaat uit de nota planvorming, dat de 

achtergronden en het proces van planontwikkeling 

beschrijft. Het is het complement van het VOP/MER 

en is bedoeld voor met name beslissers en technisch 

gei'nteresseerden zoals de provincie, de commissie 

Mer, lokale bestuurders, maar ook voor gei'nteres

seerden uit de streek. Als onderbouwing van dit 

VOP/MER zijn voorts deelnota's over landbouw, 

natuur en milieu, water, recreatie en landschap 

geschreven waarin meer wetenschappelijk en metho

disch achtergronden staan over planvorming en 

effectbepaling. 
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2 Inrichtingsopgave _____ _ 
De voorbereiding van een landinriehtingsprojeet ver

loopt in een aantal stappen. Eerste stap is zo nauw

keurig mogelijk de inriehtingsopgave vaststellen. Dot 

doen we in dit hoofdstuk. Daarvoor is antwoord 

nodig op de volgende vragen: 

waarvoor willen we de herinriehting inzetten, 

voor welke funeties en kwaliteiten; 

wat zijn hierbij de concrete inriehtingsproblemen; 

welke doe len willen we vervolgens met landin

riehting bereiken. 

8ij de afbakening van de inriehtingsopgave gaan we 

uit van het beleid voor dit gebied. Centraal daarin 

staat het provinciale beleid. Verder houden we reke

ning met de mogelijkheden en beperkingen van land

inriehting. 

2 .1 Beleidskader 
Oogmerk van het beleid is om het gebied beter voor 

de toekomst in te richten. Vandaar de volgende glo

bale doelstellingen . Deze lossen ook deels de knel

punten in het gebied op. 

realiseren EHS volgens streefbeeld Werkgroep 

Ecologische hoofdstructuur Begrenzing (WEB); 

verwezenlijken goede agrarische productie

omstandigheden om economisch rendabele, 

natuurvriendelijke vormen van grondgebonden 

landbouw te stimuleren; 

goede inrichting en zonering voor extensieve 

recreatie; 

realiseren van basiskwaliteit voor milieu (extra 

aandacht van provincie gezien stimuleringsge

bied milieukwaliteit); 

een integrale waterhuishoudkundige benadering 

stroomgebied, zoals het tegengaan van verdro

ging; 

realise ren van een functioneel en herkenbaar 

aantrekkelijk landschap met behoud van cultuur

historische, archeologische en aardkundige waar

den; 

met voor dit gebied het accent op natuur. 

Het gebied is door allerlei ontwikkelingen onvol

doende ingericht voor de toekomstige functies . Om 

de doelstellingen te realiseren is voor een relatief 

grote oppervlakte een functieverandering noodzake

lijk. Ook is het provinciaal beleid erop gericht met 

elkaar strijdige functies al dan niet van elkaar te 

scheiden. Bijlage 2 geeft een overzicht van de kern

punten van dat beleid. 

Het doel van landinrichting is om hoogwaardige 

voorwaarden te scheppen voor zowellandbouw als 

voor natuur, landschap, recreatie en milieu. Dit leidt 

tot twee vragen: 

met welke inrichtingsmaatregelen kan de functie 

die aan gebied, grond en water wordt toegekend 

maximaal worden gerealiseerd? 

waar moeten onderling strijdige functies worden 

gescheiden en welke oplossingen zijn er om de 

strijdigheid op te heffen? 

Daarnaast heeft de landinrichtingscommissie te 

maken met een negatieve stemming over de EHS met 

name in het Markdalgezien de relatief grote opper

vlakte ervan (30% van het agrarisch gebied) en de 

geringe alternatieve mogelijkheden voor de daar 

gelegen melkveehouderijbedrijven. Gekoppeld hier

aan is de kwaliteit van het Markwater (vooral vanuit 

Belgie) een probleem op lange termijn. 

2 .2 Richtlijnen 
Om tot een goed milieu-effectrapport te komen heeft 

het college van Gedeputeerde Staten van Noord

Babant richtlijnen vastgesteld (juli 1996). Oogmerk 

van de richtlijnen is om de milieu-aspecten van het 

landinrichtingsproject Ulvenhout-Galder en de alter

natieven in het milieu-effectrapport af te bakenen en 

de gewenste inhoud voor het VOP/MER aan te geven . 

De functie van het milieu-effectrapport is met name 

om de milieu-effecten en de keuzes van de ingrepen 

met argumenten in beeld te brengen. Gedeputeerde 

Staten gebruiken de richtlijnen om te toetsen of het 

mHieu-effectrapport aanvaardbaar is. 

2.3 Reikwijdte landinrichting 
Be leid Het provinciaal beleid geeft duidelijk aan 

wat zij wil. Zowel voor de ruimtelijke indeling van 

het gebied (zoals de begrenzing van de EHS), als voor 

de afzonderlijke functies en kwaliteiten. Met het oog 

daarop stellen we het landinrichtingsplan op, dat we 

voorbereiden op basis van de Landinrichtingswet 

1985 en daaraan gekoppelde regelgeving, inclusief 

subsidiebeleid. Ook houden we rekening met de ont

wikkelingen in het beleid voor landinrichting zoals 
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de nota "Landinrichting in de jaren negentig" van het 

Rijk. Er is een proces aan de gang om landinrichting 

flexibeler te maken, het planvormingsproces meer 

open te maken, landinrichting breder te kunnen 

inzetten en projecten sneller te kunnen voorbereiden 

en uitvoeren . Wij spelen hierop in door het plan 

eerst globaal op te zetten en later verder uit te wer

ken. Daarbij willen we bevorderen dat bepaalde 

onderdelen vervroegd kunnen worden uitgevoerd, 

voorafgaand aan de vaststelling van het totale plan. 

Natuurlijk moet dan wei aan bepaalde voorwaarden 

voldaan zijn. Zo moeten die planonderdelen voldoen

de duidelijk zijn uitgewerkt en moeten de betrokken 

partijen het eens zijn over de uitvoering. 

Geld Voor de uitvoering van het plan is geld 

beschikbaar, maar natuurlijk niet onbeperkt. Voor 

integrale landinrichtingsprojecten wordt als landelijk 

richtbedrag momenteel een rijksaandeel van gemid

deld f 4.000,- per ha aangehouden. Het ongesubsi

dieerde deel van de kosten moeten de belangheb

bende instanties, gezamenlijke eigenaren en 

individuele belanghebbenden beta len volgens de 

regels die voor de afzonderlijke planonderdelen gel

den. Bij de opstelling van de plannen houden we 

hiermee rekening. Voordat de planmaatregelen wor

den uitgevoerd, moet met de deelnemende partijen 

overeenstemming zijn verkregen over de uitvoering 

en de financiele bijdragen. 

Voorzover de middelen voor landinrichting onvol

doende zijn om bepaalde inrichtingswensen uit te 

voeren, die beleidsmatig akkoord zijn, zullen we naar 

mogelijkheden zoeken van externe financiering. 

Inrichtingsmogelijkheden Landinrichting biedt 

mogelijkheden om een gebied (beter) in te richten 

voor bestaande en toekomstige functies en kwalitei

ten. Daarbij wordt het plan zo goed mogelijk afge

stemd op het gewenste beheer. Landinrichting schept 

voorwaarden voor het toekomstige gebruik van het 

gebied. In de herinrichting Ulvenhout Galder gaat 

het daarbij vooral om de inrichting van het gebied 

voor landbouw en natuur. Daarbij is ook aandacht 

voor milieu, landschap, cultuurhistorie en recreatie. 

De landinrichtingscommissie, deskundigen en amb

tenaren gebruiken hun kennis en vaardigheden om 

in overleg met de streek oplossingen voor problemen 

te bedenken en om de gestelde doelen te bereiken. 

Binnen landinrichting zijn er maatregelen mogelijk 

voor: 

de verkaveling (uitruil van gronden, bedrijfsver

plaatsing en kavelinrichtingswerken); 

verbetering van de wegen (aanleg en verbetering 

van wegen en paden en voorzieningen die daar

mee samenhangen); 

waterhuishouding (aanleg en verbetering van 

waterlopen, (cascade)stuwen en dergelijke); 

landschapsontwikkeling (aanleg en verbetering 

van beplantingen en kleine landschapselemen

ten, bijvoorbeeld poelen). 

Er moeten gronden worden aangekocht om bepaalde 

voorzieningen te kunnen uitvoeren. Verder richt de 

landinrichting zich op het regelen van eigendom, 

beheer en onderhoud van de voorzieningen van het 

plan. 

Voor een deel van de maatregelen treedt onze com

missie als opdrachtgever op. Maar voor een ander deel 

is de uitvoering geheel afhankelijk van het initiatief 

van bewoners en instanties in het gebied. Dat geldt 

bijvoorbeeld voor bedrijfsverplaatsing en voor de aan

leg van erfbeplantingen. 

Hoe de gebruikers en beheerders uiteindelijk met de 

gerealiseerde voorzieningen omgaan, wordt niet door 

ons bepaald. In onze plannen gaan we er wei van uit 

dat het beheer is gericht op de doelen die voor 

Ulvenhout Galder gesteld zijn. 

2.4 Gebiedsanalyse 
Ulvenhout Galder is ook nu een gebied met veel kwali

teiten . De landbouwbedrijven zijn doorgaans modern 

opgezet, de ondernemers zijn goede vaklui. Het 

gebied herbergt bijzondere planten en diersoorten 

door zijn afwisselende opbouw (gradienten) en de vele 

beken op relatief korte afstand. Hierdoor is de natuur

lijke rijkdom in potentie groot. Daardoor onderscheidt 

dit gebied zich van de rest van Brabant. Het is een 

afwisselend landschap door de afwisseling van beek

dalen, bossen, landgoederen, de kenmerken van het 

agrarisch cultuurlandschap met akkers, erfbeplantin

gen en (resterende) beplantingselementen. Daardoor 

is het gebied aantrekkelijk om er te wonen en te 

recreeren. 

Maar er is een grote druk op het gebied door de ver

stedelijking, de aanleg van wegen en de aanpassingen 

in de landbouw. Het gaat daarbij vaak om vervolg ont

wikkelingen, zoals de aanleg van het bedrijventerrein 

Hazeldonk en de HSL net buiten Ulvenhout Galder. 

Weer elders gaat het om sluipende ontwikkelingen 

waarbij geen duidelijke keuzen gemaakt worden tus

sen de kwaliteiten die het gebied z'n eigen identiteit 

geven en de betreffende belangen. Tot die ontwikke

lingen behoort de "verstening", zoals de bouw van 

huizen en schuren, de bouw van kassen, een mogelijk 
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sterke vergroting van de recreatieve druk door b.v. 

meer campings, en de vervlakking van het landschaps

beeld door het opruimen van in de weg staande 

beplantingselementen. 

Daarom is een inhaalslag met het (provinciale) water-, . 

natuur- en milieubeleid ingezet om ongewenste 

neveneffecten van eerdere legitieme ontwikkelingen 

op andersoortige gebieden te corrigeren. Voor 

Ulvenhout Galder gaat het daarbij ook om de realisatie 

van ca 500 ha ecologische hoofdstructuur, met name in 

de beekdalen, om het terugbrengen van natte omstan

digheden met meandering van beken en kwel in de 

beekdalen, om herstel van de natuurlijke samenhang 

tussen de beekdalen en de hoge zandgronden, om het 

terugdringen van de droogtegevoeligheid van land

bouwgronden en van verdroging van de natuur, en om 

verbetering van de waterkwaliteit. 

De aanvraag voor een ruilverkaveling geeft de sectora

Ie inrichtingsbehoefte voor de landbouw aan . De 

behoefte aan grond voor extensivering van de land

bouw geeft samen met de behoefte aan grond voor de 

EHS een grote druk op de grondmarkt. 

Vanuit de (extensieve) recreatie is er een behoefte aan 

voorzieningen. Daarnaast is er voor recreatie ook een 

zoneringsvraagstuk aan de orde. Want verbetering van 

de recreatieve toegankelijkheid in het hele buitenge

bied leidt tot ongewenste situaties voor natuurwaar

den (bestaande en te ontwikkelen natuur), privacy 

(landgoederen) of overlast (agrarische cultuurgrond). 

Tenslotte bepaalt de inpassing van de maatregelen in 

hoeverre de karakteristieke landschappelijke opbouw 

en de aantrekkelijkheid van het gebied wordt ver

sterkt. Andere vraag daarbij is hoe breed de land

schapselementen het beste kunnen worden aangelegd 

in verband met onderhoud en duurzaamheid . 

Kortom, het gaat om het vinden van een nieuw even

wicht in de belangen van de diverse functies, op een 

nivo dat maatschappelijk haalbaar is. 

2.5 Inrichtingsproblematiek en doelen 
De beschrijving van de inrichtingsproblematiek en de 

doelen voor de landinrichting in "Ulvenhout Galder" 

werken we uit voor: 

de ruimtelijke indeling landbouw-natuur; 

landbouw; 

natuur en milieu; 

landschap, cultuurhistorie en recreatie; 

2.5.1. Ruimtelijke indeling landbouw-natuur 
Problematiek Het huidige eigendom, de inrichting 

en het beheer van de gronden is voor landbouw en 

natuur niet in overeenstemming met het Streekplan. 

Van de geplande oppervlakte natuurgebieden was 

per 1 januari 1998 ca 30 % verworven. Er moet dus 

nog een flinke oppervlakte bijkomen om de natuur

doelen te realiseren . De landbouw beschikt evenmin 

over voldoende goed ingericht land. Het grondge

bruik is versnipperd. Dat is een knelpunt voor een 

efficiente landbouw, maar ook voor een optimaal 

natuurbeheer. Ook de verdere inrichting van het 

gebied is niet of onvoldoende afgestemd op de wis

selwerking tussen natuur en landbouw. 

In het streekplan wordt voor sommige gebieden uit

gegaan van een scheiding van landbouw en natuur 

(reservaten en natuurontwikkelingsgebieden) en 

voor andere delen van verweving (beheersgebieden). 

De huidige waterhuishouding is hierop niet afge

stemd. 

DOEL Hoofddoel voor de herinrichting Ulvenhout 

Galder is de versnelde realisering van de ruimtelijke 

indeling voor landbouw, recreatie en natuur (het 

besluit begrenzing EHS Mark). Door een integrale 

aanpak moeten deze functies zo optimaal mogelijk 

op elkaar worden af gestemd. 

2.5.2. Landbouw 

Problematiek Het provinciaal beleid is er op gericht 

de landbouw in Ulvenhout Galder te behouden als 

economische bedrijfstak en als (mede)beheerder van 

de groene ruimte. Omdat de ontwikkelingen in de 

landbouw meer en meer bepaald worden door het 

markt - en prijsbeleid, wordt de kostprijs van de pro

ducten een steeds belangrijker factor voor de econo

mische vooruitzichten van de blijvende bedrijven. 

Slechte externe productie-omstandigheden staan een 

duurzame, economisch renderende landbouw in de 

weg. Dit geldt vooral voor de melkveehouderij- en de 

vollegrondstuinbcuvvbcdrijven. De betangiijkste 
inrichtingsproblemen zijn : 

slechte verkaveling door: 

- sterke versnippering (te veel kavels per bedrijf) 

- te weinig grond bij de bedrijfsgebouwen 

onvoldoende waterbeheersing door enerzijds 

droogtegevoeligheid van de gronden op de flan

ken van de beekdalen en door anderzijds water

overlast voor een kleine oppervlakte bij de 

Daesdonckse Tiend en verspreid liggende kleine

re gebieden 
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onvoldoende bereikbaarheid van gebouwen en 

gronden door: 
- ligging van een aantal bedrijfsgebouwen aan 

onverharde wegen 
ligging van veldkavels aan onverharde wegen . 

DOEL Voor de produc:tie-omstandigheden van de 
land- en tuinbouw zijn wensen voor debasisinrich
ting omschreven (1994). De nieuwe verkaveling van 
de landbouwgronden moet voldoen aan de eisen 
van de basisinrichting. Doel voor de waterhuishou
ding is om de opbrengstdepressies door waterover
last en droogte te minilnaliseren. 
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2.5.3. Natuur en milieu 
Problematiek In Ulvenhout Galder zijn plaatselijk 

nog bijzondere natuurwaarden. Vooral de beekdalen 

van de Strijbeekse beek, Chaamse beek en Bavelse 

Leij herbergen zeldzame planten . De Strijbeekse beek 

en Chaamse beek meanderen voor een groot deel 

nog en zijn aquatisch ecologisch van waarde. In de 

beekdalen komen nog restanten van kwelvegetaties 

voor. Ook op de hogere gronden is het gebied rijk 

aan amfibieen, reptielen (plaatselijk komen zelfs de 

Heikikker en de Levend barende hagedis voor), vlin

ders en libellen. Dit komt onder meer door de afwis

selende structuur van het gebied, zoals landschaps

elementen, ruigten, grote bosgebieden, vochtige 

heide en vennen. Er komen veel overgangen voor 

van hoog naar laag, van nat naar droog, van voedsel

rijk naar voedselarm en van kwel naar infiltratie. In 

het gebied komen zeldzame vogelsoorten voor en 

vee I soorten vleermuizen . 

Maar de oppervlakte met kenmerkende natuurwaar

den is sterk afgenomen en neemt nog verder in kwa

liteit af. Dat geldt vooral voor de beekdalen, waar de 

natuurwaarden sterk afhankelijk zijn van hoge 

grondwaterstanden en kwel. Een ander probleem is 

het ontbreken van ecologische verbindingen tussen 

de beekdalen en de Strijbeekse Heide en het 

Mastbos. Vooral wegen en stuwen, maar ook land

bouwgronden zijn hier voor een aantal diersoorten 

enorme barrieres . 

De achteruitgang van de natuurwaarden en de kwali

teit van het milieu wordt met name veroorzaakt 

door: 

verdroging door: 

- landbouwkundige ontwatering, aanleg van 

naaldbos en grondwaterwinning, waardoor 

kwel het maaiveld niet meer bereikt in de 

beekdalen. Dat, terwijl op de hogere gronden 

soorten die afhankelijk zijn van natte omstan

digheden nauwelijks meer voorkomen. 

vermindering en versnippering van areaal en ver

storing door: 

- verspreide ligging van bestaande natuurterrei

nen en restanten (zoals Dude meanders) 

- verstedelijkingsinvloeden (bebouwing, recre

atie) en doorsnijding van het gebied door 

wegen 

- intensivering van de landbouw waardoor 

natuurlijke leefomstandigheden verdwijnen . 

vermesting en verontreiniging van water en 

(reservaats)gronden door: 

- bemesting door de landbouw 

- waterkwaliteit van de Mark uit Belgie 

- afvoer van ongerioleerde panden en rioolover-

storten 

verzuring van de bovengrond door: 

- ontbreken van kwel in het maaiveld en zure 

neerslag 

DOELEN Milieu is een randvoorwaarde om bijzon

dere (zeldzame natuur) milieucondities te herstellen 

en in stand te houden. Doel is verbetering van het 

milieu door het terugdringen van de verdroging van 

natuurgebieden en landbouwgronden en door het 

terugdringen van vermesting en verspreiding van 

ongewenste stoffen. Het streven is gericht op een 

gebiedseigen oppervlaktewaterkwaliteit en een 

natuurlijke bodemkwaliteit. Andere doelen zijn her

stel van de hydrologische samenhang tussen hoog 

en laag en van natuurlijke processen in beken. 

Voor de natuur is het belangrijkste doel om voor

waarden te scheppen voor behoud, herstel en ont

wikkeling van de grote abiotische diversiteit ( en de 

daaraan verbonden natuurwaarden) die voor het 

gebied kenmerkend is. Oat geldt met name in de 

beekdalen. Voor de landinrichting gaat het er dan 

om voldoende gronden te verwerven en in te rich

ten voor het gewenste beheer. De waterhuishouding 

wordt afgestemd op de te realiseren natuurdoelty

pen. De inzet is gericht op leefgebieden voor de 

doelsoorten Kwabaal, IJsvogel, weidevogels, 

Zilveren Maan en Patrijs. Per alternatief zijn daarbij 

verschillende accenten gelegd. 
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2.5.4. La ndscha p en recreatie 
Problematiek 
Landschap Opvallende elementen in het landschap 

van Ulvenhout Galder zijn de beken op de lagere 

gronden, de bossen en landgoederen op de hogere 

gronden en de (van oudsher) belangrijke wegen met 

bebouwing. De afwisseling van deze elementen, 

gelegen in een herkenbaar "totaal" , maakt dat het 

landschap ruimtelijk zeer veel kwaliteit heeft. Door 

mechanisatie, ingrepen in de waterhuishouding en 

bemesting is de agrarische bedrijfsvoering allengs 

minder afhankelijk geworden van de natuurlijke pro

ductie-omstandigheden. Hierdoor zijn de karakteris

tiek opbouw van het agrarische cultuurlandschap 

(kleinschaligheid) en daarmee ook de ecologische 

kwaliteiten afgenomen. 

Het gebied is voorts rijk aan cultuurhistorische waar

den. Kenmerkend voor het gebied zijn de akkergron

den en diverse ontginningen, maar ook de lanen en 

zichtlijnen van de landgoederen . Bovendien is het 

gebied rijk aan aardkundige (o.m. Goudbergven) en 

archeologische waarden. Als elementen van de jong

ste tijd kunnen genoemd worden de A 58 en de reali

satie van 12 ha natuurontwikkeling langs de 

Bovenmark. 

Alle genoemde elementen bieden nog steeds moge

lijkheden om de ruimtelijke kwaliteit van het land

schap te behouden. 

Recreatie Door de stedelijke ontwikkelingen in en 

nabij Ulvenhout Galder is de recreatiedruk sterk toe

genomen. Ook is Ulvenhout Galder beter bereikbaar 

geworden voor recreanten uit de Randstad, zoals uit 

Dordrecht en Rotterdam. Vooral in het Mastbos en 

het Ulvenhoutse Bos is deze recreatiedruk hoog. Ook 

de landgoederen krijgen steeds meer belangstelling. 

Het fietspad langs de Mark ontwikkelt zich tot een 

bekende route. Het beleid is erop gericht om alleen 

de mogelijkheden voor extensieve 

recreatie (wandelen, fietsen, paardrij

den, kanoen) te verruimen. 

De mogelijkheden voor deze recreatie 

zijn via allerlei (on)verharde wegen in 

het gebied aanwezig, maar er zit wei

nig structuur in. Fietspaden sluiten 

niet op elkaar aan, onverharde wegen 

zijn soms overbodig en worden opge

ruimd. 

Een vraag is of met een zo grote toe

vloed aan recreanten een geleiding of 

zonering gewenst is. Bijvoorbeeld de 

landgoederen zijn toegankelijk en in 

trek. De recreanten komen daar ook 

bij de woonhuizen van de eigenaren, 

iets wat niet in alle gevallen gewenst 

is. Ook in de (nieuwe) natuurgebie-

den zijn er delen die weinig recreatieve druk kunnen 

verdragen. Ook in het landbouwgebied is niet overal 

recreatie gewenst. Rust is op zich ook een kwaliteit 

die kan bijdragen aan de beleving van het landschap. 

OOELEN In het algemeen willen wij de aantrekke

lijkheid en de afwisseling van het landschap veilig 

stellen door behoud en - zo mogelijk - versterking 

van de hoofdkenmerken die met elkaar de kwaliteit 

van het landschap bepalen. Het gaat dan vooral om: 

Behoud van cultuurhistorische waarden 

Versterking van de kwaliteit van het land

schap van het landelijk gebied 

Bevorderen van de extensieve recreatie 

Het zowellandschappelijk, functioneel als 

sociaal inpassen van recreatieve voorzie

ningen 

Het stimuleren van nieuwe economische 

dragers van het landelijk gebied door 

plattelandsvernieuwing 
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~la[lalter ven_ 

Het stellen van doelen is mooi, maar het gaat er 

vooral om hoe we deze willen bereiken. 

Om mogelijke alternatieven te kunnen beschrijven, 

hebben we eerst visies met nadruk op stevige natuur

en landbouwstructuur opgesteld voor de belangrijk

ste functies (landbouw, natuur en recreatie) overeen

komstig de richtlijnen die door het provinciaal 

bestuur voor dit project zijn opgesteld. Omdat de 

mogelijkheden voor de landbouw enerzijds en de 

wensen voor natuurontwikkeling anderzijds (WEB

visie) door de commissie-m.e.r. als moeilijk verenig

baar zijn beoordeeld, heeft zij in de Richtlijnen van de 

MER aan de provincie voorgesteld dit in planalterna

tieven uit te werken. De provincie heeft dit in de door 

haar vastgestelde Richtlijnen overgenomen. 

In de eerste visie kan de landbouw zich maximaal 

ontwikkelen buiten de vastgestelde EHs, overigens 

binnen de provinciale beleidskaders van milieu, water 

en planologie. De functies landbouw en natuur zijn 

gescheiden. Het platteland doet dienst als een soort 

restruimte voor de stad: het gebied is bijvoorbeeld 

voor recreatie vrij toegankelijk 

De tweede visie is gebaseerd op het beleid, dat het 

accent legt op "natuur". Om inzicht te krijgen in de 

meest gewenste situatie voor het milieu, wordt de 

functie natuur zonder concessies aan andere functies 

gerealiseerd waardoor duurzame natuur wordt ont

wikkeld. 

De derde visie gaat uit van een gebruik door een 

breed scala van activiteiten vanuit de functies land

bouw, natuur en recreatie. Sam en werking is hierbij 

het sleutelwoord. Ook is er zorg vanuit de stad voor 

het landelijk gebied als groene mal voor de stad. Er 

wordt veel aandacht besteed aan het versterken van 

de oorspronkp/ijke kwaliteiten van het gebied: de 

streek is kenmerk voor de eigen identiteit. 

Deze visies en de daaruit ontwikkelde alternatieven 

noemen we achtereenvolgens NATUUR, AGRO en 

TUIN. In bijlage 3 zijn de verschillende stappen van de 

werkwijze van planvorming beschreven. Bijlage 4 

geeft weer hoe is gecommuniceerd met het gebied. 

Bij dit hoofdstuk hoort de basisplankaart die los in dit 

rapport is opgenomen. Deze kaart geeft globale 

informatie over de verschillende planalternatieven. 

3.1 Visie op functies 
3.1.1 AGRO De landbouw heeft zich buiten de EHS 

maximaal ontplooid. Het gaat om een intensieve en 

grootschalige landbouw (ca 95%)' die produceert 

voor de economische markt. Zij voldoet aan het ruim

telijk beleid, milieu- en waterbeleid van de provincie. 

De verkaveling en de waterhuishouding zijn goed in 

orde. Binnen de EHS wordt de ontwikkeling van 

natuur bei·nvloedt door de landbouw in de omge

ving. Dat betekent dat vernatting in AGRO vee I min

der mogelijk is dan in NATUUR. De ontwikkelingen 

binnen de EHS vinden meer gecontroleerd plaats en 

leveren een meer voorspelbare natuur op. Door tech

nische werken worden nadelige effecten op de 

natuur zoveel mogelijk voorkomen . 

De waterhuishouding van het landbouwgebied en 

die van de EHS zijn zoveel mogelijk gescheiden. De 

afvoer van de beken is afgestemd op de landbouw. In 

de beken zijn hier en daar meanders aanwezig, maar 

ook stuwen: er is meer vertrouwen in technische 

beheersmogelijkheden om problemen op te vangen 

van de aanvoer van water uit Belgie en van de stad 

Breda aan het voeteneind die niet mag onderlopen. 

Door aanleg van plas-drasstroken langs beken ont

staat een bescheiden nat netwerk. Aileen in de laag

ste delen van de EHS zijn mogelijkheden voor uitge

breidere moerasvegetaties. In de GHS wordt 

uitgegaan van het provinciale beleid: handhaving 

van de bestaande grondwaterstanden . 

Het merendeel van de EHS bestaat uit soortenrijke 

graslanden. Boeren scharen er hun vee in. Het open 

Markdal is aantrekkelijk voor weidevogels. De hogere 

EHS grcndcn zijn net als1n NATUUR omgevori11d tot 

loofbos, droge schraallanden en heide. In geheel 

Ulvenhout Galder, maar m.n . in de EHS, zijn brede 

bos- en houtsingels aangelegd, voorallangs wegen 

en waterlopen . Deze elementen liggen grofmazig 

verspreid door het landschap en zijn aangepast aan 

de agrarische verkaveling. Door deze elementen zijn 

het Mastbos en de Strijbeekse Heide met elkaar ver

bonden . De te ontwikkelen natuur kent een matige 

landschappelijke belevingswaarde en is weinig 

kwetsbaar. Recreanten hebben overal toegang. 
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3.1.2 NATUUR Centraal staat de ontwikkeling van 

natuur, die zich na een flinke investering in het abio

tische milieu verder zonder ingrijpen van de mens 

ontwikkelt. Het gaat om grote eenheden natuur met 

voldoende ruimte voor karakteristieke diersoorten, 

zodat hun voortbestaan veilig is gesteld. De te ver

sterken en te ontwikkelen natuur is karakteristiek 

voor de plaatselijke milieu-omstandigheden. Herstel 

van de oorspronkelijke waterhuishouding is uit

gangspunt. De natuurlijke ontwikkelingen zijn zoveel 

mogelijk lOnder menselijk ingrijpen, zelfregulerend, 

spontaan en binnen bepaalde grenzen onvoorspel

baar, dynamisch en vinden plaats binnen complete 

leefgebieden. Tevens wordt een goede uitwisseling 

tussen verschillende leefgebieden bewerkstelligd, 

ook van aangrenzende gebieden zoals Baarle

Nassau. In grote delen van het gebied past de land

bouw zich aan aan de randvoorwaarden voor natuur

ontwikkeling. 

Het stelsel van beken vormt de belangrijkste "rugge

graat" voor de natuur. Beken hebben de ruimte om 

te meanderen, zodat ook erosie en sedimentatie kun

nen lOrgen voor een goede leefomgeving voor een 

rijke beekfauna. In natte perioden staan ook de lage 

gronden onder water. In de beekdalen zijn riet- en 

zeggevelden, moerassen en moerasbossen. De water

bodems zijn schoon. Bergingsbekkens en zuiverings

moerassen moeten nieuwe vervuiling voorkomen. De 

bestaande natuurgebieden en de natuurontwikke

lingsgebieden (265 hal en reservaatsgebieden (240 

hal van de EHS vormen een aaneengesloten gebied 

waar natuurlijke beg razing plaatsvindt. Dit leidt tot 

een natuurlijke ruimtelijke variatie. Deze natuurge

bieden zijn kwetsbaar voor recreatie. Daarom zijn 

voor de recreatie binnen de EH5 weinig voorzienin

gen getroffen . 

De hog ere EHS-gronden, lOals de Strijbeekse Heide, 

zijn omgevormd tot loofbos, droge schraallanden en 

heide. In heel Ulvenhout Galder zijn buiten de EHS 

brede bos- en houtsingels aangelegd, voorallangs 

wegen en waterlopen . Deze elementen liggen grof

mazig verspreid door het landschap en zijn aange

past aan de agrarische verkaveling . Hierdoor is het 

Mastbos verbonden met het Ulvenhoutse Bos en de 

Strijbeekse Heide. Binnen de EHS worden basiscondi

ties gerealiseerd, waarna geen gericht beheer wordt 

toegepast, behalve integrale begrazing. Recreanten 

gebruiken vooral het agrarisch gebied, en de bossen 

en natuurgebieden op de hog ere gronden. Dit 

gebeurt via paden die in de landinrichting worden 

aangelegd. Verharde wegen binnen de EHS worden 

opgeheven of vrij van gemotoriseerd verkeer 

gemaakt. 

Er is uitgegaan van stroomgebieden. Wanneer bin

nen een stroomgebied de EH5 is begrensd dan wordt 

aan de landbouw beperkingen opgelegd (geen bere

gening of ecologische landbouw). Dit betreft de 

Chaamse beken, Strijbeekse beek, Broekloop en de 

Mark. Op knooppunten tussen stroomgebieden moet 

nadelige uitstraling worden vermeden. 

In stroomgebieden waar geen EH5 is begrensd is 

meer ruimte voor landbouw en worden geen verdere 

beperkingen opgelegd. De landbouw (ca 30 %) kan 

zich tradition eel ontwikkelen daar waar geen of wei

nig relatie bestaat met de waterhuishouding, waar

door de natuurgebieden niet door bemesting bei'n

vloed worden. Dat geldt voor de Balleman, waar een 

optimale agrarische waterhuishouding is. Ook in de 

rest van het gebied zijn de agrarische bedrijven goed 

verkaveld. 40% van de landbouw is daar overgescha

keld op een ecologische bedrijfsvoering en 30% 

heeft een tweede tak met inkomen uit de markt. De 

agrarische ontwateringsnormen zijn daar net vol

doende. Graslandgebruik vindt plaats 

op die plaatsen waar overtollige neer

slag via de ondergrond afstroomt en 

ook in de lagere delen langs de EH5. 

Er is akkerbouw op de gronden, die 

van nature goed ontwaterd zijn: de 

akkers. 

3 .1.3 TUIN Het accent ligt op verwe

ving van recreatie, landbouw en 

natuur. De EHS is weI begrensd, maar 

door afspraken over het gebruik van 

gronden, is deze grens vervaagd. 

Natuur moet onderhouden worden 

en is kwetsbaar. De sub-optimale ver

kaveling zorgt voor meer overhoekjes, 

Boeren scharen vee in binnen de EHS 

en in het landbouwgebied vindt een 

overgangsgebruik plaats door toepas

sing van beheersvergoedingen en 

landschapsbeheer. De regionale 

milieucooperatie stuurt hierin. De landbouw ken

merkt zich door een flink aantal intensieve en groot

schalige bedrijven (45 %), terwijl ca 20 % van de 

bedrijven is 0 vergeschakeld op ecologische bedrijfs

voering. Nog eens ca 35 % verwerft een deel van zijn 

inkomen uit natuur- en landschapsbeheer, agro-toe

risme, verkoop aan huis, samenwerking met de zorg

sector en dergelijke. 

Binnen de EH5 is plaatselijk ruimte voor lOwel 

"oer"natuur van beperkte omvang als gebruiksna

tuur, waarvoor het stelsel van beken de natte "rugge

graat" vormt. 50ms meanderen de beken, maar veel 

minder dan in NATUUR. De barrieres in de beken zijn 

opgeruimd voor lOver dit geen nadelige gevolgen 

heeft voor de waterbeheersing voor de landbouw. In 

delen van de beekdalen treedt overstroming op, 

Plaatselijk zijn er riet- en zeggevelden, moerassen en 

moerasbosjes ontstaan. In de andere delen liggen er 

soortenrijke graslanden, waarop de boeren vee 

inscharen. 

De meest ernstig vervuilde waterbodems zijn gesa

neerd. Bergingsbekkens en zuiveringsmoerassen 

beperken nieuwe vervuiling. 

De landbouwgebieden die waterhuishoudkundig 

aansluiten bij de natuurgebieden zijn volgens mini

male norm en ontwaterd. Vergeleken met de huidige 

situatie betekent dit geen verslechtering. De overige 

19 Voorontwerpplan/MER herinrichting Ulvenhout-Galder 



Het lilnd,chap hier za: in 

I UIN zo blijV<'l1: met vc.,[ 
bomen en hO'.It,ingels, gebieden zijn agrarisch voldoende ontwaterd. In het 

stroomgebied van de Broekloop en de Strijbeekse 

beek is de landbouw overgeschakeld op ecologische 

productie - zonder beregening. De verkaveling in het 

hele gebied is sterk verbeterd, waarbij de normen 

van de basisinrichting uitgangspunt zijn . Omdat reke

ning is gehouden met een fijnmazig landschap, is de 

verkaveling minder optimaal dan in NATUUR en 

AGRO. 

De hogere EHS-gronden, zoals de Strijbeekse Heide, 

zijn omgevormd tot loofbos, droge schraallanden en 

heide. In het agrarisch gebied tussen deze gebieden 

en de EHS is de schaal van het landschap verkleind 

door de aanleg van hout- en bossingels in overeen

stemming met de (oude) karakteristieken van het 

landschap. Hierdoor zijn de bestaande natuurgebie

den zoals het Mastbos, het Ulvenhoutse Bos en de 

Strijbeekse Heide verbonden met de EHS van de 

beekdalen. Door de verscheidenheid aan natuur fun

geert de EHS niet als leefgebied voor diersoorten die 

afhankelijk zijn van grotere leefgebieden . De algeme

ne soorten breiden zich weI sterk uit. De beken heb

ben meer een landschappelijke dan een ecologische 

waarde. 

Voor de recreatie is het gebied zeer aantrekkelijk 

door zijn grote variatie in landbouwkundig gebruik, 

de landschappelijke vormgeving en de verschillen 

aan natuurtypen . Hierdoor wordt het nauwelijks als 

een gemis ervaren, dat men niet overal kan komen. 

Waardevolle delen van de EHS, delen van de landgoe

deren en het agrarisch gebied zijn recreatieluw 

gemaakt. Dit gebeurt door een zorgvuldige ligging 

van de paden, van barrieres en door een uitgekiende 

vormgeving . 

3.2. Knelpunten n.a.v. de visies 
In de visies wordt een beeld geschetst hoe op ver

schillende manieren de projectdoelstellingen (par 

2.5.) gerealiseerd kunnen worden. In de visies 

NATUUR en AGRO worden de functies natuur, respec

tievelijk landbouw maximaal ontwikkeld. Het gevolg 

daarvan is, dat in NATUUR de landbouw en in AGRO 

de natuur concessies doet aan de meest gewenste 

ontwikkelingen . Uit de effectbeschrijving (par. 4) 

blijkt de mate waarin dat gebeurt. Daaruit komen 

argumenten naar voren voor de landinrichtingscom

missie om haar voorkeurscombinatie van planonder

delen aan te geven die in het op te stellen plan kun

nen worden opgenomen. 

Een nadere analyse van de visies in de deelnota's 

water, landbouw, natuur en milieu, en landschap en 

recreatie geeft aan, dat er nog een aantal knelpunten 

ontstaat door maatregelen om de projectdoelstellin

gen te realiseren. Deze worden per aspect hierna 

behandeld . 

3.2.1 Water De peilen die in NATUUR tot stand zijn 

gekomen, zijn gebaseerd op berekeningen waarbij 

de bestaande peilen in Belgie en het toelaatbare peil 

bij het viaduct in de A58 als randvoorwaarden waren. 

Deze twee uitgangspeilen zijn medebepalend voor 

de natuurtechnische inrichting van het Markdal. 

De kwaliteit van het oppervlaktewater zal naar ver

wachting de komende decennia nog matig zijn . Een 

natuurlijker waterhuishouding zoals in NATUUR bete

kent, dat de natuurgronden met enige regelmaat 

overstromen. In TUIN gebeurt dit maar heel beperkt. 

Het is de vraag of dit gewenst is gezien de verontrei

niging van de Mark en de Strijbeeksche Beek. De 

gevolgen hiervan zijn in de effectbeschrijving meege

nomen. 

Bij de begrenzing van de EHS is zo goed mogelijk 

rekening gehouden met de hydrologische omstan

digheden. Mogelijk kunnen in de planuitwerking van 

het ontwerpplan nog een aantallage gronden bij de 

EHS getrokken worden en andere, hoger gelegen 

gronden juist uit de EHS gelaten worden. Voor alle 

planalternatieven is de bestaande begrenzing echter 

als uitgangspunt genomen. 

Een natuurlijker waterhuishouding en herstel van de 

beekdynamiek betekent voor de Mark niet alleen het 

terugkeren van sedimentatie en erosie door herme

andering, maar ook een regelmatiger waterafvoer. 

De maatregelen in Ulvenhout Galder (nog geen 5 % 

van de oppervlakte van het stroomgebied van de 

Mark bovenstrooms van Breda) dragen nauwelijks bij 

aan een regelmatiger waterafvoer. Men is bang, dat 

een natuurlijker systeem vlak bovenstrooms van 

Breda in combinatie met grote fluctuaties in de 

afvoer, de kans op overstroming in de bottleneck 

Breda vergroot. In de drie planalternatieven is daar

om voor een verschillende aanpak gekozen om hier

over meer inzicht te krijgen. In NATUUR wordt bij de 

effectbeschrijving uitgegaan van het meest natuurlij

ke systeem. In AGRO is gekozen voor een oplossing 

die de bestaande situatie het meest benadert. In 

TUIN is voor een tussenoplossing gekozen. 

Bij het ontwerpen van een natuurlijker beeksysteem 

zijn vele factoren van belang. Nadat de wenspeilen 

voor natuur en landbouw zijn vastgesteld, gaat het 

erom de beek zo te dimensioneren, dat de gewenste 

peilen worden gerealiseerd en dat er evenwicht in de 

waterafvoer en het bodemsubstraat ontstaat. Dat, 

ook, bij lage afvoeren een regelmatige stroming 
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plaatsvindt en bij hoge afvoeren de stroomsnelheden 

niet te hoog worden . Met de bestaande peilfluctu

aties is het ontwerpen van een overstromingsvlakte 

voor een regelmatiger afvoer benedenstrooms een 

belangrijk uitgangspunt. Behalve de uitgangspunten 

om een evenwichtige afvoer te kunnen garanderen, 

spelen ook beheersaspecten door natuurbescher

mingsinstantie en waterschap een belangrijke rol. 

Voor het opstellen van de planalternatieven is wat 

het voorgaande betreft een eerste berekening uit

gangspunt geweest. Nader overleg met belangheb

ben de organisaties krijgt in de verdere planuitwer

king nog uitgebreid de aandacht. 

3.2.2 Natuurontwikkeling am de uitgangssituatie 

voor de natuur een goede start te geven, zal vooral 

in het Markdal werk uitgevoerd worden. Zoals het 

afgraven van de teeltlaag om kwel te herstellen of 

om mogelijkheden te scheppen om water vast te 

houden. Of zoals het graven van meanders. Maar 

door dit soort graafwerkzaamheden kunnen archeo

logische vindplaatsen of cultuurhistorische patronen 

vernietigd worden. De hogere plaatsen lopen het 

meeste risico. Daarom worden deze werkzaamheden 

in alle planalternatieven in de lagere gebiedsdelen 

uitgevoerd. Voor de hermeandering wordt voor een 

deel uitgegaan van het opengraven van de 

Markbochten, die in de jaren '70 zijn dichtgeschoven. 

Hogere peilen voor de natuur betekent in een aantal 

gevallen, dat oude monumentale beplanting verloren 

kan gaan. Dit speelt met name een rol in NATUUR . In 

NATUUR is geen sprake van vernietiging van autocht

oon plantmateriaal omdat dit met name op de flan

ken voorkomt en niet in de laagste delen van de 

beekdalen. 

Het slechten van barrieres in ecologische verbindin

gen door het passeerbaar maken van stuwen en 

wegen, en door aanleg van landschapselementen en 

de EHS lukt in de planalternatieven goed, met uitzon

dering van de A 58. Deze ligt als een zeer slecht pas-

seerbare dijk in het landschap. De onderdoorgangen 

bij de Mark en de Chaamse Beek zijn voor een goed 

functionerende uitwisseling van dieren minimaal. 

Maar landinrichting kan hiervoor geen oplossing bie

den. 

3.2.3 Recreatie De maatregelen om de recreatieve 

toegankelijkheid van Ulvenhout Galder te verbeteren 

bestaan grotendeels uit het aanbrengen van oost

west verbindingen. Door het toegenomen gebruik 

kan daardoor in een aantal delen van het gebied een 

ongewenst hoge recreatiedruk ontstaan . In de EHS 

gaat het in NATUUR en TUIN om de natuurdoeltypen: 

laaglandbeek, zoetwatergemeen-

schap, rietland en ruigte, nat schraal

grasland en bos van bron en beek. 

Daarom worden in die delen van de 

EHS in deze beide planalternatieven 

geen paden aangelegd. Ook de land

goederen kunnen een grotere recre

atieve druk verwachten, met name in 

AGRO en NATUUR. Dit kan tot een 

ongewenste situatie lei den, omdat 

recreanten ook al in de bestaande 

situatie overal gemakkelijk kunnen 

komen. Daarom zijn in TUIN en NATUUR maatregelen 

genomen om het recreatieve gebruik van de land

goederen te geleiden. 

In het agrarisch gebied is het ook niet gewenst, dat 

recreanten overal kunnen komen . Daarom is er in alle 

alternatieven voor gekozen om de recreatieve fiets-, 

wandel- en ruiterpaden te leggen langs of op 

bestaande (onverharde) wegen, of in combinatie met 

aan te leggen landschapselementen of op de grens 

van landbouw en natuur. 

Het gebied ten noorden van de A 58 ligt het dichtst 

bij Breda . Omdat hier de recreatieve druk het grootst 

is, is het te realiseren recreatieve netwerk wat dichter 

ontworpen dan in de verderaf gelegen delen ten zui

den van de rijksweg. Door de plaats en de vorm van 

de voorzieningen aan te passen aan het karakter van 

het landschap en de aard van het omliggend grond

gebruik, kan een goede inpassing verkregen worden. 

Hierdoor kan de recreatieve druk naar de gewenste 

plaatsen geleid worden. 

3 .2.4 Landschap Door realisering van de EHS ver

andert met name het karakter van het beekdal van de 

Mark. Door de inrichting en het beheer om de 

gewenste natuurdoeltypen te realiseren, zal het 

beekdal verdichten . Hierdoor ontstaat een mozai"ek 

van lagere beplanting met hoger opgaande elemen

ten in alle drie planalternatieven. De hogere gronden 

hebben door de bossen ook een besloten karakter. 

Bij een verdichting van het agrarisch cultuurland

schap kan een landschap ontstaan, dat minder goed 

herkenbaar is. In het planalternatief TUIN wordt de 

schaal van het agrarisch cultuurlandschap kleiner. 

Behalve de schaal van het !andschap spelen ook de 

afmetingen en de duurzaamheid van de landschaps

elementen een rol. Vroeger konden deze door het 

intensieve beheer en de extensieve agrarische 
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bedrijfsvoering relatief klein zijn. Maar nu is bij de 

aanleg van deze elementen een meer extensief 

beheer randvoorwaarde. Als er ook van een ecologi

sche functie sprake is, moeten er zo min mogelijk 

randinvloeden van de intensieve landbouw zijn. 

Vandaar de tegenwoordige voorkeur voor veel brede

re landschapselementen. Daarom zijn in AGRO en 

NATUUR brede elementen opgenomen die door de 

gemeente en terreinbeherende organisaties worden 

onderhouden. In TUIN gaat het om smallere elemen

ten, die door agrariers met beheersvergoedingen 

onderhouden. 

3 .2 .5 Begrenzing van het gebied De begrenzing 

van Ulvenhout Galder sluit in het widen voornamelijk 

aan bij de rijksgrens, in het oosten bij het landinrich

tingsproject Baarle Nassau, en in het westen bij het 

landinrichtingsproject Weerijs. Aan de noordkant is 

bij de voorlopige begrenzing uitgegaan van het agra

risch gebruik. Ten noorden van de A 58 ligt daarom de 

westgrens op de Mark en de oostgrens ten westen 

van Ulvenhout. Om diverse redenen (verbetering van 

de ecologische infrastructuur, recreatieve mogelijkhe

den en waterhuishoudkundige redenen) is aan de 

noordkant als onderzoeksgrens een groter gebied in 

stu die genomen. Daartoe behoort het hele dal van de 

Mark (grens Mastbos) en de Broekloop 1 Bavelse Leij 

ten oosten en noorden van Ulvenhout, voorzover die 

niet liggen binnen de toekomstige uitbreid ing van 

Breda. In de effectbeschrijving staan de argumenten 

om dit gebied wei of niet te betrekken bij het uitein

delijke plan . 

3.3. AGRO nader bekeken 

3 .3.1. Ruimtelijke indeling landbouw-natuur 

De ruimtelijke indeling van AGRO is afgestemd op het 

streekplan, inclusief op de begrenzing van de ecologi

sche hoofdstructuur. Voorlopig wordt uitgegaan van 

volledige realisering van de EHS. Er is inmiddels ca 1/3 

van de benodigde gronden gekocht en er kan nog tot 

aan het Plan van Toedeling, dus gedurende ca 10 jaar, 

worden aangekocht. De in het plan opgenomen maat

regelen maken realisering mogelijk. 

De ruimtelijke indeling komt tot stand door: 

herverkaveling van gronden 

aanleg technische voorzieningen (vooral dammen 

en sloten) voor de waterhuishoudkundige schei

ding tussen de landbouwgebieden en de EHS. 

Verkaveling De ruimtelijke indeling in landbouwge

bieden en EHS gebeurt geheel via aankoop en uitruil 

van gronden. In de loop van de uitvoering wordt het 

Plan van Toedeling opgesteld. Daarin wordt de nieu

we kavelindeling geregeld en de toedeling van eigen

dom, andere zakelijke rechten en pacht. In die fase 

worden ook de ecologische verbindingszones langs 

de Kerzelse en Galderse beek en de Middel Tiend 

definitief begrensd. Pas dan zijn immers de wensen 

van de individuele grondgebruikers en eigenaren 

bekend, ontstaat er inzicht in de concrete toedelings

mogelijkheden en is het mogelijk am de meest 

gewenste en uitvoerbare functionele indeling te bepa-

len . Het is niet zinvol om daarop nu al vooruit te 

lopeno Opzet van onze commissie is om deze gebie

den overeenkomstig de hoofddoelen van het streek

plan uit te werken . 

Het gaat om maatregelen in de maatregelpakketten 

'optimaliseren verkaveling' en 'uitplaatsing bedrij

ven'. Bijlage 5 geeft een overzicht van de verschillen

de maatregelpakketten en onderliggende maatrege

len. 

Waterbeheersing De waterbeheersing wordt op de 

ruimtelijke indeling landbouw-natuur aangepast en 

afgestemd op het gewenste beheer binnen de afzon

derlijke gebieden . Het gaat hierbij om relatief kleine 

ingrepen . 

In de gebieden die voor landbouw zijn bestemd 

wordt het waterpeil beter op het agrarisch gebruik 

afgestemd. Waterconservering is daarbij een belang

rijk oogmerk. In de natuurgebieden wllen de waters

tanden zo mogelijk worden verhoogd. Daarbij is uit

gangspunt, dat een eventuele hydrologische 

buffering binnen de begrenzing van de natuurgebie

den plaatsvindt. Als peilverhoging voor natuur op 

een kleine oppervlakte landbouwgrond tot een 

onvoldoende drooglegging leidt, wordt geprobeerd 

om die grond voor de natuur te verwerven en in te 

richten en de landbouwgrond te compenseren op 

hogere delen. Ook is het de bedoeling om lager gele

gen landbouwgronden, die grenzen aan de EHS, te 

benutten voor het vasthouden van water. 

Tegelijkertijd kunnen ze dan meer een natuur- en 

landschapsfunctie krijgen. Deze landbouwgronden 

worden vervolgens op hogere delen van de EHS 

gecompenseerd. 

Het waterlopenstelsel wordt op de nieuwe indeling 

afgestemd en ingericht. Waar mogelijk wordt land

bouwwater om natuurgebieden heen geleid. Is dit 

niet mogelijk dan wordt het water zo snel mogelijk 

afgevoerd naar hoofdwaterlopen. De concrete uit

werking van het waterlopenplan gebeurt in een late

re fase van het project. De waterlopen en bijkomende 

voorzieningen komen in eigendom, beheer en onder

houd bij het waterschap. Het gaat om maatregelen in 

de maatregelpakketten 'bestrijding wateroverlast' , 

'bestrijding verdroging', 'laaglandbeek' en 'natte ver

bindingszones'. Naar verwachting is minder dan 1 ha 

nodig om het waterbeheersingsplan uit te voeren. 

Wegen De bestaande openbare plattelandswegen 

blijven in de regel gehandhaafd. Eigendom, beheer 

en onderhoud van de plattelandswegen die in het 

plan worden opgenomen, blijven of komen in princi

pe bij de betreffende gemeenten. In bepaalde geval

len is het denkbaar, dat wegen aan de openbaarheid 

worden onttrokken of door maatregelen verkeersluw 

worden gemaakt. Zoals een weg die volledig binnen 

de EHS ligt en geen andere functie heeft dan voor 

het beheer van de EHS. Beslissingen hierover worden 

tijdens de uitvoering van de herinrichting genomen. 

Het gaat om maatregelen in het maatregelpakket 

'opheffen versnippering' (zie bijlage 5). 
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3.3.2. Landbouw 
Verkaveling Om voor de landbouw de verkaveling 

en de bereikbaarheid van de landerijen te verbeteren 

voorziet het plan in de volgende reeks maatregelen 

die met elkaar samenhangen: 

Uitruil van gronden om het gemiddeld aantal 

kavels per bedrijf te verminderen en huiskavels te 

vergroten. Dit gebeurt in het hele gebied, dat 

voor de landbouw bestemd is. Maar de intensi

teit waarmee de uitruil gebeurt verschilt per 

gebiedsdeel door verschil in uitgangssituatie 

Aankoop van gronden om de toedeling te verge

makkelijken door in een aantal gevallen toede

ling op bestaande grenzen mogelijk te maken. De 

gronden voor deze kavelafronding zijn de zoge

naamde landmeterhectares 

Uitvoering van kavelaanvaardingswerken, ten

minste als deze nodig zijn om de gewenste uitruil 

mogelijk te maken . Zoals het hergraven, graven 

en dempen van sloten; het plaatselijk aanvullen 

van laagten; de aanleg van perceelsdammen e.d. 

Zoveel mogelijk opheffen van juridische lasten 

die op de grond rusten, zoals rechten van over

pad 

Verharden van zandwegen om clusters van veld

kavels beter bereikbaar te maken. 

De verkaveling wordt verbeterd tijdens de uitvoering 

van de herinrichting. In het zogeheten Plan van 

Toedeling wordt de nieuwe toedeling van de gron

den geregeld. Om dat plan te kunnen maken wordt 

in die fase aan de eigenaren en grondgebruikers 

gevraagd welke wensen zij voor de nieuwe toedeling 

hebben. Dan blijkt ook welke werken nodig zijn om 

de gewenste uitruil te kunnen realiseren. Deze kave

laanvaardingswerken worden alleen uitgevoerd om 

nieuw toe te delen gronden redelijk vergelijkbaar te 

maken met de gronden die zijn ingebracht. Daarbij 

gaat het om de vorm en grootte van percelen, de lig

ging van het maaiveld en de gebruiksmogelijkheden. 

De werken moeten passen binnen het ruimtelijk 

beleid, water-, en milieubeleid. Als er beperkingen 

zijn, kan dat de mogelijkheden om gronden uit te rui

len beinvloeden. In het Plan van Toedeling zal ook 

uitdrukkelijk rekening worden gehouden met de hui

dige topografie. Kenmerkende onderdelen van het 

landschap, zoals traces van historische waterlopen, 

paden, houtwallen en andere beplantingen en waar

devol relief worden in de nieuwe verkavelingsinde

ling in de regel gehandhaafd. 

Procedure PLan van ToedeLing 

uitkomsten eerste schatting 

De herverkavelingsprocedure zal zo eenvoudig moge

lijk worden gehouden. De mogelijkheden hiertoe 

worden te zijnertijd onderzoc,ht (bijvoorbeeld alleen 

die gronden in de procedure opnemen die van eige

naar veranderen). 

Het gaat om maatregelen in de maatregelpakketten 

'optimaliseren verkaveling' en 'verbeteren ontsluiting' 

(zie bijlage 5). 

Waterbeheersing Uitgangspunt voor grasland- en 

bouwlandg'ronden is een slootpeil van 70 cm resp. go 

cm beneden maaiveld. Bij deze normen is rekening 

gehouden met de beperkte mogelijkheden voor bere

gening en de droogtegevoeligheid van de hoger gele

gen gronden. In beekdalen in sterk(er) hellende 

gebieden kan een peil, dat past bij een voldoende 

drooglegging van de gronden langs de beek, droogte

schade op de hoger gelegen gronden veroorzaken. In 

de beekdalen wordt daarom plaatselijk een geringere 

drooglegging geaccepteerd. Zo'n 40 ha in het zuiden 

van de Koekelenbergse Tiend heeft een onvoldoende 

ontwatering. Onderbemaling biedt hier uitkomst. 

Om de droogtegevoeligheid van de landbouwgron

den te verminderen en ook verdroging van natuurge

bieden tegen te gaan, worden er op de flanken van de 

beekdalen stuwputjes geplaatst, voor zover dit een 

gunstige kosten-baten verhouding heeft (ca 100 hal. 

Tenslotte is per onderdeel nag ega an of de ingrepen 

baten opleveren. 

Het gaat om maatregelen in de maatregelpakketten 

'bestrijding wateroverlast' en 'bestrijding verdroging' 

(zie bijlage 5). 

Agrarisch natuurbeheer Het is de bedoeling om in 

delen van de EHS, met name de (natte) graslanden in 

het Markdal, agrariers bij het beheer in te schakelen. 

Misschien kunnen agrarische bedrijven ook een rol 

spelen bij het onderhoud van landschapselementen. 

Bij de verdere detaillering van het plan zal dit worden 

besproken met agrarische vertegenwoordigers en 

betrokken instanties. 

3.3.3. Natuur en milieu 
Inrichting natuurgebieden De reservaten en 

natuurontwikkelingsgebieden worden gescheiden van 

de aangrenzende landbouwgebieden. Dit gebeurt bij

voorbeeld door een houtsingel en/of sloot langs de 

EHS. Door de ligging van deze gebieden in de lager 

gelegen beekdalen wordt vernatting met gebiedsei

gen water vooral in de zijbeken van de Mark beter 

lijst van rechthebbenden wenszittingen ontwerpen goedkeuren en 
pLan van toede- ter visie Leggen 

pachtregistratie ling 

begrenzingenplan 

(belangrijke wegen en waterlopen) 
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mogelijk. De verdere inrichting van de reservaten en 

natuurontwikkelingsgebieden wordt afgestemd op 

het beheer dat nodig is om de gewenste natuurdoe

len te bereiken. 

Onder de basisinrichting van de reservaten en inrich

ting van de natuurontwikkelingsgebieden valt onder 

andere de aanleg van dam men om percelen onderling 

bereikbaar te maken en om waterstanden naar 

behoefte verder te kunnen regelen. Veel maatregelen 

in de natuurontwikkelingsgebieden hebben te maken 

met het scheppen van nattere milieus. Er worden op 

grote schaal plas-dras oevers en Doelen aanqelegd. 

Verder komen er meerdere retentievlakten, moeras

stroken langs waterlopen, venachtige laagten en ven

poelen. Plaatselijk wordt het relief versterkt door 

laagten iets uit te diepen. Daar waar de zijbeken in de 

Bovenmark strom en, de zogenoemde blauwe knoop

punten, worden verlagingen aangebracht. Van de 

Bovenmark worden de bestaande meanders weer 

aangetakt. Door deze maatregelen neemt de opper

vlakte waardevolle natte milieus in de EHS sterk toe. 

Vergeleken met de andere alternatieven onderscheidt 

AGRO zich binnen de EHS met name door inrichting 

en beheer van natte graslanden voor weidevogels. 

Daardoor biedt AGRO binnen de planalternatieven de 

meeste mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer. 

Het gaat om maatregelen in de maatregelpakketten 

'laaglandbeek', 'zoetwatergemeenschap', 'rietland en 

ruigte', 'vennen', 'droge heide', 'natte 

heide/hoogveen', 'bos van arme zand

gronden', 'bos van leemgrond', 'bos 

van bron en beek', 'natte verbindings

zones' en 'droge verbindingslOnes' 

(zie bijlage 5). 

Ecologisch netwerk Naast de 

inrichting van natuurgebieden zijn 

ook aanvullende voorzieningen in het 

overige landelijk gebied nodig . 

Streven hierbij is het natte raamwerk 

en het droge raamwerk te versterken. 

Voor het natte raamwerk wordt langs 

de Kerzelsche Beek een natte verbin

dingszone aangebracht. Overal wordt 

de harde beschoeiing verwijderd . 

Stuwen in de Bovenmark en de zijbe

ken worden zo gemaakt dat vissen 

kunnen passeren. Dit gebeurt in de 

BovenMark door aanleg van vistrap

pen om de stuw heen. In de zijbeken gebeurt dit door 

aanleg van cascades (drempels). De aanleg van fauna-

passages onder wegen vermindert een aantal barrie

res voor dieren. Zo worden onder de Galderse, 

Strij~eekse, en onder de Chaamse weg onder meer 

droge duikers aangelegd. Aanleg van bos en enkele 

forse bossingels vergroten verder de mogelijkheden 

voor dieren zich te verplaatsen. Het gaat om maatre

gelen in de maatregelpakketten 'natte verbindingszo

nes', 'droge verbindingszones' en 'opheffen versnip

pering' (zie bijlage 5). 

Kleine landschapselementen In het hele gebied 

hebben poelen een belangrijke functie voor met 

name kikkers en salamanders. Daarom biedt hpt rl;m 

aan particulieren de mogelijkheid om met subsidie 

poe len aan te leggen of om bestaande, sterk verlande 

poelen op te schonen . Voorts is er geld beschikbaar 

voor aanleg van erfbeplantingen en aanleg en eenma

lig onderhoud van kavelgrensbeplantingen (zie ook 

landschap en recreatie). 

Het gaat om maatregelen in de maatregelpakketten 

'zoetwatergemeenschap' en 'aankleden landschap' 

(zie bijlage 5). 

Water- en bodemkwaliteit Op tenminste een 

plaats binnen de EHS is een oude vuilstort aanwezig 

(Daesdonck) . Mogelijk zijn er nog andere locaties 

waar in het verleden vuil gestort is. Bij de uitwerking 

van het ontwerpplan zal onderzocht worden in hoe

verre dit tot problemen kan leiden . Zonodig kunnen 

er maatregelen worden genomen als het isoleren of 

saneren van storten. 

Binnen het gebied liggen voorts een aantal woningen 

en bedrijfsgebouwen die niet op de riolering zijn aan

gesloten. V~~r lOver deze nadelige invloed hebben 

op de EHS zal geprobeerd worden ongezuiverde lozin

gen versneld te saneren. 

Voorts zal de afvoer van landbouwwater uit de gron

den, die bovenstrooms van de EHS liggen, geconcen

treerd worden via bestaande en zo nodig nieuw te 

graven sloten. Op strategische plekken worden zuive

ringsmoerassen en -rietvelden aangelegd (in totaal13 

hal. 

Het gaat om maatregelen in de maatregelpakketten 

'laaglandbeek', 'rietland en ruigte', 'vennen' en 'natte 

verbindingszones' (zie bijlage 5). 

Verdrogingsbestrijding Om de droogtegevoelig

heid van de landbouwgronden te verminderen en ver

droging van natuurgebieden tegen te gaan, worden 

op de flanken van de beekdalen stuwputjes geplaatst. 

Tenminste als het gaat om een gunstige kosten-baten 

verhauding. Oak worden waterlopen ondiepei' 

gemaakt. Andere inzet is retentie van water in 

bestaande en nieuwe natuurgebieden (retentiebek

kens en plas-drasstroken). In bestaande en nieuwe 

natuurgebieden worden bestaande sloten ondieper 

gemaakt of gedempt. Verder stelt de commissie geld 

beschikbaar om lO'n 200 ha naaldbos om te vormen 

tot loofbos. In de plannen wordt 35 ha bos gekapt en 

omgevormd tot (natte) heide. Het gaat om maatrege

len in de maatregelpakketten 'droge heide' en 'bos 

van arme zandgrond' (zie bijlage 5). 
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3.3.4. Landschap en recreatie De kwaliteit van 

het landschap en de mogelijkheden voor de recreatie 

bepalen mede de leefbaarheid van het gebied. De 

bestaande kwaliteiten en recreatieve mogelijkheden 

worden hoog gewaardeerd. Het plan gaat ervan uit 

om die kwaliteiten te versterken, uitgaande van de 

bestaande landschapsstuctuur, die in grote lijnen 

gakarakteriseerd kan worden door: 

het doorgaande, natte karakter en de lage lig

ging van de beekdalen 

de openheid van de oud-akkercomplexen met 

verdichting langs de randen 

de verdichte zone van landgoederen met bos

complexen en klein ere, open ruimten 

de overgangszone beekdal-hogere gronden met 

de doorgaande wegen met erlangs liggende 

bebouwing, erf- en wegbeplantingen 

Daarbovenop komt de natuurinrichting van het 

Markdal door realisering van de EHS, een landschap

pelijke versterking van het karakter van de landgoe

deren en de aanleg van weg-, erf- en kavelgrensbe

plantingen. De bedoeling is veeleer stevige, robuuste 

elementen dan smalle, kwetsbare elementen. Verder 

zal door de aanleg van ontbrekende schakels in het 

recreatieve netwerk de recreatieve structuur verbete

reno 

Beplantingen Particulieren kunnen met subsidie 

een erf- en/of perceelsbeplanting aanleggen . Verder 

wordt eenmalig onderhoud van kavelgrensbeplan

ting gesubsidieerd. 

Langs wegen en waterlopen zijn ook beplantingen 

gedacht. Met name om de bestaande landschaps

structuur te behouden en te versterken. Deze beplan

tingen zullen in het ontwerpplan verder gedetail

leerd worden. Zo mogelijk worden langsliggende 

grondgebruikers bij het onderhoud ingeschakeld. In 

de landgoederen is aanleg en versterking van beplan

tingen, waaronder laanbeplantingen en landschap

pelijke beplantingen, mogelijk. Ook is er geld 

beschikbaar am structuurbepalende landschapsele

menten te herstellen. Verder wordt gedacht aan 

ondersteuning wat betreft het beheer. 

Bijzondere aandacht is er voor de inrichting van het 

Markdal ten noorden van de ASB. Bedoeling is te 

komen tot een aanleg met een wat dichter netwerk 

van landschapselementen . Hier staat natuur- en land-

schapsbeleving voorop. Dit idee zal tijdens het opstel

len van het ontwerpplan verder ingevuld worden. 

Het gaat om maatregelen in de maatregelpakketten 

'versterken landgoederen' en 'aankleden landschap' 

(zie bijlage S). 

Cultuurhistorie De archeologisch waardevolle vind

plaatsen en de landschappelijk en cultuurhistorisch 

waardevolle elementen en kenmerken (zie hoofdstuk 

4, fig . 4.2) blijven zoveel mogelijk gehandhaafd . Ze 

worden waar mogelijk en waar verantwoord geaccen

tueerd. 

Recreatie We gaan ervan uit dat passend recreatief 

medegebruik van het landelijk gebied wordt bevor

derd. In het plan wordt prioriteit gegeven aan het 

maken van ontbrekende oost-west verbindingen voor 

fietsers, wandelaars en ruiters. Het net van routes ver

dicht zich daarbij geleidelijk in noordelijke richting 

(omgeving van Ulvenhout en Breda). Daarnaast wordt 

gedacht aan eenvoudige recreatieve voorzieningen bij 

knooppunten van recreatieve routes, zoals parkeer

plaatsjes, banken en informatieborden. Voorts zijn in 

het plan eenvoudige voorzieningen voor kanoen en 

vissen opgenomen. Voor het kanoen wi! de commissie 

medewerking verlenen aan de inrichting van een 

kano-oefenterrein. Het gaat om maatregelen in de 

maatregelpakketten 'recreatie(paden)', 'kanovoorzie

ningen' en 'visvoorzieningen' . 
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Plattelandsvernieuwing Trend is dat een aantal 

landbouwers meer en meer een aanvullend inkomen 

verkrijgen uit nevenactiviteiten. In Ulvenhout-Galder 

zijn nog weinig initiatieven genom en. Door de lig

ging onder de rook van Breda en door het groene 

karakter van het gebied zijn er wei mogelijkheden 

daartoe. De commissie wil de bestaande subsidiepot

jes in kaart brengen en de streek hierover informe

ren. Hiermee kunnen plaatselijke initiatieven onder

steund worden. Te den ken valt aan vormen van 

agro-toerisme, zorg-boerderijen en verkoop van 

(streek-)eigen producten. Hierbij zal ook samenwer

king gelOcht worden met de Streekcommissie 

Zuidelijk Stroomgebied van de Mark (SZSM). 

Andere planonderdelen die het platteland meerwaar

de geven zijn de aanleg van een heempad bij 

Geersbroek en de inrichting van een bezoekerscen

trum in 'Daesdonck'. Voor beide planonderdelen wil 

de commissie geld bijdragen en zich inzetten om met 

andere instanties de financiering rond te krijgen. Het 

gaat om maatregelen in de maatregelpakketten 'aan

kleden landschap', 'bezoekerscentrum Daesdonck' en 

'plattelandsvernieuwing'. 

3.4 NATUUR nader bekeken 
Bij de beschrijving van dit planalternatief richten we 

ons vooral op de verschillen met AGRO. 

3.4.1 Ruimtelijke indeling landbouw - natuur 
De ruimtelijke indeling landbouw - natuur wordt net 

als in AGRO afgestemd op de indeling volgens het 

streekplan en de daarop gebaseerde begrenzing van 

de ecologische hoofdstructuur. 

Verkaveling De inrichting van de verkaveling in 

Natuur is vergelijkbaar met die van AGRO. 

Verschil is dat bij de toedeling ook rekening wordt 

gehouden met het principe van de juiste teelt op de 

juiste grond: streven daarbij is om bedrijven lOwel 

van nature goed ontwaterde gronden (oude bouw

Landen) als iets nattere gronden (beekdalgronden) 

toe te delen (zie ook onder 3.4.2.). Het gaat om maat

regelen in de maatregelpakketten 'verbeteren verka

veling' en 'uitplaatsing bedrijven' (zie bijlage 5). 

Waterbeheersing In NATUUR is sprake van een 

waterlopenstelstel waarin duurzaam waterbeheer 

voorop staat. De EHS-gronden worden in NATUUR 

niet door technische maatregelen van de aangren

zende landbouwgebieden gescheiden. De vernatting 

die voor de natuur gewenst is gebeurt door het ver-

hagen van de cntv'Jateringsb~$is in de EHS en grate 

delen daarbuiten. Uitgangspunt daarbij is dat buiten 

de EHS de landbouwkundig minimale drooglegging 

gehaald wordt. Lager gelegen landbouwgronden, die 

grenzen aan de EHS, worden lo mogelijk natuurtech

nisch ingericht waarbij retentie van water nevendoel 

is. Deze gronden worden in hogere delen van de EHS 

gecompenseerd. 

Voor de landbouw worden in het stroomgebied van 

de Strijbeekse beek, Chaamse beek en de Broekloop 

beperkingen opgelegd. Hier is een minimalisering 

van uitspoeling van (mest)stoffen gewenst. 

Landbouwers hebben er hun bedrijfsvoering op afge

stemd. Verder wordt nergens meer beregend uit 

grondwater. Waterconservering moet de gevolgen 

hiervan lOveel mogelijk beperken. Ook het principe 

van de juiste teelt op de juiste grond is daarbij van 

belang. 

Het gaat om maatregelen in de maatregelpakketten 

'bestrijding verdroging', 'laaglandbeek', 'zoetwater

gemeenschap', 'rietland en ruigte', 'vennen' en 'natte 

verbindingslOnes' . 

Een groot deel van de oppervlakte die voor de water

beheersingsmaatregelen nodig is, ligt in de EHS. 

Voor de natte verbindingslOnes is lO'n 5 ha grond 

nodig. Deze wordt verkregen uit de korting. 

Wegen Vergeleken met AGRO zullen meer wegen 

aan de openbaarheid worden onttrokken en/of ver

keersbelemmerende maatregelen worden genomen. 

Dit gebeurt om verstoring in natuurgebieden tegen 

te gaan. In een later stadium wordt met de gemeente 

en de terreinbeheerders overlegd om welke wegen 

het lOU moeten gaan. Het gaat om maatregelen in 

het maatregelpakket 'opheffen versnippering'. 

3.4.2 Landbouw 
Verkaveling In NATUUR zullen de blijvende land

bouwgebieden op vergelijkbare wijze als in AGRO 

herverkaveld worden. De maatregelen genoemd bij 

AGRO gelden ook hier. Verschil met AGRO is dat bij 

de nieuwe toedeling, naast kavelconcentratie en 

afstandsverkorting, ook het principe de juiste teelt 

op de juiste grond gehanteerd wordt. Bedoeling 

daarvan is om bedrijven zowel iets nattere gronden 

(beekdalgronden) als drogere gronden (oude bouw

Landen) toe te delen. Achterliggende gedachte is dat 

het landbouwkundig gebruik van gronden weer 

meer in overeenstemming is met de natuurlijke 

mogelijkheden en de abiotische omstandigheden. Dit 

kan enigszins ten koste gaan van vergroting van de 

huisbedrijfskavel. Ook kan het nodig zijn om iets 

meer veldkavels toe te delen . 

Een tweede verschil met AGRO is dat grond beschik

baar komt voor extensivering. Dit komt door een 

extra uitplaatsing van een melkveebedrijf. Met name 

bedrijven met een hoge veebezetting per ha kunnen 

voor overbedeling in aanmerking komen. 

Het gaat om maatregelen in het maatregelpakket 

'verbeteren verkaveling' en 'verbeteren ontsluiting'. 

Waterbeheersing Er is sprake van een watersys

teem. De mogelijkheden van peilregulatie zijn gerin

ger dan in AGRO omdat in de hoofdwatei"lopen en 

zijlopen stuwen vervangen worden door drempels 

(cascadestuwen). In principe blijven de minimale 

droogleggingsnormen gelden. Ten opzichte van 

AGRO zullen deze in de lage delen echter wat eerder 

en vaker overschreden worden. Op lO'n 100 ha land

bouwgronden leidt peilverhoging tot onacceptabele 

vernatting. Deze gronden worden opgehoogd, lOdat 

een landbouwkundig voldoende drooglegging ont

staat. 

In het dal van de Broekloop, de Chaamse Beek en de 

Strijbeeksche Beek zijn de teelten zodanig dat zo min 
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mogelijk uitspoeling van (mest)stoffen plaatsvindt. In 

de bedrijfsvoering is het een vereiste om de teelt af 

te stemmen op de mogelijkheden van de grond en 

op de vochttoestand in het voorjaar. In het hele 

gebied vindt geen beregening meer plaats. 

Waterconservering is daarom, veel meer dan in 

AGRO, een noodzaak. Op grote schaal wordt water 

vastgehouden (plas-drasstroken, retentiebekkens). 

Dit gebeurt zoveel mogelijk bovenstrooms en op de 

lage plekken in en langs de EHS. Verder worden in 

grote delen van het landbouwgebied maatregelen 

getroffen om de afvoer te belemmeren (plaatsen 

stuwputjes, verondiepen of dempen waterlopen). 

Het gaat om maatregelen in de maatregelpakketten 

'bestrijding verdroging', 'laaglandbeek', 'rietland en 

ruigte', 'vennen' en 'natte verbindingszones'. 

Agrarisch natuurbeheer In de EHS zijn er (in 

tegenstelling tot AGRO) weinig mogelijkheden tot 

agrarisch natuurbeheer. WeI kunnen agarische 

bedrijven misschien een rol spelen bij het onderhoud 

van landschapselementen. Dat wordt bij de verdere 

plandetaillering besproken met agrarische vertegen

woordigers en betrokken instanties. 

3.4.3 Natuur en milieu 
Inrichting natuurgebieden Ook hier is de natte 

infrastructuur de basis voor de natuurgebieden. De 

hier te ontwikkelen natuur kenmerkt zich door spon

tane ontwikkeling, zelfregulering, en met zoveel 

mogelijk de dynamiek van stromend water. De 

natuurgebieden zullen zich daardoor sterk onder

scheiden van de langsliggende landbouwgebieden. 

Hydrologisch gezien is er geen sprake van scheiding. 

Op grote schaal is sprake van vernatting . De natuur

technische maatregelen dragen ertoe bij dat de 

potenties van het gebied, gebaseerd op de abiotische 

diversiteit, zo goed mogelijk tot hun recht komen. 

Inrichting reservaten en natuurontwikkelings
gebied Naast de maatregelen in AGRO, is er sprake 

van een natuurtechnische inrichting van de Mark op 

grote schaal: de oude loop van de Bovenmark, de 

Galderse Beek en de Broekloop worden waar moge

lijk hersteld . Voor zover de gekanaliseerde loop van 

de Bovenmark overeenkomt met de oude loop, krijgt 

deze een kleiner profiel. Andere delen worden 

gedempt. De stuwen in de Bovenmark worden ver

wijderd, uitgezonderd de meest noordelijke stuw: 

deze wordt passeerbaar voor vissen gemaakt. Om in 

natte perioden voldoende water af te kunnen voeren 

en in perioden van lage afvoer toch stroming van 

water te bewerkstelligen, krijgt de Bovenmark een 

accolade-profiel. 

Daar waar beken samenkomen (blauwe knooppun

ten) komen verlagingen (moerasvlakten). Verder 

wordt een grote overstromingsvlakte (ca 10 hal ter 

hoogte van de Daasdonkse Tiend aangelegd . 

Ten opzichte van AGRO en TUIN is sprake van een 

algehele verhoging van de grondwaterstanden. Op 

grote schaal wordt water vastgehouden (plas-dras

stroken, retentiebekkens). zoveel mogelijk boven

strooms. Verder worden in de naastgelegen land

bouwgebieden afvoerbelemmerende maatregelen 

getroffen (plaatsen stuwputjes, verondiepen of dem

pen waterlopen). 

Het gaat om maatregelen in de maatregelpakketten 

'laaglandbeek', 'zoetwatergemeenschap', 'rietland en 

ruigte', 'vennen', 'natte heide/hoogveen', 'bos van 

arme zandgronden', 'bos van leemgrond', 'bos van 

bron en beek', 'natte verbindingszones' en 'bestrij

ding verdroging'. 

Ecologisch netwerk In vergelijking met AGRO zijn 

er in de waterlopen minder belemmeringen omdat 

meer stuwen worden opgeheven, o.a. in de 

Bovenmark. Van de maatregelen genoemd in AGRO 

is de natte verbindingszone langs de Kerzelsche Beek 

breder. Tevens is langs de Galderse Beek een brede 

verbindingszone gepland. Ter hoogte 

van Notsel en Heerstaaien zijn brede 

verbindingszones (bossingels) 

gepland. 

Streven is dat grote grazers zich door 

de gehele EHS kunnen bewegen. Voor 

migratie tussen het Markdal en de 

Strijbeeksche Heide zijn twee passa

ges met wild roosters opgenomen. De 

locatie wordt nog nader bepaald. Het 

gaat om maatregelen in de maatre

gelpakketten 'natte verbindingszo

nes', 'droge verbindingszones' en 

'opheffen versnippering'. 
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Kleine landschapselementen De inrichting is ver
gelijkbaa r met die in AGRO. Verschil is dat in 
NATUUR de aanleg van kleine landschapselementen 
binnen de bestaande natuur en de EHS gezien moet 
worden als het scheppen van voorwaarden en dat er 
verder geen sprake is van intensief beheer van kleine 
landschapselementen binnen de EHS. Volstaan wordt 
met een extensief graasbeheer. 

Water- en bodemkwaliteit In vergelijking met 
AGRO vindt op grotere schaal natuurontwikkeling 
plaats. De kans dat hierbij oude dempingen en stor
ten met vuil worden aangesneden is daardoor groter. 
Er zijn daarom waarschijnlijk meer saneringen nodig. 
Dit komt de water- en bodemkwaliteit ten goede. Te 
saneren situaties met niet gerioleerde gebouwen zijn 
vergelijkbaar met AGRO. T.o.v. AGRO worden er op 
grotere schaal plas/dras-stroken, overstromingsvlak
tes, riet- en zuiveringsmoerassen aangelegd. Dit 
komt de waterkwaliteit ten goede . Bij genoemde 
maatregelen wordt de vaak vermeste bovenlaag 
afgegraven en voor het grootste deel afgevoerd. Dit 
is gunstig voor de kwaliteit van de bodem. Het gaat 
om maatregelen in de maatregelpakketten 'laagland
beek', 'zoetwatergemeenschap', 'rietland en ruigte', 
'vennen', 'droge heide', 'natte heide/hoogveen', 'bos 
van arme zandgrond' , 'bos van leemgrond', 'bos van 
bron en beek', 'natte verbindingszones' en 'droge 
verbindingszones'. 

Verdrogingsbestrijding Door de grotere opper
vlakte aan natte elementen zijn de mogelijkheden 
van retentie en waterconservering groter dan in 
AGRO. Verder vindt geen beregening uit het ondiepe 
pakket meer plaats . Net als in AGRO wordt naaldhout 
omgevormd in loofhout. 

3.4.4 Landschap en recreatie 
8eplantingen De maatregelen zijn voor een groot 
deel gelijk aan die van AGRO. Verschil is dat de 
inrichting van het MarkdaL ten noorden van de AS8 
minder parkachtig is. Ook de ontsluiting is er exten
siever. 

Cultuurhistorie Meer dan in AGRO zullen door de 
natuurtechnische inrichting van de EHS en het afwij
kend beheer (begrazing) cultuurhistorische waarden 
(percelering, landschapselementen) verloren gaan. 
Met archeologisch waardevolle vindplaatsen zal bij 
de verdere detailLering van het plan zoveel mogelijk 
rekening worden gehouden. 

Recreatie De intensiteit van maatregelen is verge
lijkbaar met AGRO. Verschil is dat bij de verdere 
detaillering meer rekening wordt gehouden met 
eventueLe verstoring in bestaande en nieuwe natuur
gebieden. De voorzieningen Liggen daarom zoveeL 
mogelijk aan de rand van de EHS. Anders dan in 
AGRO zijn er beperkte kano-voorzieningen (geen 
ka no-oefenterrein) . 

Plattelandsvernieuwing De maatregeLen zijn 
geLijk aan die van AGRO. 

3.5 TUIN nader bekeken 
3.5.1 Ruimtelijke indeling landbouw - natuur 
De ruimteLijke indeLing landbouw - natuur wordt net 
als in AGRO afgestemd op de indeling volgens het 
streekpLan en de daarop gebaseerde begrenzing van 
de ecologische hoofdstructuur. 

Verkaveling De inrichting van de verkaveLing in 
TUIN is vergelijkbaar met die van AGRO. Verschil is 
dat bij de toedeling meer rekening wordt gehouden 
met aanwezige LandschapseLementen. Doel is om de 
landbouwgebieden fijner te dooraderen. 

Waterbeheersing De inrichting van de waterbe
heersing is in grote Lijnen vergeLijkbaar met AGRO. 
Verschil is dat in de bLijvende Landbouwgebieden in 
het stroomgebied van de BroekLoop en de 
Strijbeeksche Beek geen beregening uit het grondwa
ter meer plaatsvindt. Ook is hier een minimalisering 
van uitspoeLing van {mest)stoffen gewenst. 
Landbouwbedrijven hebben er hun bedrijfsvoering 
op afgestemd. 

Wegen De inrichting is gelijk aan die van AGRO. 

3.5.2 Landbouw 
Verkaveling De maatregeLen zijn vergelijkbaar met 
AGRO. Verschil is dat bij de toedeling meer rekening 
wordt gehouden met bestaande, te hand haven Land
schapseLementen. Dit kan enigszins ten koste gaan 
van de vergroting en vormverbetering van kaveLs. 

Verder wit de commissie zich sterk maken voor aan
Leg van kaveLgrensbepLantingen, passend in de nieu
we verkaveLing. Om de variatie in het landschap te 
behouden. worden de zandwegen niet verhard -
zoaLs in AGRO weL gebeurt om de ontsluiting van 
clusters van veldkaveLs te verbeteren. 

Waterbeheersing De inrichting van de waterbe
heersing is in grote Lijnen vergeLijkbaar met AGRO. In 
het stroomgebied van de BroekLoop en de Strijbeekse 
Beek gelden wel beperkingen: gestopt wordt met 
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beregening en de bedrijfsvoering wordt zo aange

past dat de uitstroom van (mest)stof geminimaliseerd 

wordt. 

Agrarisch natuurbeheer De ideeen zijn vergelijk

baar met AGRO. Door de kleinere oppervlakte natte 

graslanden zijn er minder mogelijkheden in de EHS. 

3.5.3 Natuur en milieu 
Inrichting natuurgebieden De inrichting hangt 

voor een groot deel samen met de inrichting van de 

waterhuishouding en is daarom in principe vergelijk

baar met AGRO. Verschil is dat kleinschaligheid en 

diversiteit meer de boventoon voeren: plaatselijk 

wordt waar mogelijk ingespeeld op aanwezige 

potenties, bijvoorbeeld bij het voorkomen van ondie

pe kwel. Daarbij is natuurlijke dynamiek onderge

schikt aan verscheidenheid en variatie. Bij het deels 

intensieve, dure beheer, worden waar mogelijk agra

riers ingeschakeld. 

Basisinrichting reservaten en inrichting natuuront

wikkelingsgebieden: 

in het dal van de Bovenmark worden voor lOver 

mogelijk gedempte meanders van de Bovenmark her

steld. Dat geldt ook voor de Galderse Beek. Voor 

oeverzwaluwen en ijsvogels komen er steile nestel

wanden. Veder worden op grote schaal gronden 

afgegraven om schraalgraslanden (50 hal, heide (75 

hal en bos (50 hal te ontwikkelen. De aan te leggen 

verbindingszones en houtsingels zijn betrekkelijk 

smal. Bedoeling is plaatselijk een kleinschalig land

schap te krijgen. Voor het overige zijn de maatrege

len genoemd in AGRO van toepassing. 

Het gaat om maatregelen in de maatregelpakketten 

'laaglandbeek', 'zoetwatergemeenschap', 'rietland en 

ruigte', 'vennen', 'natte heide/hoogveen', 'bos van 

arme zandgronden', 'bos van leemgrond', 'bos van 

bron en beek', 'natte verbindingszones' en 'droge 

verbindingszones' . 

Ecologisch netwerk De inrichting is vergelijkbaar 

met AGRO. Verschil is dat de aan te planten singels, 

die dienen als verbindingslOne, smaller zijn . Het net

werk van kavelgrensbeplantingen is door behoud, 

herstel en aanleg dichter dan in AGRO. 

Het gaat om maatregelen in de maatregelpakketten 

'natte verbindingszones', 'droge verbindingslOnes', 

en 'opheffen versnippering'. 

Kleine landschapselementen De inrichting is ver

gelijkbaar met AGRO. 

Water- en bodemkwaliteit De maatregelen zijn 

vergelijkbaar met AGRO. In TUIN worden wel op gro

tere schaal gronden afgegraven. Dit komt de kwali

teit van de bodem en water ten goede. Verder wor

den oude meanders uitgegraven. De kans op het 

aantreffen van vUildempingen en noodzakelijke sane

ringen neemt daardoor toe. 

Verdrogingsbestrijding De inzet is vergelijkbaar 

met AGRO. In TUIN wordt uit oogpunt van beleving 

ervan afgezien om naaldhout in loofhout om te vor

men. Hierdoor treedt er geen vermindering van de 

verdamping op. Verder vindt in het stroomgebied van 

de Broekloop en de Strijbeeksche Beek geen berege

ning uit grondwater meer plaats. Dit komt de verdro

gingsbestrijding ten goede. 

3.5,4 Landschap en recreatie 
8eplantingen In vergelijking met AGRO ligt het 

zwaartepunt wat meer bij hand having, herstel en 

aanleg van beplantingen op perceelsgrenzen. De 

inzet is meer gericht op een dicht net van landscha

pelementen dan op een kleiner aantal robuuste ele

menten (AGRO). Goede afspraken over beheer en 

onderhoud, zo mogelijk in combinatie met een ver

goedingenstelsel voor onderhoud, zorgen voor 

behoud van deze elementen voor langere tijd. 

Cultuurhistorie De inzet is gelijk aan AGRO. 

Recreatie De maatregelen genoemd in AGRO zijn 

van toepassing. Daarbij worden de voorzieningen 

hoofdzakelijk buiten de landgoederen gepland. Dit 

versterkt een kwaliteit van het landschap: rust. 

Verder is sprake van aanvullende voorzieningen: 

een voetveer in de Bovenmark, een uitgebreidere 

bewegwijzering van routes (ook vanuit Breda) en de 

verspreiding van informatiefolders. 

Plattelandsvernieuwing De commissie ziet het 

als haar taak om meer dan in de andere planalter

natieven geld voor plattelandsvernieuwing aan te 

trekken om meer projecten van de grond te krijgen. 

3.6 AUTONOME ONTWIKKELING 
Met de autonome ontwikkeling (AO) wordt bedoeld: 

de ontwikkeling van de streek tot 2015 als er geen 

landinrichting zou zijn opgestart. 

3.6.1 Ruimtelijke indeling Landbouw-Natuur 
In de AO zullen niet alle gronden verworven kunnen 

worden om de EHS te realiseren. De verwachting is 

dat in 2015 het verwervingspercentage tussen de 50 

en 90% zalliggen. De oppervlakte aan natuurgebie

den breidt uit en zal in de toekomst uitbreiden. Maar 

de aankoop van gebieden zal meer tijd kosten dan 

met herinrichting. Vaak kan door grondruil binnen 

landinrichtingsprojecten EHS-grond voor natuur ver

sneld vrijkomen. Maatregelen om de abiotische 

omstandigheden te verbeteren kunnen binnen een 

landinrichtingsproject integraal opgelost worden. 

3.6.2 Landbouw 
Melkveehouderij Voor de melkveehouderij wordt 

er van uitgegaan dat de bestaande superheffingsre

gels blijven bestaan. Met 1995 als referentiejaar is 

gekeken naar de mogelijke ontwikkeling tot 2015. Bij 

de autonome ontwikkeling zal het aantal melkveebe

drijven met ongeveer 1 a 2 % per jaar afnemen. Dat 

betekent dat in 2015 in dit gebied nog ongeveer 13 

melkveehouders hun bedrijf hebben. De invulling 

van de EHS zal, door uitplaatsing van een of enkele 

melkveehouders, deze afname versnellen. Ook zullen 
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steeds meer tuinbouwbedrijven op de grondmarkt 

opereren. Dit gaat ten koste van de schaalvergroting 

binnen de melkveehouderijtak. Tach zal de gemiddel

de bedrijfsgrootte waarschijnlijk iets toenemen tot 

ongeveer 45 ha per bedrijf. 

Op basis van de grondgebonden milieudoelstellingen 

is een veebezetting van maximaal 2.5 melkkoe/ha 

mogelijk. Door verhoging van de melkgift per koe zal 

het aantal stuks melkvee en daarmee de veebezetting 

enigszins afnemen. Ondernemers zullen de huidige 

veebezetting van 2.9 melkkoe/ha verder terugbren

gen . Mogelijk zullen enkele bedrijven overschakelen 

op extensieve landbouw (jongvee, zoogkoeien) en 

mogelijk op ecologische landbouw. 

Vollegrondstuinbouw Voor de vollegrondstuin

bouw zijn de productie-omstandigheden en de afzet

mogelijkheden in dit gebied goed. De veiling in Breda 

heeft een positieve werking op de afzet. Oak speelt 

de ontwikkeling van de boomteelt en de ligging van 

het gebied in de nabijheid van het boomteeltcentrum 

Zundert een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de 

vollegrondstuinbouw. 

Door nieuwvestiging en omschakeling zal het aantal 

bedrijven tot 2015 ongeveer hetzelfde blijven. De 

milieuwetgeving vereist een betere vruchtwisseling 

en een extensievere produktiemethode. Hierdoor zul

len de bedrijven in omvang toenemen . 

Wat betreft de verkaveling en waterbeheersing zullen 

op kleine schaal vrijwillige kavelruilen plaatsvinden. 

Dit leidt echter niet tot omvangrijke verbeteringen . 

Verder zullen de meeste bedrijven proberen hun 

oppervlakte te vergroten. Soms betekent dit uitbrei

ding van de huisbedrijfskavel, soms betreft het een 

veldkavel. Per saldo zal hierdoor het percentage 

grand aan huis iets toenemen. Het gemiddeld aantal 

veldkavels neemt licht toe. 

De waterhuishouding zal niet ingrijpend veranderen. 

Hier en daar zullen kleinschalige kunstwerken 

geplaatst worden am water langer vast te houden en 

verdroging van agrarische- en niet agrarische gronden 

tegen te gaan . 

3.6.3 Milieu 
Verdroging De verdrogingsgevoelige natuur bin

nen Ulvenhout-Galder is afgelopen jaar verder in 

kwaliteit achteruitgegaan door de ontwatering van 

de landbouwgronden en de relatief droge zomers. 

Naar verwachting zal de agrarische ontwatering in de 

toekomst niet sterk veranderen. De ontwatering van 

de landbouwgronden is immers in vrijwel het hele 

gebied voldoende. Er zijn bovendien weinig moge

lijkheden voor een verde re aanpassing van het water

peil van de Bovenmark. 

Een daling is te verwachten in de onttrekking van 

grondwater voor beregening en in bronbemaling 

door de provinciale verordeningen . Daarom kan 

plaatselijk de verdroging de komende jaren per saldo 

afnemen. Maar het probleem van de verdroging 

wordt hiermee niet opgelost. Mogelijk worden hier 

en daar op relatief kleine schaal gerichte maatrege

len getroffen am de achteruitgang van de verdro

gingsgevoelige natuur tegen te gaan. 

Vermesting De belangrijkste bronnen voor vermes

ting in Ulvenhout Galder zijn: de landbouw, de 

instroom vanuit Belgie van voedselrijk water via de 

Bovenmark, ongezuiverde lozingen en atmosferische 

neerslag . 

In 2008 zal er een evenwichtsbemesting in de land

bouw zijn bereikt. Met ingang van 1 januari 1998 

worden verliesnormen gei'ntroduceerd in plaats van 

aanwendingsnormen . Tot 2008 zullen de verliezen in 

de landbouw verder worden teruggebracht door 

geleidelijke aanscherping 

van de verliesnormen. 

De hoeveelheid geprodu

ceerde fosfaat en stikstof in 

de mest zal vermoedelijk 

geleidelijk dalen door het 

op grotere schaal toepassen 

van een mineralenboekhou

ding op individueel bedrijfs

niveau. Het stikstofover-

schot kan hierdoor 

vermoedelijk met ca . 15% 

afnemen (gegevens provin

cie Noord-Brabant). 

Door de grote hoeveelhe

den meststoffen die in de 

bodem van het landinrich

tingsgebied zijn opgesla

gen, zal pas na een aantal 

jrHPn het grond- en opper-

vlaktewater verbeteren . Met name het bodemfosfaat 

veroorzaakt nag vele jaren te hoge gehalten in het 

water van de Bovenmark en de Strijbeekse Beek. 

Wat betreft de kwaliteit van het water van de 

Bovenmark (afkomstig uit Belgie) en de Strijbeekse 

Beek zal deze op de middellange termijn niet vol

doen aan de eisen voor waternatuur. De aanvoer van 

voedingsstoffen vanuit Belgie blijft voorlopig door

gaan. De mestregelgeving in Belgie loopt oak 

komende jaren nag sterk achter bij Nederland en zal 
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pas op middellange termijn merkbare resultaten 

opleveren. lets vergelijkbaars geldt voor de riolering 

en voor de zuivering van het afvalwater. 

Het oppervlaktewater van de Chaamsche Beken, 

Kerselsche Beek, Galdersche Beek en Broekloop zal 

geleidelijk aan in kwaliteit verbeteren. Binnen welke 

termijn het kwaliteitsniveau wordt bereikt dat hoort 

bij de functie waternatuur, kan niet worden aangege

ven. Dit hangt van vele factoren af, lOals de mate 

waarin de EHS kan worden gerealiseerd, de reactie 

van de bodem op de verminderde bemesting of ach

terwege blijven hiervan, gevolgen van vernatting op 

de mobiliteit van fosfaat en nitraat, reinigende pro

cessen door rietmoerassen etc. 

Verspreiding De verontreiniging door de landbouw 

binnen het landinrichtingsgebied zal de komende 

jaren verder afnemen. Gemiddeld is het gebruik aan 

gewasbeschermingsmiddelen in Brabant de afgelo

pen jaren met ruim 30% gedaald. De belasting van de 

bodem met zware metalen is de afgelopen jaren 

eveneens fors afgenomen door de lagere gehalten in 

mest en minder gebruik van dierlijke mest en kunst

mest. Deze dalende trend zal zich in het landinrich

tingsgebied de komende jaren voortzetten . Dit komt 

door de verschillende activiteiten binnen het pravin

ciale gebiedenbeleid: milieustimuleringsgebied 

Bovenmark; meer milieubewuste bedrijfsvoering; 

gei'ntegreerde onkruidbestrijding, beperking minera

lenverliezen. 

Op Belgisch grondgebied zullen de landbouw en 

lozingen van afvalwater ook de komende jaren nog 

een hoge belasting van het water in de Bovenmark 

en (in mindere mate) de Strijbeekse Beek veroorza

ken. 

De Nederlandse gemeenten voeren een beleid om de 

overstortfrequentie van de riooloverstorten terug te 

dringen. Deze vervuilingsbron zal komende jaren 

worden aangepakt. Het effect op de waterkwaliteit 

van de Bovenmark is beperkt door de aanhoudende 

toevoer van verontreinigingen vanuit Belgie, waar 

zich het grootse deel van het stroomgebied bevindt. 

Op korte termijn zal de milieukwaliteit, ondanks de 

verminderde milieubelasting, slechts weinig verbe

teren door de milieubelasting in het verleden, de vol

harding van bepaalde stoffen in het milieu, de diffuse 

belasting en de bijdrage uit Belgie. 

Versnippering In het gebied is 753 ha. aan nieuwe 

natuur gepland. Hiervan is 298 ha natuurontwikke

lingsproject, 295 ha reservaatsgebied en 160 ha 

beheersgebied. In de autonome ontwikkeling zal 

naar schatting 50 tot 90% van de grond in 2015 ver

worven zijn. De inrichting van deze gebieden zal 

beetje bij beetje gaan, omdat er steeds kleine stukjes 

kunnen worden verworven. Droge en natte verbin

dingsz6nes buiten deze begrensde gebieden kunnen 

doorgaans alleen binnen landinrichting worden aan

gelegd. 

Verwijdering De vervuilde waterbodem van de 

Bovenmark zal komende jaren niet worden gesa

neerd door de betrekkelijk lage prioriteit die daaraan 

wordt gegeven - mede door de hoge kosten. Uit 

recent onderzoek blijkt dat de toplaag minder is ver

vuild dan de diepere delen. 

Verstoring De belangrijkste verstoringsbrannen in 

'Ulvenhout-Galder' zijn de rijkswegen A 16 en A58. 

Door de groei van de verkeersstromen zal de versto

ring door geluid toenemen. 

Verder zal ook de uitbreiding van het transportover

slagterrein ' Hazeldonk' meer geluidsoverlast veroor

zaken . 

Verzuring De uitstoot van verzurende stoffen is de 

laatste jaren afgenomen. Na het inwerking treden 

van de onderwerkplicht bij het uitrijden van mest in 

1995 is een verdere daling van de ammoniak-uitstoot 

niet te verwachten . Alleen de bouw van emissiearme 

stallen kan voor een verdere daling zorgen . De bouw 

hiervan komt slechts langzaam op gang. 

Een deel van de agrarische bedrijven doet mee aan 

het mineralenproject in het kader van het stimule

ringsgebied Bovenmark. Naar verwachting zal het 

percentage deelnemende bedrijven nog toenemen 

en daardoor het ammoniakverlies per saldo dalen . 

De verzuring als gevolg van (vracht)verkeer en indus

trie zal per saldo toenemen door groei van het 

vrachtverkeer en blijvende aanvoer vanuit het indus

triegebied van Antwerpen . 

3.6,4 Natuur 
werkwijze Voor alle sets van maatregelen (natuur

doeltypen) zijn doelbereiken (in hectaren) beschre

ven aan de hand van kernpopulaties van de kenmer

kende soorten voor elk natuurdoeltype. De 

verschillende maatregelen die in de alternatieven 

genomen worden hebben hun effect op de toetsings

criteria (randvoorwaarden voor elk natuurdoeltype). 

Voor natuurdoeltypen geldt dat beheer in veel geval

len bepaalt welk natuurdoeltype waar wordt ontwik

keld. De toetsingscriteria geven aan of voldaan wordt 

aan de abiotische voorwaarden voor de ontwikkeling 

van lO'n natuurdoeltype. Er zijn zes groepen sets van 

maatregelen weergegeven in de eind-amoebes en 

twaalf verschillende karakteristieke diersoorten . De 

maatregelensets laaglandbeek en droog grasland zijn 

gelijk aan die uit de deelnota. In 'natte graslanden' 

zijn vochtige schraalgraslanden en bloemrijke gras

landen samengevoegd. In 'boslandschap van bron en 

beek' vallen: zoetwatergemeenschap, rietland en 

ruigte en bos van bran en beek. Tot 'boslandschap 

van arme en lemige zandgrond' behoren vennen, 

droge heide, vochtige heide/hoogveen, bos van arme 

zandgrond en bos van leemgrond. Onder ecologische 

infrastructuur tenslotte vallen droge en natte verbin

dingslOnes. 

Het bereiken van doelstellingen wordt verwoord in 

de vraag in hoeverre voldaan wordt aan het doelbe

reik van de gegraepeerde natuurdoeltypen (combina

tie van natuurdoeltypen en doelsoort) en de EHS-
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realisatie. We beperken ons hier tot de EHS-gronden 

en de huidige natuurgebieden (soms ook voor een 

deel buiten het herinrichtingsgebied). De verschillen

de doelbereiken zijn in 4.4.6. in de vorm van schijven 

weergegeven. 

Laaglandbeek De natuur, gekenmerkt in laagland

beek, staat vooral onder invloed van vermesting, ver

zuring, verspreiding, verstoring en verdroging. De 

waterkwaliteit van waterlopen en waterafhankelijke 

natuurgebieden in het grensgebied met Belgie 

(Bovenmark en Strijbeekse Beek) zullen wat betreft 

vermesting en verspreiding op de middellange ter

mijn niet voldoen aan de eisen voor waternatuur. 

Grootschalige verdrogingsbestrijding en peilverho

ging zal in de autonome situatie niet gebeuren, 

omdat daar de landbouw geen behoefte aan heeft. 

Hierdoor ontstaan er geen mogelijkheden voor 

grootschalige overstromingsvlakten (Kwabaal en 

IJsvogel scoren laag). Herstel van stromingsdynamiek 

is beperkt. 

In de autonome situatie zal de winst het grootst zijn 

door maatregelen binnen o.a. Natuurontwikkeling 

Bavelsche Leij en het Chaamsche Beken akkoord. 

Verder zal een aantal meanders worden aangetakt, 

stuwen passeerbaar worden gemaakt voor vissen 

door initiatieven van waterschap en andere terrein

beherende instanties. Door het minder steil maken 

van taluds en aantakken van meanders zullen meer 

mogelijkheden voor fauna en flora ontstaan. 

Doelbereik tussen 25 - 50%. 

Natte graslanden Kleinschalige aanpassingen aan 

het peil van het beekwater zorgen ervoor dat de 

oppervlakte schraalgrasland en bloemrijk grasland 

licht uitbreidt vergeleken met de huidige situatie. De 

kwaliteit van het beekwater wordt beter, omdat 

autonoom grootschalige maatregelen in Belgie wor

den getroffen voor o.a . ongerioleerde zuiveringen in 

de Bovenmark. Aangekochte graslanden voor natuur 

kunnen extensief (Grutto en Zilveren maan scoren 

relatief hoog) beheerd gaan worden. Doelbereik tus

sen 25 - 50%. 

Oroge graslanden Veel van de gronden die aange

kocht worden voor natuur zijn zonder grootschalige 

peilverhogingen droog. In de toekomst zullen veel 

van dit soort graslanden begraasd gaan worden 

waardoor zich op bepaalde plekken spontaan bos 

kan vormen. Op deze manier ontstaat en variatie aan 

opgaande begroeiing (Patrijs en Geelgors profiteren 

hiervan). Doelbereik tussen 50 -75%. 

Boslandschap van bron en beek Zoals onder 

laaglandbeek genoemd zijn grootschalige peilverho

gingen moeilijk te verwezenlijken in de autonome 

situatie - alleen zeer beperkt en verspreid langs 

beken kunnen kleine gebieden overstromen. Voor 

bos van bron en beek en vooral voor rietland en ruig

te is langdurige overstroming gewenst (Blauwborst 

en Kwabaal scoren slecht). Voor de 

Vinpootsalamander (scoort relatief hoog) zullen in 

de auto nome situatie poelen gegraven worden door 

terreinbeherende instanties die eerder droog zullen 

vallen dan overstromen. Doelbereik tussen 0 - 25%. 

Boslandschap van arme en lemige zandgrond 
In de autonome situatie neemt de atmosferische 

depositie af maar zal nog jarenlang te hoog blijven 

voor droge heide en bos van arme zandgrond. 

Verdroging blijft in de autonome situatie optreden . 

Door regelmatig droogvallen van vennen en natte 

heide (Heikikker scoort laag) komen veel voedings

stoffen vrij en profiteren soorten van een dynamisch 

relatief voedselrijk vochtig systeem. Door EHS-realisa

tie neemt het oppervlak aan droge natuur toe 

(Groene Specht scoort redelijk goed). Soorten gebon

den aan matig voedselrijke droge omstandigheden 

(o.a. Vleermuizen en Geelgors) kunnen hiervan pro

fiteren. Doelbereik tussen 50 - 75%. 

Ecologische infrastructuur In de autonome ont

wikkeling zal met name het tot stand komen van 

droge en natte verbindingszones een moeizame weg 

zijn . In waterlopen worden door het Waterschap veel 

stuwen passeerbaar gemaakt voor vissen. Voor klei

ne zoogdieren en watergebonden organism en 

(Vinpootsalamander scoort relatief hoog) verbeteren 

de verspreidingsmogelijkheden. Doordat er sprake is 

van smalle verbindingszones zijn deze weinig bruik

baar voor verstoringsgevoelige zoogdieren als de 

Boommarter en de Das. Doelbereik tussen 0 - 25%. 
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3.6.5 Landschap e n recreatie Bij de autonome 

ontwikkeling zal het landschap, de kwaliteit van de 

cultuurhistorie en de recreatie (c.q. het toerisme) ver

anderen. 

Het landschap zal veranderen door ingrepen zoals de 

realisatie van de EHS, maar ook door geleidelijke 

gebruiksveranderingen zoals de modernisering van 

de landbouw, wegverbeteringen of meer recreatief 

gebruik. 

Landschap In de autonome ontwikkeling verandert 

het landschap door de realisatie van de EHS. 

Verwacht wordt dat tussen de 50 en 90% van de EHS 

in de autonome ontwikkeling wordt aangekocht. 

Door deze inddentele aankopen - met name als maar 

50% wordt aangekocht - ontstaat een niet-aaneenge

sloten EHS. Hierdoor ontstaat er in de EHS een ondui

delijk, rommelig landschapsbeeld. 

Het landschap van het landbouwgedeelte (de AHS) 

zal, aangestuurd door de landbouweconomie, plaat

selijk grootschaliger worden: meer rechte grenzen en 

geegaliseerder. 

Cultuurhistorie In de autonome ontwikkeling zul

len cultuurhistorische waarden en elementen door 

een geleidelijk proces van afbraak achteruitgaan. 

Soms zullen er cultuurhistorische waarden en ele

menten hersteld of zelf versterkt worden, maar de 

afname zal sterker zijn. Voorbeelden hiervan zijn: 

verbouwing of sloop van cultuurhistorische waarde

volle gebouwen, het doodgaan of kappen van cul

tuurhistorische waardevolle beplanting, het verhar

den of opruimen van een cultuurhistorische 

waardevolle zandweg, het aanpassen of opruimen 

van een cultuurhistorische waardevol perceleringspa

troon. 

Recreatie Gezien het intensieve recreatieve gebruik 

van de recreatie- en bosgebieden rond Breda waar 

het landelijke gebied van Ulvenhout-Galder tenslotte 

aan grenst, is een recreatieve groei in het landelijke 

gebied van Ulvenhout-Galder te verwachten. Door de 

realisatie van de EHS in Ulvenhout-Galder kan het 

gebied nog aantrekkelijker worden voor de recreatie. 

Van de ontbrekende voorzieningen voor de extensie

ve recreatie (wandelroute, ruiterpad, fietspad, par

keerplaatsje) zullen enkele gerealiseerd worden. 

Maar door de beperkingen in de grondaankoop en 

het budget zullen deze niet altijd op de beste plek 

liggen en niet geheel ingepast kunnen worden in het 

landschap. 

Bijlage 5 geeft een overzicht van alle maatregelen, de 

kosten en hun doelbereik. 
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4 E ff ___________ . __ __ • •• 
lJ------.'-IL~~---------J 

In dit hoojdstuk beschrijven we de be/angrijkste ejjec

ten voor de leejomstandigheden van mens en natuur 
in het gebied. We doen dat voor de drie plana/terna

tieven die we hebben opgesteld: AGRO, NATUUR en 

TUIN en daarnaast voor het voorkeursa/ternatiej. Dit 

a/ternatiej wordt in paragraaj 6,3 nader toegelicht. 

Van elk alternatiej bepa/en we de effecten op milieu, 

/andbouw, natuur, landschap en recreatie. 

4.1 Aanpak 
We bepalen de effecten op basis van de richtlijnen 

van de provincie voor het milieu-effectrapport en de 

doelen die we voor de herinrichting hebben gesteld. 

In dit hoofdstuk staan de effecten in hoofdlijnen. 

Voor natuur en milieu, voor landschap en recreatie 

en voor landbouw zijn deelnota's opgesteld met 

meer informatie. 

Onder een effect verstaan we de verandering die we 

verwachten vergeleken met de huidige situatie. 

- doelen en toetsingscriteria 

De plandoelen voor de inrichting zijn beschreven in 

hoofdstuk 2. Ze zijn zoveel mogelijk 'meetbaar' 

gemaakt. Zo kunnen de effecten van de plannen 

objectief aan de doelen worden afgemeten. We 

terugdringen verdroging in de 
natuurgebieden (minimaaI2S% reduetie 
verdraogde areaal) en landbouwgranden 

- opp. landbouwgranden op basis van 
vermindering opbrengstdepressie 

- vergroting oppervlakte met GLG 
binnen 50 em - maaiveld (vn l. natuur
gebieden) 

terugdringen vermesting en verspreiding: 
-gebiedseigen oppervlaktewaterkwaliteit 
-natuurlijke bodemkwaliteit 

- vergrating oppervlakte met geringere 
draoglegging door waterconservering 

- belasting grand- en oppervlaktewater 
met nitraat 

- opp. met natuurlijke fosfaat- en stik
stofhuishouding 

- atmosferisehe neerslag stikstofverbin
dingen 

maken daarvoor gebruik van toetsingscriteria. In dit 

hoofdstuk kunt u per onderdeel zien welke criteria 

dat zijn. 

- mate waarin doelen worden bereikt 

Op basis van de effecten, geven we een inschatting 

van de mate waarin de gestelde doe len worden 

bereikt of de mate waarin bepaalde kwaliteiten van 

het gebied veranderen. In hoeverre het toetsingscri

terium wordt gehaald, drukken we uit in doelbereik. 

Daarbij onderscheiden we 5 doelbereiken: 0, 0-25%, 

25-50%,50-75% en 75-100%. Vervolgens hebben we 

de uitkomsten in schijfvormige figuren weergegeven. 

Deze geven een goed beeld van in hoeverre doelen 

worden bereikt. Om een goed vergelijk mogelijk te 

maken, zijn ook de effecten van de autonome ont

wikkeling (AO), welke in hoofdstuk 3 beschreven zijn, 

in schijven weergegeven. 

4.2 Milieu 
4.2 .1 Toetsingskader De doelen die in hoofdstuk 2 

zijn gesteld voor milieu betreffen verschillende 

aspecten. Het bereik van de natuurdoelen hangt 

mede af van de toestand van water en bodem en dus 

van de mate waarin de milieudoelen worden 

gehaald. 

Voor de bepaling van de effecten voor het milieu tel

len vooral de them a's verdroging en vermesting/ver

spreiding van ongewenste stoffen. Daarnaast gaan 

we in op de them a's versnippering, verwijdering en 

verstoring, omdat maatregelen vanuit met name 

natuur hier effect hebben. Bij verdroging ligt er het 

probleem dat er geen goede uniforme definitie van 

verdroging bestaat. In de effectbeschrijving zijn op 

drie verschillende manieren de effecten van verdro

gingsbestrijding weergegeven. Hiermee geven we 

een redelijk complete indruk van hoe effectief de 

maatregelen zijn. 

4.2.2 Effecten milieu in AGRO 

Verdroging Onder de effecten is niet alleen begre

pen de vernatting van verdroogde natuur maar 

tevens het scheppen van nattere omstandigheden 

voor nieuwe natuur. In de deelnota Water is hierop 

uitvoerig ingegaan. 

De hydrologische condities verbeteren enigszins ver-
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geleken met de autonome situatie. Omdat er berege

ning mogelijk blijft in het stroomgebied van de 

Broekloop en de Strijbeekse beek, zijn de effecten 

duidelijk minder dan in NATUUR en TUIN, . 

Doelbereik tussen 25 - 50%. 

Vermesting De realisering van de EHS en de plaatse

lijke afvoer van de vermeste toplaag leiden hier tot 

herstel van de natuurlijke stofkringlopen in het 

bodemsysteem. De rietbegroeiingen verlagen het 

voedingsstoffenniveau van het oppervlaktewater. 

Toch levert dit per saldo geen verschraling van het 

ecosysteem op, omdat de stoffen in de vegetatie 

worden vastgelegd. De na-ijling van meststoffen uit 

het bodemecosysteem zorgt nog enkele tientallen 

jaren voor een aanvoer van met name fosfaat. Door 

vernatting (verlaging redoxpotentiaal door beek

overstroming en hogere grondwaterstanden) en ver

zuring (door achterwege blijven van bekalking) zal 

de uitspoeling van fosfaat toenemen. De enigszins 

toegenomen kwelstroom zorgt daarentegen voor 

een hogere beschikbaarheid van calcium, waardoor 

mobiel fosfaat weer kan worden vastgelegd. 

Vermoedelijk zullen de grenswaarden voor voedings

stoffen rond 2015 niet worden bereikt. Dit komt door 

naijling buiten de afgeplagde delen van de EHS. Dit 

geldt met name voor de perce len die in het verleden 

zwaar zijn bemest en waar een aanzienlijke hoeveel

heid organisch gebonden stikstof en fosfaat in de 

bodem is opgeslagen . Het trage transport van het 

grondwater veroorzaakt nog een aantal jaren een 

verrijking van het oppervlaktewater met nitraat en 

fosfaat. De gehalten zullen in de winter het hoogst 

zijn. Het milieurendement van de realisatie van de 

natte delen van de EHS is relatief hoog. Dit komt 

door het laag fosfaatbindend vermogen van deze 

gronden . 

Binnen het agrarische gebied zal, ondanks de verdere 

aanscherping van de verliesnormen, fosfaat blijven 

uitspoelen, waarbij plaatselijk de grenswaarden wor

den overschreden. Door de combinatie van maatre

gelen en de effecten daarvan is er een verbetering 

van de vermesting te verwachten vergeleken met de 

autonome ontwikkeling, echter minder dan in 

NATUUR. 

Doelbereik tussen 0 - 25%. 

Verspreiding Voor dit 'ver'thema is enige winst te 

verwachten, omdat op alle gronden die de bestem

ming 'natuur ' krijgen geen bestrijdingsmiddelen 

(landbouw) meer worden gebruikt. Bovendien zal 

het zuiverend vermogen van de beken iets toene

men. Dit komt door het aanlsuiten van oude mean

ders en de meer optredende natuurlijke successie 

van de watervegetatie. Maar de kwaliteit van de 

Bovenmark en - in mindere mate de Strijbeekse Beek 

- zal het natuurlijke niveau niet benaderen door de 

aanvoer vanuit Belgie'. Maar vergeleken met de auto

nome ontwikkeling verbetert de situatie licht. 

De nattere gronden zijn grotendeels verworven voor 

de natuur. Door de trage nalevering uit de bodem en 

de trage grondwaterstroming vanuit de hogere gron

den zal het oppervlaktewater vermoedelijk nog ver 

na het jaar 2000 worden be last. De belasting van het 

grondwater met stoffen uit de voormalige landbouw

gronden wordt afgeremd op plaatsen waar de kalk

houdende kwelstroom zich kan herstellen. De belas

ting van waterlopen zallokaal hoog blijven door de 

blijvende toepassing van gewasbeschermingsmidde

len langs waterlopen . Binnen de EHS is maaiveldsver

laging door afvoer van de bouwvoor en versterking 

van de kwelstroom minder aan de orde dan in 

NATUUR . De uitspoeling is daarmee hoger dan in de 

autonome ontwikkeling. De aanvoer is echter dras

tisch afgenomen. Het saldo-effect is moeilijk te voor 

spellen door de complexe bodemprocessen die 

optreden bij verandering van het 

grondgebruik en de waterhuishou-

ding. Doelbereik tussen 0 - 25 %. 

Versnippering Er is een duidelijke 

verbetering vergeleken met de auto

nome ontwikkeling . De combinatie 

van alle maatregelen leidt ertoe dat 

vele barrieres voor flora en fauna 

worden weggenomen. Dit komt niet 

alleen door het vispasseerbaar maken 

van stuwen, o.a. in de Bovenmark, 

maar ook door het scheppen van 

betere uitgangsposities in alle reser

vaten en natuurontwikkelingsprojec

ten.De verbetering is iets minder sterk 

dan in NATUUR. De belangrijkste oor

zaak hiervan is dat het peilbeheer is 

aangepast aan de landbouw. In AGRO 

is de natte natuur hierdoor minder 

van kwaliteit dan in NATUUR, omdat 

met name poelen voor een deel van het jaar droog 

staan . Het ontsnipperende effect is hierdoor minder 

dan in NATUUR. Doelbereik tussen 25 - 50%. 

Verwijdering Voorlopig wordt ervan uitgegaan, dat 

er geen verontreinigde situaties hoeven te worden 

gesaneerd . De waterbodem van de Mark is schoner 

geworden. Hierdoor lijkt een sanering hiervan niet 

noodzakelijk. Doelbereik 0%. 

Verstoring Er worden minder wegen 

opgeheven!ontoegankelijk gemaakt dan in TUIN en 

NATUUR. Veel wegen blijven nodig voor de agrari

sche ontsluiting, omdat veel natuur agrarisch 

beheerd blijft. Doelbereik tussen 0 - 25%. 

Verzuring Er is een gering effect te verwachten, 

omdat de emissie afneemt binnen de EHS. Bij volledi

ge grondverwerving van de EHS, wordt op 40% van 

het grondoppervlak de emissie gesaneerd. Hoewel 

de depositie van verzurende stoffen binnen de EHS 

zal afnemen, zal het bodemecosysteem sterker verzu

reno Dit komt door het achterwege blijven van onder

houdsbekalking. Het bodemfosfaat, cadmium en 

koper worden mobiel en spoelen uit naar het grond

water. De relatief hoge achtergronddepositie is hier 

mede verantwoordelijk voor. Vooral in delen met 

spontane bosopslag verzuurt de bodem sterk. De 

omvorming van naaldbos naar loofbos leidt daaren-
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tegen weer tot minder verzuring van de bodem. 
In vergelijking met NATUUR is er geen aanpassing van 
de agrarische bedrijfsvoering binnen de AHS. Oak is 
geen extra bedrijfsuitplaatsing t.b.v. extensivering. De 
effecten zijn vergelijkbaar met die van de autonome 
ontwikkeling(AO). Doelbereik 0 - 25%. 

4.2.3 Effecten milieu in NATUUR 
Verdroging In NATUUR worden optimale hydrologi
sche condities geschapen. NATUUR scoort maximaal 
bij verdroging: 75-100% doelbereik. Het opzetten van 
peilen werkt niet aileen door in natuurgebieden maar 
oak in het landbouwgebied. Bovendien wordt water 
maximaal in het landbouwgebied geconserveerd en 
wordt de beregening in de straomgebieden van de 
Chaamse Beken, de Braekloop en de Stijbeekse Beek 
stopgezet. 

Vermesting De oppervlakte riet is grater dan in 
AGRO. Hierdoor wordt er duidelijk meer fosfaat vast
gelegd. Ook is er sprake van bei'nvloeding van de 
bedrijfsvoering binnen de AHS en wordt er een extra 
bedrijf uitgeplaatst die de extensivering binnen de 
AHS versneld. 
Doelbereik tussen 25 - 50%. 

Verspreiding Meer dan in AGRO neemt het zuive
rend vermogen van de beken toe. Dit komt door het 
versterken van de meanderende processen en natuur
lijke successie van de watervegetatie. De waterkwali
teit van de Bovenmark en - in mindere mate- de 
Strijbeeksche Beek zal het natuurlijke niveau niet 
benaderen door de aanvoer vanuit Belgie. In de ove
rige beken mag wei worden verwacht dat op de mid
dellange termijn de meer natuurlijke stoffenniveaus 
worden benaderd. De belasting van het grondwater 
met stoffen uit de voormalige landbouwgronden 
wordt afgeremd op plaatsen waar de kalkhoudende 
kwelstroom zich kan herstellen. 
Doelbereik tussen 0 - 25%. 

Versnippering De combinatie van alle maatregelen 
leidt ertoe dat barrieres voor flora en fauna maximaal 
worden weggenomen. Dit komt niet alleen door het 
verwijderen van aile stu wen in de Mark, maar oak 
door het scheppen van de meest ideale uitgangsposi
ties in aile reservaten en natuurontwikkelingsprojec
ten. Doelbereik tussen 75- 100%. 

Verwijdering Er zijn geen effecten te verwachten 
(zie AGRO) . Doelbereik 0%. 

Verstoring Omdat wegen worden opgeheven of 
ontoegankelijk worden gemaakt binnen de EHS die 
geen duidelijke ondersteunende functie voor de 
natuur hebben, ligt hier doelbereik tussen 50-75% . 

Verzuring De emissie neemt verder af dan in de 
autonome situatie door de gecombineerde set van 
maatregelen (versnelde realisatie van de EHS en maat
regelen die te maken hebben met omvorming van 
agrarische bedrijfsvoering, versneld realiseren van 
emissiearme stalsystemen en de uitplaatsing van een 

extra agrarisch bedrijf). In de beekdalen wordt 
bodemverzuring voorkomen door de aanvoer van buf
ferende stoffen via de herstelde kwelstroom. 
Doelbereik tussen 25 - 50% 

4.2.4 Effecten milieu in TUIN 
Verdroging De hydrologische condities verbeteren 
duidelijk vergeleken met de autonome situatie. De 
beregening wordt stopgezet in de stroomgebieden 
van de Braekloop en de Strijbeekse beek. Maar de 
peilverhogingen en waterconservering zijn wat min
der drastisch dan in NATUUR. Met name de oppervlak
te waterconservering is een stuk minder. Doelbereik 
tussen 50 - 75%. 

Vermesting De effecten zijn vergelijkbaar met die 
van AGRO. 

Verspreiding De effecten zijn vergelijkbaar met die 
van AGRO. 

Versnippering De effecten zijn vergelijkbaar met die 
van AGRO. 

Verwijdering Er zijn geen effecten te verwachten 
(zie AGRO). 

Verstoring Wegen die geen duidelijke functie heb
ben am de functies natuur en recreatie te ondersteu
nen, worden opgeheven!ontoegankelijk gemaakt. Dit 
zijn wat minder wegen dan in NATUUR. Doelbereik 
tussen 25 - 50%. 

Verzuring De effecten zijn vergelijkbaar met die van 
AGRO. 

4.2.5 Effecten milieu in het Voorkeursalterna
tief 
Verdroging Omdat er minder vergraven wordt dan 
bij NATUUR, ontstaat er over een minder grote opper
vlakte vernatting. Toch verbeteren de hydrologische 
condities duidelijk vergeleken met de auto nome ont
wikkeling . Doelbereik tussen 50 - 75%. 

Vermesting De effecten benaderen die van NATUUR. 
Kleine verschillen zitten in de hoeveelheden af te gra
ven grand. Als positieve effecten zijn te noemen: deni
trificatie door vernatting (nitraat verdwijnt uit sys
teem) en ontrekken granden aan de landbouw. 
Negatief effect is een toename van fosfaatuitspoeling . 
Dit komt door een grotere beschikbaarheid van 
grondwater en door een toename van de bodemver
zuring (zie ook : NATUUR) Doelbereik tussen 25 - 50%. 

Verspreiding Er is enige verbetering te verwachten 
vergeleken met de autonome ontwikkeling. Met 
name de kwaliteit van het Markwater verbetert licht 
door een toename van het zelfreinigend vermogen. 
De grate vervuilingsbrannen kunnen niet worden 
bei'nvloed (Belgie). Daarnaast worden er geen bestrij
dingsmiddelen meer gebruikt op granden die aan de 
landbouw worden onttrokken (EHS). Het rietland 
werkt reinigend op het oppervlaktewater, omdat het 
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riet vervuild slib vasthoudt. Dit heeft pas werkelijk 

effect als slib via beheer regelmatig wordt afgevoerd . 

Doelbereik tussen 0 - 25%. NATUUR 

Versnippering Er is een duidelijke verbetering ver-

geleken met de autonome ontwikkeling. Het effect is 

iets minder dan in NATUUR, omdat minder grond 

wordt vergraven. Hierdoor ontstaan wat minder gun-
verzuring verspreiding 

stige uitgangscondiites voor de IJsvogel. Doelbereik 

tussen 50 - 75%. 

Verwijdering Er is voor gekozen de waterbodem 

van de Mark niet te saneren, omdat de kwaliteit van 

het slib is verbeterd. Doelbereik 0%. verstoring 

Verstoring Wegen die geen duidelijke functie heb-

ben voor de functies natuur en recreatie worden 

opgeheven of ontoegankelijk gemaakt. In VOOR- TUIN 

KEUR gaat het om wat minder wegen dan in 

NATUUR. Doelbereik tussen 25 - 50%. 

Verzuring Vergeleken met de autonome ontwikke-

ling is er een beperkte winst, omdat binnen de EHS 
verzuring verspreiding 

gronden zuHen worden onttrokken aan de landbouw. 

De afname van de depositie ten opzichte van de ach-

tergronddepositie is verwaarloosbaar. Door het ont-

tre~ken aan de landbouw zal er geen onderhoudsbe-

kalking meer plaatsvinden. Dit beihvloedt het 

zuurbufferende vermogen, dat kunstmatig in stand 
verstoring 

wordt gehouden, negatief. Hierdoor kan er meer fos-

faat uitspoelen (vermesting). Doelbereik 0 - 25 %. 

4.2 .6 Samenvattende effecten De effecten zijn VOORKEUR 

in onderstaande schijven weergegeven. Een schijf 

laat in een oogopslag de effecten zien. Daarbij geeft 

elk segment de effecten van een aspect weer en ook 

de mate waarin. Naarmate er meer delen grijs zijn, is verzuring verspreiding 
er sprake van een hoger doelbereik (0%, 0-25%, 25-

50%,50-75% en 75-100%). Uit het overzicht blijkt dat 

NATUUR het hoogste scoort. Met name bij het tegen-

gaan van versnippering en verdroging is het doelbe-

reik maximaal (75 tot 100 %) . TUIN en VOORKEUR 

scoren lager. AGRO scoort het laagste van de alterna-

tieven. Aileen de autonome ontwikkeling (AO) scoort verstoring 
nog slechter. 

I 
AO AGRO 

verzuring verspreiding verzuring verspreiding 

verstoring verstoring 
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r.~1 

ve rbetering verkaveling 
vo lgens eise n basisinrichting 

4.3 Landbouw 
4.3.1 Toetsingskader Doel is de landbouw, die in 

Ulvenhout Galder blijft, goed in te richten. De verka

veling, de ontsluiting van de gronden en de waterbe-

heersing worden verbeterd. Na uit

voering van de plannen blijft 

vermoedelijk in totaal circa 900 ha 

beschikbaar voor de landbouw. 

Voor het bepalen van de effecten is 

een indeling in bedrijfstypen aange

houden: melkveehouderij, volle

grondstuinbouw en overige bedrij

ven. Oogmerk is aan de 

basisinrichtingseisen van deze bedrijf-

stakken te voldoen . Onderstaande 

toetsingscriteria geven van deze eisen 

een indruk. In de effectbeschrijving wordt aangege

ven in hoeverre deze eisen gehaald worden. Ook bij

komende effecten zijn bepaald. 

4.3.2. Effecten landbouw in AGRO 

Verkaveling Het doel om de huiskavelgrootte voor 

de melkveehouderij te verbeteren, kan in AGRO voor 

60% van de bedrijven gehaald worden. Gemiddeld 

neemt het percentage grond bij huis toe tot 60 %. 
Het doe I om het aantal veldkavels naar 2 of minder 

kavels per bedrijf terug te brengen, wordt in de pla

nalternatieven voor 60 % bereikt. Voor 2/3 van de 

vollegrondstuinbouw bedrijven wordt het doel van 

100 % bij huis gehaald. Het gemiddelde percentage 

huisbedrijfskavel neemt toe tot 80 %. Aileen in het 

gebied van de landgoederen is het nagenoeg niet 

mogelijk de kavelgrootte te verbeteren. Dit komt 

door de ligging van de kavels in een bosrijke omge

ving. 

Ontsluiting Door de ontsluiting in het landbouwge

bied te verbeteren, worden de doelstellingen 

gehaald. 

Waterbeheersing In AGRO kan op 60 ha depressie 

door wateroverlast met 5 % verminderen. Bovendien 

wordt op 100 ha 2 % minder droogtedepressie 

bereikt. 

-
- 60% grond aan huis melkveehouderij 

+ overige bedrijven 
- 80% grond aan huis vollegrondstuinbouw 
- max. 2 veldkavels van min . 4 he mf'lkvpphouderij 
- max. 1 veldkavel van min. 4 ha vollegrondstuin-

bouw 
- aIle kavels aan verharde weg 

minimalisering opbrengstdepressies 
door wateroverlast of droogte 

- vermindering (minimaliseri ng) opp. gronden 
met >2% opbrengstdepressie nat 

- vermindering (minimalisering) opp. gronden 
met >2% o pbrengstdepressie droog 

Economische effecten De verbetering van de ver

kaveling leidt tot een meer rendabele bedrijfsvoe

ring. De gemiddelde baten zijn f 290,- per ha. Dat 

vereist een investering van ruim 1.3 miljoen. Het ren

dement is daarmee meer dan 20%. 

Het verbeteren van de ontsluiting en het verharden 

van 750 m zandweg kost ruim f 290.000,-. De baten, 

minder rijtijd en minder slijtage, zijn niet berekend. 

Het rendement van deze investering is, mede gezien 

meer onderhoudskosten, nihil. 

De bestrijding van de verdroging op 100 ha Levert 

ca f 80,- per ha op. De investering bedraagt ruim 

f 290.000,-. Het rendement komt daarmee op ca 3%. 

De bestrijding van wateroverlast speelt op zo'n 60 ha. 

Dit Levert ca f 130,- per ha op. De investering 

bedraagt bijna f 80.000,-. Het rendement: ca 9%. 

4.3 .3 Effecten landbouw in NATUUR 

Verkaveling In NATUUR is de situatie van de huis

bedrijfskavels iets ongunstiger dan in AGRO. Dit komt 

omdat meer rekening wordt gehouden met het prin

cipe 'de juiste teeLt op de juiste grond'. 

Ontsluiting Evenals in AGRO worden de doeLstellin

gen gehaaLd. 

Waterbeheersing In NATUUR kan voor 800 ha de 

droogtedepressie met 1 % verminderd worden en 

voor 20 ha ontstaat 5 % minder depressie door 

wateroverlast. De huidige gebieden met waterover

last blijven bestaan. 

Economische effecten De verbetering van de ver

kaveling Leidt tot een meer rendabele bedrijfsvoe

ring. Ten opzichte van AGRO zijn de baten op 85% 

ingeschat. Dat betekent gemiddelde baten van f 245,

per ha. De kosten zijn vergelijkbaar met die van 

AGRO: 

1.3 miLjoen. Dit Levert een rendement op van ruim 

16%. De bestrijding van de verdroging op 800 ha 

Levert ca f 25,- per ha op. De investering bedraagt 

bijna f 425.000,- Dat betekent een rendement van 

minder dan 3% 

4 .3.4 Effecten landbouw in TUIN 

Verkaveling In TUIN pakt het aantal veLdkaveLs iets 

ongunstiger uit dan in AGRO. De mate van verbete

ring van de huisbedrijfskavels is vergeLijkbaar met die 

van AGRO. 

Ontsluiting In TUIN is geen verbetering van de ont

sLuiting opgenomen Hierdoor b!ijven lO'n 60 ha veld

kavels aan onverharde wegen Liggen. 

Waterbeheersing De maatregeLen en effecten zijn 

gelijk aan die van AGRO. 

Economische effecten De verbetering van de ver

kaveLing leidt tot een meer rendabele bedrijfsvoe

ring . Ten opzichte van AGRO zijn de baten op 85% 

ingeschat. Dat houdt in dat de gemiddelde baten 

f 245,- per ha bedragen. De kosten zijn door minder 

kavelaanvaardingswerken lager dan in AGRO: 
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f 1.026.000,-. Dit Levert een rendement op van ruim 

20% 

Voor de economische effecten van de waterbeheer

sing wordt verwezen naar AGRO. 

4 .3 .5 Effecten landbouw in VOORKEUR 

Aangezien VOORKEUR uitgaat van een ontwikkeling 

volgens AGRO binnen de blijvende landbouwgebie

den, zijn de effecten onder 4.5.2 van toepassing. 

Alleen voor het onderdeeL ontsluiting is TUIN van 

toepassing: er worden geen wegen verhard. 

4.3.6 Samenvattende effecten landbouw 

Baten verkaveling / ha . 

f 290,-

AGRO TUIN I NATUUR 

4.4 Natuur 
4.4.1 Toetsingskader Voor aILe sets van maatrege

len (natuurdoeLtypen) zijn doelbereiken(in hectaren) 

beschreven aan de hand van kernpopulaties van de 

kenmerkende soorten voor eLk natuurdoeLtype. De 

verschilLende maatregeLen die in de alternatieven 

genomen worden, hebben hun effect op de toet

singscriteria (randvoorwaarden voor eLk natuurdoel

type). Voor natuurdoeLtypen geldt dat het beheer in 

veel van de gevaILen bepaalt welk natuurdoeltype 

waar wordt ontwikkeld. De toetsingscriteria geven 

aan of aan de abiotische voorwaarden voor de ont

wikkeling van zo'n natuurdoeltype wordt voldaan. 

In hoeverre voldaan wordt aan het doelbereik van elk 

natuurdoeltype (combinatie van natuurdoeltypen 

voor kernpopuLatie doelsoort) en de EHS-realisatie 

bepalen het bereiken van de doelstelLing. We beper

ken ons hier tot de EHS-gronden en de huidige 

natuurgebieden (soms ook voor een deel buiten het 

herinrichtingsgebied). 

Grofweg zijn de volgende toetsingscriteria te onder

scheiden: 

62 

0 

Voldoende grote 
huisbedrijfskavel 

0 Z er 
< 5 ~ 

I- ~ 
I-

0 
< 

Z er 

Beperkt aantal 
veldkavels 

0 er g 
< ~ ~ 

~ I-

~ 
Z 

Voldoende grote 
veldkavel 

0 er Z 
< ~ ~ 

~ l-

~ z 
C7 0 0 < er er 

C7 C7 
< < 

~~T lCilli lltI' UidUilllltl 

AGRO I NATUUR I TUIN 
- toename stromend water als leefgebied - oppervlakte meanderende beken 

voor Kwabaal en IJsvogel 
- toename rietlanden en moerasbossen - oppervlakte rietlanden en moerasbossen 

als leefgebied voor Blauwborst en otter 
- toename droge heide en loofbos van • oppervlakte loofbos en heide 

voedselarme gronden als leefgebied 
v~~r Das en Geelgors 

- toename heide en vennen op natte - oppervlakte natte heide en vennen 
voedselarme zandgronden 
als leefgebied van Heikikker 

- betere natte ecologische infrastructuur - lengte aaneengesloten natte stroken 
• afstand poe len < 300 m 
- opgeheven barrieres 

- betere droge ecologische infrastructuur - lengte aaneengesloten ruigtestroken 
en opgaande landschapselementen 

- opgeheven barrieres 

NATUUR /TUIN 
- toename soortenrijke hooilanden als - aanwezigheid schone kwel 

leefgebied Zilveren Maan - matig voedselrijke bodem 

TUIN/AGRO 
- toename areaal weidevogels - oppervlakte open gebied met vochtige 

graslanden 
--

TUIN 
- toename leefgebied Patrijs - areaal kleinschalig landschap 
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4-4.2 Effecten natuur in AGRO 
LaagLandbeek Plaatselijk worden meanders opge

graven en/of aangetakt aan de bestaande waterlo

pen, echter minder dan in TUIN. Elke stuw wordt pas

seerbaar gemaakt voor vissen. Deze maatregelen 

hebben tot gevolg dat de waterlopen een wat 

natuurlijker karakter krijgen. Doordat er weinig ver

andert aan de water aan- en afvoer vinden meander

processen praktisch niet plaats. De overstromings

vlakten zijn ingericht als retentiebekken, waarvan de 

ecologisehe waarde beperkt is. De Kwabaal profiteert 

minimaal van de maatregelen en de IJsvogel profi

teert niet. Vergeleken met de autonome situatie is 

hi er geen verbetering te verwachten. Doelbereik tus

sen 25 - 50%. 

Natte graslanden Er komt meer nat schraalgras

land (215 hal en bloemrijk grasland (300 hal, omdat 

het waterpeil op bescheiden schaal verhoogd wordt. 

Het komt ook, doordat EHS-gronden versneld (t.o.v. 

AG) verworven worden. Vooral weidevogels (Grutto 

scoort hoog) en de Das profiteren van de natte open 

graslanden die er komen. Doelbereik tussen 50 -75%. 

Droge graslanden De uitbreiding 

van meer en grotere (in vergelijking 

met TUIN) droge graslanden (100 hal 

biedt mogelijkheden voor de Patrijs 

en de Geelgors. Doelbereik tussen 50 -

75%. 

Bosiandschap van bran en beek 
Met de aanleg van verbindingszones 

en de aanleg van poelen wordt het 

biotoop van o.a. amfibieen uitge

breid. Alleen door intensief beheer 

kunnen deze poelen en verbindings

zones hun functie behouden. In droge 

zomers zal een aantal poelen droog

vallen. Er ontwikkelt zich slechts 

plaatselijk (Blauwborst scoort slecht) 

rietland en ruigte (30 hal. Door aan

plant van bos wordt het areaal aan 

bos van bran en beek (105 hal uitge-

breid. Maar gezien de beperkte moge

liJkheden hiertoe, is er maar weinig verschil met de 

autonome ontwikkeling. Doelbereik tussen 25 - 50%. 

Bosiandschap op arme en lemige zandgrand 
De natuurdoeltypen vochtige heide (80 hal en ven

nen breiden uit. Dit komt door aanleg, opknappen en 

uitbaggeren. Gmdat het hydrologische systeem niet 

hersteld wordt, blijven de sterke waterstandsfluctu

aties bepalend. Het effect van maatregelen is plaatse

lijk, maar weI grater dan in de autonome situatie. 

Door omvorming van bos in heide en een minder 

intensief beheer van de heide, zal het areaal aan 

droge heide (280 hal toenemen. De structuurrijkdom 

(Geelgors scoort hoog) zal hierdoor groter zijn en 

door de hogere depositie zal meer vergrassing ont

staan. Door aanplant van bos en een verschillend 

bosbeheer neemt de variatie in het bos toe. Voar 

veel bosvogels levert dit een uitbreiding op van hun 

biotoop (Groene Specht). Dit verschilt echter weinig 

van wat in de autonome situatie zou plaatsvinden. 

Doelbereik tussen 25 - 50%. 

Ecologische injrastructuur In AGRO komen er 

minder verbindingszones en bossingels - maar wei 

vaak breder dan in TUIN. Door de intensieve land

bouw functioneren deze brede verbindingszones 

minder dan in NATUUR. Op dit onderdeel scoort dit 

alternatief gelijk aan TUIN en beter dan in de autono

me ontwikkeling. Doelbereik tussen 25 - 50%. 

4.4.3 Effecten natuur in NATUUR 
Laagiandbeek De Bovenmark en een deel van de 

Galdersche Beek en Broekloop meanderen in het 

natuuralternatief. Spontane verleggingen van de 

loop zorgen voor een natuurlijk dynamisch milieu 

waar de IJsvogel (scoort relatief hoog) zich thuis 

voelt. Voor soorten van pioniersituaties, zoals overs

tromingsvlakten (Kwabaal scoort hoog) en zandban

ken, ontstaan veel mogelijkheden. Het trace met het 

accoladeprofiel is hetzelfde als het trace uit de vijfti

ger jaren, voordat de grote aanpassingen kwamen. 

De overstromingsvlakte Daasdonkse Tiend is mini

maal3 maanden per jaar overstroomd en vormt een 

ideaal paaigebied voor Kwabaal en andere vis- en 

amfibiesoorten . Een zandvang bij de grens met 

Belgie vangt veel nutrientenrijk slib weg. Doelbereik 

tussen 75 - 100%. 

Natte graslanden Door herstel van kwelstromen 

verbetert in de toekomst de situatie voor schraalgras

landen en bloemrijke graslanden en kan het areaal 

worden uitgebreid tot 275 ha. Maar omdat er inte

grale begrazing komt, en geen hooilandbeheer, 

wordt een deel van het effect van de kwel teniet 

gedaan. Vandaar dat de maatregelen hier minder 

effect hebben dan inTUIN. Daarnaast is er ruimtelijke 

variatie door beg razing. Hierdoor is er geen sprake 

van open graslanden (Grutto en Zilveren Maan seo

ren minder). Gverstroming met voedselrijker beekwa

ter is ook een bedreiging voor de voedselarme natte 

graslanden. Vooral voor amfibieen 

(Vinpootsalamander) wordt het landhabitat van dit 

type grasland belangrijker. Doelbereik tussen 25-

50%. 
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Drage graslanden Het aandeel van droge graslan

den neemt af (100 hal . Dit komt omdat er in het 

gebied grote overstroomde delen zijn en de lichte 

begrazingsdruk veel opslag mogelijk maakt. 

Pleksgewijs komen grazige stukjes v~~r. Geelgors, 

Das en Patrijs vinden in deze afwisselende typen hun 

biotoop. Doelbereik tussen 25 - 50%. 

Boslandschap van bron en beek Omdat een 

groot deel van de EHS natter wordt, vallen weinig 

van de aangelegde poelen droog en hoeven er bin

nen de EHS bijna geen speciale verbindingszones 

voor amfibieen aangelegd te worden . Door natuurlij

ke overstroming ontstaan er spontaan nieuwe voort

plantingsbiotopen. 

Door deze grootschalige vernatting kunnen zich 

grote rietlanden en ruigten (140 hal ontwikkelen. 

Hierdoor kan zich bijna een kernpopulatie van de 

Blauwborst in het landinrichtingsgebied vestigen. 

Door sterke meandering en de zandvang zal het 

water in het rietland minder rijk aan nutrienten wor

den. Waar door begrazing bosopslag langs beken 

mogelijk is, ontstaat bos van bron en beek. Door ver

natting zijn de mogelijkheden voor dit type het 

grootst in NATUUR en ontstaan er mogelijkheden 

voor de Das en Groene Specht. Doelbereik tussen 50 -

75%. 

Boslandschap op arme en lemige zandgrond 
Door waterconservering in landbouw- en natuurge

bied op de infiltratiegronden, worden de abiotische 

omstandigheden voor vennen en natte heide sterk 

verbeterd. Door graven, uitbaggeren en herstellen 

van venn en neemt de oppervlakte aan dit natuur

doeltype toe. De waterconservering heeft ook tot 

gevolg dat de schommelingen in de waterstand klei

ner worden . De kansen voor het behoud van de 

Heikikker (scoort hoog) binnen Ulvenhout-Galder zijn 

hiermee veel groter geworden. 

Het aandeel droge heide (200 hal zal in NATUUR 

afnemen. Dit komt door vernatting en door het ach

terwege laten van intensief beheer (opslagvorming) 

van de EHS en de natuurgebieden. Wel neemt de 

variatie aan structuur in dit natuurdoeltype toe door 

begrazing. Vooral de Geelgors zal hiervan profiteren. 

Door omvorming van naaldbossen en door lichte 

begrazing van alle natuurgebieden, neemt het aan

deel bos van arme zandgrond toe. De bossen krijgen 

een meer open structuur en zijn meer verspreid over 
het gebied. Veel soorten spechten en andere specifie

ke bosvogels kunnen profiteren van een natuurlijk 

beheer van het bos. Vooral doodhout-organismen 

krijgen meer kans. Doelbereik tussen 50 -75%. 

Ecologische infrastructuur 
In NATUUR komen forse verbindingszones en bossin

gels. De functionaliteit is het belangrijkst. Hierdoor 

ontstaat een grofmaziger landschap en een systeem 

dat meer als eenheid fUnctioneert. Mede door de ver
deling in begrazingseenheden worden natuurgebie

den op hoge gronden goed verbonden met de 

natuur in de beekdalen . Doelbereik tussen 75 - 100%. 

4,4,4 Effecten natuur in TUIN 
Laaglandbeek Plaatselijk worden meanders gegra

ven en/of aangetakt aan de bestaande waterlopen. 

Overal worden stuwen passeerbaar gemaakt voor 
vissen. Hierdoor krijgen de waterlopen een natuurlij

ker karakter. Omdat er weinig verandert aan de 

water aan- en afvoer, vinden meanderprocessen 

slechts kleinschalig plaats. Evenmin zijn overstro

mingsvlakten drie maanden lang overstroomd. De 

Kwabaal profiteert minimaal van de maatregelen en 

de IJsvogel vindt wel (kunstmatige) nestgelegenhe

den maar mist voedsel, dat specifiek is voor stro

mend water. Doelbereik tussen 25 - 50%. 

Natte graslanden Door kleine 

hydrologische ingrepen, en door het 

verdwijnen van agrarische bedrijven 

in de EHS, wordt het aandeel schraal

grasland uitgebreid (215 hal. 

Overstromingskansen zijn kleiner in 

dit alternatief en door intensief ver

schralend beheer komen er meer kan

sen voor vegetaties van natte voedse
larme graslanden ( o.a. Zilveren 

Maan). Doelbereik tussen 50 -75%. 

Drage graslanden Omdat onder 

toezicht van milieucooperaties klein

schalige graslandjes licht worden 

begraasd en bemest, ontstaan veel 
mogelijkheden voor de Das, Geelgors 

en Patrijs. De houtwallen die in het 

Markdal worden aangelegd, zorgen 

voor een kleinschalig karakter (200 

hal. Doelbereik tussen 50 - 75%. 

Boslandschap van bran en beek De effecten van 

de maatregelen wijken weinig af van genoemd in 

AGRO. Rietland en ruigte zullen in TUIN vooral als lin

ten in het landschap voorkomen . Kleine rietvlakten 

liggen als een mozai'ek verspreid in het gebied, afge

wisseld met bos van bron en beek en nat schraalgras

land. Hierdoor heeft het riet eerder een functie als 

natte ecologische verbinding dan als leefgebied voor 

verstoringsgevoelige soorten van grote riet en ruigte 

oppervlakten (Blauwborst scoort slecht). Door aan

plant van bos wordt het areaal aan bos van bron en 

beek uitgebreid (130 hal. Omdat het hier om beperk

te mogelijkheden gaat, wijken deze maar weinig af 

van de autonome ontwikkeling . Doelbereik tussen 25 

-50%. 

Boslandschap op arme en lemige zandgrand 
Door intensief beheer worden op korte afstand van 

elkaar verschillende natuurdoeltypen in een mozai'ek 

patroon in stand gehouden. Alleen door aanleg, 

opknappen en uitbaggeren breidt de oppervlakte 

vochtige heide en vennen uit. Doordat het hydrologi

sche systeem niet hersteld wordt, blijven de sterke 

schommelingen in de waterstand bepalend . Het 

effect van maatregelen is plaatselijk, maar wel groter 

dan in de autonome situatie. Door omvorming van 
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bos in heide en door een intensief beheer van de 

heide, zal er meer droge heide komen. De rijkdom in 

structuur zal afnemen. Hiervan zullen vooral soorten 

van voedselarmere milieus profiteren (Geelgors). 

Door aanplant van bos op leem en een verschillend 

bosbeheer, komt er meer variatie in het bos . Voor de 

Das, Groene Specht en veel andere bosvogels leidt dit 

tot een groter biotoop. Dit verschilt echter weinig met 

wat er in de autonome situatie lOU plaatsvinden. 

Doelbereik tussen 50 - 75%. 

Ecologische infrastructuur In TUIN worden de ver

bindingslOnes smaller uitgevoerd . Het leidt tot een 

kleinmaziger landschap. De invloed van de landbouw 

op deze smalle structuren is echter groot. AIleen voor 

de belangrijkste verbindingszones komen er fauna

passages . Er blijven dus nog passages met drukke 

wegen over, waar meer beesten kunnen sneuvelen. 

Maar de situatie verbetert zeker ten opzichte van de 

autonome ontwikkeling. Doelbereik tussen 25 - 50%. 

4.4.5 Effecten natuur in VOORKEUR 
Laaglandbeek De Bovenmark en een deel van de 

Galdersche Beek en Broekloop meanderen in VOOR

KEUR. Er wordt echter minder grond vergraven voor 

overstromingsmogelijkheden en voor het aanbrengen 

van het accoladeprofiel. Spontane verleggingen van 

de loop worden deels beperkt door hogere oevers. 

Omdat op de hogere gronden geen belangrijke reten

tiemaatregelen genomen worden, is de aanvoer van 

lokaal en regionaal grondwater beperkt. Het dyna

misch milieu wat ontstaat is niet ideaal, maar scoort 

beter dan in AGRO, TUIN en de autonome ontwikke

ling. De IJsvogel scoort slechter dan in NATUUR. 

Vooral voor soorten van pioniersituaties, lOals overs

tromingsvlakten (Kwabaal scoort matig) en zandban

ken, zijn de mogelijkheden beperkt. Een kleinere 

zandvang bij de grens met Belgie vangt vee I nutrien

tenrijk slib weg. Doelbereik tussen 50 - 75%. 

Natte graslanden Voor de ontwikkeling van nat 

schraalgrasland en bloemrijk grasland worden geen 

specifieke maatregelen getroffen. Beregening met 

grondwater wordt niet beperkt en retentie op hogere 

gronden is beperkt. De invloed van kwel in de wortel

zone blijft hierdoor beperkt. Daarentegen nemen de 

overstromingskansen af en is areaal, dat in NATUUR 

regelmatig onder water staat, gesehikt voor nat gras

land. Doelbereik tussen 50 -75%. 

Droge graslanden In VOORKEUR zijn meer droge 

graslanden dan in NATUUR . Dit knmt omdi'lt e r hier 

minder grote overstroomde delen zijn. Afwisselend in 

het gebied komen grazige stukjes voor. Geelgors, Das 

en Patrijs vinden in deze afwisselende typen hun bio

toop. Doelbereik tussen 50 - 75%. 

Boslandschap van bran en beek Door veel minder 

grondverzet dan in NATUUR is de oppervlakte groot

schalige vernatting ongeveer gehalveerd. Hierdoor 

kunnen zich minder grootschalige rietland en ruigte 

(ea 70 hal vegetaties ontwikkelen . Er komt geen kern-

populatie van de Blauwborst in het landinrichtingsge

bied. Door sterke meandering en de zandvang zal het 

water minder rijk aan voedingstoffen worden . Waar 

door begrazing opslag van bos langs beken mogelijk 

is, ontstaat bos van bron en beek. Omdat ook de 

maatregelen voor vernatting gehalveerd zijn, scoort 

dit type gelijk aan TUIN . Mogelijkheden voor de Das 

en Groene Specht zijn verkleind. Doelbereik tussen 50 

-75%. 

Boslandschap op arme en lemige zandgrand 
Uitbreiding van dit natuurdoeltype is zeer beperkt. Dit 

komt door halvering van de maatregelen die in AGRO 

voor vennen genomen worden. Bovendien worden er 

geen maatregelen voor vochtige heide genomen. 

Vooral de Heikikker (scoort laag) is hier de dupe van. 

Doordat het hydrologische systeem niet hersteld 

wordt, blijven de sterke waterstandsschommelingen 

bepalend. Het effect van maatregelen is plaatselijk, en 

hetzelfde als de effecten in de autonome situatie. 

Door een minder intensief beheer van de heide zal 

het areaal aan droge heide niet toenemen. De struc

tuurrijkdom (Geelgors scoort hoog) zal groter zijn en 

door de hogere depositie zal meer vergrassing ont

staan. Door aanplant van bos en een verschillend bos

beheer neemt de variatie in het bos toe. Voor veel 

bosvogels leidt dit tot een groter biotoop (Groene 

specht). Dit verschilt echter weinig van wat in de auto

nome situatie lOU plaatsvinden. Doelbereik tussen 25 

- 50%. 

Ecologische infrastructuur In "VOORKEUR" wor

den net als in AGRO minder natte verbindingslOnes 

en bossingels ontwikkeld, maar wel breder dan in 

TUIN . Door de intensieve landbouw functioneren 

deze brede verbindingszones minder dan in NATUUR . 

Op dit onderdeel scoort dit alternatief gelijk aan 

AGRO en beter dan in de autonome ontwikkeling. 

Doelbereik tussen 25 - 50%. 

4.4.6 Samenvattende effecten natuur 

AGRO 
Kwabaal 

IJsvogel 
Vinpootsalamander 

Blauwborst 

Heikikker 

Geelgors 

Patrijs 

Grutto 

Boommarter Das 

laaglandbeek 

droge 
graslanden 

boslandschap 
van 
bron en beek 

boslandschap op 
anne en lem19 (! 
zandgrond 

ecologische 
infrastructuur 
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NATUUR 
Kwabaal 

IJsvogel 
Vinpootsalamander 

Heikikker 

Geelgors 

Patrijs 

Grutto 

Boommarter 
Das 

TUIN 

laaglandbeek 

droge 

jgraSlanden 

boslandschap 
van 
bron en beek 

boslandschap op 
arme en lemige 
zandgrond 

ecologische 
infrastructuur 

laaglandbeek 

4.5 Landschap en recreatie 

4.5.1 Toetsingskader Het doel van de landinrich

ting is de aantrekkelijkheid en afwisseling van het 

landschap in Ulvenhout Galder voor langere tijd vei

lig te stellen. Dit gebeurt door behoud en -zo moge

lijk- versterking van de hoofdkenmerken van het 

landschap, inclusief de cultuurhistorische aspecten. 

Bij de recreatie gaat het om het verbeteren van het 

recreatief medegebruik. 

Kwabaal 
IJsvogel 

Vinpootsalamander .__-r--__ 

4.5.2 Effecten landschap en recreatie in AGRO 
Archeologie De landinrichting heeft het initiatief 

genomen om de archeologische waarden te laten 

inventariseren. Daardoor zijn de archeologische 

waarden nu bekend, ook bij andere instanties zoals 

de gemeente, natuurbeheerders en het waterschap. 

Het risico dat archeologische waarden verloren gaan 

is nu gering - alleen 'per ongeluk' kan er nog iets ver

stoord worden. 
Blauwborst/ 

Heikikker 

Geelgors 

Patrijs 

Grutto 

Boommarter 

VDDRKEUR 

Das 

Kwabaal 
IJsvogel 

Vinpootsalamander 

Blauwborst 

Heikikker 

Geelgors 

Patrijs 

Grutto 

Boommarter Das 

AD 
Kwabaal 

IJsvogel 
Vinpootsalamander 

Blauwborst 

Heikikker 
J 

GeelgOrsJ 

patrijS- \ 

Grutto 

Zilveren maan 

Boommarter Das 

droge 
graslanden 

boslandschap 
van 
bron en beek 

boslandschap op 
arme en lemige 
zandgrond 

ecologische 
infrastructuur 

droge 
1 graslanden 

boslandschap 
van 
bron en beek 

boslandschap op 
arme en lemige 
zandgrond 

ecologische 
infrastructuur 

laaglandbeek 

droge 

) 

graslanden 

boslandschap 
van 

,. bron en beek 

boslandschap op 
arme en lemige 
zandgrond 

ecologische 
infrastructuur 

Cultuurhistorie De moderne landbouw vraagt om 

een grootschalige en flexibele aanpak van de land

bouwgronden en de -erven. Hierdoor 

zullen cultuurhistorische waarden ver-

loren gaan. Maar door de integrale 

planvorming en door de aandacht 

voor de landgoederen zullen weinig 

cultuurhistorische waarden verloren 

gaan. 

Kwaliteit landelijk gebied Door de 

grootschaliger en moderne inrichting 

van het agrarische gebied zullen land-

schappelijke kwaliteiten verloren 

gaan. De EHS wordt een compromis-landschap, 

omdat de natuurlijke potenties gedeeltelijk worden 

benut. Door de integrale planvorming worden de 

overgangen tussen natuur, landbouw en recreatie 

ruimtelijk goed ingepast. De inpassing van de recre

atieve en toeristische voorzieningen wordt groten

deels gestuurd. 

- Behoud van cultuurhistorische waarden 

- Versterking van de kwaliteit van het 
landschap van het landelijk gebied 

- Bevorderen van de extensieve recreatie 

- Het zowellandschappelijk, functioneel 
als sociaal inpassen van recreati eve 
voorzieningen 

- Het stimuleren van nieuwe economische 
drager van het landelijk gebied 
door middel van plattelandsvernieuwing 

- deels in aantal/ha, deels deskundigen
oordeel 

- deels in opp. en lengte beplanting, 
deels deskundigenoordeel 

- compleetheid netwerk aan routes/lengte 
aan nieuwe paden/aantal en opp. nieuwe 
voorzieningen 

- deskundigenoordeel 

- deskundigenoordeel 
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Recreatie Veel ontbrekende paden worden gereali

seerd . De bijbehorende voorzieningen op de knoop

punten worden ook grotendeels gerealiseerd, alleen 

niet midden in de EHS. In het agrarisch gebied wor

den de paden gekoppeld aan de brede linten langs 

wegen en waterlopen . 

Inpassen recreatie Er zijn veel kansen op een 

gecoordineerde ontwikkeling van recreatie en toeris

me. Door de integrale aanpak zal de functionele en 

ruimtelijke in passing van deze voorzieningen redelijk 

lukken . Door de realisering van de EHS zijn de moge

lijkheden voor natuureducatie interessant. 

4.5.3 Effecten landschap en recreatie in 
NATUUR 
Archeologie De effecten zijn vergelijkbaar met die 

van AGRO. 

Cultuurhistorie Door het extensieve beheer (inte

grale beweiding, spontane processen) zullen in de 

EHS vee I cultuurhistorische waarden en samenhan

gen verloren gaan. Maar buiten de EHS zal door de 

integrale planvorming en door de aandacht voor de 

landgoederen weinig cultuurhistorische waarden en 

samenhangen verloren gaan . 

Kwaliteit landelijk gebied In dit plan is er een ver

hoging van de landschappelijke kwaliteiten, omdat in 

de EHS de nat uurlijke gegevenheden weer zichtbaar 

worden (bijv. een nat beekdal). Door de integrale 

planvorming worden de overgangen tussen natuur, 

landbouw en recreatie ruimtelijk goed ingepast. Het 

agra rische gebied wo rdt grootschaliger en moderner 

ingericht en zal daarmee wat verliezen aan land

schappelijke kwaliteit. Verder is sprake van een gro

tendeels gestuurde inpassing van de recreatieve en 

toeristische voorzieningen . 

Recreatie Veel ontbrekende schakels worden gere

aliseerd, alleen in de EHS zullen de paden langs de 

rand of langs bestaande verharde wegen liggen . De 

bijbe horende voorzieningen op de knooppunten 

worden ook grotendeels gerealiseerd , alleen niet in 

enkele delen van de EHS. In het agrarisch gebied wor

den de paden gekoppeld aan de brede linten langs 

wegen en waterlopen . 

Inpassen recreatie Er zijn veel kansen op een 

gecoordineerde ontwikkeling van recreatie en toeris

me . Door de integrale aanpak zal de functionele en 

ruimtelijke inpassing van deze voorzieningen redelijk 

lukken, al blijft zoiets moeilijk. Door de hoogwaardi

ge natuur zijn de mogelijkheden voor natuureducatie 

groot. 

4.5.4 Effecten landsch ap en recreatie in TUIN 

Archeologie De effecten zijn vergelijkbaar met die 

van AGRO en NATUUR. 

Cultuurhistorie Door de kleinschaligheid en de 

aandacht voor de belevingswaarde van het land

schap zullen in dit alternatief zeer weinig cultuurhis

torische waarden verloren gaan. Mogelijk worden 

deze waarden zelfs versterkt, ook omdat het recre

atieve medegebruik van de landgoederen minder 

noodzakelijk is. 

Kwaliteit landelijk gebied Verhoging van de land

schappelijke kwaliteiten door de versterking van de 

kleinschaligheid in het agrarische gebied. De EHS 

wordt een compromis-landschap, omdat de natuurlij

ke gegevenheden maa r deels worden benut. Door de 

integrale planvorming worden de overgangen tussen 

natuur, landbouw en recreatie ruimtelijk goed inge

past. Recreatieve en toeristische voorzieningen wor

den grotendeels gestuurd ingepast. Het plan leidt tot 

een zeer gevarieerd landschap met vele cultuurhisto

rische waarden. 

Recreatie De effecten zijn vergelijkbaar met die van 

AGRO. 

Inpassen recreatie De effecten zijn vergelijkbaar 

met die van AGRO. 

4.5.5 Effecten landschap en recreatie in VOOR
KEUR 
Archeologie De effecten zijn vergelijkbaar met die 

van AGRO en NATUUR . 

Cultuurhistorie De effecten zijn vergelijkbaar met 

die van AGRO. 

Kwaliteit londelijk gebied Verlies aan landschap

pelijke kwaliteiten door de grootschaliger en moder

ne inrichting van het agrarisch gebied. Binnen de EHS 

is sprake van een verhoging van de landschappelijke 

kwaliteit. De natuurlijke gegevenheden worden weer 

zichtbaar. Door de integrale planvorming worden de 

overgangen tussen natuur, landbouw en recreatie 

ruimtelijk goed ingepast. Verder is sprake van een 

grotendeels gestuurde inpassing van de recreatieve 

en touristische voorzieningen. 

Recreatie De effecten zijn vergelijkbaar met die van 

AGRO. 

Inpassen recreatie De effecten zijn vergelijkbaar 

met die van AGRO. 
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4.5.6 effecten landschap en recreatie 

AGRO 

rekreatie 

NATUUR 

rekreatie 
- inpassing 

cultuurhistorie 
- behoud 

- inpassing 

kwaliteit 
landelijk gebied 

cultuurhistorie 
- behoud 

- inpassing 

kwaliteit 
landelijk gebied 

TUIN 

rekreatie 

VOORKEUR 

rekreatie 

rekreatie 
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4.6 Samenvattende effecten 
Hieronder een samenvatting van de effecten, die eer

der zijn gespecificeerd in verschillende schijven en 

blokdiagrammen. Omdat verschillende effecten van 

verschillende gewicht zijn samengevoegd, geven de 

onderstaande schijven niet meer dan een indicatie 

van de totaal-effecten. Het toekennen van een 

weging is arbitrair en is daarom achterwege gelaten. 

Het gaat met name om de onderlinge vergelijkbaar

heid. 

AGRO 

milieu 

natuur 

NATUUR 

landschap 
& recreatie 

landschap 
& recreatie 

rUIN 

VOORKEUR 

milieu 

natuur 

A.O. 

natuur 
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4.7 Leemten in kennis 
gebiedsgegevens mogelijke uitbreiding 

De planvorming heeft betrekking op de oorspronke

lijke projectgrens plus een uitbreiding in het westen 

en het noorden. Dit houdt in dat gedetailleerde 

gegevens die bekend zijn uit onderzoeken verricht in 

het beginstadium van de planvorming (o.a. bodem

en vegetatiekartering) niet beschikbaar zijn voor het 

toegevoegde deel. Desondanks kon met de beschik

bare, meer globale gegevens, toch een verantwoorde 

planvorming plaatsvinden. Mogelijk zal er bij een 

definitieve projectuitbreiding meer gedetailleerde 

gebiedsinformatie verzameld worden. Dit is mede 

afhankelijk van de te nemen planmaatregelen. 

relatie grondwater- en oppervlaktewaterpeilen 

Aan de hand van wenspeilen voor natuur en ontwa

teringsnormen voor de landbouw zijn civieltechni

sche berekeningen gemaakt voor oppervlaktewater

peilen in de verschillende alternatieven. De 

uiteindelijke waterpeilen in de waterlopen zijn 

gebruikt om vlakdekkende informatie te geven over 

het grondwaterpeil ten opzichte van het maaiveld. 

Deze 'vlekkaarten' zijn gebruikt om de kansen van 

verschillende natuurdoeltypen in het gebied te schet

sen. Dit kan eigenlijk alleen met redelijke zekerheid 

gebeuren voor gebieden die onder directe invloed 

staan van het oppervlaktewaterpeil. De waterpeilen 

op de hoge zandgronden worden door veel meer 

zaken bepaald. Voor een goed inzicht in de effecten 

die bepaalde maatregelen opleveren lOU een relatie 

gevonden moeten worden met het grondwaterpeil. 

In het landinrichtingsproject De Hilver loopt hiernaar 

nu een onderzoek. Voor Ulvenhout-Galder zullen de 

uitkomsten van dit onderzoek zeker op een mogelij

ke bruikbaarheid onderzocht worden. 

cu ltu u rhistorie/la ndscha pecologie 

In grote delen van Ulvenhout-Galder zal de landin

richting in meer of mindere mate ingrijpen in het 

landschap. Te denken valt aan de herverkavelings

werken en aan de inrichting van de natuurontwikke

lingsgebieden. Deze ingrepen kunnen oude patron en 

en structuren in het landschap of relicten hiervan 

aantasten of zelfs laten verdwijnen. Meestal hangen 

deze patronen en structuren samen met deels nog 

aanwezige, deels gewijzigde abiotische omstandig

heden. Om in de verdere planvorming een goede 

afweging te kunnen maken in behoud en mogelijk 

herstel hiervan, in samenhang met een nog verder te 

detailleren integraallandschapsplan, wil de commis

sie onderzoek laten verrichten naar de cultuurhisto

rie van landschapselementen. Te den ken valt aan de 

percelering, de aanwezigheid van opgaande land

schapselementen, (zand)wegen, steilranden, dijkli

chamen, trace's van waterlopen e.d .. Dit, voor een 

groot deelliteratuuronderzoek, kan in betrekkelijk 

korte tijd resultaten opleveren die in de verdere plan

vorming gebruikt zullen worden . 

(autonome) ontwikkeling landbouw 

De ontwikkelingen in de landbouw zijn op basis van 

de huidige kennis zo goed mogelijk ingeschat. 

Ontwikkelingen in de landbouw zijn echter moeilijk 

voorspelbaar. Ontwikkelingen op de wereldmarkt, de 

EG-prijspolitiek, het consumentengedrag, ontwikke

lingen op de grondmarkt en ontwikkelingen op het 

gebied van milieu- en dierenwelzijns-eisen kunnen 

de landbouw bei"nvloeden. Het zal van deze ontwik

kelingen afhangen in hoeverre de geschetste ontwik

keling uit zal komen . 

De landinrichtingscommissie is van mening dat de 

hierboven geschetste leemten in kennis niet zodanig 

van aard zijn, dat deze een goede besluitvorming in 

de weg staan. 
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De ingeschatte kosten van de plannen (in guldens) en de bijbehorende subsldiepercentages 

. ~ .............. JL.. 4 If ... I'i1T, <IT. -11: 'I'll , 

Ruimtelijke indeling 
Afkoop toedelingsrechten 920.000 920.000 920.000 920.000 100 

Landbouw 
Kavelaanvaarding 1·315.000 1.315.000 1.025.000 1.315.000 65 
Ontsluiting 295.000 295.000 65 
Bestrijding wateroverlast 80.000 80.000 80.000 50 
Bestrijding verdroging 105.000 425.000 105.000 265.000 50 

Natuur en milieu 
Laaglandbeek 1.800.000 5.640.000 2.255.000 4.640.000 100 
Boslandschap van bron en beek 2.230.000 8.365.000 2.535.000 1.735.000 100/50 

Boslandschap op arme en 
lemige zandgronden 410.000 880.000 1.860.000 410.000 100/50 

Natte en droge graslanden, vennen 
en heide 1.835.000 2535.000 5.200.000 405.000 100/50 

Ecologische infrastructuur 1.850.000 1.950.000 1·900.000 2.055.000 100/50 

Bestrijding verontreiniging 40.000 740.000 740.000 740.000 <20 
Extra uitplaatsing 8g0.000 100/65 

Landschap en recreatie 
Aankleden landschap 2.315.000 2.315·000 2·540.000 1.735·000 100/0 

Bezoekerscentrum Daesdonck 100.000 100.000 100.000 100.000 . 
Versterken landgoederen 570.000 570.000 570.000 570.000 100/70 

Recreatie(paden) 960.000 960.000 975.000 975.000 50 
Kanovoorzieningen 30.000 5.000 30.000 5.000 50 
Visvoorzieningen 30.000 30.000 30.000 30.000 50 
Plattelandsvernieuwing P.M. P.M. P.M. P.M. -

Projectuitvoering 
Algemene kosten 875.000 875.000 875.000 875.000 ca 65 

KOSTEN TOTAAL 16-460.000 28.810.000 21.740.000 16.855.000 

'Aot«) NA.TWR lUIN >VOOR .UR 

Overheid/instanties: 
Rijk 11.640.000 19.505.000 16.640.000 11.145.000 
Provincie (Natuurmon.lProv. waterstaat) 1.365.000 5·025.000 1.980.000 2.005.000 
Gemeente Aiphen/Chaam1 1.205.000 1.190.000 850.000 1.065.000 
Gemeente Breda2 350.000 345.000 390.000 320.000 
Waterschap 'Mark en Weerijs' 1.030.000 1.740.000 1.255.000 1.620.000 
Hoogheemraadschap West Brabant3 15.000 15.000 15.000 15.000 

Particuliere belanghebbenden: 
Gezamenlijke eigenaren 590.000 580.000 375.000 485.000 
Individuele belanghebbenden 265.000 410.000 235·000 200.000 

TOTAAL 16.460.000 28.810.000 21.740.000 16.855.000 

:J UitqPtji.lf.lll ir> van Ifl5 VClIl h{,t nlet-Rijksa-andpQ! V<ln onderd('el l l(l:)l. 1,lf), J VIII 1 t I1J BIJk~hH\tI ,'1 VLlI J 

Y. Il h ... 1 ""'1 1~'lk5a;lI1d ' I (~u,r. I'a.' II B'lllr~q I III ' ko 1I'll v n 1 lu '\ 11 I nel 'n IJn n 101"J til I WIt 
:2 ulln 1,1 \ '/0111 I' dl!t!l v. " I .. I III t Rill.·.~ n II I ' I nnd ,ded 1,1nd,<I , fl. :lI3 deel von het Illel 1-:'11 saal1deel van recreatie 

"11 1/6 d eel van het niet·Rijksaand('ei faunilpassaCjes, 8ijdra(jen in de kC)~!<'1 1 V"11 evclllUt'ic sane ring '/1 zijl1 !liet opgEl1anlf'll. 
3 f':a"s\ oil ilill1deel lill oak m.ll.t. koslcn vall s3neringsrl1?atrE'gelen I ... II I(jheClllli1ads •. hap (11'" \1. 'u lf're i;ls1al1ties) Olll 

e[!11 ,ubstantieie bijdl2gC CJcvrailCJcI worden . 

voor de noodzakeLijke kavelaanvaardingswerken, de 

verbetering van Landbouwwegen en de hiermee 

samenhangende aLgemene projectkosten. Deze kos

ten worden op grond van de Landinrichtingswet aan 

de gezamenLijke eigenaren toegerekend naar het nut 

(het voordeeL) dat de Landinrichting voor iedere eige

naar heeft gehad. Per eigenaar/bedrijf wLLen de kos

ten dus verschiLLen. Deze kosten kunnen na afloop 

van de uitvoering van het project worden betaald 

door middeL van een Landinrichtingsrente. Deze 

bedraagt 6% per jaar (rente en aflossing samen) over 

een periode van 26 jaar. Wanneer een eigenaar geen 

nut heeft, wordt aan deze eigenaar ook geen aan

deel in bovengenoemde kosten toegerekend. 

- Individuele belanghebbenden 

De uitvoering van een aantal onderdelen van het 

plan is afhankelijk van particulier initiatief. Het gaat 

om maatregelen waarvoor belanghebbenden indivi

dueel opdracht geven. Zij moeten de kosten contant 

voldoen bij de uitvoering van het werk en ontvangen 

na beta ling de subsidie. 
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~." ;- 'U' 0 .,.""" ' lUL L:!J.I r-lrt!'.l "J;.l' ',Il'l.i) ,",r~1 "K".j' I;~'~J;< 

Totale bijdrage (=35%) f 590.000.- f 580.000,- f 375.000,- r 485.000,-

- gemiddelde kosten per ha cultuurgrond f 655.- f 645,- f 415,- ( 540,-
(uitgaande van goo hal 

- gemiddelde landinrichtingsrente per ha per jaar f 40.- f 40,- f 25,- f35, -
gedurende 26 jaar 

- erfbeplanting en perceelsbeplanting 
- poelenl vennen 
- ontwikkeling natte heide 
- herstel kenmerkende beplantingselementen 

f95 .ooo,
'f 25.000,
f.20.000,

f 125.000,-

f 90.000,
f 20.000,-

f 125.000,-

f 85.000,
f 25.000,-

f 125.000,-

r 55.000,
r 20.000,-

f 125.000,-
landgoederen 

- verlies gebouw extra uitplaatser 

5.3 Verwerving en bestemming van gronden 
Om de plannen te kunnen uitvoeren zijn gronden 

nodig. In het plan zijn twee mogelijkheden van grond

verwerving opgenomen: 

grondverwerving op vrijwillige basis door het 

Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL); 

grondverwerving door korting op basis van de 

Landinrichtingswet 

Wij hebben ervoor gekozen om de benodigde gron

den zoveel mogelijk op vrijwillige basis aan te kopen. 

Dat is de taakstelling voor het BBL. Deze vorm van 

grondverwerving is echter niet voor alle onderdelen 

van de plannen geschikt. Grond, die nodig is voor de 

aanleg of verbetering van wegen of waterlopen is 

strikt plaatsgebonden. Deze gronden worden verkre

gen door korting op de inbreng van de gezamenlijke 

eigenaren in het te herverkavelen gebied. Het gaat 

f 175.000,-

om een klein deel van de oppervlakte van het herin

richtingsgebied (minder dan 1%). Dit voor landinrich

tingsprojecten lage percentage kan nog wijzigen als 

gevolg van een nadere uitwerking van het plan in de 

fase van het ontwerpplan. 

Het overzicht geeft een voorlopige en globale raming 

van de benodigde oppervlakten grond voor de ver

schillende planonderdelen. In de fase van de samen

stelling van het ontwerpplan vindt een nauwkeuriger 

bepaling plaats. 

Vanaf het begin van de voorbereiding van de herin

richting Ulvenhout-Galder tot 1 januari 1998 heeft BBL 

in totaal circa 218 ha verworven voor de taakstelling 

van het project. Gedeeltelijk zijn de aankopen in de 

reservaatsgebieden overgedragen aan Staatsbos

beheer en Natuurmonumenten. 

Vooruitlopend op het plan van toedeling moet in 

totaal nog circa 418 ha worden verworven. 

rllin (ha) ACRO NATUUR l'UIN VOORKEU 

Korting 
voor wegen en waterlopen <1 6 <1 <1 
recreatiepaden 25 2·5 2·5 2.5 
bermverbreding 4.5 4.5 4·5 3.5 

VrijwiLLige verwerving (taakstellingl 
landmetershectares1 35 35 35 35 
reservaatsvorming2 275 275 275 275 
natuurontwikkeling3 307 307 307 307 
landschap 12 13 16 15 

TotaLe grondverwerving (hal 637 643 641 639 

1 landnwtcrhectilres zijn granden die Ilodig zijn voor: 
kleine OVPI bedelingen <Jan grondeiqenaren am onnodig wcrken Ie vermiJden door klcine aanpilssingen van eig('ndorns 

grenzen ndar bestaande topografiSthe grenzen. 
- (gedeeltelijke) compensatie van de korling. 

) bill nell de uestaande pi ojectgrens is 233 ha reserv;latsgebied gesitueercl, in de gedar.hte uitbr('idi'l<) CJ ,12 ha 
3 binllen de bcstaand2 projectglells is 257 ha natuurolltwikkeiingsgebied ges!\ueerd, in de ()edachle uilbrelding CJ SO ha 
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Beheer door de landbouw: 
Bloemrijk grasland 

5.4 Regeling van eigendom, beheer en 
onderhoud 
Voor de voorzieningen die binnen een landinrich

tingsplan gerealiseerd worden moet een partij wor

den gevonden die verantwoordelijk wordt voor het 

beheer en onderhoud van die voorzieningen en die 

de (onderliggende) grand in eigendom krijgt. 

Wij gaan ervan uit dat eigendom, beheer en onder

houd van voorzieningen en granden die bij de land

inrichting ongewijzigd blijven in het algemeen niet 

veranderen, tenzij betrokken partijen het daarover 

eens zijn. Voor de nieuwe voorzieningen moeten 

afspraken worden gemaakt. 

Het beheer en onderhoud van de landinrichtingswer

ken die in onze opdracht zijn uitgevoerd zullen zo 

snel mogelijk worden overgedragen aan de instantie 

voor wie die voorzieningen zijn bedoeld. 

Het schema geeft een overzicht van de voornemens 

voor de regeling van eigendom, beheer en onder

houd. 

Voor de voorzieningen van algemeen belang wordt 

zowel het eigendom als het beheer en onderhoud in 

landinrichtingsverband geregeld. Wat betreft het 

bezoekerscentrum Daesdonck, het kano-oefenterrein 

en het heempad kunnen nog geen voornemens wor

den aangegeven, omdat er nog niet genoeg duide

lijkheid bestaat over de realisering . 

Voor de reservaten, het natuurantwikkelingsgebied, 

de kleine overbedelingen en de vergrating van 

bedrijfsverplaatsers wordt in landinrichtingsverband 

aIleen het eigendom geregeld. 

In de fase waarin het ontwerp-landinrichtingsplan 

wordt opgesteld zullen de voornemens over de rege

ling van eigendom, beheer en onderhoud in overleg 

met de verschillende partijen worden uitgewerkt. 

11.GillIIi' _., ·I .... L-

Waterschap 'Mark en Weerijs' - waterlopen met bijbe- x x x 

Gemeente Alphen/Chaam 

Gemeente Breda 

Staatsbosbeheer 

Natuurmonumenten 

Individuele belanghebbenden 

horende voorzieningen 

- plattelandswegen met x 
bijbehorende voorz . 

- plattelandswegen met x 
bijbehorende voorz. 

- recreatieve voorz. 

- reservaat- en natuur
ontwikk.gebieden 
Strijbeeksche Heide, 
St. Annabos, Broekloop 

- reservaat- en natuur
ontwikk.gebieden Markdal, 
Chaamse Beken, Galderse 
Beek en Strijb. Beek 

- kleine overbedelingen 
- poelen 

x 

x 

x 

x 
x 

5.5 Kosten beheer 

ca. 2001 

x x 

x x 

x x 

Beheer door natuurbeschermingsorganisatie2 : 

De kosten van inrichting van de natuurgebieden zijn 

in de planalternatieven behoorlijk verschillend. 

NATUUR is verreweg het duurste plan, AGRO het 

goedkoopste. Een andere manier om de alternatie

yen te beoordelen zijn de kosten van beheer. Vandaar 

het nevenstaand overzicht. 
Bloemrijk grasland 
Kwelmoerashooiland 
Nat schraalland 
Moerasbos 

1 verschil tl15sell opbrengst ell Iwdrijfskostcil 
2 op b,,,lS van ultbcsredillg ondel houd 

ca . 1200 

ca. 2500 

ca. 2500 

ca. 70 

Als we deze kosten grofweg toepassen op de drie 

alternatieven dan zal duidelijk zijn dat NATUUR wat 

beheer betreft het goedkoopste uitvalt. Naarmate er 

in TUIN en AGRO meet agrarisch natuurbeheer is, 

zullen de beheerkosten die van NATUUR naderen. Dit 

kan wellicht en voor agrariers en voor de natuurbe

schermingsorganisatie financieel gunstig uitpakken. 
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Vergelijking vall de alternatievell 

100 - 125 
75 - 100 
50 -75 
25 - 50 

minder dan 25 
a 

In dit hoofdstuk vergelijken we AGRO, NATUUR en 

rUIN met elkaar. We doen dot aan de hand van de 

gegevens uit de hoofdstukken 3, 4 en 5. Op basis van 

deze vergelijking bepalen we het meest milieuvrien

delijke alternatief (MMA) en geven ons voorkeursal

ternatief (VOORKEUR) vorm. 

6.1 Vergelijking van de alternatieven 
In hoofdstuk 4 zijn de effecten van de alternatieven, 

inclusief het nulalternatief (de autonome ontwikke

ling), per aspect en per onderdeel beschreven. 

Daarbij zijn de effecten beoordeeld door per maatre

gel het doelbereik vast te stellen. In dit hoofdstuk 

worden de alternatieven met elkaar vergeleken en 

afgewogen. Daarbij zijn alle aspecten en onderdelen 

meegenomen. Onderstaand een overzichtstabel met 

een weergave van het doelbereik per aspect per 

meer dan beoogd 
zeer goed - uitstekend 

goed 
redelijk 
matig 
slecht 

---=:J 
-=0 
II:ID 
OTIJ 

alternatief. 

Uit onderstaande 

tabel blijkt, dat geen 

van de alternatieven 

alle gestelde doelen 

volledig of groten

deels kan realiseren. 

Dit komt door de 

accenten die gelegd 

.. 
- terugdringen verdroging 
- terugdringen vermesting/spreiding 

- verbeteren verkaveling 

zijn (binnen de beleidsvoorwaarden) in de alternatie

ven. Dit betekent, dat voor de uiteindelijk te nemen 

maatregelen keuzen gemaakt moeten worden. 

AIle alternatieven scoren beter dan de AO. Dat komt 

door een snellere realisering van de EH5, en door een 

samenhangend pakket inrichtingsmaatregelen voor 

de functies van het gebied. Hierdoor wordt bereikt, 

dat een duurzame ontwikkeling van het gebied met 

elkaar ondersteunende functies mogelijk wordt. In de 

drie alternatieven AGRO, TUIN en NATUUR is dit op 

verschillende manieren ingevuld. 

De effecten voor de landbouw zijn in AGRO en TUIN 

redelijk vergelijkbaar. In AGRO is de nieuwe verkave

ling iets beter. In TUIN wordt op lO'n 75 ha land

bouwgrond in het dal van de Broekloop en de 

5trijbeeksche Beek aanpassing van de bedrijfsvoering 

gevraagd. In NATUUR is de nieuwe verkaveling welis

waar redelijk vergelijkbaar met die van AGRO, maar 

de gevraagde aanpassing van de landbouwbedrijfs

voering aan de Eisen van natuur en milieu zijn zeer 

verstrekkend. De vraag is of deze stap ook echt 

gemaakt zal worden onder invloed van ontwikkelin

gen van de markt of dat deze vanuit het beleid finan

cieel gestimuleerd zal worden. 

Randvoorwaarde voor de uiteindelijk te verwezenlij

ken natuurwaarden zijn de milieu-omstandigheden. 

AGRO NATUUR TUIN VOOR- NUL-

-=rJ - ..:J 
-=rrJ -=0 .:co - -=:J -=:J -=:J .:co 

• terugdringen opbrengstverliezen a.g.v. wateroverlast of -=0 -=:J -=0 -=0 
droogte 

- toename areaallaaglandbeek II:ID - -=0 -=:J -=0 
• toename areaal natte en droge graslanden en heide -=:J -=0 -=:J -=r:J -=0 
- toename areaal bossen van bron en beek -=0 -=:J -=0 ~ -=rrJ 
- toename areaal bossen van hogere zandgronden -=0 ~ -=:J -=:J 
- verbetering ecologische infrastructuur -=0 - -=0 -=:J lITO 

- behoud van cultuurhistorische waarde -=:J -=:J - ..:J 
- versterking kwaliteit landschap -=rJ - -- -=0 
- bevorderen extensielfe recreatie - -=:J - -- inpassen recreatieve voorzieningen -=0 -=:J - -=:J II:ID 
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Wat betreft het "grijze" milieu, zeals maatregelen 

voor vermesting, verzuring en verspreiding, is landin

richting minder effectief: veel zal afhangen van alge

mene maatregelen wat betreft vervoer, industrie en 

agrarische bedrijfsvoering . Ook spelen daarbij grens

overschrijdende factoren een rol, zeals de uitstoot 

van het industriegebied van Antwerpen en de water

kwaliteit en de milieumaatregelen in het Belgische 

deel van het stroomgebied van de Mark. Wat betreft 

terugdringing van vermesting en verspreiding van 

ongewenste stoffen, scoort NATUUR het beste, mede 

door de grotere oppervlakte natte natuurgebieden 

(hoger zelfreinigend vermogen) en de extra uitplaat

sing (extensivering grondgebruik). De terugdringing 

van de verdroging lukt het beste in NATUUR: in grote 

delen stijgen de grondwaterspiegels. Hierbij vergele

ken blijven TUIN en zeker AGRO achter. Overigens 

worden de doelstellingen van het beleid voor verdro

ging wei gehaald. Voor het "groene" milieu scoort 

m.n. de abiotische inrichting als basis voor de natuur

lijke ontwikkelingen in NATUUR goed en de land

schappelijke vormgeving van TUIN. 

De uitkomsten voor natuur vertonen redelijk grote 

verschillen . Gezien de grote verschillen in abiotische 

uitgangssituatie en beheer is in aile drie alternatie

yen gekozen voor verschillende natuurdoeltypen en 

de daarbij behorende doelsoorten . In NATUUR is 

sprake van een natuur, die de abiotische mogelijkhe

den van het gebied het meest benut en het beste de 

natuurlijke rijkdom van het gebied regenereert. Na 

eenmalig grootschalig ingrijpen in het huidige abioti

sche milieu, is de invloed van de mens verder afwe

zig. Dit betekent herstel van de oorspronkelijke situ

atie. In de effecten komt dit tot uiting: bij volledige 

realisatie van de EHS, scoren vrijwel aile doe len beter 

in NATUUR dan in TUIN en AGRO. In TUIN en vooral 

AGRO wordt er veel minder vergaand ingegrepen. 

Hierdoor worden minder de potentiiHe mogelijkhe

den van dit gebied benut. TUIN komt in rangorde op 

de tweede plaats. Met name natte milieus ( laagland

beek, bossen van bron en beek) scoren hier lager. 

AGRO scoort het laagst van de drie . Soorten van gras

landen en weidevogels gedijen in AGRO nog het 

beste. 

sterken, met name door herstel en aanleg van 

beplantingen. TUI N richt zich wat betreft recreatieve 

voorzieningen op de AHS en de EHS. Uit oogpunt van 

handhaving van rust in de landgoederen en het soci

aal inpassen van recreatieve voorzie-

ningen, is TUIN daarom voor de land

goedeigenaren het meest 

aantrekkelijk. 

Wat betreft de waterhuishouding kan 

er hier en daar een spanningsveld 

optreden tussen de wens van vern at

ting en de aanwezige houtproductie. 

Dit is een aandachtspunt voor de 

nadere uitwerking van plannen t.b.v. 

het ontwerpplan. 

Voor de planalternatieven is uitgegaan van volledige 

realisering van de EHS (in de AO 90%). Dit is geba

seerd op het gegeven, dat op dit moment ca 30 % 
van de benodigde gronden voor het verwezenlijken 

van het plan is verworven. En er is nog ca 10 jaar de 

tijd om de resteren-

de gronden te ver-

werven. Maar omdat AGRO 
Kwabaal 

de grondmobiliteit IJsvoge l 

op dit moment rela-
Vinpootsalamande r 

tief laag is , is in de 
Blauwborst 

nevenstaande schij- Heikikker 

yen ook de situatie Geelgors 

weergegeven, waar-
Patrijs 

in ca 60 % van de 

aankoop van EHS Grutto 

gronden gereali-

seerd wordt. Uit de 

vergelijking van deze 
Boommarter Das 

schijven blijkt, dat de 

drie alternatieven 

wat betreft natuur NATUUR 
Kwabaal 

dan veel dichter bij IJ svoge l 

elkaar liggen (reali- Vinpootsalamander 

sering EHS in het 
Blauwborst 

Markdal komt in Heikikker 

NATUUR niet uit de Geelgors 

verf). 
Patrijs 

Grutto 

Boommarter Das 

TUIN 

Ho lI)lfOdu( I In I,'nd 
o I'V Ik n crg 

laaglandbeek 

droge 

) 

graslanden 

boslandschap 
van 
bron en beek 

boslandschap op 
arme en lemige 
zan dgrond 

ecologische 
infrastructuur 

laaglandbeek 

droge 

) 

graslanden 

boslandschap 
van 
bron en beek 

boslandschap op 
arme en lemige 
zandgrond 

ecologische 
infrastructuur 

laaglandbee k 

De EHS is zowel in AGRO als TUIN toegankelijk voor 

de recreant. In NATUUR wordt de EHS minder benut 

voor recreatie. Hier speelt de recreatie zich vooral in 

het agrarisch gebied af. TUIN is het meest aantrekke

lijk voor de recreatie. Dit komt omdat zowel in het 

agrarisch gebied als in de EHS de landschappelijke 

kwaliteiten worden verhoogd. Wei komt uit de evalu

atie naar voren, dat de recreatieve investeringen te 

gering zijn om een optimale oplossing voor de 

geschetste vrijetijdsontwikkelingen te bieden . 

Kwabaal 
IJsvogel 

Vinpootsalamande r ---~;----

De landgoederen verdienen in de vergelijking nog 

aparte aandacht. Voor de landgoederen heeft landin

richting vooral betekenis door versterking van de 

landschappelijke karakteristieken, en door de gelei

ding van de recreatie voor de landgoederen in z'n 

totaliteit. In aile drie alternatieven gaat het om ver

gelijkbare maatregelen om de landgoederen te ver-
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Heikikker 

Geelgors ( _ 

Patrijs 

Grutto 

Zilveren maan 

Boommarter Das 

droge 

) 

graslanden 

boslandschap 
van 
bron en beek 

boslandschap op 
arme en lemige 
za ndgrond 

ecologische 
infrastructuur 



6 .2 Meest milieuvriendelijke alternatief 
Het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) is het 

alternatief: 

waarin de abiotische omstandigheden voor de 

ontwikkeling van natuurlijke ecosystemen zo 

gunstig mogelijk zijn 

waarbij de nadelige gevolgen voor het milieu 

worden voorkomen of wveel mogelijk worden 

beperkt 

Voor de bepaling van het MMA gaan wij uit van 

NATUUR, omdat dit alternatief het beste scoort op 

de milieu-effecten. Vooral het sturende aspect van 

water, die in dit alternatief de meest duidelijke uit

werking heeft, telt. Het MMA wijkt hierbij echter op 

een onderdeel af van NATUUR. In het MMA wordt 

buiten de EHS gekozen voor een kleinschalige land

schappelijke opbouw volgens TUIN . Daarbij hoort 

ook het afzien van verharding van enkele zandwe

gen. Bovendien betrekken we in het MMA ook het 

Markdal tussen Mastbos en Mark en de midden loop 

van de Broekloop tussen Breda en Ulvenhout bij het 

project. Doorslaggevend argument daarvoor is 

inrichting van de EHS, inclusief onderliggende hydro

logische relaties. Vervolgens kan door enkele recre

atieve en landschappelijke voorzieningen de kwali

teit van deze gebiedjes sterk worden verbeterd . 

6.3 Voorkeursalternatief landinrichtings
commissie 
Het voorkeursalternatief (VOORKEUR) is die combi

natie van planonderdelen die naar ens oordeel: 

de functies maximaal realiseert waarbij 100% 

realisering van de EHS uitgangspunt is (hoofd

stuk 2) 

voor landbouw en natuur een duurzaam beheer 

mogelijk maakt 

vermoedelijk kan rekenen op voldoende draag

vlak in de streek 

De AO is voor ons geen reeel alternatief. De proble

men in het gebied worden langs deze weg niet opge

lost. De gestelde doelen worden onvoldoende 

gehaald. 

Op basis van de planonderdelen van de verschillende 

alternatieven, hun effecten en de eisen die de com

missie aan VOORKEUR stelt, vindt zij uitwerking van 

geen van de alternatieven in z'n geheel gewenst. 

Uitwerking van NATUUR en dus ook het MMA vindt 

de commissie maatschappelijk niet haalbaar: er zijn 

op dit moment onlJoldoende mogelijkheden 'Iocr de 

veronderstelde ecologisering van de landbouw. In de 

nabije toekomst ziet de commissie een landbouw die 

voor ca 80 % be staat uit grootschalige en intensief 

gevoerde bedrijven. In TUIN en AGRO constateert de 

commissie dat de abiotische potenties van het 

gebied onvoldoende tot hun recht komen. 

Naast deze overwegingen spelen ook financiele over

wegingen een rol. In paragraaf 5.2 bleken twee van 

de drie planalternatieven het beschikbare rijks-bud

get (deels) fors te overschrijden. Bij de uitwerking 

van VOORKEUR is de commissie wveel mogelijk uit 

gegaan van het beschikbare budget. Tegelijkertijd 

houdt zij vast aan planonderdelen die zij wezenlijk 

acht om het gebied goed in te richten. 

Dit overwegende, heeft de commissie de volgende 

uitgangspunten geformuleerd: 

Voor de inrichting van de EHS is het beeld uit 

NATUUR en MMA richtinggevend, voor de AHS is 

AGRO richtinggevend; 

De landbouw moet zich in de AHS goed kunnen 

ontwikkelen, als producenten voor de wereld

markt; 

In de EHS is het doel am een zo ongestoord 

mogelijke natuur te ontwikkelen, met veel dyna

miek van stromend water; 

Voor zowellandbouw als natuur is het uitgangs

punt de verdroging tegen te gaan. Dit gebeurt 

door zoveel mogelijk (gebiedseigen) water te 

conserveren om de beregeningsbehoefte in de 

toekomst te verminderen; 

Voor de recreatie worden de mogelijkheden ver

groot, zonder dat deze de rust in gevoelige delen 

van het gebied verstoren . Dit gebeurt door een 

goede inpassing en geleiding; 

Wat betreft de begrenzing wordt ervan uitge

gaan dat het project wordt vergroot met het 

Markdal en de middenloop en benedenloop van 

de Bavelse Leij bij Wolfslaar. WeI heeft de landin

richtingscommissie voor deze laatse uitbreiding 

nog twijfel aan de effectiviteit ervan. 

Op basis van de eerste drie uitgangspunten blijkt met 

name de uitwerking in het Markdal gezichtsbepalend 

voor het VKA. Daarbij spitst de discussie zich toe op 

de wens vanuit de natuur om wveel mogelijk onge

stoord te laten ontwikkelen met veel dynamiek en op 

de wens vanuit de landbouw om de waterhuishou

ding juist te reguleren, waarbij ook de veiligheid van 

Breda gegarandeerd moet zijn. Ervan uitgaande dat 

in natte period en het natuurtechnische profiel van de 

Mark voldoet aan de eisen voor waterafvoer, zijn de 

blijvende landbouwgronden verzekerd van een vol

doende ontwatering. Dit onderdeel zal in het ont

werpplan verder worden uitgewerkt, mede op basis 

van ervaringen met hermeandering voor de Reusel 

en de Beerze in landinrichtingsprojecten. 

Het gebied omvat relatief veel bestaande natuurge

bieden en landgoederen. Hier zal het niet tot een uit

ruil van gronden komen. Vandaar het voorstel van de 

landinrichtingscommissie om aileen de toekomstige 

agrarische grondcn en de gronden die van functie 

wisselen, bij de herverkaveling van gronden te 

betrekken . 

Landbouw: de gronden van de AHS worden vol

gens AGRO ingericht: de waterhuishouding en verka

veling worden buiten de EHS zoveel mogelijk geopti

maliseerd. Te compenseren landschapselementen en 

nieuw aan te leggen elementen worden wveel 

mogelijk langs wegen en waterlopen gepland . De 

stroomgebieden van de Broekloop en de 

Strijbeeksche Beek hebben door de geringe opper-
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vlakte landbouwgebieden relatief weinig uitstroom 

van stoffen. Daar heeft herstel van het natuurlijke 

hydrologisch systeem de beste kansen. Waar win-win 

situaties mogelijk zijn, bijvoorbeeld door aanvullend 

inkomen uit natuur- en landschapsbeheer, recreatie 

of ecologische landbouw, wordt die gestimuleerd 

(zie ook plattelandsontwikkeling, par. 3.3.4). Er 

komen geen nieuwe verharde wegen. 

Natuur: hier telt het principe van 'NATUUR' en 

MMA: een zoveel mogelijk ongestoorde, spontane en 

zelfregulerende natuur binnen de EHS. Op de verwor

ven gronden in het Markdal komt grootschalige 

natuurontwikkeling. Maar de vergravingen zijn klein

schaliger dan in 'NATUUR': de overstromingsvlakte is 

kleiner en de vergravingen voor het accoladeprofiel 

van de MARK zijn geringer. Met name de hoge kos

ten voor grondverzet en -afvoer en de kosteneffecti

viteit hiervan heeft ertoe geleid dat de landinrich

tingscommissie heeft besloten tot sobere 

investeringen en alleen daar waar strikt noodzakelijk 

is . Tijdens de uitvoering zal worden bekeken of 

grootschalige vergravingen mogelijk zijn. Dit hangt 

af van, de afzetmogleijkheden van de specie. 

Behalve de stuw onder Breda, worden de stuwen in 

De Bovenmark verwijderd. De stuw onder Breda 

wordt omgebouwd en voorzien van vistrappen. Waar 

de landbouw de waterkwaliteit negatief bei"nvloedt, 

wordt landbouwwater zoveel mogelijk gescheiden 

afgevoerd in de Bovenmark of de zijbeken ervan. 

Overal worden stuwen in waterlopen opgeheven of 

passeerbaar gemaakt voor vissen. Vergeleken met de 

andere alternatieven, komen er geen of minder 

afgravingen voor de ontwikkeling van droge heide, 

natte heide, vennen en natte bossen (zie de overwe

gingen hierboven aangegeven). Faunapassages hef

fen de barrierewerking van wegen op. Ecologische 

verbindingszone's in het landbouwgebied worden 

voorzien van natte verbindingszones en retentieplek

ken . De dalen van de Strijbeeksche Beek en de 

Broekloop krijgen een afwisselende natuur met een 

kleinschalig, deels agrarisch natuurbeheer. 

La ndsch a p en recreatie: vele onderdelen uit 

'TUIN' zijn van toepassing. De inrichting van 

Daesdonk, de versterking van de landgoederen, de 

aanleg van de Heempad en het plaatsen van een 

trekpontje in de Bovenmark worden als mogelijkheid 

voor particulier initiatief in het plan opgenomen. 

Nieuwe landschapselementen komen deels langs 

wegen en waterlopen, deels op kavelgrenzen . 

Hiermee wijkt de landinrichtingscommissie af van het 

MMA. Gezien het behoud en herstel van de kwaliteit 

van het landschap, wil de landinrichtingscommissie 

tijdens de voorlichting en inspraak van het VOP/MER 

tevens een discussie voeren over het beheer en 

onderhoud van de landschapselementen. Gedacht 

kan worden aan onderhoud en beheer door met 

name instanties als SBB, gemeenten en particulieren 

natuurbeschermingsinstanties. Maar ook aan een 

combinatie van deelnemers, zoals bijvoorbeeld in 

een milieucooperatie, die gezamenlijk beheer en 

onderhoud op zich nemen. 

Het aantal maatregelen voor het landschap is enigs

zins beperkt (75% AGRO). Het landelijk gebied krijgt 

een goede recreatieve ontsluiting (aanleg dwarsver

bindingen en creeren routes). De routes in de EHS en 

het landbouwgebied worden b.v. door sloten of 

beplanting zo ingepast, dat ze het minste overlast 

bezorgen . Tevens is belangrijk dat de rust in de land

goederen behouden blijft. Nabij Breda en Ulvenhout 

komen er in het Markdal routevoorzieningen die het 

mogelijk maken van de natuur en het landschap te 

genieten . 

Milieu: uit het voorgaande voIgt, dat VOORKEUR 

voor milieu minder goed uitkomt dan het MMA en 

NATUUR, maar beter dan TUIN. De benutting van 

retentiemogelijkheden, de inrichting van de stroom

gebieden van Broekloop en Strijbeekse beek en een 

natuurlijker inrichting van de Mark, dragen daartoe 

bij. 

Met het voorgaande hebben wij als commissie onze 

voorkeur uitgesproken . Daarbij zijn een aantal aspec

ten uit de alternatieven achterwege gebleven, deels 

omdat het huidige landinrichtingsinstrumentarium 

hieraan geen of onvoldoende sturing kan geven. Wij 

willen nog eens benadrukken dat voor een goed 

functioneren van het gebied, deze randvoorwaarden

scheppende aspecten in meer of mindere mate van 

belang zijn. Aan de provincie en belanghebbende 

instanties vragen we daarom aandacht voor deze 

aspecten . Het is wenselijk dat zij hun inspanningen 

en beleid mede hierop afstellen. 

Het gaat om de volgende aspecten : 

verbetering waterkwaliteit 

ecologisering van de landbouw 

terugdringing beregening 

plattelandsontwikkeling 

verbetering van mogelijkheden grondverwer

ving 

regeling eigendom, beheer en onderhoud van 

kleine landschapselementen 

stimulering van algemene milieumaatregelen 
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Bijlage 1 

Samenstelling landinrichtingscommissie herin
richting Ulvenhout-Galder: 

P.I.A.M. van Campenhout. voorzitter 

(gemeente Alphen-Chaam) 

A.C. van de Wijngaart 

(landbouw) 

W.M.J. Rops 

(landbouw) 

L.A.J. Braspenning 

(landbouw) 

G.J. Verhoef 

(natuur) 

A.S. Verdaasdonk 
(natuur) 

lB.A. van Gestel 

(Waterschap/Hoogheemraadschap) 
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8ijlage 2 : Kernpunten uit het beleid 

SGR 
SP 
PNBP 
PWHP 
MBP 
BDM 
CZM 

CCB 

Functie/Ruimtelijke 
indeling 

Landbouw 

= Structuurschema Groene Ruimte 
= Streekplan 
= Provinciaal Natuurbeleidsplan 
= Provinciaal Waterhuishoudingplan 
= Provinciaal Milieubeleidsplan 
= Beheers en begrenzingenplan De Mark 
= Convenant Zuidelijk stroomgebied van de 
Mark 
= Convenant Chaamse Beek 

Rijk 
Provincie 
Provincie 
Provincie 
Provincie 
Provincie 
Stadsgew., gemeenten 
en waterschappen 
Provincie, gemeenten 
en waterschappen 

Nagenoeg geheel het gebied ligt binnen de ecologische hoofdstructuur. De boscomplexen en land
goederen zijn aangeduid als kerngebied. Het Markdal is aangegeven als natuurontwikkelingsgebied. 

Uitwerking EHS op provinciaal nivo: zie kaart 1 

Aanduiding GHS en AHS: zie kaart 2 

Delen van de AHS zijn aangegeven als gebieden met bijzondere ontwikkelingspotenties voor de 
vollegrondsgroenteteelt (areaaluitbreiding/structuurverbetering): zie kaart 2 

SGR-kaart 7 

BDM 

PNBP/SP 

SP 

In het algemeen is het streven gericht op verduurzaming van de bedrijfsvoering door middel van SP 
verbetering van de verkaveling en plaatselijk van de waterhuishouding. 

Uit milieu-oogpunt wordt gestreefd naar extensivering van het agrarisch grondgebruik in met name SP 

Natuur 

het dal van de Chaamse en Strijbeeksche Beek. Omschakeling naar natuurvriendelijke vormen van land-
bouw en landbouw met verbrede doelstelling worden gestimuleerd. 

Behoud, optimalisering en verdere ontwikkeling van levensgemeenschappen die karakteristiek zijn 
voor de beekdalen en de hoge zandgronden. 

BDM 

Behoud en herstel van de Chaamse beken via integraal waterbeheer. Partijen verplichtten zich een CCB 

Landschap en 
cultuurhistorie 

Recreatie 

Milieu 

Gebiedsgerichte 
aanpak 

Water 

nieuw beleid 

reeks van maatregelen te nemen . Eind '96 zijn de nog niet afgeronde onderdelen overgedragen aan de 
Streekcommissie voor het Zuidelijk Markgebied. 

Behoud en ontwikkeling van de bestaande landschappelijke structuur, met name de cultuurhistorische 
waardevolle beekdalen met aanliggende oude bouwlanden en landgoederen. 

Behoud van de landschappelijke beslotenheid. 

Behoud en versterking van de kwaliteit van de bestaande toeristisch-recreatieve voorzieningen. 
Aanleg van routestructuren en voorzieningen voor recreatief medegebruik in en rondom de bosgebie
den ten zuiden van Breda. 

Het oostelijk deel behoort tot het zogenoemde 'Integraal Voorkeursgebied Boven-Mark'. Daarmee krijgt 
het een hoge prioriteit bij de realisatie van milieubeleid. 

In overleg tussen provincie en regionale doelgroepen (Streekcommissie) wordt de specifieke problema
tiek van het Zuidelijk Markgebied opgepakt. Er wordt gestreefd naar een integra Ie aanpak met een 
optimale afstemming tussen diverse probleemvelden. 

Vasthouden van gebiedseigen water om verdroging van natuurkerngebieden tegen te gaan. 

Behoud, herstel en ontwikkeling van de beken. Aan de beken zijn de functies waternatuur, water v~~r 
de landnatuur, viswater en kanovaarwater toegekend: zie kaart 3. Bij de functie waternatuur staat 
een goede kwaliteit van water en bodem en een natuurlijke stroming en morfologie van de beek 
voorop. Bij de functie water voor de landnatuur moet daarnaast verdroging worden tegengegaan en de 
oevers natuurvriendelijk worden ingericht. Bij de functie viswater is het zaak de beek zo in te richten 
dat zich een gezonde, natuurlijke visstand kan ontwikkelen. Bij kanovaarwater is een goede kwaliteit 
van het water belangrijk. 

Naast dit bestaande beleid is er veel 'nieuw beleid', deels al vigerend, deels in ontwikkeling. Hierbij een kort 

overzicht van dit 'nieuw beleid'. 

rol overheid Voor het verbeteren van de inrichting ten behoeve van de agrarische sector wordt de rol van de 

overheid steeds meer stimulerend en faciliterend. Dat betekent dat veranderingen met name afhankelijk zijn 

van particuliere initiatieven. De verwachting is dat de gangbare landbouwsubsidies niet worden afgebouwd, 

maar worden omgebouwd. Het ministerie wil subsidies inzetten voor de vernieuwers in de agrarische sectoren 

en het landelijk gebied. 

In zekere zin acht men een trendbreuk in ontwikkeling noodzakelijk: i.p.v. 'meer en intensiever', 'anders en 

beter'. Het VOP/MER kan in dit kader bijdragen aan de meningsvorming en -verandering over het gebied rond 

Ulvenhout en Galder. 
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kaart 3 

r' zwemwater 
L kanowater 

..-..c viswater 
_ waternatuur 

waterafhankelijke landnatuur 

duurzame watervoorziening 
Dit onderwerp krijgt in o.a. de nieuwe nota water

huishouding de nodige aandacht. Streven is om de 

verschillende gebruikers van voldoende water van 

voldoende kwaliteit te voorzien, zonder dat andere 

functies daar nadeel van ondervinden. Onderdelen 

van dit beleid zijn het tegengaan van verspilling van 

water, afstemming van grondwateronttrekkingen op 

het draagvlak van het gebied en het zoe ken naar 

alternatieven voor watervoorziening, bijvoorbeeld 

een groter aandeel oppervlaktewater. 

Voorts behouden waterconservering en verbetering 

van waterkwaliteit de aandacht. 

Het watersysteem zal steeds vaker een belangrijke 

drager voor de ruimtelijke ontwikkeling worden. 

Voorts zalsprake zijn van een watersysteembenade

ring: -grond-, oppervlakte-, neerslag-, en vuilwater

huishouding worden integraal als een systeem bena

derd. 

plattelandsvernieuwing 
Onder deze verzamelnaam zijn er uitspraken als 'zoe

ken naar nieuwe economische dragers' en het ver

krijgen van 'nieuwe dynamiek'. Verder is het uit

gangspunt dat stad en platteland elkaar nodig 

hebben. Bij vernieuwing van het landelijk gebied 

denkt men aan een sociaal-economische ve rsterking, 

verbetering van de relatie stedelijk/landelijk gebied, 

vernieuwingen in het beheer van natuur, bos en 

landschap door particulieren of agrariers en natuur 

en milieu-educatie o.a . implementatie van buiten

schoolse natuur- en milieu-educatie. 

Onderwerpen die in het kader van plattelandsver

nieuwing ook extra aandacht verdienen zijn 'vrijko

mende agrarische bedrijfsgebouwen', 'agro-toeris

me', 'diffuse verstedelijking' en 'nieuwe 

landgoederen' . 
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Bijlage 3 

Methodiek planvorming 
In bijgaand schema is de werkwijze voor de planvor

ming weergegeven. Onderstaand zijn de verschillen

de stappen beschreven . 

In eerste instantie hebben we de in de richtlijnen 

beschreven planalternatieven aangescherpt en uitge

werkt tot een visie voor de functie landbouw, natuur 

en recreatie. Zo ontstond er een visie natuur veor het 

planalternatief 'Natuur', een visie landbeuw voor het 

planalternatief 'Agro' en een visie recreatie voer het 

planalternatief 'Tuin'. In de drie visies hebben we de 

potenties van het gebied verwerkt. Aan de visies ligt 

de probleemverkenning die o.a. in de Startnetitie ver

woord is ten grondslag. 

In tweede instantie hebben we binnen de planalter

natieven veer de andere functies afgeleide visies 

beschreven, passend binnen de randvoorwaarden 

van de hoofdvisie. 

De visies gaan uit van een hoofddoe lstelling voor de 

functies natuur, landbouw en recreatie. 

Hoofddoelstelling voor 'natuur' is "Versterking van 

de kenmerkende natuurwaarden van het beekdal

landschap". Hoofddoelstelling voor ' Iandbouw' is 

"Versterking van de land- en tuinbouw buiten de EHS 

met de nadruk op een duurzame bedrijfsvoering". 

Hoofddoelstelling voor recreatie is "Maximale be le

ving van natuur en landschap waarbij de cultuurhis

torie voor een belangrijke drager is van de vormge

ving van het landschap". 

De visies en de eerste uitwerkingen in maatregelen 

hebben we besproken met doelgroepen : landbou

wers, landgoedeigenaren, plaatselijke natuur- en 

milieuverenigingen en plaatselijke recreatieclubs en -

ondernemers. 

Op basis van de visie en hoofddoelstelling hebben 

we tekortkominge n gesignaleerd. Vervolgens zijn 

maatregelen voorgesteld om de tekortkomingen op 

te heffen . Tegelijkertijd is geprobeerd in te spelen op 

de wensen van andere functies. 

Een logische combinatie van maatregelen levert een 

maatregelpakket op. 

De bedachte maatregelen leverden voer een andere 

functie soms een knelpunt op. Bijvoorbeeld vernat

ting t.b.v. de natuur kan een knelpunt voor de land

bouw vormen . Deze 'secundaire knelpunten ' hebben 

we visueel in beeld gebracht (gebiedskaartjes in deel

nota's). A.d.h.v. deze knelpunten stelden we aanvul

lende compenserende of mitigerende maatregelen 

voor, zo mogelijk gei'ntegreerd met reeds bedachte 

maatregelen. Soms zijn de oorspronkelijke maatre

gelpakketten aangepast zodat de secundaire knel

punten verdwenen of in gewicht afnamen. In feite 

kun je dan spreken over een aanpassing van de eer

der toegedachte functie . 

Probleemverkenning 
(Startnotitie) 

• Hoofddoelste lling 
per functie ~ 

• Visie per fu nctie 

afgeleide visie 
~ , 

overige functies 

Doelste lli ngen 

• Tekortkomingen 
per functie 

- bijsteiien I aanvullen 
. mitigeren 

• opheffen 

• compenseren 
Maatregelpakketten 

~ 
I I maatregelen I 

secundaire 
• toets!!n knelpunten 

t Effecten per maatregel-
pakket r---

a.d.h.v. criteria 

+ rapporteren 

Effecten per alternatief 
- milieu 
- landbouw 
- natuur 
- landschap en recreatie 
- milieu 

schijven 

De effecten hebben we per maatregelpakket weerge

geven (deelnota's), en wei door te toetsen aan rand

voorwaarden/criteria die vooraf zijn vastgesteld. De 

uiteindelijke resultaten zijn in schijven weergegeven. 

De schijven kennen 4 klassen: goed, redelijk, matig 

en slecht. In de nota planvorming zijn schijven per 

functie voor een deel samengevoegd tot samenvat

tende schijven. De stap van schijf naar samenvatten

de schijf is via een multicriteria-analyse tot stand 

gekomen. 

Om aan te geven hoe reeel het hoge ambitienivo van 

'NATUUR' is hebben we naast de samenvattende 

amoebe's bij 100% EHS, ook amoebe's bij 60% EHS 

weergegeven . 

Onze beoordeling van de planalternatieven heeft 

plaatsgevonden a .d.h.v. beleidsdoelstellingen. 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
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Bijlage 4 

Communicatie 
Wij hechten veel waarde aan betrokkenheid van de 

streek bij landinrichting. Om deze betrokkenheid te 

stimuleren hebben we begin '97 met de belangrijkste 

doelgroepen in het gebied info-avonden gehouden. 

Er zijn vier doelgroepen onderscheiden: de plaatselij

ke natuur en milieu-verenigingen, de agrariers, plaat

selijke recreatieclubs- en -verenigingen en de land

goedeigenaren. Op de avonden zijn de hoofdlijnen 

van de voorgenomen plannen toegelicht, toegespitst 

op het onderwerp of de onderwerpen waarmee de 

doelgroep het meeste raakvlak heeft. De deelnemers 

aan de avond konden vervolgens hierop reageren en 

daarnaast eventuele wensen, knelpunten e.d . ken

baar maken. Hieronder zijn de belangrijkste bevin

dingen van de info-avonden weergegeven. 

De agariers wezen ons erop dat de voorbereiding van 

landinrichting al zo lang duurde, zonder dat er iets 

tastbaars gebeurt voor de landbouw. Voor natuur 

worden gronden verworven en overgedragen . Ook 

vindt er momenteel een inrichting van 12 ha EHS 

(natuurontwikkeling) plaats. 

Het Markdal zien ze als groot knelpunt voor een vlot

te afwikkeling van landinrichting. Het Markdal kan er 

volgens hun dan ook beter uitgelaten worden . 

De vertegenwoordigers van plaatselijke natuur- en 

milieuverenigingen waren het in grote lijnen eens 

met de natuurvisie en de eerste planvoorstellen . Ze 

wezen nog eens op cultuurhistorische waarden 

(Napoleonsroute, kasteel Daasdonk) . Ook de ontwik

kelingen in de waterkwaliteit van de Bovenmark vin

den ze erg bepalend voor de wijze van uitwerking 

van de plannen . 

De landgoedeigenaren kijken met enige reserve naar 

landinrichting. Slechts hier en daar is volgens hun 

een verbetering in de verkaveling en waterhuishou

ding denkbaar. Recreatief gebruik van de landgoede

ren is weI mogelijk maar weI op een extensieve 

manier en ook niet overal. Landinrichting kan moge

lijk bijdragen aan het in goede banen lei den van de 

recreatie. 

De vertegenwoordigers van de recreatieverenigingen 

pleitten voor natuurmaatregelen in en langs het 

water om de visstand te verbeteren. Stuwen moeten 

passeerbaar worden voor kanoers en vissen . Verder 

willen ze de rust in de bossen en landgoederen 

bewaren. Eventuele nieuwe routes moeten daarbui

ten gepland worden. Verder waren er losse ideeen: 

een slingertouw over een beek, een trekpontje over 

de Mark en een steiger voor gehandicapten om te 

vissen. 
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Bijlage 5 : schema maatregelenpakketten 

~J 

Functie Maatregelpakket I kosten doel-
maatregeten (x 1000) bereik 

- optimalisering verkav. 1312 -
- verbeteren ontsluiting 294 -
- bestrijd. wateroverl. 78 -=:J 

60 ha. 
- verruimen waterlopen 
- verlagen duikers 
- ptaatsen gemaal 

- bestrijd. verdroging 107 II:IIJ 
100 ha. 
- aanleggen stuwputjes 
- instell. hagere voorj.p. 
- verandiepen waterl. 

- laaglandbeek 'Agro' 1800 II:IIJ 
-verwijd.harde beschaeii. 
-aanleg.plas/dras aevers 
langs Mark en zijbeken 

-deels vistrappen i.p.v. stu-
wen 

- aantakken bestaande 
meanders Mark 

- deels amleggen fietspad 

- boslandschap van 2230 -=0 
bron en beek 
-aanlegg.hautsingels bij 
paelen 

- aanlegg.paelen in over-
hoekjes 

-aanlegg. poelen nabij 
Strijb.Heide 

-graven 1 of meer reten-

tievlakten-aanlegg. kaden 
t.b.v. scheiding water-aan-
planten bas 

il·'_)",iI:) 

Maatregelpakket I kosten doel 
maatregelen (x 1000) bereik 

- verbeteren verkav. 1312 -=:J 
- principe juiste teelt ap de 
juis!e grand 

- verbeteren ontsluit. 294 --750 m insteekweg 

- bestrijd. wateroverl. zie basl.- -=0 
(a .g .v. peilv'erhog.) sch. 
op~OO ha van bron 
. ophogen lIan gronden en beek 

- bestrijd . verdroging 424 -800 ha 

- a,,"legg_" Sluwputjes 
- instell. hogere IIoorl.p. 
- veron die pen wated. 

- laaglandbeek 5640 CIIIJ 
'Natuur' 
-verwijd.harde beschaeii. 
-aanleg.plas/dras oevers 
langs waterlopen 

-hermeandering Mark I 
Galderse Beek I Braeklaop 

-aanlegg. larse averstro-
mingsvlakten 

-aanleg vis!rap stuw 
Bieberg 

- verwijderen stuwen 

-amleggen delen fietspad 

- boslandschap van 8365 -=:J 
bron en beek 
-aanlegg.paelen in aver-
hoekjes 

-aanlegg. poelen nabij 
Strijb.Heide 

- apzetten peil waterlapen-
opheffen drainage EHS 

-aanlegg. kaden t.b.v. schei-
ding water 

- aanlegg.overstromi ng5-
vlakte 

-graven verlagingen 

-algraven HS ha natte 
gebieden 

".!lII'1 'fJ6!~Z13iU] ,.f .. ' 

Maatregelpakket I kosten doel- Maatregelpakket I kosten doel doel 
maatregelen (x 1000) bereik maatregelen (x 1000) bereik bereik 

- verbeteren verkav. 1026 -=:J - optimalisering verk. 1312 -=:J II:IIJ 
- minder kavelaanvaar-
dingswerken 

ITIII 

- bestrijd. wateroverl. 78 -=:J - bestrijd. wateroverl. 78 -=0 II:IIJ 
60 ha -ophogen van gronden 
-verruimen waterlopen -beperkl verrulmen water-
-verlagen duikers topen 
- plaatsen gemaal -ellt. gem"at 

- bestrijd. verdroging 107 II:IIJ - bestrijd. verdroging 265 -=0 II:IIJ 
100 ha ca. 400 ha 
-aanleggen stuwputjes -aan!egg.n stuwputjes 
. instell. hogere vaarj.p. -ins\eIL hogere voori.p. 
-verondiepen waterl. -verondiepen walerL 

laaglandbeek'Tuin' 2255 -=0 - laaglandbeek 4639 -=:J ~ 
-verwijd.harde beschaeii. 'VOORKEUR' 
-aanleg.plas/dras aevers -verwijd. harde beschaeii. 

langs Mark en zijbeken -aanleg. plasl dras aevers 
-deels vistrap. i.p.v. stuwen langs waterlopen 
-aantakken bestaande - hermeandering Mark! 
meanders Mark Galderse Beek! Braeklaap 

-deels amleggen fietspad met beperkt grandverzet 
-deels apgraven meanders -graven beperkte retentie-
Mark I Gald.B. vlakten 

- begrazing oevers -aanleg vistrap stuw 
- wand oeverzwaluw/ijsvogel Bieberg 

-aanlegg.kleine overstro· -verwijderen stuwen 
mingsvlakten -amleggen delen fietspad 

- boslandschap van 2535 t:lIO - boslandschap van 1733 -=0 c:o:o 
bran en beek bron en beek 
-aanlegg.hautsingels bij -aanlegg.peelen in aver-
poe len hoekjes 

-aanle<Jg.paelen in OVer- -aanlegg. paelen nabij 
hoekjes Strijb.Heide 

- aanlegg. paelen nabij - apzetten peil waterlapen 
Strijb.Heide waa, landbauwk. magelijk 

-aanlegg.stapstenen en -apheffen drainage EHS 
plasldrasstraken -aanlegg. kaden t.b.v. schei-

-algraven beekaevers ding water 
-aanlegg. kaden t.b.v. schei- -aanlegg. beperkte aver-
ding water stramingsvlakte 

- aanlegg. kleinere averstre- -graven verlagingen 
mingsvlakten - aphogen ca. 20 ha te natte 



Maatregelpakket I kosten doel- Maatregelpakket I kosten doel- Maatregelpakket I kosten doel- Maatregelpakket I kosten doel- doel-

maatregelen (X1000) bereik maatregelen (X1000) bereik ma atregelen (X1000) bereik maatregelen (X1000) bereik bereik 

-ophogen 200 ha te natte -graven verlagingen landbouwgronden 

landbouwgronden -aanplanten bos -algraven t.b.v. vematting 

-algraven t.b.v. vernatting -alg raven t.h.v. vernatting 

- Natte en droge graslan- 1835 I!II!IU - Natte en droge graslan- 2535 o::rrJ Na tte en droge graslan- 5200 ~ - Natte en droge graslan- 2535 DIIJ 
den. venn en en heide den. vennen en heide de n. vennen en heide den. vennen en heide 
-plaatselijk Elgraven voed- -plaatselijk algraven voed- - plaatselijk algraven voed- - plaaiseUJk alg"IVIln voed-
selrijke bovengrond selrijke bovengrond selrijke bovengrond se lriJke bovengrond 

-uitdiep. best.depressies - uitdiep. best.depressies - uitdiep. best.depressies - beperkt uitdiep. 
-aanleggen venpoelen - aanlegg.venpoelen -aanlegg.venpoelen be5Ldepressfe, 
-verwijd. opslag bos - baggeren Zwarte Goor I - baggeren Zwarte Goor I - beperkl aanlegg.venpol>-
-verwijd.bos langs reten- opheff.drain.invloedsgeb. opheff.drain .invloedsgeb. len 
tiebekkens - verhagen ontwat.basis -omvormen bas in heide 

-omvorm.nat bos in heide -algrav. voedselr.toplaag -algrav.vermeste bovenl. 
-omvorm.nat bas in heide -omvorm.nat bas in heide 

en opnem. in begraz.eenh .. -omvorm. akkerl.in grasl. 
-verhagen waterpeil - treff. voorzieni ng.tegen 

'" voedselrijk beekwater 

'" - verondiepen waterlopen < 
0 

beekdal 0 a 
:::l 

~ - boslandschap op arme 410 -=r:J - boslandschap op arme 880 ~ - boslandschap op arme 1860 IiIIiU - boslandschap op arme 410 ~ I!iJmD 
ro en lemige zandgr. en lemige zandgr. en lemige zandgr. en lemige zandgr. -0 
'0 - omvormen naaldbos - omvormen naaldbos -aanplanten bos - omvormen naaldbos 
iii' 
:::l -aanplant. bos Broekloop -algraven voedselr. toplaag - aanplant. bos Broekloop - aanplant. bos Broekloop 
~ -aanplanten bos -aanplant. bos Broekloop - algraven voedselr. toplaag - aanplanten bos 
m 
AI 
:::r 

~. 
:::l 

n' - ecologische infrastruc- 1850 -=0 - ecologische infrastruc- 1950 DID - eco logische infrastruc- 1900 CJICD - ecologische infrastruc- 2045 ~ ~ :::r 
~ tuur tuur tuur tuur :::l 

10 -aanlegg.verbind.zone - aanlegg.verbind.zone -aanlegg.smalle verbind. - aanlegg.verbind.zone 
C 
;:- Kerzelsche Beek (5 m) Kerzelsche Beek (25 m) zone Kerzelsche Beek (5-10 Kerzelsche Beek (5 m) 
ro 
:::l -aa n legg.plasldrasoevers - aanlegg.verbind.zone (25 m) + stapstenen - aanlegg.verbind.zone :::r 
0 binnen EH5 m) langs Gald.Beek - aan legg. plasld rasoevers (10 m) langs Gald.Beek 
~ 
C, -aanlegg. enkele. brede - behouden hautsingels. binnen EH5 - plasl drasoevers binnen 

'" houtsingels in EHS m.n. brede - algraven smalle stroken EHS a: 
~ -in GHS houtsingels niet . in GHS hautsingels niet langs MarklStrijb.8J - behouden houtsingels. 

opru;men opruimen Ch.B.lBroekI.lBav.Leij m.n. brede 
-20 m brede verbind.zone - brede verbind.zone bij -aanlegg.veel small. hout- - in GHS houtsingels niet 

bij Notsel Notsel en Heerstaaien singels in EHS en brede opruimen 
- aanlegg. 7 droge en 8 -aanlegg. 7 drage en 10 buiten EHS - brede verbind.zone bij 

natte passages natte passages -in GHS houtsingels niet Notsel 
-aanleggen 2 passages voer eprUlmen - aanleggen 7 droge en 9 
grate grazers - aanlegg. 7 droge en 8 natte passages 

natte passages - aanleggen 2 passages 
v~~r grote grazers 

- uitplaatsen bedrijv. 8go -=r::J 
t.b.v. extensivering 



- 1 bcdrijf 

• aankleden landschap 2315 -=0 - aankleden landschap 2315 !III] • aankleden landschap 2540 o::r:r::I - aankleden landschap 
-aanleggen brede bepl. -stimuleren erfbeplanting -aanleggen bepUangs - aanleggen brede bepl. 

langs wegen en waterl. -aanleggen en hersteUen wegen en waterl. langs wegen en waterL 

- stimuleren erfbeplanting kavelgrensbeplantingen - stimuleren erfbeplanting -stimuleren erfbeplanting 

-verplaatsen bepl. naar per- ~inpassen recr.voorz. exten- -aanleggen en hersteUen -aanleggen en hersteUen 

ceelsscheiding sief kavelgrensbeplantingen kavelgrensbeplantingen 

· inpassen recr.voorz. -aanlegg. dorpsnatuur bij . inpassen recr.voorz. -inpassen recr.voorz. exten-

- aanlegg. dorpsnatuur bij Galder -aanlegg. heempad siet 

Galder - aanlegg.heempad Geersbroek - aanlegg_heemtuin 

'" 
Geersbroek Geersbroek 

-.J - aanlegg_ dorpsnatuur bij 
< 
0 Galder 
0 a • bezoekerscentrum 100 ~ - bezoekerscentrum 100 !III] • bezoekerscentru m 100 o::o:l - bezoekerscentru m 100 a:r:o ITIIJ 
:::J 

~ Daesdonk Daesdonk Daesdonk Daesdonk 
(D -inrichten centrum -inrichten centrum -inrichten centrum -inrichten centrum 
-0 
-0 - versterken landgoed -versterken landgoed - versterken landgoed -versterken landgoed 
ii> 
:::J -aanlegg. recr.voorz. -aanlegg. recr.VDorz. -aanlegg. recr.voorz. -aanlegg. recr.voorz. 

~ 
m 

- versterken landgoede- co:o - versterken landgoede- o::r:o - versterken landgoede- DID - versterken landgoede-'" 570 570 570 570 ITID ~ 
~ ren ren ren 
~ ren 
5- - hersteU.struct.beplanting - herstell.struct.beplanting - herstell.struct.beplanting - hersteU.struct.beplanting 
:::l. 

" - aanlegg. eenvoudige recr. . aanlegg. eenvoudige recr. - aanlegg. eenvoudige recr. -aanlegg. eenvoudige recr. 
~ voorzieningen voorzienlngen voorzieningen voorzieningen 5' 

LO 

C 
• recreatie(paden) ;:- 957 !111M • recreatie(paden) 957 !IIIIiD recreatie(paden) 972 DID - recreatie(paden) 972 ~ iiIIJ 

ro 
-aanlegg.paden/routes in -"anlegg.paden/routes In -aanlegg.padenlroutes in - aanlegg_padenlroutes in OJ 

~ 
0 AHS op bestaande paden AHS op best .. a nde pade" AHS op bestaande paden AHS op bestaande paden 
c 
t; -aanlegg_paden/routes in -aanlegg_paden/roules in - aanlegg_paden/routes in -aanlegg_paden/routes in 

'" GHS en in EHS GHS en rand EHS GHS en luwe plekk_ EHS GHS en rand EHS 
a: 

- aanlegg. eenvoud.voorz: -aanl"99_ eenvoud_voorz: -aanlegg. eenvoud_voorz: -aanlegg_ eenvoud .voorz: 
~ 

p-plaats/bank/picknicktaf I p-plaatsibankiplcknicl<tal I p-plaats/bank/picknicktaf I p-plaats/bank/picknicktaf I 

info-bord lnfo·bom info-bord info-bord 

- routes bewegwijzeren van- - routes bewegwijzeren van-

uit Breda uit Breda 

-aanlegg. voetveer Mark -aanlegg_ voetveer Mark 

• kanovoorzieningen 30 m::o - kanovoorzieningen 5 ~ • kanovoorzieningen 30 IiIiI!!IJ - kanovoorzieningen 5 IiITIJ !£II] 

-aanlegg. eenvoudige voor- -aanlegg, eenvoudige VDer- - aanlegg. eenvoudige VDar- -aanlegg. eenvoudige voor-

zieningen kanoen op de zieningen kanoen op de zieningen kanoen op de zieningen kanoen op de 

Mark Mark buiten natuurloc. Mark Mark buiten natuurloc. 

- medefinanciering kana- - medefinanciering kana-

oefenterr. langs Mark oefenterr. langs Mark 

-aanlegg _ kano-goten tpv -aanlegg_ kano-goten tpv 

stuwen stuwen 

• visvoorzieningen 32 0:0::1 - visvoorzieningen 32 IiI!OCIJ - visvoorzieningen 32 DID • visvoorzieningen 32 ~ Iii!IIIIJ 
-aanlegg_ eenvoudige voor- - beperkt aanleggen een- -aanlegg. eenvoudige voar- - beperkt aanleggen een-

zieningen: p-plaatsl visstei- voud. voorzieningen: p- zieningen: p-plaatsl visstei- voud. voorzieningen: p-

ger minder-validen plaatsl vissteig_ minder- ger minder-validen ptaats/ vissteig. minder-

validen buiten natuurloc. validen buiten natuurloc. 

• plattelandsvernieuwing P_M_ - plattelandsvernieuwing P_M_ • plattelandsvernieuwing P_M_ • plattelandsvernieuwing P_M _ 
- informatieverstrekking - informatieverstrekking - informatieverstrekking - informatieverstrekking 
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