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Voorwoord

Voor u ligt de projectnota-plus voor 'de Leijen'. Het gebied
de Leljen ligt gtobaal tussen Tílburg, Boxtel, Vught, de
Kampina en de Loonse en Drunense Duinen. Het is een
gebied met vele kwaliteiten. Het is er fraai wonen, de iand~
bouw is goed ontwikkeld, er zijn veel mogelijkheden voor
recreatie. er is een sterke toeristische sector en waarde-
volle natuur en lraaíe landschappen zijn nog steeds aan-
wezIg. Het gebied heeft echter ook de nodIge knelpun-
ten. Het intensieve gebruik voor wonen, werken en
recreeren maak1 een herinrichting van het gebied noodza-
kelijk om ervoor te zorgen dat de verschHlende functies
zich -rekening houdend met elkaar- weer optimaal kunnen
ontwikkelen.

In het streekplan is de gewenste duurzame ruimtelijke
ontwikkeling op hoofdlijnen geschetst. De ontwikkeling

wordt ondersteund vanuit het water- en mileubeleid.
Landinric!1ling is een belangrijk instrument om de noodza-
kelijke herinrichting tot stand te brengen. De projectnota is
de formele start voor de planvorrning in het kader van de
landinrichtingsweL Oe project nota is dus puur bedoeld als
kader VOOr de uítvoering van beleid. Voor b.V. het waterbe-
heersplan en het bestemmingsplan blijven het provinciaal
walerhuíshoudirigsplan respectievelijk het streekplan het
kader. Wel zal in de praktijk op basis van onderling over-
leg vaak een afstemming plaatsvinden tussen hel land-
inrichtingsplan, bestemmingsplan en waterbeheersplan.

Op dit nioinent bestaat er nog geen duidelijkheid over de
uitwerking van de reconstructie van het landelijk gebied
als gevolg van de herstructurering van de varkens-
houderij. Zodra die duidelíjkheld er is zullen wij In overleg
met de streek- en landinrichtingscommissjes bepalen hoe
de lopende projecten kunnen bijdragen aan de uitvoering
van de reconstructie.

Naast landinrichting zijn er vele andere instrumenten die
ingezet kunnen worden om het beleid lot uítvoerìng te
brengen. De phJS van deze projectnota is bedoeld om via
een samenhangende inzet van de beschikbare middelen
de inrichting van het gebied zo snel mogeliík aan te pas-
sen aan de eisen voor de verschillende functies en de
draagkrachl van ;iel gebied.
Om dJ! vßrnjouwingsproces tot siand te brengen is een
Slreekcomrnissie t)enoemd bestaande uil vertegenwoor-
digers van de maatschappelijke organisaties in høt
gebied. De projectnota~pius is te beschouwen als de taak-
stelling voor deze Streekcommissie. Vanwege het belang
van een sament1angende aanpak Jungeert de Streekcom~

missie tevens als landinrichtingscommissie in de zin van
de landinrichtingswet.
Het opstellen van een project nota Is een taak voor het pro-
vinciaal bestuur. Oindat wij een breed draagvlak voor de
taakstellng belangrijk achten voor het succes van het ver"

nieuwingsproces is over de projectnota-pJus uitvoerig
overteg gevoerd met de betrokken maatschappelijke
organisaties.

Wij wensen de Streekcommissie veel succes bij de uitvoe-
ring van het vernieuwingsproces en zullen haar daarbij
waar nodig van harte ondersteunen.

Het college van Gedepuleerde Slaten voor Noord-
Brabant, 25 augustus 1998



Inhoudsopgave

Samenvatting

Inleiding
i 1 Aanü:ddinq voor (je prOj0Cinota

i .:¿ f)ot,itie van de projectnota

2 Plangebìed
2, f Karakteristiek

?2 BeGrenzinG

3 T oekornslperspeclief
3. j t:::;sC!,G ~;troorn

32 Zandieij
J.J H(~lv;)irts Broek

3.4 i\kk8t$
3_~) ZW;J!I)ù'f;nounders e,o.

4 Gebiedsgerichte doelstellingen
,t 1 Essd1e stroom
i¡.2 Z::wdlòij

,L~ Helvoirts broek

'1A Akkot'$

,l.:) Zwaiuwnnbwnders fU).

5 Uitvoering
:), i AanleidinG
b.) OnJanisa!iostructuur

::,:) Tv,(ü "DOren

:),3, i H(~t iandínrichtíng::;pìan

5.32 lnitiatíew)I uit de streük
5,4 Oe aL-veging

S.S De praktijk
::.D BesC!iikb¡:lfe instrumenten

6 Ml i ì ()U~ E fi0 c tr¡~ppo rtag €I

G, t AiWn,aliøvön
G.2 EHecten
6J Veigelijkinq van de diternMievün

Toelìchtlng

Bijlagen
1 PrO(;mjUri,~ iandimici11ing en \,1jfieu,,;:ikcirapport¡ìge
") GüI)luíkw aJkoninocn en ¡)()grippen

3 Overzicht van felevani rijk$.- en f)r'ovinci.aa¡ ()deid
"~ 81,zonclel(; overieg,iertJafjden
S Ovø¡-i¡yi pinrinun Ilel een relatie de proj8C!rìota-plus ~)2

G Noldie bas,rsinrichhn9 !;:~nd- en hiinbouw

5

7

;-

7

9
9

10

tt
12
12

13
13
13

15

15
16

18

19
20

23
23
23
2ct
25
25
25
26
26

29
29
30
31

33

47
"":1

48
'.19

61

5J

Kaarten:
Plankaart 1 Ruimtelijke Hoojds¡ructlJ~H

Plankaart 2 INaterliliishouding
Ptankaart 3 MilielJkaart
Kaart 4 Geb¡e(jenb0lt~icj

K;:lIr't 5 Inventarisatie toe-rìstisdHucreatìove bedrijvighei(J
Piankaan 6 Begrenzing Ëcologische Hookistruc(uur VOOI

¡iet deølgebied "Oe Zamileij"

:3



Samenvattng

De Lf~ijen ligt gkìbaal lussen de provinciale weg Tilburg-
Loon op Zand, de zuidelijke rand van de Loonse en Dru-
n01150 Duinen. het Afwateringskanaal 's-Herlogenbosch~
Dron..qülen (Dronge!üns Kanaal) en de spoorlijnen Vughl-
8oxtel..Tilburo (zie kaart A). Het gebied beslaat ruim
12,000 ha. en is te karakteriseren ais het relatiül rustíqe
ç¡roene agrarische middøngebied ¡n een ring van vcrstc-
dø!ijking,

Voor (je Qebieden de L.eíjen-Oos! en de Leijen.-West zijn ìn
1986 door de N.C.8...afdeiingen in tiet gebied aanvragen
inqcdiend voor fandinrichling. !n maart 1989 en 1990 heb~
bEHl Provinciale Sla.len besloten om de Leíjen-Oost en de
L.oijen-West voor to dranen voor rwl voorbere¡din9s~
schema landinrichtìnç¡. Deze voorstellen zijn door de
ministN van LandtJouw, Naíuurbelieer en Vissøríj overge-
nomen, Als vorm van landinrichting is gekozen voor dø
herinricÍ1iing, Dit be!okent (jat het project een l1reöe doei-
sleHìnq heeft en fìül provinciaal bestuur het öøsluit toi uit..
voerinq neemt op basis van iiet plan dat door (je Streok-
coml"nissie is vorbereìd. In de projeclnola worden de
Leì¡en Oost.. en \!J(~$t als één qebied 'de Leijeil

¡)8schouwd.

Bij de start van e'(!n lancjinríc!i!íngsproject is een project-
nota een vereiste. ln de projecUiOta is hei rijks- en provin-
ciaal ruinìtelik., ¡rij¡¡eu~, wa!er. (.' natuurbeleid oebieds-

uericht beschreven. De prGjodnota is hel kader voor do
iniot van het landinrichlinq on de taakstelling voor de
landinr¡chtinoscommissie. Voor de Leijen zal de Streek~
commissie voor hot gebiedenbeleid (PIG/NUBL) ook
I;indínrichtingscornmissie zijn. Voor bes!emmìngsplan-
nen, øn ¡)¡~1 watertietH:BrSplan blijven i1et streekplan res--

pectjü\ifdijk het provinciaal waterhuishoudinQsplan het
kader. In de praktijk ia! \mak sprake zijn van een önder-
!inqo dfsternrning op l:Msis van overleg.

Do projeclnola voor de L.eíjen heelt een 'PllJS' gokregen
onìdat naasllandinrichlino noq andere inslrurnenten
beschikbaar zijn vOor do uitvoering van het beleid, De plus
sk.1zd bovendìf'Tì op de extra aandachl die in de project-
llO!a is be-sieed aan he! proces van de ui!voerinn. lnii¡atie~
ven ui! hi:~l krijOün nJast de norflli.lie planvorming

een beianGrijke roi IJij de- uitvoering van beleid in de Leijon.
In hot proces is V(;el aandacht VOM de comrnunìcatfe inøt
i1ü! qobied.

Ollcial hei li::ndinrichlinnsplOjecl de Leijen mor-plicht in is

funqoürt de ,Ol'ojecfnola ¡¡wens als startnotilie vOOr (Je

irier. in hot kader van de mer zijn drie al1ernatieven glo-
baal beschreven. In 'Ruimte voor natuur en milieu' is hel
meest milieuvriendelijke alternatief uitgewerkt In 'Brui-
send 11art van BrabanC slaat de economìsche ontwikke-
(ing van dø Leijen voorop. Het derde alternatief gaat uil
van (ie autonome ontwikkeling. Voor aUe drie alternatie-
V(~n gøldl (k'll het vastgeste!dø beleid de grenzen van do
ilrogelijkheden bepaalt,

Voor do duidelijkheid is hel gebied bij de beschrijving van
het toekomstperspectief en de geL)¡edsgerichte dooisiel.
linDcn opqeknipt in 5 deelgebieden. Hel gaat om de
gebieden de Essche Stroom, de Zandleij, het HeJvoirts
broek, de Akkers en de Zwaluwen bunders e"o. (zie kaar!
¡. pag ??),

In h(:1 qebìt:\1 van de Essclie stroom '.vorden belangrijke
nieuwe natuurgebieden ontwikKeld, vooral langs de
Essche Stroom, de Kleine Aa en het Srnalwater.
Voor de lancH)üuw zal worden qcwerk1 aan verbelering
van de productíe-ornstandioheden en verlaging van do
milieubelasting van de rundveofloudorij, de intensievø
veehou(jerij bij Esch en Boxlel en enkele voHegrondstuin~
bouwbedrijven.
Verde-r wordt gestreefd naar vedaging van de milelibejas~
tinq, verbetering van de mogelijkheden voor recrcatii'. øn
beperking van het sluipverkeer.

In de Zandleij worden de nal uurqobieden Loonso on Dru-
nense Duinen, de Brand en de Oude en de Nieuwe Tiend
\.ìtgebreid. Belangrìjke rniiieu~ en hydrologische knelpun-
ten iullen worden aangepakt
Oe produètie-ornslandjgheden voor de aanwezinè melk-
veeholiôedì en akkerbouw worden verbeterd. De aanweA

ziQe natuur~ en landschappelijke waarden stellen wel
grønien aan de verbeleringsmoqclijkheden. Een deel van

de bedrijvon in de Zandleíj kan aanvullende inkomsten
halen uH bijvoorbeeld natuUl- øn landschapsondertioud,
recreatìe en toerisme en oversct1akeling naar een biolog¡~

SCliE' productiewijze. Voor de intensieve veehouderij lig-
qend(~ onl\Nikkelingsmogeli¡kheden vooral op alstand van

de Duinen,

Oen do kWütsbare natuurgebiü-ijen te ontzien en voor de
ontw'ikkeiing van de eigen sector is een goede zonering
voor toørisme en recreatie belangrijk. De contlmùteit van
de loeristisd1-recreatieve bedrijvigheid dient daarbij te
worden gewaarborgd.

5



Het Helvoirts Broek zal zich ontwikkelen tot een karakie-
ris-Iiek beekdatlandschap. Langs de Oude Ley zal een
combinatie ontstaan van natuurbeheer en g(ondgebon~

den landbouw. De melkveehouderIj heeft goede ontwikke-
lingsmogelIjkheden vooral bij de Belvert en Overeind (bIj
Esch). Voor de intensieve veehouderIj wordt de ontsluiling
verbeterd.
Behoud van de karakteristieke botle Belverse Akkers Is
belangrIjk voor de kwaliteIt van het tandschap. Nabii de
Vughtse HoevenlBergenhuizen zullen de mogelijkheden
voor recreatie worden verbeterd.

De Akkers is een sterk agrarisch gebied. De prOductie-
omstandigheden voor de veehouderij en boomteert zullen
worden verbeterd. Van de boomteelt wordt verwacht dat
de mllieubelastíng de komende jaren flink zal afnemen.
Het autoverkeer wordt zoveel mogefijk gebundeld op
daarvoor bestemde wegen. De voorzieningen vOor
recreatief en utilitair iletsverkeer worden geoplimallseerd.

Het deelgebIed Zwaluwenbunders e.o. zal door de ver-
sledelijklng vanuIt Tilburg en BerKel-Enschot ingrijpend
van karakter v~randarerl, Gestreeld wordt naar een zorg.
vuldige ruimtelijke, míleu-hygiënlsche en hydrotogische
vormgevIng ven de stedelijke ontwIkkelingen.
landinrichting en andere instrumenten kunnen biìdragen
aan een samenhangende ontwikkeling van de nieuwe sté~
deliJke uitbreidingen en het aangrenzende tendeiIjk
gebied tot een fraaI en evenwichtig sladslendschap.
Natuufw en bosgebieden, sportterreinen, recreatieve voor-
zieningen elc. geven dit landsChap vorm en inhoud.
In dit deelgebied zal ook in de toekomst het accent liggen
op grondgeboriden vormen van land~ en tuinbouw, In het
gebied tussen Berkel-Enschot en Oisterwijk zullen naast
rundvee bedrijven ook intensieve veehouderij bedrijven
zich goed Kunnen ontwIkkelen. De oniwlkkelingsmogeliik-
heden worden wel begrensd door de stedelijke ulfbreidin-
gen. Dit biedt echter ook kansen voor aanvullende inkom-
sten uit een neventak_
Waardevolle natuurgebieden zuilen zich vooral ontwikke-
len langs de Voorsle Stroom. Hel beeKdal vormt een
belangrijke schakel tussen de Oude en Poppelse Leií en
de Essche Stroom. Ten noordoasien van TiIbUfg zal
gewerkt worden aan ecologische verbinding van de aan-
wezige poelen, Bovendien zal eert verbinding worden
gelegd naar de Brand.
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Inleiding

1,1 Aanleiding voor de projectnota

Voor de QObieden de Leijen.-Oosl en de Leijen-Wüst iijn in
19B6 do~)r de N.C.8.-afdelingen in het gøbied verzoeken
ingediend om ian(jinrichtirig. In hun vergaderingen van
maari 1989 en 1990 hebben Provinciale Staten besloten
oni (jO: respectievelijke gebieden (je Leijen-Gos! en de
Leijen-West voor te dragen voor plaatsing op het voorbe-
re¡(jinrJssc~lerna landinricrilìng. Deze voorstellen zijn door
(j(~ minister van Landbouw, Natuurbeheor en Visserij ovor~

9í?r1onicn. Als vorm van landiníÍchting is gekozen voor de
¡ìerinricfilirlG.

In he! kader van (je voorsteHen voor PIEILlising op ¡1Ot voor.
bereidingsscl¡f:m,a iancìinrichling 1988 werd dOOf Provin-
ciale Staien opdracht gegeven orn voor genoemde 98bie-
den een uìlwørkingsplan van t'wl streøkplan in
voort)ereiding te nümen, vooruitlopend op het iandimich-
iingsproject. Do stadsregionale uitwúrkin9spfannen
(SRUP's) en cJe vastn8.ste¡de t)8prenzing van de ecologi-
sche l'oofdstn.!luur geven echter al veel dukjelijklieid
OVN de Ç)0wonsiü ruimtelíjke ontwikkeling in de Luìjen.
Bij de vastsl(~lJing van de ontwerp partiële herziening van
riel streekplan (joor het provinciaal tiesluur (25 maar!
Hl9lj is dan ook L)(;s!olen orn geen streekplanuilwerkJng
V(ìOr de Leijen op to stellen. In de r)rojecinota is in beiang-

rijke male gøl)fuik qernaakt van dü teksten van de con-
ceptstreekplanui:wf:Hkjnq, die jn overleg rnet vertegen*
woori:ìqers van lalljboLJw-, rnHieu- natuur*, en recreatie
en loerìsme"'ofqanisalies, gemeenten en waterschappen
is opgesteld. Mo! do voorlíggendø projec1nota kan op
korte ierniijn do stap gezet worden naaf de uitvoering van
b(;leicJ. De lancíìnr¡chtingsprojecten de Le¡jeJl~Oost en
"Wt~st iuHen daarbij als één project worden beschouwd.

1,2 Positie van de projectnota

Het vastgesteldo ri¡ks~ en provínciaa¡ ruirnteiìjk water..,
nii1ieu* en natuur!JOieid is hel uitgannspunt vOOr de pro~
jnctnota. In voorJi9gendo projoctnc\!a is !let beleid
qebiodsqericlil ueconcretisecrd en op elkaar afgestemd.
De t'(Nat dus geen nieuw bell.:.io. De project-
nola paai eek niet in op het beleid van g(~meen18nt 'N¡:iter-
~,;ci1dppen etc. Wel is hel van belanq (:lat de S!io(~kconì'

rniss¡e bij de concrote uitvoodnq van beleid zorg draagt
voor een qoodü: aJstüriming. Functiewijzigingen en niaai-

1

regelen in het kader van landinrich1ìnn dienen te passen
binnen hei bestemrníngsplan van de betreHemje
gemeente. Het streekplan is en bliìft ht:I kader voor zowel
de proíoclnota als het besienimin9splan waarbij ieder
plan een oígen functie heeft De projectnota doet b.v. qeen
uitspraken over het vesligíngsbeleid. ln do praktijk is door
een flaUwe samenwerking van de fandínrichtíngsccmrnis-
sìe en gemeente vaak sprake van een wlsselwerkìng tus-
sen het bestemmingsplan en tlet landinrichUngsplan. Het-
zclldo geleit voor het waterbeheerp!;:.in en de keur van hot
waterschap. Ook is er in de praktijk gedumnde de pJanvor-
ming regelmatig overleg tussen de cOflrnissie en het pro~
vinciaal bèstuur over eventuele knelpunten bij de vertaiinq
van be!ürrj in concrete uitvoeringsmaalregelen.

De projectnota is een 1)f;lan\Jrijk kader voor (je inzet van
hel landinrichlinnsinstrumcntarium. Omdat de L.eijen als
herinrichting in het kader van de landimíchlìngswet is aan..
geduid is het verplicht om ,¡oor het project een MHiøu-
eHecirapportage (MEH) op te stellen. Voorliggende pm-
jectnot3 fungeert daarom tevens als stsrinotitie vOQr de
MEn.

ln de Vkirde Nota Ruimtelijke Ordening (V1NO/-VINEX) is
de rcqio Midden..ßrabant waar de Le¡jen~Oost en -West in

ligQün, aangeduid als NU/ROM gebied (kattrt 4). Dit bete,
kent (jal er extra rnidde!en beschikbaar zijn voOr de uitwer.,
king en uitvoering van het ruimtelijk en rT¡iHeuoeleid. In hel

Strucluurscheina Groene Ruimte is de Meierìj (kaarlol)
aangeduid als Waardevol Cultuurlandsc!1i:p. Het doel van
het WeL-beleid is: BolìolJd en versterking van de
gøbiedsspecifieke kwaHleìten in de waardevolle cu!1uur-

iandschappen in sarnenhaflg met een duurzame land- en
tuinbouw en bosbouw. wei de Meierij \1(111 samen met het
provinciale Integraal Voorkeursgebied do Meierij. Dal
betekenl dat het gebied prioriteit heefl bij de sanieiihan~
gende uJtvoørinn van ruirnleHjk milieu-, water. en seclor-
belekl.

Bovenstaande heeJì or ioø geieì(j dat er nìet een reguliøre
projectnota maar een projoctnola-plus voor de Leijen is
opqøstøld. De plus van de projectnota nooft aan dal do
uilvoerìl\Ç)sparagraat naast landinrichlìno ook i'.ndere
insirurnenlèn bevat zoals BGtv1, NUBL; WCL, GoGENo
etc.. Breder dan een normale projectnoia zal de project,
nülEl"plus -,samen met het geb¡ei:.sperspøcl ìe! WeL de
fv1øierij en het Plan van Aanpak NUBL- het !neerjariq
inhou(ü;!ijk kader vorrf¡en voor uitvoering Vi.Hl beleid in de
l.üijen.
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De project nota vormt de taakstellng VOOr de Streekcom.
missie die verantwoordelijk wordt voor de uilvoerlng van
beleid in de Leijen. BInnen dIe taakstelling dIent formeel
een onderscheid te worden gemaakt. De inrichtingsvraag~
stukken die met landinrichting kunnen worden opgelost
dIenen terug te komen in één of meerdere (deet)landln-
richtingsptan(nen), tenzIj de vraagstukken op een andere
wijze vla deelprojecten reeds zijn opgetost. Voor de ove-
rige doelsteilngen geldt dat de Streekcommissie
gevraagd wordt met de beschIkbare instrumenten een
maxImale bijdrage te leveren aan de geformuleerde doel-
stellingen. De ervaring van O.a. NUBL, WeL en de Per-
spectievennola Land- en TuInbouw leert dat overheden en
maalschappelijke organIsaties door samenwerking goede
resultaten kunnen behalen.

De plus heelt bovendien betrekking op de beschrijving
van het proces voor de uitvoering van beleid in de Leijen.
In hoofdstuk 5 worden twee sporen beschreven. Het inte-
grale spoor dat vla een tandlnrichtíngsplan teldt tot de uit-
voeríng van beleid. In het andere spoor wordt optímaat
gebruik gemaakt van de initíatíeven uit het gebied om te
komen tot de uItvoering van beteld. Het Is de uItdaging
voor de Streekcommissie om op een effectieve manier
beide sporen te benutten en waar nodig te initiëren, stimu-
leren en begeleiden. De beschreven 'interactieve planvor-
ming' is daarbij een belangrijk hulpmiddeL. Een ultvoerìger
beschriíving van de taken, bevoegdheden en verantwoor-
delijkheden van de Streekcommissie is opgenomen ín
hoofdstuk 5.

De projectnota~plus sluit aan bij het 'raamplan' zoals dat
bIj de 'herijking landinrichting' is ontwikkeld door het
ministerie van lNV, ¡PO en OlG. Oe Streekcommissie
wordt uilgenodigd om waar moge-hjk gebruik te maken
van de resultaten van de 'herijking landinrichting'.

Leeswijzer

Na deze inleiding volgt in hoofdstuk 2 een korte karakte-
rístíek van het gebied. Daarna wordt In hoofdstuk 3 een
toekomstbeeld geschetst. Vanwege het overzicht en de
herkenbaarheid is de Leijen daarbij opgesplItst in de deel-
gebieden Essche Stroom, de Zandlelj, Hetvoirts broek, de
Akkers, en Zwatuwenbunders e.o. (overgang Slad-Land
bIj Tilburg) (zie kaart A). De gebIedsgerIchte doelstelhn-
gen in hoofdstuk 4 vormen de basis voor de uitvoering.
Hoofdstuk 5 is bedoetd als handreIking aan de Sfreek-
commissie voor de uitvoering van de taakstellng zoals die
in de voorgaande hoofdstukken Is beschreven. Tenslotte
wordt in hooldstuk 6 ingegaan op de miheu-eftectrappor-
tage die voor de Leijen zal worden opgesteld.
Daarnaas! bestaat de projectnota uit een aantal kaarten.
De ruimtelijke hoofdstructuur zoals die is af te leiden uit
het streekplan en de Stadsregionale Uitwerkingsplannen
(SRUP's) Is weergegeven op plank-aart 1. Op plankaart 2
zijn de waterhuishoudkundige kwalite¡ien en functies
weergegeven. Oe Milieukaart (plankaart 3) geeft inzicht in
de belangrijkste miteuthema'.. Op kaart 4 is het gebie-
den beleid van rijk en provincie weergegeven. Kaart 5
geeft een beeld van de aanwezige toer¡stisch~recreatieve

bedrijvigheid. De vastgestelde begrenzing van de ecologi-
sche hoofdstructuur is als kaart 6 toegevoøgd aan de
projectnota-plus.

In de toelichting wordt nader ingegaan op de huidige knel~
punten, de hoofdlIjnen van het beleidskader voor de pro-
jectnota-plus, de voorgestane zonering VOor de recrealìe

en toerísme, de toekomstige ontwikkeling van de agrari~
sche secfor en de landschappelijke structuur. Ook is een
toelichting gegeven op de bronnen en de status van de
verschillende kaarten.
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Plangebied

2,1 Karakteristiek

Het plangobied ligt gIOI)(131 tussen de provinciale weg
Tìlburg~Loon op Zand, de :wideiijke rand van de Loonse
en Drunens:e Duinen, riet Alwateringskanaal 's-Heriogen-
bosct'i-Drongelen (Dronoelens Kanaai) en de spoorlijnen
Vughl-Boxlol-Tilburg (zic kaart A). Het gebied beslaai
12.150 ha, en is te karakteriseren als het relatief rustige
groen(\ agrarische rnkJdenr;ebied binnen een ring van ver*
s!ecJe!ijking besiaandø uit de grote bevolkingsconcentm-
ties van Til-burg en 's"Hertogenbosch en de kernen
Vught, NieuwkuijklVlìjmon, Drunen, Waalwijk, Kaatsheu-
vül, Loon op Zand, O¡stërwijk en BoxteL. Het gebied heelt

een çirotè ecû!ogische en economische potentie, Een
duurzame flJÎrnielijke inrichting is juist dan van belang om
ervoor Ie zorgen dat functies elkaar zoveel inogehjk ver-
sterken en zo weinig morielijk beconcurreren, Landinrich-
ting in conìl)inatie n,et andere instrumenien biedt kansen
01'1"1 die duurzarne ruimtoljjke structuur actief vorm te

qeven, Het voorbeeld van de 'lekkende stad' in Tilburg
Noord~Oost laat zien hoc dat in (je praktijk vertaald kan
worden. Het is ook een uitdaging om de koopkracht van
de stad te benutten voor een duuriani8 concurreremje
inrichting (b.V. biologische landbouw, verkoop van streek.
producten, recreatie (als hoofd- of neventak) etc.

KaJ:" A" P,:i:"gi:öied de LeijBn
(,~",."".

''''''l¡''''~
GE ZÁ-'iG, ,:i

"'..".,,,,,"

"',,~~""

2

Het gebied !ígt in de Centrale Brabantse Slenk. Hel wordt
begrensd dOOf twee van oost naar west lopende dekzand-
ruggen met daar tussenin een lemìge dek.iandvlakte. Op
de noordelijke dekzand rug liggen de stuifduinencom-
plexen van de Loonse en O(unense Duinen. Op de iuide-
¡¡jkc rug liggen !let Oìslerwìjkse vennengeb¡ed en hoi t1ëi-
degebied de Karnpina.ln de dekzandvlakte heeft zich een
aantal bee-kdalen licht ingesneden, waardoor het gebied
op nHIuurlijke wijze afwatert. Het zuidoostelijk deel van
hei gebied ",..atert af via het bekenstelsel van de Doinrnèl.
Het noordwestelijk deel watert af via 11et stelsel van (je
qeqraven Leijen. De waterscheiding ligt globaal op de lijn
T'bu rg- Haaren~Esch.

De bøekdalen LIjn veelal ocologisch, morfologisch en
landschappelijk zeer waardevoL. Door de n09 aanwozige
biotischø en abío!ischø waarden en potenties zijn deze
beekdalen zeer geschikt voor natuurontwikkeling en als
verbindingszone tussen de natuurgebieden op de dok"

zandruggen. Ook de overqangszones tussen de dekzdncj-
ruggen en (je dekzandviakIe bieden goede mogelijk.
heden voor naluurontwikkeling. Op de hogere delen van
de dekzandvlak1e heeft zich vanouds de bewoning gocon~
ccntreerd. De oude akkercornplexen lìggen ook op deze

hogere delen.

HU.',Oifi!S
(\ROEK

rW\

9



Dø toeristische on n:crea¡¡8V(~ kvvaliieJt van het

\vordt vooral bepaald door hoi kleinschalìqe en afwis"
seiünde landschap, (je rijke Cuituurhisiorie en (ia natuur~
hjke waarden en potenties, In het gebj(~d is een grote
diversiteit fldn toeristisch-recreaiieve voorzieningen te
vinden, die door zowel de lokale bevolking als verölij(s"
reçrøanten worden gebruikt Vorder is. in het hele gebied
sprake van recreatief ,nedegebruik. Hel toerisme is BBn
belangrijke 0conotYiísche fador voor het landelijk Çjøbied
in de Leijen, Dø econoinischü betekenis van de sector
bedraHgt jaarhjks alleen al voor de ondernemers in de
dire,c!l:: orligevinç¡ van de Loonse en DrunensH Duinen
ongøveer i 22 mln (Ruimto voor recreat1e, Kamer van
Koophandel, april 1997). Van de Leijen aJs !oiaal zijn geen
cijlers bøkencL Aangenornen mag worden dal de beteke-
nis vat) hel overige gcbìorj (¡(¡cl. O¡slürwíjks vennen
gebíed) ook aanzienlijk is. ¡-(aart 5 ín de bijlage geeft een
overziclit van de aanwezige toeristisch-recreatieve bodrij¥
vigheJd in de Leijon en de nabije omgeving. In de loeHch~
iíng: is een visie 0P90nomen voor een zonering van
recrealle en toerisme in de Leijen.

De cultuLJrgrond is groten(j()(,;ls in gebruik bij de landbouw
Eiis Wt.iSland ct niai:s!and, Het iwaarÚ3punt van dl" bedr!j
viqhøìd liqt öij de r-neikveehouder¡j. Daarnaast is de inieri-
síøveveehoucierij van beiang in lokale concentraties. In de
cj¡l19üvinq van Haamn, Udenhout en Oisterwijk komen
'led bCìomkwekørijøn voor. Tussen de Loonse en Dru-
nenSB Duínc,n ø(ì het Dronç;efons KananI l'wef1 de akker-
öouw ziel) oníwikkøld, De drtìeidsopbrengst van de pri"
maire sector in de Leijen beloopt jaarlijks ongeveer í sa
rnln. (schatting o.b,v. LEi mø(j. 446, De land" en tuinbouw
in de Leijen,i9ß9). f=ìecûn( hebben de boorniee1t en de

wasiodonteült zicl'" stt"'rk ontwikkeld VJat heeft bìjgødra-
qen aan de hoge 9rond(Jruk in de leijen. De ontwíkkeling
naar coníainerleell in (je boornteüit roept voor!s de nodige
planOlOGische vragen op. In (je loel¡chtinq is een visie
opgenomen op de ontwikküling van de agrarische soctOr
in (j(~ L.eijen~

Uii voorgaande cijfers ¡¡iaG duidelijk zijn dat öe land~ en
tuinbouw en recroatìe en toerisrne ook oen belanc¡rij..ke
sociale belekenìs hebben VOor de Leijon.
De stedÆdijke invloed op het gebied is groot en neern! nog
s-Ì(;,eds tOB door de verSWdBiijkìng van ¡nel name steden
ah Tilt)urg, VUGht en BoxteL Do liGging van o'ezô steden in
f'iot "qroon" bepaal! in hoge inale hel iniago en daarrnee
de aantrekke1ijkhøid van doit: stedøn voor '.'1onen en wer"

kf~n.

1"'lot is ieor divem en kenrnerkl zich plaatselijk

dool' groto, relatie! open gebieden i!ijS het Helvoírts Broek
en !v;,\t beekdai van de Essche StroOIT), hoge oude akker-
coniph:~X(!'l1 en öe$!olen gebieden zoals ôø
!anciooed,:~rencon"lp!exen fCìidorn Croriwoirt en
Boxinl. Sarnenoovat is Iiet lan(Jschap eon afwisselond
q(~ilü(~l van beekdak'!n, kli:;in" 8n fJroolschLiiìge GL.:d"'akker-

jongere ontqinningen en vorspreid ¡¡G£lenöe

t)()si_~en en dorperi. tn öe toelichting is een v¡sÍ(~ opqeno'"
(nE:n over eie ç¡ev'I'¡;nsle ontvvikkeling en versterkinq vdn
h(~l landsc!Hlp in de Leijen.

Het gebiec5 \flOrat bef)fCnSci c\"n cJoorsne'ôelì deor 2'ware
infrastructuur als t.\utowegen, spoorlijnøn, uen onder~
qrondse !eidingslrook on kanalen.
Flu¡rr1teHjké, f'nilieulìygienische, en SCCfJa.í-

economische knelpunten beperken de vdn
(Je vørsc)"iilende functies in de Leijen. Een uitvoeriqu
¡)eschrijvíng van dB knelpun¡en is 0Pgenornen in do 100-
i¡chlinç;.

2.2 Begrenzíng

De projecinol21-pJuS spitS! zJch om pr¿:gmaJisChe redenen
toe op he! gebied van !lel landinrict)!jngspl'ojeCL In veel
gevallen zal er sprake zijn van 'qmnsoverschrijdende'
rülaties, Oe- combinatie van instrumenten die voor (je
Leijon van toepassing is maakt het rnogelijk Om flexibel
om te gaan met grenzen. Een fietspad kan b.y. binnen cl(~
Leijen rnet landinrich1íngssubsìdie worden aangelegd 81ì
daarbuiten worden doorgetrokki::' mei behulp van VV'CL.,

subsidie. Ook de grenzen van ocrneenten en andon:;
organisalies spelen øen belanorijke rol öij de ui!e¡ndelijke
reallsatie vaii prejecten. Ook daarvoor !Je!df dai met
creat¡'"Jì1ni! een oplossin9 gevonden kan worden. Voor (Je:
duideiijkJic¡d is op ki:ulr! 4 een overzieti! opç;enornen van
(Je menst relevanio Qebiedsgrenzen.
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Toekomstperspectief

Het belangrijkste doel van de project nota is om via een
herschikking en herinrichting van het gebied een zoda-
nige ruimtelijke structuur te krijgen, dat de diverse functies
in het gebied zich optimaal en duurzaam kunnen ontwik-
kelen. Daarvoor is het van belang om de verschillende
functies nadrukkelijk in onderlinge samenhang Ie
beschouwen.
Gestreefd wordt naar een gebied, waar land- en tuinbouw
en natuur zich deels naast elkaar en deels V81\8Ven opti-
maal kunnen ontwikkelen. Een gebied, waar mensen op
een aantrekkelijke manier kunnen wonen, werken en
recreëren. Waar een aantrekkelijk landschap aanwezig is
en waar hel leefmilieu aan algemene kwaliteiten voldoet
met betrekkIng tot lucht, bodem en water. De toekomslige
ontwikkeling van het gebied zal in belangrijke mate
bepaald worden door de ligging van waardevolte land-
bouw, natuur en recreatie gebieden binnen een ring van
steden. Voor een deel zal dit leiden tot concurrentie om de
t)eschikbare ruimte. Aan de andere kant kunnen de func-
ties elkaar ook versterken. Toerisme kan b.V. een bron van
inkomsten vormen die Iielpt om de kwalieiten van het lan-
delijk gebIed te behouden. Met een goede zonerIng kun-
nen recreatie en natuur goed samengaan. En ìn het
Helvoìrts Broek en de Zandfeij biedt in deelgebieden ver-
weving van landbouw met natuur e%~~f landschap moge-
lijkheden voor een duurzaam samengaan van beide func-
ties.

In het gehele gebied wordt gestreefd naar een aanzien-
lijke verbetering van de milieu kwalieit, zowel wat betreft
water, als lucht en bodem. Dit is noodzakelijk voor verbe-
tering van de teelomstandigheden voor mens, plant en
dier. Hiervoor zullen aanzienlijke inspanningen gepleegd
moeten worden door al die sectoren, die hiervoor in meer
of mindere male verantwoordelijk zijn.

De ontwikkeling van naluur zal vooral plaatsvinden aan de
noord-, oost- en zuidzijde van het plangebied. Zowel actu-
ele als potentiële naluuiwaarden zijn hier nadrukkelijk
aanwezig. Om deze (verder) te ontwikkelen zullen land-
bouwgronden worden aangekocht en betieersovereen-
komsten met de landbouw worden algesioien, Hierdoor
ontstaat een aaneengesloten structuur van bos- en
natuurgebieden waar de natuur zich optimaal kan ontwik~
kelen. Om de ontwikkeling van de natuur te stimuleren en
te verbeteren iullen de hydrologische omstandiglieden in
de daarvoor in aanmerking komende gebieden worden
verbeterd. Anderzijds is verbetering van de hydrologie

3

noodzakelijk om gunstige vooiwaarden voor de land- en
tuinbouw te creëren.

Ook voor de land- en tuinbouw is in de Leijen ruimte voor
ontwikkeling door schaalvergroting, technologische ver.
beterjngen en verbreding met b.V. natuurbeheer, recreatie
ol een streekeigen product. De praktijk leert dat het daar-
bij meer en meer gaat om maalwerk per bedrijf. Land-
bouwontwikkelíngsplannen kunnen een belangrijk 11Ulp-
middel zijn om zicht te krIjgen op de loekomstplannen van
de sector. NUBL, WeL, het Siirnulerìngskader van met
ministerie van LNV en andere instrumenten bieden moge-
lijkheden om deze toekomstplannen te stíinuleren. Het
beleid geelt wel spelregels waarbinnen deze plannen
gerealiseerd kunnen worden.

De weslzijde van het plangebied wordt gekenmerkt door
een grote verstedelijkingsdruk. De stads~ en dorpsuitbrej.
dIngen van Titburg, Berkel-Enschot en Udenhout zullen
hier worden gerealiseerd. De noordoosHangent wordt
eveneens In dit gebied aangetegd. Door de verstedelij-
kIng zal het karakter van het westelijke deelgebIed indrIn-
gend veranderen. Een goede vormgeving van de stede~
Iijke ontwlkketing en het aangrenzende landelíjk gebied
kan de kwalìeit van stad en land verbeteren.

De stadsuitbreiding zat doorwerken In de agrarIsche
strucluur van hel gebied, gezIen de grond behoefte die
deze verstedelijking mei zich meebrengt. Vooral voor
(kapitaals)intensieve landbouwsectoren is in dit gebied
minder plaats. Voor ontwikkeling van een neventak bieden
de stedelíjke ontwikkelingen echter weer kansen. Voor de
naluurgebieden zullen de gevolgen van de stedelijke uli-
breldin-gen in ruimtelíjke en hydrotoglsche zin dIenen te
worden gemitigeerd en gecompenseerd.
Om in de recreatieve behoelten van de stedelíjke bevoi-
king te voorzien zullen in de stadsrand van Tilburg,
rondom Vught, Boxtel en OisterwIjk en ten behoeve van
de afleIding van de recreatieve druk op de kwetsbare
delen van de Kampina en de Loonse en Drunense DuInen
intensieve en extensieve recreatieve voorzieningen wor-
den gerealiseerd. Oe samenhang tussen de voorzienin-
gen zal worden versterkt. De toer¡s¡¡sch~recreatieve sec-

tor zal waarschijnlijk ~grotendeels op eigen kracht- een
kwaliteitsimpuis doormaken. Voor het toeristiscti-recrea~
lieve product als tol aal zal de koppeling met de (nieuwe
en bestaande) natuurwaarden en landscliappelíjke kwalí-
teiten en de grote nabijgelegen attractieparken centraal
staan. Nabij de belangrijke natuurgebieden zal een even~
tuele groei van de recreatie vooral betrekking hebben op
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extensieve natuurgerichte vormen van verblijfs~ en dagre~
creatie.
Hel middengebied tenslotte Is bij uItslek het gebied waar
de iand~ en tuinbouw zich optimaal zal kunnen ontwikke~
len. Vooral de boomteelt zal haar positie flnk versterken.
Globalisering, liberalisering, miJeurandvoorwaarden en
toenemend ruimtegebruik voor overige functies bepalen
de onfwikkeHng van de agrarische sector in de Leijen (zie
ook in de Toelichting).

Hel totale gebied kenmerkt zich in de huidige verschij-
ningsvorm door een aanlrekkelijk tandschap en waarde-
volle cultuurhistorische elementen. Het landschap zal in
de loekomsl vooral afgestemd worden op de hoofdfunclíe,
die een bepaald gebied vervult. In gebieden waar het
accent vooral op natuur ligt zal een intensiever en robuus~
ter netwerk van landschapselementen worden ontwikkeld,
die de ecologisene lunctie van desbetrelleride gebieden
nadrukkelijk ondersteunt. tn gebieden met als hooldtunc-
tIe landbouw zal een landschap worden ontwikketd dat op
de agrarische produclíetunctle is atgestemd. De nadruk
ligt in deze gebieden ook meer op flexibiliteìi van land-
schapselemenlen. Het belang van behoud en ontwikke-
ling van een duurzame landschappelijke structuur is dan
groter dan behoud van alle individuele landschapsele~
menten,
Bescherming en ontwikkeling van landschapswaarden en
cultuurhistorische elementen is eveneens van belang voor
de ontwikkeling van toerisme en recreatie in het gebied.
Er wordl gestreeld naar koppeling van een aantrekkelijk
landschap aan recreatieve voorzieningen.

Voorgaande leidt tot de volgende beschrijvingen van de
toekomsfperspectieven voor de verschiUende dee(gebie~

den binnen de Leijen.

3,1 Essche stroom

tn het gebied de Essche Stroom zIjn natuurgebieden ont-
wikkeld. De Esscne Stroom, de KleIne Aa, nel Smalwater
en het Uílenbroek leggen een ecologische relatie lussen

de beekdalen bovenstrooms van hel Dommelsysleem en
de beeksystemen van Helvoirts Broek en de Zandleij.
Naluurwaarden hebben zIch ontwikkeld op de gronden
die de landbouw In de beekdalen heeft afgestaan, danwel
waarvoor zij beheersovereenkomslen heeft afgesloten.
De waterhuishouding is aangepast aan de vooiwaarden
VOOr natuurontwikkefíng.

In de beekda!en vinden vooral grondgebonden vormen
van landbouw een plaats, welke zich in de bedrìjfsvoering
I,ebben aangepast aan de natuurbehoudsdoetstellngen.
Buiten deze beekdaJen heeft vooral de melkveehouderij
zich ontwìkkelct De externe producHe~omSlandigheden
zijn vooral aangepast aan de inríchlingseisen van de
melkveehouderij. De intensieve veehouderij neemt
rondom Boxtel en Esch een belangrijke plaats in. Daar~
naast komen er veel gemengde bedríjven voor met een
rundvee~ en varkenstak. Ook voHegrondstuinbouwbedrií-
ven hebben een sterke ontwikkeling doorgemaakt.

Oe landbouw heeft zich in hei algemeen ontwikkeld tol
een mi!ieuvriendeJijke landbouw. De milevbøJasling als
gevolg van de veehouderij is aanmerkelijk verminderd
door verplaatsing en extensivering van bedrijven, techno-
logische aanpassingen en invoering van milieLJzorgsyste-
men.

Het recreatíeve medegebruik van het gebied is verbeterd
door de aanleg van aantrekkelijke lietSM, wandel~ en ruiter-
routes. De beken zijn gescflìkt gemaakt voor de kanow
vaart. Vooral de oostzijde van het gebied heelt zlcli ont-
wikkeld tot een a!tractief gebIed met toerIstisch-recrea-
tieve voorzieningen. De waterkwalieit is sterk verbeterd
door sanering van riooloverstorten, waterbodems en
andere diltuse en punlbronnen.
Het sluipverkeer ìs door aanpassingen aan de wegen
sterk teruggedrongen. De mogelijkheden vOOr langzaam
verkeer (vooral woon-werk tietsverkeerj zijn sterk verbe-
terd.

3.2 Zandleij

In het gebied Zand Ie ij is een groot aaneengesloten
natuurgebied ontwikkeld met een grote diversiteit aan
zeer waardevolle natuurwaarden. Het Nationaal Park de
Loonse en Drunense Duinen zal zijn ingesteld. De verbin~
ding en gradiënten tussen het 'beekdal van de Zandleij en
de Loonse en Drunense Duinen zijn hersteld. De voor het
gebIed karakterIstieke flora en tau na is teruggekeerd. Het
gebied van Oude en Nieuwe Tiend en de Brand vormen
waterhuishoudkundig en ecologisch een eenheid. De
waterhuishoudkundige en ecologische relaHes in het
gebied 8rokkenbroek zijn eveneens hersteld, Door de toe-
voer van schoon en voldoende kwelwater zijn deze gebie..
den rijk aan karakteristieke en zeldzame kwelvegetatles.
Het beeksysteem van de Zandkantse Leij is 2,oveel moge-
Iíjk hersteld.
Voor de doorsnijding van de Brand door de Zandleij is een
betaalbare oplossing gevonden, die zoveel mogelijk rHeht
doet aan de ecologische kwaliteiten van de Brand en aan
de afvoerfunctie van de Zandleij. Door natuUf¥ en land~

schapsbouw is de relatie tussen de Loonse en Orunense
Duinen en de Vughtse Helde aan de ene kant en de Gem-
ent aan de andere kant hersteld.

In hel zuidelijke deel is de intensieve veehOuderij van¥
wege de tigging ten opzichte van de natuurgebieden in
aantal teruggelopen door verplaatsing en bedrijfsbeëindi-
gIng. De blíjvende bedrijven hebben zich een goed toe-
komstperspeclief verworven door vergroting van de pro-
ductie-omvang en/of verhoging van de productie"kwaliteit.
De ammoniakuitstoot en -deposítìe is fors teruggedron-
gen. Diverse bedrijven zíjn omgeschakeld naar een land-
bouw met verbrede doelstellng en biologische landbouw,
In het hele deelgebied ís tiei aantal rundveebedrijven
afgenomen waardoor blijvende bedrijven hebben kunnen
extensiveren. Vanwege de nu reeds aamvezige verver-
kingsindustrie is vooral in de rnelkveetlou(jetij een deel
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van de bedrijven omgeschakeld naar een biologische prow
ductiewìjze~

nondom de Loonse en Drunen se Duinen zijn opvang-
ponien voor de recreatie gerealiseerd en routestrucluren
verlegd of aangelegd. Deie vooriieningen zijn extensie!
van aard. Hierdoor is de dag recreatieve druk op de kwets-
bare delen van het duinengebied afgenomen. Het gebied
rondom de Ijzeren Man ten westen van Vught -net buiten
het plan-ge bied- heeft zIch verder als aantrekkelIjk dag re-
creaUef gebied ontwikkeld. Dil draagt bij aan de afleIding
van de recreatieve druk op de Loonse en Drunense Dui-
nen. Het gebied rondom Cromvoirt heeft zich verder ont-
wikkeld tot een aantrekkelijk gebied voor dag- en ver-
blìjfsrecreatie. Een netwerk van recreatieve routestruc..
luren is tot stand gekomen.

Giorsbergen/Margriet
Hot gebied ten noorden van de Loonse en DrlJnense Du¡~

non neemt een heel eigen positie in binnen het gebied van
de Zandleij. De landbouw ten noorden en oosten van de
Duinen bestaat vooral uit extensieve grondgebonden be-
drijfstypen, voornamelijk akkerbouw en melkveehouderij.
Oe akkerbouw heeft haar positie versterkt door verrui-
ming van het teeltplan en ornschakeling op alternatìeve
gewassen- Een deel van de kleine bedrijven. met name
rond Cromvoirt en Giersbergen, heeft een neventak
recreatie/natuurbeheer en/of landschapsonderhoud op~
of uitgebouwd. De productie-oflistandiglieden zìjn sterk
verbeterd door aanpassìng van de verkaveling. Het grond-
gel)f.lík in het waterwingebied is afgestemd op de water-
winfuf1ctie van !1et gebied. Door waterhuishoudkundige
maalregelen is de droogteschade in het gebied Helvoirjse
Heide/Cronivoirt verminderd,

3.3 Helvoirts Broek

Hel Helvoirts Broek heeft zich ontwikkeld tol een kar akte-
ristiok beekdallandscfiap, Open gebieden worden afge-
wisseld door kleinere (broek)bos~ en moerasgebieden.
Oe grondwaterstand benadert een zo natuurlijk mogelijke
(stagrianIH) situatie. Tevens is de kwalieit van het grond-
water verbeierd.
De ecologische relatie meI de beekdalen van de Zandleij
en de Essche Stroom IS hersleid. Het merendeel van de
landbouwgronden in het Helvoirts Broek is aangekocht. In
de beheersgebieden wordt de landbouw bij voorkeur op
tx\sis van beheersovereenkomsten voortgezet. Vooral
ÇJoridgebonden vorinen van landbouw hebben zich hier
onlwikkøld. In het omringende gebied zijn de waterhuis-
hOlJ~ding, verkaveling en ontsluiting aangepast aan het
landbouwkundig gebruik. De melkveehouderij in het

9cbied Belverl en OVNElind bij Esch heelt zìch on!wíkkeld

tot een kractìlfge sector. Het aantal melkveebedrijven is
weliswaar afgenomen, !Tiaar do blijvende bedrijven hetr
ben zich kunnen ontwikkelen tot kraclitige bedrijven. De
positie van bestaande ìntensieve veel10uderijbedrijven is
vørsterkt door verb(~terìng van de ofltsluiting en initiatie-
ven van de sector,

Het streven naar behoud van de landschappelijke kwali~
teilen van de Belverse Akkers heeft geleid tol vooral
grondgebonden vormen van landbouw.
Door de aanleg van zowel routegebonden als localíege-
bonden voorzieningen heen het gebied Vughise Hoeven!
Bergenshuizen zich ontwikkeld tot een aantrekkelijk
recreaUef gebIed.

3.4 Akkers

In het gebíed de Akkers Iígt het accent op land- en tuin-
bouw. Vooral veehouderìjbedrijven en boomteeltbedrìjven
t,ebben zích goed kunnen onlwikketen. EnerzIjds door
verbetering van de externe productie-omstandígheden,
anderzijds door ontwikkelingen binnen de tand-en tu¡n-

bouwsector zelf. De milieubelasting van de sector is flnk
teruggedrongen, Dit heeft positieve effecten op de kwali~
teit en aantrekkelijkheid van het gebied. Diverse bedrìjven
hebben aantrekkelijke neveninkomsten gevonden in het
toerisme en de recreatie,
In grote delen van de Akkers is sprake van een agrarisch
productielandschap dat is afgestemd op de voorkomen-
de agrarische bedrijfstak, Daar waar specifieke land-
schappelijke waarden aanwezìg zijn, zijn deze verder ont-
wikkeld. Hierdoor is een gevarieerd en aantrekkelijk land-
schap ontstaan, dat past bìí de functie van hei gebied.
De ìsolalìe van hel natuurgebied de Leemkuilen ten zuid-

oosten van Udenhout is opgeheven door ontwikkeling van
verblndingszones, Hierdoor is een ecologische relatie met
de natuurgebieden de Brand en het Brokkenbroek
gecreëerd.
Meer in algemene zin is de mîHeukwaliteit vooral in hei
iuldelíjk de et van hel plangebíed verbeterd. Door techno-
logische aanpassingen van bedrijven, alsmede door inter-
ne mìleuzorg is de belasting door verzuring, verrnesting
en bestrijdingsmiddelen aanmerkelíjk teruggedrongen.
Het autoverkeer is zoveel mogelijk gebundeld op daarvoor
bestemde wegen en de voorzieningen voor recreatief~ en
utilìtair fietsverkeer zijn geoptimaliseerd.

3,5 Zwaluwenbunders e.o.

Het deelgebied ZwaluwenblJnders e.Q. is door de verste-
delijk¡ng van Tílburg en Berkel~Enschot aanzienlijk van
karakter veranderd. Vooral de aanleg van een nieuwe ont-
sluìting -de noordoostlangentw en nieuwe woonwijken ten
noordoosten en oosten van Tilburg hebben daar aan bij"
gedragen. De verstedelijkìng maakt onderdeel uít van een
aantrekkelíjk landschap, dat een brug vormt tussen het
verstedelijkte gebied en de landbouw~ en natuurgebieden
in de respectieveliíke deelgebieden Akkers en Zandlelj.
Natuur- en bosgebieden, sportterreinen, recreatieve voor-
zieningen etc, geven dit landschap vorm en inhoud. In het
noordelijk deel van het gebied ís op de voorrnallge vloei-
velden het recreatief aantrekkelijke Noorderbos gerea¡¡~

seerd.
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Er ziín diverse recreatieve vooriíeningen gerealiseerd dìe
van belang zijn vOO' de stedelijke bevolking. Oe inten-
sieve voorzjenjngsn liggen YDoral in de directe omgeving
van de Zwaluwenbunders e.o.. Er Is een aantrekkelijk
recreatief en utìlilair route-netwerk gerealiseerd naar het
landelíjke gebIed en de dorpen.
Ook het gebied tussen Berkel-Enschot en UdenhOut biedt
goede recreatiemogelijkheden voor de stadsregjonale
bevolking. Het vormt een overgangsgebied tussen de ver-
siedelijkle siadsrand van Tilburg en hel relatief rustige
land- en tuin-bouwgebied ten oosten hiervan.
Waardevolle naluurgebieden hebben zich vooral onlwik-
keld in het beekdal van de Voorste Stroom. Hel beekdat
vormt een belangrijke schakel tussen het beekdal van de
Oude en Poppetse Lelj en de Essche Stroom. Oe verbIn-
dIng met het landgoed Ter Braaktoop en de Brexsche
Hoven is hersteld_

. .
In het gebied len noordoosten van TIlburg zIjn de aanwe-
zige poeten en bosgebiedjes doorverbIndingszones langs
waterlopen me! elkaar verbonden. Ook is een verbindíng
gecreëerd met het natuurgebied de Brand in het noord-
oosten. Dil stelsel van ecologische verbindingszones en
bos- en natuurgebieden is zodanig via hei principe van de
'lekkende siad' in de landschapsstructuur in de stads rand
van Titburg ingepast dat het ecologisch goed tunctio-
neert.'.

"

10 het deelgebied worden vooral grondgebonden land- en
tuinbouwbedrijven aangetroffen. dîe onderdeel vormen
van het stedelijke overgangsgebIed naar de deelgebIeden
de Zandleij en de Akkers. Ook de boomteell heelt zIch in
dil gebied ontwikkeld. In het gebied tussen Berkel-En-
schot en Oisterwiik len oosten van de N6S hebben zich
daarnaast krachtige rund- en inlensieve veehouderiìbe-
drijven ontwikkeld die op een mìlieuvriendeJijke wijze pro-

duceren.

"

,
,.

.
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Gebiedsgerichte doelstellingen

Op grond van de knelpunten en het toekomstperspectief
kunnen binnen dø kaders van hel v3stÇJGsteide ríjks en
provinciaal beleid (zie toelichting) (je volgende doelstellin-
gün voor dn vorschilIende deelgebieden worden geiormu~
loerd.
Om (je doelstellingen voldoende concreet te kunnen
maken zijn Zt~ apart beschreven voor de verschillende
deølgebie(jen en functies, De \Natür~ en mileU-doelstellin-
gen zijn zoveel mogelijk opgenomen brj de functies
waarop ze betrekking hebben. De overige zijn ap,irl ver-
ll'leld. Bij de vercjeH~ planvorming is hot do uitdaging om
de doelstellnoen in het licht van een samenhangendø
onlwikkdio9 voor de Leijen te realiseren.
De ondorstaande uilwerking van gobjedsgoriGlile doel..
stellinqen dient in samenhanq te wordon oelezon met de
plankaarten in cic bijlage.

4,1 Essche stroom

Natuur

in !lot deøltJcbied de Esschc stroom is bescherming en
ontwikkeling van de ieer kwetsbare natuurkcrngebieden
Setersheike, Domrneloord/De Eikenhorsl en Halsche
Broek van belanq. De gebieden dienen als bolangrìjke hy-
drolüqische voodingsgebieden voor de n¡jtuurontwikke-
l¡n£lsgebiedon, In de beekdalen van de EssctìC Stroom en
de Kleino Aa en het gebied van he! Smalwater (natuuront-
'Níkkelingsgøbieden) wordt gestreefd naar verst~~rkìng van

hot naluurlijk karakter. In (je Essche Stroom wordt

uestrüej(j naar een gevarieerde flora en fauna en een zo
natuurlijk mogelijke visstand (VisvIIHtür). Sij Smaiwater is
het stroøjrjool üen zo natuurlijk mogelijk beøksysteem
(waiOmaluur).
Daarbij past de prioriteit uìl het provinciaal acliepro-

9lamrna-verdroqinq voor het waterhuì8houdkundig tier-
stel- en onlwikkolingsbeleìd in het bijzonder voor de kans-
rijke kweJ~~iluatíes in Ilet beekdal van de Essche Stroom
en (Je waterI:iOiankelijke naluurwaarc1en in de Kailpina en
de Modderve!don en omgevinu. Hel gaat dan orn verbete~
rino van de watcrk'Naliteit, verhoginG van de grondwater-
siar.d (tn aanpassing van de ll1oriolcq¡e øn rH':í aí\iOerfe~
ginw,
Voor de l'..ûierk\NB.lieit bt~tekenl dil concri:iet vermindering
van (je mìlieubø:lastinq door sanedng van riooloverstorten
in Box1el, Escl' en Oistervvìjk, sanering van kleine lozingen
on vnrmindefÍiiq vaf) de belastinq lnol oH1uent van de
i::WZI..Oìslerwíjk on lílburg.,Oosi. Oe lantibouwl)cdrijven

4

rond Roond, Luissel, Neroena en Tongoren iullen worden

9csUmuleerd om een extra inspanning te leveren ~lerjchl
op de beperking van de diffuse verontreiniginq. Tevens is
1ìOt benullen van het relatief schonere qrondwater belang-
rijk voor de te ontwikkelen vegetatie.
Voor bødrijven met een piekbelasting van ammoniak op
cie Kamp¡na wordt in aanvulling op het amrnoniakreductie-
plan voor Mìdden- en Oost-Brabant gestreefc1 naar ver-
snellng van de invoering van technische rnaa1regelen en

naar beèindiging of verplaatsing van veehouderijbedrìjven
op basis van vrijwillgheid.

Ook dient de øcologische verbinding met de beek dalen
bovenstrooms (Beerzen!-Reusel), de Kanipina, de Ois-
lerwijkse Vennen en he! benedcl1stroonise deel van de
Dommel te worden versterkt.
Oe ecologische verbíndingszone ten iuiden van Esch
rJk~nt voor verbinding van !let verblijtgebied van de (jas

(Spar..renrijk e,o.) !'et tiet "'natte" fowageergebied in (je
beekdalen, Voor berìoud en ontwikkeling van hel rnultÎ-
functioneel bos de Beukenhofst is ierufJdringing van (je
vørdroging en eutrofiëring wenselijk,
Kwetsbare natuurwaarden dienen te worden on!!ast door
een zonering van de recreatie.

Recreatie en toerisme

Voor de f8creatie wordt gestreefd naar verbeterinr¡ van de

mogelijkheden via een samenhangende recreatieve infra-
slructuur met name rondom Oisterwijk, Boxtel, Esch,
Vugfìt üo in/rondom de Nerne!aer en tlOt bosgebied de
ßeukontìofsi. De mogelìjkheden voor publieke openstely
!ing van de Beukenhorst dienen te worden onderzocht.
De Lanqsp¡er te Boxtel (dagrecreatief concentratiepunl) is
ontwikkeld om te voorzien in de recmatiebehoefte van de
mgío 8n de gasten in de nabikielegen verblijlsrecreatío.
Een beperkte onlwíkkeling van verblijfsrecrüiJtie is mogey
lijk.

De beekdalen bíeden goede floqelijkheden voor ontwik-
keling van voorzìeningen voor recrHa!ief medegebruik als
kanoën, wandnlen en fietsen. Voor de Essd'iü stroom zijn
voorzieningen voor de hengelsport van be!;:irig, Binnen de
praktische moqelijkheden dient de kanosport op de Kleine
.Aa te worden vers!erkt, ook om daarmee nabìjqelc'qen
beken, mel hogerø actuele natuurwaarden, te ontlasten.
Voor kanoën en hengeisport is een voldoende waierkwa-
liteit van belang,
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Land- en tuinbouw

fn hei aangeduide onlwikkelìngsgøbied voor de melkvecH
houderjí is de ontwikkeling en inrìchting primair gericht op
versterking van de positie van diø sector. Oe notiHe 'basis"
inrichting land¥ en tuinbouw' teLe/Landbouwschap, zie
öijlage) is daarbij het slreefbeeld voor de inzet van landjn~
richting. In aanvullng daarop kunnen middelen van
NUBL -Agribusiness ol liet 'Stimuierlngskader' van het
ministerie van LNV worden benut om de markt- en con-
currentiekracht van de sector te versterken.
Voor andere bedrijfstakken zoals de intensieve veehoude~
rij fond Luíssel, Tongeren, Röond en Leunlsdíjk en de
boomleelt in de beekdalen zijn er jn het ontwikkelingsgew
bied voor de melkveehouderij en binnen de algemene
rulnitehjke en milieurandvooiwaarden ontw¡kke¡¡ngs~

mogelijkheden op bestaande bedrijven.
In hot agrarisch gebied wordt gestreefd naar versterking
van de externe productie~omstandigheden VOor voor-

komende bedrijfstakken binnen de algemene beleidsma-
tige randvoorv..aarden.
In de delen van de beekdaJen van de Essche Stroom en
Voorste Stroom binnen de Groene Hoofdstructuur die niet
worden aangekocht en ingericht wordt extensivering van
de iandbouw voorgestaan. U¡truil van gronden kan daar-
aan biìdragen.

Landschap en cultuurhistorie
Voor de besloten gebieden die samenvallen met de ont-
wikkelingsgebieden voor de melkveehouderij, geldt, dat
bij aanpassing van het landschap aan de agrarische prow
ductielunctie rekening moet worden gehouden met de
landschappelijke karakt8ristJek van het gebied.
In de agrarische gebieden wordt gestreefd naar behoud
en versterkjng van de bestaande beslotenheid van het
landschap, afgestemd op de productiefunctie van het
agrariscti gebied,
In de relatief open beekdalen van de Essche Stroom,
Kleine Aa en Smalwater wordt gestreefd naar een half.,
open landsdiapsstructuur. Deze kan bestaan uit een
raamwerk van kleine bosjes, brede houtsingels en ertbe-
planUng, Het doel van het raamwerk is versterking van de
landschapsecologische relaties met de bovenstroomse
de!øn van het beekdal van de Dommel. de Kampina en
het Heivoirts SroeK.

Het landgoedachlige karakter van hef gebied Kraaien-
broeklBøukenhorst dienl zoveel mogelijk te worden
behouden.

Milieu

In aanvullng op de bij de verschilende functies
genoemde milieu-aspecten is het voor het gebied de
Roond van belang dat de ruimtelijke ontwikkelingen afge~
størnd worden op de aanduiding als stitegebied en geluid~
arme zone.

Verkeer

Bìj de voorziene aanpassing van de weg Boxtol, Haaren,
O¡slervìjk dient de initiatiefnemer l.c, het provinciaal
bestuur zorg te dragen voor een zorgvuldige inpassing en
compensatie van het veriies aan natuurwaarden. De
Streekcommissie wordt gevraagd waar mogelijk bij Ie dra-
gen aan de realisatie die inpassing en compensatie.

4.2 Zandleíj

Natuur

In en nabij de zeer kwetsbare Ilatuurkerngebieden Oude
en Nieuwe Tiend, Hoornmanken Tiend. de Brand, hel
8rokkenbroek en dt') natuurkerngebieden 1 e en 3e Klamp
staat behoud en ontwikkeling van de aanwez¡qe natuur-

waarden voorop. De natuurontwikkeling in de beekdalen
van de Zandleij (Nieuwe en Oude Tiend, De Brand,
Hoornmanken Tiend en Brokkenbroek) is gericht op ¡iet
herstel van de bDekdalgradiënt en de gradiënten tussen
de beekdalen van de ZandJeij en de Loonse èn Drunense
Duinen, Oe huidige agrarische functie kan Over het alge-
meen worden voortgezet.

Voor herstel en ontwikkeling van de natuurwaarden met
name in de Brand en omgeving en het Brokkenbroek is
behoud en herstel van de kwelintensiteit en -kwaliteit van
het grondwater in diepere lagen noodzakelijk. BelanfJrijke
intrekgebieden liggen ìn de 2waluwenbunders e.o, en de
Akkers. Verniìnderjng van de uitspoeling van mineralen
naar grond~ en oppervlakfewater rondom de MoJens!raaf

is daarbij van belang. Ook zal gewerkt moettJn worden
aan verbetering van de waterafvoer en -kwaliteit (AMK)
van de Molenstraatse Loop (riooloverstorten Loon op
Zand) en Zandleiì die de Brand doorsnijden, Vørdere ver.
betering van hef iuiveringsproces van de RWZI THt)urg-

Noord is dailrbij van belang.
Onderzoek moet uitwijzen wal de ecologisch en eGono~
misch optimale aanpakjs voor opheffng van de negatieve
effecten van de doorsnijdíng van de Brand door do Zand-
leij.

Voor verbetering van de kwaliteit van tiet lokaal toestro-
mend oppervlaktewater is sanering van diffuse en punt-
bronnen in hel deelgebied zelf én in de deelgebieden de
Akkers en Zwaluwenbunders e,o. noodzakelíjk. De
beschikbaarheid van financiële middelen is een belanÇJ-
rijke randvoorwaarde.

Ter ontwikkeling van de natuurwaarden op de gradiënt
lussen de Hooge Heide en het beekdal van (je Zandleij is
verhoging van de grondwaterstand in r1et Hen9s1ven van

belang. Voor de ontwikkeling van waterafhankclijko natuur

nabij Zwijnsbergeri is een versnelde verbetering van de
kwaliteit van het oppervlaktewater in de Raamse loop
(riooloverstorlen Helvoirt) en verhogíng van het grondwa-
terpeil (via peilbeheer in de Zandleij en Raani:;¡e Loop)

wenselijk.
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In de aan liot deelgebied grenzende bosgebieden ìs

orondwalerstandsverhogìng van belang voor de vitaliteit.
Het peilbeheer in het DrongeJens Kanaal speelt hierbij
mogelijk een rol.

De ecologische verbiridingszone ter hoogte van de Vries-
donk heelt als doel de doorgaande ecologische relatie
van de Hoornmanken Tiend met 8rokkenbroek te waar~
borgen via de Zandleij. De verbindingszone langs de
Zandleij ten noorden van de Loonse Baan dIent VOor de
versterking van de migratie tussen de GementJhet
Orongelens Kanaal en de Brand/het Brokkenbroeklhet
Helvoirtsbroek.

Het ministerie van Defensie zal op korte termijn het
9cbruik van 'de Distelberg' als miliair oefenterrein staken.
Ter vervanging zal de Vughtse Heide worden ingericht
voor intensiever milìair gebruik. Voor de lange termijn zuI-
len provincie, ministerie en de gemeente Vught een studie
verrichten naar de haalbaarheìd van het gebruik van het
gebiød de 'Heihoorn' als militair oefenterrein.

Land- en tuinbouw

In het agrarisch gebied zijn er ontwikkellngsmogelijkt1e-

den voor de verschillende voorkomende bedrijfstakken.
Aanpassing van de verkavelíng aan de eisen van de ver-
schilende -groridgebonden- bedrijfstakken is van belang.
Daarbij dient rond Cromvoirt rekening te worden gehou-
den met het karakteristieke kleinschalige landschap
Aanpassing van het peílbeheer in het Drongelens Kanaal
is rnogeHjk de sleutel voor de beperking van de droogte-
scIiade voor de landbouw op de Helvoirtse Heide en rond
Cromvoirt.
Vanwege de waterwinning bij Helvoirt wordt een terug-
hOtJ(jend beleid gevoerd voor intensieve tuinbouwsecto~
ren en veehouderij in het betreffende grondwaterbescher~
iningsgebied,
Om de meest ernstíge gevolgen van verzuring tegen te
gaan wordt voor bedrIjven met een hoge pìekbetasting

van ammoniak op de Duinen gestreefd naar aanvullende
lechnische maatregelen, beëindiging, verplaatsing of
omschakelíng naar ander vormen van landbouw op basis
van vrijwijjigheid. Dit geldt met name voor de ìntensieve
veehou(jeríj in de gebíeden Schoorstraat, Zandkant,
GiersbergeníMargrieL, Vriesdonk, Molenstraat en de 1 e
en 2H Klamp.

Oe mogelijkheden voor een recreatieve neventak zullen
worden verruimd. De aanwezige natuur~ en landsChappe~

lijke waarden bieden mogelíjkheden voor enkele bedrIjven
om, gebruìk makend van de beschikbare instrumenten,
natuurbeheer en landschapsonderhoud als neventak te
ontwikkelen. Het groene imago van de Loonse en Dru~
nense Duinen biedt mogelijkheden voor biologische land-
IX)UW en streekeígen producten.

Giersbergen/Margriet
In het gebied staat de ontwikkeling van de grondgebon~
den landbouw vQomp. Voor de akkerbouw dienen de
mogelijkheden voor verruiming van hel teeltplan te wor-

den bezien, Voor de veehouderìj is structuurversterking
en ruimte voor extensivering wenselijk.

Recreatie en toerisme

Voor de intensieve en extensieve vormen van recreatie is
een zonering noodzakelijk om de kwetsbare delen van de
Loonse en Drunense Duinen te kunnen ontzien, Daarbij
wordt gestreefd naar behoud en versterking van de
bestaande toeristisch-recreatieve concentratiepunten
rondom de Loonse en Drunense Duinen. tn de directe
omgeving van de Loonse en Drunense Duinen is qua ver~
blijfsrecreatie alleen ruimte voor ontwikkeling van bijzon-
dere b.v. extensieve natuurgerichte kampeervormen. Het
is van belang bij de zonering het park en zijn omgeving in
samenhang te bezien, In de toelichting is een visie uitge-
werkt voor een zonering van toerisme en recreatie in de
Leijen.
Voor de toeristisch recreatieve sector is het van belang
om voor de bedrijven in de rand van het nationaal park, te
zoeken naar oplossingen op maat, die recht doen aan de
ontwikkeling van de sector en de bescherming van het
natìonaal park i.o. De continuïteit van de bestaande
bedrIjven dIent te worden gewaarborgd.
Regulering van de parkeer problematiek en opheffing van

de ongewenst autoverkeer in en om de Duinen is noodia~
kelíjk.

In het gebied voor extensief/intensief recreatief gebruik
rondom Cromvoirt wordt een versterking van de toeris~
tiseh-recreatieve infrastructuur voorgestaan. Het gaat
hierbij vooral om verbindingen tussen verblijfsrecreatie,
natuurgebieden en bevolkingsconcentraties. Versterking
van de verblijfsrecreatie is mogelijk. Speciale aandacht
vraagt regulering van de ruitersport in het gebìed onder
andere door concentratie in de bestaande maneges.
In aansluiting op het gebied voor extensief recreatief
gebruik ten oosten van de Duinen kunnen routestrucluren
worden ontwíkkeld met aanvullende voorzieningen, zodat
een aaneengesloten reoreatief aantrekkelijk gebied ont-
staat tussen de Duinen en Vught. De ontwikkeling van
intensieve vormen van dagrecreatie is mogelijk indien
direct wordt aangestoten op de dorpsrand van Vught, de
Ijzeren Man en het woonoord Lunetten.

Voor de Oude Bossche Baan tussen de Rustende Jager
en Bosch en Duin wordt een terug-houdende recreatieve
ontwikkelIng voorgestaan om de ecologIsche retatie tus-
sen de Brand en de Loonse en Drunense Duinen niet ver-
der te verstoren en waar mogelijk te versterken.

Het is wenselijk om op de Oude Bossche Baan en de Mar~
grIetweg maatregelen te treffen om de wederzijdse hinder
tussen (recreatief) auto~ en líetsverkeer en landbouwver-
keer op te lossen. Afsluiting van genoemde wegen voor
het (recrealìef~ autoverkeer dient, bij voorkeur in het kader
van een ontsluitingsplan, te worden onderzocht.

Het gebied van de Brand en de Oude- en Nieuwe TIend
biedt mogelijkheden voor natuurgerictite vormen van
recreatie, zoals wandelen en natuurvorsen. Oe mcrea~
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tiüve druk mag echler niet toenemen, De meest kwets~
bare delen dienen door zonering te worden ontlast.
Het Drongelens Kanaal leent zich goed voor de realise-
ring van hengelsport- en kanovoorzie-ningen.

Landschap en cultuurhistorie

Gestreefd wordt naar behoud en versterking van het
karakterislíeke kleInschalige landschap rondom Crom-
vair!. enerzijds ter versterking van de ecologische relatie
tussen de Loonse en Drunense Duinen en de Vughtse

Heide en anderzijds ter verslerking van de toerlslísch-
recrealíeve lunctie van het gebied. Behoud van de Crom-
voirtse Oijk als cultuurhistorisch en ecologisch waardevol
etement Is van groot belang.
Aan de zuîdzÎjde van de Loonse en Drunen se Duinen is
behoud, versterking en realisering van een robuust land..
schappelijk raamwerk wenselíjk Ier versterking van de
ecologische relaties tussen de aanwezige bos¥ en natuur~

gebieden (o.a. Vughtse helde).
In het agrarisch gebied tussen de Oude Tiend en de Dui-
nen wordt gestreefd naar behoud en versterking van het
kleinschalige karakier.
In hel gebied het Hengstven wordt deels sponlane bas-
en struweelonlwikkeling nagestreefd in combinatie met
herstel van een stukje ontg¡nningsgeschìedenis en herstel
van het vennencomplex. Een nevendoelstelHng is de
ondersteuning van het ecologisch functioneren van de
natuurkerngebieden en de Loonse en Drunense Duinen.

Voor 11et akkercomplex ten zuidoosten van Loon op Zand
ligt het accent op behoud en versterking van het open
karakter, Dit is onder andere mogelijk door het aanbren-
gen van beplanting aan de randen van dit gebied.
Voor het beekdal van de Zandleij wordt gestreefd naar
een deels open en deets besloien slrucluur, afhanketijk
van de functie van het gebied waar de 2:andleij doorheen
stroomt.

Milieu

Voor de bescherming van de drinkwatervoorzienìng
wordl, via extensIvering van het grondgebruik, gestreeld
naar een bijzondere miHeukwalieit in het grondwaterbe~
schermingsgebied bij Helvoirt.
De verstoring van het gebied als gevolg van menselijke
activiteiten dient geminimaliseerd te worden in het stilte-
gebied en de geluidarme zone rondom de Loonse en Oru~

nense Duinen (zie plankaart 3),
Dú bodemverontreinigìng langs de Groenstraat dient zo
mogelijk te worden aangepakt.

4,3 Helvoirts broeK

Natuur

De aanwezige naluurkerngebieden worden alle aange-
merkt als zeer kwetsbaar en grondwaierafhankelijk. De
natuurontwikkeling$gebieden liggen op de beekdalfan"
ken van het Helvoirts Broek en in het Setersheike. Voor de
ecologìsctie functie van hel Helvoirls Broek ís het van

belang dat de inrichting hierop wordt afgestemd. in hei
beekdal wordt daarom gestreefd naar een zo natuurlijk
mogelijk hydrologisch systeem en een bijzondere milieu"
kwalìteit.
Concreet betekent dit behoud en zo mogelijk herstel van
kansrijke kwelsituaties.
Verder wordt gestreefd naar verbetering van de kwaliteit
van het lokaal toestromende kwelwater vanuit het deelge..
bied zeil (Belverse Akkers, Noenes, Hees-akker, Spar-
mndaal e.o., Witven) en vanuIt hel oostelijk de et van het
¡je Akkers (Molenstraat en omgeving).

Ook is verbetering van de kwaliteit van het toestrornend
oppervlaktewater van belang, Aanpak van diffuse en
puntbronnen (o,a. de twee oostelìjke riooloverstorlen van
HelvoIrt en Haaren (1 Eind)) In het deelgebied zeil als ook
in het deelgebIed Akkers Is noo¡jzakelljk.
Ter bestrijding van de verdroging in de bossen van Spar~
rendaal en voor de voeding van kwelstromen richting Hel..
voirts Broek is waterconservering in de bossen in het oos~
ten van het deelgebIed van belang.
Het beleid is gericht op instandhouding en waar mogelìjk
verbelerîng van de groeipfaats en de bosopstand voor het
voorkomende multifunctioneel bos bij Bergenshuíien.
Gestreefd wordt naar inrichting van een natte respecUev8*
lijk droge ecologische verbínd¡ngszone langs de Rui¡sbos~
sche Waterloop en in de landgoederenzone ten oosten
van het HeJvoins Broek met name voor de das.
Oe barrièrewerkìng van de N65 VOOr kleine zoogdieren

(amlìbieën, reptìeJen en kruìpende ínsectenl in Hel Hei.
veirts Broek dient te worden opgeheven.

Land- en tuinbouw

De aangeduide ontwikkelingsgebieden voor de melkvee..
houderij maken functioneel onderdeel uil het gelijknamig
gebied In hel deelgebIed Essche Stroom. De onlwikkeliiig
van deze gebieden is gericht op een optimale inrichting
voor de melkveehouderij (zie nota "basisinrichtíng land" en
tuinbouw').
i n het agrarisch gebied staat verbetering van de externe
productie-omstandigheden centraal. Vooral de knelpun~
ten ten aanzien van ontwatering en droogtegevoelighe¡d

van landbouwgronden vragen om een oplossing, Van~
wege de landschappelijke waarde van de Belverse Akkers
wordt geslreefd naar ovenwegend grondgebonden vor-
men van land- en tuinbouw,

Bij de realisatie van de ecologische verbindingszone
langs de Ruijsbossche waterloop dìent voor de landbouw
beperkIng van de droogte schade in de Belverse Akkers te
worden afgewogen legen vernaltng van de gronden 3()n
de Ruijsbossche Waterloop. De beheersgebieden bieden
mogelijkheden voor natuurbeheer als bron voor aarivul~
rende inkomsten.

Recreatie en toerisme

Vanwege de ligging ten opzichte van de bevolkíngscon"
centraties is de noordelijke punt van het gebied (Vughtse
Hoeven, Bergenshuizen, Stelfenberg) aangegeven als
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gebied voor intensief/extensief recreatief gebruik. Zowel
routegebonden~, als locatiegebonden voorzieningen kunM

nen hier worden gørealiseerd. De aanwezige onverharde
en half-verharde wegen en paden in het gebied bieden
hiertoe goede rnogelijkheden (zie "natuurkerngebieden"),
De meest kwotsbare delen dienen te worden ontzien.
Gestreefd wordt naar een goede aansluiting van de voorM

ziøningen op bestaande infrastructuur en openbaar verM

voer verbindingen. Ongewenst autoverkeer dient te wor-
den geweerd.

Oe recreatieve potenties van de Belverse Akkers kunnen
worden benut door aanleg van extensieve (routegebon-
den) voorzieningen. Handhaving van de huidige recreatief
aantrekkelìjke onverharde padenstructuur past in dit stre~
ven,

Infrastructuur

In verband met de veilgheid van de spoorNeg en de N65
dient gestreefd te worden naar mìnimalisering van het
aantal- en beveilging van de averbHjvende kruisingen met
wegen en paden. De oflrijtijd voor utiltaire fietsroutes
dient zoveel mogelijk te worden beperkt. Over en weer
gebruik van landbouwgrond dient door herverkaveling
zoveel mogelijk te worden beperkt.

Landschap en cultuurhistorie

Behoud en verslerklng van het afwisselende landschap In
de landgoederenzone aan de oost-kant van hel deelgeM
bied is van belang, ook om de recrealieve aantrekkelijk-
heid van het gebied te behouden. Daarnaast is verster-
king van de ecologische relaties tussen de bestaande
bos- en natuurgebieden in het deelgebied zelf en de aan-
grenzende deelgebieden Essche Stroom en de Zandlerî
gewenst.
De overgangszone tussen het beekdal het Helvoirts
Broek en de landgocderenzone biedt goede mogelijkhe"
den voor natuurontwikkeHng. Aanpassing van de per-
ceelsgrootte, alsmede de verkaveling voor de !and- en
tuinbouw dient ingepast te worden binnen de voorgestane
landschapsstructuur. Gestreeld wordt naar behoud van
het open karakter en de karakteríslieke langwerpige ver"
kavelingspalronen in het Helvuirts Broek.
Behoud en versterking van het open karakter van de SelM

verse Akkers is uitgangspunt voor verdere ontwikkeling
van dit akkercomplex. Bij de herinrichting van het gebIed
iS handhaving van de bestaande onverharde paden wen-
sehjk in verband meI de beleving van dit gebied voor fiet-
sers en wandelaars.

Milieu

In de geluidarme zone tussen Haaren en Vught dient het
stitekarakler zoveel mogelijk behouden en beschermd te
worden.
De drinkwatorwinnìng in het oebíed dient te worden
beschermd door in de buringsvrí¡e zone (plankaart 3) acti-
viteiten die afbreuk doen aan de ondoorlatende lagen
tegen te gaan.

4,4 Akkers

Land. en tuinbouw

In de Akkers ligt het accent op ontwikkeling van de agrari-
sche funclíe. In het ontwikkelingsgebied voor de melkvee-
houderij is optimalisering van de externe produclieorn.
standigheden noodzakelíjk (zIe nota 'basIsinrichting land-
en luinbouw'). Het gebIed bIedt tevens goede mogelijkhe-
den voor de vollegrondsfulnbouw.
In het gebIed rondom Berkel-Enschot worden grote,
sterke intensieve veehouderIj bedrIjven aangetrolfen. De
ontwikkeling van deze sector zal zich vooral richten op
schaalvergroting In combInatie met beperking van de
ammoníakuìtstooL Vermindering van de mineralen uitstoot
(stikstol, lostaat) is noodzakelíjk vanwege de hydrologi-
sche relatie met de Brand (zie deetgebled de Zandteij). In
het agrarisch gebied ten zuiden Helvoirt geldt dit vanwege
de relatie met het Helvoirts Broek.
In het ontwikkelingsgebied voor de boomteelt ten noorden
en westen van Haaren is vooral verbetering van verkave-
ling en terugdringing van de droogteschade noodzakelijk.
Onderzocht kan worden of het waterhoudend vermogen
van deze droogtegevoelige gronden verbeterd kan worM

den. Een voldoende diepe ontwatering van de gronden
van is betang. Vooral voor het gebIed bij de Leemkuilen,
ten iuiden van de N65 vraagt daarvoor aandacht. Om
terugdringIng van het bestrijdingsmiddelengebruIk In de
boomteelt te ondersteunen zullen de mogelijkiieden voor
Ilexlbel grondgebruik (teeltpachl, ultruil) worden vergroot
en de mogelijkheden voor boomteeit op beton en gesloten
bedrijfssystemen nader worden bezien. Aanvullende mjd-
deten en instrumenten als NUBL, WeL, Stiniulerlngska-
der LNV en BGM bieden mogelijkheden om vernieuwúi¥
gen in de sector te stimuleren.
Oe voHegrondsgroenteteelt dient te worden ondersteund
onder meer door verkenning van voor- en nadelen van
concentratie van bedrijven, Een nuancering wordt
gemaakt voor het agrarisch gebied gelegen tussen Uden-
110UI, Berkel-Enschot en de Leenikuiten. Dit gebIed Is

zoeklocatìe voor de opvang van de verstedelijking op lan-
gere termìjn.
In het atgemeen dIent In het agrarísch gebied waar moge-
Hjk te worden gewerkt aan verbetering van de externe pro~
ducl ieornstandigtieden.
In delen van de Groene Hoofdstructuur die nIet worden
aangekocht (nabij de Leemkuílen en Brabants Hoek)
wordt extensivering van de landbouw gestimuleerd.

Natuur

Als natuurkerngebied is de Leemkuilen van groot belang.
In het natuurontw¡kkelingsgebied is het beleid gericht op
versterking van de ecologische verbinding tussen do
Brand en de Leemkuilen (door landschapsbouw) en de
Leemkuilen en de ontgronding in het Brabants Hoek. Een
goede kwaliteit van het water in de waterloop bij 8erkM
lioek/'t Winkel is belangrijk. De voormalíge stortplaats van
Udenliout bij de steenlabriek is een aandachtspunt. Ver-
dere uitbreiding van de ontgronding na het afronden van
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de lopende vergunningen/contracten is alleen mogelijk
ten behoeve van natuurontwikkeling.
In hel deelgebied komen geen formele ecologische ver-
bindingszones voor. Wel is het voor moeras- en struweel-
vogels on amfibieën van belang dat er een verbinding ont-
slaat lussen de Leemkuilen en het Brokkenbroek. Een
goede buHarlng tussen de Leemkuilen en de toekomstige
siedelijke ontwIkkelingen vanuIt Berkel-Enschot en Uden-
hout is van belang. Aan de westzijde van de Leernkuilen
is in beperkte mate ruimte voor ontwikkeling van dagre-
creatie.
BIjzondere beschermIng is nodIg voor de Groene Hootd-
slructuur ten oosten van Udenhout (zone Oude Tiend!
Leemkuilen) en ten westen van Helvoirt (Kolevensloop.
uitloper Brokkenbroek). Het gaat dan om verhoging van
de grondwaterstand en vermindering van de uitspoeling
van meststoffen, zware metalen en bestrijdingsmiddelen
naargrond en oppervlaktewater (Raamse Loop, leljloopJ.
Vooral terugdringing van het gebruik van bestrijdingsmId-
delen in de boomteeil Is van belang.

Recreatie en toerisme

Het gehele gebIed de Akkers leent zich In beginsel voor
de ontwikkeling van vooral routegebonden recreatievor¥
men als wandelen, fietsen en paardrijden. De afronding
van een doorgaand netwerk van dergelijke routeStructu-
ren tussen de aanwezige kernen, toeristisch~recreaHeve
voorzieningen en landschappelijk fraaie gebieden ver..
dIen I aandaclit.
Een accent ligt op rlet agrarisch gebied tussen Udenhout
en Berkel¥Enschot vanwege de goede uitlooprnogelìíkhe-
den voor de bevolking van Tilburg. Het gaat hier vooral om
voorzieninuen voor extensieve vormen van recreatie.

Infrastructuur

Gestreefd wordt naar een herordening van wegen aan de
hand van de ontsluitingsfunctie die deze wegen vervullen
in relatie tot dø ombouw van de N65 (zie ook deelgebied
Heivoirls-Broek).
De barrièrewerkíng van de kruising van de ra¡lvetbinding
met het naîuurontwikkelingsgebied 't Winkel dient te wor-
den opgeheven.

Landschap en cultuurhistorie
Hel tand schap dient te worden atgestemd op de agrari-
sche produclíestructuur van het gebIed, waarbij de moge-
líiklleden bezien dienen te worden tof behoud en zo
mogelíjk versterkIng van de bestaande besloten gebie-
den. Van belang is de realisatie van een robuuste groene
structuur langs bestaande wegen (bijvoorbeeld eikenla-
nen), paden en waterlopen, eventueel in combinatîe met

erfbeplanting.
He! gebied lussen Udenhout en BerkeJ-Ensct101 verdien!

biìzondere aandacht omdat het functioneert als recrøalief
uitloopgebied voor de stadsregionale bevolking.

Gestreefd wordt naar accentuering en behoud van de
open akkercomplexen bij Biezenmortel en Udenhout.

Tussen de Leemkuilen, de Brand ein het Brokkenbroek
dient een landschappelijke verbìnding te worden gereali-
seerd ter ondersteuning van de ecologische verbinding.

Milieu

Delen van liet agrarisch gebied ten oosten en westen van
Udenhout liggen in een geluidarme lone. Bij voorgeno-
men vestiging ot uitbreidIng van geluIdsbronnen dIent het
aspect stite in de afweging te worden meegenomen.
In de boringsvrije zone ten behoeve van de waterwinning
Haaren gelden randvoorwaarden ten aanzien van borin-
gen van 10¥80 mtr. beneden maaiveld.

4.5 Zwaluwenbunders e.o,

Verstedelijking

In het gebIed 'Zwaluwen bunders e.o.' staat liel bieden van
ontwikkeHngsmogeiijkheden voor stedelíjke tunclíes als
wonen, werken, intensieve/extensieve recreatie, verkeer
en een eventuele cenlrale zandwinning centraal (zie ook
het stadsregionaal uitwerkingsplan (SRUPj en de para-
plunota TALUD).
In uìtw€rkingsplan van he! streekplan voor de stads regio
Tilburg is voor de periode na 2005 gekozen voor de ver-
stedelìjkingsoptie waarbií de kernen Berkel-Enschot,
Udenhout en de bouwlocalie Noordoost in een samen-
hangende structuur opgaan Een dergelijke ontwìkkeling
zat ten koste gaan van het betreffende onlwikkeHngsge-
bied voor de melkveehouderij. In het gebied ten noord-
westen van Berkel~Enschot, op plankaart 1 in de onder-
grond aangeduid ais "woningbouwlocatie/reservering
bedrijvenzone", is in de periode tot het jaar 2005 een uit-
breiding voorzien van omstreeks 2800 woningen. Tevens
worden de mogelijkheden bezien VOor de realisering van
een bedrijventerrein met een omvang van ca. 40 ha. Het
gebìed Moerenburg ten oosten van de stad Tdburg en ten
noorden van de BroekstraatlZandstraat is in het SRUP
ook aangewezen als locatie voor woningbouw (650
woningen) voor 2005.
Op basis van voortschrIjdende InzIchten geelt de
gemeente Tilburg nadere invullng aan de aard en
omvang van de nieuwe stedeliíke ontwikkelìngen. Nadere
afspraken tussen gemeente en provincie over aantaUen
woningen en ha. bedrijventerrein etc. zullen in het ruirnte-
iijk ordeningsspcor gemaakt worden. Zo is Inmlddets
gebleken dat woningbouw bij Moerenburg geen reële
optie is de gemeente heeft gekozen voor natuurontwikke-
iing.

Oe wonigbouwlocatìes zijn binnen de begrenzing van het
landinricht¡ngsproíecl gehouden. Zoijra de kaders voor de
verstedelijking defìnitief bepaald zijn kan de Streekcom-
míssie met behulp van landinrichting en andere instru-
menten een bijdrage leveren aan de ecologìsche, reCma-
tieve, landschappelijke en agrarische ìnpassing van de
stedelijke ontwikkelíngen.

20



Het is uitdrukkelìjk de bedoeling landinrichling en andere
instrumenten te benutten voor een samentiangende ont~
wikkeling van de nieuwe stedelijke uitbreidingen en het
aangrenzende landelijk gebied tot een fraai en evenwich-
tIg stadslandschap.

Natuur

Gestreeld wordt naar behoud en versterking van de waar-
devolle en zeer kwetsbare natuurkemgebieden het Grol-
legat en de Hetleputten. In en langs stoten komen nog
zeldzame kweJvegetaties voor.
Voor de ecologische functie van het beekdal van de Voor-
ste Stroom is hel van betang dat de huidige waterafhan-
kelìjke kerngebieden door natuuroritwikkeling uitgebreid
worden en dat de doorgaande structuur ondanks de ver~
stcdeHjk¡ngsdrLik gehandhaafd wordt. Er dient een relatie
gelegd Ie worden met ;,t landgoed Ter Braakloop/De

Brekxsche Hoven.

Herstel en ontwikkelíng van de gewenste hydrologie in het
beekdal van de Voorste Stroom betekent voorts behoud
en zo mogelijk herstel van kansrijke kwelsituaties. Het
waterbeheer in 11et beekdal en het peilbeheer in de Voor-
ste Stroom dient hierop in belangrijke mate te worden
algesternd.
Ook is verbetering van de kwalieit van het lokaal toestro-
mend grondwater vanuit de hoger gelegen landbouwgron-
den (Gerneene Heide, Oistel\vijkse Hoeven, Hoot. en
Laag Houk.lom, HoogeInd en Enscliolse Akkers) nood-
zakelijk.
Verbetering van de kwaliteit van het toestromend opper-
vlaktewater dient te worden bereikt door aanpak van
zowel diluse als puntbronnen (o.a. RWZI- Tilburg~Oost) in
het deelgebied zelf als ook in hei bovenstroornse stroom-
gebied van de Voorste Stroom.
Aanpassing van de noord-westelijke riool overstort Berkel-
Enschot is belangríjk voor het bereiken van de mileukwa-
tileitsdoelstelling in de Kasteetloop en de Brand.
Bij ingrepen in de waterhuishouding dient waar mogelijk te
worden gestreefd naar een verbetering van de grol1dwa~

lerslHlld in de aanwezige bossen.

De ecologische verbindingsiones in het deelgebied de
Zwaluwbuiiders iijn bedoeld om de Ilatuurkerrgebleden
voor arnlìbieël1 met elkaar te verbinden,
Gestreefd wordl naar aanleg van een permanent bos van
100 ha. INoor¡jerbos) op de voormalíge vloeivetdeii (70
ha.) van de RWZt-Tilburg. Er wordf gestreeld naar sane-
ring van de verontreiniging. In de eerste jaren is de uitbrei-
ding van het bosareaal primair gericht op bos- en natuur-
ontwikkeling. Bij ajdoende sanering van de
bodemverontreiniging is ook benutting voor recrea1ie
mogelljk. Voor het reeds aanwezìge multifunctioneel bos
WOfcil gestreefd naar verbeteríng van de groeiplaats en de

bosopsland. Onderzoek moel uitwijzen of buffering van de
piekafvoer van de RWZI in de voormalige vloeivelden een
(1cologische en economisch haalbare oplossing is Voor de
negatieve effecten van doorsnijding van de Brand door de
Zancileij.

Land- en tuinbouw

In het ontwikkelingsgebied nabíj Berkel-Enschot staat sU.
mulering van de rnelkveehouderíí centraal. De 'basìs¡n~

rìchting land~ en tuinbouw' is daarbij het streef beeld. Ver~

beterIng van de verkavelIng is een belangrIjk
aandachlspunt. Hel gebied Hoog Heukelom ten zuidoos-
ten van Berkel-Enschot is tevens van groot belang voor de
intensIeve veehouderíj. tn hel gebied Hoog-Heukelom
wordt voor de intensieve veehouderijbedrJìven gestreefd
naar versnelde reductie van de ammoniakemissie van-
wege de ligging van de bedrijven len opzichte van verzu-
ringsgevoelige natuurkerngebIeden In het beekdal van de
Voorste Stroom.
In de agrarische gebieden wordt gestreefd naar verster-
king van de bestaande productlesfructuur voor de melk-
veehouderij en de intensieve veehouderij. Daarnaast iijn
er mogelijkheden voor de tu¡n~ en boomt eelt. Vooral de
ontsluiting van bedrijven In het noordelijke ¡jeel verdient

bijzondere aandacht. Ten westen van Berkel-Enschot is
op een kleIne oppervtakfe cultuurgrond een verbetering
van de detail-ontwatering wenselijk. In agrarisch gebied
waar stedelijke claims liggen wordt een terughoudend
beleid voorgestaan voor (kapitaals)intensieve bedrijfstak-
ken.
Vermindering van de uit- en afspoeling van mineralen en
bestrijdingsmiddelen van de bedrijven len noordoosten
van Tilburg is noodzakelijk voor de gewenste watefkwal¡~
teit in de Brand en omgeving, de Zwaluwen bunders 8.0.
en de daarin aanwezige waterlopen (Zandleiì. Broek~
kamptoop en Kasleelloop).

Recreatie en toerisme

Het gebied voor intensief/extensief recreatief gebruik is
van belang voor de dagrecreatíeve uitloop van Tilburg en
Borket-Enschot. Hel gebied dient dan ook naast ag ra rl-
sctie onlwlkkeiingsmogelijkheden ruimte te bIeden aan de
ontwikkeling van intensieve (zwem/surfplas, sport~ en

votksluincomplexen, maneges) en exlensieve (routeslruc-
turen m.n. voor ruiters) dagrecreatieve functies. Oe bevol~

kingsconcentraties dienen op een aantrekkelijke wijze
aangesloten te worden op recreatiegebieden als bijvoor-
beeld de Loonse en Drunense Duinen. Via een goede
planning en zonering van met name de intensieve voor-
zieningen dient voorkomen te worden dat de on!wìkkeling
van bestaande agrarIsche bedrijven wordt belemmerd.
In het gebied voor extensief recreatief gebruik wordt
gestreefd naar behoud en versterkíng van de bestaande
toeristisch~recreatieve structuur. Concreet betekent dit
behoud van de nog aanwezige zandpaden en ontwikke-
fìng van ruiterpaden.

Infrastructuur

De mogelijkheden tot het verkeersluw maken van hei rn¡d~

dengebìød tussen Loon op Zand, Berkel-Enschot en
U,jenhout in relatie tot de aanieg van de noordoosHan-
gent worden nader bezien in het kader van de gebiedsge-
wijze uitwerking van het Provinciaal Verkeers en Vervoer~
splan (PVVP) voor de regio Tilburg. De eersle lase
Noordoost-tangent is uitgevoerd. Voor de aanleg van de

21



tweede fase wordt momenteel een bestemmingsplan
voorbereid. Op rerrnijn is openinfj van een irejnsfation in
Berkel-EnschotiUdenhout ç¡Bwensl. (Zie belreltende N65
en raifinfraSiructuur ook Helvoirts--Broek.)

Landschap en cultuurhistorie

Een ¡¡rOOi doel van hel gebied blíjlt In agrarisch gebruik.
De !andschapsstructuur dient dan ook in hoge mate te
worden afgestemd op de agrarische. productiefunctie.
Hierbij kan aansluiting gezocht worden bìj wegen, water"
Jopen en bestaande landschapselemenlen.
Door de stedelíjke ontwikkelíngen zal hel karakter van het
gebied ìngrijpend veranderen. Bij de inpassing van de
bouwlocatìe Tílburg Noord-Oost dient maximaal rekening
gehouden te worden met de aanwezige landschappelijke,
cultuurhistorische en ecolonische waarden. Uit onderzoek
is gebleken dat de huidige hydroiogìsche situatie in de
Brand gehandhaafd kan worden bij de ontwíkkeling van
de woon/werklocatie Tilburg Noord-Oost.
Verder wordt gestreefd naar behoud en versterking van de
openheid van het gebied ZwafuwenbunderslKouwenberg,
In het Gebìed ten zuiden van de spoorlijn Tilburg"Oister-
wijk ligt het accent op realisatie van een besloten land-
sctiapsstructuur bøstaande uit bijvoorbeeld brede singel-
beplanling, bosìes, slruwe-el en erfbeplantlng. Voor
Moørcnburg is het beleid gericht op handhaving van de
bestaande beslotenheid. Dit past in het streven naar
bevordering van (je recreatieve aantrekkelijkheid van het
qebied door een aangepaste landschappelìjke inrichting.

Mileu

Voor de hydrologische situatie in de Brand en omgtwìng
zijn de bouwlocatie Tilburg Noord"Oost, de aanleg van de
Noordoost-tangent, de zandwinplas en het Noorderbos
van belang. Deze ingrepen dienen te worden uitgevoerd
zOf)(jer negatîeve invloed op de omvang en kwaliteit van
de kwelstromen richting do Brand en omgeving,
Een voorbe(~ld hiervan is !"et principe van de 'lekkende
stad' dat reeds is toegepast op de boiiwlocaUe Tìlbmg
Noord-Oost. Door in de planvorming expliciet rekening te
houden met de jnzijgfunctie van het gebIed zal de kwelin"
tensiteit waarschiírihjk niet achteruit gaan.
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Uitvoering

5,1 Aanleiding

In voofqaande hoofdstukken iijn de kwalíei!en, de knel-
punten en t1et toekomsfperspc.;ctief voor (ie Leljen
tx~schreven. Daanneo is er aan de ínrichting van he!

ont)ied echter nog niots veranderCL Oil1100fdsiuk' iS

bedoeld als handreiking aan de Streekcoinrnissie bij (jø
vormgeving van dat proces dal moot leiden tol de uitvoe-
ring 'laf¡ beleid in de Leiien.
Een belariqrijk uílrJangspunl voor dit uitvoerinqshoofdsfuk
IS (je d)inaniìek Jrì hei get)ìed. De Leíjen is een dynamisch
gebied; dal vele kwaliteiten hüfift en een belangrijke fune..
\ie hoeH voor wonen, werken, rccreéren, de aqrarisci'e
sector, water.vinriÎng en natuur.

Iedere functie heel! zo zijn eigen ontwikkelinç¡ en zijn

eiqen onhvikkeringssneH:eid. Het is clan ook niet øenvou-
diq om op één iriornenl În één plan een oindbeeld te
beschrijven vrm de inrichtii19 van 11(:1 gebied,
¡-'lo! lJiinüllqspunl voor hei uítvoeringsproces is dat, bij het
rOaiiSE:løn van oplossinncn voor de gesinnaleerde proble~
enen, zoveel i110qelijk qebruik gemaakt wordt van de kwa~
¡¡oilen van.. en do ini!ìalìeven ìn hel gebìed. Het is daar!)iì
ViJn tlelang om (jO samenhanq van maai regelen en pro~

Jeden (ìnteqrale aanpak) niet uit hot oog te verliezen. Om
qebruik te kunnen maken van de initiatieven in hel gebied
is een ìn!i;nsiev(~ ('. bredø sarr:øm',rerk¡nq met direct
betrokkenen van 9roo1 belan~i Daarvoor is fJoor OLG de
zogenaamde 'dialoo9methode' ontwikkeld. Voorgesteld
\-\ordt deze als handvat te qebruiken voor de S3.n':ünwer..

kíng l)ij (1e vercJere plar1VorrniritJ.

5,2 Organisatiestructuur

Positíe van de Streekcommissie

Zoals eerder iS venTwld, is voor de Leijen een bestuurlijke
Stl'üekconimissie ingesteld, waarin dø bofanqrijksto dool~

qrcepen ui¡ ¡'iet qebie(j verteqe.n'Noordiod zijn. De doel.,
steHinfj vx,in de S!roekcommìssìe is:

bevorôerinQ on versne!!ing van rfe uitvoering van j¡t!t ruim-
telijk water, rriiù')IF ('/1 natuurlJ()loìô vitl c'on integrale en

dBn,Dak, Dit bevorôert zij door een inlOO-
siove siunen'.,c!rking met lokale i;~ri rogioíidle overheden,
rTd/1!SCfldpDcrli/ke organisaties en öefangengtoepen.

5

Uitgaande van (je doeistemng zijn de taken voor do
Streekcomrnissie als volgt:

hel genereren van projectvoorstellen,
I1E!t jaarlijks samenbrengen van projectvoorstellen in
hot Gebiedsprograrnrna,
het bevorderen van financíerinn van dil programma
door derden,
het coördineren en het bewaken van de voortgang
van de uitvoering van projecten,
het ondernernen van act jes indien de voortgang
stagneert,
hel rapporteren over de voortgang van de uitvoerin9,
zowel op projeci-, als op gebieds~nìveau,
aankaart on van beleidsmatige knelpunten bij de
direct betrokken overtieden,
opstellen van het landinrict)tíngspian, alSITicde í.-e

uitvoering ervan,
coördinatie van dG cornrnunicatie rond hei project ier
LJ8vorderíng van he! draagvlak voor de te nemen ui!..
voerìngsniaatregelen.

hihoudelijk vormt het rijks~ en provinciaal beleid het kader
voor de taaksieUing van de Streekcornmissie. Oe project~
noia..plus, het gebiedsperspecliel wei en he! Plan van
Aanpak NU8L geven nader invuHing ¡).an die iaaksteilinq.
Hel gebiedsprograrnrna is het document waadn de
Streekcomniissíe concreet voor hel eerstvolgende jacir en
op hoofcHijnen voor de jaren da::irna aange-eJt hOü zij invul..
lin9 za! geven aan die taakstelling.

Gezien de oVE:rlap in taäk~ en d00!stelHngen WH) landin-
richtingscornmissie en Streekcornrnissie lìgl ìntegmtie van

beide cornrníssies in één organisatorische eenheid voor
(je hand, De Streekcomrnissie wordt hierdoor tevens vèr-
anlv¡,ool'delijk voor de voorbereiding en ~¡jtvü8ring van het
landinrichtingsprojed, Doel' deze werkwiíze wordt optí-

maal invullng gegi.wen aan hei streven naar integrale
ÇJebÎcdsgerichte uitvoering.

/ds landinrichtinqscorrimissiø 1891 dø Stroekcommissie
verantwoording al aan het provinciaal bestuur. Voor de
inzet van NUBL-rnidcjelen legt (iCl' StroøKcornmis.sie ver-
antvl!oording af aan de stuwwoep NUBL. In be,Ì(Jc Ge'.aJ~
len kan de verantwoording vorlopen via de jaarlìjks op te
stenen ÇJebiodsprograrnma'g en voorIqaiiqsrapportagøs,

Bij de reøds eerder neYnstalleerde Stre.ckcomrliiss¡os is

bevordering van de sarnenwerkìnq van partijen hel
belangrijkste 'wapon' !)ij de uitvoering van beleid en pro.,
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jecwn, Me! de installatie als landinrichtingscommissie
wordt Streekcommissie voor de LeiÎün extra ondersteund
door de formele taken, bevoegdheden en verantwoorde-
lijkheden bij de voorbereiding en uítvoering van één of
meerdere (deet) tandinrichtingsplan(nen). Zo kan de cam-
rnissie bijvoorbeeld, na vaststelling van het landinrich-
iingspian, bestekken aanbesteden en heelt zIj de
bevoegdheid om gebieden te betreden om werk uit te
(laten) voeren. Ook heelt de commissIe belangrijke
bevoegdheden ìnzake het uitruilen van grond op basis van
een "Plan van ToedeHng".

Relatie met het Nationaal park Loonse en
Drunense Duinen

Een deet van het gebied van de StreekcommIssie wordt in
beslag genomen door het gebied van het Nationaat Park
1'0. de Loonse en Druriensc Duinen (NPLDDì. Voor de
oprichting van het Nationaal Park is een Overlegorgaan
ingesteld dat ats taken heeft:

opstellIng van een beheers- en inrlchtingsptan,
afstemming van alle voor de inrichting en beheer van
belang zijnde activíteiten,
indienen van een bestedingen programma voor het
NPLDD,
coördinalie van voorlichting en educatie m.b.1. hel
NPLDD.

Deze taakstellng ìs prímair gericht op ontwikkeling van
het gebied binnen de 9renzen van het NPLDD. Er is ech-
ter wel een sterke functìonele relatie lussen Overlegor~
gaan en Streekcommíssie. vanwege de nauwe verweven-
heid tussen de ontwikkeling van het natuurgebied van de
Loonse en Orunense Duinen (inclusief De Brand) ener-
ziîds en de ontwikkeling van de direct aangrenzende agra-
rische gronden anderzijds. Een goede afstemming tussen
het Overtegorgaan en de StreekcommissIe is dan ook van
belang, Het provinciaal bestuur zal dit bevorderen.

Concreet betekent dit dat voor de overlappende gebieden
(de Brand en het Hengstven) het overlegorgaan een
inrichtIngsvisie zat opstellen. Vervolgens Iieelt de Streek-
commissie de verantwoordelijkheid om waar mogelijk met
landinrichting en andere instrumenten bij te dragen aan
de uitvoering van de inrichtingsvisie.
Een goede afstemming is bevorderd door integratie van
de secretariaten van het Overlegorgaan en de Streek~
commissie. Ook is er bij de samenstellng van beide orga-
nen gestreefd naar personele unies.

Samenstelling Streekcommissie

In de Streekcornmissie iíjn de belangrijkste doelgroepen
uit het gebied Mstuuriijk vertegenwoordigd. Gestreetd is
naar een commissie van beperkte omvang, met een
"brede" kijk op zaken, die slagvaardig kan handelen en die
korte liìnen in en naar de streek heeft. Aangezien de
Streekcomrnlssie tevens als landìnrichtingscommissie
functioneert, is bij de bepaling van de omvang van de
commissie rekening gehouden met de landinrichtìngs~
wet. Art.28, lid 1 stelt dat (je commissie uit ten hoogste 7
leden, waaronder de voorzitter en plaatsvervangend voor.,

Zilter, mag bestaan. Lid 2 stelt dat, jncjien aard en omvang
van het gebíed daartoe aanleiding geeft, Gedeputeerde
Staten daarvan af mogen wijken. Rekening houi1ende met
een evenredige vertegenwoordiging van belangen is de
omvang van de Streekcommissìe bepaald op 10 zetels,

Projectbureau

De Streekcomrnissie wordt ondersteund door een project~
bureau, dal enerzijds functioneerl als seCrefarjaal en

anderziíds als loket/aanspreekpunt voor initiatiefnemers
In het gebIed.
Het takenpakket besta al uit planvorrning, en -uItvoerIng,
begeleiding van lokale initiatieven, communicatie, admini-
stratie en financiën. Het takenpakket zal verder worden
ingevuld in nauw overleg met de Streekcommissie.
Een belangrijke taak van de Streekcommissie is het
maken en uitvoeren van het landinrìchtingsplan voor de
Leijen. De Streekcomrnissìe wordt hierin ondersteund
door een secretaris. Het secretariaat landinrichllng is met
het secretariaat voor de Streekcommissie en het Overleg-
orgaan voor het nationaal park gei'ntegreerd in het pro-
jectbureau. Hierdoor wordt ook in organisatorische zin uit-
werking gegeven aan een integrale, gebiecsgerichle
uitvoering. is sprake van één loketJaanspreekpunt voor
het gebied en kan de besctlíkbare capaciteit in mens~
kracht op efficiënte wijie benut worden.

5.3 Twee sporen

Aan het begin van het uitvoeringsproces staat de project-
nota-plus. Die is samen met het gebìedsperspectier WeL
de Meierij en het Plan van Aanpak NUBL het vertrekpunt
voor de verdere planvormîng en ~u¡tvoering. Vanaf de
benoeming van de Slreekcomniissie kan een twee sporen
aanpak gevolgd worden die er als volgt uil ziet.

Aan de ene kant zal dø Streekcommissie een planvor-
rningsproces starten Voor het hele gebied waarbij achter-
t~envolgens de knelpunten en kansen worden geconcreti-
seerd en mogelijke oplossingen worden verkend. In dit
planvormingsproces is veel aandacht voor de samenhang
van de knelpunten en de mogelijke oplossingen, De
oplossingen iullen uitmonden in een landinrìchtingsplan
voor het hele gebied of delen daarvan. In dat planvor-
rningsproces zal de Streekcommissie waarschìjnl¡jk voor
een aantal onderdelen tol de conclusie komcn dat ver~
snelde uitvoering -voorafgaand aan vaststelling van een
landinrichtingsplan- wenselijk enlof noodzakelijk en ook
mogelijk ls. Het iS dan ook de verantwoordelijkheid van de
Streekcominìssie om èrvoor te zorgen dat de mogelijkhe~
den voor een versnelde uitvoerìng ook worden benut.

Aan de andere kant liìn er tegelijkertijd voortdurend ont-
wikkelingen en initiatieven in hel gebied die een bijdrage
kunnen leveren aan het uítvoeringsproces. Oe initiatieven
van de 'Duinboeren' en 'Sinalwater' zijn daarvan recente
voorbeelden. Maar hel kan ook gaan om initiatieven van
een gemeente, een waterschap of anderen. Voor die ìnj-
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tlatieven zal de SIreekcommissie afhankelijk van de aard
vàn het projeci een stimulerende, laciliterende, coördine~
rende eniof toelsende rol vervullen,

Het eerste spoor is belangrijk om toi een samenhangende
aanpak van de knelpunten en benutting van kansen te
komen. Initiatieven uit hel gebied vormen de 'motor' van
het vernieuwingsproces. Hoe meer mensen en organ¡sa~
ties zelf verantwoordeljjkheìd nemen voor de uitvoering
des te beter. Een zorgvuldige coördinatie is dan wel
belangrijk. Het is de uitdaging voor de Streekcommissie
om beide sporen optimaal te benutten.

5.3. i Hellandinrichlingsplan

Siap i
De eerste stap van het integrale planvormingsproces
bestaat uit een nadere afbakening en concretisering van
de knetpunten in het gebied. In de 'dIaloogmethode' wordt
dìt de 'Ouverture' genoemd. Individuele bewoners en
grondgebruikers uil het gebied discussiëren onderling in
kleine groepen over de knelpunten in het gebied. Dil levert
een aanvullng, aanscherping en herformulering van de
bekende knelpunten op.

Siap 2

Na een bewNking van de informatie uil de eerste ronde
volgt de tweede stap. Deze bestaat uil hellormuleren van
mogelijke oplossingsrichtìngen. In dlalooglermeri lieel
deze stap de 'kerndialoog'. Bewoners en grondgebruikers
discussiëren dan in kleine groepen met deskundigen over
mogelijke oplossingen.

Siap 3

De informatie uit de kerntiialoog wOf(it gebruikt voor hel
voorontwerpplan (tevens Milieu-effectrapportage) dat in
het kader van de landinrichtìngswet moet worden opge~
steld, Slap drie bestaat in dialoog uit de inspraak die
mogelijk is op het voorontwerpplan.

Zoals gezegd is de hiervoor beschreven '(jialoogrnethode'
een hulpmiddel bií de planvorming. Het is aan de Streek-
commissie om te bepalen hoe de methode in het gebied
van de Leijen het best kan worden toegepast.

5.3.2 Initiatieven uit de streek

Parallel aan Iiøt planvorniingsproces voor hellandjnricli~
lingsplan zullen er van verschillønde kanten initiatìeven
zijn om de uitvoering van beleid ter hand te nemen, De
projectl1ota-plus is bedoeld om ervoor te zorgen dat de ini-
tiatieven zoveel mogelijk bijdragen aan hel oplossen van
de problemen in het gebied. Voor een deel zijn deze init¡a~

lieven er al of zullen deze autonoom ontstaan. Voor een
deel zal de intensieve planvorrning via dialoog -ideeën
voor- initiatieven opleveren.

Een voorbeeld is het project Smalwater dat op inifiatfef
van de NeB-Boxtel is onlstaan naar aanleiding van de ôis~
cussie over de Ecologische Hoofds!ructuur. Een ander
voorbeeld Is hel concept van de "Groene Mal" dat door de
gemeente Tilburg wordt ontwikkeld. De Streekcomrnissie
kan onderzoeken in hoeverre zij met de beschikbare
instrumenten kan bijdragen aan de uitvoering van de
"Groene Mal".
De initiatieven kunnen zorgen voor een belangrijke ver~
snellng van het vernieuwíngspraces. Aan versnelde uit-
voering zitten ook zekere risico's. Zeker zolang de samen-
hangende pianvormIng voor het hele gebIed nog In een
prIl stadium Is, is het niet mei zekerheId te zeggen ol het
inItIatief zal passen in hel uIteindelijke inrichlíngsptaatje.
De doelstellIngen in de project nota-plus en tiet gebieds-
perspectiel voor het WeL de Meierìj geven een voorlopig
kader voor de initiatieven

5,4 De afweging

Voor de Streekcommissie is de afweging van de twee spo~
ren een belangrijke laak. Voortdurend zullen er nieuwe
ontwìkkelìngen en initiatieven zijn. Telkens zal de vraag
zijn of een snelle aanpak in de vorm van een deelproject
of een zorgvuldige integrale aanpak via een landinrjch-
Iíngsplan het beste Is. Voor dIe alweging zijn de volgende
criteria van belang:

de uit te voeren deelprojecten moeten passen b¡n~
nen de kaders van de projectnola-plus, het plan van
Aanpak NUBL en het gebiedsperpeclíef WeL:
versnelde uitvoering van deelprojecten mag toekom-
stige projecten niet frustreren. De risico's en de voor~
delen van de versnelde uitvoering moeten per project
afgewogen worden:
projecten met een meervoudige doetstelling hebben
de voorkeur. Sectorale projecten mogen in ieder
geval geen afbreuk doen aan de doelstellngen voor
de andere sectoren;
bij de uitvoering van deelprojecten onder verant~
woordelijkheld van verschIllende organisaties is het
van belang dat de initiatiefnemers/uitvoerders daar-
voor voldoende toegerust zíjn of worden.

Voor de afwegIng is van belang dat de Streekcommissie
alleen op basIs van een vastgesteld landinrlchlingsplan
gebruIk kan maken van de wettelijke bevoegdhedon voor
de uìtvoering van werken. Daarbuìten zal de uitvoering
over het algemeen op basis van vrijwílligheld tol stand
moeten komen. Voor lndivjduele organisaties is het rnoge~
lijk om aan andere kaders bevoogd heden te ontlenen
zoals bijvoorbeeld het bestemmingsplan en het waterbe-
heerplan.
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5,5 De praktijk

Uit voorgaande bfijkì dat uit het planvorrningsproces én
via initiatieven uil hel gebied ideeën kunnen onlstaan voor
deelprojecten. Deze ideeën komen bij hüt projectbureau
terecht. Het projectbureau heeft de taak om het idee uit te
werken danwel uil Ie laten werken tol een volwaardig prOn
jectvoorstel. Het gaat dan om een beschrijving van (Je
naam van tiel project. naam van de uitvoerder, de betrok-
ken partijen, de projectdoelstelHng, de actìv¡teiten, de tus-
senproducten, het eindproduct, de beoogde ellecten, de
planning, de totale proíectkosten, de bijdrage van de ini-
tiatiefnemers, de gevraagde bijdrage vanuit subsidierege-
¡¡ogen en de financiële planning. Het projectbureau kan

daarbij worden ondersteund door een ambtelijke project-
groep bestaande uit vertegenwoordigers van de organisa-
ties die deel uit maken van de Streekcommissie,

Als het projectvoorstel goed ís uítgewerkt en het past bin-

nen de kaders van het gebiedsperspecliel WeL, het Plan
van Aanpak NUBL en de project nota-plus zal de Sireek-
comnlÎssiø het opnemen in haar gebiecJsprogramma, He!
is ook denkbaar dal het projectvoorstel tussentijds aan de
fÎnancierende instantie wordt voorgeleqd. Alhankelijk van
c1e aard van rie! project en de aard van het instrument dat
aangesproken wordt is djt de provincíe, de stuurgroep
NUBL, het ministerie van landbouw etc.

De kern van het fjnanciêle vraagstuk is dat na goeákeuw
ring van rH~t projectvoorstel de Streekcornmjssie -Dnder-
steund door het projeclbureau~ de verantwoordeliìkheid

op ziCh neemt om de linancier¡ng rond te krijgen.
Na de definitieve toekenning van de gevraagde middelen
is de bewaking van de voortgang van de uitvoering van
belang. Voor projecten die onder verantwoordelijkheid van
'derden' worden uitgevoerd betekent dit dat er regelmatig
voortgangsrapportages aan de Streekcornmissie aange-
reikt moeten worden.
Voor projecten die onder eigen verantw()ordeliìkheid van

de StreekcolTini¡ssie worden uitgevoerd zal dit terugko~
men in de rapportages die de Streekcorninissie zelf zal
maken over de voortgang van de projecten en het
get)íedspronramma. Een en ander staaf uitvoerig
beschreven in de administratieve organisatie van de
NUBL die voor de Streekcornniìssie van toepassing is.
Voor de landinrichtingsaspecten van de Leijen is de land~
¡nrichtingswet het kader voor de fìnanciering. Oe middelen
I.iuiinøn beschikbaar konien op basis van een meerjaren-
progra.mmering die jaarlijks door de provincie Noord"Bra-
bant wordt opgestetd.

Voor overige instrumenten builen landinrichting, WCL~ en
NUBL-kacJer geld! dat l1et projectvoorstel zal moeten vol-
doen aan de subsidievoorvmarden van de betreffende
regeling. De Sfreekcoininissio en het projectbureau heb-
ben daarbíj een faciliterende rol ten opzÍ(::hte van de initia-
tiefnerners.

5,6 Beschikbare insfrumenten

De beschikbaarheid van de verschiHende instrumenten

biedt kansen om Hexibel gekj öeschikbaar te krijgen voor
deelprojecten. Bovendien kan wat makkelijker over de
grens van het landinrichtlngsqebied gekeken worden
omdat veel regelingen in een groter gebied van toepas"
sing zijn, Ook biedt een aa.n/al regelìngen mogehjkheäen
voor financiering van nieHnr¡chtingsmaalregeleri zoals
natuurbeheer, mìleumanagemeni. stimulering van pnr
ductverbreding of -vernieuwing etc,

Landinrichting

Landinrichtíng bíedt f1iogelijklieden voor verbetering van
de inrichting van een gebied door aanpassing van de ver~
kaveling, waterbeheersing, ontsluiUn9 en beplanting. !n
de landinriclitingswet worden verschìlende Vormen van
tandinrichling onderscheIden. De Leljen is aangeduid als
herinrichting. Dit betekent dat het project bedoeld is voor
affe functíes in het landelijk gebied met nam(~ landbouw,
natuur, recreatie, waterwinning en landschap, Voor defne~
lijke projecten is glubaat een rIjksbIjdrage van i 4.400,-/ha.
beschikbaar. Daarnaast is via landinrichting geld besctlik-
baar voor grondverwerving ter realisatie van (Je EHS, voor
verbetering van de agrarische structuur, voor aanleg van
infrastructuur en voor overige voorzieningen. Een nauw¥
keuriger begroting van de inrichtingskosten Vormt een
onderdeel van het landinrichtingsplan dat VOor fiet hele
gebied of delen daarvan zal worden opgesteld.
Ook is het mogelijk om agrarische bedrijven te verplaat-
sen in het kader van landinrichting.

Aan het landínrichlingsplan kan de Streekcof1imissie wet"
telijke bevoegdheden ontlenen voor de uitvoering.
Via het begrenzingenplan kunnen eigendom, beheer en
onderhoud van wegen en waterlopen worden toegewe-
zen.
Hel plan van toedeling biedt de wettelijke grondslag voor
het ruilen van gronden. De rechten van eigenaren en
pachters z:ijn in de landinrichtingswel zorgvuldig gewaar-
borgd. Het ruilen van gronden is echter ook mogelijk op
basis van vrijwillige kavelruiL. D(~ laatstø optie is snel en
eenvoudig maar geeft de Streekcornmissìe gOßn wü1te-

lijke bevoegdheden om knelpunten op Ie 105::)0n. De sta..
tus van herínrichting biedt voor de Leijen ciü mogeiijKhe..

den om maatwerk te leveren en per deelget)ied te
beoordelen of wel of niet gebruik gemaakt wordt van eün
'plan van toedeling'. Oe landinrichtingswet biedt voor her..
inrichtingen tevens de mogelijkheid lot korting en onteige-
ning.

Via 'uitvoering bij voorrang' (UBV) op basis van vrijwillig-
Iieid kunnen, vóór vaststelling van het landinrìc!iUngsplan,
middelen beschikbaar komen voor vervroewJe uitvoerifl~J
van deelprojecten. Uiteraard kan daarvoor ook gøbruìk
gemaakt worden van andere subsidieregelingen.
TenSJOHe is njet onbeJangrjjx dal via de staf us van herjn..
richting een beroep kan wonjen gedaan op de inzet van
ITienskracht van de Dienst Landelijk Gebied (DLG).
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NUBL

NUBL biedt meer en minder concrete uitwerkingen en
financiële middelen vOQr ondersteuning van lokale initia-
tieven, de dynamiek van de landbouw, dynamIek van de
recreatie, de aanpak mest en ammoniak, water en verdro-
ging, natuur en landschap. Voor een uitvoeriger beschrit-
vIng wordt verwezen naar het Plan van Aanpak NUBL.

wei
De regelíng voor Waardevolle Cultuurlandschappen

(WCL¡ biedl geld voor bevordering van duurzame land- ol
bosbouw, natuur en landschap (behoud, herslel, ontwlk-
kelíng), v8rgrol8n toegankelíjkheld, beleving- en gebruik-
smogelijkheden natuur en tandschap, bossen of tand-
bouwgronden, toeristischArecreatleve producten op
landbouw-bosbedrijven, verbetering ruimteHjke afstem-
ming van functies. vermindering milieubelasting of verdro-
ging. Voor een uitvoerige beschrijving wordt verwezen
naar het gebledsperspecliel WCL.

Overige instrumenten

Andere financiële instrumenten waar een beroep op kan
worden gedaan zijn de Sijdrageregeling GebiedsgerIcht
Míleubeleld (BGM) en het Stimuleringskader van het
ministerie van LNV. Zoals gezegd is hel een belangrijke
taak voor het prolectbureau om er voor te zorgen dat bij
de goed uitgewerkle projectvoorstellen de juiste instru-
menten enfof fìnanciële regelingen gezocht worden. Over.
leg met de maalschappelijke organisalies in het gebied
kan meer duidelijkheid geven over de middelen en instru-
menten die betrokkenen hebben om projecten ten uItvoer
Ie brenqen.

Bestemmingsplan

De bestemmingsplarmen zijn noodzaketíjk als juridische
basis voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zoals
woningbouw, realisatie van natuurgebieden, agrarische
vestiging, fietspaden etc. Dit geldt ook vOOr de werken die
in het kader van landInrichting worden ongevoerd. Wan-
neer bestemmingsplannen sterk verouderd tiìn is de plan~
vorming in het kader van landinrichting vaak leidend. Ech.
ter In het geval van de Leijen zijn voor het hele
iandinrìchtingsgeb¡ed bestemmingsplannen buitengebied
in ontwikkeling, een enkel plan is reeds vaslgesteld. De
bestemmingsplannen zullen dan. ook meer dan in vele
andere gevallen sturend zijn voor de ptanvorming in de
Leljen.
Wellcht hoeft voor een aantal deelprojecten niet te wor-
den gewacht op het tandInrichtIngsplan omdat hel
bestemmIngsplan voldoende duIdelijkheid en zekerheid
biedt. Als de middelen beschIkbaar zijn kan de uItvoering
van bIjvoorbeeld een landschapsbeleidsplan ot de aanleg
van een tietspad meteen worden aangepakt.

WaterbeheerpJan

Ook een waterbeheerplan en de keur kunnen hel kader
vormen voor urtvoering van deelprojecten gericht op aan-
passing van de waterbeheersing.

27



M ilieu- Effectrapportage

Vanaf januarí 1994 doorlopen 13ndinrichtingsprojecten de
procedure van de mílieu-effectrapportage (m.e.r.). Doel
van de m,e.r. is om de negaHeve en positieve effecten van
een plan voor het milieu duidelijk in beeld te krijgen. De
procedures voor landinrichting en m.e,L zijn geïntegreerd,
maar kennen !lun eigen slappen.
In dit liooldstuk wordt ingegaan op de rn.e.r.~procedure,
de betekenis van de proìectnota-pluslstartnotjtie m,e,r"
de relatie met het landinrichtìngsplan, de uit te werken
alternatieven en de Ie beschrijven elfecten.

Aan welke onderwerpen in een m¡lJeu-effectrapport aan-
dacht moot worden besteed, komt te staan in de zoge-
naamde "richtljnen", De star1notitìe vormt een aanzet tot
de richtljnen. Voor de Leiìen is de project nota-plus tevens
startnotíUe voor (ie rn.8.r.
Insprekers en formele inslantìüs krijgen de mogelijkheid
om via (je inspraak hun visie te geven op de richtlijnen. In
dil stadium gaat het dus niet om het indienen van bezwa-
ren tenen landinrichting of le~Jen inrichtingsmaatregelen.
00 inspraak moet zich richten op de alternatieven die wor-
den vergeleken, de té beschrijven milíeu-effecten en op
de doorwerking van reeds genomen of voorgenomen
besluiten.
Nadat de richtljnen zijn vastgesteld wordt een Vooront-
werpplan landinrietiting -tevens Mileu-effectrapportage-
opgesteld door de Streekcornmissie. Na een keuze uit de
uit9cwerkte alterna!ìeven wordt het ontwerpplan opge~
sleld dat vervolgens wordt vastgesteld door Gedepu-
teerdø Staten. Een globale planning voor het verloop van

de procLHjure voor de Leijen is opgenomen in de bijlage,

6,1 Alternatieven

tn 11el MER wordt de bestaande loesland beschreven. De
rn¡¡eu~gevo¡gen van de voorgenomen actìvileîl en de
alternatieven worden vergeleken. De essentie van het
wørken met allernatieven is om in een zo vroeg mogelìík

stadium inzicht te krijgen in de mogelijke oplossingsrich-
tingen en de mileu-effecten die daarmee gepaard gaan.
Oe belangrijkste uitqangspunten voor de a¡terna~tieven

zijn:
he! beleid van de overheid en de kadersteflende
besluiten bepalen in principe de bandbreedte waar-
binnen alternatieven worden onderzocht;
alternatieven waarvan op voorhand vaststaat dat zij
zeker niet uitvoerbaar zíjn, bliíven achterwege;
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de alternatìeven dienen gebaseerd te zijn op de
meest cruciale onderdelen van de hoofdactivìteiten;
ze moeten samenhangend zijn en bepaald vanuit
een duidelijke visie;
ze moeten binnen redelijke grenzen zo veel mogelijk
differentíêren en als totaal recht doen aan de kwali~
teiten en de functies van het gebied.
de alternatieven moeten herkenbaar en wervend
zijn;

Het is aan de Streekcommissie oin Iegelijk met ol als ver-
volg op onderstaande alternatieven een voorkeursa!terna~
lief te ontwikkelen, dan wel aan Ie wijzen, Voor alle alter-
natieven geldt dat ze moelen passen binnen de kaders
van het vastgestelde rijks- en provinciaal beleìd. De
gedachlen gaan uit naar de volgende alternatieven:

Ruimte voor natuur en milieu

Dil alternatief wordt beschouwd als hel meest milieuvrien-
delijke alternatief. Een royale realisatie van de groene
hoofdstructuur vormt de basis voor djl alternatief. Dil bete-
kent volledige realisatie van de ecologísche hoofdstruc-
tuur. Daarbuiten wordt actief gezoctit naar cornbinaties
van groen met overige functies.
De mogelijkheden voor vernattng en meandering worden
optimaal benut. Voor het Helvoirts Broek kan worden
oriderzoclit of 'over10Hïg' kwelwater kan worden benut
voor hoogwaardige doeleìnden ZOt~ls drinkwater. In de
landbouwgebIeden zullen de mogelijkheden Voor water-
conservering maximaal worden benut. Voorts betekent dil
dal geslreefd wordt naar een versterkte ontwikkeling van
milieuvríendelljke landbouw. De biologische landbouw
kríjgt de ruImte.
Een beperkte openstellng van de bestaande en nieuwe

natuurgebieden voor recreatie en toerìsme ligl voor de
hand. Vers!erking van recreatie en loerísme is mogelijk
mits dil beperkt is tot milieuvriendelijke vormen. Voor eco-
logen wordt de Leijen samen met de Loonse en Drunense
Duinen een gebied van internationale allure.

Oe automobHiteit wordt stevig teruggedrongen door
beperking van de toegankelijkheid van het gebied en
onderbreking van sluiproutes. Oe verstoring on versnìppe..
ring door bestaande infrastructuur wordt sterk lerugge~
drongen.
Oe slede!ìjke ontwikkelingen van Tilburg vormen een
randvoorwaarde voor dit alternatief. In de agrariSChe kern-
gebieden staat de productiefunctJe van het gebied cen-
traal.
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Bruisend hart van Brabant

In dit alternatief staan de economisch sterke functies
zoals wonen, werken en toerisme centraal.
Voor de woonfunctie zijn de streefcijfers in het Stadsregio-
naal Uitwerkingsplan bepalend. Het onderzoeken van de
mogelrjkheden vOOr het ontwikkelen van nieuwe landgoe-
deren past in dit alternatief. Een koppehng met de probte-
matiek van de vrijkomende agrarIsche bedrijfsgebouwen
is denkbaar.
Ter versterking van de woonfunctie wordt maximaal inge-
zet op het ontwikkelen van recreatieve voorzieningen.
Hoogwaardige vormen van recreatief wonen voorzien in
een behoelle en dragen bIj aan de kwaliteit van het
gebied. Voor recreatie en toerísme wordt niet alleen geke-
ken naar de regionale behoefte maar ook naar de natio-
nale uitstralíng van hel gebied. De boomt eelt zou benut
kunnen worden als drager voor een perrnanente 'Floriade'
in de Leijen.
Voor de natuur betekent dit dat gestreefd wordt naar maxi-
male openstel1ng en toegankelijkheid van bestaande en
nieuwe natuurgebieden. Uiteraard worden de kwetsbare
naluvrgebJeden daarbij ontzJen.

Vanwege de sterk verschillende ontwikkelingen binnen en
tussen de agrarische bedrijfstakken is hel lastig om een
al9cmene onlwikkellngsrichting aan te geven voor de
agrarische sector. De ondernemers in het gebied zullen
dan ook vooral zelf -bijvoorbeeld in de vorm van een ¡and~
bOLJwontwikkeHngsplanH de gewenste ontwikkeling aan

moeten geven,
In de kerngebieden blijft de agrarische prodlJctielunctie
voorop staan. Daarbuiten vooral binnen de groene hoofd-
structuur vormt veelal een betaalde neven tak in de vorm
van landschapsonderhoud of recreatie een deel van de
economische basis voor het bedrijf. OOk jn dit alternatief
zijn argumenten te vinden voor versterking van de biologi-
sche productie.
Landschap wordt in dil alternatief niet alleen beschouwd
als een kwaliteit maar nadrukkelijk ook als een product dal
geld kost maar ook geld opbrengt b.V. in de vorm van toe-
ristenbelasting.
Ook in dit alternatief geldt dat huidige en nieuwe ontwik-
kelingen plaatsvinden binnen de eisen voor milieu en
wa/er. Wemcht kan de economische on/wikkeling gebrul,i(
worden om versneld aan de betreffende eisen te voldoen.
De realísatie van de ecologIsche hootdstructuur vormt
een onderdeet van dit alternatief.

Autonome ontwikkeling

In díl alternatiet wordt de ontwIkkelIng van het gebied ion-
der landinrichting On zonder de extra inzet van de
bøschreven projectorganisatie beschreven.

6.2 Effecten

De volgende effecten zullen wordeii beschreven voor de
verschillende alternatieven:

Water

voor landbouw en natuur-gebieden wordt (via klas-
sen) aangeduid waar en in welke male de grondwa-
terstand en de groneíwaterstandsf!uctuaties verande~
ren, alsmede de hydrologische samenhangen die er
besfaan;
wijzigingen in kwel ol iniijging worden aangegeven;
de veranderingen in verdroging/vernattng als geVOlg

van waterhuishoudkuiidige maatregelen worden
beschreven;
de wijziging van de waterkwaliteit die plaats vindt
wordt geschetst; de relatie tol de toegekende tunc-
hes in het WHP wordt getegd;
aangegeven wordt in welke mate inundatie e%~~f ver-
droging optreedt als gevolg van de verandering in hei
waterafvoerpatroon;
de veranderingen in het watersysleem, zoals de
inrichting van oevers (meanderlng, natuurvriendelijk
maken). aanleg van kunstwerken en dergelijke WOr~

den vermeld.

Bodem

de verandering die optreedt ten aanzien van belanq-
rijke geomorfologische verschijnselen en bijzondere
bodemtypen wordt weergegeven.

Lucht

een inschattng wordt gemaakt van de emissiebelas-

ting met ammoniak en de geurhiiider die ¡iieruit ont-
staat.

Slite
er zal inzicht worden gegeven in de gevolgen van de
voorgestelde maatregelen VOOr de aanwezige stfte-
gebieden en geluidarme zones.

Natuur

een gtobale schets wordt gegeven van het ecolo..
gisch functioneren van het gebIed in zijn geheel,
inclusief de samenhang met de omringende
(natuur)gebieden.
de te veiyachten eindsituatie wordt beschreven

(locatIe, oppervlakte, doel- en kensoorten).
de te verwachten effecten van de veranderingen in
landbouwkundig en recreatief gebruik op de na!uur
worden globaal weergegeven.
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Landschap en cultuurhistorie

de mogelíjke aa:lìiE!siìnq van archcoloçiísche warir~
(Jon wordt bepaald.
(jo vürandcring van hisior¡sch~geoqral¡sche waarden
als gevoln van verloren gaan of t'ierste! van he paalde
elemonten wordt gesc!ietst.
ontsnippe(in~i.

6,3 Vergelijking van de
alternatieven

De rnì¡iütH,;f!octen van de voorgenomen activileit øn de
alternaliuven worden onderling en mot (je huidige situatie
vergelekon, Doel van (je vergelijking is inzicht Ie krijgen in
de mate waarin de positieve en negatieve cHecten van de
diverse verschilen. De vergelijking wordt in de vorm van
een tabel in hoi MER opgenomen, waarin de aspecten
zijn opqenomen die onderscheidend zijn voor (je altorna~
tiØVGn. Aan de aspecten worden bepaaldo gewichten toe-
gekend, dìe OVBrøün..Komen met hel milieubelang dat zij
vert egf;flwoordiqen,
Bij de w::rgelljking z.ullen ook sociaah::iconorniSClie aspec"
ten \9udon t)z')trokken om de afweqing een breder kader
la Qeven.
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Toelichting

In onrJerslaande wordt øen toelichting gegeven op de 11ui~

díge knelpunten, de hoofdlijnen van beleid. de voorge-
stane zonering voor de recreatie, de loekomstlge ontwik-
keling van (jø agrarische sector, de landschappelijke
structuur en de kaarten.

Toelichting op de huidige
knelpunten

Natuur

Schaalvergroting en intensivering van het landbouwkuii-
dig grondgebruik !ì80ft geleid toi achteruitgang van
natLJurwaarden op agrarische gronden. Doorsnijding van

hei gebiod met drie spoorlijnen en de rijkswegen N65
T¡lburQ~ 's+lørtogenbosch en de A2 's-Hertogenbosch-

Eindhoven heelt geleid tot een sterke versnippering en
isolatie van natuurgebieden. Door versnippering en isola-
tie dreigen lalldschapsecologische relaties in de Leijen,
alsmede awt de gebieden daarbuiten verder te verslech~
teren. Ook (je oevers van de diverse beken en waterlopen
in de Leijen zijn door het huidige gebruik en inrichting
onvoldoende geschikt voor de ecologische verbindings.
functie die zo dienøn te vervullen. Andere knelpunten voor
(je natuur zijn de verstedelijking en de plaatselijk hoge
recreatieve druk.

De slechtH kwalieit van milieu en water en de verstoring
van watersysternen vormen een knelpunt voor de ver~
schillende functies in de Leijen.
Het gebied van de Leijen wordt in hel algemeen als zeer
kwetsbaar VOor verdroging beschouwd, vanwege het
grote ¡'lIeaal wateralhankeliìke natuur en de goed doorla-
tende bodem. Grondwalerwinning door industrie, lan(j~
bouwen waterNinbedrijven, verbetering van de ontwate.
ring vtm de landbouwgronden en normalisatie van beken
leidt lot verdroging van natuurgebieden. Ook de toename
van het oppervlak verharding door verstedelijking, wegen
etc. draagt bij aan de verdroging.
Intensief landbouwkundig gebruik, riooloverstorten, riooi~
waterzuiveringsinstallaties en kleine lozingen veroorza.
ken in het buitengebied verontreiniging en verrijking van
bOdem, grond.. en oppervlaktewater met zware metalen,
stikstof en loslaat. V8nneslíngsgevoelìge natuurgebieden
(mei name waterafhankelijke natuurgebieden) worden
hierdoor bedreigd. Ook de kwaliteit van de waterbodems
van enkele l)(;!ken vormt een knelpunt.

Bij verspreiding gaat het vooral om de belasting van hel
milieu met zware metalen, bestrijdingsmiddelen en orga-
nische stoffen. Alhoewel door milieumaatregelen de
belasting aanzienlijk is afgenomen, vormt de huidige
situatie een probleem voor toekomstige ontwikkelingen.
Verzuring is een ander belangrijk knelpunt aangezien veel
van de in de in de Leijen aanwezige natuurkerngebieden
gevoelig zijn voor verzuring (plankaart 3). Ammoniak~
emissie door de landbouw en verzuring door verkeer en
industrie leiden tot een hoge depositie van verzurende
stoffen, Lokaal is sprake van hoge ernissiepieken door de
intensieve veehouderíj.

Oe intensieve doorsnijding door (hoofd)infrastructuur leidt
naast versnippering tot aanzienlijke verstoring door
geluid. Ook de plaatselijk hoge recreatiedruk en het daar-
mee gepaard gaande autogebruik dragen bij aan (je ver-
storing.

Landbouw

De bedrijlsgrootte in de landbouw is over het algemeen
redelIjk, Zij het dat deze ktelner is dan gemiddeld in
Midden-Brabant. De wegendichtheid in het gebied is vol~
doende, maar een aantal wegen is niet berekend op het
zware landbouwverkeer. De ontsluiting van bedrijven en
veldkavels kan plaatselijk nog worden verbeterd.
Versnippering van het grondgebruik, kleine huiskavels en
gemiddeld grote afstand van de bedriílsgebouwen tol de
percelen vormen nog wel inrichtingsknelpunten voor de
Leijen. Dit beperkt de bedrijfseconomische ontwikkeling,
zorgt voor een minder goede opvolgingssituatie en
beperkt de mogelijkheden voor doorvoering van niiiieu~
maatregelen (b.v. mechanische onkruidbestrijding). De
knelpunten worden voor een deel veroorzaakt door de
doorsnijding van het gebied met drie spoorlíjnen en een
twee rijkswegen,
De mogelijkheden voor bedrijlsvergrotingJextensivering
zijn gering door de tioge gronddruk. Deze wordt veroorw
zaakt door de verstedelijking, de landbouw zeU en de druk
vanuit natuur.

Toi slot leidt de lígging van l)elangrijke natuurgebieden in
delen van de Leijen lot aanpassìngen van de landbouw-
kundige bedrijfsvoering en een beperking van de oniwik.
kelingsmogelijkheden, Anderzíjds biedt die onlwíkkeling
juist kansen voor verN8ving van landbouw en natuur en

een recreatieve neventak op agrarische bedrijven.
De landbouw heeft in de beekdalen soms te kampen met
wateroverlast, terwií! er sprake is van droogteschade in de
~ioogge¡egen delen van het gebied. Een verslechtering
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van de milieu- en waterkwaliteit kan vooral voor de boOrtl-
eelt en de lUinbouwsec1oren leiden tol vørininderde
bedrrltsresultaten.

Recreatie en toerisme

Voor recreatie en toerisme hebben de knelpunten betrek~
king op de benuttng van mogelijkheden van het gebied,
overbelasting van bepaalde gebieden, de samenhang en
de kwalieit van de voorzieningen.

De bereIkbaarheid en de ontstuitlng van bepaalde gebie-
den wordt als een knelpunt ervaren. De doorgaande ver-
bindingen tussen steden/dorpen, verbliìfsrecreatie,
recreatiegebieden, natuurgebieden etc. zijn met name
voor ruìler~ en kanosport en in mindere mate voor wHndeM
len en lietsen (o.a. Kapelweg) onvotdoende ontwIkkeld.
Dí~ bereikbaarheid van attracties/voorzieningen per open~

baar vervoer is beperkt.
Oe recreatieve at1ractiviteit van het landschap dreigt te
verminderen door verdwijning en versnípperíng van land~

schapserenienten, verstening en verstedeliìkìng. De con~

centratie van de bevolking in en rondom de Leijen zorgt
plaatselijk voor een grote recreatieve druk, mede omdat
de recreatieve voorzienìngen in desbetreffende gebieden
onvoldoende zijn meegegroeid. Dit wordt door recreanten
als hinderlijk ervaren.
De recreatieve attractiviteit van sommige gebieden wordt
beperkt door siankhinder (bIjv. de Zandleij). De kwaliteit
van hel water vormt in delen van hel gebied een knelpunt
voor de waierrecreatìe. Een uitvoeriger beschrijving van
tie sterkten en zwakten, kansen en bedreigingen VOOr het

toerisme en de recreatie in MiddenMBrabant is te vinden in
het 'BeleidsM en actieplan recreatie en toerisme (SM8,
KvK 1995) en 'Concept recreatief toeristisch rOLitep!an'
(SMB november 1997).

Waterwinning

Voor de walcr.vinning te Helvoirt vormt met name de ver~
mesting en verspreiding van gevaarlijke stoffen een
bedreiging. De vervuiling is door milieumaatregelen we!
aigenornen maar de be~lasting vanuit het verleden Vorm!
nog steeds een actuele bedreiging.

Landschap en cultuurhistorie

Verandering en intensivering van hel grondgebruik en het
grond beslag door stedelijke functies beeft geleld tot een
nìveUering en vervaging van delen van de oorspronkefiJ'ke
landschapstructuur van de Leijen. De landschappelijke
kwaliteiten van de Leijen dreigen verder af te nemen door.,
dat lanc1sChapselementHn en botanisch waardevolle

gebieden verdwijnen door o.a. intensivering van het land¥
bouwkundig grondgebruik, woningbouw en uitbreiding
van infrastructuur.
De eerder genoemde zware mileubelasting (verzurinq,
vermesting, verdroging) leidt tot verslechtering van de
kwalìteit van liet landschap. Dit is deels dìrect ziclitbaar en
deels merklxiar aan de levensvatbaarheid van de Jand~

schapse!ømenten,

infrastructuur

In hel buitengebied komen veel wegen voor W;;lafOver zich
verkeer verplaatsl dat daar structureel niet thuishoort.
Bovendien zijn dit soor1 wegen onveiliger dan functionele
en goed ingerichte wegen. De infrastructuur binnen "De
Leijen" is voldoende toegerust op verwerking van het nor-
male plaltelandsverkeer. Op mooie zomerse dagen en in
vakantieperioden hebben het nebjed en de toeristisch-
recreatieve attracties in het gebied steeds mèer te kam-
pen met parkeerproblemen en Opslopplngen op de toe-
gangswegen.

De toegenomen automobiliteit leidt ook tot een toene-
mende belasting van het milieu door toeristiSCh-recreatief
verkeer (verzuring, verstoring(ge!uidsh¡nder)), druk op het
functioneren van de kleine kernen. vermindering van de
verkeersveiligheid en versnipP~.1r¡ng.

Niet alleen het toeristìsch~recreatief verkeer is daarvoor
verantwoordelijk. Ook het utiltaire verkeer en de infra~
structuur daarvoor, veroorzaakt verstoring en versnippe-
ring. Daarnaast blijkt dat onvertarde wegen door bosge-
bieden worden gebruikt als sluiproutes voor het woon-
werkverkeer. Er is een gebrek aan utilitaire lìetsroules.
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Toelichting op de hoofdpunten
van beleid

Deze project nota is opgesteld binnen de kaders van Iiet
Rijksbeleid, hel Streekplan, het Waterhuishoudíngsplan,
het Milieubeleidsplan en iiet Natuurbeløidsplan voor
Noord-Brabant De daarin geformuleerde algemene doei~
stellngen en uitgangspunten zijn onverkort van toepas~
sing op de projectnota. tn dit hootdstuk wordt ingegaan op
hel ruimtelijk water~, milieu~ en mobiliteitsbeleid, zoals dil
voor hei plangebied is geformuleerd.

Ruimtelíjk beleid

In de vierde nota ruimtelijke ordening extra (VINEX) is de
regìo Midden-Brabant waar de Leijen in ligt aangeduid als
blauwe koers gebIed. Dit betekent dat gestreeld wordt
naar 'een sterke ruimtelíjke en in delen ook economische
integratie van verschílende functies, waarbij specifieke
regionale kwalieiten richtinggevend zijn',
De aanduidingen NU en ROM in de VIN EX betekenen
voor Mìdden~Brabanl dat een Nadero Uitwerking van het
ontwikkelingsperspectief van de VINEX ial worden opge~
steld en dat bovendien len behoeve van de gewenste
ruimtelijke ontwikkelingen gestreeld wordt naar het tot
stand brenoen van een aanvaardbare milieukwalite¡t.
Deze nade;e uitwürking krijgt momenteel vorm via de
Nadere Uitwerking Brabant Limburg.

In Ilet streekplan is het streven naar een duurzame ont~
wikkeling 1 centraa.l gesteld. In de projectnota is daarom
voor liet gebied een toekomstbeeld gesclietst dat geba-
seerd is op de specifìeke ontwikkelingsmogelìjkheden van
de regio. Momonteel wordt de ruimtehjke tl00fdstructuur
(loor de: gemeenten in het gebied vørtaald in bestern-
rnin9splannen,
Het gebied de Le¡jen ligt in het noordelijke deel van de
streekplanregio en het stroomgebied van de DommeL. Het
accent ligt in deze regio op natuur en toerisme/recreatie
en is ingegeven door de structurele aanwezigheid van
waarden en potenties van genoemde functies. Dit accent
bepaalt voor een belangrijk deel de toekomstige ontwikke-
ling van het gebied en kan belangrijke randvoorwaarden
stellen aan de ontwikkeling van andere functies. Een deel
van het plangebied ligt binnen de stadsregìo's Tilburg en
's-Herlogenboscti. In deze sladsregio's ligl het accent op
verstedelijking.
Een duurzame ontwikkeling van de aanwezige functies in
hot gebìed wordt bevorderd door ontwikkeling van een
ruimtelijke hoofdstructuur, die is gebaseerd op de karak~
torisliek en potenties van hel gebied. Oezø ruimtelijke
hoofdstructuur qaa! uit van een sclieidirig van strijdige

\. een duurzame omwikKeling voorziet in de behoefte van
de huidige generaiies zonder daarmee ,lOCH (je toekom-

stige gèoeralìes de mogelijktieden in Çlcvaar te brengen
om ook in hun behoEd1en te voorzien.

functies en koppeling van elkaar versterkende functies.
Hierbií wordt een onderscheid gemaakt tussen hoog- en
laagdynamisctie functìes. De laagdynainische luncties
zIjn in het streekplan gebundetd in de groene Iiooldstruc-
tuur. Hierin staan rust en stabiliteit centraal. In de ruìmten
buiten de groene hoofdstructuur vinden hoogdynamìsche
functies een plaats die gebaat zìjn bij een hoge ontwikke-
Ilngsdynamiek en waar flexibiliteit centraal staat. Voor de
Leijen zijn de groene, de toeristìsch~recreatieve, de agra.
rische en stedelíjke hoofdstructuur van betang. In hel
hierna volgende wordt ingegaan op genoemde structuren,
alsmede het vestigings- en landschapsbeleId.

Groene hoofdstructuur
Het beleid is in de groene hoofdstructuur gericht op een
duurzame instandhouding en ontwikkeling van de voorko~
mende laagdynamìsche functies zoals natuur en land-
scliap. tn het ptangebled wordt ca. 2500 ha. ingenomen
door de groene hoofdstructuur, waarvan een belangrijk
deel in agrarisch gebruik is. Voor bestaande agrarische
hooldberoepsbedrljven In de groene hooldstrucluur geldt
dat zij op economisch verantwoorde wijze Kunnen worden
voortgezet. De continuHeit van bestaande volwaal(jìge
bedríjven staat voorop,

De groene hoofdstructuur bestaat uit natuurkerngebie~
den. natuurontwikkelingsgebieden, ecologische verbin~

dingszones en multifunctionele bosgebieden. Het beleid
in de natuurkerngebieden is gericht op duurzame il1stiln(j.
houding en ontwikkeling van de natuur en op verbetering
van de daarvoor noodzakelííke rn¡lieu~ornstandighede!1.
Natuurontwikkelingsgebieden zIjn bedoeld voor onIwikke-
ling van nieuwe natuutwaaTden en het ínstandhouden en
verbeteren van de daarvoor noodzakeliíke m¡¡eu~omstan~

d¡gheden. Ecologische verbindingsiones worden înge~

richt voor instandhouding en ontwikkeling van de verplaat~
singsmogehíkheden van ptanten- eníof diersoorten. Er
worden droge verbindingszones (over land) en natte ver-
bîndingszones (langs waterlopen) onderscheiden. Het
beleid in de multifunctionele bossen richt zich op instam1-
houding en verbetering van de kwa!íteit van de groeiplaats
en de bosopstand.

In een deel van de groene hooldstructuur za! he! natuur~
beleidsinstfUrnentarìum (begrenzing, veiwerving, inr¡ch~

ting en beheersovereenkomsten) worden ingezet als uit-
werkìng van hel nationale en provinciale
Natuurbeleidsplan. Deze zogenaarnde ecologische
hoofdslrucluur (EHS) is concreet begrensd (op kavetrii-
veau) door Gedeputeerde Staten. De EHS Is vooral
begrensd binnen de natuurkern- en natuurontwikkC!lìn~Js-

gebìeden. De inzet van het natiJurbeleidsllistrumentariol1
gebeurt op vrijwillge basis. Voor de begrenzing van de
EHS wordt verwezen naar de daarvoor ontwikkelde pro-
cedure. De definitieve begrenzing voor de Leìjen is inmid-
dels vastgesteld en te beschouwen als een concretisering
van de projectnota. De kaart met de begrenzing is in de
bijlage opgenomen,
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Agrarische hoofdstructuur

Jn de agrarische tloofdstructuur staat het streven naar een
ciuurzame concurrerende landbouw centraal. Ontwikke-
lingen die deze structuur versterken zullen zoveel moge~
lijk worden ondersteund, onlwlkkelingen die er afbreuk
aan doen worden zoveel mogelijk tegengegaan. In de
agrarische hoofdstructuur is verbetering van de ~xterne
productie-omstandighedén van belang. De agrarische
hoofdstructuur bestaai in de Leljen uit onlwikkelingsge-
bieden voor de boornteelt en de melkveehouderij en agra-
rische gebieden. De nota 'Basisjnrìchting land- en tuin-
bouw' geldt als leidraad voor de InrIchting van de
agrarische hoofdstructuur.

In de ontwikkelingsgebieden staat versterking en ontwik-
keling van genoemde agtibusìness-complexen voorop.
Actieve verbeterìng van de externe productie-omstandig-
heden is mogelijk door de inzet van landinrichting en
andere instrumenten. Voor de agrarische bedrijven die
gølegen zijn in ontwikkelingsgebied, maar nief tot het des-
t:iBtreffende agr¡business~compiex behoren. mag dit ech~
lcr niet tot beperkingen leiden, In de agrarische gebieden
staat behoud en versterking van de bestaande producHe-
structuur voor de voorkomende bedrijfstakken voorop.

Toeristisch-recreatieve hoofdstructuur
In de toeristisch-recreatieve hoofdstructuur staat bevorde-
rlng van de samenhang van het toeristísch~recreatiet pro-
duct centraal. Tegelijkertijd wordt een evenwìchtíge sprei-
ding van voorzieningen Voor de eigen bevolking

nagestreefd. Voor toerisme en recreatie is van belang, dat
het ptangebied gelegen is in een toerlstisch-recrealíef ont-
wikkelíngsgebied.

Het beleid is hier gerícht op behoud en versterking van de
kwaliteit van bestaande voor-zienìngen, alsmede de ont¥
wikkeling van nieuwe activiteiten. Tevens zijn delen gefe~
gen in de stadsregío's Tilburg en 's-Hertogenbosch. Hier
staat de ontwikkeling van dagrecreatíeve voor-zîeningen
voor de eigen bevolking centraal. (zie ook verderop toe-
lichting).

landschap en cultuurhistorie

Het gebied de Leijen is landschappetijk zeer waardevoL. In
het streekplan Is behoud en ontwikkelíng van de
bestaande tandschappelijke structuur centraal gestetd
(zie toelichting). Landschapsbouw dient voort te borduren
op de aardkundige, vislH2e¡~ruìrnlelijke en cultuurhisto-
r¡sche kenmerken.
Extra aandacht voor de landschappelijke kwalíteit Is
gewenst vanwege ~iei reg jo-accent in het streekplan op
recreatie en toerisme. Ha.ndhaving van de kleinschallg-
heid en van de cultuurhistorisch belangrijke elementen en
patronen zijn, met inacf11neming van de "hoofdfuncties"
van belang,
Tevens zijn in het streekplan aardkundige aandaç;htsgeM
bieôen aangegeven, welke in de Leijen veelal samenval-
len met de beekdalen en de aangrenzende dekzandruÇl-
qen.

De noord-, ooslM en zuidrand kenmerkt z.ich door klein-
schaligheid. Behoud en ontwikkeling van deie klejnsctia-
lìgheid is wenseljjk bjjvoorbeeld door behoud van kJeú1e
landschapselementen en aanleg van beplant1ngsslroken
en boselernenten. In het algemeen moet in het kader van
het landinrjchtingsproject gezocht worden naar een goed
evenwicht lussen de eisen die de land- en tuinbouw steil
aan de produclie-omslandigheden (m.a verkaveling) en
het tandschapsbeteid.
In de agrarIsche hoofdstructuur dienl de landschapsstruc-
tuur prImaIr fe worden afgestemd op de agrarische pro-
ductiefunctie, Dit laatste is gewenst om de agrarische sec~
tor lJexibel te laten inspelen op nieuwe ontwikkelingen,
Tijdens de uiivoering kan ook hier gekeken worden naar
de mogelijkheden om in het Jicht Van de agrarische hoofd~
functie de aanwezige waarden VOor natuur en landschap
te behouden, versterken of ontwikkelen.

Stedelijke hoofdstructuur

Zoais eerder gesteld ligt een deel van het plangebied in
de stadsregio'S Tilburg en 'SMHertogenbosch. In de stads~
regio's wordt de groei (wonen. '.verken etc.) gebundeld om
de verstening van het landelijk gebied tegen te gaan. Bin-
nen de stadsregio's wordt een onderscheid gemaakl naar
centraat stedelIjk gebIed dat ruImte biedt aan de stedelijke
expansie en het daarbuiten gelegen gebied, dal geen taak
vervult voor nieuwe grote WOOI1M en werklocaties, Deze

laatste gebìeden vervullen voorai een functie voor de
recreatie, Voor de stadsregio's zijn u¡twerkingsplannen
van het SIreekplan opgesteld, Deze projectnoia is hierop
afgesfemd.

Water- en milieubeleid

In de Derde nota Waterhuishouding (NW3) is als hoofd-
doel weergegeven: 'het hebben en houden van een veilg
en bewoonbaar land als primaire randvoorwaarde en het
ontwikkelen en instandhouden van gezonde waterhuis-
houdkundige systemen die een duurzaam gebruik garan-
deren', Voor landinrichtingsprojecten is dit vertaald in de
concrete doelstetlng dat met hef betreffende project het
verdroogde areaal met mìniinaal25% dient af te nemen.
De minister van LNV heeft de provincies echter verzocht
om, vooruitopend op de herziening van het watorbeleid,
te streven naar 40% reductie. Het streven van hel prvin-
daal bestuur is er op gericht om ìn landinrichtingsprojec-
ten een maximale reductie van de verdroging te bereiken.
De hoofddoelstellng van het milieubeheer, zoals vastge-
legd in het NMP 1, is het in stand houden van draagver-
mogen van het milieu ten behoeve van een duurzame ont¥
wikkehng2. De doelstellng is aanleíding geweest om
Midden-Brabant aan te duiden als ROM-gebied. Dai wil
zeggen dal het gebíed in aanrnerkíng komt voor £Jeïriie-
greerd geb¡edsgericht ruìmlelijk en milieubeleid, In het
Tweede nationaal Milieubeleidsplan is de doelstelling van

2, Voor definitie zie voetnoot 1
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¡-rCi! t\1'V1P 1 '/('(Ia,:ìld in: vcrslerkinq van (Je uitvoerinq: aan-
vullencj(; rnaatreqelün waar nodìg: duurzaam produceren
eon consumeron in perspectief.

Naa.st de NVV:) en het NrAP2 is de !nteqrale Notitie Mest
en ¡'n;moniakbeJeid ww belang voor de aanpak van
rmlieuvraagslukkon in de Leijen. Oe notitie gaal uit van
invoerinq van oon mineralenaangifte systeem, aansche-r~

pinn van de qcbruiks- en verliøsnorrnon, stimulering en
herstructurerino ün als sluitpost korlìng van niet-qrondge-
bonden rnestproch.iGtiereci11en als ander maatregelen niet
leid on tot het gewensle evenwicht. Voor amrnonìak ¡igt tiel
accenl op ernissierc;ductie.
De mogelijkheden voor een regionale invullnq, die de
notitie biedt, kriì9ü!l vorm via (Je NUBL. UitÇlanqspunt van
!ìot pmvinciiJal water" en milìeubele_id, zoals vas1qoleGd in
hí~t Provinciaal Wa!¡.:~rhuishou(J¡n9$pbn ('l991) èli MJlieu~
teieicJsplan (1994) is ondersleuninq van de Q0wensio
functionele on¡wikk(~ling. Hei vlaterhuishoudingsplan is
inmiddels vertaa!(j in hel v,')toibehe-ersplan (1992) 'lOOf

de watersc!iappen Dommel en Zandløij,
Ofncial do Loijf:'!fi li91 in een regio met hel accent op naluur
richt hOi vituorbete:íd zfeh vooraf op behoud, hersi8f en
orìiv'.¡ikkeJinq van (ie \NaterhuishoudKundige systemen met
(je lunctie vvatørnatlJur iwaierlopen en -gebieden) en
water voor (JO landnatuur. jn deze zogenaamde natte
(wat(~raihan).;djJ¡(o) (je!en van de groene hoofdstructuur
(zie plankaal! 2) Deld! een actiof beschennìn9s~ en her~
ste¡beieid. \\iaürbij zowel kwnli!üÌîs-als kwanliteilsmaatre-
qelen van !)ü1anq In de reqio's met accent natUur bliìit
onlwìkki.:;¡ìnq van ii:îndbouwoebiøôen met de Junctie water
V(ior de larj(jbouw nìogelijk. Verbetering van (jo hydrologi-
sche situatie voor de landbouw mag twen negatieve
oevolgen hebben vOor gebieden of wateren met de functie
natuur.
Dü \NalC'rhuishou(jkundige situatie in cje leijøn \vorôi
(Jüels bepaald door de si¡uaHe in bovenstroornse deìen
van het stroomqebied. Om do Gewenste situalíe te berf+
ken is lìet würi~3-erij¡\ dat maatregelen in de Leijen gepaard

(laan met mEl.d!reoo-len bovenstrooms. In overleg met de
boiroílende \valerschappen en ge¡m~enten kan dil verder
\-vorden ingevukL Het is niet (jü t)()doeling om rnel de uit-
voering van hürstelrnaatregeten in de beken tü wachten
lot (je situatio bovensirooms getiøel is !lerstelci.

V(~muit kwanlitalìef oogpunt is ons beleid voor de korte ter-

¡nijn oeriel!t op oen slandsti! voor de verdroqing van di'
n::tuur en Ììot qeüíüdsgericht aanpakken van de al
bekende verdroqínqs-knelpunten. Voor de lange termijn
INerdt op basis van onderzoek n¡:.:ar dø rneest gowenste

orondwalemituatie, toegewerk1 naar herstel van water-
!1uishoudkundiqo systemen. In~1ri~pen binnen de natte
delen van de Qloene I-ioofdstructuur zijn toegestaan indien
(ji;:ze in zijn niüt, ot gericht zijn op
QC,hl_:Aid, h(:(Slel en van ele rialuur.w_l£ird(~n en
speciJieke dOfdsiøHingen. BesternminfJcn, gebruíìçsfunc-

ties, bebouv,linqsrnoqclijkheden en waterhu¡shoudkl1n~
liioe inompen ¡)uHoll do nalto dolen van de ~JrOulie hoofd~

~;¡rucluur moqen in bog¡nseJ qoon neç¡atìiwe eflücten
hubben op Oe w;Jierhuishoudinq in de natte (ielen van de
nroenf:: hootdstiudi,Ur.

In hBt gebied ,-'lord!' gestreefd naar een Alqerru:!iw ,tAiiieu
KWi._ìiieit (grens~ ol simclwaar(je). Dit geldt ook voor i'H;~t
oPPèrviaklewal(:~r, de waterbodems en he! qrondwaler.
Om deze kwaliteit te t)(;reìken mooi de ve-rontreinìqing
vanuit puntbronnen (o.a. riooloversionenj en dif1uSQ, t)fon-
nen (o.a. qebruík van bestrijdingsrnk:kjo!ün, verrnestHl\J)
werden ieruggedrorigen.
In het Waterhuishoudlngsplan zijn concrele ernissiok
reductiedoelstellingen gelonnuleerd. Voor een elfectieve
aanpak van diffuse bronnen is hel noodzakelijk om vom
de Leijeri te inventariseren om welke bronnen he! 9aat en
wal de sanefìngsoptios zijn.
In cie- rnilieustimulerìngsgebJeden (groene hoofdstructuur,
ccobeekstroomgebieden en drinkwaleiwinningen) is een
bijzondere milieukwalieif voor bodeni~ en grondwatEJr

wenselijk. Deze bijzondere rnWeukwal¡teJt betekent dat in

ieder qeval (je a.lgemene rnilieukwaìiteil, sneller dan la.n..
(jelijk voorzien is, v-nrdt bereikt en waar nodig een biijvend
be!ere mii¡eukwaliieit (streefwaarde/ecologische normen)
wordt gerealiseerd (zie plankaart 3).

Voor verzuring is ons beleid gerichl op het voorkornen van
cin rneesl ernstine effecten op bos~ en naluurgebie.den,
dool' middel van he! realiseren van een depositìe..dcn::lswl,
¡inq van 1400 zuurequivalenten per ha. op bos en natuur
in 2010. De do(:lstelling ¡s vertaald in hei voor de Loijün
relevante Arnm()niakrecluctieplan voor Centraal- en Oosl..
Brabant (Arp). Daarin is uitgaande van ontwikkelinÇ)'.
sllK)gelijktleden voor agrarísche bedríjven et~n sysh:ern
uitgewerki dal via een salderino en toepassing van lecil"
nisclìG maatreOüfen JclCI lol vCTlaginq van de ammoniak..
emissie. Het Arp is inmiddels door alle betreffcmje
qerneenten vastgesteld. Uitspraken van (je Raad van
State hebben er too 90leid dai aanpassing van de wetge"
vinq noodzakelijk is om de rechtsgeldigheíd van de Arp's
to waarborgen

Mobilieit

Verkoefsveiligh(dd, qeluid en beperking van de woei van
het vennijdbare autogebruik zijn belangrijke thema'S voor
het mobHìlei!sbelëid. Bij mogelijke aanpassìngen van de
infrastructuur ín hel kader van landinrìchtìng dien! nage.,

qaan Ie worden wat b¡ìdrage kr.lO zijn aan ele genoemde
Uìerna's.
Door de juiste !ocatìes te kiezen voor r.'ictiviteiten ka_1î de
ruifntefijke ordening en landinrichling eon bijdrage leveren
aan de geieidin~j van die (auto)rnobiíitøìt in de richtinq van
¡.iei gebruik van openbaar vervoer en Hots. Daartoe 2:ull(~n
de vOfb!ijlsfuncUes (wonen en verblíjfsaccommodatie) en
dø intensieve røcreatíülunctie ioven I rriogeJijk in elkaars
n,:ibijheid gesituoercj tiienen te '.vDreien. Da,JJnaast D-)! bij

een verder uitwerking met name de Groene Hoojc1slruc'.
tuur zoveel als 1'¡oqeJijk autoluw genv,wkt moelen worden.
Daar waar verkeer de verblijfswaarde van toerjsli~;ch"
recreatieve gebiedøn aantast, zal do toegankelijkheid
voor de auto van dfisbotreffendo gebieden zoveeì !109ü-

Hjk worden tJe¡)(~rkL Voor de plaitelandsweqen dienen
rnüi1tregeien te worden getrolfün Om ongL::wenst vørkø-er

ie weren.
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Toelichfíng op de zoneríng
foerísme en openluchfrecreafíe

De huidige toeristisch-recreatieve structuur laat een aan~
lal aantrekke!íjke recreatiegebieden zien. Deze gebieden
kenmerken zich door de aanwezigheid van voldoende
voorzieningen in combinatie met een aantrekkelijk land-
schap en cultuurhistorische elementen. Dit leidt plaatselíjk
tot een grote recreatieve druk (bIjv. op de Loonse en Dru-
!lense DuInen). De kwaliteIten van het gebIed hebben er
toe geleid dal de toerIstische sector zich heelt ontwikkeld
lot een economische factor van betekenis. Een belangriík
knelpunt is hel gebrek. aan samenhang in de ontwikkefJng
van recreatieve en toeristische voorzieningen.

Het gebied bezit echter zodanige potenties dat een ver-
dere verbetering en ontwikkeling van de structuur moge-
lijk is. Hierdoor wordl het mogelíjk om één aantrekkelIjk
samenhangend toeristisch-recreatief product te ontwikke-
len, dal voldoet aan de groeiende behoefte om te recreë-
ren in het landelijk gebied.
Om de aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten die-
nen knelpunten opgelost te worden en de potenlíes en

kwalieiten van gebieden beter te worden benut. Veel

knelpunten hebben betrekking op inriditingsaspecten.
Het gaat hierbij veelal om knelpunten in de sfeer van een
onvoldoende toegankelijkheid en bereikbaarheid van
voorzíenìngen en gebieden. Ook de aanweZigheid van

andere recreatiøvormen en onveilge verkeerssituaties
speelt een roL. Ouarnaast dreigen vooral landschappelijke
waarden en voorzieningen (bijv. onverharde paden) verlo~
ren Ie gaan, die van belang zijn voor de recreatieve bele~

ving en gebruikswaarde van het gebied.
Voor een oplìmale toeristisch-fecrealìeve ontwikkeling
van !let gebied en ter bescherming van kwetsbare func~
tiøs is een goede zonering van voorzieningen in het
gebied noodzakelijk. Via landinrichting is het mogelijk om
de fysieke randvoorwaarden voor de zonering te realise~
ron. Met overige instrumenten als NUBL en wei is het in
aanvullng daarop mogeJjjk om de ontwikkeling van de
toeristisch-recreatieve sector (ook als neve!ìtak op agrari-

sche bedrijven) te ondersteunen.

De zonering voor de leijen ziet er grofweg als volgt uit.
De gebieden voor de ontwikkeling van intensieve recrea-
tievormen concentreren zich ten (zuld)westen van Vught
en ten (noord)oosten van THburg, in de directe nabijheíd
van grole bevoJkjngsconcentraHes. Tevens lenen deze
gebieden zich voor extensieve, routegebonden recreatìe~

vormen. Het beleid Is hier dan ook gericht op behoud en
versterking van de bestaande recreatieve mogeliìkheden,
alsmede ontwikkeling van nieuwe rnogeiijkheden. Op
plankaarl 1 zíjn dOl6 aangegeven als "gebied voor inten~
siel/extensief recreatief gebruik".

De gebìeden voor "exfens;ef recreatíet gebtuik" hebben
bijzondere potenlies voor de ontwikkeling van extensieve
en/of routegebonden voorzieningen. Natuur en landschap
fungeren hier als decor voor de recreaUeve beleving en

gebruikswaarde. Veelai is sprake van recreatiel mede('e~
bruik, waarbíj het accent ligi op hel zich verplaatsen la~~s
aantrekKelijke landschappen en cultuurhistorische e¡e~

menten als kastelen. landhuizen, molens etc.. Hierbiì kan
een onderscheid gemaakt worden naar gebieden waar
reeds een zekere recreatieve ontwikkeling en samenhang
aanwezig is en gebieden waar deze nog ontwikkeld dient
te worden, Het beleid richt lÌch in eerst genOemde gebie-
den vooral op behoud en versterking van de bestaande
recreatieve mogelijkheden. In de tweede categorie richt
het beleid zích vooral op ontwikkeling van nieuwe exten-
sieve voorzieningen. Door de ontwikkeling van laatstge-
noemde gebieden ontstaat tevens meer samenhang 'tus-
sen de bestaande recreatieve mogelijkheden en
voorzieníngen.

De "toerlstlschhfØcreatieve concentratiepunten" zijn
gezíen hun aard en(of omvang geschikt voor de opvang
en concentratle van recreanten. Zij hebben een vooral
recreatieve hoofdfunctie en zijn veelal uitvalsbasis voor
andere recreatie-activiteiten, Het beleid voor deze coil-
centratiepunten is nader uitgewerkt in de afzonderlijke
deelgebieden, waar deze gesitueerd zijn.
Het "overige gebied" tenslotte heelt gezien aard, ¡unctie

en landschappelijke verschijningsvorm minder potenties
voor de ontwikkeling van recreatieve voorzieningen. De
inzet van het instrumentarium richt zich dan ook niet op
desbetrellende gebieden.

Op plankaart 1 zijn de gebieden aangegeven voor "inten~
Sief/extensief re,çreatief gebruik", voor "extensief reema.
tiel gebruik (behoud en versterking)" en de "toerislisch-
recreatieve concentratiepunten" . Deze gebieden worden
aangeduid als de speerpunlgebieden voor toeristiscti~
recreatieve ontwikkeling.

De te realíseren voorzieningen en maatregelen dienen op
inrichtingsniveau te worden afgestemd op de groene
hoofdstructuur. Kwetsbare delen van de groene hoofd-
structuur dienen Ie worden vermeden. Tevens kan de
agrarische hoofdstructuur randvoorwaarden opleggen
aan situering en inrichting van voorzieningen indien het
agrarisch functioneren onevenredig wordt belemmerd.
Het vestigings- en inrichtlngsbelefd is geformuleerd in het
streekplan.
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Toelichting op de ontwikkeling
van de land- en tuinbouw

Do ia.n¡J- en luin!x¡uvv speelt een lielangrijk(; rol in hei

oebied. Voor de onl\vikkQiilì~i v':.n de sector is de verande"
rinq van he! ¿ireriallandbouwgrond van groot belanq. He!
areaal landbouwqrorid iat in do toekomst afnemen door
onitrekkin9 ten behoeve van de ontwikkelinÇJ van natuur-
gebiedon en door stedelijke ontwikkeling, recreatie en
andere riìcl-agrariscli8 aclìviteiteii. Het intensieve ru¡rnle-

Debruìk in de Leijcn veroorzaakt een hoge gronddruk. Ook
in het jaar 201 0 zal er noq steeds sprake zijn van een aan-
zienlijke qroriddruk in do stroomgebieden van de Dommel
cm de ZE1ndleij, Dil betekent ook in de landbouw de inten.
siteit van het grondgebruik hoog zal blijven tenzij aanvul-
lende inkomsten (b,v. uil natuur en landschapsondor,
houd) compensatie opleveren voor he! extensiever
qebruik van do qrond(.:n.

Door landinrichtinq ial de inriChting in 2010 grotendeels
zijn aanoepast aan tie het streejbeeid dat is vastgele9d in
(je nota 'f)asisinrichtinQ la.lld~ en tuiri!Jouv/. Het ruimtelijk
beleid c)n landimichting zal er aan t¡ebben bijgüdraqen dal
de vooikomendf:: bedrìjlslakk(;f1 zict) in (je AQrarisclte
f"iooldsjructuur" optilli1,-ll i'z:;bben kunnen onl~vikkelen.
Door ui!ruil van qronden en de l1ioç¡elijkhcdeil voor een
neventak in natuur- en landsclîapsonderhoud zal in de
Groenø Hookkìtlucluur het accent meer lí990n op ç¡rond-

çie!:)onden en ex!onsievere VOrmen van landbouw.
\li:iVLìcht wordt drit door in hei jaar 201 0 dal on(j(~rzo8k en
(je resultalc'!(1 Vi!fl praktijkLìedrijven er toe hebben QQleid
dal bedrijven in alle bcdlijfstakken oua mineralen en
bestrijdingsmIddelen rniffeuvrieri.ìcl¡Jk en concurrerend
produceren. Hel bewustzijn Voor gebruik van schaarse

qronds!oHen (o~a. enerqie) is sterk tOèoenomen.
H(~t aantal laf1(jb()uwbe~jrìjven zal naar.-verwachting meI
30 tot 40¡~/(, al nemen, \Vaafc10or hel aantal bedrijven rond
!ìel jaar 2010 ca. 500 zal bedraqen, De schaalverqroUnq
zal in de varkenshouderij waarsclìijniijk een versrielinq
c!oonl'iakeD a!~, gevolg van de huidiQC: varkenspes! epì~íe-
mie.
Door afname van h(-~t kHìdbouW,.ìüaaI2aJ in 2010 niet
meer de metkveer10uderiì maar de intensieve veehouderij
~j0 belanqrijk~;te~ bedrijfstak in de Leijen zijn. De bedrijfstak

is (jan Çloecj voor ongeveer eemjerde van de productie-
omvang. De rnelkveer101,¡rjerij blijft wei de belanqrijkste

nroli(jgel:onden bedrijfstak. Ook de boornieeH blijH een

zeer belanorijk deel van de aqrarische sector in cJi get)ied.
¡n bep(::rkte lnate komt volleqrondstuinbouw en akkür-
txiuW voor.
Verderçpande k\valiteitsv(0r"betcninn z,'11 in alle bedrijlstak-
l"en placiisv¡l1cJen. Het qebiød dB Leijen leent zich ook

Doed voor ontvi!ikkolinq van s!li:~ekf.:;ìoen producten en
neventc.'1kkon.

Hi(~rna i~) pc~r bednjlslak een ~,;chets Deçieven van de ver,
wacl.ite onhvikke¡¡no. De gesprøkken met de NeB aídelin-

Den in het gebied, de DuìnboC'røn (,:il de ol)(jerzoeken van
prof. van d(~r P¡oe~i (Bedrijfsst¡j!en()ndi:~rZOek L.andbou'v'l"

universiteit Waqenincienj rnaken f~chter duiCJelìjk dat tie!
steeds lastiger wordt 0111 een al(~ernene tooKomslÎQc onl~

wikkeling van c:en bedrijfstak je schetsen. ¡vker en meer"
is. sprake van een bont palet waarbij de individuele oncjer~
neme,. tVì de ìr1dividuele öeäri¡fsornsU¡ndi9,'ieocl1 bepa..
lend zijn voor (je Ie kiøz:on onlwikke!ínDsrichtinq.

Toekomstontwikkelíng per bedrijfstak:

Intensieve veehouderIj

De intensieve veehouderij. waarbij de fokvarkens en zeu..
gen de hoofdtak zijn, komt in het t1ele qebied voor. Het ìs
de bedrijfstak met de grootste productie-omvang in fotaal
en met gemiddeld per becjrljf een grote productieornvang.
Het aantal bedrijven is in vergel¡jkíng tot 1992 aanzienlijk
verminderd. Daar slaat tegenover dat er een flinke schaal.
vergroting is opgetreden in (li~ bedrijfstak. Door de 3ilînO-
níakrcduclieplannen en als gevolg van de tìuidiqe Vi:-
kenspes!-epidernie ial versnekj een ontwjkkelinq
plaatsvinden naar gesloten bedrijven. Te denke¡~.valt aan

bedrijven met .:1 250 zeugen en 3000-4000 mes!varkt.?ns,
Het totaal aantal diøren in deze regio zal niet tuenemen.
De overblijvende bedrijven Iiobben kunnen uitbreiden
door ver.Nervinq van rnestquota van colleqa's r.iie zijn
gestopt. Vcrwadìl woedt dai het gelÍnsbedrijf bepalend
ial blijven voor de intensieve vec!10uderij in !let qebied. Er
zuilen slechts enkele rnarnmoe!bedrijven ~k(Jnn~eli.. ont.
staan.
Er heeft een lichte groei van de gemiddel(je f)edrijlsopper-
vlak1(~ per hokdierbedrijf plaatsgevonden. DH heeft in iijn
totaliteit geleid toi een redelijke s!(ü)ì!isajje of toi een Ijc!ile
afname van het totale areaal in gebruik van de hokdierbe-
drijven.
lt~gejjjkerjj¡d ¡iebben dez!: ()edrijven qeïnvesteerd in
rnaatregelen gericht op de reduclíe van de ammoniak.. en
stankernissìe. Door deze mjlìeu~investerinoen is de 8mL;-
sic op bedriìfsniveau niet lTeer toegenomen, hoewel de
omvang van de bedríjven is vergroot. Daí betekent da.! (je
totale emissie in Noord-Brabant drastìsch is a!oenomen.
Ook (je mineralcnproductie per dier is sterk te;.;a19cdron-
qen door techn¡sdw en rnan,,:goniúntniaaIJegden, De
verwacht ing is dat het mineralcl1probleem van (je sector in
2010, gebruik rnakend van de resultaten van onderzoek
en de ervarin9 op (ie 200 voorbeeldbedlijven, zal zijn
opgelost.
Varkens- en pluimveehouders zullen '.vt.larschijnlijk velo
tinClnciölü middelen in In¡lieuniaa!rc~le!en Gaan investe-
ren. De varkens- en pluimveehouders zullen in beperkte
mate hun ìnvesterinnen in grond terugdringen t.en QUl1ste

van investeringon in niìlìcwTlí:alleqelen. Dit kan eon licht
positief effeel :7;;,11 het)ben op de ~lf"nd(narkt. Intensieve
veehoudürijbedrijveD in de directe omoeving van ven:u..
rinÇJsqevoelige bos- on IVJ!uurqebieden zullen aalìVul-
lende techniSC!lc tnaatreoel(:f1 hebben getroik~n of heb..
ben hun beclrijf bcèindigd, verplaatst of zijn overoe:~U¡pt

op andere vornien van landbouw.

39



Melkveetiouderij

in iiCl lanceiijk tJnleid wordt een vf:njerqaande qrolljDe.,
¡:Jonden VO(ll1 van mc:kv(~ehoucj(!:rij voortJ)staan, mede

door (je mifieuproblemaliek. Voor de Leijen
'hordt ('(:11 twoe!üc)iGe ori:wikkeiíl1\j verwacht in de mdk~
veel-iouderij.
Bedrijven fnet een veebezettinq ¡aqer dan 2 GVE (Groot-
vee..eeriheden. produclieiiiaat) zuilen wEiarschijntijk het
spoor van cje (;xteiisi-verinq velqen. Als koslenverla\Jin9
onvoldociicje soelaas i)iedt, zullen deze bedrijven ioeken
naar aanvuJJende inkomsten via een fHNentak recreatie ol
na(uurLìel"eer en larHJsd13psol\Jerhoud ol omsdìakeiinçi
naar I)ioogiscìic fancjbouw. Voor de l)iolooische fìelkvee~

¡iauderij wordt een gestage woei verl'3chl. De VGtv,ler-

kinfjsiiì(1ustrie is reeds a¡mvlezig ('De Zwaluw'). De male
'Jan noodzakelijke extensiverinq van ¡,et grondqebruik op
i)edfijlsniveau Wür(jt s!erk bepaald door de productie.'
omstandighcdui (vc:rkaveiinç¡, watervoorziening e.d.).
Voor Noord-Brabant zal dit extensiverinqsproces leiden
101 een sterke alname vaii de totale melkveestapel op pro~

vinciaa.l niveau (ca.20 a 30'X'Î en veelal ook op bedrijjsni~
Vi~au. Voor een kleìn di~01 zal deze afname lìet \)evolg zijn
van verplaatsil19 van niclkveehouderijbedrijven naar
£ieDI(~den met een faqere gronddruk cm ~irofldprijs. Hef
qaa! !1icnl)ij vooral oml)edrijw;n in de nabijheid van vcrZl.
rílìqsçievoeiiqe lJo;:" Iê!n n;:ì\ulJr~¡übiøden.

ßecinj'Jen mot c~øn veet:-zettinq ¡"¡oger (jan 2 GVE zullen
via eon ~;;POO( van ínie.nsiverinq qroeien tìaar min ol meer

qesioten t¡odrijven. Vom deze b(;(jrijven vraqü.n dieren..
welzijn, lninoralenmanaGc,:tYii;;nt. ünerqie' en afvalwater
veel aaiicJaclìL Naar veiwachtinq za! de meeste winst op
(lel(; LJedrijven qøboek1 worden door belur (voer)lììanage-
ment, Het rendenien! van technische vernieuwinÇJen blij!!
n\lëir verw;;ichtinq laaq vanwege de hoqe inveslerìngsla-
:';ten (i).\!. rne:lkrobol/.
(Onder "qc~siofen" becjijven wordt ver~:,taan: bedrijven, die
¡'ìet HJ'NVocr iridiün noodzakelijk aanvoüron van buiten het
L)cdrijf en dG mest indien noodiakelijk buíten he! bedrijl
afzetten).
Ve!"v'i3cht wordt dat dn volwaardiçie moíkveebedrijven
qrooÎen naar øon qomi¡jdelde productie van 500.000 k9 öij
C)cn inelkprcxjuctio van nOOCH.)OOO kQikoe, De ÇJroei van
(je; productie per kOf; za.! worcien bepi:~rk! vanwü!Je

(zle:k¡e)kcstepbeÍìf~(~rsinq en dinn.vcl7.ijn.

800mteelt

r)e pot- elì CO!îta.inerteelt heet! zicl') ontwikkeld toi llaQc"
noeq systemen. Specialisatie naar teclhvijze en
DeWaSSf::fl is toegenomen, De intensi(w8 bedrijvün
Dfoeien nadr een omvanq van 1 ù:3 iìd, noodzakeiijk vool"
(~Ün rondab(~! qesio1en syst(~enì. Ou ÇJewasbesdìolTnilì9s-
problell1;Jtink c~n minC~fi1lc:nmaf1ar.Y::Tl('llt kunnon (2en knel-

!)Ulìl op)uvc:reJ), ¡naaI' di.)D( dL' 2i.:JlJeq van qusloic~n sysle..
mün kan di! ploblecm \lliordNI ondervanfjEn. Daarbij is
ruinitr: nodio OiYI bütolìlìi'èn con1::inervt:kk\l1. f1Iasop~;\an-

(jen of plas¡ic j\Jllnels te kunnen rf:idiiìsemn. De eXlensieve
1,oi)lijven !H:~bben üen (¡(¡wan(J van 10,3 50 ¡ia. Door de
lanUinriditinq is de verktivelíng aan (je c~is(~n van de

I)OOl~'\ieeI1 aanqepast nl. een i-ecnth()c~kiq(; k;iveìvurin, een

çJocde cJuliJiiolll'vaterinD en ..aa.nl/oer van kW:;ilit;:1ticf ÇJoecl
water, Hoi gev.¡a$be.~,cher.iJlj!iqsproJJJi.)em han opq(~'!C1Sj

'..vorden (kor vruclìtwissedin() en qiondruilileeitpacht. Een
strikte clustering van boomteeitbecirijvcn is dan ook niet
wenselijk,

Vollegrondstuinbouw

Df~ tuilltJOU'N in deze re¡Jio heeft zich onhvikkei(j, In hei

gelìde gøbied heeft eon aantal bedrijven uit andere:! sec~
loron voJieQmnôslu,inl)ou\v opgepakt als nevon/ak. De
inlensieve volloÇJrondstuinbolJw heeft iich vcrdel uitge-

txeiô, Hoi aanbod van tuinbouwprociucten zal stijgen. De
ontwikkelirlQ van de export is een belanqrijke factor in (Jiì
verband. De tuinders iul!en plOberen de procJucion eNl
fìDqere loeqovoeqde waarde mee te Doven. Hierbij kan
men denken aan de invoerinq van verschillende kwali,
teitsnormen, maar ook aan hei V8rpijkken van (je; produv
ten en z1nder8 bewerkinqcn. Met deze productcJiifmentìa."
!.e kan ((;vens do exporiposirie vvorden veröeíerci. Een
di:~el van de bedrijven zal via hui;,ve:¡koop een hoqere
opbranq::t per product behalen,
De ~'¡(;wasl)eschenningsplob¡emtitiek en het rTlll(.;ralen.
manaÇJi:;ment kunnen een knelpunt voor de tuinbouv..'
upleveren. In de vOII(è;t)rondsqrOf:ntetf)(';i! ia! in qebieden
iTlct oen klt?irischali~y~ f)üdl'ijlsslructuuf en (\(~i\ ie(~l in\i:f1'
s¡evi~ bedrijfsvoerinq elì/ol een c~rote ÇJrol1cldruk. een f'\ür-
~;tlucturel"ing plaafsvìnden.
Perspectiefvolle volleçirondsgroenieöedrijven iul!t;:n zich
up tweø ilianieren ont\Níkkek:n: Als øxìensíel ìn hoge InaÎG

çinmec¡ì(inis(;c:rcj bf:(1rijl met e(:~n bt;drijf~~om\Jim(J vai.. ;';0 i)
30 tja. Of als intensief bedrijf met oe',vdssen, die niet
mechanisch te oogsten zijn van 8 Ù i 5 ¡ia. In qnval van
specialisatie is, vanwege teeil- en rnilieuhyç;iënisclie l"o(1e~

nen, liet toepassen van qrondruilit8e!tpacht noodzakelijk,
tenzij los van de ÇJl'ond wmcJt t¡eteeld. Fc~n strikte cluste-

rin9 van bedrijvGn is ook hier niet wenselijk.

Akkerbouw

De akkert)ouw zal met llanl(0 als neven tak van de: ll\ulk-
veeiw\J(jerij blijven lx~staan. De producien die geteeld
worden, zullen in veel ÇJøvalien ge!J(uikl worc:len als ruw"
voer voor (Je nwlkveehouderij, Do !"ooldberoepsakker-
l)ouw zal steeds meer overschakelen naar a.rbeidsini(;ll-
sieve te(~lten ìn de richíìng van de akk(~it)ouwf1a!iqe
tuínbouv'l, teneinde het saldo per ha, te verho~F;ri,

Verbrede landbouw

De: inkonK:fls in oe ian(jl)olJw staan ond(:r ¡wQe (iruk. Dit
i)eteke.nt onder ¡neer dat een aantEll bedrijven andore
ínkoll)Slünbronlien ial moelen aanl)()ren, L;ìnöbDuw rriet
een verbrede doelsteliinq kan hierbij voor (;'(:;(1 aantal
i:H;clrijven een cìplossinO zijn. Vefixec)e ia¡icJbou'N i~, ec~!l
verl.ameitenll voor al!i~ niet traditioneel aqrarisc!le ¡Jciivi.
ieiten qc:ric!lt op het verwerven van (even(uC'(:1 .:ian\lul-
¡end) inkomen, zoals l)(:!tleefslandl)ouw. r(:cleatid op (;ll
om de l)ot:rderij, speciaallndrklc:n zoals biciloqisch dyili-
'T1ische, ücoloqìsdìc, str"eekei~F~n ell ~;,peci,l.!e prc)(jucten
io;~ils irl(::elvail(;!l, slakken, l.v'¡¡':1r\e (x;ssen c:tc
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De nabijhøicj van grote bevolkingsconcentralies en waar~
devolle natuurqebieden biedt kansen voor ontwikkeling
van verbrede lancjbouw in de Leijen. De ligging in een toe-
ristisch-recreatief ontwikkelingsgebied biedt beleidsmatig
ruimte VOOr een toeristisch-recreatieve neventak. Hierbij
kan gedacht worden aan kamperen bij de boer, kampeer-
boerderij, verkoop van eigen producten, inrichten van een
manege of paarden stalling etc.
Een andere mogelijkheid is om de arbeid meer te richten
op beheer en onderhoud van natuur en landschap. door
het afsluiten van beheers- en onderhoudsovereenkom-
sten. Wellicht dat in de toekomst mogelIjkheden ontstaan
om rundvee in te zetten in het beheer van natuurterreinen
door begrazing.

De mogelijkheden voor biologische landbouw zullen dan
ook vooral in 11et deelgebied de Zandleij gestimuleerd
warden. Een andere mogelijkheid is dat de boer parttme
ander werk verricht bij-voorbeeld in de bedrijfsverzorging,
bij een loonwerker of als gids.
De bedrijfssituatie en de kwaliteiten en belangstelling van
de ondernemer bepalen de ontwikkelingsmoge1ijkheden
van een neventak. NUBL, WeL en het Slimulerlngskader
LNV bieden kansen om de ontwikkeling van neventakken
te stimuleren. Aan de zandboeren zal hel niet liggen, die
zijn van oudsher gewend om al hun creativiteit aan te
boren op zoek naar aanvullende inkomsten.
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Toelichting op de ontwikkeling
van het landschap

De cnlvJikkelin9 van landscha.p wordt beschouwd a.ls
aJç¡cieicJe van de functionele ontwikl;;x.òling. Hei is de i'lér~
kenbare uitdrukking van de verschillende vonnen van
qrondgerJruik als landbouw, natuur en recreatie. Het land-
schap lìeelt zowel visuee¡~esthetische waarde, als een
ecologische en qelxuikswaarde.
Een duurzaam en aantrekkeHjk landschap, waarin ook
toekomstiqe veranderingen kunnen plaatsvinden zonder
dc~ identiteit van hel desbetreffende gebied aan te tasten,
wordl daarorn van groot belang geacht voor de toekonist.
I-iet streekplan stelt, dat in de reuio's met een gecoinrJi-
nGerô accent op natuur, toerisme en openluchtrecreatie
(De Leijen) behoud en ontwikkeling van de bestaande
lancischappelíjh:c structuur centraal slaat. Landschaps..
bouw dienl voort te borduren op de aardkundige en cUl-
tuurhistorische kenmerkon. Extra aandacht voor de rand~

schappelijke kwalieit is gewenst vanwe98 het regio-
aecen! op openluchtrecreatie en toerisme. Van belang zijn
de handhaving van de kleinsGÌi;:.:iligrieid en van de cultuur-
historisch van belang zijnde elementen en patronen.
in het oebied zijn aardkundige aanciaciitsgebieden weer-
riegeven, welke veelal reeds ündercieel uitmaken van de
GHS (C3roene Hoofcistructuur, uit het streekplan). DarH-
naast ziJn zowel de noord-, de oost~, diS de zuìdrand van
hef plan..qebiüd aanGeduid als aanciactitsç.Jøöied voor
beslotenliekj.

Belangrijkø deløn van de noord- en de oostrand van het
pJ¿wqe))h:-:(j wonjen in de )wi¡jige sHualJe geken.nerk1 door
beslolentieid. Voor een deel besiaat deze beslotenheicj uit
bestaande bos" en natuurgebieden. Voor een deel komt
den:? b(~sloton¡-8id tot uitdrukking in de kleinschaligheid
van het la,ndscl1ap. Deze gebieden zijn op kaart B aan ge-
qevc:lì ais "bestaand bos/ natuurgebied", respectievelijk
,:iIs "besloton qebied (!e behouden/versterken)". Behoud
(~n orlt\vikkei'if19 van deze kleinschaligrwid dient Ie worden
nati8slreefd.
Daarnaast wordt binnen eerder genoemde aandac!itsge~
bieden voor beslotenheid gestreefd naar ontwik¡~eiing van

beslotentH'.:id, daar waar deze niet aanw8ziq of no~! onvol~
doende ontwikkeld is. Op het kaartje lÎjn deze aangeduid
als "te ontwíkkek~n beslotenheid". Tot deze laatste catego~
rie behoren grote delen van het beekdal van de Essche
SlroolTiiSmalwaier, de Voorste Stroom en nrote delen van
het gebied ten zuiden van de LoonS8 en Drunense Dui-
nen.
Vooral in het de(:~lgei)ied de Akkers, maar ook ìn andere
deelqebieden, worden grote delen van de agrarische
ç¡obieden gekenmerk1 doOf beslotenl'\:;id. Op iwt kaartje
aanqeciuid als "lx3staande bùslolenheid (nader bezien)".
BehOUd en /01 VE:rsierking van ciezü beslotenhøid is oeen
ö(~le¡dsniatíg streven. De landschnppelijke structuur van

desÍ)etreHende nebieden dient te worden afgestemd op
de agrallSC¡1o produc!iülunctic. Echler, bij de inrichlinq
van tk':! ::ÇJu:irisetì qel)ied dient zo mogelijk te worde.n v¿on
gel)ouv/(i op i)eslaa.nde landschappeliike kwaliteiten.

IndiE:f1 diJze ontbreken oi cJf! landl)()uwkuiìclíge iiirichtinq
vereist eon sterke aanpassing van het gebied, dienen
nieuwe agrarisctw landscrìappen vormgegeven te wor-
den. lnpassings!logelijkhedcn zijn rnedi: afhankciijk van
de çie'NHnste agrarische structuur in een ÇJebíed, alsmede
valì eventuele karakteristìeke landschapskwaJileilen,
wdke Öehoud en versterKing rechivaardige.n. ßljvoor~
beeld het gebied rondom Haaren(jael (laanb8plantingen).
Andere delen van het plangebied worden juist qeken~
merkt door openheìd. Deze zijn op hel kaartje ;~;:Higeven
als "te handhaven openl1eìd". Het gaat hierbij veelal om
oude en hoger geie~Jen bouwlancien, lìet beekdal van het
Helvoirts Broek en hel lan(ibouwgebied ten noordoosten
van Tilburg. Deze karakteristieke kenmerken (jienen veiliç;

nesteld en geaccentueerd tø worden, teneinde de schaal-
uitersten ìn !let landschap van de Leijen te behouden.
Daarnaast is behoud va.n deze schaaluìterslen van
belang, omdat dit rnode de toeristiscri-recrealícve aan~
trekkelijkheìd van het gebied bepaald wordt.
Na~~s! de besloten en open gebieden wDrdt dt? landschap..
pellJke kwaliteit van de Leijen bepaald door grote gebie-
den met een weinig veranderde percelerino. De situatie
v~n voor 1900 ol zelfs 1840 is veelal non ,-.lt:nv;eziq, Deze
zijn op het kaartje aangeduid als "Dcbied mei weiniq ver..
a.nderdEl percclerinr1". Alhoewel op zicti a,-_mtrekkelìjk en
veelal ook cultuurliistorisch waardevol vormt juist (ieze
situatie een van de kneipunien voor de agrarische s(;cfor.
Daar waar deze gebieden samünvallel1 met (iO qroene
¡~oofdsttuctuur kunnen vi;.1 de planologische basísöi:-
schennillQ authentieke en waardevolle qebiedon behou..

den blijven. Ectìler, daarbuiten dien! conform hei beleid.
gestreefd te worden naar een zo optimaal mogülijke vei:"
kavelln~1 voor de agrarische sector. De mogelijkheden cji(~,
nen echter bezien te wordein om kavelverbetcrinoswerkeii
uìt te voeren, waarbij de historisch gegroeiLie: situatie ais
basis wordt genomerL Hierdoor kan wellicht hel karakter
behouden blijven van grote delen van de gebioden met
weinig veranderde percelering. Dit dient per situatie te
wonjen bezien. Uitganøspunt is editer een op!ìniale ver..
kaveling van het agrarisch gebied.
Hel plangebred is grolv'leg op tø delen in een viertal
zones, te weien; de beekdalen, de dekzandvlakte, de
landgoederenzone ten zuidwesten van Vught en de van
oost Jìaar west lopende dekzandruggen (Loonse en Dru-
nense Duinen, Oisterwijks venncfìoebjed). In de beekda~
len en de öek:zandvlakte ~ieefí zich van oudst"er cie ¡",ind-.
¡JOUW gec()t/centreerö. Op basis van voorgaande kiin op

hoofdiijnf~n e(-~n landscl1apsstrucluur wor(j(~n geschetst
'vvelke er a.ls volgt uitziet

In de beekdalen wordt ~ìestreefd naar een hal1openlgeslo-
len lan(jschapsstruGtuur, eJia past l)ij het karakter van de
öeekdalen en is afgestemd op (je natuurontw¡kkelìng~;~

functie, In het beekdaf v;;in het Hefvoirts BroØk dient och"
ter Ílel open karakler le worden benadrukt 8n ci('.accentu-
oord, evenals behoud W.li1 de karakteristieke p~l'ce¡erinq
van het gebied. ,-
Oe landgoedercflzone len oosten en zuiden van VUDht

kenmerkt zich door een qrote alwisselinn in (je tuiintelijke
verschijningsvorm en occupatiepatronen door de mens,
De landsclì¿:ippe!íjke inrichting van 1-18! qeUied dient dit
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specineko kara;",ter te oflCjerS18unen en 18 VC(Slerkeri, t)ij'
vc)orbeel(j doof het ben21drukken I.:iil aanh09gen van laan~
tìopiantinqen. Vooral voor de recreatie is het desbelrel-
lende gebied aanirekküjijk.
De dekzandruç¡gen worden 9f;ikonn-¡erkl door ix'sìotenw
iKi:id door de aiJh."eziori(~id van bossen. Versterking van
¡ijl bes!otün karakter iS uitgangspunt VO() de landsc!iape
pelijke inrichting van deze gübiederL
De dekZ:3ridvlakte kenn1(~rkt zich door een qrote varìalíe

a.an mensèlijk qebruik. Ruirntelijk.visueel is dit een bijzon-
dor qcvarieerd gebied, waar op(~n on besloten gebieden
elkaar alwisse/en en waarin landbDuwgobieden een pro~
minente plaats innemen. In deie agrarische gebieden
diE~rit de landschapsstruduur te worden afqestemd op de
agrarische producliefunctic, Veølal zaf landschapsonlwik-
keling plaatsvinden in robuuste, grofniazige structuren.
Dil laatste is qúwenst, tenøinde flexibøl tø kunnen inspeH
len op nieuwe ontwik.kelingen in de agrarische sector.
Aansluiting kan qezocht worden bij bestaande "kleinscha-
lioe" natuLJr- en landschapselernenlen, Delen van de dek-
za.ndvlakte kenmerken zich door beslotenheid. Oa~1r waar

moqelijk (jìent 111 desbetreffende gebieden gezocht te wor-
den ncwr i;)on landschapsslrucluur die dc.ze beslotenheid
respecteert,

In alle wivaHen geldt, dat bij 11el opstellen van een land..
schapsstructuur zo rnoge!ijk aanqøslotün dient te ~vorden

biì bestaande natuul- en landschapselømentøn.lnrjien de
aqrariscrì(;i inriclì\jn9 v.:1f eün gebied aanpassing vereist
van de bestaande element on dient eerst oíì(jerzook

Kaan B: LandSchapssíructuur

;~ f 'ù %'Y.,.":¡"Y4,'~!1 ;"n,'" s',.:' Ò '~"b~'

ge(1aan te worden naar de k\vaiiteiien van dest)otreífende
elementen, Oe ecolügisct1e k\valiteiten dienen fiierin
riadrukkelíjk betrokken te worden en zijn in (je afweqillg
van belangen sterk bepalend VOO! de keuzes die uedaan

kunnen worden, als handhaven, verplaatsen en verklei.
nen.
Tevens dient ¡n àezø afweging de toeristfsch.,recreatieve
structuur van l1et gebied bezien te worden, waarbij toeris-
tisch-recreatieve "aandadi!sgebiedef1 en IhHina;s" üxtra
aandacht behoeven vanuit landschap. Samengevat leidt
voorgaande tot de volgende maatregelen op inríchtingsnj..
veau:

1. aandachtsgebieden voor bestotenheld

In het algemeen geldt, dat in deze gebieden geslrcwtd
dient te worden naar fiìnmazige, maar robuuste en duur-
zame landschapsstructuren door:

behoud kleine landschapselemünten door opname
în een regionaal ecologisc!ie structuuL

aanleg van beplantingsstmken en boselemenlen
langs (hoofd)wegen, watørlopen, slolen, cultuurhis-
torische elementen, recreatieve paden on weggo"
tjes;
aankleding/inpassing van boeIcjverstorenc1e elemen-

ten etc.
In delen van de ecologische hoofdstructuur ontstaa! een
nieuw soort beslotenheid als gevolg van vernJiQinç,J en

struweelvormíng.

bestaand ::r,/:iatuurgehoo
te oni""kl((¿(;() öos

beslU,ßf gebed (te !X'.r~'\udW\,Vü~tùiken)

1e oni'Mkkden besioli;I1!;eíd

te !\.;nch;wl\ Qp"~i'1~d

bestaame t:~i(1err:éd !r\2CBf b&iCl.)

gclJi6ó ¡nei 'li.'ii'i \!WSN1t-fOO ¡Ì'~¡(:t~&jr-.
À "911Y.:!'e i'0~1,d$jru:tWi
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2. aandachtsgebieden VOor openheid

accentuering van desbetreffende gebieden door
bepianting en/of bebouwiri9 te situeren aan de ran-

den ervan;
voorkornen nieuwe beeíeIverstorencfe activiteiten bin-
nen deie gebieden, zowel wat betreft bebouwing, als
t)ijveOrbeeld boomleelt

3. overige gebIeden

behoud kleine landschapselementen door opname
in een regionaal ecologische structuur (flexibele
benaderIng);
aanleg beplarifingsslroken langs hoofdwegen en H
waterlopen.
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Toelichting op de kaarten

Er zijn 6 Kdarten die deel uitmaken van (Je projectnota.
plus. 1n deze paraÇJraaf wordt een toelichting gegeven op
het doel, de status en de f1ürkornst van de gegevens van
hei kam!~rnatefiaal.

Oe kaarten met de ruimtelijke hoofdstructuur; de water-
huishouding, (j6 milieukaart en de kaan met de brenz¡ng~
van de ecoloqiscl1e hoofdslruGtuur zjjn siurend voor de
inzet van landinrichting en andere instrumenten bij de uit-
voering van het beleid in de Leljen, De genoemde kaarten
beperken zich tot het gebied i,vaarvoor landinrichting lnge.
iel kan worden. Daar waar sprake is van grensoverschrij~
dende relaties zijn deie gebieden ter informatie op plan-
kaart 1 aan(Jcgeven. De dorpskernen rnaken geen deel
uil van het landinrÎchtíngsproíect.
De overíge kaarten geven inzicht in de gebiedsç¡renzen
clie van belang zijn voor de verschillende lnstrunienten en
de aanweziqheid van tooristisch recreatieve bedrijvigheid.
De combinatie van verschillende grenzen en instrunien~
ten biedt mOtjolijkheden om grensoverschrijdend proìec~

ten aan te pakken.

Plankaart i: Ruimtelijke hoofdstructuur
De basis voor deze kaart is de winileliJke hoofdstructuur
zoals die is aangegeven in !lel streekplan van 1992 en de
stads regionale líitw(:~rkin9splannen. Ook is gebruik

oemaakt van de kaarlen behorende l)íí de concept streek-
pianuìtworking, De aamjuidinq van dø recreatieve hoofd~

structuur is als uitwerkinq overgenomen.

Plankaart 2: WaterhuishoudIng
Deiø ka.;H1 geeJ1 oen woergave VHn (je walerhuistìOU(j..
kUllciiqe kwalìteiteri en functies, De bas.is voor deze kaart
is het provinciaal waterlìuJshoucünnspfan van 1991,

Plankaart 3: Milieukaart
Deze kaan qeett iniichl in de ¡)olangrijkste mileutherna's
C!"!l het gebiedsgf~r¡dite rniieutJeleÎ(I. Df) basis voor do
kaart vormen het provinciaal milieubeleidsplan en de pro-
vinciale rnilicuverordenjng van 1995. De aan9cgeven ver-
zur¡ngsgøvoefioe gebieden iijn overgenomen vl'.n de
kEiarl van Ilet ministerie van LNV uit 1991 (ondertitel: sig~
naleringskaar1 riciitlìjn Arnrnoniak on Vüehouderìí).
Tevens is een ¡nveniarísatie van lokale: bodemverontreinio

Dingen ¡oegíwoø9d.
Waar rnoqelijk dient landinrichting cvt. in cornbìnatie meI
andere ìnstrumenlen øen bijdu.ltjù Ie lE:veren aan de
Lxischerniíng van de oenoemde kwaliteiten en sanering
van verontreiniging en ovorbelasting.

Kaart 4: GebIedenbeleId
Deze s3inenqesteldt1 kaart geef1 een overzietit van de
qrenzen die van tiolanq zijn VOOr instrumenten die van
belanq zijn voor dC' rea!ísatie van (je doelstellingen van de
projücinota~plus.

Waardevol Cultuurlandschap De Meiorií (VVCL)

De l)íjwlldere status van ¡iel qebied betekend dat de
ovør!ioid exird. Geld ínlt~l voor de uÎivoering van aclivitei-

ten en projeCten. Een graal deel van dat Qeld is b(~stemd

voor projecten in de landbouw, orndat de boeren zo'n
belangrijke rol spelen in hel beheer van ticl landschap.

Nadere Uitwerking Brabant Unit)urg (NUBL).
NUBL is een samenv/orkingspl'jecl van de provincies
Noorö~8rabant en Limburg en de ministeries van LNV,
V&W en VROM. NUBL richt iich op de ondersteuning en
stiniuleríng van de uitvoering van projecten diE? nodig zÎjn

om de bestaande beleidsdoelstellngen le realiseren.

M íl¡eustjinuleringsgebieden

Deze gebieden hebben een hoge prioriteit bij de uí1voe~
ring van het milieubeleid. De uitvoerino zal geschìe(jen
door middel van stimuleringsprojecten ÇJerìcht op preven-

tie, sanering en hersteL.

Kaart 5: Inventarisatie bestaande recreatie/toer¡s~

tlsche bedrIjvIgheid
De kaart geeft een beeld van de aanwezige bedrijvinheid
en is van belang bij de uitwerking van de lOfl6ring voor
toerísme en recreatie.

Plankaart 6: Begrenzing van de ecotogische hoofd-
structuur
De kaarten met de begrenzing van de ecoloqische hoofd-
structuur maken na vaststelling van do begrent:ìnq doel uit
van de projec1nota-plus.
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Bijlagen

Bijlage 1 Procedure landinrichting en Milieu-effectrapportage

data

fWgl.$luS-

V$lL" Urn, H198

.1998

1998

?Gi)O

2u(J2,

200:i

actie inhoud

G,tt: :steiJen ,rü:;htlì;i:tHi'vOOf,'MER dfi: Løjjen'vast 'en
gevøn re¡)cti!~s op lnsl)raak 'en adviezen

kader voor de f..ER: wordt gegeven.

De Slrw~,k/L3ndinric¡¡¡ingscorr1mió:¡sjo SU:'i! op ver.
zook ,'an CS. ¡¡"-~ "loo(on!'h'f:t'p.p!:¡n:L~En 00

"",;ik(~ rictit!nqen s~cW.n open. wüìkö :;a,~!rege.
:~~n zijn rT\Gqe!¡jk en '.,velke eHecûli t,ebDen
d¡¡~ Opr;;¡) (ii$CUSi,iü over '''joqf~i fKe, i!,;:rna!i(r-
ven \',-'er:"i. i()t n:i:H keuzen

(j,S. s;ollen he! voofontv¡mp.planiMUi. vast Start van OHicítl!\i llI~;praak en adv¡s(:iinn

!nspl;JiJk en dijVJ¡).:;, Over 'ioorontwerp-pi;:inMEH
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Bijlage 2: Gebruikte afkortingen en begrippen

q()zaq

F:GJA

CLC
Conìrnissie \/001' (JO
en il ieuefl eet rappori tlD (;

iJLG
c:HS
¡;ccLx:.ekstrc ))n
Get)ied
GuneVe
(;HS
CVE
1',,1

Initiatieine ner

tnsprck(:~t~;

iF)O

LN\/
:n.e,1'.

r\ijEH

NMP
NUiNUt3L
P¡C
¡:::Of",l

nws
Pif:i'H!I¡ ~(:n

son
E'Ìlannotiiie

UBV
V¡NE::X

VnOt-.í

WCI.
V/ettel!jke ;lG'/¡:~(:UtS

/ýHP
I/lEB

De cV(irtwidsinstanjio clio 01j~r (in L¡ctívi\r~ii uitoindolijk een besiuil fleum!. Voer "Do Leijc:;n" ¡s
dat e'.iO¡ eens iì(;j cc!leqe: van Gedoputeerde Staten, Het !:;cslu¡! is hei \!f-isiste¡I(~n "-fan h,:! lan::!.

up basis Va!: de (e,xart.dlj
JAiiieuÖI?If:iô

Centrale LafKiinridliinqsC:-omrriissie
Per pro)f~cl vvorot een 'N8rkgroep van deskundigen sanienqesleld die
ddviseert over de riclìtliínen en naderhand oOl'docdl ovor de vGile(iiD~ìejd c~n juistheid van ¡iet
MER
Dienst Geöied

Hodo'Slructuur
Beken met de (un¡íe wat(;matuur iWaterhui:.')houdíngsplan PwvinCit\¡
mclusief do afwalOrinqsqebieden of (SUÖ) SlroolTiQm.wxjon (jÌ(~ i~¡OVEms:r()OniS !I~YJGfì

Gebio(jsç;erichte l3eslrijding Verdroqrnq
Groene Hoofdstructuur
Crco!\iô¡...een!'iei(j, productiem3i:! \lOOI' do iancJbouw
Hectare

die de veürgenornen activiteit wil ondernecr¡en. Voor (je 'De Le\jen'

(jat het co!1eqe val) (;(Kleputeerde Stak)fl, Zodra dezo is (F:lnst'.1!!(:erö ial i.S di:'~ I;Wdiilichliliqs~
COflilT1Ìssìe ¡nìti(ìt¡L~fnemer.

!c:dC! (lie d;:ii wenst kan schrìlteiijk opnlOlkingen over de qewens!e intìoud van de richtlijnen en
cver hei MEi.i t(~ qoven, Inelien Ç)(;vvensl kunnen deze ',.F)fCen !()e(i(,,~

!~ci'i
i:1t(~f P:'ovinciaaj

rAcnis1i::tú:: van Lan(5hü, 'N, NatUl)röenüer ( n Visser!¡
(nilic~u"c;jjectrapPol\age: çje

prUCü(jure ciie Qevolqd 'Nordt
\joor nei opstellen van (::(~n rapport waarin (jc~ nì¡¡¡euGew,:'¡qc~n ',,,enden w(~erq(\)ev':~n

~.:¡¡¡(;)-(!(l(',cjr-app()n: het i'appcn '/,'d::r-in de n¡d¡(~u-e!fecten /i)i'1 bc,schreven f'n ?'ii,i::mn cl¿; ai1('I-
ntltiüV(~n worden ,.'fqe~\NCGen

N;Jli()naa! ~v'1iiieube¡\7idsp¡an

Nad()(t~ tj¡r\Nc~rki'nq (Vdn o'e VlNEX! i3ratianH..rni:urD
Project Inlc9raaJ CJebiüdenbelcid van de provinciQ Noor(j,Brabani
Huim!elijkc Orc!t?nil\G en ~Aili(;u (qebieden aangewezen in hot NMP en Cle: ViI\F.::X)J
nijks\VatorStaat
Hierin sUU¡\ 'NGike onc)(:l\vOrpen Gn(k,~r;c-cht ¡nGeren \V(HUC~(i in llet \1EF\, '/-i(;Ik!,; aitcrndlie\ien
rn(xHen 'i-iorcien verqek'ken en ;Ne!k(~ O(;(j¡,'r:rc:cm IT'iO(~1, n 'h'cuj,:~n. De Cl rn~1 (e"
::1(, VO()f de ¡ru.u hiervoor een advies aan ¡ie l)(NCC'QcJ '~;c;za9

Stfuduursctlema Groonü nuimie
Notitie waarin de initiatiefriørTicr de fTu;.r."plidilìge aciivileit onischrijft ai:, v()oizet voor eh; op
te steilen l¡chtiijni:~n, De i'l.lte.fl3\ie'/nn en (je gevc1q,,;n ",OOf hei milieu jio tie initiaiiefnen¡er' 'Níi
cndl::f/oeken staan i'1i(~fif vermekt

Bij \!()orranq
\i¡erdi.~ Nota OnJelìinq Extrtl
L1íinl:;lerin Vall Volkshuisvesting HuimtoliJkü oldeninq ¡ Iì ,~Aiiii::u¡)e¡-ieei
Waclrduvol Cultuur Landscila,p (aangowezen ín het SGH)
De \vC;tiei¡¡ke advi~:,üurs ".",orden uitqenociiQd om opmc(kinqen t(~ maken Ilaai v,.\(\ ¡ji,:

sldftnotiiie en te /íjnc¡ ijver tìEit MEP. (,:icvìsüurs lijf) de Inspe(:l(~U¡ l!iif¡,.:uil'y'()¡ÖIW
\Jali ¡'\t rninisterie \ian VF:;CGA en directeur van de r-nQicJ (jiU:~ctiC~ vt¡n Jini Irllii'Slc:r!i' \ian U'~\i

EC()IGqi~,(;¡¡(:~ hoofcJ:;(ructuur BI;;qrenzínQ
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Bijlage 3: Overzicht van relevant rljks- en provinciaal beleid

Het boleìd van cic riJks- en provinciale overheid voor dil
güt)ied is vastqelegd in de volgende nota's. Onder het
kopje overige ontwikkelingen wordt inge9aan op ín¡tjatie~
ven van gerrieenten, waterschappen en maatschappelijke
organisaties in het gebied.

ruirnte!Jko ordening

Vierde nota over de ruimtelijke ordening extra
(VIN EX), 1993
"Midden Brabant" is in dezo nota opgevoerd als ROM-
gebiod v¡Jnui! de wens een bestaande goede mHicukwali-
teil voor relatief schone gebio(Jen te handhaven, die met
bedreiginqon van de mileukwafiteil worden geconfron-
teerd. Het perspeclíøf van gei"ntegreerd gebiedsger¡cht
ruímlelijk én rTiílieub13leid is gericht op rwt ten behoeve van
gevJenste ruimtelijke ontwikkelíngen.

Streekplan Noord-Brabant, 1992

Het streekplan geen de functíøs globaal Ban díø het

gebied moet vervullen. Het gaai orn natuur, landbouw,
versledelìjkino, lXecJrijviql1eid, vorkeer en vervoer en
recreaHc. In (jeze projcctnota iìjn deze !unclies weerge-
geven.

Handteidin9 buItengebied

De hancHei(jing buitengebied dient als relerentiekader

voor het opstellen van beste¡mningsplannen buitengc¥
bied. Hel streekplan is en blijft loeisingskader voor
besternminÇJsplanrwn, De handleiding geeft ziei)i op de
wijze waarop deze toetsing plaatsvindt

Uitwerklngsptan stadsregio Tilburg en 's-Hertogen-
bosch,1994
Om de slednn Ie versterken en het landelijk gebied open
te houden is ¡wt provinciale ruinilelijke beleid voor de
stadsregio's uitGewerkt. Binnen de grenzen van tH~t land-
inrichtingsplan zijn in het uitworkingsplan van Tilburg
woningbouv¡locaties, oen bedrijventerrein. een verstede-
lijkinos-as en een r€~gionaal multilunctioneel bos.

Ontwerp-partiële herzienIng streekplan, 1997

Rt~jevant voor de landinrichtino is dat in deze herziening
ondør bepaalde strikte voorwaarden de ruimte gebouwen
om t)iì sloop van ovôrtollige bedrijfsgebouwen te benutten
voor burgerbüworiíng. Tevens wordt de n:;aJiserjng van
nieuwe landgoederen en t)u¡lenplaatsen onder bepaalde
voorwaarden geopend" De slreekplanherziening wordt
beqin 1998 vastgesteid. In tegenstellng lol de tekst van
høt streekplan is in hot kadN van deze tìorziening is
besloten dal voor hot landinrichlingsproject geen uitwer-
kinGsplan Vafl !Iet streøkplan ial 'Norden opgesteld.

milieu en water

ProvInciaal MilieubeleIdsplan, 1995

In hel PMP worden algemene rnilieu-doelsteJhngen
beschreven. Dit gebeurt aan de hanel van thema's verzu-

ring, vermesting verspreiding, versloring en verdrogin\i
GrondwaterbesChermJngsgebjeden (Vlijmen-Helvoírt en
Haaren), stitegebieden (Loonse en Dn.mense Duinen),

miiieustImuleringsgebieden (Zandley) worden aangege-
ven en mHieudoelsfellngen worden gegeven.

Provinciaal Waterhuishoudingsplan, 1991
In dit plan ziìn de kwalìtalieve en kwaniitatieve doelstellin-
gen aangegevefi. Voor de onderscheiden watersystemen
functies toegekend: waternatuur, water voor de landna-
tuur, viswater en kanowaler. Beperking van de wateronl-
trekking aan het grondwater is een belangrijk onderNcrp"
Het WHP wordt momenteel herzien.

natuur en fandschBp

Structuurschema Groene Ruimte, 1995
He! gebied Midden-Brabant is aangegeven als Waardevol
Culluurlan()schap (WeL). Hel Riìk vraagt de provincie en
botrokkenen met ~llJn organisaties in de als wei aan98-
geven gebied gezamenlijk een toekomstperspøctiel op te
stdlen, gerìcht op ge'ln1egreerde duurzame ontwikkeling
van dit gebied en initiatieven te ontplooien orn dat per-
spectiel door middel van projectmatige aanpak dichterbij
te brengen. Dit gebíed omval een belangrijk deel van hel
project De Leijen.

Natuurbeteidsplan, 1992

Het provinciale natuurbeleidsplan is overgenomen in hot
streekplan. Detaillering van de E.H.S. vindl plaats in de
begrenzingenplannen .

Ecotogische begrenzing, 1997

Hel concept-voorontwerp beheers~ en begrenzìngenplan
De Leijen is door g.s. vastgesteld. Inspraak hierover vond
plaais in juni 1997; I,et plan wordt defínitiet vastgestelc1

(~ind '97. Daarmee zijn de beheers¥ en reservaatgebieden
vastgesteld. Kleine wijzigin~1efl hierop zijn in het kader van
het landinr¡chtìngsplan mogelijk.

Nationaal park Loonse en Drunense Duinen
De Loonse en Drunense Duinen zijn aangewezen als
nationaal park. De feitelijke oprict1tino van het nationaal
park word! voorbereid door hüt Overlegorgaan Nationaal
Park Loonse en Drunense Duinen. Daartoe wordt een
beheers- en inrichtingsplan voor dJt gebied opoesteld.
Een concept..plan is in 1997 verschenen. Het cOnC(~pî

vvordt momenteel aangepast, vaststelling is begin 1999
voorzien. Het plan richt zich tlooldzakolijk op hel gebied
binnen de begrenzinq van het nationaal park. Oe moge.'
¡¡jkheid bestaand dat bepaalde voorzieningen, zoals een
bezoekerscnntrUnì buiten lìOI park worden gerealiseerd.
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'.

Voor het goed functioneren van de natuur in het park kun-
nen in het beheers- en inrichtingsplan ook wensen wor~
den geuit meI betrekking tot water- en milieubeleid. Bin-
nen het kader van de op Ie stellen projectnota moet
worden bezIen ot dergelijke wensen in redeli¡kheid zijn te
honoreren.

gebiedsgericht beleid

"

Plan van Aanpak Nadere Uitwerking Brabant en LIm-
burg. 1996
NUBL is een samenwerkingsverband van de províncies
Noord-Brabant en Limburg en de ministerIes van LNV,
V&W en VROM. Het samenwerkingsverband omvat de
ROM-gebieden "Midden-Brabant", "De Peel" en "Noorde-
lijke Maasvallei". De NUBL staal voor een aanpak waarbij
maatschappelijke groeperIngen en andere overheden van
meet af aan samen met pro..incie en rijk invulling geven
aan de uitvoering van het beleid dat partijen in het gebied
voorstaan. Samenwerking, samenhang en maatwerk bij
het oplossen van problemen zijn kernbegrippen. Een prIo-
ritair gebied van NU6L is "De MeIerij"

;~ .

Gebtedsperspectlef Waardevol Cultuurlandschap "De
Meierij". 1996
Via een gebiedsgerichte aanpak en uitvoering van maat-
regelen wordt gewerkt aan behoud en versterking van dit
waardevolle cultuurlandschap. In het kader van de rege-
ling voor waardevolle cultuurlandschappen is dOOr de pro-
vincie een gebiedsperspectíef uitgewerkt voor de Meierij.
Het gebiedsperspectiet omval geen nIeuw beteid maar is
gericht op uilvoeríng.

,

,
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Bijlage 4: Bijzondere overlegverbanden

Ove,legplalform Duinboe,en
Het overlegplaltorm Duinboeren Is opgericht om de betan-
gen van de boeren rondom het natíonaal park duidelijk op
talet te leggen. ZIj gaan er daarbIj vanuit dat de belangen
van natuur, mileu en landinrichting zeer wel verenigbaar
zijn, Een van de initiatieven van de Duinboeren is het
experIment landinrlchtíng. Het experIment heeft ats doel
verbetering van de verkaveling door vrijwillge kavelruiL,
versnelde realisatíe van de EHS en het doorvoeren van
milieumaatregelen.

tnltlalief Smalwate,
Het inItiatiel Smalwater is verbeterIng van de verkaveling
en realisatie van de EHS door vrijwilige kavelrujf.

De Duinrand

De recreatie¥ en toerisme ondernemers rondom de
Loonse en Drunense Duinen hebben zich verenigd in 'De
Duinrand'. De Kamer van Koophandel Midden-Brabant
heeft het initiatief genomen voor een onderzoek naar de
economIsche en maatschappelIjke betekenis van de toe-
r¡stisch~recreatieve sector rondom de Loonse en
Drunense Duinen (apríligg7).
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Bijlage 5: Overige plannen met een relatie de projectnota-plus

Ruimtelijke ordening
Besternrningsplari buitengebied Boxtel
gemoente Boxtel, vastgesteld 1995

Bestemmingsplan buitengebJed Berkel-Enschot
gemeente Tilburg, vastgesteld 1996

Bestemmingsplan buitengebied Drunen
gemeente Heusden, vooronlwerp eind 1997 gereed

Bestemmingsplan buitengebied Esch
qømet~nie Haaren, vastgesteld 1996

ßestemniìn9splan buitengebied Haaren
gemfH~fìte Haaren, voorontwerpp!an gereed

Bestemmingsplan builengebied Helvoirt
gemeente Hàaren, vastgesteld 199ô

Bestemmingsplan buitengebied Loon op Zand
gomconie Loon op Zand, vastgesteld in 1997

Bestø¡mningsplan buiiengel)ied Tilburg Noord-Oost
gemeen!e Ti1burq, ontwerp vastgesteld in 1997

ßcsiemmingsptannøn eerste fase Noordoost 'Nieuv¡c
I,Varanc1e en overhoeken'
gemeente Tilburg, voorontwerp begin 1998 gereed

Bestemmingsplan buitengebied Vught
gemeenie Vught, vastgesteld 1991

Structuurvisíe Noordoost ín t'ioofdlíjnen
Clua 9fondgotiach!en oeaccordeerd door (io stuurgroep
Tilburg, (Berkel-Enschot, Udenhout). 5MB en provincie.

Talud, paraplu nota ¡-¡¡burg, Loon op Zand, Udenhout,
Drunen
gemeente TíHJurg, Loon op Zan(j en Udentioui en Drunen,
vastgesteld Î 996

Milieu
Onderzoek na,arde ècologisGt'¡e risico's van benuttng var¡
de Jocatìe 'Noorderbos' voor jnlitralìe, gemeente Tilburg,
in VOOrbí)feiding

Verorcleriing verzur¡n9sgevoelige gebieden,
gemeente Tilburg, vast98steld 1991

Water
Waterbeheerplan 1993-199Cì

Waterschap de Dommel, Waterschap de Zandleij, vastge-
steld 1993

Plan waterhuishoudinp de Brand,
in voorbereiding

WeL--project -(je Lekkende siad, oemeente Tilburq
Gemeül1G Tilburg, vastgesteld 1Q91

Landbouw
Plan van Aanpak Duinbor:ren
Duinbocrcn, 1995

Plan van Aanpak Smalwater
werkgroep kaveJruíl SmaJwater, vaststelling naar verwach-
ting in 1997

Natuur en landschap
Ecologische kaart TjiburQ
gemeente Tilburg, vastgesteld 1997

Evaluatfe èn actualisatie'Groenstructuurptan'

gemeente Tilburg, vastgesteld 1997

Landschapsbeleidsplannen 'Buitengebied Noord-
gemeente Tílburg, vastgesteld 1997

Landschapsbeleidsplan 'Buitengebied Udenhout',
gemeente Tilburg, vastqesteld 1997

Gemeünlelijk Algemeen Beleidsplan,
Gemeente Tilburq, In hei GAB is voorzien in Ilatuuront,
-w¡kkelingllandschapsbouw op de SRUP 'Non¡gbouw¡c(:a~

tie Moerenburg

8eheers~ en inrichtingsplan Nationaal Park i.o_ De Lconse
e-n Drunen se Duinen, Vereniging Natuurmonumenton,
concept april 1997

Landschapsbelcìdsplan gemoerite Loon op Zand,

oerneente Loon op Zand, vastçwsteld 1997,

Groenstructuurplan gemeente Loon op Zand, qemeente
Icon op Zand, 1997

Recreatie en toerisme
ßeie¡ds~ en actieplan recreatie en roerísrne, S~A8

november 1995, Samenwerkjngsverband Mídden~ßra..

bant, Kamer van Koophandel en Fabrìeken VOor Midden-

Brabant.

Corrcept tüerisWsch-recreatiel routeplan, 5l\ltB, :) n01,rBm-
ber 1997

Ruímte vOor recreatie
Kamer van Koophandel Midden-Brabant. Onderzoek naai
de betekenis van het Nationaal Park in wording voor do
recreatiebedrijven ín de L.oonse en Drunense Duinen,
Marktplan adviesqroep, april 1991.

Zoneren is vooruI!zien
Recrea!íezoriering in Nationaal Park i.o. De loense en
Orunensû Duinen, M. Pullens, augustus 1994

Loonse en OrunenS8 Duinen, Nationaal Park in Opricii'
ting
Rapportage van de werkgroep Recreatie. Knelpunten i)n
Recreatieve Zonerinq, Juni 1996.
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Bijlage 6: Notitie basisinrichting land- en tuinbouw

ADVIES

over basisimichting ten behoeve van
de land.. en tuinbouw

CenUaie Landi nrichtingsconirnissíe
Utrod'iL ;?4 1994
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Rijkskantorengebouw "Westraven"

GriHioenlaan 2

Postbus 20021 3502 LA UTRECHT

T.lefoon 030-858000

Fax: 030-858999
030-870305

Telex: 47793 1'1 ulr nl

CENTRALE LANOINRICHTfNGSCOMMISSfE

.Aan de Staatssecretaris van
het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20401
2500 EK 's-GRAVENHAGE

Uw brief van

Uw kenmerk

Onderwerp advies rn. b. t. de basis inrichting.

Datum

Ons kenmerk L946148
Doo'kiestel. 858511 Bijlage In) 1

U heeft bij brief van 25 februari 1994 onze commissie om advies gevraagd over
de notitie van het Landbouwschap over basisinrichting ten behoeve van de land-
en tuinbouw. Daarbij heeft u gewezen op de vergadering van de Vaste Commissie
van Landbouw en Natuurbeheer op 7 februari 1994 over het Structuurschema Groene
Ruimte en oVer de Nota Landinrìchting in de Jaren Negentig, waarin aandacht is
gevraagd voor het belang van draagvlak voor het instrument landinrichting om
belangrijke doelen die in het structuurschema zijn verwoord, ook daadwerkelijk
te kunnen realiseren.

De basis inrichting is in de vergaderingen van 27 mei en 24 juni 1994 besproken.
Bijgaand treft u het advies aan.
Onze commissie is van mening dat introductie van het begrip basisinrichting,
zoals aangegeven in he t advies, een belangrij ke bij drage kan geven aan het
draagvlak vanuit de land- en tiiinbouw voor integrale landinrichting. Het begrip
basisinrichting kan bovendien een goed hulpmiddel zijn bij de planvorming van
landinrichtingsprojecten. Daarbij is van belang dat het provinciaal bestuur,
binnen de door de rij ksoverhe id aangegeven bele idskaders, de verantwoorde lij k-
heid heeft over de gebiedsgerichte doelstellingen in de projectnota en voorts
het eindoordeel ov~r het landinrichtingsplan dient te geven.

Wij geven u daarom in overweging om dit advies niet alleen te betrekken in uw
antwoord aan de Tweede Kamer ¡ maar ook onder de aandacht te brengen van de Col-
leges van Gedeputeerde Staten, dit gelet op hun verantwoordelijkheden.

Onze commissie adviseert u bijgaand advies over te nemen.

CENTRALE LAD INRI CHTINGSCOMMISS rE,

(
pI v. voorzitter i

~- cretaris,

Verzoek IJ bea\ twoord¡ng ons kenmerk en dagtekening te vermelden en slechts één onderwerp per brief te behandeien.
Rl .9;; 10



Advies van de ClC over basisinrichting
ten behoeve van de land- en tuinbouw

Tijdens de vergadering op 7 tebrwari 1994 van de Vaste Commissie van Landbouw en Natuur.

beheer over het Structuurschema Groene Ruimte en over de Nota Landinrichting in de Jaren
Negentig, is gewezen op een notítie van het Landbouwschap over basisInrichtIng t.b.v. de land.
en tuinbouw. Het invulling geven aan het begrIp basisInrichting wordt door het Landbouwschap
in relatíe gebracht met het noodzakelijke draagvlak voor landinrichtIng, nl. om daarmee de beo
langrijke doelen van het structuurschema ook daadwerkelíjk te realiseren. Deze nolitle IS door
liet Landbouwschap op 28 januarI 1994 aan de Tweede Kamer gezonden. De staatssecretarIs
van LNV heeft toegezegd, alvorens een inhoudelijke reactie te geven, de notitíe over basisìn.
I1chtìng voor advies aan de CLC voor te leggen.

De staatssecretarIs heeft per brief d.d. 25 februari 1994 de Centrale LandinrIchtingscommissie
om advIes gevraagd over de notitie van het Landbouwschap.
Voorts heelt de minIster van LNV in ZIJn brIef d.d. 30 maart 1994 aan de voorzItter van de
Tweede Kamer, waarin de gewijzigde teksten met betrekking tot de planologische kernbeslis,
sing van het Structuurschema Groene RuimtE! zijn opgenomen, meegedeeld dal de discussie
over de basisinrichting in de CLC/CBL aan de orde zal zijn.

Deze notitie omvat het advies van (je CLC over basisinrichting ten bet10eve van de land. en
tuinbouw.

1, Aanleiding lot het begrip basisinrichting

In het overheidsbeleid, waaronder het landinrichtingsbeleid, heeft de rand. en tuinbouw traditio"
nee! een herkenbare plaats ingenomen. Vanaf de zestiger jaren iS er behalve aan de landbouw
ook in toenemende rnate aandacht besteed aan de belangen van natuur, recreatie en land.
sdiap, Hot landinrich!ingsbeleid is hierdoor multifunctioneel inrichtingsbeleid voor het landelijk
gebied geworden.

In Iiot Structuurschema Groene Ruimte is gekozen voor een versterkte inzet van landinrichting
voor de realisatie van natuur., recreatie-. landschaps- en milieudoelsteltingen, het zelfstandig
belang van de land- en tuinbouw bij landinrìchting onverlet latend. In het structuurschema zijn
de omvang en de ligging van de ecologIsche hoofdstructuur en van de recreatieve ruimtelijke
structuur zoals dÎe in het Natuurbeleidsplan en de Nota Kiezen voor Recreatie zijn opgenomen,
als gûgevün ven.v0rkl. Voorts wordt de omvang van landinrichting aangegeven.
In de Nota Landinrichting 111 de Jaren NegentIg worden indicaties gegeven van investeringsni.
veaus in landinrichtingsverband, Ook worden de inrichtingsfactoren verkaveling, ontsluiting,
waterhuishouding en beplanling afzonderlijk belicht.

Door het landbouwbedrijfsleven wordt de bovengenoemde multiJunctionalltelt wetiswaar erkend
on onderstound, maar wordt tegelijkertijd gewezen op juist het ontbreken in het recente over-
heidsbeleid van een concreet inrichtingsbeleid voor de land- en tuinbouw, waar dit voor met
name de natuur en de recreatIe wel hel geval is. Het landbouwbedrijtsleven staat op het stand..
punt dat het zellstandig belang van de land- en tuinbouw hierdoor onderbelicht wordt. Dit leidt
er naar tiun mening loe dai tiet draagvlak aan landinrichting vanuit de land. en tuinbouw in ge"
vaar komt. Gebrek aan draagvlak gaat ten koste van de gewenste multifunctionaliteit.

Gelet op het ontbreken van een duidelijk zicht op wat landinrichting voor de land- on tuinbouw
kan betekenen heeft ilt~t Landbouwschap bepløit om een zogenoemde basisinricliting voor de
land. øn tuinbouw in te voeren.

Naar de mening van de CLC kan het :nvullen en toepassen van het begrip basisinríchting ìn-
dordaad Gen belangrijke positieve betekenis liebben voor de (h)erkenning van het zelfstandige
b(.lang van de land. en tuinbouw. Alvorens hier verder op in te gaan wordt eerst verduìdelijkt
wat meI basisínriclitjng wordt bedoeld



2. Wat is basisimichting

Basisinrich!ng kan worden omschreven als een relerentiebeeld van een goede loestand van
de verkaveling, de ontsluiting en de waterbeheersing voor een duurzame, veilige en concurre.
rende land- en tuinbouw en een flexIbel grondgebruik. BasisinrichtIng bestaat derhatve uit een
uItwerking van inrichtingswensen op het gebied van de verkaveling, de ontstultrng en de water-
beheersing voor de land- en tuinbouw.
DaarbIj fungeert baslsinríchtlng als een landelijk relerentiebeeld voor de tandbouwkundige si-
tuatie na inrichting. Om een duIdelijk en herkenbaar relerentiebeeld te geven, dIent basisInrieh.
ling zich Ie beperken tol de belangrijksle inrlchlingswensen.

Basisinrichting bIedt een sectoraal relerentiebeeld, nl. bezien vanuit de land. en tuinbouw. Dit
beeld geldt zowel in gebIeden met een agrarische hoofdfunctie als in gebieden met een meer
multifunctioneel karakter. In hoeverre dil referentIebeeld bereikbaar is hangt al van meerdere
factoren. De belangrijkste zIjn:

- de In het gebied aan de orde zIjnde afweging met andere functies. bepaald door het planolo.

gisch-, water. en milleubeieid;
.- de fysieke toestand van het gebied in de huidige situatie;
- de beschikbare technIsche en tinanciële mogelijkheden voor verbetering van de inrichtingssi.

luatie.

Met basisInrIchting wordt derhalve niet een standaard-inrichting voor heel Nederland beoogd.
Per gebied (proJect) zullen bovengenoemde factoren tot andere uItkomsten aanleiding geven.
Er zal bij de planvorming altIjd sprake zijn van een compromis.

3. Uitwerking van het begrip basisimichting

Het onderstaande schema geelt een nadere uItwerking van het begrip basisInrichting.
Er wordt onderscheid gemaakt in inrichlingswensen per produktierIchtIng op het gebied van de
verkaveling, de ontsluiting en de waterbeheersing.

In het schema zijn de voorzieningen die doorgaans onderdeel vormen van landinrrchting (col.
lectieve voorzieningen) normaal getypt. Oe voorzieningen waarvoor de individuele agrariërs in
het algemeen zelf verantwoordelijk zijn, zijn cursief getypl.
tn de praktijk is het onderscheId tussen collectIef en Individueel niet altIjd even scherp. Bij de in
landInrichtingsverband Ie treffen voorzieningen iS uitgegaan van de Nota Subsidiebeleid zoals
deze door de CLC In 1994 Is opgestetd. Landinrichting is gericht op de realisering van de col.
tectieve voorzieningen, waarmee de voorwaarden worden geschapen om op bedrìjtsniveau tot
uitvoering van individuele voorzieningen te kunnen komen,
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Schema basisinrichting

Algemeen Nadrukkelijk geidt dat sprake is van ínrichlingswensen. Daarbi¡' geldl dat hel ruimtelijk" water- en
milioubeleid voor hel belreftende gebied. alsmede ovenge algemene randvooMa3rden voortvloeiend
uit het landinriclitingsbeleid, mede bepalend zijn voor de mate waarin de basisinrichting kan worden

,

:

Akkerbouw

zoveel mogelilk. rechthoekige kavefvorm
die indeling in percelen van voldoende
vorm en grootte mogelijk maakt
kavelgrootte van i 5 ha in typische
a.kkerbouwgebieden
percelen van ca. 7 ha in typische
akkerboLJwgebieden
1 huiskavel en concentratie van even.
luele veldk;ivels

egale bewerkingseen/leid
kwaliteit

zoveel mogetijk rechthoekige kavelvorm
die indeling in percelen van voldoende
vorm en grootte mogelijk maakt
percelen van 4 ha

Iiuiskavel 60~'~ van de bedrijfsoppet.
vlakte
kaveldiepte max, 1.000 m
(igale bewiHkingseenheid
oenduidige kwafieif

zoveel mogelijk rechthoekige ka-
velvorm die indeling in percelen
'Jan voldoende vorm en grootte
rnogelíík maakt

percelen van 4 na

egale bewerkingseenfleid
eenduidige kwaliteit
1 tiuìskavel en concentratie van

veldkavels

zl.
Bollenteelt: zie

Fruitteelt

zoveel mogelijk rechthoekige kavelvorm
kaveJgrootte afh. specialisatie 4-15 ha
goede lib. verhouding
geen " inpandige" slo/en
1 tiuiskavel en concentratie van even.
tuele veldkavels

aaneeng(~S¡Olen glassopp. van rnin.
1.5 ha tol 2 ha rnel !/b.verhouding van
1:1 tot 1:2 en breedte van 100 m

~_._.. .,.,-

ontsluiting van bedrljfscenrrum en
kavels via verharde weg
bermen alsiemmen op nUISVOOfZe.

mngen
interne ontsluiting door middel van
kavelpad
aanwezigheid van nuts..oorzieningen
bij bednjfscentrum

ontsluiting van kavels via de verhardo
weg
bermen afstemmen op nulsvoorzie.
nllgen
imeme ontsluiting door middel van
kavelpad
aanwezigheid ,,'an nutsvoorzieningen
bij bednjfscentrum
nutsvoorzieningen (eiektra, water) i.b,v.
veldkavelcomplexen (onder voor.
waarden'\ en t.b.V. bedrijfsverplaat'

in LJ.verband

ontsluiting van kavels via de ver-
harde weg
bermen afstemmen op nutsvoor-
zieningen
interne ontsluiting door middel van
kavelpad
aanwezigheid van nutsvoorzienin.
gen bil bedfljlscenfrum

en akkerbouW'

zie vol!egrondsgroenieteelt
elektra Eumwezig

ligging aan verharde weg
bermen afstemmen op nutsvoorzie.
ningen
interne ontsluiting via centrale paden
aanwezigheid van nutsvoorzieningen

goede wataraan- en afvoer
droogleggmg conform gangbare nor.
men per grondsoort
goede oppervlaktewaterkwafieif
(zoetwater)

goede wateraan. en afvoer
drooglegging conform gangbare
normen per grondsoort (rekening
houdend met het veenweídebeleid)
goede oppervlaktewaterkwallteil

goede water aan. en afvoer

drooglegging goed
goede oppervlaktewaterkwaliteil
aanwezigheid gietwaterkwaliteit

zie vollegrondsgroenteteelt

goede opp.waterkwaliieit
afstemmen capaciteit afvoer op de
bergingsmogelijkheden
gietwaterkwalieit aanwezig
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4. Toepassing van het begrip basisinrichlirig in relatie meI
beleidsKaders

,
, Algemeen

Landinrichting strekt tot verbetering van de Inrichting van de functies van het landeliik gebied,
overeenkomstig de (uncúes van dat gebied, zoals dete in het kader van de ruimieliike ordening
zijn aangegeven. Hierbii dient ook het water- en mílleubeleid te worden betrokken.
De invoering van het begrIp basisInrichting laat deze beleidskaders onvertet. Anders gezeg~,
invoerIng van het begrip basisinríchting leIdt niet tot andere afwegingen wat betreft de realisatie
van onder andere de EcoioglsChe Hoofdstructuur, het terugdringen van de verdroging en van
bijvoorbeeld streekplandoelstellíngen.

"

.~ .

,.

InvoerIng van het begrip basisinrichting in landinrichtingsprojecten houdt voorts in dat rekening
moet worden gehouden met het landinrichtingsbeleid. Dit betekent dat randvoorwaarden gei-
den op het gebied van onder andere subsIdiemogelIjkheden en -percentages, maximum inves-
teringsnIveau en noodzakelijk rendement.

'.

Landelijk beleId

Het Slrucluurschema Groene Ruimte brengt de verschillende seclorJíjnen biieen, zoals die be-
schreven ziin In de Structuurnota Landbouw, het NatuurbeleIdsplan, de Nota Kiezen voor Re-
creatie, de Nota Landschap en het BosbeleIdsplan. Het nationaat ruimtelijk beleid en het water-
en rriilieubeleid vormen daarbij het richlinggevend kader (VINEX, NMP+, NW3). Het Siructuur-
schema Groene Ruimte is daarmee een betangri¡k kader vOOr landinrichtIng. Het SGR acht
landinrichting van groot belang voe, de uitvoering van het beleid. Omdat landinrichting een pro-
jectmatige geb¡edsgerlchte aanpak kent. biedt het een geschikt kader om innchtingsproblemen
in onderlinge samenhang te bezien..

,

Het landelijk landbouwbeleId iS uitgewerkt in de Structuurnota Landbouw. De algemene doel-
stellng hiervan is het bevorderen van een concurrerende, veìlige en duurzame landbouw. Het
SGA geeft hierbIj aan dat de onlwikxeting van een concurrerende, veilige en duurzame land-
bouw grote veranderíngen met zich meebrengt. De benOdigde aanpassingen van de tandbouw-
structuur en van de bedrijfsvoering hebben gevolgen voor het gebruik van de grond en de be-
dnifsgebouwen. DH kan leiden ioi eisen voor lokalie, aard, grootte, vorm en ligging van bedrijfs-
gebouwen en kavels. Bij goede produktIe. omstandigheden is de omschakeling naar een duur-
zame landbouw goedkoper, beter en snelter te realiseren. In gebieden waar de externe produk-
tie-omstandigheden nIet aan de eisen voldoen, kan landInrichting een elleclief ¡nstrumenl ziin
Ier verbeterIng hIervan en zo goede mogelijkheden creëren voor een concurrerende en duurza-
me landbouw.,

Het voorstel van het Landbouwschap om te komen toi een basisinrichting voor de iand. en
tuinbouw kan worden gezien ais een vertaling van algemeen landelijk beleid naar concrete In-
richlíngswensen. DIt kan bijdragen aan een verhelderIng van hei inrichtingsbeleid voor de land-
bouw. In dit verband kan ook worden gewezen op de Kamerbehandeling van het Structuur-
schema Groene Ruimte waarin de behoefte naar voren is gekomen om de 'unctie landbouw
meer nadruk te geven.

i, PrOVinciaai bereid
Het streekplan vormt het belangrijkste integrerende beieidskader wat betrelt de Inhoud van de
landInrichtingsplannen . Ook de provincíale waterhuishoudings- en milieubeteidsplannen ZIjn
rIchtinggevend vOOr landinrichting. in veel provinCIes zijn bovendien diverse sectornota's aan-
wezig, bIjvoorbeeld beleIdsnota's op het gebied van natuur, iandschap, recreatie en tandbouw.
De projectnota's dienen als basis voor het in voorbereiding nemen van ,Iandinricntìngsprojec-
ten. De projectnota's wo,den opgesteld en vastgesteld door Gedeputeerde Staten Hierin ne-
men de gebiedsgerichte doelstellingen een belangrIjke piaats in. Deze gebiedsgerichte daal.
stellingen zijn van graat belang voor de planvorming en voor de planevalualie van landinrich-
tingsprojecten.

De door het Landbouwschap voorgestelde basisinrichting, bestaande uit inrichtingswensen ten
behoeve van de landbouw, is een goed hulpmiddel bij de formulering van deze doelsteltingen.
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5, Betekenis van het begrjp basisinrichting voor de landinrichting

De betekenis voor de landinrichting rnanifesteerl zich vooral in.'

Vergroten van draagvlak
Het verkriigen van een duideliiker beeld van de rnogetiikheden van landinrlchtrng voor de land.
en tuInbouw is voor individuele agrarIërs van groot belang. BasisinrIchting biedt inzicht in welke
situatIes in princIpe voor verbetering in aanmerking komen en biedt daarmee perspectIeven
aan individuele agrariërs.

Hulpmiddel bIj de planvorming
Doordat basisinrichting een referentIebeeld aangeeft voor de inrichtingssituatie van de land. en
tuInbouw. kan basisinríchtlng een zinvolle bijdrage leveren bij de formulerIng (door Gedepu.
teerde Staten in de zgn. projectnota) van de gebIedsgerichte doelstellíngen per landinrichtings.
project

Zoals in de Nota Landinrichtíng In de Jaren Negentig is aangegeven worden in het begin van
de voorbereiding door de landinrichtìngscommissie sectorale inrichtingswensen geïnventari,

seerd bij de betrokken partijen. Het begrIp basIsinrichting kan bij het opstellen van de land.
bouwkundig" wensen een duIdelijk vertrekpunt bieden.

Ook tijdens de verdere ptanvorming biedt basisinrichtíng een goed reterentlekader voor de ver-
schillende inrichtingsmaatregelen. Het invullen van basisinrichling geeft naar verwachting een
waar mogelijk nog betere afweglngsmogeliikheid met InrichtIngswensen vanuIt andere functies.
Bij de beoordeting van landinrichtingsplannen en daaraan ton grondslag liggende alternatIeven
kan door Invoering van hel begrip basislnnchling aangegeven worden in hoeverre de plan-
neivalternatieven aan hel landelijk referentiebeeld voldoen, Deze betekenis komt vooral toi zijn
recht doordat de p1anvormirig in landinrichtingsverband gekenmerkt wordt door p!anevaluerend
ontwerpen.

6. Bijdrage van landinrichting aan de realisering van basisinrìchtìng

In de vorige paragraaf is aangegeven dat invulling van de basisinriditing voor landinrichting
een zinvolte betekenis lieeft. De hierop volgende vraag is of tand inrichtIng voldoende kan biJ-
dragen a,in de realisering van basisínrlchting.

Hiertoe is in 21 recent gepubliceerde landínrichtingsp1annen (met een gezamenlijke oppervlak-
te van ca. 100.000 ha) nagegaan In welke mate voldaan wordt aan de inrichtingswensen zoals
genoemd in het schema in paragraaf 3.
Hieruit komen de volgende bevindingen naar voren,

Wat betreft de ontsluiting blijkt dat in beiangrIJke mate aan de basisinrichting kan worden vol.
daan. Dil betreft o.a. ligging van de grond aan een verharde weg en bermen dIe zijn afgestemd
op de aanleg van nutsleidingen.
Wal betrelt de waterbeheersing is een zelfde conclusie te trekken. De plannen blIjken gemid.
deld genomen te kunnen voorzien in goede wateraanvoer. en atvoermogelijklieden en in een
goede drooglegging. In diverse projecten ziin specifieke omstandigheden aanwezIg waardoor
de basisInrIchting niet geheel wordt bereikt. Voorbeelden liiervan zIjn het achterwege blijven
van waleraanvoerriogelijkheden in Roden-Norg (planologisch afgewogen) en de matIge water.
kwaliteit in 5 West.Nedertandse projecten (als gevotg van zout water).
Gelet op de uitkomsten van deze steekproeI kan geconcludeerd worden dat in landinrIchtings-
verband op het gebied van ontstuitíng en waterbeheersing, binnen onder meer planologlsclie
randvoorwaarden en fysieke mogelijkheden, in voldoende mate het streelbeeld van de basisIn.
richtlng kan worden bereikt.
Wat betreft de verkaveling Is het beeld genuanceerdE)r. GemIddeld genomen kan worden ge.
steid dat landinrichting in belangrijke mate bIjdraagt aan het reaJiseren van de basisinrichtíng.

In het bijzonder geldt dIt voor de ligging van de grond bIj de bedrljlsgebouwen en de afname
van !iet aantal kavels en van de kaveldìepte.
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Wat t)etreft de kavelvorm, de kavelgrootte, de perceeisvorni en de perceelsgrootle wordt. oll-
danks dat sprake is van een substantiële verbetering van de uitgangssltuatie, niet ailiJd het re.
ferentiebeefd van de basisinrichting bereikt. Er zijn taf van omstandigheden die hiervoor verkla.
fllìg geven:

~ de topografie, waaronder de aanwezigheid van siotenpatronen, heggen en houtwalien, stei!-
randen en hellingen;

- bodemkundige verschillen;
- de kleinschalige eigendoms- en gebruikssiluatie;

'- de aanwezigheid van tuinbouw op akkerbouwbedniven;

- de aanwezigheid van Iruitteelt;
"- de aanwezigheid van bestaande c.a nieuwe bos-, natuur- en faridschapselementen:

Nieltemin, zo blijkt uit de steekproef, blijven ook verbeteringsmogelijkheden in de verkaveling
aclileiwege, meI name wal belrel! de perceelsgroolle en de perceelsvorm en len dele ook wat
betreft de kavetvorm. In landinrichtingsverband worden alleen die werken uItgevoerd en gesub.
sidieerd, dIe ertoe leiden dal nIeuw toegedeelde gronden qua aard en hoedanigheid vergeliJk-
baar zijn met de ingebrachte gronden (de zgn. kavelaanvaardirigswerken). In principe is daarbij
dus geen verbetering van de uitgangssitualie per individueel bedrijf aan de orde. Wel zal als
gevolg van de kavelaanvaardingswerken voor het gebied als lotaal sprake zijn van een verbe.
tering van de kavelinrichling.
Voor grond die nret uitgeruild wordt is kavelaanvaarding nIet aan de orde, ook wordt geen ka-
velverbeteringssubsidie meer verslrekt. Het huidige subsidiebeleid leidt er derhalve toe dat het
verbeteren van de kavelinrlcliting op nIet uit te ruilen gronden op eigen Initiatief dIent plaats te
vinden. Daarbii geldt dat via de zogenoemde collectieve voorzieningen zodanige randvoor.
waarden dienen te worden geschapen, dat deze initiatieven mogel¡jk en zinvol zijn

7. To! slo!

De Centrale Landínrichtingscommissie acht introductie van het begrip basisinr1clìüng zoals
aangegeven in het voorgaande gewenst in het licht van fiet creëren van draagviak voor de rea.
Ilserlng van de doelstellingen van het SGR. De meerwaarde van het begríp basisinric!lting voor
de land. en tuinbouw is dat er een helder en eenduIdig (landelIjk) referentíekader wordt geintro.
duceerd waarmee zowel de agrarIërs. de planopstellers als ook de planbeoordetaars kunnen
werken, dit binnen de aanwezige beleidskaders en fysieke mogelIjkheden van het gebied.
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