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FIETSEN, MOUNTAINBIKEN

Gespreksleider: Wijnand bouw
Notulist: Cees van de Schoot

• De kaart is het tevens het 
verslag. Met elkaar zijn de routes 
geperfectioneerd

• 1 belangrijke wens/toevoeging: 
vanaf de Wintelresedijk lijkt het 
ATB’ers mooi om een lusje te maken 
het oefengebied in (waar veel 
hoogteverschillen zijn). Dit lusje is 
tussen de oefenbanen getekend en 
kruist deze dus niet. 
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FIETSEN, MOUNTAINBIKEN :  WIJNAND BOUW / CEES VAN DE SCHOOT

- Waterafvoer! (aanleg)
- Rondje fietsen?
- Wintelrese dijken --> bermbeheer (Fiets)
- Dagen/even apart zetten --> meer structuur

partic
ulier?

Slingeren

Agrariers overlast 

oefenbanen + lucht

Geef ze belletje bij 

oefenen

Vraag Albert Jan

Rust / Veeteelt

Defensie
Bij kruisingen b.v.k. 

haaks

Stammen
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WANDELEN, ATLETIEK EN MIN-
DERVALIDEN

Gespreksleider: Ivo Mulders
Notulist: iemand uit groep

• Parkeerplaats voor mindervaliden
• Toegankelijkheid voor mindervaliden 

nabij horeca-gelegenheid
• Rolstoelpad verbinden met 

rolstoelvriendelijke parkeerplaats
• Zorg voor schaduwplaatsen voor 

wandelaars (bosjes op heideterrein); 
zorgt voor biodiversiteit. Ook 
aandacht hiervoor bij rolstoelpaden.

• Bankjes voor wandelaars
• Ongelijkvloerse kruisingen op bijv. 

Wintelresedijk voor fietsers en 
wandelaars --> maak bruggen met 
een platform als uitzichtspunt. 
Geeft natuurbeleving én zicht op 
oefeningen defensie (imago defensie 
kan hierop verbeteren). Let op met 
hellingen i.v.m. rolstoelpad

• Huidige wandelknooppunten op 
kaart noteren, zodat inzichtelijk 
wordt hoeveel wandelroutes blijven 
bestaan. Noodzakelijk voor uitzetten/
opheffen routes. (Samenwerking 
met Visit Brabant, Wandelnet is 
gewaardborgd) Geldt ook voor 
fietsroute-netwerk!

• Helder maken wat struinen inhoudt 
en deze paden toch enigzins helder 
maken --> GPS-mogelijkheden goed 
gebruiken

• Schelpen/gravelpad goed 
onderhouden; overwoekering met 
brandnetels ligt ernstig op de loer

• Wandelroute ‘dwars door’ Straatse 
heide heen. Levert kleinere rondes 
op en biedt prachtig zicht op deel 
van de heide.

• Voldoende aandacht besteden aan 
cultureel erfgoed in wandelroutes

• Hondenlosloopgebied biedt veel 
bezwaren o.a. wandelaars die 
bang zijn voor honden, dieren die 
opgejaagd/gebeten worden door 
loslopende honden. Hooguit in 

omheind gebied toestaan.
• Mogelijkheid tot creëeren 

drinkpunten/waterpunten 
- combineren met erfgoed? 
vandalismebestendig

• Handhaving vervuiling (hondenpoep, 
afval) bewerkstelligen - afvalbakken? 
- hondenpoepbakken?

• Luisterzuilen bij erfgoed/bepaald 
gebied - leuk voor wandelaars

• Bebording met voorrangsregels aan 
begin van routes
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WANDELEN, ATLETIEK EN MINDERVALIDEN :  IVO MULDERS
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RUITERS

Gespreksleider: ROB VOETS
Notulist: JESKE VAN GERVEN / ALBERT JAN 
BET TEN

• De maneges waren teleurgesteld 
dat het plan wat ze op 10 septem-
ber hebben gepresenteerd aan de 
gemeente en RVB/Defensie, geen 
gehoor vond op de bijeenkomst van 
17 september. Men had toen het 
beeld dat het plan enthousiast werd 
ontvangen door RVB en gemeente.

• Maneges zijn van mening dat door 
gebieden aan te wijzen om vrij te 
struinen, ze makkelijker weg kunnen 
blijven van andere routes.

• Maneges denken dat door realisa-
tie van routes het juist veel druk-
ker wordt op de Oirschotse Heide, 
omdat routes ook een aantrekkende 
werking hebben op ruiters van buiten 
Oirschot.



1. Waar is het enthousiasme?

2. Blijven weg van andere routes

3. Angst routes = drukker

- vignet
- borden
hou je aan de routes
MTB’ers willen juist op routes
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RUITERS :  ROB VOETS / JESKE VAN GERVEN / ALBERT JAN BET TEN

Doorsteek 

Eindhovense dijk

Route bewoners 

andere kant A58

Alternatief voor 

verval heide

Doorsteek 

om
 tank-

baan niet te 

kruisen

Jonge paarden, 

korte rondes
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ERFGOED EN CULTUURHISTORIE

Gespreksleider: Ian Officer
Notulist: iemand uit groep

• Betrek ons als heemkunde-clubs: De 
heerlijkheid Oirschot, Den Beerschen 
Aard, De Hoge Dorpen(Vessem, 
Wintelre, Knegsel)

• Deze groepen hebben al veel aan-
dacht besteed aan Lege Kamp en 
Schijndregveld

• Wel informatie verstrekken, Geen 
exacte locaties ‘verklappen’

• Fietspaden ‘op’ de bodem --> geen 
cunet.

• Een monument + informatieverstrek-
ken( daar heeft deze groep ideeën en 
geld voor)

• Ruiterpaden los van de andere paden 
en niet door het kamp (breed) -> MTB 
ook niet door het kamp

• Bescherming archeologische gebie-
den (redoutes)

• Kapel en barakken ‘Witte Bergen’ is 
er niet meer, maar zou bekendheid 
mogen krijgen (maar niet te veel 
borden)

• Bescheiden esthetiek en omvang 
tekstborden

• 
• Heerlijkheid Oirschot, Beerschen 

Aard., Hoge dorpen, Wintelre/
Vessem --> betrek ze bij vervolg: 
vroeg betrekken!

• Wat is status van plek? bij archeolo-
gisch monument mag je niets..

• Spullen zitten heel ondiep! Niet 
bodem verstoren!

• Eersel : betrekken!
• Boterpad als wandelroute?
• Wensen:
• Kenbaar, niet zichtbaar (extractielo-

catie)
• vb: preekgestoelde zichtbaar maken
• Dingen langs fietspad laten zien
• maar zorg dat je bodem ongeroerd 

laat
• Bekijk AHN, leg route niet op de 

kuilen
• Tent van cortenstaal? tekst erop?
• Ruiters/menners/MTB niet op de 

kamp
• Archeologie: bewaren in de onder-

grond. Laag zand erop? Ook redou-
tes e.d. niet graven

• 1 of 2 dingen bij kamp, verder niet, 
evt. info naast fietspad

• Erfgoedkaarten + kaarten heemkun-
de

• Enquetes + ppt online
• 
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ERFGOED EN CULTUURHISTORIE :  IAN OFFICER

Bert de Vries
Publicatie van de-
fensie (boek)
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NATUURBEHOUD EN ONT WIKKE-
LING

Gespreksleider: Jos Swart
Notulist: Sjors de Kort

Thea Noordijk- werkgroep Natuur en Landschap
Hans Smulders – werkgroep Natuur en Landschap
Henk van Nuenen IVN Oirschot

• Kansen voor natuur en landschap ;
• Zonering en rust houden op 

Landgoederen ‘s Heerenvijvers en 
Hemelrijken ! nu nog rustig…….en 
belangrijk voor behoud van fauna

• Geen extra recreatie over heide-
terrein van Brabants landschap 
Hemelrijken.

• Bosgebied ten noorden van kamp 
Willem I interessanter maken voor 
natuur, de ontginningspatronen ge-
bruiken (bospaden) en meer afwisse-
ling maken, kans voor natuur, heide-
bermen en vlinders, vlinderpaden, 
ook afwisselender en interessanter 
voor wandelrecreatie.

• Versterking heidecorridor – m.n. 
ook stuk van Martensberg tot aan 
Dennendijk

• Versterking vochtige heide 
noord-westhoek, ook rugstreep-
paddenbiotoop versterken, water 
vasthouden waar kan, natte plekken 
ontdoen van bosopslag

• Klokjesgentiaan groeiplaatsen ver-
beteren (vroegere blauwe brigade 
werk)

• Rond heideterreinen meer half-open 
heide

• Behoud en herstel zandwegen op 
Oirschotse heide in het algemeen en 
Hemelrijken in het bijzonder.

• Doorgaan met ontwikkeling geleide-
lijke bosomvorming naar meer loof-

hout gemengd met naaldhout
• Eikenstrubben vrijstellen
• Aandacht voor flora stekelbrem en 

kruipbrem
• Stuifzandontwikkeling Straatsche 

heide
• Goede afweging tussen intensieve 

(centrale deel) en extensieve (in de 
randen) terreindelen, in relatie tot 
natuur, erfgoed en recreatie.

• Knelpunten met recreatief gebruik of 
overige thema’s

• Rust op landgoederen, geen vaste 
mountainbike route en vaste atletiek 
route daar, geen paardenstruinge-
bied daar

• Geen motorcross evenementen 
vergunnen/toestemming geven. 
Na-ijleffect dat ze later terug komen 
daar, waar eigenlijk niet mag.  

• Handhaving honden losloop – 
Oirschotse heide geheel gebied.

• Rolstoelpad over de heide, dure 
investering en verstoring van ecolo-
gie en mogelijk ook morfologie. Zien 
geen meerwaarde om half verhard 
pad hiervoor op de hei te maken

• Ruiterroutes niet op landgoederen, 
overige gebieden alleen op wegen 
en paden met vast route, zeker niet 
struinen

• Geen routes in extensieve gebieden
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NATUURBEHOUD EN -ONT WIKKELING :  JOS SWART / SJORS DE KORT
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LEEFBAARHEID / DIRECT BE-
LANGHEBBENDEN

Gespreksleider: Roland Hermans
Notulist: iemand uit de groep

• Kennismaking - ‘s Heerenvijvers, aan-
wonenden, Dennenoord, Dorpsraad 
Oostelbeers

• Waar worden bommen tot ontplof-
fing gebracht - er kigt water-trans-
portleiding nabij Dennenoord

• 3 bivakterreinen (aangehuist) liggen 
te dicht Dennenoord (o.a. geluids-
overlast)

• Beheer afval nabij Parkeerplaatsen. 
(in bermen met name)

• Welk materiaal gebruiken bij half-
verhard fietspad Wintelresedijk, 
Oirschotse dijk

• Stof verspreiding tankbanen in droge 
tijden (zoals nu). Is buffer voldoen-
de?

• Overlast aanvoerroute vanaf 
Dennendijk met name tijdens nachte-
lijke oefeningen; of met intensievere 
oefenignen

• Militairen oefenen ook buiten ter-
rein, zelfs schietoefeningen, beter 
communiceren met aanwonenden

• ‘s Heerenvijvers wil geen vaste 
ruiter-, atletiek-, hardloop- of MTB-
routes op landgoed.

• Stukje MTB-route loopt over land-
goed

• Parkeerplaats bij Wintelresedijk aan 
Oirschotse kant niet ontwikkelen

• Intensief recreatief gebruik voorko-
men, geen promotie, geen aangekon-
digde recreatieve evenementen.

• Andere indeling (t.o.v. eerste plann-
nen uit vorige eeuw) zijn niet ongun-
stig voor inwoners Oostelbeers.

• Waarom niet alle oefeningen bij be-
graafplaats laten beginnen. Niet bij 
Dennendijk.

• Oefenende militairen hebben vaak 
geen boodschap aan overlast die ze 
maken buiten het terrein.

• Hoe worden oversteekplaatsen fiets-
pad W’, O’dijk ingericht?

• Welke doorgangmogelijkheden zijn 
er voor de menners?
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LEEFBAARHEID/DIRECT BEL ANGHEBBENDEN :  ROL AND HERMANS

Mocht dit 

hier?

Beheer?

Ophouden militaire 

vertuigen in tuin 
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OPSOMMING EINDPRESENTATIES 
VERSCHILLENDE GROEPJES

Notulist: Ian Officer

Ruiters:
• Scheiden waar nodig, Samen waar 

het kan
• Struinschil
• Niet op MTB-paden
• meer routes/paden: slecht voor 

natuur
• menners: slagbomen
• veel wijziging voor paar extra oefe-

ningen
• teleurstellend. nog 1 keer op tafel 

voor definitieve
• 
Natuur:
• vruchtbaar
• zonering: intensief/extensief
• heidecorridor versterken
• intensievere gebieden interessanter 

maken

Leefbaarheid omwonenden:
• Dennenoord: te veel bivak in de 

buurt; afval bij parkings: beheer?
• Dennendijk/omliggende wegen niet 

belasten
• Landgoed: extensief op + nabij geen 

vaste routes (mtb, ruiters, atletiek)
• Oostelbeers blij met Dennendijk
• Communicatie omwonenden: schrijf 

mensen aan

MTB/Fiets
• Complimenten organisatie --> belan-

gen
• Los, in het bos
• Uitdagend, zodat je het pad niet 

volgt
• Beleving, afwisseling
• Vrij van doorgaande paden (het bos 

in)
• gescheiden waar kan, overzichtelijk 

waar het moet
• overzichtelijk bij kruisingen
• onderhoudsarm --> professionele 

aanleg
• kort rondje in gebied
• maak fietspaden breed genoeg 

(brandnetels/onderhoud)

Wandel/Atletiek/Mindervaliden
• Parkeren voor minder validen
• Rolstoelpad + P met flauwe hellingen
• Schaduwplaatsen voor wandelaars 

op de hei
• bankjes
• ongelijkvloerse kruisingen: 

Wintelrese dijk + zichtpunt
• Wandelknooppunten op kaart zetten: 

13 is VisitBrabant
• Fietsrouteknopen 13 erop
• struinen
• wandelroute dwars langs Straatse 

heide mist
• Erfgoed langs routes + luisterzuilen
• bezwaren hondenlosloopgebied: om-

heind en drinkpunten bij erfgoed
• afval

Heemkunde
• Betrek ons! Deze groep heeft kennis 

en ook budget
• Geen locaties ‘verklappen’
• Fietspaden óp de bodem --> geen 

cunet
• Ruiter- en MTB-paden los van andere 

paden en niet door het kamp (breed)
• Bescherming archeologische gebie-

den (o.a. redoutes)
• Kapel & barakken ontzien
• Bescheiden zuilen en omvang tekst-

borden



-   19Schetsboek Kleine Beerze Spekdonken-Molenbroek-Hoogeind sessie 2



Den Haag
1e Sweelinckstraat 30
2517 GD  Den Haag
T 070 3554407
denhaag@bsla.nl

Middelburg
Oude Vlissingseweg 1
4336 AA  Middelburg
T 0118 592288
middelburg@bsla.nl

Maarn
Landgoed Plattenberg – Het Koetshuis
Amersfoortseweg 38
3951 LC  Maarn
T 0118 592288

boschslabbers.nl                                 

http://www.boschslabbers.nl/

