
Schetssessie 1: Kerk Oostelbeers, 28 November 2019

Herontwikkeling Oirschotse 
Heide en omgeving



Introductie

19.30 Inloop

19.45 Introductie & Presentatie

20.30 Pauze

20.45 Aan de slag!
In groepen schetsen op de kaart

21.45 Terugkoppeling
•  Oogst van de dag aan elkaar presenteren
•  Doorkijk naar werksessie 2
•  Vragen

22.15 Afsluiting



Korte beschrijving

Doelstelling:

Doel uit de intentieovereenkomst:
‘Het herontwikkelen van het gebied van de Oirschotse heide en omgeving, 
zodanig dat zowel defensie het oefenterrein voor haar activiteiten kan benutten 
alsook het recreatief gebruik in het gebied gewaarborgd wordt.’

Doel van vanavond:
Komen tot een inrichtingsschets voor de komende decennia voor de 
Oirschotse heide waar vier aspecten op een veilige en duurzame manier 
kunnen functioneren:

• militair oefenen
• recreatief gebruik
• natuurbehoud en -ontwikkeling
• beleefbaarheid cultuurhistorie/ erfgoed



Korte beschrijving

Aanleiding en traject tot nu toe

Veranderende krijgsmacht vraagt om ander gebruik van het terrein: een andere manier 

van oefenen, meer ingericht met kleine eenheden (zwermen), gericht op snelheid en 

flexibiliteit.

Dit vraagt om zonering van recreatie en militair oefenen voor veilig gebruik

• Bestaand gebruik
• Concept inrichtingsplan 2015
• Ontdekking kamp Willem I
• Concept inrichtingsplan 2019



Korte beschrijving

Oud & nieuw oefen plan

Wille
m I

Wille
m I Kazerne

Kazerne Kazerne

  Plan 2015          Ontdekking historisch legerkamp Willem I

  Voorstel 2019

Centrale  
activiteiten  
zone



Gebiedsanalyse



Gebied op luchtfoto

Generaal Majoor 
de Ruyter van 
Steveninckkazerne

Oostelbeers

Oirschot

Wintelre



K
leine Beerze

Analyse

Gebied op topografisch kaart



Watersysteem
Analyse

Oostelbeers

Eindhoven

Projectgebied

Oirschot



Analyse Geomorfologie

Geomorfologie (ondergrond)

Oostelbeers

Oirschot

Wintelre

dekzandrug

oude vennen



Analyse Hoogtebestand

Hoogtekaart van het gebied

Oostelbeers

Oirschot

Wintelre

dekzandrug

oude vennen



Analyse

1850

woeste gronden

Eindhovense dijk

Boterpad

Oostelbeers

Oirschot

Wintelre

Legerkamp Willem 1



Analyse

1900

ontginning van de hei

bosaanplant

Verkaveling

Verkaveling

Oostelbeers

Oirschot

Wintelre



Analyse

1950

Wilhelmina kanaal

bosaanplant

Landgoederen

Verkaveling

Oostelbeers

Oirschot

Wintelre



Analyse

1972

bosaanplant

grootschalige 
verkaveling

grootschalige 
verkaveling

A58
E38
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Oirschot

Wintelre



Analyse

1985

Kazerne

Dorpsgroei
Dorpsgroei

Vliegveld 
Eindhoven 

Oostelbeers

Oirschot
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Analyse

2019

Kazerne

Dorpsgroei

UItbreiding

UItbreiding (2005)

Vliegveld 
Eindhoven 

Oostelbeers

Oirschot

Wintelre



• 1832 Tentenkamp Willem I op de heide, 

• 1834 Ontmanteling Willem I kamp

• 1932 Voorloper van Vliegveld Eindhoven ontstaat

• april 1939 vliegveld gevorderd vanwege de algemene mobilisatie

• 1940 Aanleg schijnvliegveld Oostelbeers-Oirschot

• 1942 kampement voor legering van Duitse militairen wordt aangelegd bij Vliegveld Eindhoven

• september 1944 Eindhoven en omgeving worden bevrijd

• 1940 -1950 Ontwikkeling legerplaats Oirschot

• 1948 Engelse RAF beëindigd beheer van de legerbasis

• 1950 - 1960 ontwikkeling van het militair oefenterrein

• 1952 Vliegveld Eindhoven over in handen van de Koninklijke Luchtmacht

• 1995 Vliegbasis Eindhoven de luchttransporttaak werd toegewezen

• 2005 uitbreiding Kazerne

• 2019 voorstel wijziging militaire inrichting

Militaire tijdlijn



1832 Plattegrond tentenkamp Willem I

1940 Schijnvliegveld 1942 Beelden verkenningsvlucht van duits bezet vliegveld

1934 terminal vliegveld Eindhoven 

Beeldvorming
Militaire tijdlijn



Ontwikkelingen 
& beleid



Oost-west oriëntatie over volledige breedte

Veranderend militair gebruik

max 8 keer/jaar
25 voertuigen

centrale 
activiteiten 

zone

ontsluiting vanaf 
de Dennendijk

oefenbanen

verzamelpunt

aanvoerroute 
vanuit noorden

aanvoerroute 
vanuit zuiden

kazerneN395
Oostelbeers



Herinrichting oefenterrein
Bivakterrein: tenten+voertuigen

Verzamelgebied: opstelplaatsen+zandwegen (geen bebouwing)

Fennek-verkenningsvoertuig Bivak: tenten+voertuigen

Boxer-pantserwielvoertuig



Analyse: routes nu vooral noord-zuid

Kruisingen fietsers/militair = snelheidsconflict (veiligheid)

Wandelroutenetwerk



Analyse: routes met name aan de randen

Mountainbike routes 



Analyse: veel maneges in de omgeving, zandpaden veel gebruikt

Zone vrij ruitergebruik op wegen en paden

Ruiter routenetwerk



Analyse: routes nu vooral noord-zuid

Kruisingen fietsers/militair = snelheidsconflict (veiligheid)

Fietsroutenetwerk



wens om aantal recreatieve routes om te leggen

Kruisingen fietsers/militair = snelheidsconflict (veiligheid)

Routes + militair gebruik

100m10m 200m 300m 400m 500m



Korte beschrijving Korte beschrijving

militair op 1 

recreatief 

medegebruik

recreatief gebruik

kazerne

militair en 
recreatief
 gebruik

recreatief

recreatief

Zonering gebruik



Bestaande plannen 

heidecorridor



Wensen vanuit andere plannen 

kamp Willem I

fietsverbinding naar Eindhovensedijk



Mountainbike padenOude heiden

Heide corridor



Mountainbike padenOude heiden

Eindhovense dijk
Groene corridor/natuur, recreatieve verbinding, kunst



Loopgraaf voor de vrede
Kunstwerk 



Kleine Beerze:
Spekdonken-Molenbroek- Hoogeind
November 2019

INRICHTING WENSBEELD

Kleine Beerze:
Spekdonken-Molenbroek- Hoogeind
November 2019

INRICHTING WENSBEELD

Herinrichtingsplan Kleine Beerze
Muystermolen, Oude toren & fietsroute Landschotse - Oirschotse heide



impressieOude heiden

Oude Toren en archeologisch gebied
Keten van erfgoed

Kamp Willem I

Oefenschepen WOII

Archeologisch mon.



Kwaliteiten 
& knelpunten



zandverstuivingen Loofbossen 

Het landschap - in beeld
Kwaliteiten: divers landschap

Heide Naaldbossen



Mooie omgeving met bos, hei, lanen, velden

Landgoederen

Vennen

Oude lanen structuur

Het landschap - in beeld
Kwaliteiten: divers landschap



Korte beschrijving

Korte beschrijving

Korte beschrijving

Korte beschrijving

Kwaliteiten: divers recreatief gebruik
Het landschap - in beeld

MountainbikenWandelen

PaardrijdenFietsers



OnderhoudWild parkeren

Het landschap - in beeld
Knelpunten

Kruising oefenbaan/normale route (onaantrekkelijk om te wandelen ) Monotoon bosbeeld => beheer/ omvorming



Markante punten

Oud legerkamp Willem IOude landgoed structuur (Landgoed ‘s Heerenvijvers)

Oude Toren OostelbeersArcheologisch gebied rond de Oude Toren

Het landschap - in beeld



Gespreks-
onderwerpen



Waar zitten volgens u kwaliteiten en knelpunten? Benoem ze op de kaart.
 

Waar en hoe zou u de volgende onderwerpen een plek geven? 

•  RECREATIEF GEBRUIK (wandelen, fietsen, ruiters, mennen, MTB/ATB, ... ). Wat 

zijn geschikte routes? Hoe haken deze aan op de omgeving? Ingangen, parkeren, 

rustpunten, voorzieningen? Hoe militaire oefenbanen kruisen?

•  CULTUURHISTORISCH ERFGOED (kampement Willem I, landgoederenzone, oude 

paden naar de gehuchten en dorpen) benoemen. Hoe zichtbaar en beleefbaar maken? 

Suggesties?

•  NATUUR (heidecorridor, streefbeelden ontwikkeling/natuurtypen, vennen). Waardering 

van de natuur? Waar de natuur versterken?

Gespreksonderwerpen



Recreatief gebruik
Schets en discussie ondergrondSchets en discussie ondergrondSchets en discussie ondergrond

Bijen hotel

Uitkijk plek Plaats om te lunchen

Natuurspeelplek



Cultuur historisch erfgoed
Schets en discussie ondergrondSchets en discussie ondergrond

Landgoederen structuur herstellen

Archeologie tonen

Oude routes zichtbaar maken

Culturele hotspots



Natuur gebruik
Schets en discussie ondergrond

wildobservatie post

Voedselbos Niewe vennen

Agroforestry



Randvoorwaardenkaart
Legenda



• Het plan moet voldoen aan de oefenbehoefte van defensie (zie plan nieuwe oefenba-

nen)

• Militaire aanvoer vanaf westzijde terrein (Dennendijk) vanuit 2 kanten garanderen (van-

uit Oostelbeers en Wintelre, max. 8 dagen/jaar)

• En moet ongestoord en veilig gebruik mogelijk maken voor alle gebruikers, zowel mili-

tair als recreatief (scheiden waar nodig, samengaan waar kan)

• Het gebied blijft toegankelijk voor recreatief (mede)gebruik!

• Meer beleefbaar maken van cultuurhistorie/ erfgoed...

• Er dient rekening te worden gehouden met het historische Willem I kamp

• De natuurwaarden versterken, heide, bos, zand en vennen

Uitgangspunten



Aan de slag!

• U krijgt pennen, zoek uw 

groep en teken uw wensen 

op de kaart.

• Wijs één persoon per groep 

aan die naderhand plenair 

terugkoppelt

20.30 Pauze

20.45 Aan de slag!
In groepen schetsen op de kaart

21.45 Terugkoppeling
•  Oogst van de dag aan elkaar 

presenteren
•  Doorkijk naar werksessie 2
•  Vragen

22.15 Afsluiting



Korte beschrijving

Terugkoppeling:
Geef ons kort uw 3 
aanbevelingen voor het 
inrichtingsplan



Korte beschrijving

Doorkijk

• Schetsboekje met resultaten van deze avond

• Schetsavond 2 rond eind februari 

• Toewerken naar een concept inrichtingsplan

• Doel is afronding in 1e kwartaal 2020.

Vervolg:

• Dit wordt voor bestuurlijke besluitvorming 

voorgelegd aan gemeenteraad / staf defensie

• Na bestuurlijke instemming zal gestart worden met 

voorbereiding van de ruimtelijke procedures

• wat uiteindelijk uitmond in vaststelling van 

bestemmingsplan / omgevingsplan.



Vragen?



BEDANKT VOOR 
UW KOMST!

borrel


