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Geschikte routes
• Beste gebruiksmogenlijkheid is alles 

openstellen, behalve tijdens oefenin-
gen.

• Fietsroute tussen Oirschot en 
Wintelre behouden.

• MTB routes behouden (en dus ook 
onderhouden) die moeten niet vrij 
gelaten worden.

• Behoud kleinschalig landschap.
• Flyovers, of tunnels op de 

Wintelresedijk.
• Kan de wandelknooppunt route 

worden uitgebreid?

Entrees
•  Een goed alternatief voor een west 

oost verbinding.
• Parkeermogenlijkheden.
• Minder kruisingen parallel aan de 

tankbanen. 

Militair gebruik
• Veel helicopterlawaai.
• Hoe gaan de kruisingen er uitzien? 

 
 
 
 
 
 

GROEP: 1

Gespreksleider: Rob Voets
Notulist: Niels van Hasselt

Besproken hoofdthema’s
•  Landschap
•  Recreatie
• Cultuurhistorie

Algemeen
•  Gemeente Eersel ook uitnodigen

Kort verslag
• Goede communicatie, houd mensen 

op de hoogte.
• Vrijheid voor ruiters, laat deze strui-

nen.
• Veel wildparkeren (vergelijking met 

Banisveld, t.a.v. Rob).
• Een militaire transitie zone tussen 

rand en gebied. 

Kwaliteiten
• Veel cultuurhistorie.
• landgoederen gebieden openbaar 

maken?

 

Cultuur historie
• Het redout bij ‘s-Heerensvijvers.
• Witte bergen.
• Willem I kamp beleefbaar maken. 

Natuur
• Doorlopend heidegebied mooi, even-

tueel met pad?
• Openheid van de heide wordt ge-

waardeerd.
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GROEP 1:  ROB VOETS/NIELS VAN HASSELT
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GROEP: 2

Gespreksleider: Roland Hermans
Notulist: Linda van der Heijden

Besproken hoofdthema’s
•  Landschap
•  Recreatie
• Cultuurhistorie

Algemeen
•  Gemeente Eersel ook uitnodigen

Kort verslag
• Houd het zo, niet te veel afbakenen.
• Houd het gebied open voor recrea-

tie.
•  Wees zuinig op de cultuurhistorie.
• Diversiteit van het gebied benadruk-

ken en behouden.
• Communicatie tussen omwonenden/

oefeningen Defensie, een nieuws-
brief o.i.d. 
 

Kwaliteiten
• Prehistorische opgravingen aan de 

zuid-west kant.
• Diversiteit behouden.
• Nu gaat het goed zonder gerichte 

paden.
• Kwaliteiten van de paden verschilt 

zomer/winter kun je zelf kiezen waar 
naar je uitwijkt.

Geschikte routes
• Beste gebruiksmogenlijkheid is alles 

openstellen, behalve tijdens oefenin-
gen.

• Fietsroute tussen Oirschot en 
Wintelre behouden.

• MTB routes behouden (en dus ook 
onderhouden) die moeten niet vrij 
gelaten worden.

• Behoud kleinschalig landschap.

Aansluiting op het gebied
•  Prima, verbinding/aansluiting met 

zuidkant uitwisselen maneges 
Wintelre.

Entrees
•  Waarom de zuidkant als 

aanrijdroute?
• Kunnen er extra parkeerplekken bij? 

Militair gebruik
• Als vanouds 

Cultuur historie
• Zo min mogenlijk van het kamp 

melden, mensen gaan zoeken.
• Beperken tot alleen een informatie-

bord. Vertel het verhaal, maak er een 
beschermd gebied van.

• Willem I kamp afschermen van 
Defensie.

• Zuinig zijn op de prehistorische 
gebieden. 

Natuur
• Losse bosjes.
• De witte bergen.
• Waar worden bomen geplaatst als er 

gekapt wordt?
• Voor oefenterrein bossen aanplanten 

op een andere locatie.
• Recreatief gebruik niet concentreren. 
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GROEP 2:  ROL AND HERMANS/LINDA VAN DER HEIJDEN
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GROEP: 3

Gespreksleider: Ivo Mulders
Notulist: Cees van de Schoot

Besproken hoofdthema’s
•  Landschap
•  Recreatie
• Cultuurhistorie

Algemeen
• Zorg voor voldoende parkeer plaat-

sen
• Uitnodigen van de bewoners ge-

meente Eersel
• Waarom is er geen inzicht in de plan-

ning van het oefenene
• Zichtbaarheid fietsers op asfaltpad. 

En voorangstegels.
• gebruik zandpad Denneoord naar 

Spotterweg/overlast stofvorming 

Recreatie
• Ruiters gehele gebied blijven gebrui-

ken
• Wandel: Lokale wandelaar heeft 

geen route nodig
• LAW en knooppunten route van om-

liggende gebieden goed aan sluiten
• Lokale ver. ruimte voor evenementen
• ATB: de route vanaf de viem zuidelij-

ke zijde te laten lopen tot aan denne-
weg

• Cultuur historie: De route terug naar 
oirschot dennedijk Haneberg ‘sheer-
envijvers te laten lopen

• 
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GROEP 3:  IVO MULDERS/CEES VAN DE SCHOOT
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GROEP: 4

Gespreksleider: Minze de Jonge
Notulist: Job van der Laar

Besproken hoofdthema’s
•  Landschap
•  Recreatie
• Cultuurhistorie

Algemeen
•  -

Kort verslag
• Willem 1 kamp: wat te doen met de 

oeufenroute die door de kamp zone 
gaat?

• Gebruik van helicopters zeer belas-
tend voor zowel recreanten als om-
wonenden.

• ATB routes? Worden deze gewijzigd?
• Beleefbaar maken van het Willem I 

kamp belangrijk.
• Recreanten passen zich aan aan het 

militair gebruik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tips
• Direct aanschrijven van de omwo-

nenden.
• Bewegwijzering van het ruiterpad.

Wintelresedijk openhouden voor 
fietsers.

• Meer parkeerplaatsen.

Tops
• Bewijzende ATB.
• De oefendruk valt mee.
• Informeren van grote oefeningen 

door de terreinopzichter.

Opvallende punten
• Ruiterpaden wel/niet bewijzeren 

conflict met veiligheid en vrijheid.
• Openhouden fietspaden als verbin-

ding voor jeugd en werk.
• App ontwikkelen t.b.v. recreanten 

over militair gebruik heide gebied. 
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GROEP 4:  MINZE DE JONGE/JOB VAN DER L AAR
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GROEP: 5

Gespreksleider: Albert Jan Betten
Notulist: Leo Janssen

Besproken hoofdthema’s
•  Landschap
•  Recreatie
• Cultuurhistorie

Algemeen
•  -

Recreatief gebruik
• ATB -> Nieuwe routes
• Menne-> toegankelijkheid
• Maak het gebied rolstoeltoegankelijk 

+ bijbehorende parkeervoorziening
• Toegangkelijkheid voor mindervali-

den.
• Geen nieuwe ruiterpaden aanleggen, 

8 keer per jaar niet openbaar daarna 
alles vrij houden.

• Gaat de Wintelresedijk eruit? Kan dit 
met tunnels?

• Restaurant de Hut?
• Mountainbike route
• Belangrijk is goede communicatie.

Heide gebieden beleven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Opvallende punten
• Er word veel gekapt waarom?
• Rustgebieden behouden, geven iets 

extra’s aan de gebieden.
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GROEP 5:  ALBERT JAN BET TEN/LEO JANSSEN
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GROEP: 6

Gespreksleider: Ian Officer
Notulist: -

Besproken hoofdthema’s
•  Landschap
•  Recreatie
• Cultuurhistorie

Algemeen
•  -

Kort verslag
• Recreatieve gebruikers (ruiters, hard-

lopers, brede paarden) hiervoor zijn 
paden belangrijk.

• Drinkplaatsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tips
• 8 dagen per jaar bos dicht.
• Aangeven digitaal waar en wanneer 

de oefeningen plaatsvinden.

Tops
• Voor paarden gebieden openhouden, 

er word al 60 jaar geanticipeerd op 
militairen.

• Communicatie met militairen erg be-
langrijk ook als je elkaar kruist.

Opvallende punten
• Ruiters kiezen ander gebied zodra 

duidelijk is waar militairen zich be-
vinden.

• Motorcrossers veel meer handhaven.
• Paarden/ruiters heel flexibel.
• Geluid en oefentijden --> hoe gaat 

Defensie hier mee om? Er wordt re-
gelmatig laat overgevlogen (23:00).

• Vanuit Breydablicke vrijhouden voor 
ruiters.

• Kwaliteiten van de paden (meer af-
wisseling en hoogteverschil).

• 2x per jaar een tourtocht (fiets) 
daarna op eigen houtje terug (pro-
blemen).

• Erfgoed, heeft dit schijnvliegveld 
toeristische waarden? 
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GROEP 6:  IAN OFFICER
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GROEP: 7

Gespreksleider: Sjors de Kort
Notulist: Jeske van Gerven

Besproken hoofdthema’s
•  Landschap
•  Recreatie
• Cultuurhistorie

Algemeen
•  -

Kort verslag
• Discussie 
• Het Kempenhorst college is niet 

aanwezig, zij worden sterk ge-
raakt door afsluiten fietsverbinding 
Wintelresedijk. Hier komen veel 
scholieren over. Met de afsluiting 
wordt de school slechter bereikbaar.

• Agrariërs moeten nu tot wel 10 ki-
lometer omrijden om op perceel te 
komen aan de andere kant van het 
COT. Maken zich zorgen over toe-
komstige afsluiting weg bij kazerne 
met oog op bereikbaarheid land en 
overbelasting wegen door afsluiting.

• Fietspad Wintelresedijk kan niet 
gemist worden.

• Idee: crossbaan verplaatsen naar 
Landsart zodat op die plek ruimte 
voor natuur en recreatie kan ont-
staan. Een ander idee om meer 
ruimte voor natuur te maken is om 
het stuk Wintelresedijk waar nu nog 
auto’s overheen komen, af te sluiten 
voor verkeer. Alleen bestemmings-
verkeer. Gebied wordt daarmee 
rustiger.

• Ruiters willen absoluut geen routes.
• Met ruiters wordt het te druk op de 

routes.

• Met routes kunnen ruiters hun rit 
niet meer aanpassen aan hun trai-
ningsbehoeftes of ervarenheid van 
het paard.

• Met routes wordt de verantwoor-
delijkheid verlegd van ruiter naar 
Defensie. Een ruiter mag verwachten 
dat een route veilig is om te gebrui-
ken. Risico is dan voor Defensie. 
Omdat de militairen geen specifieke 
kennis of ervaring hebben met paar-
den en hun (vlucht)gedrag kan dit 
leiden tot onveilige situaties. 

• Wanneer gezoneerd wordt, wordt de 
druk op de gebieden waar wél gere-
creëerd wordt, opgevoerd. Dit kan 
onwenselijk, onprettig of onveilig 
zijn. 

• Natuurwaarden komen een aantal 
keren specifiek naar voren. De groep 
is van mening dat het terrein veel 
goede eigenschappen heeft die 
behouden moeten blijven. Vooral 
de mate van afwisseling wordt goed 
gewaardeerd. Men zou dit graag 
behouden, ook met oog op aanwe-
zigheid van dieren. 

•  Ideeën om COT open houden:
• Werken met systeem om door te 

geven wanneer geoefend wordt en 
waar zodat ruiters (en andere recre-
anten) de oefeningen kunnen ontwij-
ken (heeft altijd prima gewerkt)

• Bij oversteekplaatsen borden plaat-
sen waar gewezen wordt op over-
steekplek.

• Viaduct/ondertunneling maken voor 
oversteekplekken.  
 
 
 
 

Vragen
• Hoe snel gaan de voertuigen rijden 

door het terrein? 
• Wat kan verwacht worden t.b.t. mili-

tair verkeer over de Oirschotse baan. 
• Hoe is toevoer van manschappen en 

goederen nu geregeld en hoe gaat 
dat er uit zien in de toekomst? 

Tips
• Aanwonenden zijn slecht of niet uit-

genodigd. 
• Er wordt veel overlast van vliegver-

keer ervaren door sommige aanwezi-
gen. Anderen vinden het ‘erbij horen’ 
bij wonen of recreeren op deze plek. 

• Militairen houden zich vaak niet aan 
regels rondom toegankelijkheid. 
Maken gebruik van terreinen die niet 
bij het oefenterrein horen. Agrariërs 
zijn boos over kapotmaken omhei-
ning in sommige gevallen of gecon-
fronteerd worden met militairen op 
terrein. 

• Sommige aanwezigen vinden hun 
mate van inspraak te weinig. Zij 
hebben het gevoel dat alles al vast-
ligt. 

• Er is niks afgesproken over terugko-
men op vragen of klachten. Wellicht 
wel goed om er nog wel op terug te 
komen. 

Opvallende punten
• Agrariërs (2x) waren vooral erg 

boos over afsluiting, maar leken niet 
zoveel punten te hebben die van 
invloed zijn op inrichting. Boosheid 
was vooral gericht op het niet nale-
ven van afspraken en afsluiting van 
de Wintelresedijk in het verleden. 
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GROEP 7:  SJORS DE KORT/JESKE VAN GERVEN
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GROEP: 8

Gespreksleider: Jelte de Gier
Notulist: Rachel Backbier

Besproken hoofdthema’s
•  Landschap
•  Recreatie
• Cultuurhistorie

Algemeen
•  -

Kort verslag
• Militaire buiten oefenterrein.
• Waar mogen de ruiters straks 

komen? Ruiters maken dagtochten, 
landgoederen zone is privé terrein.

• Waarom denken in routes? 
Mogenlijkheden tot struinen behou-
den.

• Voor ruiterbewegingen moet oplos-
sing gevonden worden.

• Het is druk in Brabant vooral met 
oefengebieden in Nederland.

• Wandelaars zijn welkom op ‘s-Hee-
rensvijvers.

• Hardlooproutes afstanden aangeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tips
• Communicatie, aangeven wanneer er 

geoefend wordt.
• Als er geoefend wordt, blijft men al 

weg.
• Zwart op wit dat het niet wordt afge-

sloten.
• Erfgoed beleefbaar maken interactie-

ve luisterzuilen.
• Er liggen veel erfgoed kansen. 

Tops
• Wittebergen, bijzondere plek
• Wordt het economisch belang van de 

ondernemers rondom de heide mee-
genomen?

• Hoe word crossen gehandhaafd? 

Opvallende punten
• Jacht wordt uitgegeven aan jachtbe-

heer.
• Het is mooi.
• Witte bergen is niet meer toegang-

kelijk.
• Kap sprinkhaan 20.000 m2 
• Stiltegebied opgeheven.
• Vliegroute aangepast, wordt als ver-

velend ervaren.
• Losse bosjes in de heidenlaten staan 

of terugplanten.
• Oefenen is 8 momenten niet 8 dagen 

per jaar.
• Wintelresedijk weg? oplossing hier-

voor vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Communicatie 
- App 
- Website 
 
Routes 
- Struinen 
 
Wintelresedijk 
- Biedt verbinding 
 
Inclusief Landschap 
 
Parkeren 
 
Erfgoed 
- Witte bergen 
 
Natuurwaarde 
- Diversiteit 
- Openheid heide 
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GROEP 8:  JELTE DE GIER/RACHEL BACKBIER
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GROEP: 9

Gespreksleider: Jos Swart
Notulist: Peter Ros

Besproken hoofdthema’s:
•  Landschap
•  Recreatie
• Cultuurhistorie

De groep bestond vooral uit ruiters 
of belanghebbenden van omliggende 
maneges. De discussie ging dan ook 
hoofdzakelijk over het recreatieve me-
degebruik. 

Algemeen:
• Naast belanghebbenden uit de ge-

meente Oirschot, dienen ook mensen 
uit de andere omliggende gemeenten 
te worden uitgenodigd en geinfor-
meerd.

• Van belang is dat er duidelijkheid 
komt over het verschil tussen het 
huidige en het toekomstige mili-
taire gebruik. Dit betreft ook de  
‘grootschalige’ inzet van militairen 
8 x per jaar via de Dennendijk, dit 
geldt vooral voor de bewoners van 
Oostelbeers. Een goede communica-
tie hierover wordt wenselijk geacht. 

• Over het huidige militaire gebruik, 
m.u.v. de helikopters, zijn geen op-
merkingen of klachten. De gebrui-
kers ervaren dit als een gegeven.

Recreatie:
• Van belang is dat er geen vaste 

routes komen en dat de ruiters vrij 
gebruik kunnen maken van de wegen 
en paden in het OT. Als belangrijk-
ste reden wordt aangegeven dat 

hierdoor conflicten met het militai-
re gebruik en eventuele gevaarlijke 
situaties kunnen worden voorkomen 
doordat er meer flexibiliteit is in het 
gebruik door de ruiters.

• De verbindingsroute tussen Wintelre 
en Oirschot, de Wintelrese dijk, dient 
open te blijven voor lokale fietsers, 
o.a. schoolgaande jeugd en wande-
laars. 

• Er worden vragen gesteld over 
het aanleggen van de nieuwe mi-
litaire rondwegen en hoe dit zich 
verhoudt tot de veiligheid voor de 
recreanten. Van belang is dat de 
kruisingen, vooral ter plaatse van de 
Wintelresedijk, goed en overzichte-
lijk worden ingericht.

• Aandacht voor belang van motor-
crossers.

Cultuurhistorie:
• De aanwezige erfgoed waarden, 

zoals Kamp Willen I, dienen beleef-
baar en/of meer tastbaar gemaakt 
te worden. Anders kan er ook geen 
waardering voor ontstaan.

Landschap:
• De aanwezige natuur wordt positief 

gewaardeerd, vooral door de com-
binatie en afwisseling van bossen en 
open heideterreinen. Wat de aan-
wezigen betreft dient het huidige 
beheer dan ook voorgezet te worden. 
 



-   23Schetsboek Kleine Beerze Spekdonken-Molenbroek-Hoogeind sessie 1

GROEP9: JOS SWART/PETER ROS
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GROEP: 10

Gespreksleider: Arjen Simons
Notulist: Natasja Bierens

Besproken hoofdthema’s
•  Landschap
•  Recreatie
• Cultuurhistorie

Algemeen
•  -

Kort verslag
• Ruiters waren nadrukkelijk aanwezig. 

Zagen geen reden om iets te wijzi-
gen aan de huidige situatie, ‘want 
het gaat maar om 8 dagen per jaar’, 
voor de rest blijft alles hetzelfde. 
Als we over die dagen goed met 
elkaar communiceren, komen we dan 
gewoon niet in het gebied, probleem 
opgelost. Gebruik bijv. signalerings-
vlaggen ter plekke voor incidentele 
gebruikers en communiceer met 
‘vaste’ gebruikers.

• Hoe houden we het risico zo klein 
mogelijk? Vanuit het oogpunt van 
veiligheid is het juist belangrijk geen 
ruiterpaden aan te leggen, want dat 
biedt slechts beperkte flexibiliteit 
en dan kunnen ze de oefeningen 
niet mijden. Nu kiezen ze hun route 
vrij afhankelijk van waar geoefend 
wordt. Zij kennen de paarden en 
weten wat wel en niet kan, Defensie 
weet dat niet.

• MTB-ers willen als er iets moet ver-
anderen graag meedenken over 
nieuwe routes (Ton van Ham van ATB 
Pedaleur wil graag betrokken worden 
daarbij). Als routes door saaiere ge-
bieden moeten gaan lopen, maak die 

gebieden dan interessanter.
• Er leven vragen die Defensie kan 

beantwoorden, maar zij is niet ver-
tegenwoordigd in de groep. Denk 
aan: waarom niet rechtstreeks vanuit 
kazerne het gebied in, om hoeveel 
oefeningen gaat het nu, wat houden 
de oefeningen in, worden de brede 
wegen (8 meter brede paden) ver-
legd, mogen ze wel kruisen of hele-
maal niet, afspraak is dat voertuigen 
via een bepaalde route komen en 
dat wordt nu niet nageleefd volgens 
omwonenden. 

Ideen
• Kamp zou je misschien kunnen na-

bouwen en zo zichtbaar maken. 
Soort openluchtmuseum, waar je kan 
zitten. 

• In samenwerking met IVN Oirschot/
jagersvereniging bekijken waar het 
wild zit en hoe je dat beleefbaar kan 
maken?

 
Openstaande vragen
• Hoe worden witte stippen ontsloten?
• Waar blijft het verkeer?
• Ruiters waren nadrukkelijk aanwezig. 

Buurtgenoten maakten zich vooral 
zorgen om het verkeer. De ATB-ers 
wilden praktisch meedenken, maar 
voor hen was nog niet duidelijk waar-
voor zij een oplossing moesten be-
denken (waar wel en waar niet). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tips
• Nodig ook in gemeente Eersel uit 

(Wintelre).
• Zorg dat Defensie vertegenwoordigd 

is in de groep en vragen kan beant-
woorden.

• Maak het gebied niet meer open, er 
mag wel iets meer bos.

• Ruil de 8 dagen uitsluitend militair 
gebruik uit tegen 8 dagen uitsluitend 
recreatief gebruik.

• Behoud een struingebied voor ruiters
• Herstel natuurvennen, behoud varia-

tie.
• Houd het puur, dus niet teveel 

bankjes en uitkijktorens, maar puur 
natuur.

• Betrek ATB-ers bij het maken van de 
routes.

• Meer parkeergelegenheid aan de 
Wintelrese kant.

• Maak organische schuilhutten voor 
als het regent. 
 
Tops

• Uitgestrektheid van het gebied.
• Vrijheid die ervaren wordt in het 

gebied.
• Afwisseling van het landschap in het 

gebied.
• Schitterende paarse hei. 

 
Opvallende punten

• Noodzaak tot verandering was on-
voldoende duidelijk. Mensen hielden 
vol dat het maar om 8 dagen per jaar 
ging.
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GROEP10: ARJEN SIMONS/NATASJA BIERENS
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ALGEMENE AANTEKENINGEN

Notulist: Rachel Backbier

• Agrariërs -> omrijden om bij perceel 
te komen? Houd het open voor recre-
anten.

• Recreatieve ruiterroutes -> Laat vrij 
gebruik mogelijk.

• Wintelresedijk open.
• Aandacht voor natuur.
• Communicatie verbeteren.
• Betrek mensen bij routeaanpassing 

Struinen (wandelen en ruiters) mogen-
lijk blijven!

• Activiteiten voor ruiters op heide mo-
gelijk maken -> zoektocht.

• Wintelresedijk vanaf Hut.
• Erg druk.
• Parkeervoorzieningen.
• Stofoverlast.
• Hoe geef je de natuur mogelijkheid 

om mooier te worden?
• Duidelijkheid over oefeningen/toe-

voer vanaf Dennendijk.
• Laat Witte bergen toegankelijk 

worden want erfgoed, nu Bivak 12.
• Heemkunde vereniging -> Wintelrese 

kantheide is cultuurhistorisch -> pre-
historische waarde

• Met handicap zelfstandig het gebied 
in kunnen, gecombineerd met goede 
parkeerplaatsen

• Militair oefenen noorden Eindhovense 
dijk, verandert hier iets?

• Belastbaarheid van het gebied? -> wat 
gaat er gebeuren? Hetzelfde aantal 
oefeningen met +/- 8 grote oefenin-
gen met tussen de 25 -30 voertuigen

• Hoe zwaar gaat deze belasting 
worden?

• Waarom zijn mensen die grond 
rondom hebben niet uitgenodigd? 
 

• Niet enkel routes ook andere recrea-
tiemanieren aangeven.

• Hoe gaat het nieuwe militaire ge-
bruik eruitzien in grote lijnen?

• Hoe toegankelijk is het gebied straks 
voor mindervaliden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AANBEVELINGEN
• Het is te druk, veel ruiters -> open-

baar stellen erfgoedzone?
• Bericht krijgen wanneer er oefenin-

gen zijn, laat anders het gebied open
• Geen paden maakt het omzeilen van 

oefeningen makkelijker.
• Meer parkeerplaatsen langs de heide
• Eventueel een app of communicatie 

middel om op de hoogte te blijven 
van Defensie.

• Houd het gebied open, voor ruiters 
geen paden, meer openheid zodat 
gebruikers elkaar niet kunnen verras-
sen.

• Dennendijk -> communicatie en mate 
van belasting onduidelijk.

• Overleg nieuwe MTB routes.
• Houd de Wintelresedijk open voor 

fietsers, belangrijke schoolroute
• Recreatie voor mindervaliden.
• MTB routes buiten het nieuwe oefen-

terrein goed haalbaar.
• Kruisingen goed markeren.



-   27Schetsboek Kleine Beerze Spekdonken-Molenbroek-Hoogeind sessie 1



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/

