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1. Inleiding  

Brabants Landschap is voornemens om, met een bijdrage uit het Groen Ontwikkelfonds 

Brabant, een tweetal percelen op Landgoed Baest in gemeente Oirschot, in te richten/om te 

vormen naar waardevolle nieuwe natuur in het kader van de realisatie van het Natuurnetwerk 

Brabant (NNB).  

Brabants Landschap heeft hiervoor recentelijk de percelen kadastraal bekend als MDB03, 

sectie B, nummer 1714 en MDB03, sectie B, nummer 1592 verworven, De percelen hebben 

een kadastrale grootte van respectievelijk 10.9310 en 1.5436 hectare. Samen vormen deze 

beide percelen de projectlocatie van 12.5418 hectare. Van deze oppervlakte maakt 6.5700 nog 

geen deel uit van het NNB. In dit projectplan wordt uitbreiding van NNB verzocht. Voor deze 

gronden wordt subsidie aangevraagd voor functiewijziging en inrichting. Hiermee wordt het NNB 

van Landgoed Baest verder versterkt. Daarnaast kan met de inrichting de Natte Natuurparel de 

Beerze worden versterkt/uitgebreid. 

 

2. Projectlocatie  

De projectlocatie ligt aan het Wilhelminakanaal in de gemeente Oirschot. Ten westen van de 

percelen stroomt de Beerze. De buitenrand van de projectlocatie heeft een natuurfunctie en 

bestaat uit verschillende types naald- en loofbos zoals eikenbos met brede stekelvaren, jong 

gemengd bos, dennenbos met brede stekelvaren, fijnsparrenbos, elzenbos en beuken-

eikenbos1. Het centrale deel van de percelen is de afgelopen jaren in gebruik geweest als een 

polo-veld en bestaat nu uit een kruidenrijk grasland. De omgeving ten zuiden en westen van de 

projectlocatie bestaat voornamelijk uit natuur in de vorm van bossen. Ten noorden en oosten 

van het gebied liggen voornamelijk agrarische gronden.   

Met de omvorming van de projectlocatie naar natuur worden de ecologische waarden verder 

versterkt. De inrichting van de projectlocatie sluit aan op gelijksoortige percelen van Landgoed 

Baest, welke voornamelijk bestaan uit vochtig bos met productie, droog bos met productie, 

kruiden- en faunarijk grasland en vochtig hooiland. In figuur 1 is de projectlocatie weergegeven 

op de topografische kaart en in figuur 2 is de projectlocatie zichtbaar op een luchtfoto waarop 

ook de kadastrale grenzen en perceelnummers zijn weergegeven. 

 
 

                                                           
1 van de Sande, G. (2013). Beheerplan Baest 2013-2022. Schijf: vdSande bosbouw en natuurbeheer 



Figuur 1: ligging projectlocatie op topografische kaart 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: projectlocatie op luchtfoto met kadastrale informatie 



3. Doelstellingen  

Met bijdragen van het GOB wil Brabants Landschap het volgende realiseren (zie 

inrichtingsschets in bijlage I): 

Inrichting van percelen MDB03 B 1714 (10.9310 hectare) en MDB03 B 1592 (1.5436 hectare) 

 Realiseren van N11.01 Droog schraalgrasland     [1.1000 ha] 
 Realiseren van N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland    [5.4700 ha] 
 Realiseren van N16.04 Vochtig bos met productie    [5.9046 ha] 
 Realiseren van struweel op de overgang tussen N16.04 en N12.02 
 Kleinschalig landschap bestaande uit houtwallen en solitaire bomen 
 Aanleggen van een poel 

 

 
Figuur 3: ambitiekaart provincie Noord-Brabant (www.brabant.nl)  

Ambitietypen Provincie Noord-Brabant 

NNB Provinciaal deel 

Bestaande natuur  

Natuurbeheertypen (= EHS of NNB): 

Beheertypen: N16.04 vochtig bos met productie 

 



Figuur 4: Natuurnetwerkkaart uit Natuurbeheerplan provincie (www.brabant.nl)  
   

  



4. Historie en landschapsecologie 

De projectlocatie is onderdeel van Landgoed Baest dat al ontstaan is in de 12de eeuw. 

Oorspronkelijk bestond het landgoed uit de abdij van Berne, later uitgebreid door de abdij van 

Tongerlo. In 1559 wordt de abdij onderdeel van het Bisdom ’s Hertogen Bosch. In 1629 zijn alle 

kerk- en kloostergoederen verkocht aan particulieren waarna het landgoed in verschillende 

handen terechtkwam. In 1774 komt het landgoed in handen van de familie Bommel. Bij de 

verkoop is nadrukkelijk vermeld dat er veel opgaande bomen en houtige gewassen aanwezig 

zijn, wat bij een eerdere verkoop in 1669 nog niet benoemd werd. Dit wijst erop dat er in die 

periode veel bos is bijgekomen. Wanneer het landgoed in 1848 in handen komt van familie van 

de Mortel, worden er enkele veranderingen doorgevoerd in het Landgoed zoals het aanleggen 

van vloeiweides. Ook experimenteerde hij, samen met zijn moeder, met nieuwe 

bosbouwtechnieken en breidden zij het landgoed uit door gronden bij te kopen. In 2008 was het 

landgoed al 250 jaar in eigendom van dezelfde familie en is het landgoed overgedragen aan 

Stichting Landgoed Baest.  

De stijl van het landgoed bestaat grotendeels uit formele elementen uit de 17de en 18de eeuw 

zoals strakke lanen en rechte (zicht)lijnen. Vanaf 1800 zijn er ook stukken ingericht in de 

landschapsstijl met kronkelende paden en doorzichten naar de Beerze, woeste gronden en 

weides. Toch is het nooit een echt landschapspark geworden, de meeste grond heeft een 

productiefunctie. Het landgoed bestaat voornamelijk uit productiebossen en akkercomplexen 

afgewisseld met landschapselementen en graslanden.  

De projectlocatie heeft door de jaren heen verschillende inrichtingen gehad. Op de eerste kaart, 

uit 1818 (figuur 5), lijkt de gehele omgeving van het landgoed uit woeste gronden te bestaan. 

Vanaf 1850 (figuur 6) is er in de omgeving van de projectlocatie veel bos te zien. Ook de 

projectlocatie zelf bestaat voor meer dan de helft uit (loof- of gemengd) bos, de andere helft 

bestaat uit heide. Vanaf 1870 (figuur 7) is de woeste grond beplant met naaldbos en is een deel 

van het oude bos gekapt voor landbouw of grasland. Vanaf 1937 (figuur 8) is een groter deel 

van de bossen gekapt en is er landbouw en grasland voor in de plaats gekomen. Grotendeels is 

het bos gebleven maar met de kanalisatie eind jaren 60 van de Beerze is er zand afkomstig uit 

de noordwestelijk gelegen zandvang gedumpt op dit laaggelegen perceel. De projectlocatie is 

van 2011 tot en met 2015 in gebruik geweest als poloveld. Een of twee keer per jaar werden er 

internationale wedstrijden georganiseerd. Meestal waren het toernooien van drie à vier dagen.   

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Situatie van 1815 tot 1850 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 6: Situatie van 1850 tot 1870 

 



 
Figuur 7: Situatie van 1895 tot 1937 
 
 

 
Figuur 8: Situatie van 1937 tot 1999 

 
 

 

  



Zoals te zien is op onderstaande kaart (figuur 9) bestaat de projectlocatie grotendeels uit een 

(dek)zandvlakte met in het westen een beekoverstromingsvlakte en grenst het aan de 

noordzijde met een heel klein oppervlak aan een dalvormige laagte, beek- of rivierdalbodem. 

Het gehele gebied bestaat uit een redelijk laaggelegen, vlakke ondergrond met afzettingen van 

zand door de beek (overstromingsvlakte) en fijn, rond zand door de wind (dekzandvlakte). 

Natuurlijke bostypes op lagergelegen dekzandgronden zijn berken-zomereikenbos en elzen-

eikenbos. 

 

 
Figuur 9: Geomorfologische kaart  
 

De bodem (figuur 10) is in het westen een beekeerdgrond die bestaat uit een voedselrijke 
humuslaag die overgaat naar een voedselarme dekzandlaag. Het grootste gedeelte van het 
gebied is een gooreerdgrond, dit type bodem komt vaak voor tussen beekdalen en hoger 
gelegen gebieden en wordt voornamelijk gevoed door regenwater en basenarm grondwater. 
Deze bodem heeft een humusarme, zandige ondergrond met een donkere, humusrijke laag 
erbovenop. In het zuidwesten en -oosten liggen veldpodzolgronden met leemarm tot lemig fijn 
zand. Veldpodzolgronden hebben hydromorfe kenmerken hoog in het profiel, wat inhoudt dat de 
bodem in het verleden permanent of periodiek verzadigd was met water. Deze gronden worden 
vooral aangetroffen in jonge heideontginningen en liggen vaak in de lagere delen van het 
landschap, zoals op lage ruggen of laagtes, met van nature relatief hoge grondwaterstanden.  
 
De grondwatertrap is V en V* (figuur 11). Dit houdt in dat de gemiddelde hoogste 
grondwaterstand ondieper is dan 40 centimeter onder het maaiveld en de gemiddelde laagste 
grondwaterstand dieper is dan 120 centimeter onder het maaiveld. De ster (*) achter de V houdt 
in dat dit een droger deel betreft waarin de hoogste pieken van de grondwaterstand zijn 
weggenomen. Vaak komt dit voor in gebieden waar verbeteringen in de ontwatering zijn 
doorgevoerd voor de landbouw.   



Figuur 10: Bodemkaart 

Figuur 11: Grondwatertrappenkaart 

 



De projectlocatie ligt rond de 14.5 meter boven N.A.P.. Zoals op figuur 12 te zien is ligt het 

perceel op de overgang van de dekzandruggen in het zuiden naar het beekdal ten westen en 

noorden van het gebied. Het gebied is in de jaren 60 opgehoogd met gemengde grond van 

graafwerkzaamheden uit de westelijk gelegen zandvang en omleidingskanaal. Dit is duidelijk 

terug te zien op beide hoogtekaarten (figuur 12 en 13).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 12: De hoogteligging van de percelen ten opzichte van de omgeving (oranje:16 m, groen:14.5 m, blauw: 12 m)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 13: De hoogteligging van de percelen in detail (Geel: 14.8 m, groen:14.2 m) 



 
Figuur 14: De hoogteligging van de percelen in grijstinten, hier zijn de rabatten duidelijk in waar te nemen 

Doordat er grond is opgebracht van afgravingen in de omgeving is er momenteel een groot 

verschil te zien in de toplaag van de bodem tussen verschillende locaties op het perceel. In het 

zuidwesten van het perceel is de grond hoger, droger en vooral schraler. Naar het noorden en 

oosten toe wordt de grond voedselrijker en vochtiger. Zoals te zien is in figuur 15 zit er veel 

verschil in de bodemprofielen. Op de eerste foto is te zien dat de hele bodem bruin is, bij de 

tweede foto is er op ongeveer 50 centimeter diepte zand te zien en bij derde foto is er al na 

ongeveer 30 centimeter zand te zien. Ook is er veel verschil in de grofheid van de korrels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 15: Bodemprofielen projectlocatie  



Volgens onderstaande tabel (dekzandbos) is het bosgedeelte van de projectlocatie geschikt 

voor natuurbeheertype N16.02, tegenwoordig N16.04 Vochtig bos met productie.  

Tabel 1 Standplaatstabel vochtige bossen 
2 

  

                                                           
2
 Burg, R.F. van der, R.J. Bijlsma, E. Brouwer en R.W. de Waal, 2016. Vochtige bossen, tussen verdrogen en nat gaan 

OBN Deskundigenteam Nat zandlandschap. OBN/ VBNE, Driebergen 



5. Inrichtingsschets   

In figuur 16 is de inrichtingsschets weergegeven. Streefbeeld voor de projectlocatie is Vochtig 

bos met productie (N16.04), Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) en Droog schraalland 

(N11.01). 

 

 
Figuur 16: Inrichtingsschets projectlocatie (zie voor een grotere versie bijlage 1) 

 

  



6. Inrichtingsmaatregelen  

Voor de inrichting van de projectlocatie wordt aangesloten op de inrichting van omliggende 

percelen die onderdeel zijn van het Landgoed Baest. Het gebied wordt ingericht en beheerd als 

één samenhangend geheel. Voor de hydrologische ingrepen heeft er afstemming met 

Waterschap De Dommel plaatsgevonden. Enkele ingrepen bevinden zich net buiten de 

projectlocatie. 

De inrichtingsmaatregelen die op percelen B1714 en B1592 (uitbreiding NNB) plaats gaan 

vinden: 

 aanplant van enkele (groepjes) solitaire bomen; 

 aanplant van enkele houtwallen/struweel; 

 aanleggen van een poel; 

 aanplant van struweel langs de bosranden. 

De inrichtingsmaatregelen die op percelen B1714 en B1592 (bestaande NNB) plaats gaan 

vinden: 

 kappen van de populieren in het zuidwesten van het projectgebied; 

 kappen van een deel van de naaldbomen in het oosten van de projectlocatie; 

 aanplant van loofbomen in het oosten van de projectlocatie; 

 aanplant van struweel langs de bosranden; 

 aanplant van struweel op de kapvlakte in het westen van de projectlocatie; 

 dempen van de ondiepe greppel in het noorden van de projectlocatie; 

 verondiepen van rabatten (met grond uit de poel, waarbij cultuurhistorische waarde 

wordt behouden).  

De inrichtingsmaatregelen die net buiten de projectlocatie plaats gaan vinden ten behoeve van 

de hydrologische situatie: 

 plaatselijk afdammen en/of verondiepen (met grond uit de poel) van de sloot langs 

westen van het projectgebied. 

 

Verantwoording inrichtingsmaatregelen 

Door het inrichten van de projectlocatie als een samenhangend geheel met de omliggende 

natuurgronden, wordt de waarde voor natuur, landschap en ecologie en de noord/zuid 

verbinding van de Mortelen en Kempische landgoederenzone versterkt. De omvorming van de 

projectlocatie naar natuur sluit hiermee volledig aan op de ambities van Brabants Landschap 

voor Landgoed Baest.  

De inrichtingsmaatregelen die bij het Kruiden- en faunarijk grasland horen zijn de aanplant van 

enkele (groepjes) solitaire bomen, de aanplant van enkele houtwallen/struweel en het 

aanleggen van een poel. Deze elementen versterken het beheertype door, in het geval van de 

poel, soorten van een natter en schraler milieu toe te voegen en een voortplantingsbiotoop te 

creëren voor amfibieën. Solitaire- en groepjes bomen en houtwallen zorgen voor afwisseling in 

het landschap, voedsel, beschuttingsmogelijkheden en uitkijkposten voor bijvoorbeeld 

roofvogels. Daarnaast versterkt het de belevingswaarde van het landschap. 



De inrichtingsmaatregelen voor het vochtige bos met productie zijn het kappen van de 

populieren en een deel van de naaldbomen, de aanplant van loofbomen en struweel, het 

dichten van de greppel in het noordwesten van het projectgebied en het verondiepen, na 

opschonen, van de rabatten. Door naaldbomen te kappen en loofbomen daarvoor in de plaats 

aan te planten wordt de vorming tot een meer divers bos met een betere strooisellaag versneld. 

Dit zorgt voor minder verdamping in de winterperiode. Het struweel zorgt voor een minder 

scherpe overgang van de bosrand naar het grasland. Deze overgang is erg belangrijk voor 

soorten zoals vlinders, broedvogels en kleine zoogdieren.  

Doelsoorten voor de bosranden en houtwallen zijn vlinders zoals de kleine ijsvogelvlinder, die 

baat heeft bij houtwallen met kamperfoelie, en de eikenpage. Ook vleermuizen hebben baat bij 

de houtwallen en bosranden voor voedsel (insecten) en beschutting. Voor de graslanden zijn de 

doelsoorten vlinders zoals kleine vuurvlinder en hooibeestje en planten als gewone brunel, 

muizenoor en klein vogelpootje. Doelsoort voor de poel zijn amfibieën zoals de bruine kikker, 

boomkikker en kamsalamander.  

Verzoek correctie begrenzing NNB 

Op basis van voorliggend projectplan wordt verzocht de begrenzing van het NNB aan te 

passen. Het betreft de begrenzing van het NNB ter plaatse van percelen B1714 en B1592. 

Verzocht wordt de beide percelen in zijn geheel toe te voegen aan het NNB provinciaal deel 

door uitbreiding van de NNB met de huidige poloweide.   

 

Figuur 17: Doelsoorten met de klok mee: Gewone dwergvleermuis, hooibeestje, boomkikker en kleine vuurvlinder. 



7. Klimaatadaptatie 

Met de inrichting en het beheer van de projectlocatie wordt bijgedragen aan het 

klimaatbestendiger maken en versterken van de Natte Natuurparel van de Beerze. Het gebied 

is hierdoor beter in staat om te gaan met het veranderende klimaat én er wordt een bijdrage 

geleverd aan klimaatverbetering. In bijlage 2 is de verklaring van Waterschap De Dommel te 

vinden waarin een positief oordeel staat met onderbouwing over de genoemde hydrologische 

maatregelen.  

Vochtig bos met productie 

Door selectief naaldbomen te dunnen en loofbomen zoals winterlinde, esdoorn, hazelaar, 

fladderiep, ratelpopulier, es, zoete kers, Europese vogelkers en haagbeuk als toekomstige 

zaadbomen aan te planten, verbetert de strooisellaag en worden vocht en nutriënten beter 

vastgehouden in de bodem. Doordat vocht beter wordt vastgehouden is er minder kans op 

bosbranden dan in naaldbossen. Daarnaast houden loofbomen meer CO2 vast dan 

naaldbomen. Door meer diversiteit wordt het geheel sterker en is er minder kans op ziektes.  

Daarnaast zorgen het verondiepen van de rabatten (zaksloten), het dempen van de ondiepe 

greppel in het noorden van de projectlocatie (op de grens van het grasland en bos) en het 

plaatselijk dempen van de sloot ten westen van het gebied ervoor dat er minder ontwaterd 

wordt en het gebied vochtiger wordt. Mogelijk kunnen in de sloot net ten zuiden van de 

projectlocatie ook deels anti-verdrogingsmaatregelen plaatsvinden, rekening houdende met 

kwel uit het kanaal en afwatering van de Kanaaldijk. Dit wordt met Rijkswaterstaat en het 

waterschap nog bekeken.   

Kruiden- en faunarijk grasland  

Met de realisatie van natuur op de nu nog agrarische grond wordt de biodiversiteit verhoogd en 

wordt het natuurnetwerk vergroot en versterkt. Dit zorgt voor een robuustere natuur die bestand 

is tegen de effecten van klimaatverandering.  

De aanleg van een poel (20 bij 50 meter, 70-100 cm diep) met glooiende oevers zorgt ervoor 

dat er meer water wordt vastgehouden in het gebied. Daarnaast zorgen gradiënten zoals van 

nat naar droog voor meer heterogeniteit waardoor de risico’s van klimaateffecten verspreid 

worden.  

Met de aanplant van struweel aan de buitenranden van het grasland, houtwallen en solitaire 

bomen wordt hittestress opgevangen door het toevoegen van schaduwrijke en vochtigere 

plekken.  

Droog schraalgrasland 

Het wat hoger en droger gelegen droog schraalgrasland kan van nature beter tegen droogte en 

zal de drogere zomers hierdoor beter kunnen doorstaan. De overgang van dit drogere en 

hogere beheertype naar het iets lager gelegen kruiden- en faunarijk grasland en naar het nog 

lager gelegen vochtige bos met productie zorgt voor een mooie geleidelijke overgang met veel 

gradiënten en biodiversiteit.    

 



8. Indicatieve planning  

In onderstaande tabel is de planning opgenomen voor de inrichting van de projectlocatie. De 

startdatum van het project is afhankelijk van de afgifte van de subsidiebeschikking. De 

voorbereiding van de inrichting en het graven van de poel zal starten in het najaar van 2021. 

Aanplant is voorzien in de winter van 2021 en de oplevering van het project staat gepland in het 

voorjaar van 2022.   

 

Tabel 2: Indicatieve planning inrichting projectlocatie  

 

  

Maand 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Aanvragen subsidie GOB

2 Beschikking GOB subsidie

3 Aanvragen (omgevings)vergunningen

4 Voorbereiding inrichting en graven poel

5 Aanplant

6 Oplevering

Uitvoering

Gereed

2020 2021 2022



9. Begroting  

In onderstaande tabel is de begroting voor het project opgenomen. Voor de inrichtingskosten is 

gerekend met normbedragen zoals vastgelegd door het GOB in bijlage 3 van de 

Subsidieregeling3. Er wordt alleen subsidie aangevraagd voor het gedeelte van de projectlocatie 

dat nog niet is aangewezen als NNB. Ten behoeve van de functieverandering zijn de percelen 

door het GOB getaxeerd.  

Op basis van de onderstaande begroting wordt een bedrag van € 255.368,17 subsidie 

aangevraagd bij het GOB. De resterende middelen komen uit eigen middelen van Brabants 

Landschap.  
 

Tabel 3: Begroting  

 

 

  

                                                           
3
 Bijlage 3 Subsidieregeling realisering Natuurnetwerk Brabant. http://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/wp-

content/uploads/2019/12/subsidieregeling-realisering-Natuurnetwerk-Brabant-vs-1-januari-2020.pdf 

Functieverandering

Kosten

opp in ha € / ha € totaal kosten Subsidie % Subsidie GOB (baten)

Landbouwgrond - perceel B1714 en B1592 (Provinciaal NNB) 6,5700 € 63.000,00 € 413.910,00 50% € 206.955,00

Verwervingskosten 5% € 20.695,50

€ 413.910,00 € 227.650,50

Eigen bijdrage BL € 186.259,50

Inrichting 

Kosten

opp in ha € / ha € totaal kosten Subsidie % Subsidie GOB (baten)

Inrichting natuurtype Droog schraalland (N11.01)* 1,1000 € 22.638,00 € 24.901,80 50% € 12.450,90

Inrichting natuurtype Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)* 5,4700 € 5.582,00 € 30.533,54 50% € 15.266,77

Totaal 6,5700 € 55.435,34 € 27.717,67

Eigen bijdrage BL € 27.717,67

Inrichting buiten subsidie (eigen bijdrage Brabants Landschap)

Kosten

opp in ha € / ha € totaal kosten Subsidie % Subsidie GOB (baten)

Inrichting natuurtype vochtig bos met productie (N16.04)* 5,9046 € 16.604,00 € 98.039,98 N.V.T. N.V.T.

Hydrologische maatregelen (verondiepen/afdammen)** N.V.T. N.V.T. € 5.000,00 N.V.T. N.V.T.

Totaal 5,9046 € 103.039,98 € 0,00

Eigen bijdrage BL € 103.039,98

Totaal GOB-aanvraag € 255.368,17

Totaal eigen bijdrage BL € 317.017,15

* Subsidie inrichting op basis van Bijlage 3 Subsidieregeling NNB 2020

** Kosten op basis van globale inschatting in te richten oppervlakte

http://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/wp-content/uploads/2019/12/subsidieregeling-realisering-Natuurnetwerk-Brabant-vs-1-januari-2020.pdf
http://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/wp-content/uploads/2019/12/subsidieregeling-realisering-Natuurnetwerk-Brabant-vs-1-januari-2020.pdf


10. Vergunningen 

Onderzocht wordt welke vergunningen nodig zijn voor omvorming van de projectlocatie naar 

natuur. Op dit moment wordt uitgegaan van een omgevingsvergunning voor perceel B1714 

basis van de volgende verboden zoals opgenomen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Fase 

II 2013’ van de gemeente Oirschot: 

 Artikel 14.4.1 lid c (‘het ontgronden, afgraven, egaliseren, diepploegen, diepwoelen en 
ophogen van gronden’) voor het verondiepen van de rabatten en de greppel in het noorden 
van het gebied; 

 Artikel 29.4.1 lid a (‘het ontgronden, vergraven en afgraven van de gronden’) voor het 
verondiepen van de rabatten en de greppel in het noorden van het gebied. 

 
Daarnaast wordt uitgegaan van een omgevingsvergunning voor perceel B1592 op basis van de 
volgende verboden zoals opgenomen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Fase II 2013’ van 
de gemeente Oirschot: 
 

 Artikel 29.4.1 lid a (‘het ontgronden, vergraven en afgraven van de gronden’) voor het 
graven van de poel. 
 

Na toekenning van de subsidie voor functiewijziging vraagt het GOB de gemeente om een 

aanpassing van de bestemming naar natuur op de projectlocatie mee te nemen in de periodieke 

actualisatie van het bestemmingsplan. De wijziging naar natuur, inclusief de afwaardering van 

de grond, wordt volgens de voorwaarden van het GOB bij de notaris vastgelegd middels het 

vestigen van een kwalitatieve verplichting.  

Een watervergunning of -melding lijkt voor de ontwikkelingen niet nodig, maar hierover wordt 

afstemming gezocht met waterschap De Dommel.  

 

 

 

 

  



11. Vervolgbeheer 

De projectlocatie wordt door Brabants Landschap beheerd. Als gecertificeerd natuurbeheerder 

in het kader van SNL wordt het beheer en onderhoud opgenomen in de reguliere 

beheersystematiek.  
 

Het beheer van het droge schraalland bestaat aanvankelijk uit drie keer per jaar maaien en 

afvoeren. De eerste keer maaien gebeurt aanvankelijk in mei van elk jaar. Wanneer de 

productie afneemt, komt dit tijdstip later te liggen.  

Het beheer van het kruiden- en faunarijk grasland bestaat uit aanvankelijk, twee á drie keer per 

jaar maaien en afvoeren, gecombineerd met een na-beweiding aan het einde van het jaar. De 

eerste keer maaien vindt plaats in de tweede helft van mei. Wanneer de voedselrijkdom schraal 

genoeg is kan er eenmaal gemaaid worden en is jaarrond beweiding ook mogelijk. Langs de 

bosranden wordt het gras minder vaak gemaaid zodat er een ruigte ontstaat die deel uitmaakt 

van de mantelzoom. De houtwallen worden volgens de SNL-methode beheerd.  

 

In het vochtige bos met productie blijven her en der dode bomen staan. Bij het dunnen blijven 

voornamelijk (bijzondere) loofbomen met een goede strooisellaag staan en worden naaldbomen 

weggehaald. Aan de bosrand waar struiken worden aangeplant, worden hogere bomen gekapt, 

zodat de struiklaag behouden blijft. Dood hout en snoeihout wordt in kleine hoeveelheden in de 

bosrand gelegd. 

 

 

12. Risicoanalyse 

In onderstaande tabel zijn de risico’s beschreven.  

 

Risico (met 
omschrijving) 

Kans Consequenties Beheersmaatregel Verantwoordelijke 
partij 

Vergunningverlening: 
de benodigde 
vergunningen worden 
niet verleend of 
hiervoor is aanvullend 
onderzoek nodig. 

Middel tot 
hoog 

Vertraging in de 
realisatie 

Vroegtijdig een 
vergunningencheck 
en overleg met 
bevoegd gezag 

Orbis in opdracht 
van Brabants 
Landschap 

Plantmateriaal slaat 
niet aan door droogte 

Middel tot 
hoog 

Vertraging in de 
realisatie, hogere 
kosten 

Aanplant in het 
najaar 

Brabants 
Landschap 

Reeënvraat Middel Vertraging in de 
realisatie, hogere 
kosten 

Jonge aanplant 
beschermen, groter 
plantsoen 
aanplanten 

Brabants 
Landschap 

 

 

  



13. Communicatie 

Op de website van Brabants Landschap is onder het item “Werk in Uitvoering” speciaal voor 

werkzaamheden in het kader van het Groen Ontwikkelfonds Brabant, een vaste projectpagina 

voor inrichtingsprojecten gemaakt. Hier wordt aandacht besteed aan specifieke natuur- en 

landschapsinrichting, kan informatie verstrekt worden over welke natuurwaarden worden 

gerealiseerd en tot slot kan de link van deze website gedeeld worden op Facebook en Twitter. 

 

 

14. Doelbereik na uitvoering 

Na realisatie van de genoemde natuurdoeltypen op de projectlocatie wordt 1,1000 hectare met 

N11.01 Droog schraalland en 5,4700 hectare N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 

toegevoegd aan het NNB provinciaal deel.  

  



15. Foto’s huidige situatie  
 

       

 

 

 

 

 

  

    



 BIJLAGE I  Inrichting 

 

 



Bijlage II  Verklaring Waterschap De Dommel 

 


