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Inleiding
De Raad van Baarle-Nassau heeft een bedrag van € 75.000,- beschikbaar gesteld voor de
uitvoering van landschapsversterkende maatregelen.
De gemeente heeft begin 2013 enkele in het buitengebied van Baarle actieve verenigingen en
organisaties vanwege hun kennis en expertise gevraagd mee te denken over de wijze waarop
binnen de financiële kaders landschapsversterking op een doeltreffende manier kan worden
gerealiseerd. Ook is gevraagd met voorstellen te komen voor concrete maatregelen die op korte
termijn in uitvoering kunnen worden genomen en na te gaan in hoeverre cofinanciering mogelijk is
zodat er voor meer dan de beschikbare € 75.000,- aan maatregelen kan worden uitgevoerd.
Hiervoor is een werkgroep opgericht die enkele malen in zeer wisselende samenstelling is bijeen
gekomen. In de werkgroep hebben deelgenomen vertegenwoordigers van Heemkundekring
Amalia van Solms, Natuurvereniging Mark&Leij, ZLTO-afdeling Baarle-Nassau/Ulicoten en ABCmilieugroep. Daarnaast is de afdeling Openbare Werken van de gemeente en het Coördinatiepunt
Landschapsbeheer van het Brabants Landschap betrokken geweest.
In dit advies – penvoering Heemkundekring en Mark&Leij – zijn de voorgestelde maatregelen
benoemd en uitgewerkt.
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Uitgangspunten
Voor het doen van voorstellen kan niet worden teruggevallen op een gemeentelijk Landschaps
Ontwikkelings Plan (LOP) of actuele structuurvisie. Dit advies heeft op generlei wijze de pretentie
deze lacune op te vullen. Het beperkt zich veeleer tot een aantal beargumenteerde voorstellen die
de landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied van Baarle-Nassau vergroten en ook – door
eigen inwoners, recreanten en toeristen – laten beleven.
Met het oog op de gevraagde snelle realisering van de maatregelen is er voor geopteerd alleen
voorstellen te ontwikkelen die op publieke gronden (gemeente, waterschap, eventueel
terreinbeherende instanties als SBB) kunnen worden uitgevoerd. Dus niet op particuliere gronden,
omdat daar in de regel veel meer tijd voor nodig is om (financiële) afspraken te maken en
financiering ook via andere wegen loopt dan de nu beschikbare eenmalige investeringsbijdrage.
In dit advies is wel op enkele plaatsen aangestipt hoe particuliere grondeigenaren met eigen
initiatieven zouden kunnen ‘aanhaken’ aan de nu voorgestelde maatregelen om tot een verdere
versterking van het landschap te komen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het groenblauwe stimuleringskader.
In heel grove lijnen zijn de beekdalen en zandbanen beeldpalende elementen in het Baarlese
buitengebied. Zij vormen – met de aanwezige bosjes en bossen – de basis voor een recreatief
aantrekkelijk landschap.
Beekdalen, zandbanen en heide-ontginningen zijn de informatiedragers voor de
ontstaansgeschiedenis van het Baarlese landschap. Een van de pijlers in dit advies is het
versterken van dit ‘cultuurhistorisch landschap’ op een zodanige manier dat de
ontstaansgeschiedenis beter beleefbaar wordt. Daarmee wordt het landschap ook voor een ieder
aantrekkelijker gemaakt.
Juist vanuit toeristisch-recreatief oogpunt is het van belang dat het ‘cultuurhistorisch landschap’
ook daadwerkelijk beleefd kan worden. Daarvoor is er naar gestreefd de maatregelen te
concentreren op plaatsen waar mensen langs (kunnen) komen, bijvoorbeeld trajecten die zijn
opgenomen in fiets- of wandelnetwerken.
Tenslotte heeft bij het formuleren van de landschapsversterkende maatregelen een rol gespeeld
in hoeverre met de voorgestelde maatregelen een bijdrage aan de biodiversiteit in de gemeente
kan worden geleverd.
Samengevat leidt dit tot de volgende, meer algemene uitgangspunten:
1. Maatregelen alleen op publieke gronden;
2. Maatregelen leveren een bijdrage aan een leesbaar landschap, benadrukken de
ontstaansgeschiedenis van het cultuurhistorische landschap;
3. Maatregelen leveren een bijdrage aan een – ook uit toeristisch-recreatief oogpunt –
aantrekkelijker landschap;
4. Maatregelen alleen op plekken waar ze ook daadwerkelijk beleefd kunnen worden, bij
voorkeur op druk(ker) bezochte plekken, bijvoorbeeld langs routenetwerken;
5. Maatregelen vergroten zo mogelijk de biodiversiteit.
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Onderstaand volgen enkele meer specifieke uitgangspunten die bij het opstellen van het advies
zijn gehanteerd.

Beplanting
In veel gevallen wordt als landschapsversterkende maatregel voorgesteld om bomen aan te
planten. Voor ‘laanbeplantig’ langs wegen en zandbanen hebben we de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
1. In de voormalige heidegebieden (zoals Strumptse Heide, Tommelse Heide en Bedafse
Heide) willen we de strakke structuren van de jonge ontginningen accentueren. In de
tweede helft van de 19e eeuw is een groot deel van de hei ontgonnen. Dat gebeurde
volgens een vast patroon: via lange rechte lijnen als Haldijk en Vossendijk. Juist deze
ontwikkelingsassen willen we een andere uitstraling geven dan andere zandbanen. Om de
strakke structuren van de jonge heide-ontginningen te versterken wordt geadviseerd de
bomen langs de ontwikkelingsassen in een vast plantverband (d.w.z. een gelijke afstand
tussen de bomen) aan te planten over de volle lengte van as.
2. Laanbeplanting vormt ook een goede infrastructuur (vliegroute) voor vleermuizen. Dan is
wel een aaneengesloten kronendek nodig. Dat betekent dat – als een weg met
laanbeplanting een functie moet vervullen in de infrastructuur voor vleermuizen – de
bomen niet te ver van elkaar mogen staan. In die gevallen is een maximum afstand van 12
meter gehanteerd.
3. In andere situaties kan per geval worden bekeken op welke wijze met aanplant van bomen
een zo aantrekkelijk mogelijk landschap kan worden gecreëerd.

Breedte zandbanen
De breedte van de zandbanen is in het veld niet altijd even duidelijk te zien. Met behulp van
kadastrale gegevens is per geval bekeken of er voldoende ruimte (dat wil zeggen voldoende
gemeentelijk eigendom) voor aanplant is. Daarbij is een minimum-grens van 6 meter breedte
aangehouden. In goed overleg met de aangrenzende eigenaren bespreekt de gemeente de
werkelijke grenzen en exacte plaats voor de nieuwe aanplant.
Bovendien is in dit advies altijd als uitgangspunt gehanteerd dat nieuwe aanplant vanwege
schaduwwerking altijd wordt geprojecteerd aan de zuid- en/of westzijde van de weg.

Deelprojecten
In dit advies zijn de maatregelen uitgewerkt in elf deelprojecten:
1. Versterking ontginningsassen Strumptse Heide (Haldijk, Vijfsprong)
2. Versterking ontginningsassen Strumptse Heide (Vossendijk, Krommehoekdreef)
3. Aantrekkelijker landschap rond Eikelenbosch als toegangspoort laarzenpad
4. Klapeistraat beter zichtbaar maken als veldweg
5. Versterken ontginningsassen Groot Bedafse Heide (Lange Koope)
6. Accentueren beekdal Groot Vergoor
7. Fransebaan meer één geheel
8. Aanvullen beplnting langs banen op Tommelse Heide
9. Naambordjes zandwegen
10. Biodiversiteitsproject Elektriekbaan
11. Exotenbestrijding Bels Lijntje
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Deelproject 1 Haldijk/Vijfsprong
De Haldijk (van Hoogstratensebaan tot aan de grens bij Hal) is een van de ontginningsassen in het
jonge ontginningenlandschap van de Strumptse Heide in de tweede helft van de 19 e eeuw. Een
bijzonder detail vormt de Vijfsprong waar Haldijk, Oude Strumptsebaan en Beemdendreef elkaar
kruisen. De Vijfsprong is al op de kaart van 1838 ingetekend; het zesde pootje van de Vijfhoek – de
Nieuwe Strumpt – dateert van na 1900 en is in tegenstelling tot de andere banen die bij de
Vijfsprong bijeen komen, niet te karakteriseren als ‘onginningslijn’ van de Strumptse Heide.
Op delen van de Haldijk ten westen van de Vijfsprong is nog een oude eikenhaag als
onderbegroeiing van de laanbeplanting (eiken) te vinden; deze bijzonder kenmerkende haag is
waarschijnlijk al zo’n eeuw oud.
Recent is de Haldijk (ten oosten van de Vijfsprong) ingericht als fietspad. Binnenkort wordt de
Haldijk in zijn geheel opgenomen in het fietsnetwerk / route Dodendraad.

1.6
1.1

1.3
1.5
1.4

1.8

1.2

1.7

Advies
De lijnstructuur van de Haldijk als centrale ontginningas alsmede de Vijfsprong sterk
accentueren me zware laanbeplanting
Om de Haldijk een functie te geven als vliegroute voor de vleermuis is een aaneengesloten
kronendek gewenst. Dat betekent dat de bomen in een regelmatig plantverband, niet te ver van
elkaar, worden aangeplant.
Voor de Haldijk alsmede voor de andere ontginningsassen die op de Vijfsprong uitkomen is vanuit
cultuurhistorisch oogpunt een zo strak mogelijke uitstraling (vast plantverband over volle lengte)
gewenst. Om de historische lijn door te trekken wordt de laanbeplanting langs de Haldijk ook ter
hoogte van de Hollandse Bossen doorgezet.
Voor een gesloten kronendek is een vast plantverband van 12 meter gewenst. Ter hoogte van de
Hollandse Bossen kan worden volstaan met een vast plantverband van 20 meter; de bossen geven
de vleermuizen hier voldoende aanvullende oriëntatie. Wat meer afstand tussen de bomen is hier
ook gewenst vanwege de aanwezige waardevolle bermbegroeiing (restanten van de oude heide)
en om de overgang van bos naar bermbegroeiing in stand te houden.
Vanwege leidingen aan beide zijden van de weg tussen Wildertsebaan en MOB-complex is in de
berm geen aanplant mogelijk. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is doortrekken van de beplanting
uitermate gewenst; dit kan alleen op particuliere grond aan de zuidzijde. Voor de vleermuizen is
doortrekken van de beplanting op dit traject niet direct noodzakelijk; zij kunnen de bosrand aan de
noordzijde gebruiken.
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Herstel van de eikenhaag tussen de eiken op het westelijk deel van de Haldijk (tussen Vijfsprong
en grens)

Deze eikenhaag is nog maar op enkele stukken te vinden. Voorgesteld wordt om de bestaande
haag aan de zuidkant van de weg aan te vullen, op te knappen (dode struiken te verwijderen) en
uit te breiden over de volle lengte van Vijfspong tot aan de grens. Ter hoogte van particuliere
erven wordt geen haag aangeplant; vaak staat hier al andere haagbeplanting, waaronder een
beukenhaag.

Voorstel landschapsversterking Haldijk/Vijfsprong
traject lengte soort
plantverband locatie
in m
1-1
150 Zomereik Vast 12 m
zuidzijde
1-2
1-3

730 Zomereik
350

Vast 20 m

zuidzijde

1-4
1-5

260 Zomereik
1800 Zomereik

Vast 12 m
Op 30 cm

zuidzijde
zuidzijde

1-6
1-7
1-8

450 Zomereik
500 Zomereik
700

Vast 12 m
Vast 12 m

z-w-zijde
z-w-zijde

aantal opm
bomen
12 Groepje populieren kan
weg
37
Vanwege leidingen geen
aanplant op gem. grond
mogelijk
21 Deels aanvullen
1000 Plantgoed 60-80, tussen
eiken aanplanten
Geen aanvulling van
laanbeplanting nodig
37
41
Geen aanvulling nodig
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Deelproject 2 – Vossendijk/Krommehoekdreef
De Vossendijk (van de
Hoogstratensebaan naar de
Kromme Hoek) is een van de
2.5
centrale ontginningsassen van de
Strumptse Heide. Deze ‘dijk’ loopt
parallel aan de Haldijk. Ook de
Krommehoekdreef (van Oude
2.4
Strumpt naar de Vossendijk) is een
2.1
2.2
2.3
centrale ontginningsas.
Na de landinrichting is een deel van
de Vossendijk (tussen Zigraeck en
Wildertsebaan) overgegaan in private handen. Dat deel is nog wel een openbare (zand)weg.
Vossendijk en Krommehoekdreef zijn opgenomen in het wandelnetwerk. Na verharding van de
Haldijk is de Vossendijk eigenlijk de enige overgebleven wandelmogelijkheid over onverharde
paden van Baarle-Nassau naar de Krommehoek en Oude Strumpt.
De deelprojecten 1 (Haldijk) en 2 (Vossendijk) moeten in hun onderlinge samenhang worden
gezien: twee parallel lopende ontginningsassen. Wie op de ene ‘dijk’ fietst of loopt, ziet steeds op
dezelfde afstand de andere ‘dijk’.
Advies
De lijnstructuur van de Vossendijk en Krommehoekdreef als centrale ontginningsassen sterk
accentueren met zware laanbeplanting
1. Vossendijk: Op het oostelijk deel van de Vossendijk behoeft de huidige aanplant slechts
aanvulling tot zo mogelijk een vast plantverband van 12 m. Het westelijk deel is nu open, tot aan
de bosrand in de Krommehoek is een zware laanbeplanting gewenst.
Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het zeer wenselijk om de zware laanbeplanting door te trekken
in het middendeel om de Vossendijk weer tot één ononderbroken geheel te maken. Voor dit deel
is evenwel medewerking nodig van particuliere grondeigenaren. Het is daarom nu niet
meegenomen in de voorstellen.
2. Krommehoekdreef: Voor het deel tussen Haldijk en Oude Strumpt wordt vanuit
cultuurhistorisch perspectief een vast plantverband van Zomereik voorgesteld, gelijk aan de
andere ontginningsassen. Het deel vanaf de Haldijk naar het zuiden kent voldoende beplanting.
Voorstel landschapsversterking Vossendijk/Krommehoekdreef
traject lengte soort
plantverband locatie
aantal opm
in m
bomen
2-1
1200 Zomereik vast 10 m
zuidzijde
30 alleen in westelijk stuk
over ca 250 m
2-2
1000 Zomereik vast 10 m
zuidzijde
- buiten project –
particuliere grond
2-3
750 Zomereik vast 10 m
zuidzijde
30 alleen deel waar geen
bomen staan, over ca 300
m
2-4
500
geen aanvulling nodig
2-5
850 Zomereik vast 12m
westzijde
70
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Deelproject 3 – Eikelenbosch
Van het vroegere eikenbos is weinig meer over. Op de kaart van 1838 ligt het asfaltweggetje naar
het infopaneel van het laarzenpad nog midden in het bos. Dat was ook het geval voor de zandbaan
met fietspad naar de Hoogstratensebaan.
Beide wegen vormen voor fietsers en wandelaars een belangrijke toegangsroute naar het
natuurgebied De Broskens en het laarzenpad van SBB. Beide trajecten zijn opgenomen in het fietsen wandelnetwerk. Voor fietsers is het een alternatieve route voor de Hoogstratensebaan, voor
wandelaars maakt het asfaltweggetje naar het infopaneel deel uit van een grote ronde vanuit het
dorp naar De Broskens en
laarzenpad en terug via de
Elektriekbaan.
Het deel van Eikelenbosch
naar het infopaneel is in de
landinrichting geasfalteerd
3.2
vanaf de laatste boerderij
3.3
en oogt zeer kaal. Net
voorbij de laatste boerderij
staat haaks op de weg in
3.1
beide richtingen een korte
rij eiken.
Advies
Aantrekkelijker maken van de route naar De Broskens en het laarzenpad. Tegelijkertijd meer
recht doen aan de naam Eikelenbosch.
Op twee manieren is dit uitgewerkt:
1. Aanplant van Zomereik langs beide zijden van het asfaltweggetje. Vast plantverband met korte
plantafstand van 10 m, om boskarakter te benadrukken. Tot aan de laatste boerderij zitten aan
weerszijde van de weg leidingen in de grond, waardoor op het eerste stuk vanaf het kruispunt met
de Dektstraat geen aanplant mogelijk is.
Om het idee van het voormalige eikenbos te versterken, kan door particuliere grondeigenaren het
initiatief worden genomen op meer plaatsen haaks op de weg een rij eiken te plaatsen. Ook is het
een plus voor het gebied als de laanbeplanting (vast plantverband van Zomereiken met korte
plantafstand van 10 m) op particuliere grond wordt doorgetrokken aan de noordzijde van het
insteekweggetje. Het maakt van het weggetje een aantrekkelijker wandel- en fietsroute.
2. Aanplant van Zomereik in de oostelijke berm van het fietspad naar de Hoogstratensebaan. Op
dit traject een los plantverband hanteren.

Voorstel landschapsversterking Eikelenbosch
traject lengte soort
plantverband locatie
in m
3-1
450 Zomereik vast 10 m
noordzijde
+ zuidzijde
3-2
300 Zomereik vast 10 m
noordzijde
3-3

500 Zomereik

variabel

aantal opm
bomen
90
Buiten project –
particuliere grond
10
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Deelproject 4 – Klapeistraat
De Klapeistraat is een oude veldweg tussen Veldbraak en Heikant. Langs deze veldweg staat nu, in
tegenstelling tot een eeuw geleden, geen beplanting op een enkele boom na.
De onverharde Klapeistraat is opgenomen in het wandelnetwerk en in de Vlaamse GR-route
Kempenpad.
Advies
Accentueren oude veldweg
Door aan één zijde laanbeplanting aan te brengen wordt de veldweg beter herkenbaar en ook
aantrekkelijker voor recreatieve wandelaars.

Voorstel landschapsversterking Klapeistraat
traject lengte soort
plantverband locatie
aantal opm
in m
bomen
4
770
Kleinbladige vast 10 m
oostzijde
70
linde
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Deelproject 5 – Lange Koopen
De Lange Koope is een van de ontginningsassen van de Bedafse Heide die loodrecht op de weg
naar Poppel staan. Langs de Lange Koopen staat laanbeplanting; in het stuk ten noorden van het
Voske, de weg naar Poppel, vertoont de laanbeplanting op meerdere plaatsen gaten. De Lange
Koopen is opgenomen in het wandelnetwerk.
Advies
De lijnstructuur van de Lange Koopen als ontginningas accentueren met zware laanbeplanting
Om het karakter van de Lange Koopen als ontginningsas in het jonge ontginningenlandschap van
de Bedafse Heide te versterken wordt een vast plantverband over de volle lengte van de Lange
Koopen (van de rijksgrens tot aan de gemeentegrens met Alphen-Chaam) geadviseerd. Om de weg
meer een functie als vliegroute voor de vleermuis te geven – in het zuidelijk deel zijn twee jaar
geleden als ‘roggerentje’ nestkastje opgehangen – moet het bladerdek aaneengesloten zijn.

5.1

5.2

Voorstel landschapsversterking Lange Koope
traject lengte soort
plantverband locatie
aantal opm
in m
bomen
5-1
1080
Zomereik vast
oostzijde
60 aanvullen open stukken
5-2
1300
Zomereik vast
geen aanvulling nodig
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Deelproject 6 – Groot Vergoor (Hondseindsebaan)
Het Groot Vergoor is een van
de beken in het stroomgebied
van de Mark. Het beekdal ligt
ingeklemd tussen twee oude,
hoger gelegen wegen: de Oude
6.2
Bredasebaan en het
Hondseind/Hondseindsebaan
6.1
en de Maaijkantsestraat. De
Hondseindsebaan en
Maaijkantsestraat was de oude
winterroute naar Meerle. Het
begin van Het Groot Vergoor
ligt bij het Groot Vergoorven,
net ten noorden van Het Goordonk. Voorbij de Kleine Maaijen stroomt de beek in de
Strijbeeksebeek, die daar ter plekke ook wel als Oude Loop wordt aangeduid.
Langs het beekje staan enkele groepjes bomen en struiken en een enkel (in de landinrichting
aangeplant) bosje. Het onderhoudspad langs de beek – dit is lang niet overal aanwezig – bestaat
uit doodlopende stukken en is niet toegankelijk. Bijna het gehele beekdal is aangewezen als
agrarisch gebied met natuurwaarden, meer specifiek als weidevogelgebied.
De oude Bredasebaan ligt in het fiets- en wandelknooppuntennetwerk en wordt intensief
recreatief gebruikt. Het Hondseind is opgenomen in het wandelnetwerk. Vanaf deze beide wegen
is het beekdal wel te zien, maar eigenlijk alleen bij de Schepersdam (de zandweg van het
Hondseind naar Ponderosa) kan het beekdal ook echt als zodanig worden beleefd.
Advies
Accentueren beekdal van het Groot Vergoor
Met het oog op de functie als weidevogelgebied wordt niet geopteerd voor verdere aanplant in
beekdal. Langs de beek zelf is het over stukken ook niet mogelijk omdat de grond niet in publiek
eigendom is. Een manier om het beekdal van het Groot Vergoor te accentueren is het dal aan
weerszijden (op de hoger gelegen, parallel aan de beek lopende wegen) af te zomen. Langs de
Oude Bredasebaan is dat al het geval, op de Hondseindsebaan (tussen Fransebaan en de
Maaijkant) ontbreekt over grote delen beplanting. Ook verdient het aanbeveling op daarvoor
geschikte plaatsen doorkijkjes te creëren waar het beekdal meer in het oog springt, mogelijk ook
nog een pad /route aanleggen dat dwars op de beek staat waarop, net als op de Schepersdam, het
beekdal echt beleefd kan worden.
Voorgesteld wordt op het deel van de Hondseindsebaan tussen Fransebaan en de eerste boerderij
de beplanting door te trekken. Daarmee wordt ook het hier ook aantrekkelijker als wandelroute.
Op het tweede stuk naar de Maaijkant kan de voorgestelde beplanting worden meegenomen in de
LOG-ontwikkelingen. Andere ideeën zijn niet meegenomen in onderstaande uitwerking omdat de
grond in het beekdal niet in publieke handen is.
Voorstel landschapsversterking Groot Vergoor
traject lengte soort
plantverband locatie
aantal opm
in m
bomen
6-1
800 Zomereik variabel
zuidwest
17 aanvullen open stukken
6-2
500 Zomereik variabel
zuidwest
40
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Deelproject 7 – Fransebaan
De Fransebaan is, nog vóór Napoleon, aangelegd door het leger van Pichegru. Dit leger hield in
1795 een tijd lang kamp op de Castelreesche Heide. De Fransebaan loopt om het dorp heen, van
de Hoogstratensebaan naar Boschoven. Eigenlijk een rondweg avant-la-lettre, in de verbinding van
Antwerpen over Hoogstraten en Hilvarenbeek naar Den Bosch.
Grote stukken waren vroeger aan beide zijden omzoomd met bomen, waardoor men in ‘een
tunnel van bomen’ liep of reed. Nu kent de Fransebaan weinig eenheid: kale stukken wisselen af
met laanbeplanting en stukken die door bos lopen.
De Fransebaan is nog over de volle lengte een (oude) zandweg. Tussen Hoogstratensebaan en
Oude Bredasebaan ligt er een geasfalteerd fietspad langs de weg, daarvan door een smalle berm
gescheiden. Dit deel is ook opgenomen in het fietsnetwerk. Sommige delen zijn ook in het
wandelnetwerk opgenomen.
Advies
Meer één geheel maken van de Fransebaan
Als eerste, eenvoudig te realiseren maatregel om van de Fransebaan meer één geheel te maken
als oude heerweg,
7.4
7.3
wordt voorgesteld,
buiten de bossen
waar de baan
doorheen loopt, de
7.2
laanbeplanting over
de gehele lengte
enkelzijdig door te
trekken.
Tussen de
Bredaseweg en
Boschoven is parallel
7.1
aan de Fransebaan
de aanleg van de noordelijke rondweg geprojecteerd. Als deze wordt aangelegd kan het karakter
van de Fransebaan als oude zandweg best worden versterkt door dubbelzijdige laanbeplanting.

Voorstel landschapsversterking Fransebaan
traject lengte soort
plantverband locatie
aantal
in m
bomen
7-1
200 Zomereik vast
in
17
tussenberm
fietspad
7-2
250 Linde
vast
in
30
tussenberm
fietspad
7-3
250 Zomereik vast
zuidzijde
21
7-4
1200 Zomereik vast
tweezijdig

opm

Linde cf. deel vanaf
Baarleseweg

bij aanleg rondweg
meenemen
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Deelproject 8 – Zandbanen Tommelse Heide
Op de voormalige Tommelse Heide lopen in noord-zuid richting enkele lange, oude zandbanen
waaronder de Strontbaan en Kastanjedreef . Door de tweezijdige beplanting van deze banen (met
onder andere eik, kastanje en acacia) vormen zij een aantrekkelijke route voor wandelaars en
ruiters. Beide genoemde banen zijn opgenomen in wandelnetwerk, de Kastanjedreef ook in het
ruiternetwerk.
Op enkele plaatsen zijn gaten gevallen in de laanbeplanting.
Advies
Laanbeplanting aanvullen
Om het karakter van beide zandbanen te behouden wordt voorgesteld de ontstane gaten langs
Strontbaan (tussen Ghil en Schouwloop) en Kastanjedreef op te vullen in het bestaande
plantverband.
De gemeente wordt geadviseerd op de Kastanjedreef eerst duidelijkheid te krijgen of hier mogelijk
sprake is van bodemverontreiniging. Eerdere aanvullende aanplant is hier niet aangeslagen.

8.2

8.1

Voorstel landschapsversterking Tommelse Heide
traject lengte soort
plantverband locatie
aantal opm
in m
bomen
8-1
1850 Zomereik vast
tweezijdig
15 aanvullen in traject GhilSchouwloop
8-2
1500 Tamme
vast
40 nieuwe aanplant over
kastanje
lengte van ca 400 m
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Deelproject 9 – Naambordjes zandwegen
Op verzoek van het gemeentebestuur heeft de Heemkundekring enkele jaren terug voorstellen
gedaan voor de naamgeving van openbare zandwegen in het buitengebied die tot dan toe geen
naam hadden of in de wegenlegger alleen met een omschrijving stonden aangeduid. In de notitie
‘Geen nummers maar namen’ zijn voorstellen gedaan voor de naamgeving van zo’n honderd
zandwegen en paden. In juni 2012 heeft de gemeenteraad de namen officieel vastgesteld.
Bij de aanbieding van het rapport heeft de Heemkundekring geadviseerd de betreffende wegen
van een naambordje te voorzien. Daarmee worden de namen bij een ieder bekend. Ook geven de
bordjes een aanduiding dat de wegen en paden (in elk geval voor wandelaars) toegankelijk zijn.
Daarmee wordt het gebruik van de zandwegen bevorderd; recreanten vinden makkelijker hun weg
in het buitengebied. Zoals eerder genoemd vormen de zandwegen een van de beeldbepalende
elementen in het Baarlese buitengebied. Behoud en gebruik is dan ook van belang.
Advies
Plaatsen naambordjes bij openbare zandwegen in het buitengebied
Om de zandwegen op de daarvoor geschikte plaatsen
van een naambordje te voorzien zijn 215 bordjes nodig.
Voorgesteld wordt voor de naambordjes niet het model
te gebruiken wat binnen de bebouwde kom wordt
gebruikt, maar een beter in het buitengebied passend
(vandaalbestendig) bord. Geadviseerd wordt een bord
van cortenstaal waar de naam van de weg is
uitgesneden.

aantal
aanschaf
plaatsing
totaal

Voorstel plaatsing naambordjes
kosten per stuk
totaal
215
96,60
215 2 per uur met 2 man
+ kraantje

20.769
11.825
32.549
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Deelproject 10 – Elektriekbaan
Over de Elektriekbaan liep vroeger de bovengrondse stroomvoorzieningen vanuit België (Beerse)
naar Baarle-Hertog. Dit verklaart de naam van deze zandbaan in de volksmond. In 2011 heeft de
Raad van Baarle-Nassau deze naam ook officieel vastgelegd. Nog niet zo lang geleden zijn de palen
verwijderd.
Over de Elektriekbaan loopt het wandelnetwetwerk.
Advies
Vanuit oogpunt van biodiversiteit en cultuurhistorie elektriciteitspalen terugplaatsen.
Voorgesteld wordt om langs een (klein) stuk van de Elektriekbaan opnieuw elektriciteitspalen te
plaatsen met de draden. Het gaat om het stuk ten noorden van de weg Tommelse Heide tot aan
de bosrand aan de westzijde van de Elektriekbaan. Dit is nu een open stuk. Ook wordt voorgesteld
op dit stuk, onder de draden, een houtsingel van sporkenhout, vuilboom, lijsterbes, enz. aan te
leggen.
Het voorstel wordt enerzijds gedaan om het verleden levend te houden, maar met deze maatregel
– en dat is nu ook van belang – wordt ook een bijdrage geleverd aan de biodiversiteit in de
gemeente (zwaluwen). Ook de houtsingel is vanuit oogpunt van biodiversiteit (voor de geelgors)
gewenst.

Voorstel landschapsversterking Elektriekbaan
traject lengte soort
plantverband locatie
aantal
in m
bomen
10
400 sporkenhout
westzijde
400
400 oude
westzijde
betonnen
palen
plaatsen +
draad
spannen

opm

kosten plaatsen en draad
spannen € 1500,(kosten van 15 houten
palen + draad worden
begroot op € 8.000,-)
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Deelproject 11 – Bels Lijntje
Het Bels Lijntje is een druk gebruikt (toeristisch) fietspad. Voor het Bels Lijntje heeft het
Coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabants Landschap een beheerplan opgesteld.
Over het hele traject komen langs het fietspad begroeiing voor die er niet thuis hoort. In het
beheerplan is als maatregel opgenomen deze exoten te bestrijden. Bij Baarle-grens is een
vrijwilligersploeg vanuit de ABC-milieugroep en Heemkundekring actief met het beheer en
onderhoud conform het beheerplan van Brabants Landschap.
Advies
Exotenbestrijding langs Bels Lijntje oppakken
Voorgesteld wordt een inhaalslag te maken met de
exotenbestrijding langs het Bels Lijntje op het traject
vanaf de gemeentegrens met Alphen tot aan de
rijksgrens bij Weelde-Statie:
bestrijding van alle vogelkers plus het verwijderen van
een aantal Amerikaanse eiken die te dicht bij het
fietspad staan. Dit is ongeveer 2 weken werk
(minikraantje + 3 mensen), cf. opgave gemeente.
Deze maatregel is subsidiabel in het kader van de
nieuwe provinciale subsidieregeling Verbindingen en
Landschap.

Voorstel landschapsversterking Bels Lijntje
uren
bestrijding vogelkers +
70 uur (x € 180,- p.u.)
verwijderen aantal
Amerikaanse eiken
stortkosten
totaal

kosten
12.600

400
13.000
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Begroting en subsidiemogelijkheden
In onderstaande tabel zijn de kosten van de landschapsversterkende maatregelen uit de elf
deelprojecten aangegeven. Bij de kosten voor aanplant is onderscheid gemaakt tussen:
1. de kosten van een boom zonder kluit (maat 16-18),
2. het planten incl. een boomband en
3. de kosten van het water geven gedurende het eerste jaar.(één uur/boom).
Ook zijn de kansen op subsidiemogelijkheden voor de verschillende deelprojecten aangeduid.
Deelproject aantal aanschaf/ planten/ watergeven/ totaal in € opm
bomen boom €
boom € boom €
1-1
12
30
45
45
1.440
1-2
37
30
45
45
4.440
1-4
21
30
45
45
2.520
1-5
1000
1
1.000 aanschaf + planten
1 euro/struik
1-6
37
30
45
45
4.440
1-7
41
30
45
45
4.922
subtotaal
18.762 Subsidie Landstad
deelproj. 1
De Baronie
2-1
2-3
2-5
subtoaal
deelproj. 2

30
30
70

30
30
30

45
45
45

45
45
45

3.600
3.600
8.400
15.600 Subsidie
verbindingen en
landschap

3-1
3-3
subtotaal
deelproj. 3

90
10

30
30

45
45

45
45

10.800
1.200
12.000 Subsidie Landstad
De Baronie

4
subtotaal
deelproj. 4

47

30

45

45

8.400
8.400 Subsidie
verbindingen en
lanschap

5-1
subtotaal
deelproj. 5

60

30

45

45

7.200
7.200 Subsidie
verbindingen en
landschap

6-1
6-2
subtotaal
deelproj. 6

17
40

30
30

45
45

45
45

2.040
4.800
6.840 Subsidie
Verbindingen en
landschap
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7-1
7-2
7-3
subtotaal
deelproj. 7

17
30
21

30
30
30

45
45
45

45
45
45

2.040
3.600
2.520
8.160 Subsidie
verbindingen en
landschap

8-1
8-2
subtotaal
deelpr. 8

15
40

30
30

45
45

45
45

1.800
4.800
6.600 Subsidie
verbindingen en
landschap

9
9
subtotaal
deelproj. 9

20.769 Aanschaf borden
11.825 Plaatsen borden
32.549 Leader???? V.a.
2014

10

400

10

400

subtotaal
deelproj 10
11
subtotaal
deelproj 11

TOTAAL

1

400 aanschaf + planten
1 euro/struik
1500 Oude betonnen
palen + draad
Biodiversiteit??

13000
Subsidie
verbindingen en
landschap
130.921 Voor 1 t/m 8 ca
35.000 subsidie
voor deelprojecten 9
t/m 11 worden
mogelijkheden nog
nader onderzocht.
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