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1. Inleiding 
In dit achtergrondrapport wordt een nadere onderbouwing van de visie op Zuidwest gegeven en 
worden de gemaakte ruimteliJke keuzes verder onderbouwd en verantwoord. 

1.1 Afbakening van het gebied 
Het plangebled van de Structuurvisie Zuidwest ligt ten zUlden van het SPOOf, de woonuebouwing van 
de Wijk , ten oosten en noorden van de gemeent'egrel1s, en ten westen van de wiJken De Blaak en De 
Reit en bedrijventerrein Katsbogren. 

f lguur I . ! Pl angebled Srruc\Uurvl sfe Zuidwest 

1.2 Leeswijzer 
In hoofdstuk. 2 wordt in aanvulling op het in deel I beschreven beteid dat specifiek Voor Luidwest van 
toepassing is meer algemener beleid beschreven waar bij de invulIing van Zuidwest rekening IDee is 
gehouden. Hoofdstuk 3 toont de uitkomsten van de enquete "aantrekkeHjkheid en gebrmk van her 
landelijk gebied", voor ZOVer deze van toepass-jng zijn voor Zuidwesf. Hoofdstuk 4 beschrijft de 
inventarisatie en analyse van de landschappelijke structuur van luidwest. Tevens wordt in dit 
hoofdstuk de huidlge situatie van Zuidwest (O·variant) en de 0+ variant van het Groenblauwe casco in 
beeld gebracht. In hoofdstuk 5 wordt de voor de visie gehanteerde lagenhenadering nader toegelicht 
en laag voor laag doorJopen. De achtergrond bij opgaven en ontwikkehngen in Zuidwest worden in 
hoofdstuk 6 behandeld . Het wateradvies van de provincie Noord"Brabant en Waterschap B'rabantse 
Delta korut in hoofdstuk 7 aan bod. in hoofdstuk g zljn de uitgangspunten en het ambitieniveau voor 
Zuidwest opgenomen, zoals deze in december Z008 door het college van B&W zijn vastgesteld . 
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2. Bereid gericht op het gebied 
Leidraad bi} de invulling van de programmatische opgaven zljn de ruimtelfjke randvoorwaarden die 
voortkomen uit relevant beleid. In dit hoMdstuk wordt het rUlmteJijk beleid dat van toepassing i-5 ap 
de StrUCtt1urvisie Zuidwest beschreven aanvullend op het meer specifiek op Zuidwest gerichte beleid 
dat in deel 1, de visie, is opgenomen. 

2 .. 1 Nationaal en Europees beleid 
2.1.1 Nota Ruimte 
Het ruimtelijk rijksbeleld is ondergebracht in de Nota Ruimte (vastgesteld op 27 februari 2006). Een 
belangdjk uitgangspunt is dat de lokale overheden meer ruimte krijgen am het ruimteliJke beFeid op 
lokaal niveau vorm te geven en uit te voeren. Het rijk richt zich in hoofdzaak op ruimteIijke 
ontwikkeIingeJi Van nationaal belang evenals de algehele ruimtelijke samenhang van Nederland. 

In de Nota Ruimte zijn met name de volgende aspecten van belang voor de ontwikkelmgen In het 
plangebied: 

lnvesteren in de kwaliteit van de natuur 
Het Rijk streeft naar versterk ing van de Eco\ogische Hoofdstructuur (EHS, door her maken van 
verbindingen gemaakt tussen daartoe aangewezen bos- en natuurgebieden. Een aantal onderdelen van 
het plangebied behoort tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

Landschap ontwikkelen met kwaliteit 
Nederland is meer dan andere landen een cuttuurlandschap ('door mensenhand ontstaan',. Voor 
ruimtelijke plannen is een van de doefen om te 'ontwikkelen met kwaliteit' . Her betreft fiier zowel 
behoud. versterking en vernieuwing van de landschappelijke kwaliteit, als een adequate borging van 
de gewenste kwaliteiten. De verantwoordeHjkfietd VoOr de basiskwaIiteit van het landschap ligt bij 
proviflcies en gemeel1ten. De KernkwalJteiten van het landschap hebben betrekking op: 

NatuurHJke kwahteit: bodem. water, relief, ttardkunde, flora en fauna; 
Culturele kwaliteit: cuituurhlstorie, culturele vernieuwing en architectonische vormgevmg; 

- Gebruikskwaliteit: (recreatieve) toegankehjkhetd, bereikbaarheid en meervoudig ruimtegebruik; 
- Aanwezigheid van toeFlstisch-recreatieve voorzieningen; 
- Belevingskwa[iteit: ruimtelijke afwisseling, informahewaarde. contrast met de stedelijke omgeving, 

groen karakter, rust, ruimn~, stilte en donkette. 

Duurzame en vitale landbouw 
Van provincies wordt verwacht dat zij sturing geven aan de ontwikkeling van grondgebonden 
landbouw en met de Wens om hun bedrijfsvoermg te verbreden. Bedrijven die een maximale 
areaalomvang Willen overschnjden zullen verdere groei moeten realiseren in specifiek daarvoor 
ingerichte landbouwontwikkeiingsgebieden. 

Rijksbufferzones 
Op riJksniveau zijn er tien rijksbufferzones vastgesteld. Rijksbufferzones zijn open groene gebieden 
met veelal landbouw en natuur tussen steden. Ze hebben twee belangrijke functies : behoud van het 
open landschap en ruimte voor recreatie. Als open landschap zorgen ze ervoor dat steden niet aan 
e1kaar groeien (buffer tussen de steden). En ze bieden mensen uit de stad een plek om van dat open 
landschap te genieten, te ontspannen en hun vrije hjd re beste-den. Her fiJI<. onderzoekt samen met de 
provincte Noord-Bra:bant of het aantal rijksbufferz.ones kan worden uitgebreid. Daarbij wordt ook 
gekeken naar de zone Breda·Tliburg. 

2.1.2 Kaderrichtlijn Water 
De Europe-se Kaderrichttijn Water (KRW) is in 2000 van bacht geworden en heeft als doH de kwaliteit 
van opperv!akte- eo grondwater te beschermen en te verbet~ren. De uitvoering van de KRW is een 
overheidstaak en is vour war berreft het grondwater en de drinkwateroescherming gedefegeerd aan de 
provincies. Als onderdeel van het behalen van de doelstellingen van de KRW met be-trekking tot 
grondwaterbescherming is in de stroomgebiedsbeheerptannen Rijn-West en Maas afgesproken om 
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voor aile winniJ1gel1 voor openbare drinkwatervoorziening gebiedsdossiers op te stellen. Hierbij zal 
gestart worden met de drinkwaterwinningen. Het gebiedsdossier moet uitemdehjk een set van 
maatregelen bevaHen dIe gezamenlijk de KRW doelstelling: (afname zuivering. trendomkering 
kwaliteit) moeten realiseren. In een gebiedsdossier wordt door de betrokken partijen informatie 
verzameld die van belang is voar de waterkwaliteit ler plaatse van de drinKwaterwinning velor de' 
openbare drinkwatervoorzlenmg. Op basis van deze informatie worden mogeliJke 
beschermln.gsmaarregeIen, gericht ap pfevehtie en risicobeheersing, ontwikkeld en in het dossier 
opgenomen. Vervolgens nemen de betrokken partijen een besluit over de daadwerkelljk uit te voeren 
maatregelen. 

2.1.3 Nota Mobiliteit 
Begin 2006 IS de Nota Mobihteit doo r de Tweede Kamer-vastgesteId. De AS8 is in de nota. Mohditeit 
dangeduid als hoofdverbindingsas en ap p!ankaart 1 van het hoofdwegennet (de zogenaamde PKB
kaart) opgenomen. Doel hiervan is om ruimte te reserveren voor mogelijke uitbreidil1g van deze 
verbinding. Rijkswaterstaat is van mening dar het ongewenst is dat capaciteit op slot wordt gezet door 
nieuwe bouwinitiatleven te reahseren in een zone ten zuiden van de ASS. Rijkswaterstaat heeft in 
samenwerking met de gemeente Tilburg de omvang van de rUlmtereservering bepaaId. Ten noorden 
van de AS8 dient binnen een zone van 75 meter, gemeten vandf de rand van de AS8 niet gebouwd te 
worden. 

2.1.4 Nota Belvedere 
Het streven om cultuurhistorie meer te betrekken bij rUimtelijke ontwikkelingen staat verwoord in de 
nota Belvedere (juli 1999). De nota pleit voar een respectvolle orngang mer cuJtuurhistorische 
waarden binnen rUimtelljke ontwikkelingen. De strategie die hlerbij past is dIe van 'behoud door 
ontwikkeling'. [n deze meuwe ontwikkehngsgerichte strategie is cultuurhistorie een Ultgangspunt 
voor ruimtelijke planvormingsprocessen. Het doel is tweeledig: verbetering van de kwaHteit van de 
leefomgeving en behoud van het cultuurhistorische ertgoed .. 

2.2 Provinciaal en regionaal beleid 

2.2.1 Structuurvisie Provincie Noord~Brabant en Verordening Ruimte 
Op 1 januari 2011 is de Structuurvisie Naord-Brabant in werking getreden. De srrUctuUrViSie is een 
plafivorm ult de nieuwe wet op de rUimtelijke ofdefiing. De strlInUl1rVisie is aileen zelfbinde:nd voar 
de prov incie. Echter: onderdelen uit de structuurvisie zijn opgenomen in de provinciale Verordenmg 
Ruimte, De verordening is een van de instrumenten uit de structuurvisie am de provinciale doelen te 
realiseren. De Verordening is bllldend voor een ieder. 

in de structuurvisie staat de visie van de provincie over het ruimtelij-k befeid beschreven. De 
provincie heeft 13 provinciale belangen gedefinieerd : 

Regianale contrasten 
Vitaal, divers ptatteland 
Robuust water/ natuur systeem 
Betere watervetligheid 
Koppe-ling- waterberging en droogtebestrijding 
Duurzame energie 
Concenlratie verstedeHjking 
BrabantS-tad 
Groene geledingszones tuss-en sterlen 
Goed bereikbare recreatie-ve voorzienmgen 
Economische kenniscIusters 
(Inter)natioriale bereikbaarheid 
Beleefhaarheid slad/land vanaf infrastructuur 

2.2.2 BrabantStad Mozai'ek Metropool 
De 5 grote ste-den van Brabant (Breda, Tilburg-, 's--Hertogenoosch, Helmond en Eindhoven) vormen bet 



stedehjk netwerk BrabantStad. Voor BrabantStad is een ruimteHjke toekol11stverkenning- gemaakt : 
RrabantSfad Mozatek Metropool. Hoe ziet het mozaiek van BrabantStad er In 2036 Ult, Bourgondisch, 
Bruisend of Booming'! Deze toekomstbeelden inspireren en voeden het debat over BrabantStad. Deze 
beelden vormen geen blauwdruk, eerder een kompas dat helpt richting te bepalen "'Ttl het 
toekomstbeeld van BrabantStad te berelken. 
Om tot de toekoms-tbeelden te komen zijn de ofitWlkkeHngen geschetst dte de komende dertig jaar op 
BtabantStad afkomen. Het eerste toekomstbeeld 'Bourgondisch Brabant' zet in op versterking van de 
authenticrteit, het koe'stert de rust van Brabant. Het tweede scenario 'Bruisend Brabant' zet in op het 
ontwikkelen van stedelijke kracht en een nieuy" elan voor de stedehjke cuItuur. In het derde 
toekomstbe.eld 'Boommg Brabant' ontwikkeH BrabantStad zich dankzij haar kwaliteiten en centrale 
ligging tot ee-n stedelijk netwerk dat mternationaaI meespeelt. 
Voor Tllburg geldt dat zlj vanuit de ruimtelijk-hlstonsche achtergrond het bestaande stedelIjk geb-ied 
wi! intensiveren en zich ontwikkelen tot een compacte stad met een open structuur en een sterk 
contrast tussen dominante hoogbouw en besche iden laagbouw, en een sterk contrast tussen stedelijk 
en landeliJk gebied. 

2.3 Gemeentelijke beleid 
2.3.1 Ruimtelijke Structuurvisie Tilburg 2020 
De Ruimtelijke Structuurvisie Tilburg 2020 geeft aan dar naast de reserve ring van het z.uidwestelijke 
deel Van het terrein als zoeklocatie voor bedrij vigheid in de rest van het gebied ruimte blijft voor 
landbouw, mogelljk gecombineerd met educatie en recreatleve functles . Voor WiJkevoort is in de 
Ruimtelijke 5tructuurvisie 80 hectare netto in een kle inschaHg segment opgenomen voor de periode 
na 2015. 

2.3.2 Structuurvisie Water en Rio]ering 
Het gemeentelijk warerheleid is vastgelegd in de Strucluurvisle Wa-ter en Rio-Iering (vastgesteld in 
oktober 2009), waann het Gemeentehjk Rioleringsplarr 2010-2015 IS opgenomen. In de Structuurvisie 
Water en Rio[ering zijn algemene doelstellingen geformuleerd met betrekking tot het gemeentefijk 
waterbeleid op de lange termijn, gebaseerd op de duurzaamheidsgedachte. In de Structuurvisie Water 
en Riolering zjjn de volgende hoofddoeIstellingen voor het gemeentelijk waterbeleid opgenomen: 

Duurzaam en veerkrachtig watersysteem bevorderen/herste-llen ; 
OptimaHsatie van de waterketen: zuinig en efficient gebruik Van water 
Vergroren van de be levings-, ecologische, economische en recreatieve waarde van water. 

De hoofddoelstelhngen zijn vertaald in lange termijndoelstellingen voor de verschHlende 
compartimenten van het watersysteem. De Structuurvisie Water en Riolering besc.hrijft hoe Tilburg 
waterstaatkundig in elkaar Zit, waar zich problemen, knelpunten, maar oak kansen voordoen en hoe 
de gemeente deze gaat aanpakken. De gemeente Tilburg heeft aile partijen die biJ het waterbeheer op 
gemeentelijk niveau een belangrijke roI spelen actief betrokken bij de opsrelling van de Sfructuufvisie 
Water en Riolering. 

Voor de lange termiJn ziJn de volgende streefbeelden opgesteld: 

Streefbeeld afvalwater 
De overstorten leveren een acceptabele impact op het ontvangende oppervlaktewater. 
Er Kamen geen foutieve aansluitingen vaor: Het streven is dat af het afvalwarer naar de RWZI gaat. 
De afvalwaterstruom naar de zuivering wordt beperkt door e-el1 Loveel mogetijk cmtvlochten 
gemengde. riolering (gescheiden stelsels). 

Streefbeeld hemelwater 
Afwatering van de stad geschiedt door een duurzaam gescheiden stelsel. 
De afvoer van gescheiden ingezamefd hemelwater vindt plaats door middeJ van Blauwe Aders 
(ondergrondse secundai re afwatenngsstructuur). 
Zo vee! mogelijk voorkomen / beperken van knelpunten m verband met wateroverlast (stedeliJke 
wateropgave). 
Het iifvalwatersysteem kan een bU I met een herhafingstijd van een keer in de 2 Jaar verwerken 
zonder dat er water op straat ontstaa t. 
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Geen klemschailge infiltratievoorzieningen Fn de stad (vanwege ruimtegebrek en vanu~t de optiek 
van beheer en onderhoud). 
Geen vcrdere verspreidfng diepe grondwaterverontreinig.ing-door infiltraHe van ingezameld 
hemelwater. 

Streefbeeld hemelwater 
Afwaterjng: van de stad geschiedt dour een duurzaam gescheiden ste lseL 
De afvoer van gescheiden ingezameld hemelwater vlndt plaats door mfddel van Blauwe Aders 
(ondergrondse secundaire afwatetingsstructuur). 
Zoved mogelijk voorkomen I beperken van knelpunten in verhand met wateroverlast (stedeHjke 
wateropgave). 
Het afYalwatersysteem kan een bui mer een herhalings-tijd van een keer in de 2 jaar verwerken 
zonder dat er water op straat ontstaat. 
Geen kleinschalige infiltratievoorLieningen in de stad (vanwege rUimtegebrek en vanuit de optiek 
van beheer en onderhoud). 
Geen verdere verspreiding di-epe grondwaterverontreiniging door inHltratie van ingezameld 
hemelwater. 

Streefbeeld grondwater 
De overlast door structureel te hoog of te laag grondwater wordt beperkt, afgestemd op de functie 
die het gebied heeft. 
Er vindt geen verdere verspreiding van de diepe gro-ndwaterverontreintging plaats door infiltraUe 
van hemelwater. 
De kwaliteit van diep grondwater verbetert op termijn conform de doe-lsteHingen van de 
GrondWaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water. 
Grondwaterbeschermingsbeleid in het waterwt ngebied van pomps-ration Gilzerbaan wordt 
gecontinueerd conform provihciaal beleid voFgens de Kaderrichtlijn Water. 
Samen met bedrijven en provincie ontwikkelt Tilburg grondwaterbeschermiligsbeleid voor de 
industriele winningen voor menseliJke cons-umptle, conform de Kaderrichrlijn Water. 

Streef-beeld oppervlaktewater 
De beken Zandletj, Donge, Nieuwe leU/Voorste Stroom hebben voor zover mogelijk een natuurlijk 
karakter en intichting. 
De beekloop van de Donge wordt hersteid (continuering van de loop ten westen van de Reeshof, 
monding in het Wilhetminakanaal wordt (deels} opgeheven)'. 
Gebiedseigen water wordt anders dan voorheen zoveel mogelijk vastgehuucien, door afkoppeling in 
de stad en waterconservering aan de randen van de stad. 
De waterkwaIiteit van oppervfaktewater en wate-rbodems voldoet aan de normen uit de 
Kaderrichtlijn Water, vervuiling wordt voorkomen aan de bmn. 
De belevingswaarde en recreatteve waarde van s-tedelij k oppervlaktewater is verbeterd door een 
grotere samenhang in het systeem en meeT aandacht voor de vo-rmgeving en innchting van 
wa terpartijen. 
De- ecoioglsche waarde van zandwinp[assen, singels en vijvers in de stad wordt verhoogd door 
natuurvriendelijke fnrichting en beheer. 
De waterhuishouding in natte natuurgebieden is verbe-terd. Verdroging wordt bestreden conform 
afspraken uit het beheerplan van het Natura 2000 gebied De Brand. Natte ecologische 
verbindingszones versterken de samenhang tussen de natte natuurgebiederr. 

Streefbeeld gebruikswafer 
Geen verspiflmg van schoon grondwatet: kwalitatief goed grondwater wordt alJe-en benut voor 
hoogwaardige doeleinden. 
Inzet aIternatieve waterbronnen voor laagwaardige doeleinden (benutten hemelwaret en inzeUen 
van water lilt het Wilhelminakanaai). 

Op basis van de ervaringen met industriewater in het voormalige wate-rketenbedrijf Samen Stromen en 
de ervaringen met hutshoudwater elders in het land (biJvoorbeeld Lefdsche Ri)n) streeft nlburg niet 
!anger naar de aanleg van een extra waterleidmgenstelsel voor laagwaardige- doeleinden parallel aan 
de drinkwa terleiding. 



2.3.3 Nota "Grond voor het verleden" 
Op 1 september 2007 is de wet op de archeologische monumenten t org in werking getreden. Hiermee 
is het Verdrag van Malta ult 1992 in de Nederlandse wetgeving gelmp iementeerd , Dtt betekent onder 
meer het volgende: 
1. De introductie van het veroorzakersprincipe, waardoor de kosten van arcneologisch onderzaek 

verhaald kunnen worden op de verstoofdef; 
2. De veranKet ing van de arcneologische monumentenzorg III de ruimtelijke ordening. 
Met de kamst van de wet wijzigt het archeologiebestel in Nederland met name voor de 
overheidsorganen sterk. De nota "Grond voor het verleden" is een beleldspian voor het toekomstig 
Tilburgs archeologiebeleid alsmede een fo rmaiisering van het huidige interim·bele id. De nota richt 
zlch op het aanreiken van beleidsregels en intenties betreffende her arcneologisch erfgoed in Tilburg. 
Met de implementatie van dit bE'leid worden de instrumenten voor de uitvoer van en het toezicht op 
de MofiumerHe.nWet en de kwaliteltsborging (KNA) wettelijk vastgelegd. De gemeente he eft onder 
andere als taak de advisering bij bestemmingsplan- en ontheffingsprocedures en de selectie en 
waardering van voor te dragen gemeeI1teliJke archeologisGhe manumenten. 

Uitwerking van de nota zal onder meer nog plaatsvinden in een gemeentelijke archeologische 
beleidskaart. 

2.3.4 Nota Ruimte voor kantoren 2001 
De Nota Ruimte voor kantoren 2001 wrjst specifieke gebieden aan voor de ontw.ikkeling van kantoren. 
Het gebied ZUldwest behoort claar niet toe. 
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3. Uitkomsten enquete aantrekkelijkheid en het gebruik 
van het landel ijk gebied 

3.1 Inleiding 
In november 2009 hebben leden van het burgerpanel een vragenhjst ingevuld over de 
aantrekkehjkheid en het gebruik van de ] 6 lanctelijke gebi~den van Tilburg en omstreken. In dat 
onderzoek zijn ook het agrarisch gebted In Zuidwest, het waterwingebied en de Oude Warande 
betrokken. [n dit hoofdswk zijn de belangrijkste resultaten met betrekking tot de drie landelijke 
gebieden in Zuidwest opgenomen: de Oude Warancte, het Waterwingebied en Zuidwest: Klein Tilburg. 

Flguur 3.1 Onderscheiden lande-lijke gelTieden In zurdwes! 

3.2 Redenen vaar bet bezaeken van de landelijke gebieden 
De drie belafigrijkste redeflen voor het bezoeken van de land elIjke gebleden in Zutdwest zijn 
weergegeven in tabel 3.1 

• Tabe! 3 .1 TCi,ii1 3 .. V(jOt he! lJeZ(j\lk~fi van de landeli¥ke &ebiedeh 

DLlde Wata nde (264) Waterwin gebied (6-9) 
I. Wande/en (67%) 1. Wandelen (46%) 
2. Natuur be/even (42%) Z. Fiefsen (43%) 
3. Fietsen (30%) 3. Natuul' be/even (36%) 

Zuid West: Klein Tilburg (22) 
I. Fiusen (59%) 
2. Wandelen (45%) 
2. Natuur be/even (45%) 

"'"Het getal tussen de haakjeS is het aantal panel/eden dat vragen over het gebied beantwootd. 

De panelleden hesben diverse redenen voor het bezoeken van het landeltjk gebied in THburg e.o. In 
de 3 gebieden in Zuidwest Tilburg springen, wandelen, natuur beleven en fietsen eruit. De volgorae 
van prioriteit in de drie gebiedell wlsselt . In onderstaande tabellen staat een voHecliger overzicht van 
de fedenen waarom men bepaaJde gebieden bezoekt. 
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Tabel 3.2 Waarom hebt u de Dude Warande m de afgefo pe'n 12 maanden bez1)ch,t.~~meerdere, allt~y{(jordet[ mo ~eli 'k) 
__________________________________________________________ ~Aa~n~t=a~l ___ % 

Ik woon er 14 '}% 

Bezoeken famHie / kennissen / vrfenden 5 2% 
Bezoe ken horeca 
Genieten van de rust en stilte (luieren / zttten / zdnnen) 
Natuur beleven 
Wandelen 
Fietsen 
Paardr'ijden 
Anders, namelijk: 

-Avondvrerdaagse 
-FOtograferen 
-Sporten (hardlopen, nordic walking e.d_) 
-Hond uittaten 
·Jeugdsentime nt 
-Kinderboerderij 
-Klndervakantiewe rk 
-Vermaak met kinderen 
Kunst kijken 

-Route woon-werk verkeer 
-Voor de r.ust hoef j€ er niet heen 
-loals al vele jaren het mogelijk was en is. om met de hond te 
lopen en s.ociale kontakten te onderhouden. De mogelijkheid om 
de nond 10 te' I'aten lopen was met de boswachter en enkele 
wethouders besproken en werd toegestaan, deze mogeHjkheid is 
ons ontn'omen door een enkele slokloper die nu al enkele weken 
nauweHjks in De Warande te l iel1 zijn, en ons en de honden hun 
101 he-eft afgenomen. 

Subtotaal 
Niet ingevuld 
Niet van toepassing 

Totaal 

29 
56-

112 
177 

79 
3 

58 

264 
3 

286 
553 

1l% 
21% 
42% 
67% 
JO% 

1% 
Zl.% 

202".4 

N.Ef. Orndat meerdere antwoorden mage/ijk zijn per respondent, is de som van de aamal/en in de1e tabe/ 
(533) hoger dan her towal aamal respandenterr dar deze vraag heeft beantwoord (264). Gerniddeld hebben 
de respondenren 2,02 antwoorden of} deze vraag gegeverr. Oak de percentages tellen op tot meer dan 
100% orndat de aantallen per altematief steeds zijn afgezer tegen het totaal aanta/ ondervraagden dot 
deze vraag he eft beantwoord (264). 
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Tabef 3.3 Waarom hebt u het Waterwin g.ebied in de afge!o-pen 12 maande n bez,ocht? .(meerdete afl twoa rdilJ1 fiulge I ilkj 

Ik woon er 
Bezoeken f amilie I kehnissen / v(iendeh 
Bezoek.en horeca 
Genfeten van de rust err stilte (fuieren / ziUen / zonnen) 
Natuur beleven 
Wandelen 
Ffetsen 
P ardrijden 

Anders, namelUk : 
-Golfen 
-Hardlopen 
-Scouting 

Zweefvlie ggebied 

Subtotaal 
Niet ingevuld 
Niet van toe passrn g 

Totaal 

Aantal 
12 

3 
2 

11 
25 
32 
30 

8 

69 
1 

483 
553 

% 

17% 

4% 
3% 

16-% 
36% 
46% 
43% 

f2% 

178% 

N.B. Omdat meerdere antwoorden moge/ijk zijn per respondent, is de som van de aantaJ/en in cfeze tabel 
(123) hoger dan het wtaal aantaJ respondenten dat deze vraag heeft beantwo(1rd (69). GemiddeJd hebbe·n 
de respondenten T,78 antwoorden op deze vraag gegeven. Ook de· percentages tellen Of;! rot rneer dan 
100% amcfat de aantaJlen per afternatief steeds zijn afgezet regen het totaa/ actntal ondervraagden dar 
deze vraag heelt beantwoord (69). 

Tabel 3.4 Waarom hebt U Zu id West · Klei n Tilbu~li in deMaf, .eloeen 12 maandilll beMs ht ? (m @erder~ antwoorden mo s;eh jk l 

Aantal % 

Ik woon er 3 T4% 
Betoeken famWe / kennissen / vrienden 4 1 S% 
Bezoeken horeca 1 5-% 
Genieten van de rust en stille (Iuieren / zitten I zonnen) 2 9% 
Natuur beleven 
Wandelen 
Fietsen 
Paardrijden 
Anders, namel1jk: 

-Sporten 
Subtotaal 
Niet ingevuld 
Nier van toe PaSSin g 

Totaal 

10 
10 
13 

22 

530 
553 

45% 
45% 
59% 

14% 

209% 

N.B. Omdat meerdere antwoorden moge/ijk zijn per respondent, is de som van de aantallen In deze 
tabel (46) hager dan het totaal aantaf respondenren dar deze vraag heeft beamwoord (22;. Gemiddeld 
hebben de respondenten 2,09 antwoorden op deze vraag gegeven. Ook de percentages tel/en op tot 
meer dan 100% omdat de aantallen per afternatief steeds zijn afgezfU regen het caraal aantal 
ondervraagden dot deze vraag heeft beantwoord (22). 

Uit het overzicht blijk.t dat er verschiHende redenen zijn waarom een bezoek aan het landelijk gebied 
kan worde n. gebrachf. Allereerst kan de reden van verblijf het wonen ziJn. Maar er zijn oak redenen. 
met een meer recreatief karakter: bezoeken van famihe / kennissen / vrienden, b"ezoeken horeca, 
gemeten van rust en stilte .• natuur beleven . wandelen. fietsen, paa rdrijden. etcetera. 



3,,3 Aantrekkelijkheid landelijke gebieden 

Tabel 3. ~ Hoe aanlrekkeliik vindl u de d ude Wa tander 

leer aantrekke lijk 
Aantrekkelijk 
Neutraal 
Onaantrekkelijk 
leer onaanrre~k~ l ij k 

Subtotaal 
Weet niet I geen mening 
Niet Irfgevuld 
Niet van toe pass tng 
TotaaJ 

Tabel 3..6 Hoe aantrekkeh tk vlndl U he t Waterwingebied? 

leer aantrekkelijk 
Aantrekkelijk 
Neutraal 
Onaantrekkelijk 
Zeer onaantrekkeliik 
5ubtotaar 
Weet niet I geen mening 
Niet ingevuld 
Niet van toe passing 
Totaal 

Tabel 3.7 Hoe aantrekkelt Jk vi.ndt u Zuid West : Kle in Tifburg7 

Ze.er aantrekkelijk 
Aantre kke!ijk 
Neutraal 
Onaantrekkel iJk 
Zeer_onaaotrekkel lJk 
SubtotaaJ 
Weet niet I geen mening 
Niet ingevuld 
Niet van toepassin g 

TotaaJ 

Aant'aJ % 

121 32.% 
213 56% 

37 10% 
8 2% 

379 100% 
1 
3 

170 

553 

Aanta.1 % 

27 T5% 
T03 ~8% 

40 2'3% 
6 3% 

l% 
177 100% 

2 

374 

553 

AantaJ % 

10 10% 
50 5~% 

29 29% 
7 7% 
3 3% 

99 1000/0 
4 
2 

448 

553 

88% Vincit de Oude Warande aantrekkelijk tot zeer aantre kkelijk. Voor het Waterwingebied tS- dit 73% 
en voor Zuidwesf Klein Tilburg 61%. Slechts 2% vindt de Oude Warande onaantrekkelijk. Ret 
waterwingebied vindt 4% onaantrekkelijk tot zeer onaantrekkelijk. Voor Klein Tilburg is dlt 10%. 

3.4 Sterke punten en verbeterpunten Jandelijk gebied 
Panelleden hebben per gebied het sterkste punt en een punt fer verbel ering genoemd. Dez e sterke 
punten en verbeterpunten konden zij vrij kiezen. 

label 3.8 No em het s terkste punt en een verbete rpunt van de Dude Warande 

Sterkste punt Aanrat Punt te.!..r .:.v.!::e~rb~e::;t.!::e:...:YI~·n:.oi9:....-________ --.:..A.!!a:!l;t1llt.l:!(1.:....1 

Sportmogelfjkhedel'l' 10 Kfein 2 
Wandelen 22 aten in het 10 
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pad 
Wandel paden lS Lawaaibrommers en hOlldert 1 

Fietspaden 2 Fietspaden en waridel.paden beter 11 
sche iden 

OverZichtelijke srrUcfuur H Betere, eJi::tra fietspadert 14 
Architectuur, onderhaud 5 Fiets.ers weren 3 
Kinderboerderlj Amararlt in de buurt t Frets hutppunt 
Sfeer (relaxed, ontmoeti ngen) 5 Ffetsenstalling 3-

Horeca 6 Irtdien een verlicht geasfalteerd pad 2 
moge lijkheden t.b.v. skaters, plcKnick 
mogel fJkheden creeren 

Veelzijdig 2 Info bord veor de trimbaan is al zeker 
een jaar kapat 

Kunst 10 Boomworte fopdruk onder a5falt 
Historfe en natuur T 1 Diagonale verbind ing met Vredelust 

Heidepark 
Makkelljk toegankelijk 5 Parkeergelegenheid 8 
Bereikbaarheid 9 Drukte 4 

NatuuF in de stad 33 Proberen nog beter alltovrij te krijgen ! 2 
Mooie omgeving, natuur 15 Taezicht, vernchting .'5 
Combinatie bomen en open plaatsen 4 Wat meer bankjes op mooie punten 3 
FUn grasverd 1 Bewegwijzering, routes 5 
Waar het bas nag bos mag zlJn 2 Meer en betere informatie (ftora en 3 

fauna) 
Mooi bas, mooie bomen 33 Meer diversiteit, oude bomen laten staarl 9 
Compact 5 Natuur meer vriJe loop laten (minder 4 

activiteite n) 
Parklandschap 5 Meer orrdertlOud 5" 
Schoon Dllidelijkheid over los laten lopen van 

honden err opruimen van hondenpoep 
Rust l i' Losloapzane voor hon-den 7 
Geen idee 4 Minder loslopende trofldert, <Ian de lijn, 20 

co ntrole 
Geen sterk punt te noemen. Mi55chien de Kunst 3 
rotzoei ert het veelvu ldig fljderr van 
auto's van de geme:ente. 

Leuke uitspanning maken voar ouders en I 

kind. 
Te gecultiveerd, meer vrije begroeing 4 
Horeca 106 
Uever geen horeca 4 
Minder afval, vandalisme 7 
Homo's in bosje nabij de hockeyclub weg 1 
Jammer van de spoorlijn, bete-re 
geluidsafschermrng 
Onbewaakte overweg die je moet 
passeren 
Van Lans-chot hoart er nref, slechte beurt f 
van politiek 
Ik vind het we.! goed zoo 10 

Subtotaal Z37 Subtotaal 175 
Niet ingevuld 30 Niet irtgevuld 92 
Niet van toepass lng 286 N ~et varr toe-passing 286 
Totaal 553 Totaal 55! 
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Tabel 3.9 Noem het ster ks te punt en een verbNerpunt van het Waterwm gebled 

5terkste punt Aantal Punt ter verbeterMg 
Bereikbaarheid 
Dieht blj de stad 
Rust 
Fietsgebied 
Wandelen 
Golfen 

De mogehjkheden t.b.v. windenergie en 
de (ust 
Goed thermiek gebied dieht bij Gilze~ 

Rijen 
Rond de GiJ.!ebaan 
Strakke laan, helaas vervallen monument 
(huis) 
De verbodsborden. 
Ruimte 
Divers-iteit 
Natuur 

Bosgebied 
De runderen die er lopen zijn prachtlg 
verder vind ik het wat rommelig 
Veel vogefs 

Subtotaal 
Niet ingevuld 
Niet van toepass-ing 
Totaal 

1 Horeca 
9 Onderhoud 

19 BankJes 
4 Trimparkoers opnemen 
~ Paden vaak modderig 
3 Wandel.paden: meer, verduidelijken. 

onderhoud 
Fietspad 

Wegen en toegankelijkhetd 

Verkeershinder van nabijgelegen wegen 
Veiligheid Bels Lijn-tje 

Het gesloten karakter 
Meer informatie over de vogels 

7 Meer variatie qua beplanting 
7 Op sommige ~;tukken te weinig bomen, te 

kaal 
3 lo laten 

66 Subtotaal 
4 Niet ingevuld 

483 Niet van toepassfng 
553 Totaal 

Tabel 3.10 Noem het sterkste punt en een verbeterpunt van l llia West : Klei q Tilbuq ;. 

Sterkste: punt Aantal Punt ter verbe:te:ring 
De verbodsborden en niet-uitnodigende 
fnformatieborderr. 

Dichtblj 
Landbouwgebied 
Mooi gebied 
Mooi bos 

Natuur 
Mooi fiets-en 

Wandelgebied 

Rust 
GeeFl, er is nog te wein ig natuur om fe 
wandelen 

Subt.otaal 
Niet ingevufd 
Niet van toepassing 
Totaal 

Eigenlijk is er niet een verbeterpunt te 
noemen het schort clan anes om te 
kunnen spreken van een prettig en 
recreatief buitengebied waar je graag 
heen gaat om te vertoeven. 

3 Bekendheid verbeteren 
1 Teveel doorgaana autoverkeer 
2 Horeca 

Put van reef weer openstellen Voor 
windsurfe n! 

4 Wandetpadel1 (afwatering) 
I Betere toegangswegen (alhoewef dit meer 

bezoekers trekt.) 

6 
l 

Openmaken bosgebied, verrij ken 
bosgebied 

21 Subtotaal 
Niet ingevuld 

510 Niet Vdn toepassing 
5~3 Totaal 

Tabel 3.111aat per gebied een top 3 zien van sterkste punten en verbeterpunten. 
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Aantal 

2 
5 
2 
1 
1 

8 

3 

2 

3 

T 

2 

6 

39 
31 

483 
5~3 

Aantal 

2 

2 

1 

3 

12 
11 

510 
533 



Tabe) 3.11 Per landeliike yebied : 3 Slerksle punlen en 3 verbeterpunten 

Sterkste punt 

Oude Warande 1' . Fijn wilndeJen (paden) 

Waterwingebied 

Zuid West: Kle in Tftburg 

2. Nabijheid stad 
3. (oude) bomenl 

1. Natuur (variatie) 

2. Rusr 
3. Nab ijheid huis I stad 

1 < Rust 
2, Mooie natuur 
3. Dichtbij huts 

3.5 Bereikbaarbeid landelijk gebied 
De (me-est) genoemde verbeterpunten staan tn tabel 3.12. 

Tabel 3.12 (mees t) Genoemde verbeter punl(en l per landeli )k Rebie d! 

Verbeter punt 

Verbeterpunt 

1. Fietspaden 
2. Hondenl (Iosloopgebied} 
3. Horeca 

1 . Wal'ld~lpaden 
2. Fietspad'en 
3. Onderhoud (ba-nkj es) 

1. Verder ontwikkelen bos 
2. Weren auto's 
3. Wandelpaden 

Oude Warande 
Waterw!l1gebied 
Zuid Wesf: Klein Tilburg 

Bewegwljzering fiets,. duidelijkere rout~aanduidingen 
Betere ber~ikbaarheid, per auto / openbaar vervoer 
Betere toeqan gswe9. betere zichtbaarheid 

Voar de gebieden afzonderlijk zijfl de volgende verbeterpunten genoemd ~ 

Tabel 3.13 Kan er nog lets verbeterd worden a.tn de" b·ereikbaarheid.van de Oude Warancie7 

Nee I' de bereikb-aarheid is go-ed 
Ja, namelijk: 

-Betere bewegw~jzering voor fietsen 
-Betere en veiligere fietsroute door het bos 
-Fietspad aanleggen langs gehefe noordzijde Vdn Bredaseweg 
-oversteekplaats vo-or fietsers vlakbij de spoorwegovergang 
verbeteren en verduidelijken 
-Via Bredaseweg slechts bereikbaar via ffetspad. nfe.t voor 
voetgangers 
-Mtsschien dUidel ijke routeaanduidingen. 
'Duidelijker de verschillende ingangen aangeven 
-Vanuit Witbrand langs 't spoor 
-Meer parkeergelegenheid 
-In de buurt 
-Meer vogelkdsten 

Subtotaal 
Niet ingevuld 
Nie[ van toe Oassing 

Totaal 

Tabel 3.14 Ka,n er no lets' verbe terd worden aan de ber'eikbaarhdd va n httt Wat~.rwin ebied? 

Nee, de bereikbaarheid is goed 
Ja, nameliJk: 

-Ingangen niet duidelijk. 
-Betere bere tkbaarhe id 
-Bereikbaarheid per openbaarvervoer, per auto/parkeermogelijkhetd 
-Vanaf Gilzerbaan te wernl 9 parkeerrufmte 

Subtotaal 

Aantal 
250 

13 

263 
4 

286 
553 

Aantal 
65 

4 

69 

% 

95% 

~% 

100'"/0 

% 

94% 

6% 

100""" 
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Niet ingevuld 
Niet van toe p;j'>sin g 

TotaaJ 

Tallel 3 ,15 Karl er M il iets vl!rbeterd worden aan de gereikbaarhe'id van Zu!d West: Klein Tllburt ? 

Nee, de bereikbaarheid is goed 
)a, nameJijk: 

-Aileen betere toegangsweg, betere z ichtbaarheld 
-lSereikbaarheid per openbaar vervoer, parkeergelegenheld voor 
auto's 

Subtotaa ~ 

Niet ingevufd 
Niet van toe:passfn9 

Totaal 

1 
483 

553 

Aantal 
21 

2 

23 

no 
553 

~ 
91% 

9% 

3.6 Tevredenheid informatiebordenJ fietspaden, wandelpaden 
en horecagelegenbeden 

Tabel 3.16 geeft eefl overl:icht per landelijk gehied over het meest gewaardeerde aspect en het minst 
gewaardeerde aspect (aantal informatiehorden, kwahteJt mformatieborden, aantal fietspaden, 
kwalite it fietspaden, aantal wandelpaden, kwaliteit wandel paden, aantaI horecagelegenheden. 
kwaliteit horecagelegenheden 

Tabel 3. 16 Overzidn best { minst §ewaardeerde as pect van de tandeh lke gebieden 

Best gewaarde~rd",-______ --,-M;.;.in,,-s;;..;t,-g ... e;;..;w...;.;a:;.;;a_r..;;;;d_e_e_rd ______ _ 

Dude Warande Aantal wandelpaden Aafltal horecagelegenheden 
Waterwingebied Kwalite it fietspaden Aantal horecagefegen-heden 
lUfd West: Klein THburg Aantal wancfe I paden Aantal horecagetegenheden 

N.B. Waardering = % (zeer) revreden - % (zeer) ontevYeden 
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4. Het Groenblauwe Casco 
Gel!jktijdig met het opstellen van de ontwerp ~structuurvisie Zuidwest is eel1 planMer opgesteld voor 
de Structuurvisie. In het kader hiervan ziJn aIternatieven uitgewel'kt waarbiJ, de hUldfge situatie intact 
blijft (de O~situatie} en een variant waarbij het groeflblauwe casco maxJmaaI versterkt wordt op basis 
van de aanwezige paten ties (0+ variant). Aan de hand van deze varianten wordt inZichtelijk gemaakt 
wat op het gebied van natuur, water en cultuurhistorie aanwezig is in het gebled. Tevens kunnen op 
basIs van deze varianten kaJ1sen worden beliut. 

Ten behoeve van het vormgeven van het groenblauwe cascO is als eerste een globale inventarisatie en 
analyse van de (Iands:chappehjke) StfUctuUr van hef plangebJed in woord en beeld uitgevoerd . De 
resultaten hlervan zJjn opgenomen in paragraaf 4.1. Op basis van deze inventarisatie en analyse is het 
groenblauwe casco voor ZUldwest opgesteJd en weergegeven in pardgraaf 4.2. 

4.1 Inventarisatie e n analys e landschappelijke structuur 
Zuidwest 

4.1.1 Algemeen 
De inVelif.ariSi!tie en analyse van de landschappelijke structUUf van Zuidwest IS gebaseerd op de 
lagenbenadering. In deze lagenbenadering lijn drie iagen te onderscheiden, te weten: 

de abiotische laag, 
de biotische Jaag en 
de antropogene iaag. 

Onder abiotiek wordt verstaan de niet-levende fiatUur. Tot de abiotJsche faag behoren daardoor de 
as pecten bodem(gesreldneid), geomorfologie en watersysteemj-huishouding. De blotisthe laag betreft 
de levende natuur. Hiertoe behoren de groenelementen, de ncitllurgebieden en verbmdingen 
daartussen en de (bijzondere) flora en fauna. De anlropogerre Jaag heeft be trekking op de elementen 
en patronen, die in het landschap aanwez ig zljn als gevolg van het handelen van de mens. Dit Zijn 
veel aspeGten, zoa's landgebruik, infrastructuur en bebouwing. De invenrafisatie en analyse van de 
meeste van deze aspecten 'Zijn echter van ondergeschikt belattg in het groenbJauwe casco, Er wordt blJ 
de antropogene laag dan ook met name gekeken naar de cultuurhistorie van het gebled. Voor de totale 
OIHwikkeling Van het gebied zijn deze echter wei van belang. In hoofdstuk 5 komen dan ook aile lagen 
van de lagenbenadering aan bod. 

4. L 2 Abiotische Iaag 
In deze par<tgraaf wordt de abiotische structuur van het gebied gei'nventariseerd en geanalyseerd . Aan 
de arde komen de aspecten bodem(gesteldheid), geomorfologie en watersysteemj-huisnouding, 

4.1.2.1 Bodem(gesleldheid) 
De bodem(gesteldheid) is in kaart geotacht op baSis van de ond erliggende gegevens van de 
Pfoviflciale aatdkundige Wciardenkaart (provincie Noord Brabant, 2009} en de bodemkaarten 
(l :50.000) van het Stiboka (1984) en Alterra (z.j.). Figuur 4.1 geeft de bodem in het plangebied weer. 

2 1 



• 

fjguur 4.1 Eodemkaart (bran: Bodemdata.nl} 
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Uit onderzoek is het bekend dat de Dodems in het plangebied en omgeving ziJn gevormd in 
pleistocene dekzandgronden, die behoren tOt het oorspronkelijke hoogterras van de Maa~ en Ri]H. 

Deze dekz,mden bestaan over h.et algemeen uit fijne tot matig fijne: zanden, maar bevatten ook Iagen 
met grot zand en grind. Met name de bovenste meters van het grondpakket bestaan overwegend uH 
leemhoudend matig fljn zand, diepere lagen bestaan veelal uit grover materiaaJ. Het feemgehalte van 
de bovengrond varieen sterk. Plaatselijk kunnen, op verschiHende duopten, store'nde dtkkere 
leemlagen voorkomen. In de oorspronkelijke beekdalen, zoals die van de Donge/Oude Leij , heeft tn 
het verfeden enige veenvorming plaatsgevonden. 

Op basis van een vereenvoudiging van de verschillende bodemtypen zijn in het plangebied drie 
grovere bodemeenheden te ondeTscheiden, te weten: 
1. beekdallandschap, 
2. ~andgronden en 
3. eerdgtotiden. 
In ftguur 4.2 zijn deze dr Ce bodemeenheden weergegeven en in onders taande teks t worden Ze nader 
fOegelidH. 
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Frg.uur 4.2 Vereenvoudigde bodemkaart met bodemeenheden (uron ondergrond : Aardkundige waardenkaarl Provincle Noord~ B.rabant; 

www .brabant nl) 

Beekdal/andschap 
Het beekdallandschap is met een groene kleur op de kaart weergegeven. Deze gronden zijn te vinden 
ter plaatse van de heekdalen van de DODge/Oude Leij (indus ief de Blaak), de Groote Leij en de 
Hultensche Leij en de natuurfijke laagten van de Drassige Ddehoek en Witbrant-Oost. De bodem 
beSfaat uit een menging van diverse grcmden, maar bestaat voornamefijk air zandlge eerdgronden met 
op enkele plekken moerige eerdgrond en veengrond. Deze gronden ziJn wat voedselrijker door de 
aanwezigheid van veen en leem. 

Zandgronden 
De zandgronden zijn met een lichtgele kleur weergegeven op de kaart. Deze betreffen podzolgronden 
met fiJn tot grof zand met weinig leem en zijn relatief voedselarm. De zandgronden zijn gevormd ill 
dekzand en beslaan een groot deel van het plangebled. Bijzonderhe id binnen deze gronden worden 
gevormd door de duinvaaggronden. Dit zijn jonge stuifz:andgronden, die zljn ontstaan door 
verwaaiing van droge. meestal jonge dekzanderr. Kenmerkend is het onregdmdtlge reltef met koppen 
en ruggen. Deze grond kamt voor in het zuidwesfen van na tuurgebied de Sijsten nablj de A 58 en ten 
westen van woonwiJk de Blaak ter hoogte van de Gllzerbaan en de Breda seweg. 

£erdgronden 
In de gebieden geconcentreerd rond de bebouwing van Hulten/ Zevenend, Prin _enhaef/ He tkant, 
Berkeind/ Vossenberg, Nerhoven/ Gilze, Zandelod en Amarant zijn hoge (zwarte enk}eerdgronden 
aanwezig. Dil zijn zandgronden met een kenmerkend plaggendek met meer organische stof. Deze 
gebieden zijn bruin gekleurd op de kaart. Kenmerkend voor deze hoge enkeerdgronden rs dat de 
boerderijen vaak aan de randen van het complex liggen. 

ConC/usies badem(gestefdheid) 
Beekdalgronden ter plaatse van de Donge/Oude LeiJ, de Blaak, de Hultensche Leij en de Groote 
Leij; 
Uitstulping beeldalgrond vanaf de Oude Le ij richting de golfbaan: 
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Beekdalgwnden ter plaatse van de Drassige Driehoek en parallel daaraan bij Witbrant-Oost ; 
(Hoge enk)eerdgronden ter plaatse van HuJ ten/Zevenhoven, Prfnsenhoef/ Heikant, 
Berkeind/Vossenberg, ~erhoven/Gnze:, Zandeind err Amarant met kenmerkende Iiggli1g 
bebouwing aan randen van het compfex; 
In het overige gebied liggen zandgronden; 
In bet zutdwesten van namurgebied de Sijsten en ten westen van woonwlj k de Bfaak tussen de 
Bredaseweg en de Gilzerbaan komen jonge stuifzandg ronden voor, die herkenbaar :£iJn aan het 
onregelmatige rehef met koppen en ruggen-

4.1.2.2 Geomorfologie 
De geomorfoJogie is de wetenschap die de vormen van het aardoppervlak en het ontstaan hiervan 
bestudeerd. In deze parag-raaf wordt op deze vormen ingegaan. Eerst wordt echter il1gegaan op hel 
relief van het plangebied aangezien de vormen van het aardoppervlak hier sterk rnee samenharrgen. 
De beschrijving en f lgtlren zijn gebaseetd op de onderliggende gegevens van de provinc iale 
aardkundige waardenkaart (PwvinCie Noord-Brabant, 2009). Daarnaast IS de Algeme-ne Hoogtekaart 
Nederland (RWS, z.j.) gebruikt. 

Re.lief 
In figuur 4.3 is te zien dat het geheie landschap in de omgeving van Tilburg in hoofdhjnen van zuid 
naar noord afloopt van ca. 15,00 m + NAP tot 10,00 m + NAP. 

Figuu r 4 ·3 Relief in he! ,andl<lndschap (Berendsen. 200 5}. 

In figuur 4.4 is het relief van het plangebied in meeT detail weergegeven. Hierop is te zien dat de 
hoogteligging van het plangebied vaneert van circa 8,50 m + NAP langs de Oude Leij, en circa 9,50 
langs de Groote Leij, tot ruim 14,.00 m + NAP in het oosten langs de Gilzerbaan en in het bosgebied de 
Oude Warande. Tussen beide beekdalen varreert de terreinhoogte tussen ruim 14,00 m + NAP nabij de 
rijksweg A58 tot ongeveer 9,50 m + NAP bij Koolhoven. De hoofdwegen liggen tussen enkele 
centimeters en enkele meters hoger dan de omgeving. 
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figuur 4.4 ierreinnoogtenkaart van het plangebled (bran: AHN, RWS, zJ) 

Op de geomorfologische kaart (zie figuur 4, 5) is te zien dat het pfangebied vier verschillende 
oppervlaktevormen kent, namelijk dalvormige Iaagten/ beekdalbodenls, terrasafzettingswelvingen en -
vlakten, dekzandruggen en landduinen en breukli]nen. 

fJguur 4.~ Geomorfologfe van het plang.ebied (bron O'ndngTond: aa:rdku ndlge waardenkaart Provlnde N{}ord Bra,bant} 

Dalvormrge iaagten /beekdalbodems 
Ter plaatse van de beken zijn in her plangebied beekdalbodems aanwezig met veen in de ondergrond. 



Ter plaatse van de Blaak is ook een dalvormlge laagte aanwl'zig waa.r geen veen it! de ohdergrond zit. 
Ook de Drassige Dtiehoek is een dalvotmige laagte waar veen in de ondergrond zit. 

Terrasafzettingswe!vingen en -vlakten 
Naast de dalvorl11fge laagren zijn terrasafzettingswelviligen en -vlakten aanwezfg. Aan de oostzijde 
van de Oude, HuHensche en Croote Leij zijn da welvingen met dekzand en ten westen van de Oude 
Leij is dit een vlakte bedekt met dekzand. Aan de oostzijde van de Oude Leij is een afzettingsv l.akte 
ten dele verspoeld. 

Dekzandruggen en landdumen 
Ten oosten van de verspoelde dekzandvlakte Hggen dekzandruggen (met en zonder fandbouwdek). In 
noordzuid richting [oopt hier doorheen een gebied met lage Jandduinen met bijbehotende vlakten en 
laagten (tot rondom de waterloop de Blaak). Ook in het zUldwesten van natuurgebied de Sijsten, ~n de 
Nerhovense bosser1 en in de Goore en Leijkant Iiggen enkele ge isoleerde gebiedjes met lage 
landduinen. 

Breuken 
Het plangebied ligt in de Centrale Slenk ofwe1 de Roerddblenk (.zie figuur 4.6J. Enkele kilometers 
westelijk van het gebied ligt de Gilze-Rijen storing, die de begrenzin.g van de Centrale Slerrk vormt. 
Westelijk van de Gilze RiJen storing is er sprake van een 'horst'. Uit onderzoeken in het verleden is 
gebleken dat de grens tussen de Centrale Slenk en de hier westehJk van gelegen horst in feite uit twee 
breuken bestaat, de Gilze-Rijen storing en de Gilzerbaanbreuk. Heide breuken behoren tot de formatie 
van BoxteL 

Ffguur 4.6 Ceorrnorfologi€ van Iret zandlandscllap (Be~ends~n . :'-005) . 

De GHze-Rijen storing is gelegen op de lijn Rijen ··vHegbasis-Nerhoven·Gilze. De GiJzerbaanbreuk is 
gelegen onder het Bels IIJntje op de Iijn Vossenberg West·Reeshof-WitbrantOost-Heidepark-de 
Blaak/Rielse Baan·KaaiStoep-oostz ijde Riel. Ten zuiden van Goirle komen de twee breuklijnen sam en. 
Ter hoogte van Dongen takt van de breuklijn van Boxtel de breuklij n van B.reda af richtmg het 
noorden. De bre.uken in het plangebled hebben beide een verzakt oosteHjk blok, dat wil zeggen dat 
het aardoppervlak aan de oostzijde van de breuk lager Hgt dan aan de westzijde (dit is ap de kaart 
weergegeven met de drtehoekjes op de Iijn). Spronghoogtes van de westelijke en oostelijke breuk 
bedragen respecHevelljk 13 meter en 30 meter. Hit (geo-elekttisch) onderzoek blijkt dat de maximale 
breedte van de breukvlakken 40 meter bedraagt. Aart de widrand van het waterwingebied werd net 
bestaan van een derde breuk aangetoond met geo-elektrische prospectle . Deze derde breuk is echter 
niet predes te lokaliseren. 

Alhoewel deze breuken in her veld niet direct opvaHen, zijrr ze op een grater 5chaalmveau met name 
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Zichtbaar in de overheersende noordwest-zuidoostrrchting van de beken. Ze Zljn dus wei van grate 
invloed geweest op de ontwikkeling van het landschap en het verschijningskarakter Vdn het 
landschap. 

Conclusies geomorfo{ogie 
De breuken In combinatie met het relief ve:rklare.n de richting waarin de beken stromen. In net 
veld ziJIi de bteuken met direct zichtbaar, omdaf het hoogteverschil aan het oppervlak minimaal 
en met abrupt is. 
De dalvormige Jaagte van de Oude Leij is in het bos matlg herkenbaar. Ruimtelijk is het open 
landschap van de Oude letj scherp begrensd door de aanwezigheid V<fn bos tot Clan de beek. 
Hierdoor is de dalvormige iaagte met vanuit het westen waameembaar. luidelijker heeft de Oude 
Leij eell asymmetrlsch profiel met eefi Vl'ij scherpe rand aan de oostzijde. 
De overgang van de daivormige laagte van de Oude Lei} naar de terrasafzettingsvlakte is door de 
openheid van het gebied goed beleefbaar. 
De lage landduinen ziJn met name in de natuutgebieden goed beleefb-aar. 

4.1.2.3 Watersysteemj-huishouding 
[n het watersysteem kUnnen er hoofdzal<eliJk drie delen onderschetden worden; te weten het 
grondwatersysteem. het oppervlaktewatersysteem en de riolering. In onderstaande tekst wordt up 
deze delen ingegaan. Blj het grondwatersysteem wordt daarnaast inge-gaan op het aanwezfge 
grondwaterbeschermlngsgebied. Bij het opperv!aktewatersysteem wordt naast een beschrijving van 
dit systeem ingegaan op rialering en waterkwahtt:it. 

Grondwater 
De stad Tilburg, en dus oak het plangebied, is groteocteels gesitlleerd in een infHtratiegebied. Oit is 
een hoger gelegen relatief droog gebied, waar hemelwater in een natllurnjke sitllatie in de bodem 
lnfiltreert, en in de ondergrond terechtkomt. [ht inftftratiegebied maakt deel uit van het 
grondwatersysteem Drunense Duinen. In dit systeem bevindt lich een grondwaterscheidfng die in 
noord-zuid richting dwars door de stad loopt (zie Hguur 4 .7). 

F!guur 4.7 Grcrrrdwatersystemen, warerscheicHng. stfomin.gsrlchtlng (brort; Waterslructuurplan Gemeente Tilburg,. 2002} 

In het gebied ten westen van deze grondwatersche~ding. waarbinnen het plangebied is gesitueerd, 
stroomt het freatiseh grondwater globaal in noordweslelijke dehting. Freatis·ch grondwater is het 
water dat beneden de grondwaterspiegel aanwezig is. Door deze grondwaterstroming en optredende 
kwel Iangs de beken aan de westkant van de stad is in de beekdalen sprake van vrij naue 
omstandigheden. Lokale stroming van het freatisch grondwater vindt eveneens plaats in de riehting 
van de Drassige Driehoek in het no orden van het pIangebied en naar lokale wdterpartijen (zle de 
grondwatertrappen in figuur 4.8). Door een afname van de hoeveelheid infHrratiewater door 
verstedelij.king is ook in natte gebieden in toenemende mate sprake van verdroging. 
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f ig"uur 4.8 CrondWalHtrappel1 

Uit onderzoek blijkt dat de Gilzerbaanbreuk met name in de eerste scheidende (ondoorlatende) laag 
en de daaronder gelegen watervoerende pakketten merkbaar IS (z le fJgUEH 4 .9). Uit het geologisch 
tengteprofiel is niet de mogelijke ligging van de Gilzerbaanbreuk af te lei den. Dit houdt in dat de 
breuk niet in het ondiepe pakket (dat wil zeggen de deklaag) merkbaar is. Overigens is vanul! de aard 
van de geologische opbouw een ondiepe ligghlg van de breuk ook met te verwachten. 

wool 

~cr~--~mro~--~xoo~I~---XOO~----~~~-----mooh----rooo----~~~--~~~--~'0000 
.,-,oo(m) 

f iguur 4.9 Geologisch profiel van wen naar Oosl (vanaf de oos tzljde vall de be bouwmg van Rljen naar Tilbll rg Noord). Hel 

Wi fhelminakanaal wordt ongeveer bij de Dangenseweg gekrui·sl. Te zien zl jn de verschillende (on)doorlatend e lagea err de breuk 

(bran: Brabant Water) 
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Globaal ornschreven varH~ren de gemiddelde hoogste grondwaterstanden tU$sen ongeveer 12,00 + NAY 
langs de zuidelijke plangrens, en ongeveer 8,OO .f. in de noordwestelijke hoek (zie figuur 4.10). De 
gemiddelde grondwaterstanden varieren tussen 11,75 + NAP tot ongeveer 7;50 + NAP in dezelfde 
locaties. Behalve in de beekdalen is de beschikbare ontwaterlng rUlm 1 meter. 

Figuur 4 .10 Gemiddeld hoogste grondwa terstanden (GHG) 

Grondwaterbeschermingsgebieden 
Een belangrijk deer van het plangebied [igt binnen de begrenzing van het 
grondwdterbe!;chermtngsgebied behorend blj het waterwingebied Gilzerbaan. Strikr gezien vanuit de 
Provinciale Milieuvemrclening (Provincie Noord ·Brahant, 2004), heeft het plan te maken met drie 
ged ifferentieerde Lones (zle fi guur 4.11). In voIgorde van ueschermingsniveau: 

waterwingebled. 
25 -jaarszone, 
Boringsvrije zone. 
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Figuur 4.11 Waterwmgebted Gi!zerbaa-n (bron: Provirrcie Noord-Brabant, 2004j 

Het wa.terwingebied is III elgendom en beheer bij TWM-gronden. Voor de bescherming van de 
grondwaterkwaliteit zijn diverse wettehjke regelingen van toepassirig, waarln voorwaarden zijn 
gesteld aan aetiviteiten op of ih de bodem, teneinde een algemeen besc.hermingsniveau voor bodem 
en grondwater te realiseren. Ook IS hie.r van toe passing de "Verordening 
grondwaterbeschermingsgebieden provineie Noord-Brabant" en / of de bovengenoemde Provificidle 
Milieuverordenmg, van kraeht vanaf jUrii 20-04. 

Oppervlaktewater 
Het belangrijkste natuurlijke oppervlaktewater ih het plangebied wordt gevormd door drie beken (zie 
tiguur 4_12): 

De Donge / Dude Leij (Donge aan de noordzijde van de Bredaseweg, Oude Leij ten :zuiden ervafi), 
en bijhorende zijtaken, waaronder de beekJes De Blaak en de Kleine Tilburgse Waterloop, 
De Grote Leij eft de Hultense Leij, met de bijdrage van de Berkeind Loop, 
Warandaloop / KivletsJoop. 

De Oude Leij heeft behalve van de aantakkende watergangen, de bijdragen van de regenwaterstelsels 
van De Blaak en Katsbogte, via het gemaal Roseppad ,. en van het complex Marrahof r Amarant. Suiten 
het plangebied is de bijdrage relevant van de zuiverrngsinstatldtie van Riel, waarvan de capaciteit 
onlangs uitgebreid IS. 
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Flgtltlr 4.1 L OveFtHht oppervt-akteWa!ef (geb-aseerd Op hel Pl ovinc iadl Wdterp!an Noord -Erabant ZOIO 2015 (Ontwerp)) 

Op basis van Europees, provinciaal en waterschapsbeleld heeJt de Donge/Oude Leij de funnies 
'verweven' en 'ecologfsche verbindingszone' gekregen. Teve.riS is aari de beek de deelfunctie 
'beekherste:l' toegekend. Het peil van de Donge/Oude Leij wcrrdt kUITstmafig behe-erd door middel van 
verschiHende stuwen fangs het hele trace. 
De Grote Leij, de Hultense Leij en kleine zijtakjes daarvan zoals de Berkeindloop zorgen voor de 
ontwatering van het westelijk deel van het agransche gebied rond Berkeind en Vossenberg. Door de 
snelle afvoer heeft dtt gebied te kampen met verdroging. Wateraanvoer van elders is niet mogelijk. 
Hierdoor vindt regelmatig peilonderschrtjding plaats. Ten behoeve hiervan zijn meerdere 
conserveringssruwen aanwezig zodat het water zo lang mogeli1k wordt vastgehouden. Aal1' de Grote 
Leij en de Hultense Leij is de functie 'ecologische verbindingszone' toegekend. 
De Warandeloop en de Kivietsioop Iiggen m het noordoosten van het plangebied en zorgen voor de 
ontwatering van de Drassige Odehoek. 
Het overige oppervlaktewater in het plangebied be staat uit een aantal verspreid in het gebied gelegen 
plassen, vijveTs en poelen, waarvan Wijkervoort de grootste is. Deze pI as is ontstaan door 
zandwinning, waardoor de bod em enkele meters diep Jigt. Zijn oppervlakte is ongeveer 165 ha en het 
waterpeil varieett door het int.redend grondwater rond 9,50 + NAP. 
De vijvers hebben met name een landsc.happeHjke functies, maar het water kan ook worden gebru fkt 
voor de beregening van omliggende gazons. Afstroming van hemelwater verfoopt deels direct naar het 
rioo-lstelsel,. deels in de riehring van het beekdal. Zowel het waterkwantiteits- als het 
wat.erkwahteltsbeheer in het ptangebied vaH onder verantwoording van waterschap Brahantse Delta. 

Rioleying 
Benalve het complex Mariahbf - Amaram, oeVindeti :lien binhen het plangebied e.nkele tientaHen 
recreatieobjecten en agrarische bedrijven, sportaccommodaties en perma.nente woningen. De 
permanente afvalwaterproducenten zljn gerioleerd met behulp van drukriolering. Het afvalwate.r 
wordt afgevoerd richting de grenzen van het p langebied, en geloosd op de rloolstefs-eIs van Tilhurg en 
Gilze. AI het afvaJwater stroomt verder onder vrij vervaI af naar de zuiveringinstallat ie. 

De ongezuiverde lozingen binnen het prangebied worden ge 'aneerd, door aansluiten op de rEolering 
of een afdoende alternatief, zoals bijvoorbeeJd een minizuiveringsinstallatie. Binnen he! 
waterwingebied geldt cen lozingsverbod van ongezuiverd afvafwater op oppervlaktewater en / of 
bodem. 
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Hl!t complex Matiahof - Amarant beschikt over een gescheiden stelseL Het vuilwater wordt gezuiverd 
en geloosd op de Oude Leij _ Het regenwater stroomt vrij op de beek, beide In beheer van Amarant. BIJ 
uitbrelding van het complex verwacht de beheerder dat de effectiviteJt van het zuiverproces faait, en 
overweegt de installatie op te heften, en de lazing te realisererr in de riolering van Tilburg_ 

Wa terkwa I itelt 
Sinds 2000 is de Kaoerrichtlijn Water van kracht. Deze Europese richtlijn streeft naar duurzame en 
robuuste watersystemen en is gerichf op zowel oppervlaktewater als grondwater. De Kaderrichtlijn 
gaat uit van het stand·still beginsel vanaf 2000 _ Belangrijke aandachtspunten zijn de ecologische en 
chemische toestand van het grond - en oppervlaktewater, de brongerichte aanpak en het principe 'de 
vervuiler betaalt' . De ecologische doelen v~~r waterlichamen, die in 2009 worden vastgesteld, moeten 
in principe in 2015 gerealiseerd zijfL 
Voor de Bovenloop Dorrge (Oude Leij) heeft Waterschap Brabantse Delta samen met de betreffende 
gemeenten, de provincie Noord-Brabi:\nt, het Rljk, terreinbeheerders en maatschappelijke orgamsaties 
vastgesteld welke inaatregelen kansrijk zijn Voor het behaten van de goede toestand in dit 
waterlichaam. De onderbouwing is opgenomen in de rapportage voor dil stroomgebied_ De 
maatregelen die voor de Bovenloop van de Donge binnert het plangeoied van de tructuurvis ie VanEn 
ZiJfi: 

De hUldige Donge/ Oude leij inrichtefi als een beek mH functie 'verweven', het uitvoeren van 
beekherstel en het opheffen van knelpunten in de vismigratie. Het doel van de functie 'verweven' 
is het in harmonie ontwikkelen van mensgerichte en natuurgerichte doelen voor waterlopen 
(Provillcie Noord'Brabant, 2009); 
De aarrleg van natte ecologische verbindingszones langs de Donge/OUde Lerj, Hultensche Le i] en 
Groote lelj en atHef rartdenbeheer bij deze drie beken_ 

Om de waterkwaliteit te wdarborgen (incluslef doelen uit de Kaderrichtlijn Water) worden door 
Waterschap Brabantse Delta keurkaanen gehanteerd. Uit deze Keurkaarten blijkt dat grote delen van 
het plangebled ziJn aangeduid ais Keurbeschermingsgebied: voornameHjk het grondwaterwingebied, 
de hossen en 'I Wijkermeer (zie figuur 4.13}. 

Figuur 4,13 KeUfoescliermirigsgebieden 
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Op ba-sis van de Kaderrichtlijn Water is voar de Bovenloop Donge als waterkwaliteitsdoel steHing 
'karperachtigen' vastgesteld. 

Conclusies watersysteem/ ·huishouding: 
Door de grondwaterstroming en de optredende kwel langs de beken is in de beekdalen en in de 
Drassige Dnehoek sprake van vrij natte om~tandigheden, hoewel in toenemende mate sprake- is 
van verdroging. 
In het hele plangebied is de besthikbare ontwatertng ruim 1 meter, met uifzondering van de 
beekdalen. 
Het overgrote deel van het plangebfed vatl binnen het gronclwaterbeschermingsgeb ied van het 
waterwingebied Gilzetbaan. 
Het befangrijkste natuurlijke oppe-rvlaktewater wordt gevormd door de Donge/Oude Leij 
(indusief De Blaak), de Hultensche Leij/ Groote Leij en de Wararrdaloop/Kivietsioop, die aile rot 
het stroomgebied Bovenloop Donge behoren. 
In de beken ztjn conserveringsslUwen aanwezig, omciat het pfa.hgebied te kampen heeft met 
verdroging door de sneHe afvoer. Bij het pompstation van Brabant Water is recent een vistrap 
aangeIegd, waardoor de stuw passeerbaar is geworden voor vissen. 
Overig oppervtakte water wordt gevormd door plassen, vijvers en poeien, waarvan het 
Wijckermeer de grootste is. 
De beken, bossen en natuurgebieden hinnen het plangebied vanen binl1en de Kenr van het 
waterschap. 

4.1.3 Biotische laag 
In deze paragraaf wordt de biohsche laag III waord en beeld toegelicht. Achtereenvolgens wordt 
ingegaan op de groenelemenren, de natuurgebieden en verbindingen daartussen en de (bijzond.ere) 
flora en fauna . 

4.1.3,1 Groenelementen 
De groenelementen zijn weergegeven in ftguur 4,14 en betreft de opgaande be-planting, zoals bos, 
bomemiJen, houtsingels, etc. Deze kaart is opgesteld op basis van de topografische kaart (I :25,000, 
Topografische DIenst, 2004) en de luchtfoto. 

Bossen 
Aan oostzijde van de Oude LeiJ is een groat aaneengeslofen boscomplex aanwezig. Dit complex Jig! op 
een dekzandvlakte, dekzandruggen en landduinen. In dit grote boscomplex zijn tangs de Bredaseweg 
en gedeelre ijk iangs de Gilzerbaan relatief grote open rUlmten aanwezig. Langs de Oude Leijl en 
Gilzerbaan zijn kleine open ruimten aanwezlg frecreatiewonrngenr. De Oude Leij vormt ten z ,-,~den van 
de Bredaseweg een abrupte 'harde' gtens van het bos. Over het algemeen is de westzijde van her 
boscomplex abrupt. De oostrand die de overgang vormt naar het stedelijk gebied is in verhoudmg 
rafeliger. De bosrand rondom de heide in de Sijsten is natuurfijk en vormt een 'zachte' overgang. 
In het westen van het plangebied ziJn kleinere, maar oak duidehjk begre-nsde boseenheden aanwezig, 
zoals de Nerhovense bossen, her Blok en het bos Wljkevoort. 
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Figuur 4.14 De groene ~eme nte n in het p rangebied 

Wegbepfanting 
Langs de agrarische, secundaire wegen in het agrarisch gebie-d zljn restanten van wegbeplanting in de 
vorm van bomenrijen aanwezig. Langs de Hultenseweg, de Gilzerbaan, de Rielsebaan (ten zuiden van 
de ASS), de Bredaseweg, de Langenbergsweg en het Bels hjntje is eveneens be-p lanting aanwezig, maar 
dan in de vorm van stevige laanstructmen. 

Agrarisch gebied 
In het agrarisch gebied komt naast de restanten wegbeplanting be-planting, met name voor rond de 
agrarische bedrijven in de vorm van erfbeplantIllg. OpvaHend 1S het relatief open gebied tussen de 
Bleukweg en de Oude Leij. Hier is ook geen bebouwing aanwezrg (met uitzondering van direct langs de 
Bleukweg zeit). Oorspronke tijke houtsingels, heggen en moerasvegetatie zijn door moderniserrng en 
ruitverkaveling vrijwel niet meer aanwezig. Het agrarisch gebied is in gebruik als weiland en akker. 

Kleine landschapselementen 
In natuurgebied de Kaaistoep en het heheersgehied de Drassige Driehoek zijn kleine 
landschapselementen langs perceelgrenzen, greppels en sloten aanweng. Ott tevert een kleinschaHg 
landschapsbeeld op. Deze gebieden kennen een zeer extensief gebruik t.h.v. weHanden en akkers . 

Colfbaan 
Tot slot zijn op de golfba:an solitaire bome-n, boomgroepe-n en bosschag-es aanwe-zig. Deze leveren een 
gemaakt . natuurlijk ' landschap op. 

Conclus ie s 
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Er is een groot contrast tussen het grore aaneengesloten boscomplex in het oosten van het 
plange:bied en de re-stanten van be-planting in het agrarische deeI. 
Het open agrarische gebied en de scnerpe bosrand bij de Oude Leij ten zuiden van de Btedaseweg 
vormen e,en zeer herkenbare overgang. 



De beplanting langs de Hultenseweg is een karakteristiek groenefement in het agrarisch gebied. 
Deze zorgt voor een dUidelijke orH~ntatie in het gehled. Ook de !aanbeptanting fangs de 
Bredaseweg, GHzerhaan en Rielsebaan (ten zuiden van de A58) vormen karakteristieke en 
herkenbare groenelementen. 
De Kaaistoep en de Drassige Driehoek zlJn karakteri stieke kleinsCtla.lige gebieden, die e·en 
contrast vormen met de besloten bossen en het open agrarische gebied. De golfhaan vormt een 
fa.ndschap op Zichzelf door het . gemaakt' natuurlijke karakter. 

4.1.3.2 Nawurgebieden en (potentiele) verbindingen 
In en om het plangebied Itggen diverse grate en kleine natuurgeble:den. Het beleid op verschillende 
niveaus is am deze gebieden met elkaar te verbinden door middel van landschapsecologlsche zones , 
robuuste verbindingen en ecologische verbindingszones. In deze paragraaf wordt op de:ze gebieden en 
verbindingen een toelichting gegeven. Ais eerste wordt mgegaan op de (zeer1 grote natuurgebieden 
buiten het plangebied en de verbindmgen daartussen, te weten de Natura2000-gebiede.n, de daaraan 
gekoppetde Regionale Natuur- en Landschapseenhede.n (RNLE's) en de landschapsecolog.ische 
verbindingen. Vervolgens wordt ingegaan op de ecotogische kerngebieden die hinnen het p~angebie:d 
aanwezig. zijn. Tot slot worden de (potentH~le) verbindingen russen de ecologische kerngebieden van 
Zuidwest toegelicht. Deze toehchting IS gemaakt op bas~s van de notitie Natuuropgaven Zuidwest 
(Grootjans, 2008 opgenomen in Uitgangspunten Structuurvisie Zuidwest 2020 (Dilweg, 2008», het 
NatuurgebJedsplan 'West-Brabant' (Provincie Noord··Brabant, 2007), de Ecologische Kaart THburg 
(Oranjewoud, 1997)0,. de Kadernota Groene Mal (Gemeente Tilburg, 2002). de lnterimstfucruurvisie 
(Provincie Noord-&rabant, 200B) en de gebiedendatabase van het Ministetie van LNY (LNV, 2010). De 
kerngebteden en (potentiele) verbif'ldingen bfnnen het plangebfed zijn in figuur 4 .15 weergegeven. 

Natura2000-gebieden, RNLE's, robuuste verbindingen en landschapsecologische 
verbindingen 
Buiten het plangebied liggen op ruime afstand meerdere grote ecologische kerngebieden, te weten 
Natura2000-gebieden. De dichtstbijzijnde is de Regte HeIde & Riels Laag ten zUideti Van Tilburg. lets 
verder weg Jiggen de Loonse en Drunense DUinen & Leemkwteh. he t Ulvenhoutse Bas, Langstraat en 
Kampina & OisterWijkse Yenhen. Rondom deze Natura2000-gebieden heeft de p-rovlllcie Noord-Brabant 
g.ebleden aangewezen als Regionale Natuur en Landschap-seenheden (zie figuur 1. 3.2)_ Daarin zijn, 
naast de Natura2000-gebieden zelf, begeleid natuurlijke eenheden (aaneengesloten natuur- en 
bosgebieden van tenminste 1.000 ha. ) opg.enomen, zoals Huis ter Heide. Ais buffer zijn rondom deze 
eenheden kleine natuur- en landbouwgebieden op-genomen fn de RN LE's. 
Yanuit divers beleid (zowel op Rijksniveau als op. provinci'aal niveau) wordt ernaar gestreefd deze 
gebieden ecologisch met elkaar te verbinden door middel van (rijks- of provinciale) 'robuuste 
verbindingen ' en ecologische verbindingszones of kleine natuurgebieden. In stedefijke regio's kan de 
ontwikkeHng van verbindingen samengaan met de ontwikkeling van landschapsecologische :lones. Het 
plangebied vO'rmt onderdeel van zo'n landschapseco[ogische zone . DeL.e zone vormt dus een 
belangrijke verbinding tussen de grote natuurgebieden m het noorden van Tilburg (Loonse en 
Drunense Duinen, Huis ter HeIde) en ten zuiden van Tilburg (Regte Heide, Riets Laag). Tevens vormt. 
deze zone ee n belangrijke groene buffer tussen de verstedelijkte gebieden van de stadsregio Tifburg
Breda. 
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Figuur 4 .1 5 Uitsnede uit de kaart van de RUlmtenjke FlOofdstructuur vJ n de Inter imstruc tuurvis fe (de rode. rand geefr de Sradsregio Tflburg
Bre.da wee r, de groene pfj fen de Landschapsecologische zones en de donkergroene IfJnen de R<':9ionale N<lfU ur- en Landschapseenhecfen) 
(p"rovincie Noord-Bra~ant, 20(8). 

Ecologische kerngebieden 
In tabel 4_1 zijn de verschHlende (kern)natuurgebieden weergegeven, die binnen het plangebied en net 
daarbuiten Iiggen_ Tevens is opgenomen welke natuurdoeltypen er worden nagestreefd_ Deze 
natuurdoeltypen geven met name de potentie van de gebieden weer_ Tussen d it- natuurdoeltype en he! 
daadwerkeIijk aanwezige natuurtype kan dan ook verschil zitten_ 

Tabel 4.1. Ecologische keIngebieden in Zuidwest 
• Hoewel het p1angebied aan de noordzUde door de sponrlij n Breda Tilburg. wordt beg rensd', z ij'n de f) rijHanen, het Blok, her Reeshofbos 
en tier Wandelbos wei meeg enomen in de beschrijvtngen . Deze g.ebleden hebben nameliJk ee" ecologi K he samenhang met de bos- elF 
naruurgebieden m de rest van het plange.bied_ 

tila ~m NatuurdoelivPeD 

He! Blok * Bos met verhoo ~de natu tlrwaarde , Poel 

Landgoederenzane ' 80S met verhoagde natuu rwa-arde, mu·ltifunctioneel bos ,. droge' heide, rlatte 

heid~_..E2el 

Drilflanen' Bos n:t e~ ve-rhoaade n_a.!l!uFwaude . bloemri ik !'ra-s!and . Poe l 

Reeshofbos * Bos met verhoo~de natuu rwaarde , multtlunclianeel bas 

_ Qude Warande * Multifunctioneel bas 

So.s Wijkevoort MLl!t if!!DQLQne.e) bas !<raglandbeek 

Wi ' ckermeer Soar lenrl 'k warer s lruwee l. mu lt i(un'ctioneel bos 

Bas TWM Bos mer verhoogde natu urwola rde, struweel.. bloemrijk grasland, hefschraal 

J!.r:a~land,. soonenri 'k water 

De Silsten Bas met verh qQJ£de natuurwaarde dro" e heide stu ifzal'ld 

Ka'al s toep Droge nelde, voch-tigt' he-ide, moeras, akker, bloemrijk gras!and, helsch-raa , 

gras-land voehtig schraal l!rasland 

De in de tabel genaemde natuurdaeltypen bas met verhoogde natuurwaarde en multifunctioneel bos 
bevatten in de huidige situatie verschillende bostypen. Met uitzondertng van beukenbos en 
wfntereiken-beukenbos, betreft het bostypen van droge tot vochtige, zure tot zwak zure, voedseIarme 
tot matig voedselr iJke, kaJkarme zand- en Iemige zandgrond, te weten naaldb-os, gemengd bos, 
beukenbo!> eikenbos en berken·zomereikenbos. Wintereiken-beukenbos kornt voor op droge tot 
vochtige, tamelijk voedselarme, zure tot zwak zure, Jemige zandgronden en komt binnen het 
plangebied aileen voor III het leijbos en in Koalhoven. B-eukenbos komt voor op droge, tamelijk 
voedselarme, zure tot zwak zure, zand - en lemige zandgronden en is binnen her plangebied aileen 
aanwezig in de Oude Warande. 
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NaHst wmterelken"beukenbos en beukenbbS zij n natuurdoeltypen als 5tuifzand, droge en vochtige 
heide, heischtaal grasland, vochtig schraalgrasland en (rese rvaats)akker de meer kritische of 
bijzondere natuurdoeltypen binnen het plangebied . 

• 

• 
F1gu..,r 4. F6 tcologische (kem)gebieder'l met nage~treefde naruu rtloeltypen en (potentii! le) ve rbindingen (tyron ondergrond: Provl ncie Noord· 
Bra bant) 

(PotentH~le) verbindingen 
Om u itwisseling tussen populaHes van dieren- en plantensoorten mogelijk te maken dtenen deze 
kerngebieden met elkaar en met kerngebieden buffen het plangebied in verbtnding te staan. VOOF een 
gaed functionerende ecofogische structuur zijn in het plangebied zes (potentiele) verbrndingen te 
benoe-men. Dric hiervan berreffen de bestaande beken, te weten de Oude Leij (en ten noorden van de
Bredaseweg de Donge), de Grote Leij en de Huttensche Leij. De andere verbindingen zijn vochtig tot 
droog. In tabel 4.2 zijn de (pote-ntieie} verbindingen, het type verbindingen en de mate van realisatie 
weergege-ven. 

Tabel 4.2 (Porentie~ .. !!~.Lq,q!sch <'! v<'!rb 'nd lnge.n In Zu ldwest 

Verbind int;sz:one T"p~ Mate van realisalie 

Dude LeiJ (Dang e) Nat Grotendeel, nog nie! gereaHseerd (wei 

ten noorden van de Gilzerbaan teF 

hoogte_y an de golfbaan ) 

Groote Lei ; Na,t Niet 

Hu!tensche Le l l Nat Niet 

Het Blo'" - Waterwin l:tebied Vochti i; . droo il Niet 

Drassige Driehoek Vochti r< - droos Nit ! 

Prise Ii ' Eau Yoc htl -' - d roo& Ge he_e)..2er.ea,liseerd binnen d<'! solfba.1!lL 

Het Blok . Hultensche leij Vochtig . droog Binnenko rt gerea ilsee rd in het kader van 

het m olec! NoordWest!anRent 

De verbindingen moe ten geschikt zijn als trekroute, tijdelljke verblijfplaats en leef- en 
voortplanHngsgebied vOor de soorten van de natuurgebieden, d ie ze met elkaar (moeten) verbinden. 
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V~~r de verbmdingen die in het provinClale beleid zijn opgel1omen heeft de provincie Noord-Brabant 
doe]soorten vastgesteld (Dierlst Landehjk Gebied Noord-Brabant, z.j.). De doelsoorten voor de natte 
verbindingen zijn soorten van natte err vochtige omstandigheden. Dit zl]n amflbieen als 
kamsalamander en groene kikker, dagvhnders (bont dikkopje), libeHen. ruigte· en struweelvage:ls en 
Kleine zoogdieren (bunzing). Daarnaast is de verbinding van Oude Leij (de Donge) ook bedoeh voor de 
functie verweven (voorheen functie viswater), dat wi! zeggen vissen (Provinde Noord~Brabant, 2009). 
De doelsoorten voar de vocht lge tot droge verbindH1g-el1' zijn naasr de eerder genoemde sootten van 
nCltte omstandigheden ook sDorten Van droge omstandigheden. Soorten van droge omstandigheden 
zijn dagvlinders, sprinkhanen, reptielen (levendbarende hagedis), struweelvogels (geeIgors) en kleine 
zoogdieren (eger, wezel en muizensoorten). 

Daarnaast zijn in het aaneengesloten gebied van de Drijflanen, landgoederenzone, bosgebied TWM, de 
Sijsten en de Kaaistoep verbmdende structurel1 aan re Wijzen (1<0015tr-a et aL, 2004). He! betreft 
verbindingen Voor soorten van open en haHopen landschap, zoals dagvHnders, sprinkhanen, ruigte 
en struweelvogets. In figuur 4.17 en taber 43 zlJn de (potentiele) verbindende structuren in het 
bosgebied weergegeven. 

Flguur 4. J 7: (Potentlele) verbtndende' st ructuren In basgebi'ed (bron ~ Uitgdngs punten en ambitfeniveau Structuurvtsie Zuidw'est 202'0," 
Vastgest eld door College d,d, 16 T 2 2008) 

Tab-el 4,3 (Potentiele) ver b- indende structuren in b-osgeb-ied 

Inferne verbindin \fszone TYPe Mate van reali,salie 

BOs Pad Rees bJ:lfhQ£ Droo & Nte 

Bels Li'n tte Droog NEet 

Gil Zerbiian Droo,g met 

Bosrand Kaaistoe"p Droo 1! Nfet 

Knelpunten 
Knelpunten van de huidige natuurgebieden en (poten tiele} verbindmgen zijn (onder andere gebaseerd 
op Koolstra et at, 20(4): 

Beperkte kwafiteit of bedreiging/vermindering van de kwaliteit van de gestelde natuurdoeltypen 
door verdroging" vermesting, verzuring en verstoring (waaronder recreatie, gelutd en verlichting} 
van natuurgebleden; 
Aanwezigheid van veel hekwerken In met name he"t bosgebied van de TWM; 
Infrastructurele barrieres. 

De infrastructure-Ie barrH~res zijn in onderstaande figuur en tabel weergegeven. 
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Grootjarrs,_ 2008- In Dllweg, 2008) 

Tabel4 4 Ecologische kne-Ipunterl ats gevolgc van Ir.fra,truttuur in he! plangebied 

KtlelplfOI Infrastr~(tUlfr 

Spoorlijn Breda Tilburg 

II Bredaseweg 

III Bu-rg.erneester Baron van Voorst to{ Voorstweg (parallel aan spoor) 

IV Spoo rllJn Breda·THburg 

v Bredaseweg 

VI Bredaseweg 

VII Bredaseweg 

Vfll Gil zerbaan 

lX Gilzerbaan 

x AS8 

Xl AS8 

Naast de bovengenoemde knelpunten is melding gedaan van veel verkeersslachtoffers onder fauna 
(met name reeen) op de Gilzerbaan (mondelinge mededeling Dhr. van Nunen, 2009). (Nag) niet 
dUldellJk IS am welke plekken het precies g.aat. Hier wordt onderzoek nJar gedaan. 

ConcJusles 
Het plangebied is onderdeel van de landschapsecologische zone tussen de Regionale Natuur- en 
Landschapseenheden van de Loonse en Drunense Oumen en de Regte Heide / Riels laag. Deze 
zone vormt een groene buffer russen het stedeHjke weefsel van de stadsregia Tilburg-Breda, 
Binnen het plangebied :lijn felatie.f veer en aaneengesloten kerngeb-ieden aanwezig. 
Binnen deze kerngebieden vormen wintere iken-beukenbos, beukenbos, sruffzand, droge en 
vochti-ge heide, heischraal grasland en vochtig schraalgrasland en (re:servaats)akker de meer 
kritisch-e of blj :wndere natuurdoeltypen. Met uitzondering van de bos-typen zijn deze 
natuurdoeltypen te vinden fn de kerngebieden de Sijsten en de Kaaistoep. 
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Knelpunten in de ecologische strllcttiur worden gevormd door de beperkte kwaliteH of 
bedreiging/vermindering van de kwaHteit van de gestelde natuurdoeltypen door verdroging, 
vermesting. ver:iuring en verstonng (waaronder recreatie. geluid en verhchting) van 
natuurgebieden. de beperkte realisatie van de verbindingen. de aanwezigheid van veel hekwerke n 
in met name het bosgebied van de TWM en de aanwezigheid van tnfrastructurele barrieres. 

4.1.3.3 (Bijzondere) flora en fauna 
Om inzicht te krijgen in de aanwezige flora en fauna in het plangebied zijn diverse bronnen 
geraadpleegd. Allereersr zijn gegevens van diverse natuurwaardenonderzoeken die in opdracht van de 
g.emeente Tilburg en Waterschap Brabantse Delta in het plangebied zijn Ui{gevoerd geraadpleegd (EAC, 
2002a en b, 2003a tim f, 2004a tim d, 2005a tim d, 2006a tim d, 2008a ti m d, 2009; Koolstra et. ai., 
2004; Hop. 2009). Daarnaast Zijn diverse Literatuurbronnen geraadpleegd, zoals beschermtngsp lannen 
voor specifieke doelsoorten (Van Eekelen et. al.. 2007: Smit et. aL. 2007; Twisk & Limpens. 2006), 
soortatlassen (Van Delft, 2005), vers-preidingsonderzoeken (DorenbosE;.h et. aI., 200B; Herder et, al.. 
2009', Kranenbarg, 2009) en de verslagen van de natuurstudie in de Kaaistoep (KNNV, 1999. 2000; Van 
de Wie! (eimed.), 2000, 2002 , 2004 ; Van Wielink (eindred.), 2005, 2006, 2007; Van Wielink & Cramer, 
2009). Deze gegevens zijn op sommige plaatsen aangevuld met waarnemingen van 
WWW.waarncmJOi.nI. Opbasisvandebeschikbaregegevens.dein het pfangebied aanwezige ecotopen 
en de ecologle van de SO orten is een inschattmg gemaakt van het voorkOlllen van en het gebruik van 
het gebied door flora en fauna. Hierblj is met name gekeken naar de soorten van categorie 2 
{beschermde soorte»} en categorre :) (streng beschermd} van de Flora- en faunawet en waar nodig de 
Rode Lijst-soorten. In figuur 1.3-.& zijn de belangriJke gebieden met bijzondere tlota en fauna in het 
plangebled weergegeven. fn anderstaa.nde rekst wordt per soortgroep ingegaan op de aanwezige 
(streng) beSCnerrhde soorten in het plangebied . 

• 

Figuur 4. 1 8 BelarrgriJke gebleaen met bfj Zondere flor" en fauna in het plangeb ted 
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Vaatplanten 
Bij de beschrijvtng van de beschermde vaatplanten In he{ plangebied zijn de plantensoorten in 
plantengroepen geplaatst, te weten waterer! en moerassen, natte graslanden, droge graslanden, heiden 
en heischrale graslanden, ruigten en akkers en bassen en struwelen, De planten in het plangelJied zijil 
III beeld gebracht op basis van de diverse onderzoeken die III opdrac l1 t Van de geme.efite THburg zijn 

uitgevoerd (EAC, 2002a tim 2009, Koolstra et.al., 2004) en de natuurstud ie van de KNNV in de 
Kaalstoep (KNNV, 1999 en 2000; Van de Wiel , 2000, 2002 en 2004; Van Wielink, 2005 tim 2007 en 
2009). 

Op basis van deze gegevens LUn in tabel 4.5 de plarrtengroepen en plantensoorten genoemd die 
(mogelijk) in het plangebied voorkomen. Aangezien slechts een beperkt aamal krachtens de Flora· en 
faunawet beschermde soortel1 aanwezig zljn, Zijll per plantengroep ook de meer bijzondere soarten in 
de tabel opgenomeli. 

Tabel 4.5 Nederlandse plantensoorten per groep en hun voorkome'n iri (de omgevi~g van) het plangebred (ffn = algemene soort van' de 
~ Iora· enfaunawel, ffL '" be,chermde soUrt, ff3 - streng beschermde soort; GE = ge\i6e/fge 500rf van de Rode Lijst, KW _. kwetsbare soa n , 
liE = bedreigde soort; zonder vermelding = Il'rirrder algemerle tor :>eld"ta me soort) 

Planten !!roe J) Nederlandse naam LocaHe in en om rf l an lr!'.\l'!.~(!. lI(!rWllzJr!1I 

Wa'leren: en moera%etl Dr1jvende waterweegbree (fE). Graslanden tangs sloten en t.AC, 2006a en b, KNNV, 

vlottende bies (KW). moeras· poelen Slaak West, Kaal 1999, 2000; Van de Wie!, 

herts hoOl (I(W), witte watet· stoep; Ouae Le!j ten zuiden 2000, 2002, 2004; Van 

ranonkel (BEl, waterpostelei rr, van A'58. Wielink, 200S tim 2007, 

veels te ngelige waterb,es, haak· 2009 . 

slerre rriuoos, duizendknoop· 

fontelfi]{rold, pllvaren, gesteeld 

glasKroos, geeJgraene zegge. 

Veelslengelige waterbies 

Wa terpostele in Natte plek in Het Blok EAC, 2002a en b 

Wilde gagel (ffZ), vlottende bles Melkvm Drijf[anen EAC, 2003d 

(KW), moerashertshooi (KW), Sioten zuidoosr·zlJde va n EAC, 20031> 

teer glltchelhe ii (KW), teer Drassl'ge' Driehoek 

vederkmid (BE!. duizend 

knoopfonle inkiruid 

Waterdrfeblad (ff2j 

Snavelzegge, veldrus , ho lpijp, Nieuwe arm Oude' LelJ V" n Wiefink, 2009 

waterviolier, moeraszegge, Slaten langs Donge I Dude EAC, 200t::! en k:t, 2003(, 

Ilveerijige £egge Leij, Hrrlrensche Lelj, GrOte 2004a, ZOU5c 

Le ij; naHe plekken bos Wij· 

kevoort , ~L~m Zwi ts ed dnd 

He iden, he fsch rale Kleine zonnedauw «((2) , Langs wate rp lasjes in het E1<C, 2002a en IT, 20031' , 

graslanden en pLOnierplanten moeraswoffs klauYv Blok, nalte laagten Blaak·Wes! 2006b, KNNV, 1999 , 

op voch tige 101 natte, en poelen Kaa istoe p 2000; Van de W1el, 2000, 

voedselarme bod ems Bleekgele droogbloem Langs poelen KaalStoep en 2002,2004; Van W\elmk, 

RJaak·West 200S.t@ 2007 2009 l. 

NaUe graslanden Grote pimpernel Bermen Bredaseweg EAC, 2002a en b, 2003d, 

Veld.rus, ech.te koekoeksbloem. Langs s loten ell grasachtige ZOOlC 
kanlen Hultensche Le rj, 

s lolen en M.e\kv·en Drllfiline rl 
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Vervolg ("bel 4.5 lIIederldhd·se plantensaorten per gmep en hun vaorkomen in (de omgevlng van) het plangebled (ffl ~ algeme.ne saort van· 
de Flora- en faunawet. ff2 - beschermde sDort. ff3 ~ streng beschermde soortl; GE ~ gevoelige soort van de Rode LijH. KW - kwe:t>Dar~ 

soort. BE ~ bedreigde soorr; zonder ve.melding - minder afgemene tot le tdzame soon) 

PlanterHlroe p Nederfandse naam Locatie in en am P1an.gebied verwilzin!! 

Heiden en heischrale Klein warkruJd (KW). dwergvill be 5ijs!en EAe. 200se; Van de Wi~l, 

grasla:nden op droge , kruid (CE}, gTOl'ldsrer (GE). bor- 2002; Van Wielink, 2007, 

voedselafme badem stelgras (CE), Iiggende vleugel- 2009 

tjesbluem 'KW}, hondsvlOo[tje 

(GE) 

Hondsvioaltje [GE), dwergvl lt- Berm fietspad Iloordzijde Van de Wiel, 2000 

kruid (GE) Gilz:erb-a:an en pampstallon. 

Echt dUJundguldenkrUid , Bos de Blaak nabi] Oude Leij Van Wiehnk, 2005 

dwergvHtkruid (GE) 

Dwergviftkrufd (GEl Wesrzijde Oude l ei} bf} vls- EAC. 2002a en b, 2003c 

Ira p, Nerhovens{! bossen I 

vU e~basi~ hel Blok 

Droge gtasl.1nden Grasklokje (ff I) Drijflanen EAC, 200JEi 

Sikkelklaver Berm Bels [ijntj e ten widen EAC. 2006a 

van AS S 

Droge tOI \lochHge migten en Cere ganzenbloem, koren- In weg.bermen e n g-reppel- EAC. 20(}2a en b,· 200J c, 

a:kk~rs bl oem, bleke klaproos, akker- kanten He ikant, Berkeind . 200Sc 

ve rgee l mil nietje, driekleu rig Wijkevoort , vl·strap in Oude 

vloolt re Led 

Struwelen en bossen Koningsvaren (ffl) Bosje westzlJde Donge tn- EAe, 2"004 a; Van de Wiel , 

Kool hoven.. Leijpoel (n.oord- 2002, 2004; Van Wlelink, 

zljde Glizerbaan), plagveld 2006. 

Sij slen 

Brede wespenorchis (ff]) Bos oostz ijde Drifllanen. EAC. 2002a en b, 2003b 

vltegbas is Gllze-Rijen, land- en d, 2005b en d; Van de 

goederenzone, bosse n rond- WIel.2000. 

om D ss ige Dr1ehoek, Vor 

ste t b"os 

Dennenorclns (ff2, GE) Schaapsgoor Van Wielink, 200" LOO9 

DubbeHoof (GE) Het BIok, land'goederenzon e EAC, 2"002a en b,. 200Sb 

BosdrooglJloem (CE) Drij llanen, Kaaisloep EAC, 20 03b; Van Wlelink, 

200 5 . 2009 

Wateren en moerassen 
Planten van wateren en moerassen zijn binnen het plangebied te vmden in en langs de diverse be-ken, 
de poe len, waterplassen, sloten en greppels in het Blok, langs de Oude Leij, in de Kaaistoep, in Blaak
West en de Drassige Driehoek. Met name de Kaaistoep en Blaak-West zijn met vele poelen, sloten, 
greppels en moerass-Ige laagten belangrijke geb teden. Hier komen zowe:! (sHeng beschermde sooTten 
als Rode Lijstsoorten v~~r, te wetell drijvende waterweegbree (categ.orie 3), moerashertshoai 
(kwetsbare SOOTt),. witte waterranonkel (bedreigde soort), vloHende bies (kwetsbare soon) (.EAC, 
2006b: KNNV f 1999,2000; Van de Wid, 2000,2002,2004; Van WieHnk, 2005 tim 2007,2"009), Ook de 
nieuwe poelen langs de Oude Leij en het Eels hjntje ten Zuiden van de ASS ontwikkelen zich goed met 
zompzegge, du izendknoopfonteinkruid en moerashertshooi (EA(, 2006a}.· Daarnaast komen ook veel 
andere zeldzame tot minder algemene soorten van wateren en moerassen in de Kaaistoep en Bla.ak
West voor, zoals pilvaren, waterposteletn, veelstengelige warerhies·, vlottende hi.es, geelgroene zegge, 
dUlzendknoopfonte inkruid , ges teeld glaskroos en haaksterrenkroos (EA(, 2006b. KNNV, 1999. 2000; 
Van de Wiel , 2000, 2002, 2004; Van Wielink, 2005 tim 200 i , 2009)_ Veefstengelige waterbies werd ook 
aangetroffen tn de buurt van een poel in het Siok (EAC, 2002a en b) en waterpostelein kwam in 2003 
voor in het Melkven In de Drijflanen (EAC, 2003d). 
In de sloten aan de zuidoostzijde van de Dr3ssige Driehoek kwamen in 2003 wilde gageJ (categorfe 2), 
vlouende bies (kwetsbare soort). moerashertshooi (kwetsbare ~:;OOrt), feer guichetheil (kwetsbare 
soort) en teer vederkrUid (bedretgde soort) voor. Ook kwam in dat jaar het meer zeldzame 
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duizendknoopfonte:inkruid daar voar (EAC, 2003b). Of de genoemde soorten hier nog steeds
voorkomefi is l1iet dUidelijk. 
In en langs de Oude Leij, Hultensche Le ij en Groote Leij komen met name algemene planten van 
wateren en moerassen v~~r. Een uitzonderfng hierop vormt eell nieuwe arm van de Gude LeiJ ten 
noor'den Van de GHzerbaan waar waterdrieblad (categorie Z), is aange:troffen (Van Wlelink, 2009). Wei 
komen In en langs sloten en plassen in de beekdalen, natH' laagtell zoag de Drassige Driehoek, in 
Klein Zwitserland, langs het Wijckermeer en op f1<ltte plekken in het bos van Wijckevoort somten voor 
die duiden op de roevoer van kwelwater . Dit zijn soorten als moeraszegge. waterviolier. snavelz.egge, 
veldrus, holpijp en tweerijige zegge (EAC, 2002a en b, 2003c. 2004a, 200Sc). 

- ~ 

FIguur 4.19 Bijzond'e re planten van wateren en moe ra'5erl (b fa:uwe Hjn ~ belangrljke gebleden, donkerblauwe s t ip - wHae gage l, 
II chtblauwe slip '" drijve nde waterweeg bree. rode slip - waterdrle bfad) 

Heiden, heischrale graslanden en pionierplanten op vochtige tot natte, voedselarme badems 
Deze plantengroep heeft een overlap naar dezelfde groep maar dan in drogere situatles. Van deze 
plantengroep op vocht.ige tot natte bodems zijn de meest bijzondere soorten die binnen het 
plangebied voorkomen kleine zonnedauw en moeraswolfsklauw. Kleine zonnedauw is beschermd 
volgens de Flora- en faunawet , categone 2 overige soonen, en is te vinden langs waterplasjes in het 
Hlok (EAC, Z002a en 2002b). Samen met moeraswolfsklauw is kleine zonnedauw smcis vele jaren 
eveneens te vinden tangs d iverse poelen in de Kaaistoep (KNNV, meerdere jaren). Moeraswolfsklauw 
en ook kleine zonnedauw zijn opgenomen op de Rode Lijst als kwetsbare soort. Naast bovengenoemcle 
soorten wordt ook door zowel Ecologisch Adviesbureau Cools als het KNNV in meerdere jaren melding 
gemaakt van de aal1wezigheid van bleekgele droogbfoem. Deze soort kornt met name in her 
natuurgebled de Blaak-West (Kaaistoep) voor (!CAC, 2006b; KNNV, 1999,2000; Van de Wid, 2000, 
2002,2004: Van Wielink, 2004, tim 2007, 20·09). 
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Aiel ;t;; . • 
Figuur 4.LO Bljzondere pia men van heiden, hei schrdle graslanden en pion ierpl'a·nlen op vocntige m t. Mtte, voedsel a-rme bodem (zwart" lijn 
- belangrijKE' gebieden, zwarte Slip -kleine zonnedauW) 

Natte graslanden 
Naasr de heiden, heischrale g-raslanden en plonier-vegetaties op vochUge tol natte bodems, komen 
biunen het plangebied (meer algemene) natte graslanden voar. Deze zijn te vinden op diverse plekken, 
maar met name tn de Kaaistoep, op enkele p!ekken III de Drtjflanen, langs grasrUke slootkanten van 
de Hultensche Leij en graSri jke bermen Van de Bredaseweg. Het betre.ffen ec.hter geen uitzonderiijke 
soorten, met uitzondering van de grate plmpe:rnef, die in 20'02 is aangetroffen in de bermen van de 
Bredaseweg (EAC, 2O'O'2a en b). Oak in deze groep zijn kwelindicatoren waargenomen, zoals veldrus en 
echte koekoeksbloem langs de be ken en sloten in de bee kdalen en sloter! en het Melkven in de 
Drijflanen (EAC, 2.o02a en b, 2003d en 200Sc). 
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Heiden en heisch-rale gyaslanden ot'drage. voedselarme bodems 
Soorten Van heiden en heischralec graslanden van droge. voedselarme bodems komen binnen het 
plangebled met name voor op open plekken In het BIok, in natuurgebied de SiJsten. In het bos de 
Blaak nabij de Oude Leij en in de berm van het fietspad ten noorden van de Gilzerbaan bij het 
pompstation. 
Met name natuurgebied de Sijsten herbergt vele bfjLondere soorten, zoals klein warkrufd (kwetsbare 
soort), dwergviltkruid (gevoelige soort), grondster (gevoelige Soortf. borstelgras (gevoelige soorH, 
liggende vleugeltjesbloem (kwetsbare soort) en hondsvioo]tje (gevoelige soort) (EAC, 2003c en e; Van 
de Wiel. 2000, 2002, 2004; Van Wielink. 2007. 2009). Dwergvlltkruid is eveneens aangetroffen in het 
Blok, de Nerhovense bosse-n en de vliegbasis GHze-RijeJi (juIst buttelt het plangebied) en aan de 
westzijde van de Oude Leij hi] de vi5trap (£Ae, 2002a en b, 2003c). Tevens is dwergv iltkruid samen 
met hondsviooltje in de berm van het fietspad ten Doorden van de GilLerbaan en her pomp-station 
aangetroffen (Van de Wiel, 2000) en samen met de vri j zeldzame soort echt dutzendguldenkruid in het 
bot> de Blaak nabij de Oude Lelj (Van Wielink, ZOOS} 
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Figuur 4.22 Bijzondere planten van heiden err he:i~chr·al~ graslanden op" dnIge, voedseldrme bodem (paarse IU n = be-langFljke gebieden} 

Droge graslcmden 
Naas[ de drog.e varian t van de heiden, neisenrale graslanden err pioniervegetaties op drdge bodems, 
komen in het pia.ngeDled ap diverse plaatsen drage graslandvegetaties voor . Deze zijn met name te 
vinden aan de wes tzijde van het Wijckermeer, in de Drijflahen en in de bermen van wegen en paden. 
De enige volgens de Flora" en faunawet bescheTmde soort die. bekend is in het plangebied is het 
grasklakje. Deze SOOTt L aangetroffen in de Drijflanen (EAC, 2003d}. Een soort, die niet besthermd is, 
maar die weI vrij zeldzaam is , is de sikkelklave r. Deze soort is" aangetroffert in de berm van het Bels 
Lijntje ten zuiden van de A S8 (EAC, 2006a). 
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Flguur 4.23 BlJzondere planten van droge graslanden (gele !fj n ~ l1elangri} ke gebleden , gele: srlp = graskkj)(je) 

Droge tot vochtige ruigren en akkers 
Uit de beschikbare gegevens kOffit octal" \loren dat van deze plafifengroep- bmnen het plangehied aileen 
de algeitleoere SQorten aahwe~ig ziJn. zoals gele ganzenbloem, korenbloem. bleke klaproos. 
akkervergeet·mij·nietje en driekleurig viooltje. Deze soorten komen vo-or in wegbermen en 
greppelkanten In het agrarische gebied rand WiJkevoort, Heikant en Berkeind (EAC. 2002a en b, 
200Sc). Het driekleurig viooltje en de korenbloem zljn oak aangetroffen bij de vi s trap in de Oude Leij 
(200 3c). Het is zeker niet uitgesloten dat algemene soorten van droge tot vochtige ruigten en akkers 
oak in andere delen van het plangebied voorkomen. 
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Flguur 4.24 BIJ7.ondere planren van droge tot vochtige rufgten enl akkers (brulne lijn - belangrij ke' gebfeden) 

Struwelen en bossen 
In het plangebied komen vee) bDssen vDDr en daarmee ook vee) vetschiHeride plantensoorten die 
kenmerkend zijn voor bOssen en struwelen. Vit de beschikbacre gegevens kamt naar voren dat binnen 
deze p)antengroep drie beschermde soorten in het plangebied voorkomen. Dit zijn koningsvaren 
(algemene soart), brede wespenorchis (algemene soort) en dennenorchis (beschermde soort, gevoelige 
soort). De koningsvaren is aangetroffen in het bosje tangs de Donge in Koolhoven (EAC 2004a), in het 
plagveld in de Sljsten (Van Wielink, 2006) en met veel exemplaren bij elkaar tangs de Leijpoel (ten 
noorden van de Gilzerbaan) (Van de Wiel, 2002, 2004). Of de soort nog up deze laatste locatie 
vDorkCimt is niet bekend. 
Brede wespenorchis is in het pleistoceen district algemeen, hetgeen oak btijkt uit de vele vmdplaatsen 
binnen (en net bui.ten) het ptangebied, wals in de Drijflanen (EA:C, 2003d), de vliegbasis GHze ·Rijen 
(EAe. 200a en b), de Iandgoederenzone (EAC, 2005b), Amaranr (EAe. 2005d) de bossen rondom de 
Df"assige Oriehoek (EAC, 2003b en het Vorsterbos (Van de Wiel, lOaO). Gezien de beperkte gegevens 
van het bosgebied ten DOS ten van de Dude leij kan gesteld worden dat er meer groeiplaatsen van de 
brede wespenorchis aanwezig zuHen zijn. 
De meest bljzondere plantensoDrt van bossen en struwelen is: de dennenorchls. Deze· SODrt is zeer 
zeldzaam in het Kempens district en is binnen het plangebied al fang bekend van het Schaapsgoor 
(mi.nimaal vanaf 2(02) (Van Wielink, ZOOS, 2009). Het gaat hierbh weI maar om enkele exemplaren. 
Naast de bovengenoemde soorten die beschermd zijn vofgens d.e FIDra - en faunawet Lijn bmnen het 
prangebied dubbelloof en bosdroogblCiem (beide gevoellge soorten) de meeT bijzondere 
ptantensoorten van bossen en struwelen. DubbeHoof is een vrij atgemene soort ; ondanks dat deze 
SDort op de Rode Lijst staat en; is aangetroffen in het !Hok (EAC, 200Za: en bY en de iandgoederenLone 
(EAC, 2005b). Bosdroogbloem is vrij zeldzaam en is bekend van de Drijflanen (EA(, 2003b) en de 
Kaaistoep (Van WieIink, 2005, 2€"J09). 
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Figuur 4.25 BiJzorrdere planten van" bo §~"n en srruwelM (gFOefle lijn = lH!langnjke gebiedert, groene sfip = brede we:spenorchis, groene 
drieMek a konir'lgsvaren, gFOene ru it - dennenorchis) 

COrtC/l1stes 
Uit de gegevens komt naar voren dat er 8 soorten voorkomen die heschermd zijn volgens de 
Flora- en faunawet en 13 soorten d le LIJn opgenomen op de Rode Lijst; 
De meest~ beschermde en bfjzondere Soorten komen voor in de natuurgebleden zoals de 
Kaaistoep, Blaak-West. de SiJsten. het Schaapsgoor, het Blok. langs de Oude Leij/ Donge en in de 
diverse bosgebieden; 
In de natte gebleden en In de sloten in het agrarische geb ied komen kwelittdicatoren v~~r. 
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Vissen 
De vissen in het plangebied zijn beperkt tot de beken (Donge/ Oude Leij, Groote leU en Hultensche 
letj) en de poe len en vennen. De meeste (gedetailleerdef waarnemingsgegevens over vissen zijn 
voorhandig Voar de Donge/ Oude Leij en <-ljn afkomstig van visstandbemonstenng in 200'8 van 
Waterschap Brabantse Delta (Hop, 200B) en diverse bemonsteringen door de KNNY Van de Oude Leij in 
natuurgebied de Kaaistoep (KNNY, diverse jaren). De Gmote lelJ en de Hultensche Leij zijn in 2002-
200 3 (in gezamenlijk onderzoek Il<1at amfibieen) onderzocht in het kader van een jaarrond onderzoek 
(EAC, 2002a en b). De Hultensche Leij is daamaast oJ} dezeffde wiJZe in 200 5" nogmaals onderzocht 
(EA(, 200Sc). Het Wijckermeer IS In zij.n geheel niet onderzocht. Deze gegevens zijn aangevuld met 
(km-hok)gegevens van het verspreidingsonderzoek vissen uitgevoerd door het RAYON (Kranenbarg et. 
ai., 2009) en gegevens van www.waarneming.nI. Delaatste gegevens betrof met name waarnemingen 
van medewerkers van Waterschap Brabanrse Delta. 

Op basi s van deze gegevens zijn in tabel 4.6 de vissen genoemd die (moge lijk) in het plangebied 
voorkomen en die tevens beschermd tijn kraehterrs de Flora- en faunawet. Ook i~ aangegeven hoe hun 
leefgebied er gIohaal uitziet. 

Tabel 4. 6 Nederlhrid se v issoorten, hun besc n-erming krachte ns de Flora· en raunawet e"n hun voorKomen In (de omgeving· val'l)- het 
plangebied. 

TabeJ Nederlandse naafl1 Wetenschappe lijke leefgebied i\anwezlgneid in fomgeving van.) 

l'Iaam plan "ebl,ed 

2 lIermpje Noemachelfus Ond iepe. langzaam Ja, in Donge I Oude l eij 

barbatulus stromende beken met ste.nige 

bodem 

2 Kleine (obitls taema Sloten,. beekj es, meren met Zeer waarschfJriUjk niet, ladtste 

modderkJ u Wer modder O D de bodem waarnemin g in 1996 

Op de overige vissoorten die krachtens de Flora- en faunawet zijn beschermd wordt niet ingegaan, 
aangezien deze zeer waarschijnlijk tot zeker niet aanwezig zij n in het plangebied, geLien hun 
verspreidingsgebied in Nededand e·n/of de afwezigheid van gesehlkt biotoop. Et wordt nog wei kort 
ingegaan op opmerkelijke zaken omtrent avenge soorterr. 

Be:rmpje 
He! bermpJe is een redelijk algemene soort in oostelt}k Nederfand en gebonden aan de hogere 
zandgronden (Kranenbarg et. aL, 2009). Van de soort zijn in het plat:!gebled sinds 1997 gegevens 
bekend en is de soon aangetroffen in de Donge , de Oude Leij en in een zijtak daarvan. Hoewel de 
soort niet aangetroffen IS In de Oude Leij ten zuiden van de A58, mag verwacht worden dat hij ook 
hier voorkomt. ua de gegevens kornt naar voren da t de laatste jaret:! meer exemplaren worden 
gevangen tijdens onderzoek. Yerwachr mag worden dat het aantal e·xemplaren veTder toe zal ne.men, 
omdat in 2008/2009 de Oude Leij t ussen de golfbaan en de Gilzerbaan natuurvnendeliJk is ingerieht, 
waarbiJ vistrappen zijn aangeIegd. 
In de Groote Leij, de Hultensche LeiJ en zljtakken daarvan is het bermpje tljdens onderzoek niet 
aangetroffen. 

Kleine modderkruiper 
De kleine modderkrulper komf in Nederland Wijd verspre id voar tn zowel stilstaande ats stromende 
wateren (Kranenbarg et. aI., 2009). Hoewel de wateren in het plangebied vrij goed onderzocht zijn, 
zljtl van deze soort geen recente waarnem j.ngen bekend . De faatste waarneming van de kle lne 
modd erkruiper dateert van 1996 en is gedaan in de Dude Leij in de Kaaistoep (KNNY, 1998). Door de 
reeente natuurvriendelijke ontwikkeling van de Oude Leij kan niet uitgesloten worden dat de soon 
oiet meer aanwezig is, cianwel terugkeert in het plangebied. 
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Overige soorten 
Tijdens de vissrandbemonstering Van 2008 (Hop, Z009 ) zijn in de Oude Leij ten zuiden van de 
Bredaseweg het vetje en de riviergronde[ aangetroffen. In verhouding tot de rest van de Donge/Oucte 
Leij waren het veel exemplaren van beide soorten. Beide soonen !itaan vermeld op d e Rode Ujst, het 
vetje als ' kwetsbaar ' en de tiviergTOndel al.s 'hiet bedrelgd' , Hoewel buiten het piangebled geJegen. 
kortH liit deze bemonstering tevens naar voren dat in de Donge ten Luiden van het Wilhelminakanaal 
exemplaren van de aal/paling zijn aangetroffen. Deze soort is als 'gevoelig ' aangemerkt op de Rode 
hjst. 
In de Groote Leij en Hultensche Leij is slechts een ze-er beperkt aantal vissoorten aangeuoffe n. Hierbij 
gaat het met name om driedoornig stekelbaarsje in de Groote Leij (EAC 2002 a en b) etl tiendoornig 
s tekelbaarsje in Hultensche Leij (EAC. 2005c). 

CondUsies 
De Donge, de Oude leij en een zijtak daarvan vormt leefgebied voor hel. b-ermpje, mogelijk voor 
de kleine modderkrUiper en enkele Rode Ujstsootten, 
In de Hultensche Leij, Groore Leij en hun lijtakken is slechts een zeer tJeperkt aantal vi-ssooften 
aangetroffen. 
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Amfibieen 
In het plangebied is divers leefgebied voor diverse amfIbreensoorten aanwezig. Van de Drijflanen, 
Heidepark/Yredelust en de Kaaistoep zijn relatief veeJ gegevens beschikbaar, die door het RAYON, de 
KNNV en EcoJogisch Adviesbureau Cools over een zeer lange periode tiJn vertameld. Van het 
westeIijke dee( van het plangebied (het a.grarische gebied) zijn minder gegevens va or handen (EAC, 
2002a en b, 200Se). Hier is echter ook minder geschikt leefgebied aanwezlg. 

Op basis van deze gegevens zijn in tabel 4.7 de amflbieen genoemd die (magelijk) in het plangebied 
voorkomen en die tevens beschermd zijn kraehtens de Flora- en faunawet. Ook is aangegeven hoe hun 
leefgebied er globaal ui tziet. 

Tabel 4.7. Nederlandse amfibieensoorten, nun be:>chertttong krachrens de· Ffora· en fdunawet en hun vocrrkome n in (!Ie omgevmg van] hel 
plangebled. 

Tabe i NedeTlandse naam WelenscrrapPI'I!jke Leefgebied AanwezlRheld In (omgeviJig 

naam van) Olan(!ebied 

2 Alpenwatersa!amander frlturus alpestris In bebos te gebleden of hi de omgeVi rig (Hil is ler 

kteJn,dtallg la ndschap OJ) Heide (2008)), kerngebieden 

zandige leemg.ronden, allerle l Iiggen ten weslen en ten 

waterlypen (niet sne! oosten van Tilbu rg op ruime 

stromend . zonde r vis) afs·tand van Illa nv.ebled 

3 Vmpootsalamander TrHurus hel ;, elicu s In b'osgebieden op zand- Ja, Drijflanen (E;lre , 2009), 

grond; heidevennen, bos- Heidepark, Kaa lstoep (dN erse 

V1Jvers en poe len poe len), (ver-spreld lng via 

Dude Lei], KNNV, 2000) 

mogelljk oak op he t nieuwe 

gedeeHe van de golfb'aan, ten 

zuld~_tt GlQ"ne Bosch 

3 Boumkikker Hyla arborea In struweelza n·e (b",amstru- Ne.e , weI op de Mo fens cno!-se 

wee I) van bosranden , hout" he ld·e (vliegbasis Gih:e -Rijen), 

wallen en moe rasgeb!eden in de Brand, de l eemkuilen en 

kle inschahg landschap mel mogelijk Hui S' ter He ide 

'Iiel Ie diep'e poelen met veel 

zonlnstraltng en goede oever-

en waterV~ !le ta.tLe 

3 Heikikker Rana a rvalis Voora} in voch-ttge heirlege- J a, Drijflane-rr (laal5le 

bie-den mel veenvorming en waarnemmg rn t 997, fA(, 

in hoog- err laagveengebie-- 2003d) en Kaaistoep (VafT 

de n , maar oo k in vochtige Delft eLaL, 200 5, Van 

scl1raall:md er!, duinvalleien , Eekelen et.aL , 2(0 7). en 

bosranden, Jangs meren en omgeving Huis ter Heide, 

rivleren en in kumkJe fgeb ie Regte Heide, de Brand. 

den mer laag struw'eel en voorheen ook Drassige 

hoge ktuid ige gewassen Drkhoek (Van Oelft et.al. , 

2005, Van EekeJen el.aL,_ 

20071 
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Ve rvolg tabet 4. 7. Neder land se amfibieer1Soorten , hun besdierm' rig krachtens de Flora- e n faunawe t en hun voorkome n in (de omgeving 
van) hef plangebled 

Tabei Nederlandse naarn Wetenschappelilke Leefgebied Aanwezlgheid In (omgevilig 

naam van)Jllan ~ebie'd 

3 Kamsa lamander Tnturus (rlsta tus In kle in &chalige land S' c:h~ p - l a , Xaalstoep (Van Delft e t.aL , 

pen met bMpercelell . heggen 2005, Sm if. 200 7), Vrede lus t 

en struwelen , me t met geheel I Heidep·ark, Drijflanen (Van 

be sc haduwde, stils taande DeJfr et.a!. , 200S , Smit, 

(perma neme) wateren met 2007), Drasslge Dne hoek 

go-ed ontw,kke"i-de wa lervege- (Smit et.a!., 2007, mo nd. 

t<l lie med. M. Cillessen, 2008) en 

Wandelbos (Van Delft eLat , 

200 5·)' kernpoplliatie in de 

Brand en· Leernku ilen 

3 Poefkikker (kleine Rana Ie ssonae Vril omvangrijke, onbescha Ja, Kaa.islOep (Van Delft et.al. , 

groene kl kker) duwde wa terell mer voedsel- 2005) 

arm, ~choon water en be-

groe lde oeverzon e in ba s en 

heidegebleden Dp hogere 

zand" ronden 

3 Ru gS lreeppad Bufa ca tamila 015 za nd ige teneine n met Nee , ten noorden (hu ls ter 

hoge dynamiek met ondlepe he ide) en oosten van Tilbu rg, 

wateren In de pe riode [985- 1994 oo k 

waargenomen in geb ied 

Dri i flall~n .... Wandelllos 

Op de oven ge amfibiesoorten die krachtens de Flora- en faunawet zijn beschermd. word t niet 
ingegaan. aangeL..ien deze zeer waarschijnlij k tot zeker nie t aanwezig Ztjn tn het p tangebil'd , gezien 
hun verspreidingsgebied in Nederland en/ of de afwezigheid van geschikt biotOop. Er word! nog weI 
kort mgegaan op opmerkelijke zaken omtrent overige soorten . 
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Hguur 4.27 Berangrijke gebieden met besclrermde amfibieen in het p l:angeb,ed (rode stip ~ waarneming_ vinpoolsaVamander. b.fauwe slip = 
waarnemingl kamsalamander, ononderbTOken Ilin = I·eefgebied vinp·oo!salamander, onderbroken lijn ~ leefg·ebfed kamsalama nder,_ s-treep 
stippelrijn · · Ieefgebied poelkikker, stippeliUn - heikikker) 

Alpenwate-rsalamander 
In de werkatlas- Amfibieen en reptielen in Noord ·Brabant' (Van Delft et. aI., 2005) is beschreven dat de 
alpenwatersalamander op de zandgronden in het oosten en westen van Noord-Brao-ant en Limburg 
voar komL De soort kornt zowel op de hooggelegen reel- en Kempenhorst voor, als in de Fager g.elegen 
Centrale slenk. Uil deze werkatlas kamt echter oak n<1ar voren dat in een brede zone random nlburg 
de alpenwatersalamander geheel afwezig is. In 2008 zijf:i echter waa-rnemtngen van vofwassen 
exemplaren gedaan in het natuurgebied Huis ter Heide-(P. Cools !www.waarneming.nl). In het 
prangebied is de soort echter nag steeds niet aangetroffen,ondanks de aanwezigheid van geschikt 
leefgebied. In de werkatlas werd al gecondudeerd dat dit opvallend is,. omdat in de genoerude Zone 
van Tilburg (ook Zeer kritische) Braba-l1tse amfibieensoorten voorkomen of in het recente verleden 
voorkwarnen. Het is niet dUidelijk waarom de soort niet in deze zone voorkomt. 

vtnpootsalamander 
De vinpootsalamander komt onregelmatig verdeeld voor in het zuideJijk zandgebted van West- en 
Midden·Brabant. Binne-n het plangebied vormt het complex van bos- en natuurgebfeden de DrfjHanen, 
Heidepark, de Blaak en de Kaais-toep een kernleefgebied (Van Delft ef. ai., 2005). Vit recent onder oek 
in de Dr1jflanen (EAC, 2009) komt naar voren da-t de populatie daar wel enigzins terugloopt. Ook 
verder naar het zuiden in de poden tussen de Oude Leij en de Rie rlaerse baan (gemeente Goide) is de 
vnpootsalal11ander aanwezlg (EAC, 2006a). In het jaarverslag van de-KNNV van 1999 wordt 
geconcludeerd dat de 500rt zicn via de Oude Leij ve-rspreidr, aangel.ien hier larven werden gevangen 
(Van de Wie!, 2000). 

Boomkikker 
De boo-mkikker is in Noord-Brabant een ze!dzame soort met drie ledgebieden, die ane gelegen zUn 
wndom Tilburg. Het d ichtstbijzijnde leefgebied betreH de Molens-chots-e he ide op vltegb-asis GHze' 
Rijen (Van Delft et. a!., 2005). In het plangebred is de soort niet aanwez.ig. Er is wei, zij het beperkt, 
ge-schikt leefgebred aanwezig (Kaafstoep). 
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H€!iktkker 
Rondom TIl burg komen heikikkers voor in de meeste heidegebieden, Loafs de Loonse en Drunense 
DUfnen, de Brand, de OisterwIJkse Vennen en Kampina, Huis rer Heide, de Kaaistoep en de Regte Heide 
(Van Detft et. aI., 2005; Van Eekelen et. aI., :won 1n het algemeen zljn de popuJaties in deze gebieden 
door verbossmg, verzuring en verdroging achteruit gegaan. Daarnaast zijn enkele oude \ocaties 
verloren gegaan door verstedelijklng (Van Eekelen et. aI., 2007). Ook de Dra.%ige Drienoek en de. 
Drijflane n zijn Jeefgebled geweest van de soott. De laatSte waarneming in de Drijflanen dateert van 
199 7 en in 2003 IS door doelgericht onderzoek vastgesteld dat de heikikker nlet meer In het gebied 
voorkomt. Waarom de soort hier niet meer voorkomt IS onduideHjk, aangezien wei geschikt leefgebied 
aanweztg is (EAt. 2003d}. Of de heikikker nog aanwezig is in de Drassige Drioehoek is onbekend. De 
laatste meldIng dateert uit 1987 (Koolstra et. at, 2004). Door zowel Van Delft et.a l. als Van Eekelen 
et.a!' wordt aangegeven dat de Kaaistoep een kernleefgebied voor de heikikker is (gebaseerd op 
waarnemingen tussen 1995 en 2006. Uit de gegevens van de natuurstudte in de- Kaaistoep komt de 
aanwezigheid van de soort niet naar voren (KNNV, Hl'99 , 2000; Van de Wiel, 2000, 2002, 2004; Van 
Wielink, 2005 tim 2007, 2009). Onduidelijk is of de soort hier dus nog voorkomt. 

KClrnsalarnander 
De grote kerngebieden van de kamsalamander in Noord-SrabalH liggen met name bijfilburg en Vught, 
waarbij de Brdnd en de Leemkuilen tot de echte kerngebieden mogen worden gerekend. Bmnen het 
plangebied is de soort in de pe-riode 1995 tim 2004 waargenomen in de Kaaistoep, 
Heidepark/Vredelust en de Drijflanen (Van Delft et. aI., 2005). Bij onderzoek In 2009 zijn in de 
Drijflanen geen kamsalamanders meeT waargenomen. In dat onderzoek is geconcludeerd dar als de 
soort nog aanwezig is, dat de popu\atie dan bijzonder klein en zeer kWetsbaar Is (EA(, 2009). Voor 
1995 is de kamsalamander oak flOg waargenomen in een poe l in de Drassige Driehoek (Smit et. aI., 
2007). In juni 2007 :lijn enkele larven van deze soort nog in de watergang van de Drasslge Driehoek 
aangetroffen (mondelinge mededeling M. (HIes sen, Lie figuur 4.2&). Net buiten het plangebied is de 
kamsalamander ook aangetroffen jUist ten zUiden van de AS8 ten Luidoosten van de Kaaisloep (Smit 
et. at, 2007). 

• 

• ... , 
.. 

Figuur 4.28 Larve Van de kams" l·am and e r aa ngelroffen in de waterloop van de Dra:ssige Dnehoek (M. Cil fessen) 
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Fi91Iur 4,29 Waarnemfngen van de kamsaiamander en voo-rges!elde rulmt;>IUke m. atregelen u-it het provinciale soortbescl<Termingcspfan (Smit 
et. aI., 2007) 

PoeTkikker 
Bekende vindplaatsen van de poelkikker in de omgeving van Tilburg ziJn vaak de bekende 
rratuurgebieden als de Brand, de LeemkuiIen, Huis ter Heide, de Ois terWijkse Vennen en de Kampina. 
In het plangebied komt de soort aileen voor in de Kaajsloep (Van Delft et. aI., 2005). Hoewel het 
verspreidingsbeeld niet campleet i&, zal de soort waarschijnHjk nfet op meer p-Iaatsen in het 
plangebied aanwezig zfJn. Dit omdat deze soort vr lj kntlsch is en goed, vaak kwelrijk water vel'eist , 
dat veela! in kleinschahg cultuurlandschap Jig!. 

Rugstreeppad 
Ten opzrchte van veel andere provincies is de rugstreeppad in Noord -Brabant vrij schaars (Van Delft 
et. aI., l 005). De soort is in de gemeente THburg bekend van Landgoed Huis ter Heide. De laatsle 
waa.rneming in het plangebied van deze soort dateert uH 1994 en betrett de Dnjflanen. Door 
doelgericht anderzoek in 2003 is vastgeste ld dat de soort hier niet meer voorkomt, doordat de in het 
verleden aanwezige open gehleden zijn verdwenen als gevolg van natuurhJke successie met de 
toename van ruigte, struweeI en bos (EAC, 2003d). Ook in de rest van het plangebied is Leer beperkt 
geschikt leefgebied voorhanden. 

Overige soorten 
Uit diverse onderz.oeken kOfnt naar vorel1 dat in het plangebied ook algemene soorten ais' de bruine 
kikker, gewone pad en kleine watersalamander voorkomen. Opvallend is dat deze soorten vflJwel 
ontbreken in het agrarische geb ied In het westen. Zelfs in de Hultensche Leij , Groote Leij en ziJtakken 
daarvan komen deze soorten vrijweJ niet voaL 

Conclusies 

5 

Het bos· en natuurgebied ten oosten van de Donge/ Oude Letj is van groot belang als ledgebied 
voor amffbieen. waaronder de streng beschermde kamsalamander en vinpootsalamander. De 
vinpootsalamander verspreid zich door de Oude Lelj . 
De Kaaistoep is daamaast tevens van belang voor de heikikker err de podkikker. 
De alpenwatersalamander, de boomkikker err de rugstreeppad komen niet (meer) in het 
plangebied voor. 
OpvalIend is dar in het agrarisc h gebied zeer weinrg amfibleensoorten aanweZlg zlj,n. 



Reptielen 
De bos- en heidegebieden in het plangebied YOTmen slechts beperkt leefgehied yoor reptielen. Om het 
gebruik van het plangebied door reptielen in beeld te brengen, IS gebruik gemaakt van de werkatlas 
van het RAVON (Van Delft et. aI., 200 ) . Van de Drijflanen, Heidepark/ Vredelusf en de Kaaistoe.p zijn 
relafief veel gegevens beschikbaar , die door het RAVON f de KNNV en Ecoiogisch Adviesbureau Cools. 
over een zeer lange periode zijn verzameld. Van het weSteLijke deel van het pJangebied (het agrarische 
geble-d) zljn mInder gegevens voor handen (EAC, 2002a en b, 2003c, 200 '; c}. Hier is echter oak minder 
geschikt leefgeoi.ed aanwezig . 

Op basis van deze gegeVens zfjn in tabel 4.8 de reptielen genoernd die (mogeHjk) in het plangebied 
voarkomen en die tevens besc hermd zijn krachtens de f lora- en faunawet. Oak is aangegeven hoe hun 
leefgebied er globaal uitziet. 

rabe l 4.8 Nederlandse reptie lsoorten. hun bescherming 'rachtens de Flora- en faunawet eA hun voorkomen ,n (de: omgeving van) het 
piaogebied. 

Tabel Nederlandse naam Wetenschappelijke nil;am leefgebi·ed l,anwezigheid in (omgeving van) 

olangebied 

2 Levendbarende Zooto~a vivipara VOchttge hel de of heide Ja. rondom TElburg In de SiJslen, 

hagedis met venne-n err In strUt - de RegIe Heide. de Ke rkeindsc he 

lUurrijke weg en spoor- Heide , Huis ter Heide . de Loonse 

berlnen en rui gten. en Dranense Du tnen en de 

Kampl na . VerGer iii de-Kaaistoep 

en mogelijk Jangs hel Bels Lijntje. 

lIT het Le ljbos. De Gaas. de 

Dongevalle i (Reeshof) en in het 

Blok. 

3 Hazelworm Angui s frag ilis Overgangszones tussen Nee, wei [jj Regte Heide , Gorp en 

loof- en gemengd bos / Rover! en in de Loons-e en 

broe ldmssen en-grds la nd of Drunense duinen, m.n . de Brand 

heide . Jangs bos paden en in (Van Delft 2(0)). Wei geschikt 

kapvlakten; rudefale biotoop. maar hee ft ve-rborgen 

olaat~er1 en soms tuinen Jeefwq ze . 

Op de over ige rept ielsoorten die krachtens de Flora- en faunawef zijn besche rmd, wordt niet ingegaan , 
aangezien deze zeer waarschtjnHjk tot zeker niet aanwezig zijn m het plangebied, ge zlen hun 
versp reidingsgebled in Nederland en/of de afwe.zigheid van geschikt biotoop. 
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Ftguur 4.30 Selangrijke leefgebieden van de levendbarende hagedis (rude stip - waarneming. zwarte Iljn .. leefgebled) 

Levendbarende hagedis 
De fevendbarende hagedis is binnen h{'t prangehied bekend van natuurgebied de Sijsten (KNNV, 1999;' 
Van de Wiel (emdred,), 2000; Van Delft et. aI., 2005). Er zijn OOK waaffierrlingen van enkele
eXemplaren in de KaaistOep fer hOogle- van de Oude Rielsebaan. VermoedelIJk waren deze- afkomstig 
van de populatie aan het Bels Lijntje (Van de Wiel, 2000). Verder zijn er gedateerde waarnemingen in 
het pJangebied bekend lang3 het Bels Lijntje (l986} en het Leijbos (1984). In 2004 zijn tijdens 
onderzoek echtet geen exemplareri g.ezien. Desondariks is het zeer goed mbgelijk dat in de genoe-mde 
gehle-den toch nag (L:eer) kleine populaties vootkomen. Beide gebieden zijn echter geen idea re 
leefgebteden meer (EAe, 2005b). Daarnaast is tn he't westen van het plangebied de levendbarende 
hagedis in 2002 aangetroffen In het Blok (EAe, 2002a en b). 
Oak in de diFecn~ omgeving van her plangeoled zijfi waarnemingen gedaan van de soort. In 2001 is 
een levendbarende hagedis waargenomen in het heidegebiedje de Gaas, waaromheen nu Witbrant West 
en Oost zijn gebouwd. Het is niet bekend of deze (zeer) kleine populatle nog aanwezig is (EAe, 2004b). 
(n 1999 is de SOOft ook in de Dongevallei in de Reeshof waargenomen (EAe, 2002a en b). 
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Figuur 4 .31 Verspreiding van de revendbarende hagedis in N00 ~d-Braba nt (bron: Van Delft el. aI., 2005) 

Haze/worm 
Binnen het plangebred zlJn geen waarnemmgen bekend van de hazelworm. Populaties komen wei voor 
in de omgeving van THburg in de Regte Heide, Gorp en Rovert en in de Loonse en Drunense Duinen ell' 
de Brand (Van Delft et. a1., 200S}. In de werkatlas 'Amfibieen en reptielen in Noord-Brabant' (Van Delft 
et. ai, 2005) wordt e<:hter aangegeven dat het vers-preidingsbeeld in Noord-Brabaflt diffuus is en dat 
dit mogelijk wordt ve.roorzaakt doordat de soorf moeiIrjk waarneembaar is. Binnen het plangebied is 
(potentieel) feefgebied voorhanden en het is dan ook mogeJijk dat de hazelworrn In de bossen van her 
piangebied voorkomt. 

Conc/usies 
De aanwezigheid van reptielen is binnen het plangebied zeef beperiu. In het agrarisch gebied 
kornen ze fliet Voof. 
De levendbarende hagedis komt voor in de SiJsten en het Blok, en mogeliJk ook tn ovenge delen 
van de bossen in het waterwingebied. 
De hazelworm IS niet waargenomen in het piangebied, maar door de aanwe:iigheid van 
(potentieel) Ieefgebied kdn de soort niet uitgesloten worden. 



Libellen 
Slechts een gedeelte van het plangebied is uitgebreider (jaarrond) onderzochr op de aanwezigheid van 
libellen (en juffers). Gegevens over deze soortgroep in het plangebied komen uit het onderzoek voor 
de Noordwesttangent (EAC, 2002a en b), net jaarrond onderzoek voor de gebieden Helkant-Berkeind 
(EAe, 2005c) en Blaak-West (EAe , 2006b) en de verslageu vBn de natuurstud ie door het KNNV in de 
Kaaistoep (Van Wielink. 2004 tim 2007, 2009). Deze zijn aangevUld met enkele mondelinge 
mededehngen. Op bas is van deze gegevefis lijn in onderstaande tabel de minder aIgemene IibeHen en 
juffets gefloemd die in het plangebied voorkomen. 

Tabel 4_9 NederFandse libellen· en juffersoorten, hun bes(nerming krachtens de Flora:· ert faun-awet en ~un voorkomerr in ~de omgeving van~ 
het plangebied (BE - bedreigde soort van de Rode IJj,t. KW ~ kwetsoar~ SO"'r!, :tonder verme-Iding - minde, aFgemene tot zeldzame soon). 

Groep Nederland se naam Wetenschappetijke rraam l ocatle in en om verwijzing 

I>l.UrRebled 

lioellen Gevlekte wltsnuttlibel Leucorrhin ia pectoTalis Kaalstoep Van WieJink, 2007 

(BE) 

elassnljder iKW-} Brach n ron Pratense Kaalstoe o Vall Wtel~Tlk 2006 

M-etaalglanslibel $omat6chl 6ta tnelaUka B"osJe-s Berkemd en EAC, 2002a en b 

Wijckermeer, Klein 

Lwlt.serland, v(ieg -

baSIS , Oongevaflel 

(buften plange:bi ed), 

OI)(le~L.,i l Van· Wielmk, 2006 . 2007 

Pla ';rombou! Gomphus pulchellus DongevaUei (buiten LAC 200 2a en b 

I:>lan r,ebiedl 

Venmtsnu itHbe l (KW) LeucorrhmIa dubia Kaai~_( '!.e p VaIL Vl'.!~Hilk , 2006 20Q?_ 

V.uu rlipel qosp-Ih~mis- erVthraea Kaaistoe~) Van wietink . 2007 2006 

Juffers Bosbeek'uffer !BE.i ( a 'aatery'! vir ll:o Dude LeI" Van Wielink 200~ 

BWine win terju!ier (BE) Sympecma fusca Kaa is loep Van WleHrtk, 200>}, 2007 , 

.4906. 2005 2004 

I-Ta~.&Q~_l]ts e r j uffer Les-tes- dr l/<I5 Klein Zwitserland EAC 2002~a..e_rr b 

Tenge-re pantserjuffer Lestes v! rens Kaaistoep Van Wiel:ink, 2006 (99. 00. 02. 

(KW) 03 , 04:. O~) 

Tengere grasjuffer Ischnura pumtllo Dongevallei tbuiten EAC, 2002d en b 

Jll an ~eb ied ) 

Weidebeekjuffer Calopteryx s'p[endens Hultensche Letj EAC, 2U€)2a en b 

Oude Leij K.M. Zwaard, 2008; S_ de Kart , 

200B, 2009, Van WieHnk. 

2.904 2005 2006 
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Figuur 4.32 Belangrljke vheg/leefgebleden van minder algemene toot zeldzame libellen en Jaffers 

Libellen (en juffers) zijn in vee! versehiIlende biotopen op het fand te vincien, maar ze zijn voor het 
grootste gedeelte van hun levenscydus afhankelijk van naUe elementen in het landschap, zoals 
poe-len, p lassen en be-ken. van de In het prangebied aangetroffen soorten is aBeen de wei.debeekjuffet 
gebonden aan stromend water. Dat is ook de reden dat deze soort boven en nabij de Oude Leij (zowel 
ten noorden van de Gilzerbaan, als in de Kaaistoep) en de Hultensche Leij (in het 90S} vliegend is 
waargenomert (EAC 2002a en b; Vall Wielink, 2004 tim 200&; moncieHnge mededelingen R.M. Zw"aard 
(2008) en S. de Kart (2008 en 2009». In de OUde Leij vindt oak voortplant ing plaats (Van Wielink, 
200"5, Z006}. Boven het water van de Gude Leij in de Kaaistoep is naast de weidebeekjuffer in 2004 
ook de bosbeekJuffer waargenomen (Van Wielink, 2005}. In latere jaren is deze soort niet meef 
aa.ligetroffen. Naast de Gude leij is ook de Hultensche leij en dan met name ill her baS ook belangnjk 
vlieggebied voor meer algemene hbellensoorten. 
Buiten het stromende water van de beken vormen de poe len in de Kaaistoep een belangrijk vlteg- en 
voortplantingsgehied voor Iibellen en juffers. De meest bijzonder soorten die hier voorkomen zijn de 
gevlekte wib nuitlibel (bedreigde soort), de bruine wroterjuffer (bedreigde soort}, de glassnijdeF 
(kwetsbare soort}, de venwitsnuidibel (kwetsbare soort) en de tengere p-antserjuffer (kwetsbare-soort) 
(Van Wielmk, 2004 t!m 2"007, 2009}. Deze laatste soort is al heel lang bekend in dlt gebled (in iedH 
geval sinds 1999). Van de meeste van deze sootten zijn slechts een tot enkele exemplar-en per teet 
waargenomen. Een bijzondere waameming in de Kaa is toep betreft de vuurlibeI (Van Wielink, 2006, 
200?). Deze soort is nog zeer zeldzaam in Nederland en in de jaren '90 zijn voor het eerst enkele 
populaties ontdekt in Zeeland en ZUid"Limburg. Sindsdien breidt de soort zic"h uit in noordeliJke 
riehling. Zowel in 2005 als in 2006 betra het slechts een exemplaar. 
Verder zijn de wateren en beschutte bosranden van Klein Zwitserland, de vliegbasis GHze-Rijen en de 
Dongevallei belangrijke vheggebleden vom libeHen. Hler zijn naast diverse algemene soorten oak 
soorteD als de metaalglanslibel, de plastornbom, de tangpamserjUffer en de tengere grasjuffer 
waargenomen (EAC, 2002a en b). 
In de ovenge delen van het plangebred, 20als fangs bosr·anden. houtsingels, zonnige bospaden en 
ruige grastanden, zullen diverse meer algemene soorten a.an te treffen zijn. 
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Belangrijke vlieggebieden voor Iibellen (en juffers} Zijt1 de Dude LeiJ, de Hultensche leij On het 
bos), de poelen ttl de Kaaisloep, vliegbasis GlIze-Rijen, Klein Z-witserfand, het WiJckermeer en de 
Dongevallei. 
Binnen het plangebied zijn geen gegevens bekend van wettelijk beschermde fibeflensoarten. Wei 
zijn zes soonen waargenomen, die op de Rode UJst als bedreigde of kwetsbare soort zijn 
genoemd. 



Dagvltnders 
Om het voorkomen en de belangrijke vlieggebiederr van dagvlinders- binnen het plangebled III beetd te 
brengen is gebruik gemaakt diverse onderzoeke.n die in opdracht van de gemeente zijn uitgevoerd 
(EAC, 200Za en b , 2003b, den e, 2004b, 200Sb en c] en de overzichten van de waargenomen 
dagvlinders in de Kaarsfoep (opgenomen in Van Wielink, 2005 en 2009) .. Deze zijn aangevuld met een 
enkele mondelinge mededeling. Op basis van deLe gegevens zlJn in tabel 4 .10 de minder algemene 
dagvlinders genoemd d ie in en om her plangebied voorkomeri_ 

Tabel 4 .10 Nederlaridse dagvimde rs , hun be scherm ing krachtens de Flora- en faunawet en hun voorkumen In (de umgevi rrg van) het 
plangebied (ff 3 = streng besche rmde suor! volgen's de Flora- en faunawet; BE " bedreigde sourt van d'e Rode Ujst, EB = ernst lg bedfeigde' 
soon, GE .. gevoehge soort , VE '" als standvHnde'r'; uort ve rdwenen uit Nederland, zonder verme.ldiflg = Minde r a lgemene tOt 7eld zame 
soort). 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam LO'calie in en €1m veTWljzing 

p l",n'!:eoied 

Bont dt kkopje (BE) Cart eTOcephalus Hel Rlok EAC, 2002a en b 

Ilalaemon KaaislOe lJ Van \Vlehllk 2005 2009 

Brume etken page (BE) Satyrlum llicl s Landgoederenzone EAC, 2005b 

K'!.'!i.s:tp~p EAC. 200'te 

Groot dikkopje (GE) kaai Ochlodes venatus Het Blok, vlfl"gba s is £Ae, 2oo2a en b 

01 -08 Gilze-Rijen 

Reeshofbos EAC, 2008d 

Drijflanen EAe, 2(HBd 

KaaiStoe p Vall Wiefi nk, 2005, 2009' 

Oude Lei' bi l p.olfbaa.!} S. de Kort 2009 

Grote parelmoervllnder Argynnfs ag lafa Landgoederenzone EAC, 200Sh 

(EB) 

Rouwmantel (VE, fn) Nymphal fs ant10pa KaaHtoep EAC, 2003e 

Van Wiel .nk ?OO , , 20Q9 

Elkenpage Neozephyrus que rcus Drass ige dr ieh oek EAC, 2003b, 2004b 

Kilaistoep ElK, 2003e; Van Wlelmk, 200,>. 

2009 

Geelsp rie tdikkopje THyrne li cus sy lvestfis VHegbas is GHZe-Rij en EAC, 2002a en b 

Drijflanen EAC, 2003d 

Kaais ~ oe rJ Van WieHnk 200S :1009 

KOn!nglnnepage "apHio machao n Landgoederenzone EAC, 2I}O~b 

DrijHanen EA(,2003d 

K<l>aisloe p Van Wle lt l!:k2 (Jf.JS _ 2009 

Oranje luzernevl inder Colias croceus Vliegba sis GJ1 ze-Rijen rAe 2(j02a en b 

Kaaistoep EAC, 2001e; Van Wle lin k, 2005, 

2'0'0'9 
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Dagvlinders komen in veel verschiHende biotopen voor, maa.r zij hebben in ieder geval warmte nodig 
om te kunnen vliegen en actJef te worden. 8eschutte plekken, zoals de fuwe zijde van stroiken, 
heggen. houtwaHen en bosranden. zijn daarom beiangrijke vlieggebieden voor dagvlinders. Binnen het 
plangebied zijn deze elementen veel te vinden tn de Kaaisroep. Ui! de- oeschikbare gegevens komt dan 
ook naar voten dar dit Mtuurgebled eefi belangrijk gebied is VOOT dagvlinders. Hier zijn in totaal 21 
verschillende algemene tot zeldzame soorten waargenomen. Blj:Londere soorten zijn rouwmatlte[ 
(streng beschermde soort, als standvlinde:r verdwenen uit Nederland) en groot dikkopje (gevoeHge 
soort). Het bom dikkopje (bedrefgde soott) is aileen in 2001 gesignaleerd e:n de brutne eikenpage 
(bedreigde soort) waarschijnliJk aIleen in 1 ~97. Niet beschermde, maar minder aigemene soorten die 
in de Kaaistoep zijn waargenomen, zijn koninginnepage, oranJe luzernevlinder en eikenpage. 
Uit de gegevens komt verder naar voren dat naast de Kaaistoep, het Blok, de vliegbasis Gilze·Rijen en 
de Dtijflanen goede geoiedett \lOOr dagvhnders zijn. fn het Bl~ok zljn in totaal 15 verschiUende 
dagvlindersoorten aangetroffen. Meest bijwndere soorten die zijn waarge-nomen ZlJn het bont 
dikkopje (bedreigde soort) en het groot dikkopje (gevoeHge soort) (EAC, 2002a en b). Op de vliegbasfs 
Gilze--Rijen zijn 23 soorten gevonden. Groot dikkopje (gevoelige soort)' is de meest zeld.zame 
waargenomen soort, maar ook oranJe luzernevItnder en geelsprie tclikkopje zijn minder algemene 
soorten die hier voorkomen (EA(, 2002a en b). Oak in de DriJflanen komen 23 verschtlJende 
dagvlindersoorten voor. H~ervan zlJn het groot dikkopje (gevoelige soort), de konlnginnepage en 
geelsprietdikkopje de meest biJzondere sOOrfen. 
Hoewel van de l-andgoederenzone beperkt gegevens beschikbaar zijn, z.ijn hier we! dne zefdzamere 
soorten waargenomen. te weten bruine eikenpage (bedreigde soort), grate parelmoervlindet: (-ernstig 
bedreigde soort) en koninginnepage (rAC, 200Sb). Hier zullen ondanks het ontore-ken van gegevens
ook meer algemene soorten voorkomen. 
Daarnaast zij" er enkele losse gegevens beschikbaar van zeldzamere soorten. ZO is het groot dikkopje 
(gevoelige soott) waargenomen fangs de oude Leij bij de golfbaan (mondelinge mededeling S. de Kort" 
2009) en in het Reeshofbos (EAC, 2008d). fn dit bas zijn recent open plekken gemaakt. waardoor het 
aantal dagviindersoorten naar aUe waarschiJnlijkheid zal stIjgen. Van de Dras-sige Dri ehoek is verder 
een waarneming van de minder algemene eikenpage bekend (2003'b). 
f ot slot zijn er nog gebieden te benoemen die weI geschikt zijn voor dagvlinders, maar waar aileen 
aigemene-soorten waargenomen zijn. Dit betreft bljvoorbeeld het gedeelte van de Hultensche Leij dat 
in het bos ligt, de oeplanting rond het Wijckerrneer en de lHaak-We-st. Hierbij gaat het am soorten a ls 
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hooibeestje, bont zandoogje, koevinkje, gehakkelde aurelia, oranJetipje en bru~n zandoogje (EAC. 
2005e en 2006b). 

Conclusies 
Belangrijke vheggebieden voor dagvlinders zlJn de Kaaistoep. het BIok. v!ie gbasis Gilze-Rijen en 
de Drijflanen. 
Binnen het plangeb led zijn gegevens bekend van een wettelijk beschermde soort. Ook zijn 5 
waargenomen soorten opgenomen in de Rode Lijst als emstig bedreigde, bedreigde of gevoelige 
sooft of als standvfinder verdwenen uit Nederland. 

Zoogdieren 
In het gehele plangebied komen toogdieren VOOr. Om de ZDogd~ersoorten in het plangebied in beeld te 
brengen is gebruik gemaakt van de gegevens over de periode 1980-2004 uit de nut en noodzaakstudie 
van de Noordzuidzone (Koolstra, et. ai, 2004), het beschermingsplan voor vleermutzen in Noord
Brabant (Twisk & Limpens. 2006}. de verslagen van de natuurstudie van de KNNV in natuurgebied de 
Kaaistoep (KNNV, 1999 en 2000; Van de Wiel. 2000, 2002 en 2004 ; Van Wielink, WOS, 2006, 2007 en 
2009), gegevens van de Wildbeheereenheid en aile onderzoeken die in het plangebied zijn uitgevoerd 
door Ecologisch Adviesbureau Cools (EAC, 2002a en b, 2003a tim f, 2004a tim d. 200 a tim d, 2006a 
tim d, 2008a tim d en 20CJ9). Daarnaast is voar de steenmarter oak gebruik gemaakt van de website 
www.waarneming.nl. Zoals voor meerctHe soortgroepen het geval is , zijn weinig tot geen gegevens 
beschikbaar van het bosgebied tussen de Kaaistoep en de GHzerhaan. Voar vleermuizen is er echter 
iets meer onderzoek gedaarr door de vleermuiswerkgroep Noord·Brabant in l1et kader van de 
natuurstudie in de Kaaistoep. AIleen de eerste drfe jaar is daar redeHjk intensief 
vleermuizenonderzoek Uitgevoerd (daarna slechts sporadisch;, maar door de aard van het terrein (veel 
hekken rondam prrveterreinen} err de g-ebruikte apparatuur IS het beeld van deze soortgroep 
onvolfedig. De VleermUlzenwerkgroep Nootd ·Brabant heeft de gegevens uit de bovengenoemde 
rapponen in 2009 aangevuld met zijn gegevens uit klachtenafhandeling, uH ondefLOek in Huhen en 
zijn Kennis van het gebied. 

Op basis van bovengenoemde gegevens zijn in tabel 4. J 1 de zoogdi eren genoe-md die (mogehJk) in het 
plangebied voorkomen en die tevens beschermd zijn krachtens de Flora- en faunawet. Ook is 
aangegeven hoe hun leefgebied er globaal uitziet. 

Tabel 4.11 Nea e rl a ndse zoogdier~oorten, hun besd ferming krachrerts de Flor a · ~ n fJ u l");lwet e n hun voorkomen in (de· omgevmg va n-) net 
plartgeb ied 

Tabel Nederlandse en Leefgebled Aanwezrgheid in· (omgeving va,,) plangebled (lnci. 

I weten~chappelij.ke veTwijzlrrg) 

I naam 

2 Eeknoo rn - Scurlus Bossen (btj voorkeur ou dere) op zand- [n aile bossen: Ree-s hofbos (EAC, 2008a), 

vulgaris en los-sgronden, maar oo k in tulnen. landgoederen-zonf". de B[aak (EAC, 200 3-a. 200Sb, 

parken en hou/wa llen in de buurt van 2006, 200&), bos Wij ckermeer (EAC, 2002a en b, 

bos. 2005c [ en bij het MaTterpad (EAC, 200Sc), Drijfla ne n 

(EAC . 2003d), AmMa n! (EAC , 2005d), het Sink, Klein 

ZwitserLand (EAC, 2002a en b), bo,,~eh TWM (EAl, 

2oQ,6hl. 

2 Steenmarter • Mar{es Leefgebled: m.n . pa-rkachtig Groote Lelj blj A58 (waarnemmg WSBD. 1006), 

folna lan dschap in de nabijheld van dorpen gebouwtje Heideru st (sporeR)- (EAC, 2008b) , 

en boerderlJen (zeIt's ook in grote doodvondst Gilzerbaan (Van Hes !, 2(}08). 

steden). Voorkeur gaat Ult naar Landbouwgronde n in bosgebied waar5chijl111Jk 

gebieden me t kl ei nschalige landbouw, foerag~ergebied (EAC 200-&b) . 

met Qude schuren. heggen· "'n 

geriefhoufhosjes . Foerageergrb.ed: 

g rQens\ roken, hegg en, bo~jes. 

greppels en bermel1_ 

v e rb1iifofaatsen : boomhoftes , 

takkenhopen, dichte struwe-Ien, 

zQld~r " kruJprulmtefl , oude schu ren 

vormen schu ll plaatsen. 
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VervO"lg tabel 4.11 Nederlandse zDogdfersoorten, nun be5iOherming kr~(htens d~ Flora- e'n faunawet en hun >:!{)orkomen in (de omgevrng 
van) het p,angebied_ 

Tabef Ne'derlandse en 

wetens·chappehjke 

naarrt 

Meervleermuls -

MyOtiS da:symel'l1e 

! eef~eb!!:d 

Winler".erhlijf: gebouwerr. 

Q-iTdefgfond$e obJecl"n 

Kraam-/zomerverbhjf ' gebouwen, 

kerken, (man groeves. lIunkers) 

paarp)aaW ondergrondse objecten, 

gebouwen. kasten, boomholten 

Foerageerblotaoy: waler, natte 

Aanwezighejd in (omgeving "an) p fangebj~a (incl. 

verw!Jzmg) 

Ce'en veruliJfpolaatsen bekend In plangebJed (oak nie~ 

a:amiemeHjk); fncidentele w;farneming foeragerend 

exempldar !:toven· Pr ikven €I{a"istaep)c (KOFs.ten,~ 2004 in 

Van Wielink, 20C};'·) 

~ ____ -4 __________________ ~v~~~eDltElgy~~~ilaq~~ ____________ +-__________________________________________ ~ 
3 Watervleermuis 

Myosotls 

daub.mlmlil 

Winterverblijf· onderg fondse 

obje.c.te.n, sarris bomen 

Kr;ram-!zorneryerbhjf: bomen, soms 

in kerken (mannetje,' OmfergfOnd&e 

obJfoe.n) 

Paamlaats: ondergronds~ ubjeclen, 

soms in bomen 

Foerageerblo£oop: water, bossen, 

parken 

yerblijfplaatse rr: fn Wandelbos / Oude Wannde (Twisk 

eLl!., 2(06), in Artlenkaanse eiken in Klein

Zwi·tser ~and (12 ex., EAC, 2002a en b), kraamkolonie in 

Klein ZWHsl::rland (in 2007/2008, mOn El. med, E. 

Korsten , 2009); ri'logelljk (kraali'!- en/of Zomer) 

verbHjfplaais- (en) in (beuhnlaan:J Koolhoven (EAe, 

~002a en b, mEm Q, med, E. Karsten, 2009}, mogelijk 

(kraam- en/of zomer)verblijfplaatsen in 

Jandgoederenzone (EAC, 2005b, mand. med. E. 

Karsten, 2(09), mogel ijk winter-verblijfpl.~atsen ap 

vliegb'asj~ CUre-RUen en Ii'!ogel.ijk 

zomerverblijfplaatsen in bomen oj} vliegbas.js (mond. 

med. E, Korste ,j, 2009}. 

Epua'j!eergehfed: poelen In Kaa.lsfoep (Karsten, 2-0.01 

in Van de Wiel, 200'2), water in de wljk de' Blaak (mo::md. 

med. L KQFS'ten, 2009), poelen in Inaak-Wes! (EAe, 

2006b). D'onge in Koolhoven (EAe, 2002<1 e-n b, 2'00Sb) 

en len widen >.ian Bredasewe'g (EAe, 20'0Sb), vijver 

Klem Lwttserland (EAC. 2002a en b), het !l'lok (EM:. 

2002a en b) , Wijckerrneer (3 4: ex, rAe, Z005c), Wale.r 

aan de-warande In Clfze (grate aantaHen in 2008, 

mond. med. E. Korste n, 2009) , vijvers nabij station 

Ti J/jurg-West (m ond. med. E. Karsten, 2009). 

VUggrull!e ~ boven Donge (Karsten, 1998 in KNNV, 

1999) en in Sparrenhof On. 20'09, mond. med . E, 

~ ____ -f __________________ +-______________________________ -r~K~o~r~s~te~n~200,~0~~ ______________________________ ~ 

3 

66 

Franjestaart - Myotis Wjnteryerbliif . bomen, ondergrondse 

natte-reri obJecten 

Kraam /zomerverbiijf: bomen 

P3;lfl1!a-ar5: bOli'!en.. gweves en <lndere 

ondergrondse a bjecten 

foera gee rbiolOPP bossen , heide. 

droge greppe:ls 

rWjnter)yerbhjfplaatsen : in wandefbos / Oude 

Warande (Twis·k et.al ., ,006) en "De Blaal<-" in 

bo,gebied de Blaak (I ex. in 200S , Korsten, 2005 in 

Van wlellnk , 2006: Ux. in 2001/2008 efl 3 ex. ri 

2008/ 2009 en 2009/2010, mond . med. LKorsfen, 

2009) 

Foerageergebied: Sparrenhof (I ex. in 2009, mond. 

med. E. Korsten . 2009 ) 



VerI/dig t<!l5ef 4 ,11 Nederlandse zoogdiersoorten, hun oescherming krachtens de FloFa- en faunawel en hun voorkornen in (de omgevin-g 
van) he! plangebied . 

Tabel 

3 

NedeTlandse en 

wetenscnapp-elijke 

naam 

Cewone 

dwergvleermUis . 

Pipfstrellus 

pip-isrrellus 

Leeigeo ied" 

Wmterverbillf: gebouwen, koude 

steni·ge objecten 

Kraam' /zomer ve rbHif: gebouwen, 

barnell, kasten 

Paarglaats: gebouwen, bomen. lanen. 

kasten 

Eoerageel biotoOp: overal 

Aanwezfgheid in (omgeving van) plangebied (inc!. 

verwij.zing) 

verbljjfplaatsen: Wandelbos I Oude Warande. Wllm .. -

bas (Twisk et-al.. 20(6). pomp Station Gilte rbaan 

(K!5fsten. 2001 tn v.m de Wiel. 2002Y. woningen wij k 

de Slaak (EAC. 200£b). Amarant (t ex .• !cAC. <'OOS-d). 

landgoederenzone (EAC. 2005b); Kraamv·erbft.j.fplaats 

tn pompstatlon (tot 200:;) en kdSI (200-5. >200 ex. 

2009. mond. med. E. Kor sten. 2009). twee 

kraamve'rblijfplaatsen in Hulten (> 70 ex .. een 
kraamgroep, in 2007, mond , med, E. Karsten, 2009); 

Zomer(kraam)verbhjfplaats (meld ing van overla.st) fn 

Zorgvl ied (hoek Gilzerbaan-ilaromebaan) (mond. med. 

E. Korsten, 2009) ; waarschijnlijk ook 

wrnte-rverbliJfplaats En [lo lnps ta tion Gilzerbaan (morid. 

med. E. Korsten, 2009) 

FQeFa geergebjed: he Ie bosgebied (Korsten, 2001 In Van 

de Wle!. 200 2; > 200 ex. nit kast pompstat [on 

foerageren ten z'Oiden van Gilzerba-an (2007·2009), 

mond . me d. E. Korsten, 2009), Gilzerbaan, Oude Rlelse 

Baan (Korsten, 1998 in KNNV, 1999), Kaaistoe.p 

(Korste.n , 1!198 i't, KNNV, 1999; 10- \0 5 e .... , EA(, 2006b), 

Koolhoven (EA[, 2004a}. langs beplanfingen in 

agransch gebled Heikarn-Berkeind (l S 25 ex .. EAe. 

200Sc). Drijflanen (l 0-20 ex. , EAC , 2 00-3 d}, Amarant 

(EAC, 2005d). landgoederenzone (,EAC, 2005b). 

YUe-graytes: boven Donge (1998-), bOSTand Kaaistoep 

Oost (200!), vanaf kraamverblijfp-Iaarsen in Hulten 

richteng vhegbas ls "no bo>gebied Het Slok (in 2007. 

~ ____ -+ __________________ r-______________________________ ~~m~g~n~rl ~med . E . Korsten. 29~0~9~) __________________ ~ 

3 Rulg.e 

dwergvleermuis· 

Pip iMrellus nathu ~ii 

LaatvlieK'sr ; 

tpUSICUS serolmus 

Wintervr rblilf- bomen, boutstapels, 

gebouwen 

Kraam-/zowenerbliif: bomen, kasten 

(geen kraamkolo nies in Ned erland) 

Verblfl fplaars: In Wandelbos / Oude Warande (Twisk 

el.al., 2006) 

foeragee rgeb ied: g la-s veld pompstation, Kaaistoej1 

West. Prikven, Kraaiven Oosr (Karsten .. 2001 In Va" de 

paaroJaats: bomen, kal>ten , aan mUTen. Wlel, 2.002l. v'jver Kein Zwitse-r!and, weg bij vtie"gbasls 

van bOllwwerken (.EAC, 2002a en b-) , Drijflane no (l ex., EAC., l003d), 

EoeragegrblOtoqp: natte gebiede'n WI)cke rmeer (I ex., EA e', 2005c), landgoedere.nzone 

Wln!erye-rbIHf: gebouwen. koude 

(relatief) droge stenige objecten 

Kraam-Izom.etye r blnf: gebouwen , 

kerkzolde rs 

Paarplaats: paarplaatsen en -gedrag 

onbekend 

Eoerageerblo!QOP: stede!ijk ge oied, 

(EAC 2005b) 

verbWfplaarsen- Wande lbos I Oude Waral1de, 

Wilmabos (TWfsk eLa!. , 2006), gellou w pomp8tation (2' 

ex .. mond. med . E. Korsten, 2009); woonhuis Flabl) 

beuken in Koolhoven (mond. med. E. Korsten, 2009), 

waa rschijnliJk verbJijfplaarsen In Hufren (oostzljde fn 

20(}, . mond. med. E. Korsten, 2009), 

L.. ____ .......1. __________________ l.....l<.> P'o,-,-l""d""er",sJ weiland!!"n, bosranden 
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Verl/olg label 4 ,11 Nederlandse zoogdiersoarten, hun tJescnermrng kradltens de Flora· en faunawet en nu n vc50rkctrnen In (de omgevfng 
van) het plangebied. 

TabeJ Nederfa ndse en 

wet€nschappelljke 

3 

naam 

Laatv!ieger -

Eptisicus serotmus 

leefge.bi e-d: 

Wjnteryerblijf: gebouwen , koud:e 

(relaEief) droge slenlge objeeten 

Kraam-/zome.fyerbhW gebouwen, 

kerkzolders 

Paarl2laats : paarplaatsen en ge d rag 

onbekend 

Eoerar:eerbloloop: stedelijk gebled , 

polders. wellanden. hos rande n 

Aanweziglleid in (omg.elling van~ plarrgebled (incl 

verwiJzmg} 

Eoerageergebied ' Kaai~toep West (SIUW Blaaks JOoI, 

paelen) en C,lZerbaan (KOfSU~ f1, 1998 In KNNV, 1999 

en Karsten , ZO'O'I in Van de Wiel, 20'0"2) , Bel's lijn tje. 

bosrand Kaaistoep Oost (Kors tenT 20'0 1 in Van de Wlei, 

20'0' 2), KleIn Zwitserland. Donge. het Blok, (EAC, 2D0'2a 

e n b-), Wijckermeer en naastgefegen bas. Hultenseweg, 

Bredaseweg, B leukweg (2-5 ex. , EAC, 200Se), 

Koolhoven (EAC, 200'4a), Blaak 'West (3 4 ex., EAC, 

2O'06b), Drijflanen (mm. 3 ex.,. EAC, 20'0'3c). Amarant 

(EAe. 2005d), land.goedere.nzone (EAC, 2 ()"O~b). 

Vhe2 foutes '. nah tj de Donge (Korsten, 1998 in KNNV, 

1999), boven Bels- liJn!)e (noo·rdzljde Gilzerbaan, 

Karsten, 1998 In. KNNV, 1999 ~ KO rste n, 20'0'1 in Van de 

Wlel, 2002), Gilzerbaan (Kars ten , 200' 1 in Van de Wiel, 

200'2"). vanaf lEast tn oos telij ke rfcht ing over 

GiI~erbaan (20C5·2009, mond . med. E. Korsten , 20'0'9) 

en tussen Hullen en het Blok (in 20'07, mond. med. E. 

r-____ -r ______________ ~----------------------------_+~K~o~r~st~en,2DD9) -----------------------------1 
3 Rosse vleermu i~ -

Nyctalu5 noctula 

Winte ry erbIiif: bomen, hoge 

gebC5Uwen (we inlg tn Nederland 

bekend, maar wei magelljk) 

Kraam'/zomer verbfi j{: bomen 

paatplaats: bomen 

Foera~eerb!o!opp: natte gebieden, 

we Ha nde n (kan op grate afsta.nd vaIT 

verbtijfplaatse tl foerageren) 

Mogelilk verbld fola atsen : in Amerikaanse eiken Klein 

Zwifserland (EAC 2(J02), landg.oederen zone (EAe, 

2DD5b), Koo!hove.tt, Amaran!" e·n Oude Wa rande 

(vleermuiskasten) (mond. med. Eo Korst en, 2009). 

Eo erageerr:ebled: Gllzerbaan , open prekken in bosge. 

bied (bijv . Schaapsgoor) (Kor-5ten, 1998 tn KNNV,. 

1999, Korsten , 200' 1 in Van de Wiel , 20'02), Kaaistoep, 

gra sveld pomps-tationweg (Korsten, 200"[ In Van d e 

Wiel. 20'02). DOFl g.e In Koolhoven, Ktei n Zwttse.r land 

(EAC, 2O'Ola en bf, Bleukweg (EAC, 2DD2a en b, 200' ~c). 

Blaak·West (EAe, 2006b) , Bergakker, Klem Tilburg. (3 ·4 

ex, EAe. 2DD~c), DrlJ f!anen (EAC, 2O'o-3d). landgoe> 

derenLone (EAC, 2O'O~b), Sparrenhof en Pr lMj>nhOef 

(va-nUit Oude warande in zu idwes teli jke' r ich ti ng irr 

1-____ -+ ______________ + __________________________ 1-"2"'0''''0'''9.:... . • m,ond . rned . E. Korsten , 2DQ~ :... ---------------1 

3 Gewone 

grootoorvleermuis 

Plecorus aurl WS 

Wjnreryerbl iif bom en, zolders , 

ondergrondse objecten 

Kraam' /zomefyerbiijf: bomen, 

zotder:;, rulme !;pouwmur~n 

Paar"laats·: bomen, zoiderS', 

frndergrol1dse oojecten 

FQera~eerb!OIOQP: cros, kiemsehahg 

landschap, mineo 

WjnreryerhllifpJaatsen. "Hultensch e Leij" (20'04: I ex., 

2005. 1 ex" 20'06 : 1 ex., 200'7 , 2 ex., 200'8: 4 ex., 

2009: 2 ex., mond. med. E. Ka rst.en , 2009), ' De' Blaak" 

(l ex. in 200'4 en 2005, Korsten, 20'04 In Van Wielink, 

200'5), te\'ens metd ing van winterslapende exemplaren 

in vakantiehuisJes III bosgebied de Blaclk (in 20'07, 

mO Rd. med. E, Korsten, 20'(9) 

Foe.rueergehled : he t Blok (EAi':, Z(J(J2a en b) , Drijf· 

lancm (I ex " EAC, 2D0 3d). landgoederenzone (EAC. 

2O'05b). bo's ten 'la id en lIan GHzerbaan gezien 

na:b lj heid winterverbllJfplaatsen (a anname E. Kors ten, 

L-_--L ______ ---'-____________ .L-?JUi9""J.C!-. ______________ -' 

Op de overige zoogd iersoorten die krachten s- de Flora- en faunawet ziJn beschermd, wordt niet 
ingegaan, aangezien deze zeer waarschijnlijR tot zeker niet aanwezig zijn in het plangebled . gezien 
hun verspreidingsgebied in Nederland enlof de afwezigheid van geschikt biotoop. Er wordt nog we ll 
kort ingegaan op opmerkelijke zaken omtre nt overfge soorten (onder andere exoten). Aangezien de 
vleermuissoorlen een zeer specifieke groep betreft worden deze apart van de oVerige soorten 
behandeld . 
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Figuu r 4.34. Leefgebiedf'n van de eekhoom (zwarte onondertlrok:en Ign-e n) en- de ~teenmarter (rode ~tip ; waamemi ngslocatoe , zwarte fijne 
' lippeliijn - Gilzerbaan: doodvol1dst stee nltlarter, ZWart" grove stippellijn - zeer waarschl}nlljk foerageerg-e bied steenmarter) 

Eekhoorn 
Eekhoorns z jjn met name gebonden aan diverse typen bos, maar ze zij n ook te vinden in tuinen en 
parken in de buurt van bossen. Hun voedsel bestaat ult boomzaden zoals ei-kels. noten en kegels van 
naaldbomen. Als aanvulling daarop eten ze ook knoppen, bladeren, bessen, paddestoelen, rupsen, 
vogele ieren en jonge vogels. In het plangebled zijn waarnemingen dan oak bekend van de bossen ten 
westen van de woonwljken Reit, Zorgvlied en de BJaak, zoals de Oude Warande, het Reeshofbas, de 
Drijlanen, de landgoederenzone (incl. Amara-nt) en de Blaak (EAt, 2003a, 2003d, 2005b, 200Se 200 d, 
200-6b, 2006d, 2008a, 2008d; Van Wlelink, 2006). Maar eekhoorns of sporen daarvan zljn ook 
waargenomen in het Blok, het bos blJ; het Wijekermeer en Klein Zwitserland {de Nerhovense bossen) 
(EAC, 2002b, 200Se). VaSte verblijfplaatsen z iJn eehter niet vastgeste ld, maar ;wllen zeker aanwezig 
zijn. 

Sfeenmarter 
De steenmarter is een zoogdier dat de voorkeur heeft voor parkachtig landschap in de buurt van 
dorpen en steden. Kleme lal1dschapse-lementen als bosjes , heggen, greppels en dergelijke zrjn van 
belang bij het zoe ken naar vOedsel, dat bestaat urt vruchten, bessen, vogels, eieren en klefne 
zoogdieren, zoa.ls muizen. In het plangebied rs de steenmarter eenmaal waargenomen In 2006 nabij de 
Groote I..eij (waarneming Waterschap Brabants-e Delta, 2006). In 2008 zijn sporen van een steenmarter 
aangetroffen in een verlaten gebouwtje op Heiderust, wat op een rustplaats duidt. fn datzelfde jaar is 
een exemplaar doad gevonden op de GHzerbaan. waar het dler slaehtoffer van verkeer is geworden 
(vonds-t mevr. Van Hest, mondelinge mededeling E. Korsten, 2009). De waarnemingerr van deze soort 
in het plangebled zijn vrij bijzorrder, omdar het zwaartepunt van zijn verspreiding III het ODS ten en 
zuiden van Nederland ligt . De Iaatste decennia is het areaal- van de steenmarter echter sterk 
uitgebreid. Op basis van deze waarnemmgen en de ecologie van de soort kan niet met zekerheid 
gesteld worden dat er een vaste rust- of verblijfplaats in het plangebied aanwezig is. Wet kan gesteld 
worden dat het agrarische gebJed foerageergebied van de steenmarter vormt. 

Vleermuizen - algemeen 
Vleermutzen Votmen een zeer diverse soortgroep. Ondanks deze diversiteh zijn op basts van hun 



selzoenscyc!us verschlllende elementen in het landschap aan te wfjzen die voor hun voortbestaan van 
be-lang zijn. Dit zijn verblijfplaatsen (winter-, Lomer-, kraam- of paarverblijfpfaatsen}, vliegroutes 
(vaste routes tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden), migratieroutes (vaste routes tussen 
zomer- en winterverbHjfplaatsen), en foerageergebieden. Deze onderdelen en de populatie 
vleermu Ezen daarin vormen een netwerk. De diversitelt in de soortgroep wordf gevormd doordat er 
vleermuizen zijn die bij,voorbeeld hun wlnterverblijfplaatsen in bornen hebben, terwijl andere in 
gebouwe.n ovefWlnteren. Oak verschllt de jachtwijze per soort, waardoor soorten andere eisen stellen 
aarr hurr foerageergehied. In onderS-faande tekst wordt per netwetkonderdeel beschreven welke 
v[eermuissoorten in het plangebied aanwezig zijn . Op basis van de aanwezige gegevens kan slechts 
een dee l van het netwerk in kaart worden gebraeht. In het plangebied zijn gegevens bekend van de 
meerv!eermuis, waterv!eermuis, franjestadrt, gewone dwergvleermu is, ruige dwergv!eermuis-, 
laatvlieg.er, rOSse vleermuis en gewone grootQorvleermuis . Hoewel dlt nfet uil de beschikbare 
gegevens naar yoren komt, is yom de grijze grootoorvleermuis (Plecotus austriacus) volgens de 
cursusmap "Vleermuizen en planologie" (Limpens et . aI., 2009) geschikt leefgebied aanwezig Mnnen 
het plangebied. Veel algemene ecologische aspecten van de; griJze grootoorvleermuis en de gewone 
grootoorvleermuis zijn vergefijkbaar. Het bekende verspreidingsgebied van de grijze 
grootoorvleermuiS in Noord-Brabant ligt eehter vootallal1gs de Belgische gretls in zuidwest Brabant en 
ten zUiden van Eindhoven. Het is dan ook Iliet uit fe sluiten dat de gr ijze grootoorv(eermuis niet in 
het plangebied voorkomt, maar de aanwezigheid van de soort is niet waarschijnlijk. Voor de gewone 
baardvleermuis (Myotis mystacinus) figt dat anders . Van deze soort Jigt het verspreidmgsgebied in de 
winter redelijk verspteid over Noord-Brabant, terwijl er van de zomerperiode nauwelijks gegevens 
bekend zijn. Het is dan oak mogelijk dat de baardvleermuis weI in het plangebied voorkomt. 

Vleermuizef1 • verblij{plaatsen 
Binnen het plangebied zijn verblijfplaatsen bekend van de watervleermuis, franjestaart, gewone 
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuls, laatvlieger, tosse vleermuis en gewone grootoorvleermurs. 
Belangrijke gebieden daarbij zijn de landgoederenzone langs de Bredaseweg, de Oude Warande / het 
Wandelbos, het Wilmabos, het bos van de Oude Draaiboom, Sparrenhof en bosgebied de Blaak (Twisk 
& Limpens, 2006 ; EAC, 2005b en 2005c; Koolstra et. aI., 2004; mond. med. E. Kotsten, 2009). De in 
deze gebieden aanwezige gebouwen, kelders en oude bomen zijn daarbij eruciaal. 
Voor de watervleermuis vormt ook de beukenlaan nabij Koofhoven rnogelijk een vaste (zomer- en/of 
kraam)verbhjfplaats (EAC, 2002b en 2004a; mond. med. E. Korsten, 2009). Deze bornen vormen ook 
voor de rosse vleermuiS eeli vaste verblijfplaats (mond. med. E. Korsten, 2009). Voor de 
watervleetmuis dienen tevens de voormaltge bunkers en de bossen op vliegba sis Gilze-Rljen Jti(st 
buiten de gemeente Tilburg als mogelijk winter- en iomerverblIjfplaa-tsen voor dele soon (mond. 
med. E. Korsten, 2009,. Ook vormen de Ametikaanse eiken in Ktein ZWitseriand (ook bUiten het 
plangebied) vaste verblijfp-laatsen etl een kraamverblijfplaats voor de watervleermuis (EA(, 2002b: 
mond. med. E. Korsten, 2009). In 2002 werd bij deze Amerikaanse eiken ievens de werfroep van een 
rosse vleermuis gehoord, waardoor deze' plek mogehjk ook voor de (osse vleermuis een vaste 
verbli}fplaats vormde (EAC, 2002b). Reeentere gegevens van de soort hier ontbreken waardoo-r niet 
duidelijk is of in het gebrUik verandering tS gekomen . 
Tot 2005 was in het pomp-station va ll Brabant Water aan de Gilzerbaan een grate ko lonie gewone 
dwergvleermuizen aanwezig. Met succes IS deze gwep naar aanleiding van renovatiewerkzaambeden 
naar een grote vleermUiskast verhuisd. Deze kd ·t doet dienst als zomer- en kraamverbhjfplaats 
(Korsten, 2006 in Van Wielink, 2007) en rnogelijk ook als winterverblijfplaats (mond. med. E. Korsten, 
2009). In het najaar zijn er in het gebouw ook meerdere paarplaatsen aanwezig. In 2009 werden meer 
dan 250 uitvliegende exemplaren geteTd. Het gebouw van het pompstation is oak vom enkele 
exemplaren van de laatvlieger een vaste yerbliJfplaats (mond. rnededehng E. Korsten , 2009). Een vaste 
verblijfplaats van de laatvlieger is ook aanwezig in een woonhuis vlakb~j de beukeniaan in Koolhov en 
(mond. med. E. Korsten, 2009) en in het Wilmabos (Twisk et.a., 2006). 
Naast de vleennufskast van het porr1pstation zijn in het plangebied nog twee kUllstmatige 
verblijfplaatsen aanwezig, die speciaal voor v leermuiL:en ztjn gebouwd. Dit zijn de verblijfp{aats "De 
Blaak" (een omgebouwde kelder van een voormalige vHlaJ in bosgebied de Blaak en de verb llJfplaats 
"Hultensche LeW in de grondwal van de A5S tussen de Hultensche Leij err de golfbaan 'Prise d'Eau'. fn 
2005 tot en met 2009 is in verblijfp[aats "de Blaak" de franjestaart aangetroffen. Hierbij ging het in 
eerste fnstantie om een enkel exemplaar tot drie exemplaren in 2009 (Kotsten, 2005 in Van Wielink, 
2006: mond. med. E. KorSten, 2009). Van de gewone grootoorvle.ermuis ~s in 2004 ell 200'5 in beide: 
verblijven een exemplaar aangetroffen (Korsten, 2004 en 2005 in Van Wielink, 200 5 en 2006~ Twisk &. 
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Umpel1s, 2006). Ook daarna zijn in 2006 tot en met 20(}9 in verbhjfplaats "HuItensche Leij"" 
exemplaren van deze soort aangetroffen . Dit varieerde van een exemplaar in 200& tot vier in 2008 , In 
2009 waren b lj de wmtercontrole twee exemplar en aanwezig (mond. med. L Korsten, 2009J. Van de 
gewone grootoorvleermuis is tot slot een melding van wrnterslapende exemplaren in 2007 bekend in 
reereatiewoningen in bosgebied de BIaak (mond. med. E. Korsten, 2009). 
Van de woonwijken de BI:aak en zorgvlied, jUiSt bUit~n het pLangebi-ed, zijn tot slot nag twee 
verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen bekend. In Zorg vlied betmf het een 
(zomer)kraamkolonie (melding overlast. mond. med. E. Korsten. 2009). 

4 / .'1 
I & 1" ...,. 

Figuur 4.35 Vast e verblijfplaatseR van vleermuizerr (zwarte lijnerr - belarrgr>jke geb'ieden met vaHe-verblfjfplaatserr (ex-acte iocdfles niet 
bekend), rode stippen = exa£te loearles met vaste ~erbiijfpl aatsen va n vl l1!ermoiZell, 1 = Yteerm[) isbuhder 'Hultensche Le,j' , 2 = 
v lee llTTuiska51 en ge bouw pompstation, 3 ~ Ylee:rmlli,kelde_, '-De S.laak') . 

Vliegroutes 
Hoewel er vrij veel gegevens- over het voorkOmen van vleermuissoorten beschikbaar zijn, IS sIechts op 
enkele plaatSeli voldoende onderzoek gedaan om vaste vIiegroutes vast te stellen. Daarnaast da teren 
de meeste gegevens over deze vliegroutes van de perl ode 1998-2001. Gezien de geringe wijzigingen in 
het gebruik in het gebied mag aangenomen worden dat deze routes niet tot nauwelijks veranderd zljn. 
In 1998 is van de watervleermuis een vliegroute vastgesteld Doven de D-onge richting de bezinkbakken 
aan het Eekhoompad in het Leijbos (Korsten, I998 in KNNV, 1999J. In 2009 werd van deze soort ook 
eell vliegroute vastgesteld in Sparrenhof (mond. med. E. Korsten, 2000)'. 
Boven de Donge richting de GHzerbaan werden ook in 1998 een vliegroute van de gewone 
dwerg.vlee-rmuis en een vliegroute van de laatvlieger vastgesfeld (Korsten, 199B tn KNNV, I 9-99-}. In 
2001 is de vliegroute van de laatvlieger opnieuw aange-troffen (Korsten, 200 I in Van de Wid. 20G2). 
Ook is 10 1998 van de laa tvlieger een vliegroute geconstateerd boven het Bels Jijntje ten noorden van 
de GHzerbaan, echter in 2001 is deze niet opnieuw gesignaleerd. Daarnaast is er eeo vliegroute van de 
laatvfieger tussen de kast aan het pompstation en het bosgebied de Blaak {in 00 teliJke richUng over 
de Gilzerbaan (mond. med. E. Korsten, 2009). In 2001 is van de gewone dwergvleermufs tevens een 
vliegroute aang.etroffen fangs de hosrand in Kaaistoep-Oost in westelijke nehting (Korsten, 200 1 in 
Van de Wiel, 20(2). Tot slot zijn van zoweI de gewone dwergvleerrnuis als de laatvHeger in 2007 
vliegmutes vastgesteld vanaf vaste verblijfpla.atsen in Hulten flchting het BIok (en de vliegbasls) 
(mond. med. E. Korsten, 2(09). 
Bij somm~ge routes is dUidelijk lichtmijdend gedrag waargenomen (mond. med. E. Korsten, 2009). Van 
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de vastgestelde vIiegroutes mag. aangenomen worden dat zij slechts een klein aandee l van de 
aanwezige vtiegroutes vormen. 

~ 

Figuur 4.36-VliegrouteS va l} vleermU'iZen (zwarte IUnel') = belangrijke gebieden met vliegroute·~ waarvan de localies- n-ret exact bekend zejn, 
zwarte plJIe-n = exacte locatle-s van vllegroutes van vleermUlze f1') 

Migratierautes 
Op basis van de beschikbare gegevens kunnen geen migratleroutes in het plange"bied worden 
aangewezen. WeI kan tn zijn a l.gemeenheid worden gecondudee.rd dat fiIfg-raUewutes wel aanwezig 
moeten zijn, aa..ngezie:n er (zome:r- e:n winterrve:rblijfplaatsen in he-t plangebted aanwezig zijn. Er is 
echter onvoidoende geric ht veldonderzoek voorhanden om hi ~ rover gedetailleerde uitspraken te 
kUnnen doen. Van de gewone grootoorvleermuis, de watervleermu is •. de meervleennuis en de 
franjestaart is bekend dat deze soorten va or hun migrat leroutes (en oak hun vliegroutes) een hoge 
conne:ctiviteit met landschapse.Iementen hebben. Oat wil zeggen dat zij in hun orie ntatie sterk 
gebonden zijn aan landschapseiementen (timpens et. aI., l009}. 

Foetageergebied 
Het hele plangebied is van groot be lang als foerageergebied voor de diverse vleermUissoorten. In het 
natuurwaardenonderzoek dat ten behoeve van de aanleg van de Noordwesttangent is uitgevoerd wordt 
geconcludeerd dat belangrtjke Jachtgebieden met rninimaal 4 vleermuissoorten (gewone 
dwergv!eermuis , laatvlieger, watervleermuis, gewone grootooTvleermuis en/of rosse vleermuis en/of 
mige dwergvleermuis) binnen (en net buiten) het plangebied worden gevormd door baspaden in het 
Blok, het Wijckermeer, de waterplas en de baspaden in Klein Zwitser!and en een Dosje (met de 
beukenlaan~ in Koolhoven nabij de Donge (EAC, 2002b). Ook het Water aan de Warande in Gilze is 
belangriJk foerageergebied met name voo-r de watervleermuis (mond. med. E. Karsten, 200g). In de 
bosgebieden vormen lanen, brede bospaden en bosranden langs weiland en en kapvla.kten 
aantrekkelijke foerageergebieden (EAC, 200Sb). Dit komt ook uit onderzoek van de 
Vleermuiswerkgroep Noord -Brabant naar voren, waaruit blijkt dat lijnvormjge structuren zoals de 
Gilzerbaan. het Bels ]ljntje, de Oude Rielse Baan en basranden veelvuldig gebruikt worden door de 
geWOlie dwergvleennuis, de laatvlieget en de rosse vleermuis (Korsten, 2001 in Van de Wid, 2002). 
Ook zijn in de landgoederenzone langs de Bredaseweg met name Heide-park, Vrede.Just en Oude 
Waranrle belangrijke foerageergehieden, maar mogelijk geldt dit ook voor gesloten terreinen zoals 
Prinsenhoef en Spanenhof (EAC, 200Sb; mood. med. E. Karsten, 2009). Op S-pmrenhof zijn in ieder 



geval de watervleermuis, de rosse vfeermuis en de franjestaart in 2009 foerage-rend waatgeniJn1en 
(mond. med. E. Korsten, 2009). Uit de beschlkbare gegevens komt oak naar voren dat de Drijflanen 
een belangriJk foerageergebied is (EAC, 2003d). 
Daarnaast vormt het klemschalige landschap van natuurgebied de Kaaistoep met bosranden, bosJes, 
heggen, poelen en weilanden een belangrijk foerageergebied . Hier ziji'l bij onderzoek de 
watervleermuis, de ro%e v[eermuis, de la,Hvheger, de gewone dwergvieermuis en de ruige 
dwergvleetmUis jilgend aangetroffen (Karsten, 1998 in KNNV, 1999; Karsten, 200 I fn Van de Wiel, 
2002}. Opmerkelijk is de waarneming van een foeragerende meetvleennuis hoven het Pfikven 
(Korsten, 2004 in Van WieUnk, 2005). fn het gebied Blaak-West zijn vier vleermuissoorten foeragerend 
waargenomen, te we-ten gewone dwergvleermuis, laatvlieger, wdtervleermuis en rosse vleermuiS (EAC, 
2(}06b~. 

Tot slot vorn1en de bomenrlje.n, beptantirtgsranden en de Donge in het agrarfsche gebied 
landschapsstructuren waarlangs of boven vleermuizen jagen. Hoewel hier evenvee) verschiIlende 
soorten zijn waargenomen (gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en watervleermuis) 
(EAC, lOOSe), gaat her hier met uitzondering van de gewone dwergv!eerIDuis wellieht om minder 
exemplaren ten opziGhte van foerageergebieden als de Kaaistoep. 

", 

r-:''''" 
~ -
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Figuur 4,37 Foeragee.rgE'Uieden vall vleermuiten (zwa rte flJnen = zeer belangrijke fo,erageergebieden. zwarte .tlppellljnen ~ bekende 
flJnvormige efen1enten waarlangs vleermui2en foeragerenJ 

Overigf! soorten 
Naast eekhoorn, steenmarter en meerdere vleermuissoorten komen diverse algemene kleine en grote 
zoogdiersoorten in het plangebied voor, zoals ree, vos, bunzing, wezel, egel, hermelijn en d iverse 
muizensoorten. OpmerkeJijk is dat in het bosgebied ten wesren van de woonwijken Reit, lorgvlied en 
de B~aak de popolati.e reeen vriJ groot is. Door Van Gameren en Van Wietink werd de populatie in 2006 
lIT het bosgebied de Blaak en de Kaaistoep geschat op circa 50-60 exemplaren (Van Gameun en Van 
Wiehnk 200 S in Van WieTink, 2006). De schatting is dat dit een verdubbe:ling is van het aantat 
gedurende de laatste lien jaar.. Uit mededelmgen van dhr. Van Nunen en gegevens van de 
Wifdbeheereenheid komt naar voren dat elk jaar vele reeen slachtoffer van verkeer worden op de 
Gilzerbaan. 
Ook zijn veel waarnemingen bekend van een exoot, de STberische grondeekhoorn. Deze soort is 
ontsnapt of vrijgelaten uit de vroegere dierenlUm naast de Oude Warande. Eerst werd deze 
grondeekhoorn aileen len oosten van Bels Lijntje aangetroffen. Sinds 2005 worden ze ook gezien in 
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het gebied tot <tan de Heidebaal1 {Van Gamereo en Van Wi:elink, 2005 in Van WieHnk, 2006}. [n 2009 
zijn diverse fota's gemaakt in de hossen van het waterwingebied nahij de Oude Rielse. Baan. waarbij 
veel activiteit was te zien_ Hieruit kan gecondudeerd worden dat deze soort deffnitief de Kaa.istoep en 
de bossen van het waterwingebied heeft veroverd (mond. med. E. Karsten, 2009, . 

... 
Figuur 4.38 De Siberischl!' grondeekhoorn gefotografe'erd rn de b05sen van rret waterwinge bied (bron- t. Korsten}. 

Condusies 
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Aile bosgebieden in het plangebled vormen leefgebied Voor de (rode) eekhoorn; 
Her agrarische gebied is zeer w'aarschijnlijk foerageergebled voor de steenmarter; 
Het hele plangebied vormt leefgebied voor diverse soorten vIeermuizen, Binnen het plangebled 
zijn minimaai 8 (en mogeJijk meer) bekende locatles aanwezig waar (WirHeF-, zOmer- en/of kraa.rn
)verblijve'n van vleerrnuizen aafiwezig zUn. 
Vaste vliegrotItes z.ijn vastgesteld nabU d.e Oude Leij, op Sparrenhof, het Bels Lijntje, tussen de 
kast aan het pomp station richting hosgebied de Blaak, langs de bosrand van Kaaistoep·Oosf en 
vanaf verblfjfplaatsen in Hultel1 richting het Blok. 
Migratieroutes konden door gebrek aan geschikte veldgegevens niet worden vastgesteld, maar 
zljn waarsGhijnhJk weI aanwezlg. 
Beiangrijke foerageergebieden worden gevormd door bospaden In het Blok, het Wijckermeer, de 
waterplas en de bospaden in Klein Zwitsetland, een bosje met beukelaal1 in Koolhoven, het Water 
aafi de wa.ranae (in. Gilze), de Gilzerbaan, het Bels Lijntje, de Oude Rielse baan, Heidepark, 
Vredelust, Oude Warande, Prinsenhoef, Sparrenhof, de Kaaistoep, Blaak-West en bomennjen en de 
Gude Leij In het agr&rische gebied . Nlet aIleen hJnvormige landschapselementen als beken, 
bospaden, botnendjen, bosjes en bosranden, maar ook poelen, waterplassen en open plekken III 
besloten gebieden zljn daarbiJ belangrijk. 
Infrastructuur vormt voar diverse zoogdieren een belangrijke bron van veFsnipper ing als gevalg 
van aanrijding door verkee.r (ree, egel, vo-s). Dit is met name eell probleem bij de Gftzerbaan, maar 
mogelijk oak brj de andere (grate) wegen in het plangebied. 
De Siberische grondeekhoorn is een exaot, d ie het in het hele bosgebled ten westen van Tilburg 
goed doet. 



Vogels 
Vogels ziJn in het genele plangebied aanwezig en gebruiken het gebied om t.e foerageren, te rusten en 
om te broeden. BI] de beschrijving van de vogels wordt met name ingegaan op de soorten die uinnen 
het plangebied broeden, omdat in prmcipe aileen de verblijfplaatsen van broedvogels volgens de 
Flora· en faunawet bescnermd zijn (categorie J, streng beschermde soort). Aang.ezien het om vee! 
verschillende broedvogels g.aat, zijn de broedvoge·ls hij de beschfijvinge:n in vijf vogelgroepen 
geplaat.st. Aan de Of de kOllien vogels van wateTen, moe-rassen en natte ruigten, van graslanden, akkers 
en droge ruigten, van struwden, bomenrijen, houtwallen/-singels, bosranden en kapv(akt.en, van 
bossen, en van gebouwen en boerenerveh. 
Om de hroedvogelsoorten in het plangebied in beeld te brengen, is gebruik gemaakt van de gegevens 
uit de verslagen van de natuurstudie van de KNNV in natuurgebied de KaaiStoep (Van de Wiel 
(eindred.), 2000 en 2002; van Wielink (eindred.}, 2005, 2006, 2007 en 2009) en aile onderzoeken die 
in het plangebied zijn uitgevoerd door Ecolagisch Adviesbureau Cools (EAC, 2002a en b, 2003a tim f , 
2004a tim d, 2005a tim d, 2006a tim d, 2008a tim d en 2009). Daarnaast is een melding van de 
Werkgroep Reeshofbos over broedende bosuilen gebrulkt. De bes t onderzachte gebreden zij de 
Kaaistoep en de bossen van defWM. Hier kamen ook de meest bijzondere vogelsoorten voOt. 

Op basis van deze gegevens Zijn in tabel 4.12 per vogelgroep de broedvogels genoemd die (mogehJk) 
m het plangebie-d voorkomen. 

Tabe l 4.12 Nederlandse broedvoge lsoorten per voge lgroep en hun voorkomen in (de omgeviog van) het plangebled; (KW ~ kwe tsb&re soort 
volgen~ de Rode Lijst, GE' - gevoelige soort, B£ - bed reigde soon:, Ell = er1!Stig bedrelgde soo rt, b = broedend, f - foeragerend) 

VOllel :~roe ll Nederlandse naam locatie in en om pliin S<ebied verwr ,1n~ 

Wareren, moe rassen en naHe Oeverzwaluw W(Jckermeer (b) EAC, 200Za en b·, EAC. 

ru lgten 21}OSc 

fWM (bJ Vali Wlehrik (elndred .)" 

2005, 2006 

Kaa lstoep (f) EA C, 2003 e 

Kuifee nd WIJckermeer (b) EA-C , 2002a en b; EAC, 

200Se 

Kaaisloep (bt f AC, 2003e: Van de Wiel 

(eindred.), 2002; (ian 

Wlelink (erndred,), 2005, 

2006, ZOOt 
Blaak·West (b) Va:n de Wie! lefndred -), 

2002; van WieHflk 

('-'indred.), 200S-, 2006, 

2007 

Dodaars Kaalstoep (b) fAC, 20·0Je; Van. de Wie l 

(elndred .), 2002 ; Va n 

Wielink (eindred.}, 200 g, 

2006, 200 7 

Blaak·WeS I (b) Van de Wle l (e fndred .), 

2002; Van Wi elink 

(eindred. ), 2005, Z006·, 

2007 
fjs vogel Wate rwingebied (b, ZOGL) Van. Wielink (eindred .), 

2005 

Hultensche Let) (b) EAC, 2002a en b; EAC r 

200~b 

DOrige (f) EAe,200Se 

Kaaistoep (f) E'Ae, 20031.'; Vito. de Wiel 

(eindred,), 2002 

Sfaa:k·West (f} Van de Wie l (eindred.), 

200'2: 

Lel ikant III EAC 29J!.Ie 

7 '; 



Vervolg tabel 4 .12 Nederlandse broedvoge lsoonen per vogelgroep en hun voorkomen in (de orrigeving van) her pfangebl-ed; (KW '" 
kwet~bare soort volgens de Rode Lijst, GE - gevoelige ;oor<, Bb - bedreigde soort. _J ~ ernsH bedreig-de soort, b - broede-nd, f -
foeragerend) 

VQg~l >!r,g~p Nederlandse naam L{)caHe In en om Iltan ~eb.ed verwi tzin ll 

Yervolg wateren, moerassen Ceoorde faut Kaa isloep (b) EAC, 2003e; Van de Wie! 

en nane ruigtNt (efndred_) . 2002-, Van 

Wlellnk (ehldred.), 2005 

Blaak·West (b} Van de Wlel (eindre-d.). 

2002 

Wintertal ing (KW) Kaaistoep (b) EAC, 2003e; Va n de Wie! 

(emdred.), 2002'; Van 

Wielink (eindred.), 2005 

Blaak-We~1 (by Van de Wiel (etndred.). 

2002; Van Wfel lnk 

(eindred.), 2-00" 

Oever loper (GE) TWM/KaaJstoep-(b) Van WieHnk (eindred.), 

l OOS 

Kleine plevler Ka •• jHoep (bj EAC, 2003e 

Siobeend (KWi Kaalswep (f) EAC,2003e 

Sruine kiekendief, smelle-ken Kaais!oep (f) EAC,2003e 

Spnnkhaanrietzanger (2003) Moera, Blaaksloo t (h) Van Wiel ink (el nOred.), 

2005 

Kwarte!koning (KW) (2004) Kaaistoep (b) Van Wielink (eindred.) , 

f:Q95 
G raslarld ErI, akke.rs en drage PatriJS (KW) Rand Nerhovensehe lrossen EAC, 2002a en b 

rui-gten (h) 

Kaalstoep (b) EAC, 2003e; Van Wiel ink 

(etndred.), 200S., 2006, 

2007 

Gilzerbaarl-Zandeiod. LelJkant· EAc' 20031'. 

(b) 

Heikarrt-B erkeirrd (b) [AC, 200Se 

Blaak. West (b) Van de Wie! (eindred.), 

201J2 

Dras.ige Dnehoe k (f) EAC, 20051J 

Kwartel Heideterrein Nerhovensche EAC, 2002a.en b 

bossen (b} 

Kaaistoep (b) Van Wielink (e ~ndred.) , 

2005 , 2006-

Heikant Berkeind (b) EAC,200Sc 

Scholeksler Agrarisch geb red Wijkevoort, EAC, ZOOZa en b 

ten noorden van Hulle n (b) 

Hel kant-Berkeind (h) EAC,200Se 

Kaaistoep (b) Va l) Wielink (eindre-d.), 

2006 

Wulp Agransch gelried- Wij kevoort, EAe. 2002a en b 

ten nOor d'en van HutteJi (h) 

Helkam-Berkeind (Ir) EAt. 200S( 

Kaais toep (b) Van Wiefink (eindred .), 

2006-

Kaalstoep (f ) EAC, 2003e 

Gele kw ikstaart (GE) Agrarisch geble-d ten noorden EAC, 2{}{}2a en b 

van Hulten (b) 

Ka3moep (f) EAC,2003e 

Veldleeuwerik (GE) Heikant-Berkemd (b) EAC, 2005~ 

Kaa.istoep (b} Van Wlell nk (ehldred.), 

2006 
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VSTVolg tabel 4. I 2 Nederlandse broedvog~rsoorten per vogelgroep en hun voorkomen in (de ort\gev~ng van} net p1angebiea ; (KW ~ 
kweHbare soort vo lgens de Il.ode lijst" GE - gevoellge' >'oort, !IE = bedreigde 500rt, EB - ern ; tig bedreigde soort , b - broedend, f,. 
foerager~lid) 

Vo-l!e'I" roe p Nederlandse rraam Locatle Ilf en am !>lanllebred verwiizin R 

Vervolg graslanden, akkers Graspieper (GE) Kaaistaep (b) Van Wieftnk (eindred.r, 

en droge ruig/en 20-06, 2007 

Rode wouw Kaaisloep (f) EAC, 2003e 

Qude Leij (f) Van Wielink (eindred,), 

2005 

Watersnlp (BE) Kaalstoep (f) EAC , 200 J e 

Blaak 'West (f) Van de Wlel (eindred.), 

2002 

Blauwe kiekendief (GE), Kaals toep (f) EAC, 2003e 

tur elullr (Gn, grullo (GE), 

ta l!l!lt(~ n ... 0 rtho laan [EE) 

Struwelen, bomen rijen , Roodbors ttapuit Kle in Zwitserland (b), het EAC, 2002a en b 

houtwallen/ ·smg.e ls , Blok (b-) 

bosranden en kapvlakten Kaatsloep (b) EAC, 2'003e ; Van Wlelink 

(eindred), 2005 , 2006, 

2007 

Btaak·West (bi EAC, 2003e, 2006b: Van 

de Wiel (eind red .), 2002 

Leijkant (b) EAC, 2003e: Vdn d:e Wiel 

(eindred.), 2002 

I andgoedennzone (f) £AC,200:;b 

Kneu (G E) KleIn ZWllseriand, bos EAC 2002a en b 

vliegbao;is , het ElJok, agrarisc h 

gebled 'NJjkevoort (b) 

Blaak Wes t (b) 

Kaaistoep, de Sijsten (b) EAC, 200Sc 

EAC,200Sb 

La ndgoederenzone (f) Van Wie llnf< (e i.ndred,), 

Klein 2wltserfand . her BIo I<, 2005, 2006 , 2007 

Grasmus Wijc kermeer, agrarisch EAC, 200Su 

geble cf Wljkevoon(b) EAC, 201}2a en b 

Heikant Bake:ind (b) 

Blaa)(·West (b) 

Houts-ingels stoetenj EAc' 200 5c 

Koolhoven tb) EAe, t00-6b 

Spotvogel (GE) Helkar!t-Berkeind (b) EAC , £004" 

TWM/ Kaa tstoep (b) 

EAC, 2oo 5c 

Blaak West (b) van Wie fink (eirfdred,), 

Landgo ecMrert zone (I) 2005 

Klein Zwitserland, bos EAC, 2006b 

vflegbas is (b) [AG,20aSb 

Boompieper Blaak·West (b) EAC, 2002a en b 

TWM/Kaaistoe p, de 5ijs te n (u) 

Klein Zwits e rldnd, bos EAC, 2006b 

vllegbifSi's (b) Van W:e link (eindred.), 

TWM/ Kaaistoep (b) 2006, 200 i' 

Eloomleeuwerik EAc' 2002a en b 

Varr Wielink (emdred.), 

2Q06 



Vervolg t .. bel 4.12" NedeTlandse broedvagels-oorien peT vogelgraep en hun veorkomen in (de omgeving van) net pfangebfed; (KW ~ 
Kwetsbare S(}f)rt volge'n~ de Rode Lij5! , GE ~. gel10efige soort, Sf ~ bedrefgde soon, til - ernstig bedreigdf' .oon, b· = broedend, ( = 
fberagerend.) 

VoJIel <!1"M D Ne.dtrhindse naam Locatie in en om Pl=gebi~d ';Ier~l JzjFl g 

Vervolg struwelen, GeeLgors Klem Zwitsertand, E!iC, 2"002a en b-

oornenrijen, Moulwallen/- Wijckerme'er (b) 

sIngels, bosranden e-n Agrari.sch gebied Heikant EAC,2005c 

kapvlakten BerkeHld (b) 

Kaaistoep, bos landeind (b) EAC, ZOOJe 

Gekraagde roodstaaf! Bos vliegbasis, bet IHDl<., EAC, 100Za en 0 

Wljckermeer,- agrarisch 

gebied Wijkevoort (b) 

KaaiHoep (b) EAC,2003!!. 

Helkant-Berkei'nd (h) EA(,2005c 

TWM/Kaalstoep, de Sijs!en (b) Van Wiehnk (dndred.), 

Landgoederenzone (0 2005,2006,2001 

TWM/Ka<>istoep, de Sijsten EAC, 2005b 

Ringmus (GEl (b) Van Wielink (eindred.r, 

Kaaiswep (fJ 200 7 

Dra:a lhal~ (EB) fflaak -West, bosg.ebied De EAC, 2003e 

Grauwe klauwier (BE) Btaak (f) Van Wlelink (eindred ), 

2-005 

Bossen Groene specht (KW) Nerhovensche bossen, bos EAC, 2002", en D 

Wijkev06rt, agra t isCh ge,biE!d 

Wijkevoort (b) 

Dnjf!anen (bi EAC, i003d, 

gos Wijkevoort (li) EAC, 200,c 

Bl aak-West (bJ EAC, 2006b 

TWM, de Sljsten (b) Van WieHnk (eindred.), 

200S, 2006, 200 i 

oos.rztJd~ landgoederenzone EAC 2003a 

(f) 

Landgoederenzone (0 rAC,2005b 

Reeshofbos m EAC,2008d 

De Sijsten, bos· lande'ind - EAC,2003e 

Leljkant (f) 

Grauwe vtiege Flv"nger (GE) Nerhovensc lie bossen (b)" EAC, 20023" en b 

Drljflane IT (b) EAe. 2003d; 

Landgoedererrzone (f) EAC, 2005b 

Kaaisroep (f) rAC, 200,e 

Matkop(GE) Her Bl"ok, bos Wl jkevoort (b) EAC, 200La ~n b 

Drijflanen (tJ) EAC, 2003d; 

Blaak- West (bi EAC, 2006b 

TWM, de Sijsten (b) Van Wi"elink (eirrdrE!d.), 

2005, 2006, 2007 

Koekoek (KW) BFaak -West (b")" EAC, 2006b 

Wielewaal (KW) Nerhov'ensche bos·s·en (h) EAe. 2002", en b 

TWM(b) Van Widlnk (e lndred.), 

2005 

Kaaistoep (f) EAC, 200k 

lomertortel (KW) TWM(b) Van Wtellnk (elndreo.}' 

Z006 
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Vervolg taoel 4.12 Nederlandse broe'dvogelsoorten pe~ vogelgroep- en FTUn voorkomen in (de omgeving van) he! pfangebied; (KW 
kwetsb.,- fe soort votgen> de Rode lij}" CE - gevoelige soorl, Il"E - bedreigde soore, t S - ernstig bedreigde soort, b = broedenrl, f -
foeragerendj 

V(jS:e~v.HTe Jl Nederlandse naam Locatie in ""n am PlanRe~ied verYiu zmg 

Vervo-lg bassen Bonte vlieg'envanger r WM, de SUsten (b) V,m Wielink· (eindred.), 

Oostzijde landgaed"erenzo-ne I 
2000, 2006, 2007 

EAC, 2oo1a 

(f) 

Kaaistoep (f! EAt=:,2003e 

Lanagoedere'nzone (f) EAC,200Sb 

Rans-lOI (KW) TWM, de SiJsten (tt) Van Wielmk (eiodred.), 

IOoS, 2006, 2007 

Kaaistoep (0 EAC, 2003~ 

LandgoederenZorre (f) EAC, 2005b 

Prinserrhoef (f} EAC, lO08b 

Soomvalk (kW) Bos v liegbasis (b) EAC, 2002a en h 

Bossen TWM, Kaaistaep-, de Van de Wiel (eindred.), 

SiJsten (h) 2000, 2002; Van Wielink. 

(~ Indfed.). 2005, 2006, 

2007 

KaaiSloep (f) EAC 2O(He 

Landgoect"erenzone (f) EAC, ~005b 

TorerH/afk Blaa-k 'West (b) EAC, 2006b 

Bos vliegbasis (bl EAC, 2002a en b 

I«aaisro~.p (b) EAC, 2003 <' 

TWM en KaaistGe p (4) Van de Wiel (e indred.), 

2000,2002 

TWM (IJ) Van WieHnk (eindred.), 

2005, ZQ06 

DnJflanen (f) EAC,2003-d; 

Bas Zand eind Leijkant (fl EAC, 2003e 

Prmsenhoef (f) EAC 2008b 

Landgoederenzone (f) EA(' 2oo5"b 

Reeshofbo> (f) £AC,2008d 

Buizerd H'et Siok (b )" EAC". 2002a ea b 

Bas Wijkevoorl, bos '( Vosje EAC 2005c 

(b) 

TWM, de Sijsten (bl Van Wu:nink (eindrect".l, 

2005, 2006, 2007 

UrUflanen (f) EAC, 2003d; 

De Sij-sten (f) , Zande lnd· EAC,. 2003e 

Le ijkant (fl 

OoS t~ij &e I<l.ndgoed·erenzone EAe,2003a 

(fl 

Blaak West (f) EAC, 2006b-

Prinsen.Mef (f) EAC, 200Bb 

Landgoederenzane (f) EAC, ZODSh 

Havik Bos>en TWM I Kaa is'loep (t) Van de Wiel (eiud-red.), 

(2) 2000, 2002; Van Wielink 

(emdred.[, 2005, 2006 

Dr ijflanen (f) EAC,2003d 

Kaaisloep, de SUSletT (f) EAe, 2003e 

Landgoed erenz @ne (f) EAC,200 '>b 

Prinsenhoef {II EAC 2008b 
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Vervolg tabel 4, rz Nederlandse bcroedvoge lsoorten per vogelgroep en hun voorkomen in (de omgevfng van) he! plangebied; (KW
kwetsbare soort volgens de Rode lIJS[, GE .. g·evoelige 500ft, BE - bedreigde 500rt, m - ernstig bedre'gde 500rI, b- .. broedend, f -
toeragerend) 

Vo~liIroe D Nedertatldse rt~am L"calie i·n en om plart "ebied verwlJz!ng 

Vervolg. bossen 5perwe r Het Blok, Nerhovens(he EAC, 2002a en b 

bossen (h) 

TWM/ Kad is toep, de SijScten (bi Van de Wiel (eilfdfed,), 

(2) 2000, 2002 ; Va n Wielink 

(emdred.), 2005 , 20'06, 

2007 

Bas WiJkevoort, ' ( Vosje (b) EAC . 2005e 

Drijflanen (f) EAC, 200Jd 

Bos Za.ndefnd Leijkam (0 EAC, 2003e 

LandgoederenLone If) EAC, 200Sb 

Prinsenhoef (fl EAC,2008b 

Rees-hofbos EAC, 2008d 

Wespendle( Nerhovensche bossen (h) EAC, 2002a en b 

Bos 't Vosje (b} EAC, 200Se 

Kaaistoep (0 EAC , 2003e 

Landgo'ederenzone (f) EAC. 200Sb 

Blaak-Wes ! (f) EAC, 2006b 

Bosuil BOs~en TWU I Kaalstoep . de Van de Wie l (e indred.), 

5-ijslen (b) (9) 2000. 2002; Van Wie-tink 

(eindred.), 2005. 2006 , 

200, 

Bos Wijkevoo·rt ( b) EAC, 200-2a en b. 20as.c 

Reeshofbos (h) We rkgroep Reeshafbos. 

20[0 

Kaa!stoep EAC. 2003", 

Landgoederenzone (f} EAe, 2005b 

Prinsenhoef (f) EAC, 200SIJ 

Roek Het Bloll., Nerllovensche EAC, 2002a en b 

boss en . agrarisclr gebied 

WIJkevoon (b) 

Agrarisch geb Jed Bredaseweg EAC, 2002a en b, 2004a, 

(b) 2005c 

Beukenlaan/bosje en stoeterij EAC, 2002d en IJ; rAe, 
fa ngs Donge (ca .. 280+85 51) 2004a 

(b) 

80s le G! l~erbaan (b) EAC _200:'c 

Gebouwen en boereflerven Kerkui ~ (KW) Hullen (b) tAc, 20{)2a e n b 

Kaai stoep (b) Van Wielink (eind re d .). 

2005 

Kaafstoep ([) EAC. 2003e 

Steenuil (KW) Agrarisch gebled W!JKevoort EAC, 200Za en b 

(b) 

He tkant-Berke Ind (b) EAC, lOOSe 

Kaaistoe.p (f) EAC, 2003e 

Boe~enzwaluw (GE) Stoeterij Kaolhoven (b) EAC, la04a 

Heikanl-Berkeind (b) EAc' 2005c 

TWM (h) Van Wlellnk (elndred·.), 

2005 . 2006. 200 t 

Pnnsenhoef (f) EAC, 200ffb 

LandgoedeFenzone (0 EAC. 200Sh 

f·hmffiu.s (GE) TWM (h) Wielink (eindred.l. 200S-, 

2007 
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vervolg tabel 4. 1 L Nedetiarilhe broedvogelsoorten per vDgefgroep en hun voorkomen In (ct"e omge~ing van, het plangebied ; (KW -
kwets bare SOOr! volgen; de Rode lij s t, GE ~ gev,>e lfge soort, BE = bedreigde soor!, EB" ~ ern stig bed reigde soort, b"" broecfend- f '" 
foeragerend) 

VoJ.!el l~roeJ) Nederlandse naam Loeatie in en 01\'\ r::}an ~eb'ied verwflzln j! 

Vervolg gebouwen en Huiszwaluw (GEl. gierzwaluw Prmsenhoef (f) EAC,2008b 

boe re ne-rve n Land&oe~erenzotfe (f) EAe. 200Sb 

Hroedvogels van wateren, moerassen en natte ruigten 
Soorten van wateren," moerassen en natfe rUigten komen binnen het plangebie:d met name voor langs 
het Wijekermeer, de Hultensche leij, de Dude Leij, in de Kaaistoep en in Blaak-West. 
Van het WIJckermeer zijn meerdere broedlocaties van oeverzwa~uwen en kuifeend bekend (EAC, 2002a 
en b, 200Se). De oeverzwa!uw broedt daarnaast op de TWM granden (Van Wie hnk, 2005, 2006) en de 
soort foerageert eveneens in de Kaaistaep (EAC, 200le) , Langs de randen van het WIJekermeer 
broeden eveneens kuifeenden (EAC, 2O'02a en b, 200Se). Naast het Wijekermeer vonne-n oak de 
Kaaistoep (EAC, 20O'3e: Van de Wiel (eindred.y, Z002; Van Wlelink (eindred.), :WOS, 2006, 2(07) en 
Blaak ·West (Van de Wie! teind red .), 2002: Van Wielink (erndred.), 200'Y, 2006, 20(7) belangrijke 
gebieden voor broedende kUifeenden. 
De laatste twee gebieden t ijn tevens van belang als broedgebied voor de g_euorde fuut (EAC. 2003e: 
Van de Wiel (eindred.). 2002. Van Wielink (eindred.), 2005), de wmtertaling (kwetsbare SOOft) (EAC, 
2003e ; Van de Wiel (eindred.), 20'02; Van Wielink(eindred.) , 2005) en de dadaars (EAC, 2003e; Van de 
Wiel (eindred.), 2002 ; Van Wtelink (eindred.), 2005, 2006, 20(7). Daarnaast is van de Kaaistoep 
bekend dat er ineidenteel broedlocaties voorkomen of voorkwamen van oeverloper (gevoelige soort) 
(Van Wielink (eindred.), 20(5), kleine plevier (EAC, 2003e) , sprinkhaanrfetzanger en kwartelkaning 
(Van Wielink (eindred.), 20(5). Oak zljn bijzondere vogelsoorten als slobeend (kwetsbare soort) (EAC, 
2003e) en bruine kiekendref (EAC, 2003e) foeragerend in de Kaalstoep gesignaleerd. 
Tot slot is binnen het plangebied van de ijsvogel drie keer een broeciterritorium vastgeste-ld, te weten 
tweemaal langs de Hultensche LefJ (EAC, 2002a en b, 2005b) en een keer lIT het wateTwingebied (Van 
Wielink (eindred.}, 2005). Deze vogel is ook regelmatig foe-rage rend aangetroffen langs de Donge (EAC , 
200Se), in Blaak~West (Van de Wtel (eindred.), Z0(2) , in de Kaaistoep (EAC, 2003e: Van de Wlel 
(eindred.), 2002) en langs de Oude Lelj .IT LeJjkanf (EAe , 2003e). 

r~ ~ ~ _ _ 
hguur 4 .39 Broedvagels van watererr, moerassen en naHe rUigterr (bla uwe II)n .. belang rfj ke broed- en faerage erg"e bieden, rode stip 
broedlocatfe fjsvogel , donkerb!auwe st ip - broedl(}Cdt ie geoorde fU ," I, paane s tfp - broedl(}Gal ie oeve rzwaluw) 
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Figuur 4.40 Broedvoge ls van graslanden, akkers en droge rU.igten (paar,e; Iljn - oe fangrijke: oroed- ell fOerageeFgeoleden , roEf~ stip ~ 
omediocMie 5cholekstef, dOrikUolaUwe stip = DFoedlocatie veidie:euwerik, pailrse stip = broedlocatie patrijs, oranje stip - broedlocatie 
kwarrel, gele s.tip = broedlocatie gele kWikstaart, ~warte slip = brcedloearie wulp) 

Broedvogeis van qraslandert, akkers en droge ruigteh 
Binnen deze broedvogeIgroep vanen hoofdzakelijk soorten die gebonden Lijn aan gebled dat een vorrn 
van agrarisch beheer heeft. Het betreft binnen het plangebied soorten als patrijs, kwartef, scholekster, 
wulp en veldleeuwerik, de zogenaarnde akker- en wetdevogels. Hoewel de patrijs een kwets-bare soort 
[5, die afhankelijk is van kleine landschapseJementen als ruigteranden en houtwallen, broedt deze 
soort in een groat gedeeJte van het plangebied. Broedlocaties zijn bekend van de rand van de 
Nerhovenscl1e bossen (EAC, 2002a en b), natuurgebied de Kaai$toep {EAC. 2003e; Vah Wielink (er.), 
2005, 2006, 2007), Blaak-West (Van de Wie! (elndred.), 2002) en de agrarische gebieden van 
GHzerbaan~Zandeind, Leijkant (EAc. 2003e) en Heikanf-Berkeind (EAC, 2005(!. De patrijs lS eveneens 
foeragerend aangetroffen in de Drasslge Driehoek (EAC, 2005b}. 
Van de akkervogels zijn de kwarteI, de geIe kwikstaart (gevoeJig.e 500ft), de veldleeuwerik (gevoeJige 
soort) en de graspieper (gevoehge soon) wat minder talrijk als broedvogd. Van de kwartel zijn 
broedlocaHes bekend van het heideterrein in de Nerhovensche bossen (EAC, 2002a en h), 
natuurgebied de Kaaistoep (Van Wielink (eindr.), 2(}05, 2006) elf het agrarisch gebied van Heikant
BerkeHW (EAC, 2005c). Met uitzonderifig van de Nethovensche bosse-n is de veldleeuweTlk ook bekend 
van de Kaaistoep (Van WFelink (eindred.), 2006) en Heikant-Berkeind (EAC, 2005c). De graspieper is als 
broedvogel aileen bekend Vdn de Kaaistoep (Van WleHnk (eindred.), 2006, 20(7). Van de gele 
kwikstaart is een broedlocatie bekend in het agrarisch gebied ten nourden van Huhen (EAC. 2002a en 
b). In de Kaaistoep is de soort weI foeragerend aangetroffen (EAC, 2003e). 
Van de weidevogels is de scholekster de meest voorkomende broedvogel. Broedfocaties van deze soon 
z~jn in het hele agrarische gebied Wijkevoort, ten noorden van Hulten (EAC 2002a en h) en Heikant
Berkeind (EAc. Z005c) te vinden. Ook In de Kaaistoep broedt de: scholekster (Van Wietink (eincired.l, 
2006). De wulp is minder ta.lrijk. maar komt in dezelfde gebieden als broedvogeJ yom (EAC, 2002a en 
b, 2005c; Van Wielink (eindred.), 2006). De tureluur (gevoelige soon), de grutto (gevoehge smHt) en 
de wateF~nip (bedreigde soort} lijn aileen foeragerend aangetroffe-n in de Kaaisroep (EAC, 2003e). De 
watersnip is eveneens foeragerend in het aangrenzende gebied Blaak-West gesignaleerd (Van de WieI 
(eindred.}, 2002). 
Tot slot zijn in de Kaaistoep enkele opvallende waarneminge:n gedaan van foerageTende blauwe 
klekendief (gevoelige soort}, tapuit (bedreigde soort) en ortholaan (ernstig bedreigde 50ort) (EAC 
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2003e). Ook de rode wouw is meerdere malen In de Kaaistoep en B~aak-West gesignaleerd (EAC,. 2003e; 
Van de Wte:l (emdred.), 2(02). 

>\ 

:"\. \. .. -~' " .. ' 
Flguur 4.41 Broedvogels van struwelen, bomennjen , houtwalle,n/ -singe ls, bosranden en kapvlakten i lichtgroene ffjn - befangr ijke bro~d- en 
foerageergebieden, rode slip ~ broedlocatie spotvoge l, dookerblauwe sl ip . - broedlocatie veldleeuwerik , paarse srrp = !:I roed ~(jca{ l e- k: rie-u) 

Broedvogels van struwelen, bomenrijen, houtwallen/ singe[s, bosranden en kapvlakten 
Zoals de groepsnaam al aangeeft, zijn de broedvogeIs uit deze groep voor hun broedlocaties en/ of 
foerageer- en rustgebied gebonden aan gebleden waat struWelen, bomenrijen, hautwallen/ singers, 
bosranden en kapvlakteh. De ze beplantingselementen zijn op veel plekken binnen (en Juis-t buiten) het 
plangebied te vinden. 
In Klein Zwitserland z ~jn broedlocatles van roodborsttapuit, kneu (gevoelige soort), grasmus, 
boompieper, boomleeuwerik en geelgors aangetroffen. Het bos bij de vliegbasis hUisvest 
broedlocaties van kneu, boompteper, boomleeuweri-k en gekraagde roods-taart. /{oodborsttapuit, kneu,. 
gras-mus en gekraagde roorlstaart hebben broedlocahes In het nabij gelegen bos-geb~e-d het Blok (EAC, 

2002a en b) . 
Het agrarische gebied van Wijkevoort herbergt bwedlocaties van kneu, gras-mus en gekraagde 
roodstaart (EAC, 2002a en b). Rond Heikant en Berkeind zijn van vier soorten broedlocaties gevonden, 
te weten van ge'elgors, grasmus, spotvogei (gevoelige soort) en gekraagde roods-taart (EAC, 2005c). 
Langs het Wijckermeer zUn grasmus, geelgors en gE!kraagde roodstaart broede-nd aangetroffen (EAC, 

2002a en b). 
Ten opzichte van het agrarisch gebied in net westen van het plangebied zijl1 de natuurgebiede.n de 
Kaalstoep en Blaak-West nog aantrekkelijker als bmedbioloOP, doordat deze gebieden een extensiever 
agrarische beheer en een kleinschaliger karakter kennen. In de Kaaistoep zijn van acht sooTten 
broedlocaties; aangetroffen. te weten roodborsttapuit, kneu , spotvogel, boompieper, boomleeuwerik , 
gekraagde roodstaart, geelgors en ringmus (EAC, 2003e; Van Wielink {eindred..}, 2005, 2006. 2007). 
Daarnaas-t is de draaihals (erns tig bedreigde soort} foeragerend tn dit natuurgebied waargenomen 
(EAC, 2003e). In de Blaak-West zijn broedlocaties bekend van roodborsttapuit. kneu, grasmus, 
spotvogel en boompieper (EAC, 2003e, 2006b; Van de Wiel (eindred.), 2002; Van Wielink (eindred.). 
2005, 2006, 2007). Ook is in dit gebied en het nabijgelegen bosgebied de Blaak de grauwe klauwier 
(bedreigde soort) foeragerend gesignaleerd (Van Wielink (e indred.), 200ey}. ]uist ten widen van deze 
gebleden LIJn in Leijkan t de roodborsttapuit en de geelgors broede-nd aangetroffen (EAC. 2003e), De 
spatvogel broedt daarnaast in de hautslngeIs hlJ de stoeterij in Koolhoven (EAC, 2004a}. Tot slot 
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vormt de lahdgoederenzone foerageergebied voor roodborsttapuit, kneu, spotvogel en gekraagde 
roodstaart (EAC, 2005b). 

_ ... """ ' l.:!.... 
f'fguur 4.42 Broedvo-gels (geen roofvogels zUndel van bossen (zwarre fij n = befangrtlke broed·~ en (oerageergebieden. donkerblauwe stip =~ 

broedfocatie roek. paarse SliP = broedlocatle wlelewaat. o rM'je . Ii", = broedlocatie· grauwe vliegenvanger. zwarte stlP = broedlocatie 
markop, gele stip = koei(oek) 

Broedvogels van bossen 
In deLe groep zitten broedvogelsoorten die voor hun broedlocatie en/of hun foerageergehied 
afhankelijk zijn van bossen. Hlenn vallen relatief veel sootten die zijn vermeld 011 de aangepaste hjst 
van jaarrond beschermde voge:lseorten, zoaJs roofvogels. De groene specht is ec hter niet jaarrond 
beschermd, maar wei een gevoehge soort vol gens de Rode Lijst. Vit de beschikbare gegevens komt 
naar voren dat deze soort wijdverspreid binnen en buiten het plangebied voorkornt. Broedlacaties zJj:n 

aangetroffen in de Nerhovensche bossen, het bas Wijkevoort, de Drijflanen, natuurgebled Blaak-West, 
in het TWM gebied en in de SiJsten (EAC, 2002a en b, 20030, 2005e, Z006b, Van Wielink (einrlred c), 
2005, 2006, 2007). Ook het foerageergebied van de groene specht is binnen het plangebied groot. De 
soort is foeragerend aangetroHen in de landgoederenzone, het Reesnofbes, de Sijsten en her bos van 
Zandeind en Leijkant (EAC, 2003a, 2003e en 200Bd). Een veel minder opvallende verschijning qua 
uiterlijk is de. grauwe vliegenvanger (gev[}elig~e soon). Broedlocaties van deze soorten zijn eveneens in 
de Nerhovensche bossen en de Drijflanen aangetroffen (EAC, 2002a en b, 2003d). Foera&-erend karnt 
de grauwe vliegenvanger voor in de Kaaistoep en de fandgoederenzone (EAC, 2003e, 200Sh). Ook de 
rnarkop is geen opvaHende verschijning en de 500rt heeft een voorkeur vo[}r vocntige bossen met 
rottend houL Dit komt lOt uiting in de gebieden waar de matkop broedend IS &-evonden, te wete:n het 
Blok, het bos Wijkevoort, de Drijffanen, natuurgehied Blaak-West, binneD de TWM grondel1 en de 
Sijsten (EAC, 2002a en b, 2003d, 2006b;. Van Wiehl1k (eindred.), 2005, 2006, lOOn De koekoek 
(kwetsbare soort) is een broedvogel die gebonden is aan de gebieden waar de waardvogel, in wiens 
nest de koekoek haar ei leg!, voorkomt. In 2006 is van de koekoek een broedlocatie gevonden in de 
rand van de bassen van de TWM grenzend aan de Blaak-West (EAe, 2006b). In het TWM gebred zijn oak 
de wielewaal (kwetsbare soort) (Van Wlelink (eindred.), ZOOS) en de z~mertortel (kwetsbare soort) (Van 
Wielink (eindred.), 2006} broedend aangetroffen. Daarnaast is uit het verleden Van de wie!ewaal een 
broedlocatie bekend in de Nerhovensche bossen (EAC, 2002a en b) en is de soort foeragerend gezien 
in de Kaaistoep (EAC, 2003e.). Hoewel de honte vliegenvanger niet is opgenomen op de Rode UJst, is 
deze soorf in de provincie Noord-Brabant rninder tatnjk en regionaal zelfs z~eldzaam als broedvogeL 
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Dit komt tot tJiting in het feit dat de bonte vliegenvanger binnen het plangebied afleen hroedend 
aangetroffen in het TWM gebied en dt! Sijsten (Van Wielink (eindred.), 2005, 2006, 2007) . Fot!t-agerend 
komt de soort oak in de fandgoederenzone voor (EAC, 2003a, 200Sb). 
Naast de bovengenoemde soorten komen in de bossen bi tl nen het plaligebied acht verschillende 
roofvogels voor, te weten ransuH (kwetsbare soon),. boomvalk (kwetsbare soorO, torenvalk, buizerd, 
havik, sperwer, wespendief en bosull. De ranSuil is op de Rode LiJst opgenomen als kwetsbare soort 
en is III de regio als broedvogel tamelijk zeldzaam. In het TWM gebied en de $ijsten is de soort 
meerdere jaren achtereen als broedvogel aangetroffen (Van Wrelink (eindred.), 2005, 2006, 2007). 
Belangrijk foerageerge bied voor de ransuil is de Kaaistoep (EAC, 2003e), de landgeederefizane (EAC, 
2005byen Prinsenhoef (EAC, 2008b}. Ook de bool11valk is een kwetsbare saort volgens de Rode Lij st. 
In Noord-Brabant zlJn de aantalJen echter stabiel, maar in de regio is de soort als broedvogel 
zeldzaam. In 2000, 2002, 2005 , 2006 en 2007 is de boomvalk broedend aangetroffen in de bossen van 
de TWM, de Kaaistoep en de Sijsten (Van de Wiel (eindred.), 2000, 2002 ; Van WEelink (etndred. ), 200 5, 
200&, 2007). Ult 20H2 is een btoedlocatie van de boomvalk bekend van de Nerhovensche tossen (EAC, 
2002a en b). Foerageergebieden voor de soort zijn de vl iegbasls (EAC, 2002a en b), de Kaalstoep (EAC,. 
2003e) en de tandgoederenzone (-EAC, 200S-b). De torenvalk en de buizerd zrjn in Nederland vrij 
algemene broedvogels. In de regie ziju ze ais broedvogel echter tamelijk zeldzaam, maar weI meer in 
aa:ntal aanweLig dan de hiervoor behandelde roofvogelsoorten. Van de torenvalk lijn broedlocaties 
bekend in natuurgebied Blaak-West (EAC, 2006b), het bos bij de vhegbasis (EAC, 2002a en b}, de 
Kaalstoep en het TWM gebied (EAe,. 2003e; Van de Wiel (eindred.), 2000, 2002; Van Wielink (ei.ndred.), 
2005,2006). De Dfljflanen (EAC. 2003d), het bas hiJ Zandeind en Leijkam (EAe, 2003e), Prinsenhoef 
(EAC 2008b). de landgoederenzone (EAC, 2005b) en het Reeshofbos (EAC. 2008d) vormen 
foerageergebied voor de torenva!k. Ook foerageert de buizerd in deze gebleden en in de 
natuurgebieden de Sijsten (EAC, Z003e) en Blaak-West (EAC, 2006b). Broediocaties van deze soort zijn 
bekend van het Blok (EAC, 2002a en b), het bos Wfjkevoort, het Vosje (EAe, 2005c),- het TWM gebied en 
de Sijsten (Van Wielink (eindred.), 2005, 2006, 2007). HoeweI het aantal broedparen de Iaatste jaren In 

Iichte mate toeneemt, IS de havik in Noord -Brabant en de reglO een vrij zeldzame broedvogel. De soort 
is binnen het plangebied aileen broedend gevonden In de bOssen van de TWM en de Kaaistoep (Van de 
Wlel (emdred.) , 2000, 2002; Van Wielink (eindred.), 2005. 2006). De Drijflanen (EAC, 2003d) , de 
Kaaistoep, de Sijsten (EAC. 2003e), de landgoederenzone (EAC, Zo05b) en Prinsenhoef (EAr, ZG08b) 
vormen beJangrijk-e foerageergebieden. De sperwer is een roofvogel die In aIlerlei bossen braedt. In de 
regio is de 500ft als broedvogel teldzaam, terwijl de sperwer in Noord -Brabant vriJ algemeen is. In het 
Blok, de Nerhovensche bossen (EAC. 20D2a ell b). het bas Wijkevoort, het Vosje (EAe, 2005eJ, de 
TWM/Kaaistoep en de Sijsten (Van de WieJ (einctred.), 2000, 2002; Van Wieltnk (eindred.), 2005, 2006, 
2007) zijn broedloeaties aangetroffen. Zoafs ook voar andere soonen vormen de Dnjflanen (EAC, 
2003d), het bos- bij Zandeind en Leij kdnt (EAC, 2003e), de landgoederenzone (EAC, 2005b), 
Prinsenhoef (EAC, 2008b) en het Reeshofbos (EA(, 2008d) foerageergebied vao-r de sperwer. Een 
bijzondere roofvogeJ in (de omgeving van) het plangebied is de wespendlef. In Nederland en Noord
Brabant IS het cen zeldzame broedvoget die voomameliJk voorkomt op de pleistocene zandgro!1den. 
De wespendief is een indicatorsoort voor het aanwijzen van vogelnehtlijngebiecfen en broedt in 
vochtige laofbossen en gemengde bossen. Van deze soort zijn in het verfeden twee territoria 
waargenomen. te weten in de Nerhovensche bosse!1 (EAe, 2002a en b) en in het bos 't Vosje (EAC, 
200Se). Of de soort nog steeds in het plangebied broedt is onduidelijk. De Kaalstoep (EAC. 2003e), 
BlaakWest (EAC, 2006b) en de landgoederenzone (EAC, 200Sb) vormen bekend foerageergebi-ed. De 
laatste bekende roofvogelsoort die broedt btnnen en in de omgeving van het pfangebied is de bosuil. 
Deze soort is regionaal een zeldzame broedvogeI. Territori a. zijn bekend van de hossen van de 
TWM/ KaaiStoep, de Sijsten (Van de Wlel (eindre.d.), 2000, 2002; Van Wielink (eindred.), 2005, 2006. 
200/), het bos Wijkevoort (EAC. 2002a en b, 200Sf:) en het Reeshofbos (Wetkgroep Reeshofbos. 2010). 
In de bossen van de TWM ging het daatbij om ne-gen terrl toria en in het Reeshofbos werd in 2010- in 
een uilenkast 6 jongen geteld. De omringende gebieden. zoals de Kaa is toep (EAC, 2003e), de 
landgoedere-nzone (EA(, 2005b) en Prinsenhoef (EAC, 200gb) vormen belangrijk foeraReergebied. 
Tot slot is de roek b .i nnen het plangebied bekend als broedvogel. De roel is een zee-r honkvaste S6oft, 
die bovendien in kolonies broedt. Her is in de regia een zefdzame broedvoget. Het BIok, de 
Nerhovensche bossen, het agrarfsch gebied Wijke voort (EAC, 2002a. en b), een bosJe langs de 
Bredaseweg (EAC. 2002a en b, 2004a, 200Se), de beukenlaan, het bosje en de stoetenj langs de Donge 
(EAC, 2002a en b, 2004a) en een bosje aan de Gilzerbaan nabiJ de A58 (EAC, 2005c.) herbergen 
broedlocatle s van de roek. In de beukenlaa-n en het bosje langs de Donge werden ruim 280 nesten 
gelokaliseerd en op de stoeterij in totaal 85 ne-sten (fAC, 2004a). Het foerageergebred bestaat veelaI 
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uit de aarrgrerrzerrde en/of nabijgelegerr wei - err bouwlanden. 

. 1;.. -
" -nguur 4.43 8roedvog.els (roofvogefs) van bossen (zwarte lijn - belangrijke broed - en foerageerge bieden., zwarte st ippeHijn ~ 01>1.'''0,,,,. 

foeragee.rgebfed, donkerbfauwe-stip = broedlocatle sperwer, paarse srfp ~ broedlo( alie' wespend 'ef, ora Rje stip = broedkKati e- bosuil, 
2warre stip '" broedlo~atie buizerd, lichtblauwe stip = groene specht, gele slip - torenvalk,.rode Slip = boomvalk) 

Broedvogels van gebouwen en boerenerven 
Net als de braedvoge:ls van graslarrden, akkers en droge ruigten komerr de broedvoge[s van gehouwen 
en boerenerven binnen het plangebied met name voor in het agrarische g-ebied WUkevoart, Heikant, 
Berke ind en Hu!ten. Hier zijn op diverse pfekken broedplaarsen te vindefl van steenuB (kwe:tsbare 
soort) en boerenzwaluw (gevoelige soort). Van de boerenzwa!uw betreft het vrfj veel broedlocaties ten 
opzichte van andere agrarische gebieden in THburg (EAC, 200'2a en b, 200Sc}. De boerenzwaluw is 
eveneens als broedvogel aangetroffen in de sroeterij in Koolhoven (EAe 20Cl4a) en in her TWM gebied 
(Van Wielink, 2005, 2006, 2007). Ook is de hu ismus (gevoelige soort) een broedvogef in het lWM 
gebied (Van Wielink (eindred,y, 2006,. 20(7). maar naar verwachting komt de so oft ook up veeI meer 
plekken in het agrarische gebted van Wijkevoort, Huiten, Heikant en Berkeind VOOf. In Hu lten en in de 
Kaaistoep is daamaast de kerkuiJ aangetroffen (EAe, 2002a en IJ~ Van Wfehfik (einciteci.), 20(5). Of 
deze kwetsbate soort er nog broed is ondUldelijk, 
In de Kaaistoep zijn exemplaren van de steenuil, de kerkuil en de hu iszwaIuw (gevoeHge soOrt) 
meerdere jaren achtereen foeragerend gesignaleerd (EAC, 2003e; Van Wielink (efnred.), 2005, 2006, 
2007). Opvallend is dat in meerde:re open plekken in het bosgebled van de landgoe:derenzone, zoaJs 
Prinsenhoef, boerenzwaluw, huiszwaLuw en gierzwafuw foerageren (EAe, 2GOSb, 200S-b). 
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Figuur 4.44 Broedvogets van gebouwen en boenmerven (rode ,i)n = be,angrijke broed- en/of foerageergebieden , rode s-tip - kerkuir, 
dm1"kerblauwe stlp - bmedlocat le steer'iuil, LW<l,te step ~ broedlocatie boerenzwaluw, nummer - aantal territo-ria, zander ritlmmer = 1 
territo-r ium) 

Conc1usies 
Uit de gegevens komt naar voren dat er ca_ 30 vogelsoorte:n voorkomen die zijn opgenomen op de 
Rode Lijst. Aile vogelsoorten zijn beschermd vofgens de Flora- en faunawet; 
Het Wijckermeer, de Hultensche Leij, de Oude Lei], de Kaaistoep en de Blaak-West vormen 
belangrijk broed- en foerageerge:bied voor vogelsoorten van wateren, moerassen en natte ruigten; 
Belangrijke broed- en foerageergebieden voor voge:ls van graslanden, akkers en droge ruigten zii n 
de randen van de Nerhovensche boss en, de agratische gebieden van Wijkevoort, Het kant -Berkeind 
en Hulten, de Kaaistoep, de Blaak-West en Leijkant; 
Yogels van struwelen, bomenrijen, houtwaHen/-singels, bosranden en kapv lakren kornen in het 
hele plangebied voor , zowel in het agrarisch gebted als in open ruimten In de bosgebieden en in 
natuurgebieden: 
Aile bossen in en butten het ptangehied zijn van belang als broedgebled voor vogels van bossen. 
Er kamen maar tiefst 8 verschillende soorten roofvogels voor. Naast de bossen zijn ook de 
aangrenzende agrarisc:he gebieden en open ruimren ih de bossen van groot belang als 
foerageergebled voar broedvogels uit deze groep ; 
De broedvogels van gebouwen en boerenerven broeden hoofdzakelijk in de agrarische gehleden 
van Wljkevoort, Heikant - Berkeind, Hulten en de Kaaistoep. 

4.1.4 Antropogene laag 
In deze paragraaf wordt de antropogene Iaag III woord en beeld toegeHcht_ Hierbij heeft de focu~ 
gelegen op de cultuurhistorie van het landschap gekoppeJd aan de vraag welke structuren en 
elementen uil het verleden nag herkenbaar zijn en welke kansen er liggen voar de toekomst. 

De cultuurhistorie van het plangebied is in beeld gebracht op basis van de gemeentefijke Nota 
archeologie (gemeente Tilburg, 2007), diverse archeo!ogiscbe en cultuurhistorische 
bureauonderzoeken (Van Dijk, l008a t/m c), de Cultuurhlstorische Inventarisatie Noord-Brabant 
(provincie Noord-Brabant, 1992 en 1995), de Grote Historische Atlas van Nederland (Geudeke, 1990), 
de Histor ische Atlas Noord-Brabant (Wieber'dink, 1989) en de Cultuurl1is'torische- Waatdenkaart Noord'
Brabant (prav/nde Noord-Brabant, 2006). Kaart 8 in bijlage I geeft de cultuurhistorische structuurv<.!n 
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het ptangeble:d weer. 

Algemene beschrijving met infrastructuur 
Het plangebied bestond tot in de I g.e eeuw grotendeels uit woeste heidegronden en enke1e 
akke.n;omplexen met nederzettinge.n in het westen, De woeste gronden en akkercomplexen werden 
doorsneden door het beekdal van de Oude LeiJ ell dat van de Hulrensthe Leij met de daarbij horende. 
oversteekplaatsen. In oost-westeliJke rithting wordt het gebled doorsneden door twee Qude, 
belangriJke verbindmgswegen: de Gilzerbaan en de Bredaseweg. Het gehele pJangebied kent ook eell 
netwerk van panden en oude wegen. zoals (delen van) Hulrenseweg, f'rinsenhoef. Wijkevoort. 
Vosheining, Klein THburg, Nieuwelijn. Bleukweg, Diepestraat, Bergakker, Keizersakker. Oudelijn en 
Vonderpad/ $iptenpad. Structuren en histarisch geografisch zeer waardevolle hjnen Jiggen bij 
Prinsenhoef, Bredaseweg/ Reuselpad en Schaapsgoorpad. 
Daamaast lopen in het bosgebied traces Van de voormalige spoorlijn ten behoeve van de 
textielindustrie, die Tilburg verbonden met Tumhout in Belgie; het Logenaamde Bels lijntje. 
Langs de Bredaseweg. ontstond vanaf 1712 III het noordoostelijk dee] van het plangebied de Warande:. 
Later, vanaf het midden van de negentiencie eeuw, werden aan deze weg laodgoederen aangeJegd. 
Op een lager schaalniveau is nog cen groot aaotaF wegen. paden, ontginnings·- en p etceelsrructuren 
herkenbaar, dte ook wijzen op veranderingen in geh"ruik van bet landschap. 

Voor wat betreft archeologie moet voor het gehele gebied worden opgemerkt dat er mdlcaties zljn, 
gekoppeld aan cnkele onderzoeken, op grond waarvan het gehele gebled eeo hoge tot middelhoge 
verwachting kent (:de flguur 4.45). 

0 ___ 1.000;:.....;.. ...... ,;.;. 2::;oooililO ___ 3000-.: __ ..;i4;;;OOOilil-_ ..... -.: __ ..:6000: MooIer. 

Flguur 4.45 Ultm~de Van ele ARWATI-kaart (2003). 

hcheologl$Ch$waamemingel=l 
• Artr.ie wMirnemlOg-en 
.., Ov.~ waamem"'!len· (GA TIRHCT) 

_ Torrelnen-van hog9-aI"ct'lAClogisGht:J 
waor~eIAMKlCMA) 

ArWaTi 
B8sit vtrintChling 
M"r(j(ffHMge verwachting: 
H"oge verwe.cMtlQ 
Zeer hoge vsrwschttng 
~bekeOO . ""I>I00fd 
NOel get<arteerd 

ropwve_ 
CJ Omlret< plangebicd 

N 

In het pJangebied staan oak cuItuurhistorisch waardevolle gebouwen j bijgebouwen, complexen, 
ensembles en objecten (Zie fi gu ur 4.46) , Hiermee moet op eeo lager schaalniveau bij planherllenmgen 
tekening gehouden worden, dar wtl zeggen met de oebouwmg (het ka~akter, de schaal, de: omgeving, 
de architectuur en de typologie ervan) en bij eventuele nieuwbouw. 

Naast de genaemde infrastructuur kent het gebied op structuurniveau een vijfraI cuUuurhistoflsch 
karakteristleke en nog herkenbare deelgebieden ~ 

1. het akkercomplex in het westelijk deel (geJegen ten westen van de Oude Leij en doorsneden door 
de Hultense teij}; 

2. de beekdalelt van de Donge/Oude l.eij en Hultensche/Groote l.eij (met de beemden)~ 
3. de oude heidegronden in het midden- en zyidelijke deet; 
4. de Oude Warande en 
5. de Lahdgoederen.lOne aan weerszijde van de Bredaseweg. 
De deelgebieden en de herkenbare structuren daarvan zijn opgenomen op de kaart in Hguur 4.46_ 
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• 
Figuur 4 .46 Cuhu itrhis[ori'sche structuur 

1. Het akk.ercomplex 
Het landschap In het we5teJijk deel van het plangebied wordt ~n hoofdzaak gekenmerkt door de 
structuren van een oud akkergebied en de daarbij horende infrastructuur en gebcHlwen, waarbtj de 
midden 1ge eeuws'e situatie nog goed herkenbaar is. Dit akkergebied sluit aan bij soortgelijke 
gebieden van eerdgronden rond Gilze. 
Van belang is de combinatie van een aamal factoren: grondgebruik, agrar fsche ensembles, wegen, 
beplanting (erf en laan), open tandbouwgronden met iets hogere, bolle akkers. Het akkercomplex IS 

nog redelijk gaaf als open landschap met verspreid een aantal boerdenjcomplexen waarvan de 
oorsprong terug te voeren is tot de late ISe eeuw. Archeologische vondsten wijzen op nog veel oudere 
bewoning. Oft akkercomplex heeft een grote cultuurhistorische e.nsemblewaarde, met name vanwege 
de combinatie van hoge archeologische waarde en cultuurnistorische kenmerken van bovengrondse 
structuren en objecten. 
Deze structuur (met een netwerk van wegen, paden, akkers) en een aCifital van deLe objecten zijn gaaf 
en herkenbaar, en (in llun context) behoudenswaardig. In deze akkercomplexenstructuur is de relatie 
tussen de ondergrond (abiotische laag) en mense lijk ingriJpen (antropogene laag) nag herkenbaar en 
afleesbaar. 
Tegen de randen Jiggen gebieden die overgaan in het landschap van de beekdalen dat gekenmerkt 
wordt door (sporen van) een beemdenstructuur (zie deelgehied 2). 

Tege.n het open akkercomple.x Iigt nog een oud productiehos (ten :widen van de Hultenseweg / 
Berkeind) dat van oorsprong dateert uit de 2e hefft van de 1ge eeuw. 
In een buiten het plangebied geiegen productrebos in de noordwestelijke hoek (Her Slok) zijn oude 
ontginningslijnen en aangeJegde padenstructuren nog herkenbaar aanwezlg. De kleinere boseenheden 
in het westen (het Blok, de Nerhovense bassen en het bos Wijkevoart) vormen samen met de daann 
aanwezige padenpatronen oak cultuurhistorisch belangrijke elementen. 

Het landschap van het westelijk deel van het plangebied wordt op structuurniveau dus gekenmerkt 
door een agrarische achtergrond met een netwerk aan wegen en structuren, veel openhefd en enkele 
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boscomplexen. Deze karakteristieken op hoofdHjnen moetel1 een rol spelen in de verdere 
ofitwikkehng van het gebied. Zowe! Hi ftInct/onele cds ruimtelijke termen liggen hier -met respect 
voor de aanwezige cuItuurhistorische en archeologische waarden- kansen voor betekenisvolle 
ontwikkelingen waarhij qua beleving en sfeer nadrukkelijk aanges!oten moet worden op de hUidige 
kwaHteiten. 

2. De beekdalen van de Donge/Oude Leij en Hultensche/Groote Leij (met de beemden) 
Het plangelJied wordt centraal dootSnedefl door de: Oude Lelj en in he! zuidwesten door de Groote en 
Hultensche Leij. De overgang tussen de beekdalen en de hogere del en worden gevormd door de 
vlakten. Deze bestaan uit door smeltwater verspoelde dekzanden. De hogere delen bestaan uit 
terrasafzettingswelvingen, bedekt met dekzand, en dekzandruggen. De beekdalen zijn vanaf de late 
middeleeuwen in gebruik genomen als weide- en hooilanden. De drogere gronden langs de Gtote en 
Hultensche Leij werden in de late middeleeuwen in cultuur gebracht als akkergronden (zie deelgebied 
1). 

Hoewel de oude beemdenstructuur langs de Groote Leij en HuHensche Leij grotendeeIs verdwenen 
Hjkt (door n.lilverkaveling en ander grondgebruik) is deze toch nog te herkennen in percelering en 
enigszins in landgebruik, onder meer ten oosten van Berkeind. Hetzelfde is het geval bij de Oude Leij. 
De percelering is aUeen kadastraal herkenbaar, met name doordaf er nu bos tot aan de beek aanwezig 
is. Echler, de combinatle van beek, de percelering en de aan de oostzijde gelegen weg (Oude 
Rielsebaan) vormt een belangrijke structuur, die nog met enige moeite herkenbaar aanwelig is. 
Archeologisch hebben de beekdalen en natte deLen van het landschap momenteel een 
basisverwachting. Recent wordt echter op Iandelijk en provinciaal niveau archeologisch gezien steeds 
meer waarde gehecht aan deze delen van het landschap. In her verleden waren beekdalen immers van 
groot economisch belang, waardoor ze inrensief benut werden en mede daardoor belangrijke 
archeologische sporen en vondsten bevatten die een belangrijke aanvuHing vormen voor de
archeologische kennis aanwezig. of vergaard door het archeologisch onderzoek op de hogere delen 
(dekzandruggen) van het landschap. 

Overigens \igt in de noordoosthoek van het plangebied de Drassige Driehoek, eel1 historiscl1e rtatte 
laagte. Herkenbaar zljn nog de Jaagte zelf, de steilrand eromhe~n, de waterloop en de wegenstructuur. 

3. De beideontginnhtg 
ZoweJ het beekdal van de Oude Lei] als de Gilzerbaan doorsnijdert een gebied dat vroeger bestond uil 
woeste (he ide")grondeli. Tot Ver in de twintigste eeuw bleef een deeI van oil plangebied bestaan uit 
heidegronden die vanaf de negentiende- eeuw werden aangepfant met naaldbossen en/of werden 
ontwaterd door de aanleg van een slotenstelsel. De vennen in het pJangebiec! (Blaak, Rietvefi, Kolkven) 
werden na 1900 In snel tempo gedempt en omgewerkt tot weide- of akkergranc!. 
Het Schaapsgoor, de Blaa:k en de Sijsten :LUn dus fe-stanten van grootblokkige (jonge) 
heideontginningen. In de Sijsten zijn deze vierkant en met name in pe-rcelering en bosrande-n te 
herkennen. Bij de golfbaan is dlt patroon niet meer herkenbaar. In de Blaak en het Schaapsgoor zijn 
deze ontginningen lar'lgwerpig"er en vanaf een viertal wegen gestart. Met name deze wegen zijn nog 
herkenbaar. 

4. Oude Warande 
De Oude Warande in de noordoosteIijke hoek van het plangebied is een jachtbos dat tussen 1712 en 
1715 werd aangelegd door Iandgraaf Willem van Hessen Kassel. Hoewel het oostelijk deel van het bos 
tussen 1932 en 1973 werd benut door het Tilburgs dierenpar-k en er ook bebouwing aan de Ltjde van 
de Bredaseweg werd gerealiseerd (Auberge du Bonheur), IS het park een nog steeds redelijk gaaf 
bewaard voorbeeld van de tuinarchitectuur en landschapsvisie van de vroege achttiende ee-uw. In het 
centrum van de Oude Warande bevinden zich diverse, door de architect Jan van der Valk omstreeks 
1915 ontworpen gebouwen: onder meer een veldwachterwoning en een woonnuis. beiden met 
schuren. 

Het westelijke deel van het plangebied werd vweger van Hoord naar zUld doorkruist door het Bels 
Lijntje, een spoorwegverbinding van Tilburg naa·r Turnhout. De lijn werd in 1867 in gebruik genomen. 
In 1958 werd een deel van het traee verlegd over de huidige Vierwindenlaan en het Dongepad in de 
wijk De Blaak. In 1965 werd de lijn buiten de toenmalige bebouwde korn gelegd en werd het 



bEnnenstedelijke deel opgebroken. In 1973 reed de laatste trem en m het midden van de jaren tachtig 
werd ook het buitenstedehjke deel van het trace opgebroken. Het is sindsdien m gebrUlk als fietspad. 
fen aparte plaats wordt ingenomen door de spoorlijn nlburg·Breda die de noordgrens van het 
plange.bied vormt. De spoorlijn kwam in 1863 gereed en werd in de Jaren 1960-1965 in her 
stadscentrum omgebouwd tot hoogspoor. 

5. De Landgoederenzone (Bredaseweg) 
De landgoederenzone is een langgerekt gebied dat zich ultstrekt in westelijke richting aan 
weerszijden van de Eredaseweg vanaf de westelijke zlJde van de stadswijken De Reit, Zorgvlie:d en De 
Bfaak tot aan het stroomgebied van het riviertje de Gude Lei] . 
Tot de eerste helft van de negentiende eeuw bestaat het overige deel van het gebied voornamelijk uit 
heidevelden die gedurende de negentiende eeuw ontgonnen en grotendeeis bebost worden. Deze 
ontginning is omstreeks 1920 nagenoeg voitooid. Kenmerkend hlerbij is de langgerekte vorm van de 
percelen die zowel aan de noordelijke als aan de zUidelijke zijde haaks op de Bredaseweg staan. De nu 
grotendeelS beboste percelen :lijn veeJal door brandgangen of smalle slootjes Van elkaar gescheiden. 
Uitgezonderd in dit plangebied is het grate bebouwde complex van Amaranr, het vroegere Piusoord, 
dat In de periode vanaf 1938 err de daaropvolgende decennia werd aangelegd aan de zuidelijke zijde 
van de Bredaseweg. 

De belangrijkste ruimtelijk factor qua infrastructuur in het gebied is de Bredaseweg. Deze werd in de 
periode tussen 1820 en 1826 aangelegd als onderdeel van de Rijksweg van Tholen naar Grave. De 
nieuw aangelegde weg volgde deels enkele zandpaden die tenminste tot de [ate Middeleeuwen 
teruggaan en benutte de bestaande oversteek.plaafsen van beekjes en de Oude leij. Kenmerkend voor 
de nieuwe Rijksweg was de beplating Jangs het gehele trace met een dubbele riJ eikenbomen. In de 
decennia na de aanleg warden langs de weg mim opgezette landhuizen opgetrokken, vaak omgeven 
door een ruime tuin en/of bosaanleg. Langs de Sredaseweg werd in 1902 het eerste verharde fietspad 
van Nederland aangelegd. 
Sinds F897 wordt de borlem va.n het gebied deels benut voo-r waterwinning. Ten behoeve hiervan werd 
aan de Gflzerbaan een pompstation gebouwd. Delen van het terrein In combi.na-tie met gebouwen en de 
fioodZakelijke ififra srructuur kennen hlerdoor een bijzondere structuur. 

4.2 Het Groenblauwe casco 

4.2. I Algemeen 
Op basis van de inventarisatie en analyse van de landschappeHjke structuur van Zuidwest kan het 
huidige groenblauwe casco worden bepaald. Deze hutdige s-ttuatie wordt in het kader van de MER- de 0 -
Variant genoemd en wordt in paragraaJ 4.2.2 in woord en beeld weergegeven . Deze variant gaat uit 
van behoud van de hUidige situatie. In paragraaf 4.23 wordt de Oplus-vanant van het groenblauwe 
casco weergegeven. In deze Oplu s-variant wordt ultgegaan van (optimal e) versterking van het 
groenblauwe casco. 

De beide varranten van het groenblauwe casco worden behandeld aan de hand Van de belangrijke 
structuren en dee lgebieden, dIe uit de inventarisatie en analyse van het plangebied van Zuidwest naar 
voren zijn gekomen. Deze belangrijke structuren en deelgebieden zijn: 

de be.ekdalen van de Groote Leij en Huitensche Leij (indusief het Blok en het bos- Wijkevoort), 
de akkercomplexen van Hulten-Heikant, Stad Parijs en Berkeind-Lage Yos-senberg:, 
het beekdal van de Donge/ Oude Leij en de Blaak, 
de heideol'itgi.fil1ingen van de Sfjsten (en de' golfbaan), 
de landgoederenzune Bredaseweg, 
het stadsbos (onder andere waterwingebied), 
de Drassige Drie-hoek en 
de Gude Warande. 
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4.2.2 Groenblauw casco O-variant 

figuur 4.47 De 0 variant van he! groenblauw casco 

Beekdalen Groote Leij en Hultensche Leij 

-~_Irut~'SpOo>o 
OnIgmftt9'lNCbJo -........ 
W~i"!l 

Behouden herkenbare lage ligging van de (geomorfologiscbe) beekdalen (met blauw vlak 
aangegeveri in de kaart) ; 
Behouden beemdenstructuur oostzijde Berkefnd; 
Behouden herkenbaarheid overgang tussen beekdalen en akkercomplexen (met name tuS'sen 
Heikant en Berkeind) ; 
Behouden herkefioare liggifig Prinsenhoef op overgang beekda! en akkercomplex; 
Versterken ecologische waarde van de beken door natuurvriendelijke innehfIng van de beek, de 
aanleg van stapstenen en de aanleg van faunapassages (gemiddelde breedte Zs. meter, minimale 
breedte 10 meter; 2,.5 ha pe r km; op de kaarl g:lobaal aangegeven met blauwe areering (dus niet 
met exilc(e rna-atvoerlng); 
Behouden verschi) tussen beek in bos Wijkevoort en beek in open landschap; 
Behouden bos WiJkevoort en het Wijckermeer; 
Behouden landsehapseco!ogische verbinding door het 'open' houden (niet verstedelUkenr van het 
agrarische gebied; 
Doelen Kaderrichtlijn Water bereiken en behouden. 

Akkercomplexen Huiten-Helkant, Stad Parijs en Berkeind-Lage Vossen berg 
Benouden herkenbare relatie tussen ondergrond en menseliJk ingrjjpen in de 
akkercomplex-enstruclUUF, dat wtl zeggen de combil1atie van wegen, de spoTadtscn aanwe:zige 
beplanting langs wegen .. (agrarische) gebouwen, erfbeplanting, iets hoger en bolgelege-n (open) 
akkers eon zichten (behouden waardevolle cultuurhlstorische structuren, ensembles en objecten); 
Behouden van de herkenbaarheid en orli~nterende werking van de Hultenseweg en De Ptinsenhoef 
en de stevige !aanbeplanting daarlangs; 
Behouden landschapsecologische verbinding door het 'open' houde n (niet verstedelijken) van het 
agra rische gebied. 



Beekdal Donge/Oude Lei} en de Blaak 
Behollden OpbOllW beekdalstructuur met Jage Ii.gging (geomorfologlsch; blallwe vlak in de Kaart}, 
beemden en parallellopende weg aan oostzlJde Oude Leij; 
Behouden karakter van het kleinschalig landschap met beemdenstructuu r langs de Blaak: en de 
daaraan gekoppelde hoge natuurwaarden; 
Behouden latldsci1apsecoiogische verbmding door net 'open' houden (niet verstedelij ken) van het 
gebied; 
Behouden herkenbare contrast geslotenheid door bosrand met relatief stelle rand aan oostzijde 
Oude Leij en openheid aan westzljde (tussen de Bredaswege en de goffbaan}; 
Behouden herkenbaarheid aflopend reliet aan westzijde Oude Leij (ter plaatse van l.andgoed de 
Groene Kamer); 
Versterken ecologische waarde van de Ollde Leij door natuurvriendelijke infichting van de beek, 
beekherstel, de aanleg van stapstenen, de aanleg van vispassages en de aanleg van fauna passages 
(gemiddelde breedte ecologische verbindingszone van 25 meter bi] de. Bredaseweg tot 30 meter 
bij de golfbaan, minimale breedte 10 meter bij B'redaseweg en de goIfbaan (met blauwe arcering 
globaal (dus niet met exacte maat) op de kaart aangegevefl); gemiddelde breedte hermeandermg 
75 meter); 
Be-houclen re.latie en herkenbaarheid van Dongewijck en het pomps-tation op de kruising van weg 
en beekdar; 
Doelen Kaderrichtlijn Water bereiken en behouden . 

Heideontginningen van de Sljsten (en de gol(baan) 
Behouden hetkenbare vierkante bIokstructuur van bosranden en paden, 
Behouden contrast tussen 'harde' en 'zachte' bosranden: 
Behouden herkenbaarheid relatle tussen de ondergrond (Iandduinen), de aanwezige 
natuurwaarden (droge heidey en het ontginningspatroon; 
Be-houden landschapsecologische verbinding door het 'open' houden (met verstedelijken) van het 
agrarische gebied. 

Landgoederenzone Bredaseweg 
Behouden dutdelijke langwerpige open fUlmten langs de Bredaseweg; 
Behouden tandgoed-karakter ; 
Behouden noordzuid genchte paden- en kavefpatroon. 
Behouden waardevolle cultuurhistorische structuren, ensembles en objecten. 

Stadsbos 
Behouden groat bos-complex met open plekken; 
Verhogen natuurwaarden dOOT de aanleg van een droge ecologische verbindingstone (met 
hijbehorende faunapassages) met enkele poelen tussen het stads·bos (waterw~ngebied) en het Blok 
(gemiddelde breedte 100 meter, minimafe breedte 50 meter; 15 ha over 1,5 km (met groene kleur 
op de kaart aangegeven». 

Drasstge DYiehoek 
Behouden herkenbaarheid door begrensde openheid. fage Hgging, omringende stellranden, kleine 
Iandschapselementen op perceelgrenzen, waterioop en wegenstructuur in zUidoost.hoek. 

Oude Warande 
Behouden karakter van de Gude Warande met bos en paden patroon. 
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4.2.3 Groenblauw casco Oplus-variant 

• 
Figuur 4.48 De Oplu.s-variant van het groenblauw casco 

Beekdalen Groote Lei] en Hultensche Lei] 
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Behouden herkenbare lage ligging van de (geomorfologische) beekdalen (blauwe vlak op de kaart) ; 
Behouden en versterken beemdenstructuur oostzijde Rerkeind (bijv. door aanp tant van hagen, 
(smal1e singels) en (knot)wilgen op perceelranden loodrecht op de beek); 
Behouden en versterken herkenoaarheid overgang Wssen oeekdaleri en akkercomplexen (m.n. 
tussen Heikant en Berkeind); 
Behouden e·n versterken herkenbare ligging Prinsenhoef op overgang beekdal en akkercomplex; 
Versterken ecologische waarde van de Hultensche Leij door naruurvriendelijke fnrichting vail de 
beek, de aanleg Vali stapsrenen en de aanleg van fauna passages (gemlddelde breedte 50-100 
meter; minimale bree.dte 25 meter; 5 ha per km (met blauwe arcering globaal (dus niet met exacte 
maat) op de kaart aangegeven» ; waarbij het verschil tussen de beek 10 het bos Wijkevoof( en de: 
beek in het open landschap versterkt wordt; 
Versrerken ecologi sche waarde van de GroOte Lei] door natuurvriendeliJke inrichting van de beek, 
de aanleg van stapstenen en de aan[e.g van faunapassages (gemiddelde breedte 50 meter; 
minimale breedte 25 meter: 5 ha per km (met blauwe arcering globaa! (dus nier met eXacte maar) 
op de kaart aangegeven». Aan de oostkant dient de oever mlnimaal 10 meter breed te zijn. In het 
tussengebied tussen de Groote Leij en de noordwesttangent dient een siapsteen g.emaakt te 
worden; 
Versterken van de na tuurwaarden door behoud van het bas Wijkevoo"f! . de aanleg van 
bosrandzones, behoud Wijckermeer, de aanleg van (passende) natuurvriendeHjke oevers aan het 
meer en het verwijderen van hekwerken ; 
Behouden landschapsecologische verbinding door het 'open' houden {nier versted elijken} van het 
agrarische gebied ; 
Doelen KaderrichtliJn Water bereiken en hehouden, 



Akkercomplexen Hulten -Heikant, Stad Parijs en Berkeind-Lage Vossenberg 
Behouden en versterken van de herkenbare relatie tussen ondergtand en mensehjk ingrijpen in de 
akkercomplexenstructuur, dat wil zeggen de combinaHe van wegen, de sporadisch aanwezige 
bepianting iangs wegen, (agrarische) gebouwen, erfbepianting, iets hager en bolgelegen (open) 
akkers en zlchten, 
Behouden van de kWaliteitefi van de agratisctle sttUetUur door te streven naar en mogelijkheden 
te ereeren tot behoud en hergebruik van de aanwezige waardevo ll e ensembles en bebauwing (MIP~ 

panden, ensembles, schuren, erfinrichting, wederopbouw, met name agrarisch erfgaed). Ook bij 
(vervangende) nieuwbouw van haofdbebouwing en/of sehuren en bljgebouwen moet rekening 
gehouden worden met of aangesfoten worden bij de karakteristieke agrarische vormen en maat 
passend bij de Midden Brabantse zal1dgronden~ hoofdmassa, locarie, posifionering, maatV6ering, 
ma.teriaalgebruik, dakvorm en dakhelling (in prinClpe 1 bouwlaag met kap, zadeldak (met 
eve-ntuete voor het gebied kenmerkende verbijzonderingen), pannen, ~;obere bouwstlJI en 
detaillering) moeten gerelateerd zijn aan het specifieke agrarische karakter van de omgeving en 
de bestaande bebouwing. 
Behouden en versterken van cultuurhistorrsche waarden en informatle door ze in te zetten als 
kansen VooF cutWUFtoel:'isme, loca:ties met bijzomieFe verhalen en/of oijzOfidere besfemmingen. 
Dit kan gerealiseerd worden door het landehjke karakter van de we-gen te behouden, de gepaste 
(laan)beplanting aan te vullen, de erfbeplanting te versterken, pereeeigre-nzen met stevige 
beplanting (bljv. houtsingels) te versterken en de landbouwgwnden (akkers) open te houden ; 
Be-houden, versterken en gebruiken van de c;uItuurhistorische en archeologische waarden (het 
verhaal van de ontwikkeling van dit landschap) in zowel planologische pfOcessefi als in geoFUik: 
ten oehoeve Vatl cultuurroerisme, fietsl:'outes, bij:wnaere beSfemmil1gen, etcetera, waardoor 
herkenbaarheid en beleving zullen toenemen; 
Behouden Vdn de herkenbaJ rheid en orienterende werking van de Hultenseweg en De Pnhsenhoef 
en de stevige laanbeplanting daarlangs; 
Behouden en versterken landschapsecoiogisc;he verbinding door het 'open' houden (niet 
verstedelijken) van het agrarische gebied en door het realiseren van groene natuurlijke elementen. 

Beekdal Donge/Oude LeI) en de Blaak 
Be-houden en veTsterken herkenbaarheid oplJouw beekdafstructuur met (geomorfo!ogisch) ~age 
ligging (met blauw vlak op de kaart weergegeven), beemden en parallel lopende weg aan oostLijde 
Oude Leij door enkele beemden open te maken ; 
Behouden en ve:rsterken van het karakter van het kleinschaIig landschap met beemdenstructuur 
langs de Blaak. Verhogen van de natuurwaarden door verbeteren heheer en her zoveeJ mogehjk 
weren o-f geJeiclen van reereamen; 
Be-houden herkefibare contrast ge-slotenheid door bosrand met- relatief steile rand aan oostztjde 
Dude Lei] en openhetd aan westzijde (tussen de Bredaseweg en de golfb-aan); 
Behouden en versterken herkenbaarheid aflopend relief aan westzfjde Oude LeiJ (rer plaatse van 
Landgoed de Groene Kamer}; 
Verste-tken ecologische waard:e van de Oude Leij door natuurvriende lijke tnrichttng van de beek, 
beekherstel, de aanleg van stapstenen, de aanleg van vispassages en de aanleg van fau napassages 
(gemiddelde breedte erologiseMe verhindingszone van 150 meter bij de Bredaseweg tot 30 meter 
bij de golfbaan, minimale breedfe $0 meter biJ Bredaseweg en 15 meter bij de golfbaan (met 
bfauwe arcering gfabaal (dus niet met exacte maat} op de kaart aangegeven»; 
Behouden en verste-rken landschapse-cofogische verbinding door her 'open'-houden (niet 
verstedelijken) van het gebied en door het realiseren Van groene natuurhJke elementen; 
Behouden en versterken rela-tie en herkenbaarhefd van Dongewijck en het pomp-station op de 
krulsing van weg en beekdal (b ijv. door deze een ope-nb-are ftinnie te geven). 
Be-houden, versterken en gebrutken van de cultuurhistoriscne en archeologische waarden (he.t 
verhaal van de ontwikkeling van dit landschap) in zowel planologische processen als in gebruik 
ten behoeve van cultuurtoerisme. Hets-routes, etcetera, waardoor herkenbaarheid en beJeving 
zullen toenemen; 
Doelen Kaderrtchthjn Water bereiken en behouden ~ 

Inrichten van een waterpark in de omgeving van de beek De Biaak, conform srructuurvis-i.e Water 
en Riolering. 



Heitieontqinnmgen van de Sijsten (en de gof{1:faan) 
Behouden herkenbare vierkante blokstructuur van bosra-nden en paden; 
Behouden contrast tussen 'harde' en 'zachte' bosranden; 
Behouden herkenbaarheid relatie tussen de ondergrond (Iandduinenr. de aanwezige 
natuurwaarden (droge heide) en het ontginmngsp-atroon (met cultuurhistorische befekenis); 
Verhogen van de natuurwaarden door verbeteren beheer en het Loveel mogelijk weren of gefeiden 
van reereanten ; 
Behouden en verst.erken !andscItapsecologische verbmding door het 'open' houden (niet 
verstede.lijken) van het agrarische gebied en door het realiseren van groene natuurlijke elementen. 

Landgoedetenzone Bredaseweg 
Behouden dUidelijke langwerpige open ruimten langs de Bredaseweg, het creeren van nieuwe open 
plekken; 
Behouden en vetstetken van het randgoed-karakter door verbetering van het karakter van 
bestaande functies en het weren van ontwlkkelmgen, die het landg.oedkarakter niet ondersteunen; 
Behouden noordzuid gerichte padeli- en kavelpatroon. 
Behouden van de kwaliteiten van de landgoe:derenstructuur door te streven naar en 
mogelijkheden te creeren tot behoud en hergebruik van de aanwezigt: waardevolle ensembles en 
bebouwing (MIP- panden, ensembles, schuren. erffnrichting, wederopbouw. met name agrarisch 
erfgoed). 
Behouden. versterken en gebruiken van de cultuurhistorische en archeologische waarden (het 
verhaal van de ontwikkeHng van dit landschap) in zowel planologlsche proc:;:essen als in gebruik 
ten behoeve van cultuurtoerisme, fietsroutes, bijzondere bestemmingen etcetera, waardoor 
herkenbaarheid en beleving zullen toenemen. 

Sladsbos 
Behouden en versterken groot boscomplex door aanbrengen van nieuWe open plekken: 
Verhogen van de natuurwaarden door her opruimen van hekwerken en het zoneren van recreaHe 
(inclusief de recreatlewoningen) ; 
Verhagen van de natuurwaarden door verbetering van de mterne ecologische verbindingen door 
de aanleg van fauna passages onder wegen en hel creeren van open plekken en bosrandzones 
laligs het Bels LijntJe, de GiJ:Z:erbaan en de meest zUldelijke bosrand van bosgebie:den de Blaak en 
Schaapsgoor; 
Behouden van de ndtuurwaarden door het weren van ontwikkelingen die de natuurwaarde-n 
aantascten; 
Verhagen van de natuurwaarden door wrjzigen van het beheer (bijvoorbeeld van agransch naar 
natuur of van inte-nsie{ agrarisch naar extensief agrarisch), de aan leg van nieuwe poelen en de 
omvormmg naar een gedifferentieerd bos; 
Verhagen natuurwaarden door de a.J.hleg van e:en droge ecologische verbindingszone (en 
bijbehorende fauna passages) met enke:le poe-len tussen het stadsbos (waterwmgebied) en het Siok 
(gemiddelde breedte 100 meter, minimale breedte 50 meter; 15 ITa over 1.5 km (met groene kleur 
op de kaart aangegeven) . 

Drassiqe Driehoek 
Behouden herkenbaarheld door begrensde openheid, rage Jigging, amringende steHranden, kle-ine 
landschapselementen op perceelgrenzefi,. waterloop en wegenstructuur En zuidoosthoek: 
Versterking van het landschap en verhoging van de natuurwaarden door de aanleg van kleine 
landschapselementen, de aanleg van faunapassages onder wegen, de natuurvriendelijke lnr lchtlng 
van de waterroop en de aanleg van poefen. 

Oude Warande 
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Behoudeli en versterktng van het padenpatroon. door herstel van verdwenen oude patronen van 
de Oude Warande (aan de randen); 
Behouden en versterken van cultuurhistorische waarden en informaUe door ze in te zenen als 
kansen voor cultuurtoerisme en locaties met bijzondere verhalen. 


