
C O N C E P T S C H E T S I N R I C HT I N G K E E R S O P P E R B E E M D E N
De nieuwe natuurinrichting van Keersopperbeemden sluit qua beeld en 
natuurwaardes aan op de bestaande inrichting van de Keersopperbeemden. Het 
is een resultante van de basisschets van Staatsbosbeheer (2017) en het gesprek 
met stakeholders van 12 november 2019. Het ruimtelijke concept voor de 
Keersopperbeemden bestaat uit een compositie van de volgende onderdelen:
1. vier landschapslijnen die de N69 kruisen en doorlopen tot aan de 

Keersopperdreef. Aan deze landschapslijnen zitten ook eco-passages en 
hop-overs gekoppeld. 

2. een samenspel tussen vier natuurtypes (elzenvogelkersbos, 
struweel, schraalgrasland met solitaire bomen, en natte laagtes). Dit 
samenspel reageert op de openheid en beslotenheid van de bestaande 

Keersopperbeemden waardoor vanaf de Keersopperdreef en vanaf de N69 
een gevarieerd zicht ontstaat. Het struweel kan dichter op de PPS worden 
aangeplant waardoor de PPS niet hard als lijn wordt afgetekend in het 
natuurgebied. Het struweel en het elzenvogelkersbos kan in een drogere en 
nattere variant worden aangeplant, afhankelijk van de specifieke condities.

3. de laanbeplanting langs de N69 reageert op het samenspel van beplanting 
en openheid / beslotenheid in de Keersopperbeemden.

4. reacreatieve voorziening in de vorm van een pad en een picknick / 
parkeerplek.

5. het dempen van de meeste watergangen en het aanleggen van 
natuurvriendelijke oevers en een slenk.
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Elzenvogelkersbosjes (nat en droog) op oorspronkelijk maaiveld
- sortiment nader te bepalen met Staatsbosbeheer

Landschapslijnen en eco-passages. Soorten en begeleidende beplanting 
afhankelijk van specifieke lijn

Wegbeplanting N69: ritme van els, wilg en berk

Wegbeplanting N69: ritme van haagbeuk en Brabantse linde

Zichten vanaf de Keersopperdreef

Struweel (nat en droog) op oorspronkelijk maaiveld
- sortiment nader te bepalen met Staatsbosbeheer

Wandelroute (padvast) op oorspronkelijk maaiveld. Onderzoeken of er grond 
beschikbaar is om het pad hoger aan te leggen. Aanleg door Boskalis alleen 
ten westen van Keersopperdreef

Te behouden watergangen (nader af te stemmen met Staatsbosbe-
heer)

Te behouden watergangen buiten projectgebied Boskalis 
(nader af te stemmen met Staatsbosbeheer)

Schraalgrasland (verschralingsbeheer) met solitaire bomen 
op oorspronkelijk maaiveld - sortiment ntb met Staatsbosbeheer

Picknickplek, locatie gebiedsicoon (ontmoetingspunt) en ruimte voor 
parkeren onderhoudsvoertuigen (halfverhard)

Natte laagte (bouwvoor verwijderen, ongeveer 30 - 40 cm, 
reliefvolgend) 

Slenk en natte oevers (diepte slenk ntb, 
realiseren natte oevers 1:10 tot 1:20) 
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