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Meest gestelde vragen naar aanleiding van de 
presentatieavond over ’t Heike/Keersop 
 

Waarom worden nu deze percelen ingericht en hoe sluit dit aan op 

projecten in de omgeving? 
Binnen het Natuurbeheerplan van de Provincie Noord-Brabant zijn vrijwel alle percelen in het dal van 

de Keersop aangewezen als natuur. Deels zijn deze nog in agrarisch gebruik en moeten deze nog 

worden ingericht.  

De percelen die nu zullen worden ingericht binnen dit project zijn in eigendom van de gemeente. 

Percelen die nu nog geen eigendom zijn kunnen mogelijk later nog worden ingericht.  

Als u hier (https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/natuurbeheerplan) klikt kunt u het 

natuurbeheerplan van de provincie bekijken. Hier kan u zien dat bijvoorbeeld het volkstuinen 

complex er nu buiten valt en nu dus niet voor inrichting in aanmerking komt. 

Wordt er bij de inrichting rekening gehouden met de huidige 

aanwezige bijzondere planten en dieren? 
Bij de toekomstige inrichting wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met aanwezige bijzondere 

planten en dieren. Ook wordt er gekeken hoe de toekomstige inrichting een positief effect kan 

hebben op deze soorten. Bijvoorbeeld de bever, die zal kunnen profiteren van de toename van bos 

en singels. Ook zijn er plantensoorten als veldbies en holpijp, maar ook soorten als brede orchis, 

dotterbloemen en moeraskartelblad, die hopelijk kunnen profiteren van het verhogen van de 

grondwaterstanden en daarna weer in het grasland zelf voorkomen. 

Bij de inrichting wordt er veel gesproken over vegetatietype, is er ook 

rekening gehouden met fauna? 
De gekozen inrichting zal een grote impuls geven voor diverse dieren. Dit doordat het landschap 

kleinschaliger wordt en met meer overgangen dan nu het geval is. Daarnaast zal het voedselaanbod 

toenemen door meer nectar van bloemen en bes dragende planten. In het inrichtingsplan zijn 

vegetatietype opgenomen omdat deze concreet te realiseren zijn. De fauna zal vanzelf volgen als 

eenmaal de juiste vegetatie in de juiste structuur aanwezig is. 

Hoe is de keuze gemaakt tussen de verschillende inrichtingstypes? 
Het tot stand komen van een inrichting gebeurt in een aantal stappen. Dit zijn:  

1. Beleid: op de eerste plaats wordt er gekeken wat het bestaande beleid (zie kaart van het 

natuurbeheerplan van de Provincie). Dit geeft richting maar niet bepalend. 

2. Potentie: op basis van onderzoek naar de bodem, aanwezige soorten, mogelijkheden voor herstel 

grondwaterstromingen, enz. wordt er van het gehele terrein een overzicht gemaakt van toekomstige 

potenties. Hierdoor komen de meest kansrijke locaties in beeld voor bijvoorbeeld natuurlijke 

graslanden maar dan komen ook de plekken in beeld waar deze waarschijnlijk niet gerealiseerd 

kunnen worden. 
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3. Als er in stap 2 bijzondere soorten naar voren komen die speciale eisen stellen aan hun 

leefomgeving, worden deze eisen in beeld gebracht. 

4. Landschap en omgeving: In deze stap wordt er gekeken naar de historische inrichting van het 

landschap en hoe het landschap nu wordt gebruikt. Dit om de toekomstige inrichting zo goed 

mogelijk te laten aansluiten op het huidige gebruik, goede mogelijkheden te bieden voor extensief 

recreatief gebruik en om zoveel mogelijk historische structuren te behouden of weer te versterken.  

5. Toekomstig beheer: De gekozen inrichting moet voor langere termijn in stand te houden zijn. 

Hiervoor moet er een balans worden gezocht tussen de gekozen inrichting en toekomstige 

beheerkosten. Dure beheervormen op locaties met weinig potentie worden kritisch bekeken maar 

ook andersom… als er heel veel potenties zijn, wordt er gekeken of er meer budget/subsidies voor 

toekomstig beheer kan worden vrijgemaakt. 

Als het een mooi wandelgebied wordt, zullen er dan voor de 

recreanten ook parkeerplaatsen worden voorzien? 
Aan de oostzijde van de Keersop wordt geen extra parkeergelegenheid voorzien. Wel komt er aan de 

andere zijde van de beek (westzijde) een nieuwe parkeerplaats op het terrein van Staatsbosbeheer. 

Deze zal gelegen zijn vlakbij de nieuwe N69, in de gemeente Bergeijk. 

Is de exacte ligging van de paden al bepaald? En hoe worden deze 

verhard? 
Er is momenteel een eerste idee uitgewerkt voor de mogelijke ligging van de wandelroutes. Echter 

worden deze routes nog besproken met de lokale wandelverenigingen van AVV en van Voetje voor 

Voetje.  

Bovenop de wandelpaden wordt geen verhardingsmateriaal gebracht. Het betreft aangedrukte 

zandgrond, conform alle paden in natuur-/bosgebieden. De padenstructuur bij 't Heike zal 

grotendeels behouden blijven en is nu al goed toegankelijk.  

Het Keersopdal heeft en behoudt het karakter van een laarzenpad en de padenstructuur kan hier 

met enige regelmaat zeer nat zijn en daardoor slechter begaanbaar (zeker in periodes met veel regen 

/ winter). 


