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Beekdalen van nationale
allure

Meer natuur in en rond de
woonkernen

Meer ruimte voor natuur
in het buitengebied

Hogere biodiversiteit /
lagere milieubelasting

DE GROENE VERBINDING
Voor u ligt de natuurvisie in hoofdlijnen van de
Natuurgroep Gestel genaamd 'De groene
verbinding'. Verbinding in fysieke zin omdat
Sint-Michielsgestel een belangrijke ecologische
verbinding vormt in het Groene Woud en
natuurgebieden verbindt tussen ’sHertogenbosch, Eindhoven en Tilburg. Maar
vooral ook verbinding in de zin dat we in deze
visie beogen mens en natuur te verbinden,
stedelijk gebied en buitengebied willen
verbinden en in plaats van tegenstellingen te
accentueren juist verbinding willen zoeken met
andere belangrijke maatschappelijke functies.
De insteek daarbij is om te zoeken naar hoe
functies als natuur, economie en landbouw
elkaar kunnen versterken.
Waarom dit initiatief?
Natuur en landschap staan al lange tijd onder
druk. Veel kwetsbare habitats en soorten zijn al
verdwenen en voor veel soorten zijn de
ontwikkelingen erg negatief. Denk bijvoorbeeld
aan de weidevogels. Binnen onze natuurgroep
leven er veel wensen om deze negatieve trend
te doorbreken en om de natuur meer ruimte
geven. Met concrete voorstellen en activiteiten
willen we bijdragen aan een offensief natuuren landschapsbeleid.
Wat willen we met de visie bereiken?
De visie bevat de kernwaarden en wensen die
binnen de Natuurgroep Gestel leven op het
gebied van natuur en landschap. De visie
beoogt uiteindelijk meer ruimte te realiseren
voor kwalitatief hoogwaardige natuur waar
iedereen van kan genieten, die plaats biedt aan
een hoge biodiversiteit en die van de gemeente
een ideale plaats maakt om te wonen, te
werken en te recreëren. Nu en voor
toekomstige generaties.
Met ons visiedocument verwachten we de
communicatie met externe partijen te
stimuleren en te verbeteren rondom ingrepen
met betrekking tot natuur en landschap, zowel
binnen als buiten de woonkernen, en zowel
ontwikkelingen betreffend die kansen als welke
bedreigingen zouden kunnen vormen. Wij
voelen het als een gezamenlijke

verantwoordelijkheid om natuur en landschap
te borgen. We hopen met onze visie handvaten
te geven die in de toekomstige gemeentelijke
omgevingswet verwerkt kunnen worden;
hiermee zouden we ons nog meer aan de
voorzijde profileren van kwesties op het gebied
van ruimtelijke ordening, waar natuur en
landschap in het geding dreigen te komen (ten
behoeve hiervan is in 2016 een convenant met
de Gemeente Sint-Michielsgestel gesloten).
Daar waar mogelijk willen we de samenwerking
opzoeken met andere belangengroeperingen
om zo onze wensen meer kracht bij te zetten.
Denk hierbij aan lokale afvaardigingen van de
fietsersbond, hengelsportverenigingen,
buurtverenigingen etc.
De visie die voor u ligt, sluit naar onze mening
aan bij belangrijke aspecten in onze
samenleving. We trachten de meerwaarde van
natuur op deze aspecten duidelijk in beeld te
brengen. Dit zullen we doen aan de hand van
de volgende onderwerpen:
•
•
•
•

Het belang van natuur voor elke
generatie
Natuur, mens en gezondheid
Natuur en economie
Natuur en recreatie

Het versterken van de natuurlijke kwaliteiten
wordt behandeld in de volgende onderwerpen:
•
•
•
•

Natuurlijke beekdalen
Biodiversiteit
Natuur in en rond de woonkernen
Behouden en versterken huidige natuur
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DOEL VAN DIT DOCUMENT

Met het uitwerken van een visie op hoofdlijnen
hebben we gezamenlijk vastgesteld wat we als
Natuurgroep Gestel belangrijk vinden en wat we
op lange termijn zouden willen bereiken.
Met dit document willen we de verbinding
zoeken met externe partijen en
belanghebbenden en onze wensen kenbaar
maken. Het biedt een basis om hierover in
gesprek te gaan en om plannen uit te werken
die uiteindelijk kunnen leiden tot de realisatie
van de visie (of delen daarvan).
Dit document is geenszins een statisch
document. We staan als Natuurgroep Gestel
open voor aanvullende ideeën of commentaar,
zowel van binnen als buiten de Natuurgroep
Gestel.

natuurlijke kwaliteiten sterk aangetast. De
Natuurgroep Gestel heeft zich tot doel gesteld
de natuurlijk waarden zoveel mogelijk te
herstellen en te streven naar één groot
aaneengesloten natuurgebied rond de loop van
de Dommel.
Zou het niet prachtig zijn als we kunnen
genieten van prachtige natuurlijke oevers vol
bijzondere planten als de lange ereprijs? Waar
de wielewaal zijn lied weer laat horen in de
vochtige weelderige bossen. Waar vochtige- tot
natte hooilanden, moerassige delen, ruige
kruidenrijke oevervegetatie en
beekbegeleidende bossen elkaar afwisselen en
we kruidenrijke graslanden en weer andere
bostypen vinden op de hogere drogere delen?
Waar vissen weer op veel plaatsen kunnen
paaien en waar naast de bever ook een soort
als de otter in de toekomst weer voldoende
dekking en rust kan vinden?

HET VERSTERKEN VAN DE
NATUURLIJKE KWALITEITEN

NATUURLIJKE BEEKDALEN

Kenmerkend voor de gemeente SintMichielsgestel zijn de waterlopen de Dommel,
de Essche Stroom en de Aa. De laatste twee
zijn de afgelopen jaren al in een natuurlijke
staat terug gebracht en kunnen weer vrij
meanderen door het landschap. Dit is echter
nog niet het geval voor de Dommel.
Natuurgroep Gestel wil inzetten op een verdere
uitbreiding van de natuur langs deze
waterlopen en zo een robuust ecologisch
netwerk te realiseren met hoge natuurlijke
waarden. Hand in hand daarmee zullen de
landschappelijke waarden worden hersteld.
Wat willen we bereiken?
De Dommel
De Dommel heeft de potentie om zich te
ontwikkelen tot een gebied van nationale
allure. Door de geschiedenis heen zijn de

Vanuit het Rijk en de Provincie zijn veel
gronden rond de Dommel in onze gemeente
aangewezen als onderdeel van het Natuur
Netwerk (voorheen Ecologisch Hoofdstructuur).
Diverse delen zijn al gerealiseerd; een ander
deel moet voor 2027 nog gerealiseerd worden.
Wij willen de gemeente stimuleren om met b.v.
de inzet van gemeentegronden bij te dragen
aan de realisatie van het Natuurnetwerk.
Daarnaast wil de Natuurgroep Gestel inzetten
op het versterken van recreatieve waarden.
Dit betekent niet alleen de aanleg van mooiere
fiets- en wandelroutes langs de Dommel, maar
ook een betere zonering daarvan. Dit is
noodzakelijk om ruimte en rust te bieden voor
de in de natuur voorkomende soorten, zoals de
otter en bever.
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Prachtige natuurlijke beekdalen zullen zorgen
voor toenemende aantallen recreanten en dit
kan een impuls geven aan de lokale
economie (accommodaties, horeca en
detailhandel).
Daarnaast zal het de gemeente ook een nog
veel aantrekkelijkere plek maken om in te
wonen.
De Essche stroom en de Aa
Deze waterlopen zijn recentelijk natuurlijk
ingericht en hebben gezorgd voor een enorme
landschappelijke verbetering. Veel mensen
hebben deze plekken al ontdekt als een mooie
plek om te wandelen. Wij willen ons er sterk
voor maken dat de natuurlijke kwaliteiten van
deze gebieden verder worden versterkt.

Referentiebeeld: Rivier Spree nabij Mönchwinkel,
Brandenburg (Duitsland) (foto Jan Köhler)

BIODIVERSITEIT
De Beekse waterloop
In het noordoosten van natuurgebied de
Geelders stroomt de Beekse Waterloop die
uitmondt in de Dommel. We willen deze
waterloop omvormen tot een hoog kwalitatieve
ecologische verbinding te realiseren zodat
bijvoorbeeld geïsoleerde populaties van de
hazelworm zich weer kunnen verspreiden.
In deze kleine waterloop zijn al op kleine schaal
speciale inrichtingsmaatregelen getroffen voor
de waterspitsmuis. Wij willen de gemeente
verzoeken om meer voor hun
ambassadeurssoort te doen door samen met
het waterschap voortvarend aan de slag met
het aanleggen van de ecologische
verbindingszone Beekloop.

Overige waterlopen
Naast de hoofdwaterlopen willen we ook gaan
onderzoeken of er nog meer waterlopen zijn
waar maatregelen kunnen worden getroffen om
de biodiversiteit binnen onze gemeente te
verhogen.
Uiteindelijk hopen we dat mensen in
toenemende mate kunnen genieten van deze
prachtige beekdalen, zich hier ook mee
verbonden gaan voelen en een gevoel van trots
zullen opwekken.

De biodiversiteit staat wereldwijd onder enorme
druk. Ondanks een aantal positieve verhalen is
de algemene tendens zeer verontrustend. Bij
alle speerpunten binnen deze visie wordt het
biodiversiteitsbelang in ogenschouw genomen.
De biodiversiteit willen we onder andere
stimuleren door te zorgen voor robuuste
kwalitatief hoogwaardige natuur met
goede ecologische verbindingen. Zowel
binnen als buiten de woonkernen.
De gemeente is verantwoordelijk voor het
realiseren van een aantal belangrijke
ecologische verbindingszones (zoals de
Beekloop); wij willen graag meedenken hoe
deze op een goede wijze kunnen worden
gerealiseerd.
Maar ook met aandacht voor kleinschalige
natuurlijke elementen kan de biodiversiteit
worden gestimuleerd. Te denken valt aan het
goed beheren van poelen en vennen, het
aanleggen en behouden van kale zandige
plekken voor insecten en het behouden,
versterken en aanleggen van kleinschalige
landschapselementen. Voor veel soorten als de
patrijs, boerenzwaluw en steenuil is het van
groot belang dat deze groen-blauwe
dooradering behouden blijft en op diverse
plaatsen versterkt wordt.
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Ook streeft de Natuurgroep Gestel naar een
grote verscheidenheid aan
natuurdoeltypen binnen de gemeente. Meer
verscheidenheid betekent automatisch meer
soorten die gebonden zijn aan specifieke
biotopen en verhoogt de belevingswaarde. Dit is
overigens geen doel op zich. Voorop staat de
zorg voor kwalitatief hoogwaardige natuur’.

NATUUR IN DE WOONKERNEN

Ook binnen de woonkernen van de gemeente
Sint-Michielsgestel willen we een impuls geven
aan de natuur. Hierbij hebben wij de volgende
speerpunten.
Natuurinclusief bouwen
De Natuurgroep Gestel wil zich hard maken
voor natuurinclusief bouwen. Dit is de
methode om standaard, verblijfplaatsen voor
vleermuizen of vogels op te nemen in het
ontwerp van een gebouw. Zo wordt op den duur
de kwetsbaarheid van vleermuizen en vogels
voor sloop en renovatie verkleind. Met een
voldoende en constant aanbod van
verblijfplaatsen is in feite alleen een vleermuisen vogelvriendelijke werkwijze nodig bij
ruimtelijke ingrepen die leiden tot verlies van
verblijfplaatsen.

Potentiele locaties zijn die locaties waar onkruid
actief bestreden moet worden omdat die te
weinig worden betreden.
Natuurnetwerk binnen de woonkernen
De Natuurgroep Gestel wil ook het
natuurnetwerk binnen de bebouwde kernen
versterken en zoveel mogelijk opties benutten
om de biodiversiteit binnen de gemeente te
verhogen. Zeker in een tijd waarin het
buitengebied erg onder druk staat vanwege
landbouwbestrijdingsmiddelen en zware
bemesting, kan de stedelijke bebouwing een
toevluchtsoord zijn voor vele soorten omdat die
belasting binnen de bewoonde kernen minder
is. Denk bijvoorbeeld aan toevluchtsoorden
voor planten en insecten.
De Natuurgroep Gestel streeft naar het
vaststellen van een wijkbeplantingsvisie met
daarin groene linten van bomen, bloemrijke
stroken, vogelbosjes met insectenlokkende
onderbeplanting en vlinderbosjes. Dit moet er
voor zorgen dat mensen ook binnen de
verstedelijking kunnen genieten van vlinders en
vogels en dat een soort als de eekhoorn zich
ook makkelijk kan verplaatsen binnen de
woonkernen. Wie vindt het nu niet leuk om een
eekhoorn in de tuin te hebben?

Ontstenen
Verstening heeft aantoonbare gevolgen voor de
kwaliteit van onze leefomgeving. Daarom willen
wij samen met de gemeente zoeken naar
mogelijkheden om mensen te stimuleren om te
vergroenen. Dit houdt in het ontstenen van
tuinen, stimuleren van groene en bruine daken,
ruimte voor stadslandbouw en het beperken
van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Vergroening vergroot o.a. de ruimte voor
biodiversiteit, heeft een positief effect op de
luchtkwaliteit en vermindert het stedelijk
hitte-eiland-effect. Ook kan de bodem meer
water opvangen en wateroverlast
verminderen.

Een wijkbeplantingsplan wordt gemaakt en
vastgesteld door de wijkbewoners zelf met als
enige voorwaarde dat deze een toegevoegde
waarde moet hebben voor de biodiversiteit in
de gemeente. De Natuurgroep Gestel wil graag
bewoners ondersteunen bij dit proces en
voorzien van belangrijke informatie.

Daarnaast willen we in overleg met de
gemeente onderzoeken welke openbare
verharding omgezet kan worden in natuur.
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uitheemse soorten tegen te gaan en hoe we
elkaar bij de detectie en bestrijding kunnen
helpen.
Verder willen we samen met de gemeente
kijken of we een aantal knelpunten voor de
fauna kunnen verbeteren. Hierbij valt te denken
aan licht- en geluidshinder. Niet alleen de fauna
kan hier baat bij hebben maar ook de mens.

BUITENGEBIED

De ervaring in de gemeente ’s-Hertogenbosch
leert dat dit concept succesvol kan worden
geïmplementeerd en ondanks het feit dat
groenstructuren rommelig kunnen ogen in
vergelijking met de keurig geschoffelde perken,
het aantal klachten hierover tot nul reduceert.
Bewoners betrekken geeft een veel groter
draagvlak, omgekeerd draagt een passieve
houding bij aan meer negativiteit ten aanzien
van de leefomgeving.
Daarnaast zouden we dit ook kunnen
combineren met voorlichting over
natuurvriendelijk tuinieren en
natuurvriendelijke maatregelen in en rond het
huis.

SOORTBESCHERMING

De Natuurgroep Gestel wil samen met de
gemeente kijken waar we verder maatregelen
kunnen treffen om de versnipperende
werking van verkeersinfrastructuur te
verminderen. Op tal van plaatsen kunnen door
de gemeente, met financiële ondersteuning van
de provincie, faunavoorzieningen aangebracht
worden onder bestaande en nieuw aangelegde
wegen. Het gaat dan met name om
dassentunnels, amfibieëntunnels, loopplanken
in duikers en speciale voorzieningen voor de
otter.

In het buitengebied zien wij grote kansen om
de achteruitgang van biodiversiteit een halt toe
te roepen. Er komen steeds meer
alarmerendere berichten over de dramatische
achteruitgang van vogels van het agrarischeen kleinschalige landschap. Maar ook insecten,
waaronder belangrijke bestuivers voor de
landbouw als bijen, verdwijnen in rap tempo.
Zou het niet mooi zijn als onze gemeente wordt
doorkruist met bloemrijke bermen die vol
zitten met leven? Diverse gemeentes hebben
laten zien dat met een ander beheer van het
openbare groen al enorme winst valt te
behalen. Vaak kan met slechts kleine
aanpassingen in het maairegiem een enorme
kwaliteitsverbetering worden gerealiseerd.
Bijvoorbeeld door een klein deel van de
vegetatie te laten staan zodat meer insecten
het maaien overleven.
Uit recent onderzoek blijkt dat bloemrijke
bermen ook helpt bij de bestrijding van de
eikenprocessierups omdat deze plek bieden aan
de natuurlijke vijanden van de rupsen. Zo
ontstaat een natuurlijk evenwicht met minder
overlast tot gevolg.
Daarnaast streven we naar het herstel van het
kleinschalig landschap om soorten van het
agrarisch gebied weer meer ruimte te geven.
Hierbij valt te denken aan de aanleg van
kruidenrijke stroken, natuurlijke brede
akkerranden, houtwallen en vogelakkers.

Ook willen we samen met de gemeente kijken
welke maatregelen worden genomen om de
woekering of verspreiding van invasieve
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BEHOUD EN VERSTERKEN HUIDIGE NATUURIJKE
KWALITEITEN

Voorbeeld van een bloemrijke berm.

Een soort die nog in redelijke aantallen
voorkomt in het buitengebied, de steenuil, zou
bijvoorbeeld ondersteund kunnen worden door
stimuleringsmaatregelen om kleine
boomgaarden met hoogstamfruitbomen aan te
leggen gecombineerd met schapenbegrazing.
Er kan ook worden gedacht aan het door de
gemeente proactief stimuleren van het
aanbrengen van (inheemse) erfbeplanting.
In het buitengebied van de gemeente SintMichielsgestel dragen diverse
landbouwbedrijven bij aan een fraai landschap
waar nog ruimte is voor tal van plant- en
diersoorten. De intensivering is hier nog niet zo
ver doorgeschoten dat er enkel ruimte is voor
monoculturen Maïs en Engels raaigras. Dit
landschap moeten we koesteren. Verschillende
agrarische bedrijven binnen de gemeente laten
al zien dat dit door een meer natuurinclusieve
landbouw mogelijk is.
De verhekking van het landelijk gebied zou ook
verminderd kunnen worden door het
terugbrengen van een van oorsprong belangrijk
onderdeel van een boerenbedrijf: de vlechtheg.
Deze levende en vaak bloeiende veekering
heeft is zo goed als verdwenen na de
introductie van het prikkeldraad maar zou een
grote bijdrage kunnen leveren aan de
biodiversiteit.
Als laatste zou er echt een halt moeten worden
toegeroepen aan de verdere verstening van het
buitengebied waardoor de landschappelijke
kwaliteit gestaag achteruit gaat.

De Natuurgroep Gestel is gestart met het in
kaart brengen van de huidige natuur binnen de
gemeente. Dit betreft niet alleen de grote
natuurgebieden maar ook kleinere belangrijke
stukjes natuur en landschapselementen. We
gaan kijken of bepaalde gebieden maatregelen
nodig zijn om de kwaliteit te verbeteren en of
deze stukken beter verbonden kunnen worden
met het natuurnetwerk binnen onze gemeente.
Voor de migratie van soorten is het namelijk
van belang dat er naast leefgebieden ook
doorgaande structuren en stapstenen zijn,
waardoor gezonde populaties in stand kunnen
worden gehouden of kunnen opbloeien.

DE MEERWAARDE VAN NATUUR
OP ONZE SAMENLEVING

DE INVLOED VAN NATUUR OP MENS EN
GEZONDHEID

Een natuurlijke omgeving kan op verschillende
manieren bijdragen aan de gezondheid van
de mens, van kinderen tot ouderen. Natuur
kan bijdragen aan herstel van stress, het kan
aanzetten tot sociaal contact, het kan bijdragen
aan een optimale ontwikkeling van kinderen,
het kan persoonlijke ontwikkeling en zingeving
bevorderen en het kan stimuleren tot bewegen.
(Bron wur.nl)
Daarom wil de Natuurgroep Gestel zorgen
voor toegankelijke natuur voor jong en
oud. Dit betekent in de eerste plaats dat
iedereen zich snel en gemakkelijk in een groene
omgeving moet kunnen wanen. Hierbij valt te
denken aan – rolstoeltoegankelijk – groen in de
directe omgeving van verpleeg- en
verzorgingstehuizen, veilig bereikbaar en
voorzien van rustpunten. Maar vooral ook aan
groene fiets en wandelverbindingen tussen
alle dorpskernen.
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Wat zou het bijvoorbeeld mooi zijn als mensen
uit Schijndel helemaal door een groene
omgeving veilig via Sint-Michielsgestel naar het
centrum van Den Bosch kunnen fietsen en niet
grote stukken direct langs druk autoverkeer
gesluisd worden?

het leren herkennen van vogels, diersporen, en
planten. En er worden regelmatig bijzondere
lezingen verzorgd met inspirerende sprekers
uit heel het land.

HET BELANG VAN GROEN VOOR ELKE
GENERATIE

De Natuurgroep Gestel vindt het belangrijk dat
niet alleen de huidige generatie kan genieten
van natuur maar dat dit duurzaam wordt
gewaarborgd voor de volgende generaties.

Hierbij zouden we samen met bijvoorbeeld de
fietsersbond een sterke lobby kunnen vormen.
Groen heeft zoals eerder vermeld ook een hele
belangrijke functie voor het stedelijk klimaat.
Het zorgt ervoor dat het hitte-effect van de
verstening afneemt en kan de luchtkwaliteit
verbeteren door fijnstof af te vangen.
Daarnaast willen we zoeken naar mogelijkheden
om sportactiviteiten te ondernemen in de
natuur zoals hardlopen, fietsen en
mountainbiken en tegelijkertijd de verstoring
van deze activiteiten op de natuur te
minimaliseren.

MENSEN VERBINDEN MET DE NATUUR

De Natuurgroep Gestel wil mensen laten
genieten van de natuur om ons heen en ze
bewust laten worden van allerlei mooie facetten
van de natuur. Daartoe worden talloze
activiteiten georganiseerd.
Mensen kunnen in contact komen met de
natuur door deel te nemen aan onze
natuurwandelingen in onze eigen omgeving
begeleid door inspirerende gidsen.
Daarnaast organiseren we ook regelmatig
toegespitste cursussen. Voorbeelden zijn de
basiscursus groen of specifieke cursussen over

Dat kan alleen worden bereikt als er in elke
generatie ambassadeurs opstaan die zich willen
inzetten voor het natuurbehoud en mensen
begrijpen welke toegevoegde waarde natuur
heeft voor de samenleving. Om deze reden
willen we jonge kinderen al vroeg kennis laten
maken met de natuur. Al vele jaren verzorgt de
Natuurgroep Gestel daarom een
educatieproject waar jaarlijks 1500-2000
kinderen uit de omgeving van SintMichielsgestel een onvergetelijke ervaring op
doen met allerlei wonderlijke aspecten uit onze
natuur. Dit project willen wij graag blijvend
voortzetten.
Daarnaast willen we kinderen meer in
contact laten komen met natuur. Waar
vorige generaties nog kikkervisjes vingen in
sloten, zit een groot gedeelte van de huidige
generatie binnenshuis achter de laptop of
televisie. Daarom willen we meer
mogelijkheden creëren voor kinderen om
zelfstandig de natuur op te zoeken. Dit willen
we bereiken door de aanleg van meer
speelbossen en natuurspeeltuinen in de
woonkernen, het stimuleren van de
toegankelijkheid en de bezoekmogelijkheden
aan de kindermoestuin van de Natuurgroep
Gestel en het ondersteunen van andere
initiatiefnemers en het bevorderen van
groenere schoolpleinen. Uit wetenschappelijk
onderzoek blijkt namelijk dat wanneer kinderen
buiten hebben gespeeld op een groen
speelplein, ze de lesstof beter opnemen, zich
socialer ontwikkelen en er minder sprake is van
obesitas en pestgedrag. Groen is meer dan
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decoratie. Het geeft sociaal, maatschappelijk en
economisch voordelen.
Al laatste willen we actief werken aan de
bewustwording van de impact van ons
handelen op de natuur. Door middel van
informatieve artikelen in de groentjes en Gestel
groen of via de website van de gemeente
kunnen we mensen bewust maken dat zij met
soms hele simpele keuzes een positieve impact
kunnen hebben op onze natuur en omgeving.

NSATUUR EN ECONOMIE

Natuur en economie worden vrijwel altijd als
conflicterende belangen beschouwd. Feit is dat
ze allebei belangrijke maatschappelijke functies
vervullen en ze moeten worden beschouwd als
evenwaardige belangen.

SAMENWERKING MET PARTNERS

Om de visie te realiseren is het van vitaal
belang dat we samenwerken met diverse
partners. Zonder deze partner kunnen wij
onmogelijk de visie of delen daarvan realiseren.
We willen daarom met deze partners op
regelmatige basis de dialoog aangaan om te
kijken hoe we de visie verder kunnen
concretiseren. Belangrijk daarin is dat we ons
presenteren als een open en prettige
gesprekspartner die constructief en respectvol
te werk gaat en open staat voor andere
zienswijzen.
Belangrijke partners zijn bijvoorbeeld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De provincie Noord-Brabant
De gemeente Sint-Michielsgestel
Buurgemeenten
Waterschap De Dommel
Waterschap Aa en Maas
Brabants landschap
Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB)
Stichting Brabantse Milieufederatie
Stichting Streekhuis Het Groene Woud
en Landschapsfonds Het Groene Woud
10. Stichting Het Oude Aadal
11. Eigenaren van landgoederen
12. Scholengemeenschappen
13. Fietsersbond, hengelsportvereniging,
Wandelsportvereniging Groot Gestel, en
overige verenigingen die gebaat zijn bij
een natuurlijk landschap
14. Verenigingen in buurtgemeenten die zich
inzetten voor natuur, milieu en
landschap.
15. Lokale middenstand
16. KBO Sint-Michielsgestel
17. Etc.

Ook in het SER advies ‘Economie en Natuur in
Brabant, Samen slimmer investeren’ wordt
natuur en landschap niet langer gezien als
kostenpost, maar als een meerwaarde voor
de regionale economische
concurrentiepositie.
De Natuurgroep Gestel wil daarom ook niet de
tegenstellingen opzoeken, maar vooral gaan
kijken hoe de functies elkaar kunnen
versterken.
Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dienen zo
veel mogelijk binnen het bouwblok en/of de
bebouwde kom plaats te vinden. Als nieuw
ruimtebeslag voor wonen of werken
onontkoombaar is, zou dit om de minst
kwetsbare locaties moeten gebeuren. Door
vooraf de groenstructuren en ecologische
randvoorwaarden in het ontwerp mee te nemen
kunnen ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden
zonder aantasting van natuur en landschap.
Nieuwe economische ontwikkelingen in het
buitengebied dienen bij te dragen aan
versterking van de groene kwaliteiten van onze
gemeente. Op deze manier wordt onze
gemeente ook voor de komende generaties
aantrekkelijker en gezonder om in te wonen en
werken en zorgt dus voor een aantrekkelijke
vestigingsplaats.

.
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HOE WILLEN WE DIT
ALLEMAAL GAAN BEREIKEN?
We willen alle mogelijkheden benutten die er
zijn om natuur te realiseren. Te denken valt aan
de volgende zaken:
1. Wij gaan in gesprek met het Waterschap
De Dommel en de gemeente om de
mogelijkheden te bespreken om een
grootschalige aanpassing van de
Dommel op de prioriteitenlijst te laten
komen. Enerzijds om te voldoen aan de
opgave om wateroverlast in Nederland
tegen te gaan, maar anderzijds om onze
wens om een beekdal van nationale
allure te realiseren, te laten vervullen.
2. Vanuit het Groen Ontwikkelfonds
Brabant (GOB) zijn diverse percelen als
subsidiabel gekenmerkt (85% subsidie
voor de rijks NNN en 50% voor de
provinciale NNB). We willen met
Brabants Landschap als belangrijkste
beheerder van het Natuurnetwerk in
onze gemeente bezien of er nog witte
vlekken in het netwerk zitten.
3. Er staan nog diverse ecologische
verbindingszones op de kaart die nog
deels door het waterschap (de eerste 10
meter breedte) en deels ook door de
gemeente (de volgende 15 meter
breedte) gerealiseerd moeten worden.
Het GOB subsidieert de ecologische
verbindingszones tijdelijk met 75%
subsidie. We willen de gemeente en de
waterschappen stimuleren prioriteit te
geven aan de realisatie van de
verbindingszones.
4. Realisatie van het natuurnetwerk
Brabant (NNB voorheen EHS). Mogelijk
kan de gemeente hier een positieve rol
in spelen door de inzet van
gemeentegronden als ruilgrond.
5. De gemeente beheert zelf ook
natuurgebieden. Wij gaan na om welke
gebieden het gaat en of het beheer

hiervan verbeterd zou kunnen worden.
6. Als de gemeente agrarische gronden
bezit, zouden deze natuurvriendelijk
beheerd/verpacht kunnen worden (het
GOB brengt dit inmiddels in praktijk).
7. De provinciale subsidieregeling
biodiversiteit en leefgebieden wordt
binnenkort opengesteld. Deze regeling
(7 miljoen/jaar) subsidieert tot 100% en
is bedoeld voor het treffen van
soortbeschermende maatregelen, zowel
binnen als buiten het NNB. Op de
website van de provincie staan kaarten
met subsidiabele maatregelen. We gaan
inventariseren voor welke bedreigde
soorten binnen de gemeente extra
aandacht nodig is (waterspitsmuis, lange
ereprijs, patrijs, otter etc.).
8. De gemeente Sint-Michielsgestel doet
mee met het stimuleringskader groenblauwe diensten (stika). Deze regeling is
van groot belang om de natuur- en
landschapswaarden in het buitengebied
te behouden. We willen in samenspraak
met Brabants Landschap en de
gemeente onderzoeken hoe daar
optimaal gebruik van kan worden
gemaakt.
9. De provincie heeft in haar verordening
ruimte bepaald dat nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen in het buitengebied
gepaard moeten gaan met een
kwaliteitsverbetering van het landschap
(rood voor groen regeling). We willen
actief toezien op investeringen uit deze
regeling die de landschapskwaliteit ten
goede moeten komen.
10. Voor de ontwikkeling van groene
schoolpleinen zijn provinciale middelen
voor beschikbaar. We willen nagaan of
wij deze ook binnen onze gemeente
kunnen inzetten.
11. Wij willen bewerkstelligen dat bij alle
nieuwe ontwikkelingen, groot en klein,
de kansen voor soorten, natuur en
landschap worden benut. Op die manier
10

kunnen private initiatieven bijdragen aan
het behalen van onze doelstellingen.

VISIEKAART
De kaart hieronder geeft op een abstract niveau aan hoe we de natuurlijke structuren voor ogen zien
op lange termijn. Ook hier staat de verbinding weer centraal. We willen de belangrijkste
natuurgebieden verbinden maar we willen er ook voor zorgen dat mensen deze verbindingen kunnen
gebruiken om natuur optimaal te kunnen beleven.
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RECREATIEVE GROENE
VERBINDINGEN
De recreatieve groene verbindingen kenmerken
zich door de volgende aspecten:
-

-

-

Ze hebben een hoge natuurlijke en
landschappelijke belevingswaarde
Ze vervullen een belangrijke ecologische
functie
Ze zijn veilig voor fietsers en
wandelaars, er is weinig tot geen
gemotoriseerd verkeer
Waar gemotoriseerd verkeer toegestaan
is, is dit verkeer te gast.
Ze verbinden de woonkernen optimaal
(efficiënte route en makkelijk en snel
bereikbaar)
Goed functionerende faunavoorzieningen
voorkomen verkeersslachtoffers onder
de fauna.

Deze hoofdverbindingen moeten een grote
meerwaarde bieden voor recreanten, mensen
die te fiets naar hun werk gaan, de lokale
middenstand (horeca etc.), het
vestigingsklimaat, de gezondheid, wonen en
werken.

ZOEKGEBIED GROENE
VERBINDINGEN
Niet alle gewenste verbindingen kunnen
gemakkelijk worden gerealiseerd. Realisatie is
lastig door het huidig landgebruik en of
complexe eigendomssituaties. Hierbij zal er in
samenwerking met de gemeente en diverse
andere partijen moeten worden gezocht naar
mogelijke verbindingen.

UITBREIDING VAN DE KAART
MET GROEN/BLAUWE
VERBINDINGEN
Naast het hoofdnetwerk zijn er nog tal van
verbindingen te realiseren die een ecologische
en of landschappelijke meerwaarde kunnen

hebben. De groen/blauwe verbindingen
kenmerken zich door de volgende aspecten:
-

-

-

Het zijn minder robuuste (brede)
ecologische verbindingen.
In deze ecologische verbindingen wordt
extra aandacht besteed aan kleine
landschapselementen zoals poelen,
houtwallen en bloemrijke perceelranden
etc.
Deze verbindingen kunnen worden benut
als uitbreiding van het recreatieve
netwerk en kunnen ook fungeren als
lokale ommetjes
De landschappelijke beleving staat
voorop.

Vanwege het detailniveau zal in deze visie
hier geen kaart voor worden gepresenteerd.
Deze wordt in een later stadium apart
opgesteld en als bijlage toegevoegd.

