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Voorstelnummer: 00RJV012-bijlage 2-0-18092012
Bijlage 2: visie op de Heidijk

Inleiding
Het college van Burgemeester en wethouders heeft de visie voor de Heidijk op 10 mei 2011
vastgesteld. Naar aanleiding van diverse vragen en toezeggingen tijdens de informatievergadering
van 24 mei 2011, is een aanvullend memorandum geschreven over de maatregelen voor de Heidijk.
De gemeenteraad heeft, gezien dit memo en het collegevoorstel van 10 mei 2011, op 14 juni 2011
besloten krediet beschikbaar te stellen voor realisatie van de aangegeven uitvoeringsmaatregelen
voor de Heidijk. Met de gemeenteraad is afgesproken, dat na realisatie van de korte termijndoelen in
2011, in het voorjaar van 2012 de visie voor de Heidijk wordt aangepast en ter vaststelling wordt
aangeboden, met meeneming van de uitgangspunten uit het memo van 24 mei 2011.

Visie Heidijk
De gewijzigde visie voor de Heidijk kent de volgende uitgangspunten:
1. Het verbeteren van de dijk als verbindend element, voor zowel de "natte natuurwaarden" (poelen

en ecologische oevers) als de "droge natuurwaarden". De laatste verbinding betreft de verbinding
met het Drongelens kanaal door het aanbrengen van landschappelijke elementen in
noordzuidelijke richting;

2. Verhogen van natuurwaarde door de diversiteit en soortenrijkdom van de beplanting op de
zuidelijke dijkhelling te verhogen. Dit kan door voorwaarden te scheppen voor het ontstaan van
"gelaagde beplanting (bomen, struiken en kruidenlaag). Hierbij wordt tevens de recreatieve
waarde van de ingrepen (beleving landschap) bekeken. Het beeld van het noordelijke dijktalud
blijft gelijk (gesloten naar bebouwing toe);

3. Het verhogen van de recreatieve waarde (beleving van landschap en cultuurhistorie, spelen):
• Realisatie van voldoende rustplaatsen langs de dijk aanwezig zijn;
• Aansluiten op aanwezige knooppuntenroutenetwerken en andere wandel en fietsroutes;
• Realiseren van "ommetjes" vanaf de dijk richting Drongelens kanaal;
• Het geven van informatie over de waarden van de dijk en ontstaansgeschiedenis van de

dijk en het aangrenzende Overlaatgebied;
• Toestaan van spelen "in de natuur". Dit dient tot in zekere mate (te grote hutten en

schade zijn niet gewenst) te worden toegestaan;
• Het Overlaatgebied vanaf de dijk goed beleefbaar is vanaf de dijk (open gebieden).

Maatregelen Heidijk 2011
In 2011 is er een subsidie verkregen (resterende middelen Venkantbrug) en een aanvullend krediet
beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Met deze middelen zijn een aantal maatregelen
uitgevoerd en daardoor de doelen uit het uitvoeringsprogramma voor de Heidijk behaald. Het betreft:

• het verwijderen van bomen en exoten;
• het zichtbaar maken van het Nieuwkuijkse wiel;
• het plaatsen nieuw meubilair, informatiepanelen en trapleuningen;
• de aanleg van een poel;
• het uitdiepen van een verland wiel bij Vlijmen.

Middenlange termijndoelen Heidijk
Op de middenlange termijn staan er nog een aantal doelen op het programma:
1) Het terug brengen van de natte natuurwaarden op het gedeelte Moerputtenweg-V1iedbergweg;
2) Het terug brengen van een drietal oude 5100tje5ten zuiden van de Heidijk ter hoogte van de

Wethouder van Buulweg en "vochtiqe" vegetatie een kans te geven;
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3) Het realiseren van een wandelroute om vanaf de Heidijk een ronde door het buitengebied te
maken en het Vlijmens Ven te beleven;

4) De realisatie van een uitkijkterras met infopaneel, dat uitkijkt over het Vlijmens Ven;
5) Het aanleggen van een reeks van poelen en ecologische oevers langs de waterlopen aan de

zuidzijde van de dijk. Het betreft het gedeelte van de dijk, dat onderdeel uitmaakt van het Natura
2000 gebied.

De totale kosten van deze midden lange termijn doelen bedragen ca. € 98.290,-. Via de Vereniging
Natuurmonumenten is een briefafschrift ontvangen, waarin wordt aangegeven, dat de Europese
Commissie de totaalaanvraag onder de titel "Habitat restoration & development for scarce and dusky
Large 81ue in N2K area Vlijmens Ven, Moerputten and Bossche 8roek" per 14 juni 2012 heeft
voorgedragen voor cofinanciering aan het LlFE+ comite. Een instemmende verklaring is door de
gemeente Heusden bij collegebesluit 19 juni 2012, overJegd ten behoeve van de cofinanciering. De
midden lange termijndoelen voor de Heidijk zijn hierin meegenomen. Over de uitvoeringsperiode van 5
jaar wordt van de gemeente Heusden € 49.145,- aan cofinanciering verwacht. Hiertegenover staat
eenzelfde bijdrage van € 49.145,- afkomstig vanuit de EU. De financiele dekking van de cofinanciering
is verzorgd.

Besluit
Door middel van deze bijlage bieden wij u de gewijzigde visie voor de Heidijk ter vaststelling aan.
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1 INLEIDING

1.1 Inleiding

De gemeente Heusden wordt omsloten door dijken. Dat is bijzonder. Een van de dijken betreft de
Heidijk. Het is een landschappelijk, cultuurhistorische en vanuit natuurwaarde gezien waardevol
element ten zuiden van de kernen Drunen, Vlijmen en Nieuwkuijk. Door de ligging tegen de
aangrenzende wijken en aan de andere kant het unieke Overlaatgebied, is de dijk ook vanuit
recreatief oogpunt (uitloopgebied voor bewoners) erg belangrijk. De dijk heeft al natuurwaarde,
maar de gemeente Heusden wil deze waarden nog eens vergroten. Op deze manier ontstaat niet
alleen een nog waardevoller natuurelement, maar wordt de verbindende waarden tussen de
8aardwijke Overlaat tussen Drunen en Waalwijk en De Groene Delta Vlijmen en 's-Hertogenbosch
nog eens versterkt. Deze waarde is ook door de gebiedspartners uit de Groene Delta gezien en
gewaardeerd met een in 2011 ter beschikking gestelde subsidie.

De voorliggende visie is een uitwerking vanuit het Waterplan 2010 en geeft richting aan de
versterking van de huidige waarden van de dijk op de korte, middenlange en lange termijn.

De Heidijk
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1.2 Heidijk en Natura 2000

Een deel van de Heidijk maakt deel uit van het
Natura 2000 gebied Vlijmens Ven en
Moerputten en de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS). Dit betreft het deel van de Heidijk met
aangrenzende percelen vanaf de
Moerputtenweg tot aan de Vliedbergweg, als
afgebeeld op de kaart hiernaast.

Ecologische verbinding
De Heidijk bevindt zich midden tussen een
aantal Natura 2000 gebieden, de Langstraat, het Vlijmens Ven en de Loonse en Drunense duinen.
Het gedeelte van de dijk dat niet onder Natura 2000 vormt hier een verbinding tussen. Het gaat hier
om twee Natura 2000 gebieden met deels een ander landschappelijk karakter (nat en droog, rijk en
droog).

Heidijk
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2 DOELSTELLlNGENMETDEHEIDIJK

2.1 Algemeen

Voor alle maatregelen aan de Heidijk gelden de uitgangspunten uit de "Visie op de dijken van
Heusden". Het betreft uitgangspunten op het gebied van natuur, recreatie en landbouw en de
onderlinge verbanden tussen de kernen en de bewoners. De uitgangspunten zijn:
• De inrichting is in eerste instantie bedoeld om de natuur- en recreatieve waarden, sociale en

economische waarden te verhogen. Door de ligging van de dijk dicht tegen de kernen, zijn
deze twee doelen onlosmakelijk met elkaar verbonden en niet los van elkaar te zien.

• Als gevolg van de herinrichting mogen alleen effecten optreden op percelen in eigendom van
de gemeente Heusden of na afspraken met de eigenaar. Effecten van de maatregelen op het
gebruik van de naburige landbouwpercelen zijn niet toegestaan, tenzij er overeenstemming is
bereikt met betreffende personen of organisaties;

• De opgave valt in het Waterplan onder het streefbeeld "Landelijk". Dat betekent dat wat betreft
waterbeheer landbouwkundig gebruik leidend is;

• Beheer en onderhoud zijn (financieel) geborgd en afgestemd op het behalen en in stand
houden van het beeld als beschreven in deze visie. Hiermee wordt voorkomen, dat in de
toekomst weer een eenmalige ingreep als in 2011 noodzakelijk is.

2.2 Functie Natuur

In de situatie van voor 2011 is de Heidijk over lange stukken, vooral ter hoogte van Drunen tot aan
Nieuwkuijk, bedekt met opgaande begroeiing bestaande uit houtopstanden van eik en een groot
percentage Amerikaanse vogelkers. Het beeld langs de Heidijk is enigszins gevarieerd, doordat in
de huidige situatie al struweel en schrale graslanden aanwezig zijn op de zuidelijk georienteerde
taluds. Als belangrijkste en best ontwikkelde waterelement is op dit moment het Nieuwkuijkse wiel
aanwezig.

Uitgangspunten zijn
• Op de zuidelijke dijktaluds gaat de voorkeur uit naar een gevarieerd beeld. Hierbij wisselen

dichte opgaande beplanting, struweel en schralere graslanden elkaar af, waarbij de schrale
graslanden zich vooral aan de onderzijde van de dijk (bezonning) bevinden. Doorzichten over
het unieke Overlaatgebied zijn zeer gewenst.

• Op de zuidelijke taluds zal ingezet worden op de habitateisen van Donker pimpernelblauwtje en
- - -Pimpernelblatlwtje,kamsalamander-en-kleinazoogdieren.2ij funqeren als_"gidssoort". _

• Verhogen (droge) natuurwaarde door aanpassingen en verwijderen van beplanting en
verbeteren van afwisseling in beplanting (bomen, struiken, kruidenlaag en combinatie tussen
open en gesloten delen van de dijk;

• Verhogen natuurwaarde door het aanleggen van ecologische oevers en poelen;
• Er is ruimte voor natte(re) elementen als poelen, tijdelijk stilstaand water en vochtigere

graslanden, of hiervoor wordt op de lange termijn ruimte gerealiseerd;

Er is slechts beperkt ruimte voor natuurlijke processen. Er zal sprake zijn van begeleide natuur en
daarnaast dienen de natuurwaarden een bijdrage te leveren aan de recreatieve beleefbaarheid van
de Heidijk.
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2.3 Functie Recreatie

De recreatieve functie van de Heidijk is groot. Zowel fietsers uit de regio (onderdeel netwerk van
fietsknooppunten), mensen uit Drunen (bijvoorbeeld kinderen uit de tanden- en componistenwijk),
Vlijmen en Nieuwkuijk maken gebruik van de dijk.

Het uitgangspunt voor de inrichting is dat de waarde van het plangebied voor recreatief gebruik in
ieder geval gelijk zal blijven en waar mogelijk zal toenemen. Het (extensieve) recreatieve gebruik
zal niet tot overlast zijn voor zowel de natuurwaarden als het agrarisch gebruik.

Uitgangspunten:
• l.andschaps- en natuurwaarden zijn zoveel mogelijk recreatief beleefbaar gemaakt;
• Nieuw te realiseren voorzieningen sluiten aan bij de voorzieningen op de andere dijken in de

gemeente Heusden (eenduidige voorzieningen);
• Nieuw te realiseren voorzieningen zijn gericht op het vergroten van het fijnmazige netwerk in de

directe omgeving van en op de Heidijk.
• Recreatieve routes zijn door middel van eenvoudige paden door de noordelijke bermen ,

houtwalien verknoopt met het fijnmazige netwerk in de aangrenzende woonwijken.

2.4 Functie Landbouw

De belangrijkste agrarische bedrijfstypen in het gebied tussen Drunen en Vlijmen vormen
grondgebonden landbouw en veeteelt.

Uitgangspu nten:
• Uitstralingseffecten naar landbouwgronden zijn niet aan de orde;
• Voor gebieden waar mogelijk effecten op kunnen treden of waar medewerking van eigenaren

noodzakelijk ls, zulien hierover van tevoren afspraken gemaakt worden met de eigenaars of de
beheerders.

Heidijk
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3 ANAL YSE BEST AANDE SITUATIE VAN VOOR 2011

3.1 Inleiding

Voordat de visie voor de Heidijk kan worden bepaald is het van belang om op het gebied van
natuur- en recreatie de kwaliteiten en knelpunten en bijbehorende kansen te analyseren. In
onderstaande paragrafen is hiervan kort en bondig het resultaat opgenomen. Het betreft de situatie
van voor de maatregelen in 2011:

3.2 Natuur en belevingswaarden

3.2.1 Kwaliteiten

• De dijk vormt een markante grens tussen de bebouwde kom en het buitengebied;
• Waardevolle natuur elementen zijn al aanwezig bijv. Nieuwkuijkse Wiel;
• Bestaande openingen in begroeiing aan Zuidzijde;
• Karaktervol open landschap ten zuiden van dijk (tot aan kanaal);
• Variatie in droge en natte ondergronden;
• Door de richting van het dijklichaam (oostwest), "vanqt" het zuidelijke dijktalud een groot deel

van de dag zon. Het noordelijke dijktalud ligt voornamelijk in de schaduw. Dit wordt versterkt
door de veelal aan de noordzijde van de dijk aanwezige bomen.

3.2.2 Knelpunten

• Veel exoten tussen begroeiing (bijvoorbeeld Amerikaanse vogelkers);
• Er is een enigszins gevarieerde bestaande begroeiing op de dijk aanwezig, op basis waarvan

de natuurwaarde kan worden uitgebreid.
o Aan de noordzijde is de begroeiing dicht en bestaat uit voornamelijk eik met een beperkte

onderbegroeiing en kruidenrijke vegetatie. Deze begroeiing vormt een groene buffer naar
de achterliggende wijken;

o De zu;dhelling is bij Drunen voornamelijk begroeid met een bos bestaande uit eiken,
beperkte ondergroei en enige kruidenrijke vegetatie. Vanaf Drunen oost, richting Nieuwkuijk
is de dijk veel opener en wisselen bossages van eik af met open stukken kruidenrijke dijk.
Bij Nieuwkuijk en Vlijmen is op de percelen onderaan de dijk veel bos aanwezig (bij de
molen, wielerbaan en percelen Brabant water). De helling van de dijk is open en begroeid
met een kruidenrijke grasvegetatie, af en toe afgewisseld met enkele bossages.

• Weinig kansen voor verhoogde diversiteit in fauna;
• Geen aaneenschakeling van 'natte' elementen ten behoeve van een verbinding;
• Poelen gekoppeld aan de dijk liggen niet overal voor de hand. Enerzijds is er op veel plaatsen

onvoldoende ruimte, anderzijds zijn de plaatselijke omstandigheden (diepte grondwater) niet
geschikt.

3.2.3 Kansen

• Mogelijkheid om verschillende natuurwaarden te koppelen aan de Heidijk;
• Mogelijkheid tot verbinden van "natte"natuurgebieden aan de west- en oostzijde (Baardwijkse

overlaat - Groene Delta en Vlijmens ven);
• Functioneel onderdeel van (toekomstige) regionale ecologische netwerken(GHS);
• Voor de natte component liggen er diverse mogelijkheden deze te financieren vanuit "water".

Juli 2012 - 6-
Heidijk

Definitieve rapportage

bertautomotive
Markeren



3.3 Recreatie

3.3.1 Kwaliteiten

• Onderdeel van landelijke fietsroutes;
• De Heidijk zelf maar ook de molen, oude routes, gebouwen en landschap

(beleefbaarheid overlaatgebied vanaf de dijk) vormen cultuurhistorisch waardevolle recreatief
aantrekkelijke elementen;

• Integratie van recreatieplassen (De Afgraving en Nieuwkuijkse Wiel).

3.3.2 Knelpunten

• Geen duidelijke doorgaande wandel- en fietsroute;
• Weinig rustplaatsen;
• Onduidelijke opgangen (vanuit woonwijken);

3.3.3 Kansen

• Openingen in beplanting bieden plek aan rustplaatsen;
• Dijk behandelen als spelelement (spelen in de natuur toestaan);
• Een duidelijke doorgaande route, die wisselend boven op de kruin en op de zuidflank ligt, zodat

er altijd mogelijkheid is uit te kijken op het landelijke gebied.

Heidijk
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4 VISIE

Met voorgaande visie wordt direct aangesloten op het vanuit de Groene Delta gestelde doel om in
en rond de stad 's-Hertogenbosch een robuuste en samenhangende groenblauwe structuur te
realiseren. De visie kan worden verbeeld in onderstaande kaart:

Figuur: Vlsie inrichting Heidijk

4.1 Oe visie uiteen gezet

De dijk vertegenwoordigt diverse waarden waardoor deze vanuit natuur en recreatief oogpunt een
zeer aantrekkelijk element vormt. Deze betreffende waarden zijn:

Deze waarden kunnen niet los van elkaar worden gezien. Een hoge natuur- en landschappelijke
waarde is een meerwaarde vanuit het oogpunt van recreatie. Daarentegen kan recreatie afbreuk
doen aan natuurwaarde. Het is dan ook zaak de diverse uitvoeringsmaatregelen voor de diverse
doelen goed op elkaar af te stemmen en hier bij het maken van keuzes terdege rekening mee te
houden.

Juii 2012 -8-
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4.2 Visie op onderdelen

Door de diverse onderdelen te beschrijven worden de onderlinge relaties tussen de functies
inzichtelijk en kunnen de juiste keuzes worden gemaakt bij de uitwerkingen en
uitvoeringsmaatregelen.

4.3 Oedijk als verbindend element

De Heidijk is vanuit natuuroogpunt al een belangrijk verbindend element in voornamelijk de oost-
westelijke richting. Doordat de "hoge droge dijk" gelegen is tegen een relatief nat en laag gebied
(Overlaat), is het goed om deze functie voor de dijk uiteen te zetten in een verbinding voor de
"natte" en "droge" natuur.

4.3.1 Verbinding "natte" natuurwaarden, infiltratie/kwel

Figuur: Natte verbindingen

8e/angrijke natte /eefgebieden

De volgende waardevolle landschappelijke zones met een relatief hoge "natte" natuurwaarde
liggen ten zuiden en zuidoosten van de dijk:

• De zandwinplas bij Drunen met bijbehorende poelen;
• Het Nieuwkuijksewiel;
• De Moerputten;

Heidijk
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• Het Vlijmens ven (onderdeel Natura 2000):
• Oe poel bij Vlijmen in het verlengde van de dijk.

Oe Baardwijkse Overlaat en de Groene Oelta worden wanneer de projectdoelen zijn uitgevoerd via
de diverse sloten, poelen onderaan het dijktalud van de Heidijk en de al aanwezige natte
waardevolle gebieden, met elkaar verbonden. Hierdoor kan in oostwestelijke richting uitwisseling
en verspreiding plaats vinden tussen diverse planten- en diersoorten.

4.3.2 Uitvoeringsmaatregelen "natte verbindingen"

• Aanleg van poelen op een afstand van ca. 400 meter langs het zuidelijke dijktalud:
• Waar mogelijk flauwer maken van de noordoever van de langs de dijk gelegen

watergangen.

4.3.3 Verbinding droge natuurwaarden (Iange termijn)

Figuur: 'Droge' corridors voor mens en dier

4.3.4 Uitvoeringsmaatregelen "droge natuur"

Het open en wijdse karakter van het polder1andschap ten zuiden van de dijk, is van
belangrijke landschappelijke waarde met een duidelijke cultuurhistorische oorsprong
(de Overlaat). Oe openheid dient zo veel mogelijk te worden behouden door het
toepassen van "pluksgewijze" beplanting. Hiermee wordt bij de uitwerking van de
verbindingen zoveel mogelijk rekening mee te worden gehouden, maar er dient tevens voldoende
beschutting te worden geboden aan migrerende soorten. Om de droge verbindingen te
optimaliserenis het noodzakelijk de volgende uitvoeringsmaatregelen te treffen:
• Aanbrengen pluksgewijze beplanting van noord naar zuid;
• Zones vrij stellen van Iandbouwkundiq gebruik;
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4.4 8epJanting op de dijk en natuurwaarde

Aan de beplanting op de dijk is vele decennia weinig onderhoud uitgevoerd. Hierdoor is vooral ten
zuiden van de kern Drunen een eenzijdige hoge beplanting aanwezig van voornamelijk eiken. Ter
hoogte van Nieuwkuijk is er sprake van een afwisseling van een open en gesloten dijk. Wel is er op
tal van plaatsen struweel aanwezig in combinatie met bomen en is er vooral aan de onderzijde van
de dijk sprake van de aanwezigheid van een extensief beheerde kruidenvegetatie.

4.4.1 Begroeiing noordelijk dijktalud

Uitgangpunt is dan ook een aaneengesloten dichte beplanting op de noordhelling.
Alleen exoten worden verwijderd en het reguliere onderhoud uitgevoerd.

Heidijk
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4.4.2 Beplanting zuidelijke dijktalud

Vooral de onderzijde van de zuidhelling is waardevol met het oog op kruidenrijke
vegetatie. Dit in verband met de bezonning. Door de warmte van de zon verbeteren de
leefomstandigheden voor diverse planten- en diersoorten en vinden insecten een leefgebied. Het is
dan ook vooral in deze zone dat er zoveel mogelijk wordt gestreefd naar een kruidenrijke vegetatie.
Hoe hoger op de helling hoe groter de afwisseling tussen open en gesloten, bos en struweel,
struweel en gras:
• Uitgangspunt is dan ook, dat op zuidelijke helling van dijk ten minste 5 m. gereserveerd wordt

voor natuurdoeltype bloemrijk grasland met en overgang naar struweel en bosbeplanting.
Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande houtopstanden (eik);

• Voor de precieze situering van de profielen vormt de huidige inrichting van de dijk de basis.
Deze is afhankelijk van de breedte van de dijk, zicht over het landschap, aansluiting met de
woonwijken etc ..

Door de afwisseling van bomen, struiken en open stukken vinden diverse planten en diersoorten
een habitat. Hierdoor wordt de dijk nog aantrekkelijk. Belangrijke opmerking hierbij is dat de dijk
een "verbindend element" van oost naar west dient te blijven. Het is juist deze afwisseling die het
vanuit recreatief oogpunt aantrekkelijk maakt over de dijk te rijden en tevens een grote variatie en
dus hoge natuurwaarde zorgt.
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4.5 Beelden en profielen langs de dijk

Oe variatie in beplanting, "open en gesloten", "hoog en laag" leidt ertoe, dat er een gevarieerd
beeld langs de dijk ontstaat op basis van de waarden van de reeds aanwezige beplanting van voor
2011. Het beeld van de dijk zal dan ook een combinatie zijn van de nu volgende profielen met als
doel een afwisselend beeld te bewerkstelligen:

Noordhelling vofledig begroeid, groene buffer
tussen de wijk en het buitengebied 80S, struweel, kruidenvegetatie: Variatie van

hoog naar laag langs de zuldhelling verhoogt de
natuurwaarde

.' -........::::!:~:.W.F--
'~"~:S:'.::.:.."" ,-,~",;6'" i

Open gebieden zuidhelling: kruidenrijke vegetatie tot
bovenaan het dijktalud vergroot de belevingswaarde

Heidijk

Oefinitieve rapportage - 13 - Juli 2012



4.6 Recreatie

Door de aanwezigheid van natuurwaarden, cultuurhistorische waarden en landschap en de hoger
gelegen ligging van de dijk dicht tegen het woongebied aan, vormt de dijk een recreatief gezien
waardevol element. Dit laatste maakt dat de dijk voor kinderen uit de naastgelegen wijken ook nog
eens aantrekkelijk is om te spelen "in de natuur".

#' q.f~..,.,Jet-~u,,, N~""'"""
~J ~"'!:r rt.,l~ \

hl ~l:'I.o·t .. i"'I~"_ ~""~,f.tili~ DbU.~

tr.~.~ ,.A.k, Ut ... , """ell.

Figuur: Kaart met speel- en rustplaatsen
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4.7 Uitgangspunten voor wandel-, fiets- en zandpaden
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5 MAATREGELENIN 2011

5.1 Uitvoeringsmaatregelen in 2011 - eerste helft 2012

Als gevolg van een verkregen subsidie zijn in 2011 al veel uitvoeringsmaatregelen genomen om
toe te werken naar de uitgangspunten als gesteld in de visie. Het betreft de volgende maatregelen:

5.1.1 Maatregelen aan beplanting

• Aan de beplanting op de noordhelling zijn geen maatregelen uitgevoerd;
• De houtopstanden van eik ter hoogte van Drunen en tussen Drunen en Nieuwkuijk zijn gedund,

waardoor meer variatie in beplanting ontstaat;
• Door het dunnen van de beplanting is de beleefbaarheid van het Overlaatgebied vanaf de dijk

toegenomen;
• De exoten (vooral Amerikaanse vogelkers) zijn zowel op het noordelijke en zuidelijke dijktalud

verwijderd of afgezet;
• Op een aantal plaatsen is struweel aangeplant;
• Opslag Oonge bomen) is op tal van plaatsen verwijderd om ervoor te zorgen, dat de dijk open

blijft.

5.1.2 Maatregelen ten behoeve van verbeteren recreatie waarden

• Er zijn informatiepanelen aangebracht, die de waarden van het gebied en de dijk voor de
recreant inzichtelijk maken;

• Er is op in totaal12 locaties meubilair aangebracht (nieuwe banken en prullenbak);
• Er is aan de Moertputtenweg verlichting aangebracht, waardoor vanaf de dijk ook in de

nachtelijke uren met een groter gevoel van veiligheid van en naar Den Bosch kan worden
gefietst. Door het toepassen van een bike-radar systeem brandt de verlichting alleen bijhet
passeren van een fietser. Hiermee wordt niet alleen rekening gehouden met de aanwezige
natuur, maar is er ook sprake van een duurzame openbare verlichting;

• Aan de zuidzijde is de beplanting gedund, zodat de beleefbaarheid van het Overlaatgebied
vanaf de dijk is toegenomen;

• Het "ornmetie" door het buitengebied bij Drunen is gerealiseerd;
• Er is beplanting bij de molen te Nieuwkuijk verwijderd, waardoor deze beter beleefbaar is vanuit

het buitengebied. Tevens is er een zichtlijn gemaakt tussen de percelen, die de molen pacht en
de molen zelf.

• Er zijn extra trappen aangebracht en langs alle bestaande trappen is een fietsgoot gerealiseerd
om het voor de fietser makkelijker te maken de dijk op en af te gaan;

• Op een aantal trappen zijn leuningen aangebracht, waardoor het makkelijker wordt de dijk op
en af te gaan.

5.1.3 Verbetering beleving "natte" natuurwaarden

• Er is een nieuwe poel gegraven ter hoogte van Drunen;
• De bestaande verlande poel bij Vlijmen zijn ontdaan van beplanting en uitgediept;
• Er zijn doorzichten gemaakt over het Nieuwkuijksewiel, waardoor het wiel vanaf de dijk weer

beleefd kan worden;
• Er is een natte verbinding gerealiseerd vanuit de visvijver De Haverkampen met de

toekomstige kl imaatbuffer.
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5.2 Conclusie 2011

Met bovenstaande uitvoeringsmaatregelen is binnen korte tijd een grote stap gezet in realisatie van
de visie met bijbehorende doelen op en langs de Heidijk. De resultaten dienen door middel van
afgestemd beheer te worden geborgd in de toekomst. Tevens dienen nog een aantal maatregelen
te worden genomen op het moment dat hiervoor middelen beschikbaar zijn. E.e.a. wordt in de
volgende hoofdstukken behandeld.
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6 MIDDENLANGE TERMIJN DOELEN EN LANGE TERMIJNDOELEN

6.1.1 Inleiding

Op de lange terrniin is het voor het optimaliseren voor de natuur- en recreatieve waarden van de
Heidijk en directe omgeving noodzakelijk om de volgende projectdoelen te realiseren:
• Een aaneenschakeling van poelen op een maximale afstand van ca. 400 meter;
• De realisatie van meerdere ommetjes door het buitengebied in de richting van het Drongelens

kanaal zorgen voor een verhoging van de recreatieve waarde;
• Het op een aantal plaatsen verder dunnen van de houtopstanden, zodat de variatie in

beplanting (open, dicht, hoog laag) wordt vergroot en meerdere soorten een kans krijgen. De
eindbeelden en dunningspercentages zullen nauwkeurig in het veld worden bekeken op basis
van de uitgangspunten uit de visie. De maatregelen worden gefaseerd uitgevoerd door de
buitendienst.

6.1.2 Vlijmens Ven

Heidijk en Natura 2000
Een deel van de Heidijk maakt deel uit van het Natura 2000 gebied Vlijmens Ven en Moerputten en
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Op de verdere ontwikkeling van de Natura 2000 is het
Europese instrument LlFE+ gericht. LlFE+ is het programma voor de ontwikkeling en uitvoering
van het Europese natuur- en milieubeleid. In 2011 is een oproep gedaan voor
demonstratieprojecten ten behoud en herstel van Natura 2000. In combinatie met andere partners
heeft de gemeente Heusden een subsidieaanvraag ingediend in 2011. Het besluit over de
toekenning vindt halverwege 2012 plaats (50% subsidiabel).

Fysieke doelen traject Moerputtenweg-Vliedbergweg
1. Gedeelte ten westen van de oude overstort (niet meer in werking)

terug brengen van de natte natuurwaarden. De locatie wordt nu
gebruikt voor het stallen van paarden.

2. In het stuk ten westen van de overstort de drie oude slootjes
herstellen en vochtige vegetatie een kans geven: Stepping-stone
pimpernelblauwtjes met grote pimpernel;

3. Mogelijkheid voor recreant maken om van de dijk af te kunnen om
- het "natuurgebied"-Vlijmens Ven-fe l5eleven:-

4. Boven op dijk een uitkijkterras met informatiebord realiseren, zodat
mensen over het Vlijmens Ven kunnen kijken.

5. Langs het overige deel van de dijk dat onder Natura 2000 valt
zullen door het aanbrengen van een reeks van poelen op
gemeentelijke percelen en het aanleggen van ecologische oevers
langs de aanwezige waterlopen aan de zuidzijde van de dijk de
leefgebieden voor beschermde soorten als de drijvende
waterweegbree en diverse kranswieren en de kamsalamander
worden vergroot.

Niet fysieke doelen
Op scholen zal een informatiepakket worden uitgedeeld over het pimpernelblauwtje en aandacht
worden besteed aan de natuurwaarde in het algemeen.
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Partners
Partners in het project zijn de gemeente 's-Hertogenbosch, de provincie Noord-Brabant, de
gemeente 's-Hertogenbosch, Vereniging Natuurmonumenten, Waterschap Aa en Maas, de
Vlinderstichting, Staatsbosbeheer en de gemeente Heusden.

Maatregelen passend binnen de visie
De versterking van de natuurwaarden past in het kader van de versterking van natuurwaarden in
het gebied rond Den Bosch, welk gebied als het ware een groene delta rondom de stad 's-
Hertogenbosch vormt.
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7 Beheer en onderhoud

7.1 Een afgestemd beheer

Eenmalig ingrijpen is niet voldoende. De visie en het nagestreefde beeld moet:
• Door een aantal uitvoeringsmaatregelen in het veld nog verder worden geconcretiseerd

(dunning van beplanting);
• Door middel van afgestemd beheer en onderhoud worden geborgd. Dit

voorkomt dat over een aantal jaren weer een dergelijke ingreep (achterstallig onderhoud)
nodig is, als in 2011. Het beheer van de Heidijk is de komende jaren geborgd als
beschreven in de volgende paragraaf.

Eindbeelden, beheerdocument en werkvakken
Voor de Heidijk gelden verschillende eindbeelden met de visie als uitgangspunt. De Heidijk is
onderverdeeld in verschillende werkvakken (totaal 35). Per werkvak is het eindbeeld met de visie
als uitgangspunt bekend. Er zal een beheerdocument worden opgesteld, waarin de maatregelen
voor ieder werkvak worden aangegeven.

Maaien
Door het verwijderen van bomen op de zuidhelling en deze locaties om te vormen naar kruidenrijke
grasvegetaties valt het onderhoud van de Heidijk jaarlijks duurder uit. De extra benodigde middelen
worden betaald uit de reguliere beheer en onderhoudsbudgetten. De buitendienst draagt samen
met de Natuur en milieuvereniging er zorg voor, dat de exoten zich in de toekomst niet weer verder
kunnen uitbreiden.

Externe gebiedspartners
De natuur- en milieuvereniging heeft aangegeven het gedeelte van de dijk tussen de Overlaatweg
bij Drunen en de Meerdijk bij Nieuwkuijk te willen onderhouden. Zij willen graag meewerken aan
het verhogen van de natuurwaarde op de dijk en toewerken naar het voorkomen van specifieke
soorten. Ook hier geldt dat de voorliggende visie hierbij het uitgangspunt is

• Afzetten en verwijderen exoten;
• Verwijderen ongewenste opslag;
• Het monitoren van de ontwikkelingen van de natuurwaarden op de dijk.

Natte elementen
Het beheer en onderhoud van de "natte" elementen, poel Vlijmen, opnieuw gegraven poel bij
Drunen, wordt geborgd binnen het baggerplan 2012.
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