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Raadsvoorstel 

 

Inleiding 
De gemeente Heusden is een partner in de realisering van de projectdoelen van “De Groene 

Delta”. Het doel van de Groene Delta is een robuuste en samenhangende groenblauwe structuur 

in en rond de stad 's-Hertogenbosch te realiseren. Hiervoor is met partijen een samenwerkings-

overeenkomst ondertekend. 

 

Het project “Reconstructie Heidijk” is op 16 februari jl. in combinatie met het project recreatieve 

ontsluiting De Moerputten en Gement door de Stuurgroep Groene Delta definitief aangemerkt als 

vervangend project voor de vrijgekomen subsidie ten behoeve van de restauratie Venkantbrug. In 

dit kader heeft de gemeente Heusden al eerder, per 17 november 2010, een subsidie toegekend 

gekregen. De toegekende subsidie bedraagt in totaal € 229.301. 

 

Feitelijke informatie 
Doelen project Heidijk 

De Heidijk maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De visie “Versterken 

natuur en recreatieve waarden Heidijk” is een uitwerking van het waterplan dat is vastgesteld door 

de gemeenteraad. De visie voor de Heidijk is door het college vastgesteld in de vergadering van  

10 mei 2011. Het project heeft als doel de natuur- en recreatieve waarden langs de Heidijk te 

vergroten. Deze doelen sluiten nauwgezet aan op de doelen van de Groene Delta en het 

gebiedsmeerjarenprogramma van de Provincie Noord- Brabant en worden als volgt bereikt: 

 

Natuurwaarde 

 Het (gefaseerd) verwijderen van de begroeiing op de zuidhelling (bos, struweel, boomgroepen) 

van de dijk. Hierdoor ontstaat een vegetatie van schrale grasvegetatie aan de zuidzijde en 

struweel en opgaande begroeiing aan de noordzijde van de dijk. Hierdoor ontstaat een grotere 

variatie en gelaagdheid in de aanwezige vegetatie en dus een grotere diversiteit aan 

leefgebieden voor planten en dieren.  

 Het aanbrengen van poelen vergroot het leefgebied van amfibieën en watervogels. 

 Het aanleggen van ecologische oevers langs de aanwezige waterlopen, vergroot het 

leefgebied van amfibieën en zorgt voor een “natte verbinding” van oost naar west. 

 

Recreatieve waarde 

Uitgangspunt voor de recreatieve waarde is dat recreatief medegebruik niet mag leiden tot overlast 

voor natuurwaarden. 

 Behoud van bestaande waarden als fietsknooppuntenroute etc. 

 Het realiseren van kleine korte wandelingen vanaf de dijk door het buitengebied en terug. 

 Het aanbrengen van de grashelling, meubilair en informatieborden versterkt de recreatieve 

waarde van de Heidijk als route. 

 Landschappelijke waarden zoveel mogelijk beleefbaar maken. 
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Landschap 

De Heidijk heeft altijd een scheidende functie in het landschap gehad. De herinrichting versterkt 

deze functie weer. Het scheidt de functies en natuurwaarden. Het beeld van de dijk wordt weer 

teruggebracht naar “zoals het vroeger” was, een dijk met “een helling van gras”. Vanuit historisch 

oogpunt is dit wenselijk. 

 

Afweging 
Draagvlak voor het project 

De visie dient te worden geconcretiseerd. Voor draagvlak wordt er samengewerkt en overlegd met 

de natuur- en milieuvereniging en ook de agrarische natuur en milieuvereniging. Daarnaast dient 

er draagvlak te worden gevonden bij gebruikers, bewoners en natuurbeschermingsorganisaties en 

agrariërs in het gebied.  

 

De begroeiing op de Heidijk is al lang aanwezig. Tal van bomen zijn vanuit het oogpunt van velen 

hierdoor waardevol geworden. Door het verwijderen van bomen kan echter de variatie op de dijk 

worden vergroot en wordt de dijk beter beleefbaar. Wanneer de waardevolle bomen worden 

verwijderd, dan zou dit onherroepelijk tot bezwaren leiden. Dit noodzaakt tot: 

 Een gefaseerde aanpak, betreffende het verwijderen van de houtopstanden (dunnen, hakhout); 

 Een goede communicatie naar “buiten” toe. 

Het gevolg van de gefaseerde aanpak is, dat in 2011-2012 het gewenste eindbeeld conform de 

visie niet zal ontstaan. 

 

Gemeentelijke eigendommen 

De gemeente Heusden heeft in het gebied ten zuiden van de dijk veel gronden in eigendom. Deze 

gronden kunnen gebruikt worden om de doelen van het project Heidijk, aanleg poelen en 

ecologische oevers, te verwezenlijken. De gronden zijn echter veelal verpacht of in gebruik 

genomen. Om de verpachte gronden “vrij te maken” voor de doelen van de Heidijk (poelen en 

oevers) is minimaal een half jaar benodigd. Gezien de beperkte doorlooptijd van het project  tot en 

met het de winter 2011-2012, wordt geen nadere uitwerking gegeven aan dit projectdoel. 

 

Projectdoelen in gestelde termijn 

Binnen de gestelde tijd zijn de volgende projectdoelen haalbaar: 

 Verwijderen, dunnen en terugzetten houtopstanden; 

 Verduidelijken van de opgangen naar de Heidijk vanuit de aangrenzende wijken; 

 Aanbrengen van meubilair (banken, picknicksets en informatiepanelen); 

 Het samenstellen van communicatiemiddelen; 

 Het aanbrengen van verlichting langs een deel van de dijk, Moerputtenweg en Heidijk Vlijmen; 

 Aanbrengen van onderbeplanting in de winter van 2011-2012; 

 Het realiseren van een “ommetje” ten zuidwesten van Drunen. Hiervoor is nog nader overleg 

en overeenstemming nodig met de betreffende perceelseigenaren/pachters. 

Het realiseren van ecologische oevers en poelen is binnen gestelde termijn met het oog op de 

verpachte gronden maar zeer beperkt haalbaar. Op basis van bovenstaande projectdoelen wordt 

zoveel mogelijk toegewerkt naar het volledig besteden van het beschikbaar gestelde bedrag. 
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Planning 

Om het project haalbaar te maken en te kunnen uitvoeren, is de volgende planning noodzakelijk: 

 Uitwerken project ten behoeve van communicatie in mei en juni 2011; 

 Kredietvotering door de gemeenteraad op 14 juni 2011; 

 Communicatie naar bewoners en overige belanghebbenden tweede helft juni 2011; 

 Aanvragen van benodigde vergunningen (kapvergunning) en eventuele ontheffing Flora en 

Faunawet na communicatietraject in juli 2011; 

 Opstellen van een werkomschrijving ten behoeve van uitvoering werkzaamheden juli, augustus 

en september 2011; 

 Aanbesteden oktober 2011; 

 Uitvoeren van werkzaamheden vanaf oktober 2011 tot en met februari 2012; 

 Financiële afhandeling februari/maart 2012. 

 

Inzet van Middelen 

 dekking  
De uitvoeringskosten voor het project Heidijk zijn door de Stuurgroep De Groene Delta geraamd 

op € 320.000,--. Op basis van deze kosten en de toegezegde subsidie van € 229.300,-- resteert er 

een dekkingstekort van € 90.700,--. Dit tekort kan tot een bedrag van € 88.075,-- worden gedekt 

door aanwending van het restant van het krediet voor de restauratie van de Venkantbrug. Het 

resterende dekkingstekort ad € 2.625,-- kan ten laste worden gebracht van de stelpost voor 

recreatie en toerisme. 

 

subsidiemogelijkheden  

Op 23 november 2010 heeft de gemeente Heusden een subsidie doorbeschikt gekregen van          

€ 229.300,- voor de reconstructie van de Heidijk, oorspronkelijk te besteden tot maart 2011, 

verlengd tot en met eind 2011. Het project dient te voldoen aan de doelen binnen de Gebieds-

meerjarenplanning van de Provincie Noord-Brabant. De hoogte van het definitieve subsidiebedrag 

is afhankelijk van de mate waarin de projectdoelen worden gehaald. De termijn van realisering van 

de projectdoelen is beperkt tot de winter 2011-2012. Omstandigheden als bestaande afspraken 

over gebruik van percelen, wettelijke termijnen, o.a. gekoppeld aan vergunningen en ontheffingen, 

leiden ertoe dat mogelijk niet alle projectdoelen worden gehaald.    

 

Voorgenomen  besluit 
Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

 

 

Het college van Heusden, 

de secretaris,  de burgemeester, 

mr. J.T.A.J. van der Ven drs. H.P.T.M. Willems 
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De gemeenteraad van Heusden heeft in zijn openbare vergadering van 14 juni 2011; 

gezien het voorstel van het college van 10 mei 2011, doc.nr. OORJV03 

Gezien het memorandum naar aanleiding van de informatievergadering van 24 mei 2011; 

 

besluit: 

 

een krediet van € 320.000,-- beschikbaar te stellen voor de realisatie van het project Heidijk.  

 

 

 

 

 

  

de griffier, de voorzitter, 

 

 

 

 

 

mw. drs. E.J.M. de Graaf drs. H.P.T.M. Willems 
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‘Op stap in De Gement en de Moerputten’
Genieten van de Natuur

Natuur waar je niet van kan genieten is niet leuk! 
Dat vinden de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Vught en 
Heusden als ook Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer en Waterschap Aa en Maas. Zij gaan 

bijzondere zit-, kijk- en informatieplekken. 
Vanzelfsprekend op verantwoorde wijze en met 
respect voor de natuur.

Het is één van de projecten binnen De Groene Delta. 
Dit samenwerkingsverband is sinds 2008 actief om het 
groen in en rond ’s-Hertogenbosch mooier en beter te 
maken. Het project ‘Op Stap in De Gement en de 

partijen en de provincie Noord-Brabant. De Dienst 

vertaald naar concrete maatregelen voor de korte en 
lange termijn. In 2011 gaan we al heel veel doen. 
Daar gaat deze brochure over. 

Het natuurgebied staat niet op zichzelf. 
Het wordt verbonden met andere gebieden in de 
omgeving. De verbinding naar Het Bossche Broek 
ligt er begin 2011. Dan is niet alleen de Randweg 
gereed maar ligt er ook een ecologische verbinding 
bij Fort Isabella met twee faunatunnels. Het zorgt 

tussen De Gement en Het Bossche Broek. 

Er is ook een wens voor een ecologische verbinding 
onder of over de A59 richting de Maas. Dit hangt 
samen met het slagen van de plannen rond de A59 
ook wel ‘Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat’  
genoemd. Medio 2011 wordt duidelijk of extra 
middelen beschikbaar komen. 

Op stap…

Prachtige natuurgebieden worden het. Maar hoe 
kom ik er? Waar kan ik erin? En is het dan mogelijk 
om er een leuk rondje te maken? En wat krijg ik dan 
te zien? De opgave is om te zorgen voor een goed 
netwerk van routes en voorzieningen, zodat de 
bewoners uit de omgeving van al dit moois kunnen 
genieten. Alle nieuwe routes en voorzieningen die er 
de komende jaren komen, zijn op de kaart gezet. 

Natuur om de hoek……

Tussen ’s-Hertogenbosch, Vlijmen en Vught 
ontwikkelt zich in de komende jaren een uniek 

de Vughtse Gement maken er deel van uit. Er komt 
een circa 750 hectare groot natuurgebied met 
moerassen, bossen en bloemrijke graslanden. Het 
zal er ongelofelijk rijk zijn aan planten en dieren. En 

heus eldorado. Vanuit ’s-Hertogenbosch, Vught en 
Vlijmen ben je er zo. Samen met het Bossche Broek 

natuur om de hoek!

landjes’. Vooral de Bijenwei is rijk aan planten en 

waterplas. Het is een restant van eeuwenlange 
turfwinning. De omgeving van de plas is in de 
afgelopen 40 jaar dichtgegroeid. Wilgen en Elzen 

aan vogels. Slobeend, Zomertaling, Blauwborst en 

Nachtegaal zijn er van de partij. Je weet echt niet wat 
je hoort en ziet tijdens een wandeling begin mei. Een 
wandeling over de voormalige spoorbrug is op 
zichzelf al een spectaculaire ervaring. 

De Vughtse Gement staat bekend om haar weidevo-
gels, ganzen en zwanen. De weidse polder kent twee 
eendenkooien. Daar werden vroeger eenden 
gevangen. De eendenkooien liggen verscholen in 
bos.

Bijzonder zijn verder de spoordijk en het Drongelens 
Kanaal. De spoordijk kent een rijke kruidenrijke 
vegetatie met Grote pimpernel, Knoopkruid en op 
enkele plaatsen zeldzame orchideeën. De dijk groeit 
echter steeds meer dicht met bomen en struiken. 
Dat is niet gunstig voor de meeste bloemen. En 
daarmee ook niet voor Pimpernelblauwtje en vele 
andere waterminnende insecten. Daar gaat iets aan 
gebeuren!

In de plannen speelt water een belangrijke rol. Dat 

grondwater dat er naar boven komt. Grondwater dat 
er voor zorgt dat er bijzondere planten kunnen 
groeien. Het gaat ook over het opvangen van water. 
Bij extreem hoogwater op de Dommel en de Aa 
wordt eerst Het Bossche Broek onder water gezet. 
Als dat niet genoeg is zal het water vanuit het 
Drongelens Kanaal De Gement in worden gelaten. 
Het water stroomt dan van oost naar west door het 
gebied. Daarna gaat het onder de A59 door richting 
het Engelermeer. Dat zal maar eens in de 70 à 100 
jaar plaatsvinden. Maar pas op; dat kan dus ook 
morgen al zijn. Het bergen van water gaat goed 
samen met de natuur. 

Ruimte voor dieren en water



Locatie Doel Investering Groene Delta 
provincie

Natuur- 
monu-

menten

Gemeente
Vught

Trekker

Spoordijk Fiets- en wandelroute 
doortrekken over de 
spoordijk kan vanuit de 
stad in westelijke 
richting.

Gemeente
’s-Hertogen-

bosch

Uitzichtpunt nabij 
Ziekenhuis 

Ontwikkelen uitkijkpunt 
en vogelspotplek 

P.M. Staatsbos-
beheer

Entree vanuit Vught 
nabij Drongelens 
Kanaal: eind 
Kampdijklaan

Aantrekkelijke entree 
vanuit Vught

Gemeente
Vught

Rustplek nabij kruising 

Drongelens Kanaal

Herinrichten rustplek Gemeente
Vught

Herstel poelen*

Gebied ten noordoos-
ten van de Honderd-
morgensedijk

Dit gebied wordt 
ingericht voor de EHS: 
gebied ook toegankelijk 
maken voor wandelaars

P.M.
P.M.
P.M.

P.M. 
P.M.
P.M.

Natuurmonu-
menten

Honderdmorgensedijk Verbeteren veiligheid 

wandelaars

P.M. Gemeente
Vught

Graspad tussen 
Grobbendonkse
Kooiweg en Honderd-
morgensedijk

nu door broedgebied 
P.M. Natuurmonu-

menten

Bruggen over 
Drongelens Kanaal bij 
Deutersestraat en bij 
Kamp Vught

Aansluiting wandelroutes 
op routes in Gement

n.v.t. Gemeente
Vught

Totaal

(gemeente Vught; beide projecten samen). 

D. Entree vanuit Vlijmen: de 
Venkantbrug
De in verval geraakte Venkantbrug is gerestaureerd en 
daarover kun je straks vanuit Vlijmen en Nieuwkuijk 

en wandelaars. Ook komen hier picknickbanken en 
een informatiepaneel en kun je straks uitrusten op 
een authentiek blok van de Venkantbrug. 

E. Wandelen door moeras 
Door aanleg van een spannende wandelroute door 
moeras en bos over bruggetjes en knuppelpaden, is 
straks een rondwandeling vanaf de spoordijk 
mogelijk. Een zeer waardevolle aanvulling om het 
moerasgebied en de bijzondere natuur van de 

F. Drijvende steiger
Net een stukje het moeras in komt een drijvend 
plateau waardoor u prachtig zicht krijgt op de 
gerestaureerde bakstenen pijlers van de spoorbrug. Je 
kan hier in rust genieten van een industrieel 
monument én een uniek natuurgebied. 

G. Bankjes
Op de spoordijk komen bijzondere rustplekken, 
gemaakt van restanten van de hardstenen taluds van 
de spoorbrug, met een prachtig uitzicht over de 

H. Spoordijk

het landschap na het deels snoeien en kappen van 
bestaande bomen en struiken. Voor de dagvlinders en 
andere insecten is meer licht op de taluds nodig. In de 
centrale bezoekersroute, ‘de Boulevard’ van het 
ziekenhuis is er één plaats waar de bezoekers zowel 
uitzicht kunnen hebben over het silhouet van 
‘s-Hertogenbosch als over het landschap van de 
Gement. Dit vraagt om het heel nauwgezet kappen 
van delen van de opgaande beplanting op en langs de 
spoordijk. Dan kan er een uitzicht vanuit de Boulevard 
op het balkon ontstaan. Een onderhoudsplan zal 
duidelijk maken wat er precies gaat gebeuren.
Vanaf de Heidijk wordt de spoordijk duidelijk 
herkenbaar. In de bestrating van de Heidijk komt de 

eraan herinnerd dat die dijk waar hij overheen gaat 
een oude spoorlijn is geweest.

Locatie Doel Investering Groene Delta
provincie

Groene Delta
gemeente

Staatsbos-
beheer

Parkeerplaats 
Deutersestraat

Kwaliteitsverbetering ontvangst-
punt: inrichten als recreatieve
hoofdentree voor auto’s voor 

Gement

trekker

Toegang naar spoordijk Verbeteren toegang 
Verbeteren beleving spoordijk

 “

Rode Gementroute  “

Spoordijk richting Verbeteren toegankelijkheid  “

Beleving van en informatie over 
de brug 

 “

Beleving van de pijlers vanaf de 
onderkant van de brug

 “

Inrichten rustplek: beleving brug 
en omgeving

 “

Spoordijk tussen 

Venkantsebrug

Beleving van de spoordijk en 
omgeving

 “

Zandpad tussen 
Spoordijk en Moerput-
tenweg

Logisch routetracé  “

Venkantsebrug Beleving Venkantsebrug en 

Vlijmen en Nieuwkuijk 

 “

Kruising Torenstraat-
Heidijk (in Vlijmen) 

Verwijzing naar Venkantsebrug 
en  Blauwe Gementroute

 “

Kruising Heidijk en 
spoorbrug

Verbeteren lijn spoordijk en 
inrichten rustplek

 “

Kruising Vendreef en 
spoordijk

Herkenbaar maken toegang 
spoordijk en route naar 
Venkantsebrug: entree voor 
wandelaars (wandelknooppun-
tennetwerk)

 “

Kruising Vendreef en 
Heidijk

Uitstraling kruispunt  “

Zuidkant spoorbrug Rondgaande wandelroute: 
wandelroute (deels) door 
moerasgebied ten zuiden van de 

spoorbruggen

 “

Noordzijde spoorbrug Kwaliteitsverbetering Rode 
Gementroute

 “

Entree vanaf de 

Vlijmenseweg

Aantrekkelijker maken van 
entree
Doelgroep: wandelaar en 
hondenuitlater vanuit de wijk 
Kruiskamp

 “

Diverse plekken Informatie  “

Totaal

Locatie Doel Investering Groene Delta
provincie

Gemeente
Heusden

Trekker

Heidijk Versterken van de 
recreatieve waarden en 
natuurwaarden

Gemeente
Heusden

Totaal

A

B

CD

E

F

G

H

I

I

J

J

J

M

N

L

NK

De GementDe Gement

Heidijk
Heidijk

Moerputten

VenkantbrugVenkantbrug

Fiets- en wandelroute
naar Moerputten

Uitbreiding wandelroute
langs paardenwei

Uitzichts-
punt

Fiets en wandelroute
naar Vught en de Gement Fietsroute

naar stad en Paleiskwartier

Fiets en wandelroute
naar Ziekenhuis (bezoekers)

‘Rondje
Ziekenhuis’

Fietsroute
naar Deuteren/Kruiskamp

personeel Ziekenhuis

la
n

d
sch

a
p

van
d

e
G

em

ent

Jeroen Bosch
Ziekenhuis

A. Entree bij Deuteren
De belangrijkste entree voor bezoekers met de auto 

Deuteren. Vanaf hier kan je starten met een 
wandeling over de gerestaureerde spoorbrug, een 
rondwandeling door het moerasgebied of een 
wandeling door de Gement. Vanaf de nieuwe 

entree komt informatie over het gebied en een 

De entree krijgt een aantrekkelijke inrichting met 
bijzondere picknicktafels, gemaakt van restanten van 
de hardstenen taluds van de spoorbrug. Voor 
kinderen komt hier een aantrekkelijke natuurspeel-
plek waar ze bijvoorbeeld met snoeihout van 
knotwilgen uit het gebied een hut kunnen bouwen. 
De bestaande poel wordt zo ingericht dat je het leven 
onder water kan bekijken: je kan de poel een stukje in 
lopen of door middel van een houten loopplank over 
de poel, van bovenaf in kijken. Dat is natuurlijk heel 
spannend! Uiteraard komen er ook parkeerplaatsen 

B. Entree vanuit Vught
Vanuit Vught komt vóór de Kampdijkbrug een klein 
parkeerterrein. Dit is de startplek voor een mooie 
wandeling door de Gement. En wie een lange tocht 
wil maken, kan de wandeling door de Gement zelfs 
combineren met een wandeling over de spoorbrug. 
De bestaande rustplek nét over het Drongelens 
Kanaal wordt uitgebreid en aantrekkelijker ingericht. 

C. Entree vanaf de 

Dit is straks een uitnodigende entree, als startpunt 
voor de wandelaar en hondenuitlater uit de wijk 

en de wandelroutes worden vernieuwd en vanaf een 
rustbank heb je straks een prachtig uitzicht over het 
natuurgebied.

I. Nieuwe fi etspaden
De afsluiting van de Honderdmorgensedijk voor 

laars. De wegen in de Gement worden aantrekkelijker 

verkeersvisie. 

Op de langere termijn wordt het in 2010 aangelegde 

dan een beeld van twee smalle “spoorrails”; één voor 

en sluit het aan op de kruising Honderdmorgensedijk 
– Deutersestraat. 

J. Nieuwe wandelroutes
De Gement krijgt ook aantrekkelijke wandelpaden. De 
paden sluiten aan op de wandelpaden in de 

spoordijk komen bijzondere rustplekken, gemaakt 
van restanten van de hardstenen taluds van de 
spoorbrug, met een prachtig uitzicht over de 

De kades die er komen om ’s-Hertogenbosch te 
beschermen tegen het hoge water, geven ook kansen 
voor wandelaars: nieuwe wandelommetjes en 
aantrekkelijkere wandelpaden met uitzicht over de 
prachtige natuur.  

K. Versterken natuur- en 
recreatieve waarden Heidijk

De Heidijk vormt de markante overgang tussen het 
bebouwde gebied van Drunen en Nieuwkuijk/Vlijmen 
aan de noordzijde en het open en wijdse 
polderlandschap aan de zuidzijde. De herinrichting 

waarden op en langs de Heidijk te vergroten. Het 
uitgangspunt is om op de zuidhelling van de dijk 
begroeiing te verwijderen. Hierdoor ontstaat meer 
variatie en gelaagdheid in de aanwezige vegetatie en 
een grotere diversiteit aan leefgebieden voor planten 
en dieren. Er is ook ruimte voor poelen en vochtige 
graslanden. Mede daardoor wordt het leefgebied van 

Vanuit het oogpunt van recreatie kan gesteld worden 

Vlijmen en Nieuwkuijk maken gebruik van de dijk. 
Nieuw te realiseren voorzieningen zijn gericht op het 

omgeving van de Heidijk, met name bij de opgangen 
vanuit de woonwijken en rustpunten op 
tussenliggende stukken. Kleine ommetjes door het 
buitengebied maken wandelroutes via de Heidijk 
aantrekkelijker.

L. Balkon met uitzicht over de Gement
Het kruispunt tussen het Gementpad en de voormalige spoordijk 
is een zeer bijzonder punt. De natuurlijke verbreding in de 

is een plek waar heel veel bezoekers te verwachten zijn: voor veel 

ziekenhuis. Ook voor bezoekers en patiënten in het ziekenhuis is 
dit een aangename plek om even naar toe te gaan. Ook de 
toekomstige ontwikkelingen van het gebied Willemspoort zullen 
leiden tot een grote aanloop. Om deze redenen vraagt deze plek 
om een zeer hoogwaardige inrichting. Het idee is een zwevend 
‘stedelijk’ balkon te maken, dat als het ware over het talud van 
de dijk heen kraagt. Zo krijg je een maximaal uitzicht over de 
Gement. Dit balkon krijgt een balustrade, een hoogwaardige 
bekleding en goede banken. Een aantal grote bomen in het 
balkon is aantrekkelijk voor de schaduw en voor het omlijsten 
van het uitzicht. 

Op korte termijn zal het uitzichtpunt al mooier worden door het 
snoeien van struweel en enkele bomen. Ook vanuit het zieken-

Het opruimen van oude rommel en het plaatsen van een stevig 
hekwerk op de bovenzijde van het talud en nieuwe banken 

M. Deuterse Schans
Bij de Deuterse Schans komt een nieuw natuurge-
bied met wandelpaden, rondgaande wandelroutes 
en nieuwe toegangen vanaf de spoordijk, 

Deuterse Schans van de Linie van Frederik Hendrik 
wordt weer zichtbaar en nieuwe wandelroutes 
sluiten daarop aan. 

N. Kades voor 
hoogwaterbescherming
De kades die er komen om ’s-Hertogenbosch te 
beschermen tegen het hoge water, geven ook 
kansen voor wandelaars: nieuwe wandelommetjes 
en aantrekkelijkere wandelpaden met uitzicht over 
de prachtige natuur. 
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Onderwerp Beschikking subsidie t.b.v. projecten binnen het
Uitvoeringsprogramma "De Groene Delta

Geachte heer van de Woestijne,

De gemeente 's-Hertogenbosch heeft een subsidieaanvraag bij de Provincie Noord-Brabant
ingediend namens alle samenwerkende partijen binnen De Groene Delta vanuit onze rol als
programmamanager. Hierop is van de Provincie Noord-Brabant een beschikking Subsidieverlening
programma "De Groene Delta" (kenmerk 1455790/1476095, projectcode PU/8.0031) en een
Beslissing op Wijzigingsverzoek project "De Groene Delta" (kenmerk 1455790/1618049, projectcode
NME11983) ontvangen. Deze beide brieven hebben betrekking op het verlenen van subsidie voor de
uitvoering van projecten binnen het Uitvoeringsprogramma Groene Delta en maken onlosmakelijk
deel uit van de beschikking van de gemeente 's-Hertogenbosch aan Gemeente Heusden.
Het doel van de Groene Delta is een robuuste en samenhangende groenblauwe structuur in en rond
de stad 's-Hertogenbosch te realiseren. Hiervoor is met partijen een samenwerkingsovereenkomst
ondertekend.

Voor het uitvoeren van het project waar Gemeente Heusden trekker van is ontvangt u een subsidie.
Het gaat om het project Reconstructie Heidijk. Dit project is door de Stuurgroep Groene Delta
aangemerkt als vervangend project voor de vrijgekomen subsidie ten behoeve van de restauratie
Venkantsebrug. Deze subsidie is vrijgevallen omdat de gemeente Heusden subsidie heeft gekregen
via de regeling Impuls Industrieel Erfgoed.
Er resteert een bedrag van € 236.180.
Dit bedrag wordt, zoals gesteld in de beslissing op het Wijzigingsverzoek, met 3% verminderd om de
kosten voor het programmamanagement te dekken.
De te ontvangen subsidie bedraagt dan in totaal € 229.301.
Deze subsidie wordt u ter beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden:

1. dat Gemeente Heusden garandeert dat de uitgevoerde projecten voldoen aan de gestelde
gMJP doelen en outputcriteria van de Provincie Noord-Brabant (Landelijk Gebied, Water,
Natuur). Voor de vastlegging van de eindresultaten wordt u geassisteerd door bureau
Arcadis.
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2. dat Gemeente Heusden de gemeente 's-Hertogenbosch in staat stelt te voldoen aan haar
rapportageverplichtingen zoals vastgelegd in de provinciale beschikking. U bent in dat
verband verplicht te zorgen voor een adequate boekhouding evenals een deugdelijke
inhoudelijke verslaglegging welke ons in stelt te voldoen aan de in de beschikking
neergelegde verplichtingen. Het gaat dan voornamelijk om de jaarlijkse verantwoording
(inhoudelijk en financieel) per thema (SISA-proof) zoals genoemd in bijlage 1 van de
beslissing Wijzigingsverzoek.

3. Zoals gesteld in de Beslissing Wijzigingsverzoek is ten aanzien van de
verantwoordingsmomenten nader bepaald dat per eind januari en begin oktober
verantwoording (resultaat en financieel) zal worden afgelegd in de afwijkingenrapportage
BrabantStad en resultaatsverantwoording wordt afgelegd in de jaarrekening van de gemeente
's-Hertogenbosch.
Om de Gemeente 's-Hertogenbosch in staat te stellen aan deze verplichtingen te kunnen
voldoen zal Gemeente Heusden uiterlijk 15 januari 2011 een bestuursverklaring indienen
t.b.v. de afwijkingenrapportage (inhoudelijk en financieel) en uiterlijk 1 maart 2011 een
accountantsverklaring (inhoudelijk en financieel) t.b.v. de jaarrekening aanleveren bij
mevr. 1. Volker, werkzaam bij de afdeling Projectmanagement van de Gemeente 's-
Hertogenbosch. Indien Gemeente Heusden niet aan haar verplichtingen voldoet kan dat
gevolgen hebben voor de vaststelling van de subsidie. Na vaststelling van de subsidie door
de provincie zal definitieve vaststelling volgen.

De Gemeente 's-Hertogenbosch zal ontvangen voorschotten, voor zover deze dienen ter bekostiging
van door Gemeente Heusden uit te voeren projecten, inclusief het gemeentelijk deel, zo snel mogelijk
betaalbaar te stellen.
Nu zal 80% van de te ontvangen subsidie worden uitbetaald en na vaststelling van de definitieve
subsidie de resterende 20 %. E.e.a. overeenkomstig de subsidiebeschikking van de provincie.
Indien in de subsidierelatie tussen de provincie Noord-Brabant en de Gemeente 's-Hertogenbosch
aanvullende voorwaarden worden gesteld, zal er nader overleg plaatsvinden tussen de provincie,
Gemeente Heusden en de gemeente 's-Hertogenbosch.
Van belang is tevens het gestelde in voorschriften 12 en 13 in bijlage 2 van de Subsidieverlening
Programma "De Groene Delta"d.d. 16 december 2008.

Deze brief is een beschikking als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. Indien u bezwaar hebt
tegen de inhoud van deze beschikking dan kunt u binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch, Postbus 12345,
5200 GZ te 's-Hertogenbosch

Hoogachtend,i9;;;:z=g,
ir. W.A.M. van der Made
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M E M O  

  

Aan:  Gemeenteraadsleden van Heusden 

Van: College van Burgemeester en wethouders 

Datum: 30 mei 2011 

Onderwerp: Visie Heidijk 

  

  

Geachte raadsleden, 

 

Naar aanleiding van de vaststelling van de inrichtingsvisie “versterken natuur- en 

recreatieve waarden Heidijk” 10 mei 2011, zijn in de informatievergadering beheer en 

bestuur van dinsdag 24 mei 2011 onder agendapunt 6 de volgende vragen gesteld 

(aangeduid met een “V” in het verslag) door aanwezigen: 

 

Toezeggingen wethouder: 

1. Het overzicht van de kosten van het meubilair wordt voor de raadsvergadering 

toegestuurd. 

2. De tekst op blz 2, 5e punt onder projectdoelen, wordt gewijzigd in: het aanbrengen 

van verlichting langs de Moerputtenweg. 

3. De concrete uitwerking wordt ter informatie toegestuurd, opdat de raadsleden de 

uitwerking kunnen toetsen aan de uitgangspunten die in dit raadsvoorstel worden 

vastgesteld. 

4. Er wordt op een rijtje gezet hoe de prioritering ligt en wat in de tijd kan en zal 

worden uitgevoerd. 

5. Er komt een onderbouwing van de uitspraak van de wethouder, dat het onderhoud 

niet meer gaat kosten dan op dit moment. 

6. Er wordt nagegaan of de herplantplicht inderdaad niet geldt bij opwaardering van 

een gebied.  

7. De status van de besluitvorming wordt nader toegelicht. 

 

 

 

 



  

  

  

  

 

 

 

Toelichting/antwoorden op vragen 

Naar aanleiding van de vragen kan het volgende worden aangegeven: 

 

ad 1) In totaal wordt er op vijf plaatsen meubilair vervangen en/of bijgeplaatst. Hierbij 

wordt uitgegaan van twee banken en een prullenbak per set passend in de 

omgeving. Het meubilair wordt direct op de dijk geplaatst. In totaal is voor het 

leveren en aanbrengen van dit meubilair € 7.500,- exclusief BTW nodig; 

 

ad 2) Het betreft hier de tekst op pagina 16 onder paragraaf 4.5. Het rapport als 

bijgevoegd bij het collegevoorstel 10 mei 2011 zal op de volgende wijze naar 

aanleiding van de toezeggingen van de wethouder in de informatievergadering 

worden aangepast:  De tekst onder punt 7  wordt aangepast in “het aanbrengen 

van verlichting langs de Moerputtenweg”. 

 
ad 3) De beplanting op de noordzijde van de dijk blijft gehandhaafd. De zuidzijde van 

de dijk is al waardevol vanuit het oogpunt van natuurwaarde. De zuidhelling is 

voor het grootste gedeelte begroeit met bos, dat uit eikenbomen bestaat. Dit bos 

wordt afgewisseld met korte stukken “open dijk”.  

 

Het college wil de natuurwaarde op de zuidhelling opwaarderen. Dit zal worden 

bereikt door: 

 De natuurwaarde op de zuidhelling kan echter nog iets worden verhoogd 

door meer variatie in beplanting te realiseren. Dit betekent meer variatie in 

hoogte van beplanting (bomen, struiken en kruidenlaag) en variatie een 

deels open dijk en gesloten dijk. Dit komt de natuurwaarde van de dijk ten 

goede. Daar waar het bos zich tot onderaan (teen van) de dijk heeft 

ontwikkeld, een beperkt aantal bomen te verwijderen. Het betreft de bomen 

die staan in de eerste vijf meter vanaf de onderzijde (teen) van de dijk). Het 

aantal bomen dat wordt verwijderd is zeer beperkt en maar een klein 

percentage van het totaal; 

 Op een aantal plaatsen zones met struiken aan te planten om zo de variatie 

in hoogte van beplanting te verbeteren. Het gaat om soorten, die 

bes/vruchtdragend zijn en passend bij de kenmerken van het landschap. 

 Het beheer en onderhoud van de kruidenrijke vegetatie goed af te stemmen 

op de nieuwe situatie. 

 

Met deze maatregelen wil het college voor de zuidhelling toewerken naar het 

beeld, dat op de foto’s in de bijlage bij deze memo is aangegeven. De op de dijk 

te nemen maatregelen ten behoeve van zowel de beplanting als de recreatieve 

voorzieningen, dijkopgangen etc zijn aangegeven op de tekening in de bijlage bij 



  

  

  

  

 

 

deze memo (deze zal in de week voor de raadsvergadering nog worden 

toegestuurd). 

 

 
ad 4) Het project Heidijk kent een aantal projectdoelen: 

 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 (natte) natuurwaarde door het aanleggen van ecologische oevers 

en poelen; 

 Verhogen recreatieve waarden door het plaatsen van informatiepanelen en 

voorzieningen op basis van nieuw media; 

 

Voor het realiseren van poelen en ecologische oevers zijn op dit moment geen 

gronden beschikbaar, aangezien: 

 Op de gemeentelijke gronden pachtafspraken liggen. Het beleid is pacht niet 

af te kopen. Er zal in gesprek moeten worden getreden met de pachters om 

hen alternatieven te bieden. Dit traject kent een doorlooptijd van minimaal 

driekwart jaar. Aangezien vanuit de beschikte subsidie de voorwaarde geldt, 

dat het project uiterlijk in de winter van 2011-2012 moet zijn afgerond is 

afgesproken deze projectdoelen op de lange termijn te realiseren. 

 

De overige doelen; verwijderen van beplanting en aanbrengen van meubilair, 

verbeteren van de opgangen naar de dijk zijn binnen het nader vast te stellen 

krediet realiseerbaar en worden hierdoor gedekt. 

 

ad 5) Door het beperkt verwijderen van bomen op de zuidhelling (eerste vijf meter van 

de dijk, vanaf de dijk) en deze locaties om te vormen naar kruidenrijke 

grasvegetaties is geraamd, dat op jaarbasis € 3.100,- extra nodig is ten behoeve 

van het beheer en onderhoud van deze zones. Dit is een beperkt bedrag, dat zal 

worden gedekt uit de reguliere beheer en onderhoudsbudgetten.  

 

Verder is gesproken met de natuur- en milieuvereniging om het beheer en 

onderhoud van kleine delen van de dijk over te nemen. 

 

ad 6) De Heidijk valt op basis van het groenstructuurplan volledig buiten de grens 

bebouwde kom Boswet. Dit betekent dat er geen kapvergunning hoeft te worden 

aangevraagd inzake de boswet. Wel zal een kapvergunning worden 

aangevraagd op basis van de A.P.V.. Aangezien het doel is om de 

natuurwaarde van de dijk te verhogen (variatie in beplanting, gelaagdheid) door 

bomen te verwijderen is het niet reëel om een herplantplicht op te leggen. In dit 



  

  

  

  

 

 

geval wordt de natuurwaarde, anders dan bij de aanleg van een weg waarvoor 

bos moet wijken, verhoogd en niet verlaagd. 

 
ad 7) In de Scherper van 18 mei 2011 is de vaststelling van de inrichtingsvisie voor de 

Heidijk gepubliceerd. In aanvulling op de publicatie willen we hierbij aangeven 

dat op deze ter inzage legging enkel punt 1 bij het op deze pagina genoemde 

onderdeel “procedures” van toepassing is. De visie ligt “ter inzage” om de 

geïnteresseerden over de plannen te informeren. De mogelijkheid van 

zienswijze, voorlopige voorziening en bezwaar als genoemd onder de overige 

procedures, staan niet open. 

 

 

 

 



  

  

  

  

 

 

Bijlage 1: Beeld van de zuidhelling voor- en na de ingrepen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Beeld voor verwijderen bomen 

Beeld na verwijderen bomen 
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Figuur 1: Visie inrichting Heidijk 
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1 INLEIDING 

1.1 Inleiding 

Uit het Waterplan (Wielinga, 20081) blijkt dat gemeente Heusden de Heidijk tussen 
Drunen en Vlijmen graag ecologisch in wil richten. Overigens is een deel van het tracé 
zuidelijk van Drunen al ecologisch ingericht. Hier zijn bijvoorbeeld enkele poelen 
aangebracht. Naast ecologie spelen ook recreatie en cultuurhistorie een belangrijke rol. 
Zo vormt de dijk al sinds jaren het uitloopgebied voor de verschillende kernen, hetgeen 
lokaal helaas resulteert in illegaal grondgebruik. De dijk zelf heeft sinds 1360 een rol 
gespeeld bij de bescherming tegen hoog water van de Grote Waard, (die als gevolg van 
de Sint Elizabethvloed in 1421 onder water verdween) en als bescherming tegen het 
water dat in de Baardwijkse overlaat ingelaten kon worden. 
 
Het voorliggende voorontwerp geeft een aanzet tot een inrichting van de Heidijk, op 
basis van het reeds bestaande –en deels uitgevoerde- inrichtingsplan (BTL Planbureau 
2en het Programma van Eisen3. 
 

 
Figuur 2: Globale Ligging Heidijk (De gestippelde lijn geeft het gedeelte aan dat reeds heringericht 
is.) 

 

                                                  
1 Wielinga, A.; 2008; Hoofdrapport Waterplan Heusden; 9S0836/R00002/501682/AH/DenB; Royal 
Haskoning; ’s-Hertogenbosch. 
2 BTL; 2004; Inrichtings- en beheerplan Heidijk Gemeente Heusden - Eindconcept; project nummer 392258; 
BTL Planbureau B.V.; Oisterwijk. 
3 Possen,B. en Hereijgers, Y.; 2009; Versterken natuur- en recreatieve waarden Heidijk - Programma van 
Eisen; Royal Haskoning; ‘s Hertogenbosch 
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2 OPGAVE UIT PROGRAMMA VAN EISEN 

In het Programma van Eisen worden de randvoorwaarden, waarbinnen de 
natuurwaarden kunnen worden geoptimaliseerd, verder uitgewerkt. De 
randvoorwaarden zijn afgeleid uit bestaande plannen en visies, oa het concept 
inrichtingsplan van BTL (2004). Het streefbeeld en een analyse van kansen en 
knelpunten maken een snelle uitwerking van Programma van Eisen naar inrichtingsplan 
mogelijk. 
 
Om zoveel mogelijk kansen te benutten is, vanuit de bekende randvoorwaarden, met 
een brede en open blik gekeken naar de mogelijkheden voor natuur en recreatie. 
Kansen die buiten de bestaande inrichting liggen hebben wij niet onbenut gelaten.  
 
In het programma van eisen wordt de opgave voor de versterking van de natuur- en 
recreatieve waarden van de Heidijk vanuit drie functies beschreven: natuur, recreatie en 
landbouw 
 

2.1 Algemeen 

Voor alle inrichtingsmaatregelen gelden enkele algemene uitgangspunten waaraan 
voldaan moet worden o.a.: 
• De natuurtechnische inrichting is primair bedoeld om invulling te geven aan de 

inrichting van de Heidijk als onderdeel van de inrichting voor natuur- en recreatie 
voor de omliggende kernen. 

• Het conceptrapport van BTL (2004) wordt meegnomen in dit voorontwerp. De 
herinrichting zal zoveel mogelijk aansluiten bij de al eerder uitgevoerde 
werkzaamheden vanuit het conceptinrichtingsplan van BTL (2004). 

• Als gevolg van de herinrichting mogen alleen effecten optreden in percelen die 
eigendom zijn van de gemeente Heusden of waarvoor van tevoren afspraken zijn 
gemaakt met de eigenaar. 

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

 
2.2 Functie Natuur 

In de huidige situatie is de Heidijk over lange stukken bedekt met opgaande begroeiing 
bestaande uit een mix van in- en uitheemse soorten (exoten). Lokaal zijn in de huidige 
situatie al schrale graslanden aanwezig op de zuidelijk georiënteerde taluds. Als 
belangrijkste en best ontwikkelde waterelement is op dit moment het Nieuwkuijkse wiel 
aanwezig. Door de Heidijk geschikt te maken voor kritische soorten als Donker 
pimpernelblauwtje en Kamsalamander, zullen meer algemene soorten zeker terecht 
kunnen op en langs de Heidijk. 
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Uitgangspunten zijn o.a.: 
• Op de zuidelijke dijktaluds gaat de voorkeur uit naar schralere graslanden. Op de 

noordelijke dijktaluds gaat de voorkeur uit naar opgaande begroeiing en struweel. 
• Op de zuidelijke taluds zal ingezet worden op de habitateisen van Donker 

pimpernelblauwtje en Pimpernelblauwtje. Zij fungeren als “gidssoort”. 
• Er is ruimte voor natte(re) elementen als poelen, tijdelijk stilstaand water en 

vochtigere graslanden. 
 
Tevens is aangemerkt dat er slechts beperkt ruimte is 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.  
 

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 landen- 
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. Recreatief 
(extensief) gebruik zal niet tot overlast zijn voor zowel de natuurwaarden als het 
agrarisch gebruik. 
 
Uitgangspunten: 
• Landschaps- en natuurwaarden zullen zoveel mogelijk recreatief beleefbaar 

gemaakt worden.  
• Nieuw te realiseren voorzieningen sluiten aan bij de voorzieningen die al 

gerealiseerd zijn op basis van eerdere plannen. 
• 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 / houtwallen 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. Uitgangspunt voor deze herinrichting is 
dat het voorkomen van wateroverlast op landbouwpercelen een harde randvoorwaarde 
is.  
 
Uitgangspunten: 
• Uitstralingseffecten naar landbouwgronden zijn niet aan de orde. 
• Voor gebieden waar mogelijk effecten op kunnen treden of waar medewerking van 

eigenaren noodzakelijk is, zullen hierover van tevoren afspraken gemaakt worden 
met de eigenaars of de beheerders. 
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3 ANALYSE BESTAANDE SITUATIE 

Onder de bestaande situatie verstaan wij ook het stuk van de Heidijk dat n.a.v. het 
inrichtingsplan BTL (2004) is heringericht. Het betreft het stuk ten westen van Drunen 
vanaf de Eindstraat tot aan de recreatieplas De Afgraving. Tevens is het plan van BTL 
(2004) betrokken en daarbij is gelet op de verhoogde ambities wat betreft 
natuurwaarden en recreatie. In de onderstaande twee paragrafen wordt voor natuur en 
recreatie puntsgewijs stil gestaan bij de kwaliteiten en knelpunten die momenteel rond 
de heidijk spelen en de kansen die daaruit voortvloeien voor de toekomst. 
 

3.1 Natuur en belevingswaarden 

Kwaliteiten 
• De dijk vormt een markante en heldere grens tussen de bebouwde kom en het 

buitengebied. 
• Aanwezigheid van waardevolle natuur elementen bv. Nieuwkijkse Wiel. 
• Bestaande begroeiing van dijk met bomen, welke nagenoeg aaneengesloten is aan 

de Noord-zijde. Met aanwezigheid van ‘monumentale’ bomen. (zie figuur 3) 
• Bestaande openingen in begroeiing aan Z–zijde. (zie figuur 2) 
• Karaktervol open landschap ten zuiden van dijk (tot aan kanaal). (figuur 4) 
• Variatie in droge en natte ondergronden. (figuur 5) 
• Door de oost-west gerichtheid van het dijklichaam, heeft de dijk een duidelijk 

bezonde zuidzijde en schaduwrijke noordzijde. Dit wordt bovendien versterkt door 
de veelal aan de noordzijde (de bebouwde zijde) van de dijk staande bomen. 

 
Knelpunten 
• Veel exoten tussen begroeiing (bijvoorbeeld Amerikaanse vogelkers die lokaal 

andere begroeiing overwoekerd. 
• Weinig kansen voor verhoogde diversiteit in fauna. 
• Geen aaneenschakeling van ‘natte’ plekken. 
• Heidijk doorkruist zowel natte als droge plekken (kwel). 
• Poelen gekoppeld aan de dijk liggen niet overal voor de hand. 
 
Kansen: 
• Mogelijkheid om verschillende natuurwaarden te koppelen aan de Heidijk. 
• Mogelijkheid tot verbinden van natuurgebieden ten westen en ten oosten. 
• Functioneel onderdeel van (toekomstige) regionale ecologische netwerken (GHS en 

EHS). 
• De Heidijk als droge verbinding zien en elders de natte component realiseren. 
 

3.2 Recreatie 

Kwaliteiten 
• Onderdeel van landelijke fietsroutes (figuur 6). 
• De Heidijk zelf maar ook de molen, oude routes en gebouwen vormen 

cultuurhistorisch waardevolle elementen (figuur 8). 
• Integratie van recreatieplassen (De Afgraving en Nieuwkuijkse Wiel). 
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Knelpunten 
• Geen duidelijke doorgaande wandel- en fietsroute. 
• Weinig rustplaatsen. 
• Onduidelijke opgangen (vanuit woonwijken). 
 
Kansen 
• Openingen in beplanting bieden plek aan rust- en speelplaatsen (figuur 8). 
• Dijk behandelen als spelelement. 
• Eén 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.  
 

 
Figuur 3: Openingen in begroeiing 

 

 
Figuur 4: Monumentale bomen 
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Figuur 5: Karaktervol open landschap ten zuiden van Heidijk 

 

 
Figuur 6: Nabijheid van natte elementen onder aan de dijk (sloot) 

 

 
Figuur 7: Landelijke Fiets routes en knooppunten 
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Figuur 8: Emma Molen bij Nieuwkuijk 

 

 
Figuur 9: Openingen in begroeiing 

 

 
Figuur 10: Onduidelijke continuïteit routes  
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4 VISIE 

De visie zoals hieronder beschreven, bouwt voort op de bestaande (en deels 
uitgevoerde) plannen uit het inrichtingsplan van BTL (2004).Aan de hand van vier 
thema’s wordt de visie stapsgewijs opgebouwd. De totaal visie is namelijk de optelsom 
van onderstaande themakaarten. Voorts komt in 4.3 het basisprofiel van de Heidijk aan 
de orde, waaraan in 4.4 gepresenteerde bouwstenen gekoppeld kunnen worden. 
Hierdoor behoud de Heidijk haar herkenbare eenheid, maar ontstaan locaal 
mogelijkheden om aanpassingen te doen om plaats te bieden aan extra functies. 
 

4.1 Via vier thema kaarten naar één visie 

In de onderstaande vier kaarten worden de verschillende thema’s waaruit de totaal visie 
bestaat apart belicht. 
 

4.1.1 Nat (infiltratie/kwel) 

• Gebruik maken van de natuurlijke nattere (kwel)gebieden en hoogteligging om natte 
oost-west verbinding te maken gekoppeld aan bestaande sloten en poelen, die de 
planten en dieren uit de grotere natuurgebieden de kans geven zich verder en 
eenvoudiger over de omgeving te verspreiden. 

• Door gebruik te maken van bestaande sloten en daaraan gekoppelde 
beheerpakketten blijft de landbouwfunctie onaangetast. 
- In middendeel niet gekoppeld aan dijk maar aan bestaande sloten in polder (zie 

voorgaande bullit). 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 11: Natte verbindingen 
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4.1.2 Droog 

• Gebruik maken van de van nature droge gebieden en hoger gelegen gronden om 
droge ecologische verbindingen te maken, die de planten en dieren uit de omgeving 
de kans geven zich verder en eenvoudiger over de omgeving te verspreiden. 

• Corridor volgt bestaande paden en wegen. 
• De oostelijke corridor is eventueel te combineren met het nieuw te realiseren 

landgoed ‘Hooge Bank’. 
• Deze droge verbindingen zijn bovendien toegankelijk voor recreanten (fiets- en 

wandelroutes). 
 

 
Figuur 12: ‘Droge’ corridors voor mens en dier 
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4.1.3 Begroeiing noord/zuid zijde 

• Noordzijde van de Heidijk volledig begroeid: 
- 2 ingrepen noodzakelijk. 

• Openheid van het landschap behouden: 
- zichtlijnen en –veld vanaf de dijk op de kanaalzone; 
- voldoende beschutting voor migrerende soorten in natte zone. 

 

 
Figuur 13: Kaart met begroeiing Heidijk 

 
Het open en wijdse karakter van het polderlandschap ten zuiden van de dijk, is van 
belangrijke landschappelijke waarden met een duidelijke cultuurhistorische oorsprong 
(de Overlaat). Door alleen pluksgewijse beplanting loodrecht op het kanaal blijft het 
zichtveld grotendeels vrij terwijl er toch voldoende beplanting in de natte zone is voor 
oa. amfibieën om te migreren langs oeversloten en genoemde aanplant (bos, struweel). 
De noord-zuid- gerichte beplantingselementen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit 
transparante bomenrijen, waarlangs zowel mensen (lekker beschut tegen weer en wind) 
als dieren (vogels en vleermuizen) zich kunnen voortbewegen. Voor andere diersoorten 
(dassen, muizen) is meer beschutting nodig in de vorm van ruigte of struikgewas. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Heidijk  9V2356.I0/R00005/903931/BW/DenB 
Definitief rapport - 11 - 15 januari 2010 

4.1.4 Recreatie 

• Onderscheid tussen speel- en rustplaatsen: 
- speelplaatsen bij opgang vanuit woonwijk; 
- rustpunten op tussenliggende stukken. 

• Knooppunten LF-netwerk (nationaal en regionaal). 
• Wandelrondjes (locaal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 14: Kaart met speel- en rustplaatsen 

 
Verknoping met het aanwezige LF-netwerk is op diverse plekkenmogelijk; hierdoor zal 
de Heidijk ook op regionale schaal een recreatieve functie krijgen en zal de connectie 
tussen de aanwezige natuurgebieden (oa Drunense- & Helvoirtsche Heide en Vlijmens 
Ven) verlengd worden. 
 
Een extra overgang over het kanaal zuidelijk van de Baardwijkse Overlaat (nabij 
recreatieplans De Afgraving) zal deze ontwikkeling versterken. 
 
Wandelroutes langs en op de dijk én in het veld langs schouwpaden voorzien in een 
lokaal recreatief netwerk van kleine rondjes en ommetjes. Bij verdere uitwerking vormen 
Groen-Blauwe diensten een kans als het gaat om de realisatie hiervan.  



 
 
 
 
 
 
 

9V2356.I0/R00005/903931/BW/DenB  Heidijk 
15 januari 2010 - 12 - Definitief rapport 

 

4.2 De samengestelde kaart ofwel VISIE 

 
Alle themakaarten met elkaar gecombineerd levert onderstaand totaalbeeld op. 
 

 

 
Figuur 15: Visie 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Heidijk  9V2356.I0/R00005/903931/BW/DenB 
Definitief rapport - 13 - 15 januari 2010 

4.3 Basisprofiel 

Het profiel van de Heidijk zal de differentiatie nav de verschillende functies 
ondersteunen. We onderscheiden een basis profiel en een aantal bouwstenen om dit 
aan te vullen. 
 
Op deze manier blijven een aantal karakteristieke eigenschappen die de Heidijk tot één 
landschappelijke entiteit maken op regionale schaal behouden, maar ontstaan locaal 
mogelijkheden om aanpassingen te doen om plaats te bieden aan extra functies. 
 

4.3.1 Bloemrijk grasland 

 
Figuur 16: Basisprofiel 

 
De begroeiing aan de N-zijde blijft behouden (extra aanplant op 2 plaatsen). Dit vormt 
een doorgaand lint waarachter de woonwijken van Drunen, Nieuwkuijk en Vlijmen 
verscholen liggen.  
 
• Op zuidelijke helling van dijk ten minste 5 m. gereserveerd voor natuurdoeltype 

bloemrijk grasland. 
• Verwijderen van exoten om plaats te maken voor inheemse soorten of grasland. 
• Sloot wordt, waar mogelijk, voorzien van een flauwe oever. 
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4.4 Bouwstenen 

Waar de locale omstandigheden (ondergrond, breedte) het toelaten of vragen, wordt het 
basisprofiel uitgebreid met één van onderstaande profielen. Ook hier geldt dat, waar 
mogelijk, de oevers van bestaande sloten aan de voet van de dijk voorzien kunnen 
worden van flauwe oevers. 
 
De bouwstenen zullen afwisselend toegepast worden op de Heidijk om een divers en 
afwisselend beeld te bewerkstelligen. Muv. de rust- en speelplekken (4.3.1) zijn de 
precieze situering van de bouwstenen afhankelijk van de situatie. In een later stadium 
zal hier invulling aan gegeven worden. 
 

4.4.1 Bosruigte 

• Zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande (monumentale) bomen. 
• Opschonen door exoten te verwijderen. 
• Beslotenheid door bestaand loofdak te behouden. 
 

 
Figuur 17: Profiel bosruigte 
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4.4.2 Wandel/fietspad 

• Minimaal één doorgaande route langs gehele dijk. 
• Maximaal één verhard pad indien zowel wandel- als fietspad. 
• Afwisseling tussen boven- en ondergelegen (tbv locale rondjes) paden. 
 

 
Figuur 18: Profiel extra wandel/fietspad 

 
4.4.3 Rust/Speelplaats 

• Open plek in begroeiing op zuidelijk taluud: 
- geen belemmering zicht op open landschap. 

• Speelplaatsen nabij opgang vanuit woonwijken (zie figuur 14). 
• Rustplaatsen op tussengelegen stukken. 
• Eenduidige inrichting met meubilair (zitplaatsen, vuilnisbakken). 
• De dijk en begroeiing daarvan is de speelplaats, geen extra speeltoestellen. 
 

 
Figuur 19: Profiel rust/speelplaats 

 
Op figuur 14 is zichtbaar waar de rust- en speelplaatsen op de Heidijk gesitueerd zijn. 
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4.5 Algemene maatregelen ter verbetering van de kwaliteit 

• Maximaliseren van streekgebonden soorten (bijvoorbeeld Pimpernelblauwtje, 
Heikikker en Kamsalamander). 

• Maximaliseren van nectar-, bes en fruitdragende soorten. 
• Maximaliseren van variatie binnen beplanting maar ook wat betreft openheid, 

doorzichten en beslotenheid door bijvoorbeeld gesloten bladerdakken. 
• Minimalisering van verstoring. 
• Honden aangelijnd. 
• Geen gemotoriseerd verkeer (brom- en snorfietsen). 
• Minimaliseren van verlichting (alleen bij speelplekken gekoppeld aan doorsteekjes 

naar de achtergelegen woonwijk). 
• Ter plaatse van asfaltwegen een maximale onderbreking van grasland van 10 m. 
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5 KOSTEN OP HOOFDLIJNEN 

Onderstaand zijn de kosten voor het realiseren van het Voorontwerp voor de Heidijk 
zoals hierboven beschreven op hoofdlijnen uitgewerkt, omdat in een Voorontwerp de 
exacte maatregelen en profielen nog niet uitgewerkt zijn. Onderstaande raming gaat 
verder uit van richtprijzen. De daadwerkelijk kosten van het project worden daarmee 
inzichtelijk wanneer de stap van voorontwerp naar definitief ontwerp wordt gezet.  
 

 

RICHTPRIJZEN AANLEG / ONDERHOUD HEIDIJK

Projectnummer: 9V2356.H0
Datum: 26 november 2009
Opgesteld door: CVDO  
Controle door: ODV

Uitgangspunten:
Gebaseerd op 
- Voorontwerp "Versterken natuur- en recreatieve waarden Heidijk"
- Afbeelding 19 - Plankaart
 - Prijspeil: 2009
 - Voor diverse afmetingen zijn aannames gedaan

Nr. OMSCHRIJVING PPE BEDRAG

11 Aanleg poelen 12 st 2.500,00€        30.000,00€                
 - Gemiddlede afmeting 10 * 20m, maximale diepte 2m
 - Hoeveelheid vrijgekomen grond per poel 250m3
 - Uitgaande van overname grond door aannemer
 - Exclusief voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid

12 Aanleg natuurvriendelijke oevers 3.200 m1 40,00€             128.000,00€              
 -  Aanleg variabel talud 1:3
 - Uitgaande van hoogte 1,5m en breedte 5m
 - Hoeveelheid vrijgekomen grond per m1 = 4m3
 - Uitgaande van overname grond door aannemer
 - Exclusief voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid

13 Kappen van bos 1 ha 1.250,00€        1.375,00€                  
14 Aanplanten bomen / struweel 4.000 m 13,00€             52.000,00€                

9 Subtotaal 211.375,00€              

Staartkosten
91 Overige eenmalige kosten, aan- en afvoer materieel, etc. 2% 4.227,50€                  
92 Uitvoeringskosten 5% 10.568,75€                
93 Algemene kosten 6% 12.682,50€                
94 Winst en risico 4% 8.455,00€                  
95 Onvoorzien 15% 31.706,25€                

97 Totale uitvoeringskosten 279.015,00€             

10 Ontwerp en begeleiding uitvoering

101 Grondaankoop PM
102 Archeologisch onderzoek PM
103 Verkennend explosieven onderzoek PM
104 Water/bodemonderzoek PM
105 Kabels & Leidingen PM
106 V.A.T. kosten 15% 41.852,25€                

320.867,25€        

BTW 19% 60.964,78€                

381.832,03€        

HOEVEELHEID

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN EXCLUSIEF B.T.W.

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN EXCLUSIEF B.T.W.
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Wat betreft de aanleg van poelen is een maximale tussenafstand van 400 meter 
aangehouden. Waarbij de verbindende functie van de zone leidend is geweest. Een 
tweetal poelen is dan ook voorzien in de zone die reeds is ingericht. Dit om verbinding 
met het nog in te richten gedeelte tot stand te brengen. Er zijn geen poelen in de “natte 
zone” (zie plankaart) voorzien.  
 
Voor zowel het kappen van bos, als het aanplanten van bomen / struweel als de aanleg 
van natuurvriendelijke oevers is alleen het nog in te richten gedeelte in beschouwing 
genomen. Ook hier is de “natte zone” niet meegenomen.  
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