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memonummer MEM-0466116-01A 
datum 15 oktober 2020 
aan Gemeente Bergeijk  
van CroonenBuro5  
projectnr. 0466116 
betreft Onderbouwing natuurdoeltypen compensatiepercelen - BP Fietspad Broekhovenseweg 2020 

 
Het bestemmingsplan ‘Fietspad Broekhovenseweg 2020’ is gedeeltelijk gelegen binnen het Natuur Netwerk Brabant 
(NNB). De activiteiten die plaatsvinden door de realisatie van het fietspad, leiden tot oppervlakteverlies van het NNB. 
Compensatie van deze gronden is hierdoor noodzakelijk. In paragraaf 3.2.3 ‘Interim omgevingsverorderning Noord-
Brabant’ wordt nader ingegaan op de aantasting van de NNB. Voorliggende memo bestaat uit een onderbouwing van 
de natuurbeheertypen voor de gekozen compensatiepercelen. 
 

Locatie compensatie 

Op grond van artikel 3.23 van de Interim omgevingsverordening dient fysieke 
compensatie plaats te vinden in niet gerealiseerde delen van het NNB of in niet 
gerealiseerde ecologische verbindingszones. Ten behoeve van de compensatie 
voor het verlies van NNB worden drie percelen in het niet-gerealiseerde NNB 
ingericht als natuur. Het betreft de percelen D713 en D714 en een deel van het 
perceel D663, gelegen in de omgeving van de Beekloop. In het kader van het 
Projectplan herinrichting Beekloop heeft de afgelopen jaren beekherstel 
plaatsgevonden en zijn diverse percelen aan weerszijden van de beek 
heringericht voor natuur. De percelen D713, D714 en D663 kennen een 
agrarisch gebruik en zijn nog niet ingericht als NNB. De compensatie-percelen 
hebben een totale omvang van circa 1,3 hectare.  

Projectplan herinrichting Beekloop – Natuurbeheerplan Noord-Brabant 

In het Projectplan herinrichting Beekloop is beschreven hoe de percelen langs 
de beek kunnen worden ingericht. De inrichtingsvisie beschrijft dat de 
Beekloop wordt ingericht als een meanderende beek op het historische tracé. 
De zone rondom de beek wordt ingericht met beekbegeleidend bos direct 
aanliggend aan de beek, en haaks op de beek coulissen die worden afgewisseld 
met hooiland. Deze variant past in het historische beeld met vloeiweiden. 
Daarnaast draagt deze inrichting bij aan de doelsoorten en de biodiversiteit en 
aan een aantrekkelijke omgeving voor recreatie, door de variatie in inrichting.  
 
In het projectplan worden alleen de hoofdlijnen voor de herinrichting 
besproken. Het projectplan doet geen concrete uitspraken over de inrichting 
van de compensatiepercelen. Het projectplan geeft wel een aantal 
uitgangspunten die bij de inrichting van de compensatiepercelen in 
ogenschouw genomen worden. Bij de keuze voor een bepaald natuurdoeltype 
wordt gekeken naar de aansluiting op naastgelegen natuurdoeltypes en de 
samenhang met de herinrichting van de totale beek. Verder wordt de keuze 
voor een bepaald natuurbeheertype ook gebaseerd op de ambitiekaart van het 
Natuurbeheerplan Noord-Brabant. 

Luchtfoto percelen natuurcompensatie 
(Boven: D713 en D714, onder: D663 
(gedeeltelijk)) 
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Perceel D714 en D713 

De percelen D714 en D713 zijn in agrarisch gebruik en nog niet ingericht als NNB. Perceel D714 is aangemerkt als 
N00.01 Zoekgebied 5 Boven Dommel. Perceel D713 is aangemerkt als N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland, dit lijkt 
echter een omissie, het perceel is namelijk in regulier agrarisch gebruik. 
 
De ambitiekaart behorend bij het natuurbeheerplan Brabant geeft de volgende ambitie-beheertypen voor de locatie: 

- ambitie-beheertype 1: 25% N05.04 Dynamisch moeras 
- ambitie-beheertype 2: 30% N12.02 Nat Kruiden- en faunarijk grasland 
- ambitie-beheertype 3: 45% N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos 

 
Op onderstaande afbeeldingen is de ambitiekaart en de voorgestelde inrichting weergegeven voor de 
compensatiepercelen. De ambitie voor perceel D713 is N12.03 Glanshaverhooiland. Er wordt voorgesteld om dit 
beheertype ook toe te passen op perceel D714. Om het coulissenlandschap verder te versterken, worden de 
houtwallen (L01.02 Houtwal en houtsingel) verder doorgetrokken op de compensatiepercelen. Hiermee wordt 
aangesloten op de uitgangspunten uit het Projectplan Herinrichting Beekloop.  
 
 

  
 
 
 
Bij de ambitie-beheertypen voor de compensatiepercelen wordt N12.03 Glanshaverhooiland niet genoemd, maar 
wordt uitgegaan N12.02 Nat Kruiden- en faunarijk grasland. De variant Nat kruiden- en faunarijke grasland is een 
voorfase in de successie naar natte schraallanden (N12.03 Glanshaverhooiland). Omdat voor de percelen ten westen 
en ten zuiden dit ook al het ambitie-beheertype is, is ervoor gekozen om dit voor alle percelen aan te houden. 
 
Het verdient aanbeveling om het overige gedeelte van N00.01 Zoekgebied 5 Boven Dommel (getoond op 
bovenstaande afbeelding) in de toekomst ook in te richten als N12.03 Glanshaverhooiland. Op deze manier is er 
sprake van één ruimtelijke eenheid. 
 
Voorgestelde beheertypen – perceel D714 en D713 

- N12.03 Glanshaverhooiland 
- L01.02 Houtwal en houtsingel 

Ambitie-beheertypen – Natuurbeheerplan Noord-Brabant (links: bestaande situatie, rechts: voorstel toekomstige situatie)  

N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos 

N12.03 Glanshaverhooiland 

Doortrekken: L01.02 Houtwal en houtsingel 

N00.01 Zoekgebied 5 Boven Dommel 

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 

Doortrekken: L01.02 Houtwal en houtsingel 
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Perceel D663 (gedeeltelijk) 

Perceel D663 (gedeeltelijk) is in agrarisch gebruik en nog niet ingericht als NNB. De ambitiekaart behorend bij het 
natuurbeheerplan Brabant geeft de volgende ambitie-beheertypen voor de locatie: 

- ambitie-beheertype 1: 25% N05.04 Dynamisch moeras 
- ambitie-beheertype 2: 30% N12.02 Nat Kruiden- en faunarijk grasland 
- ambitie-beheertype 3: 45% N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos 

 
Op onderstaande afbeeldingen is de ambitiekaart en de voorgestelde inrichting weergegeven voor de 
compensatiepercelen. Er wordt voorgesteld om het beheertype N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos toe te passen. 
Aan de andere zijde van de beek is dit namelijk ook het ambitie-beheertype. Hierdoor stroomt de beek door een 
afwisselend open en besloten landschap. Op meerdere locaties is de beek aan twee zijden voorzien van rivier- en 
beekbegeleidend bos. Hiermee wordt aangesloten op de uitgangspunten uit het Projectplan Herinrichting Beekloop.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Voorgesteld beheertype – perceel D663 

- N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos 
 

Ambitie-beheertypen – Natuurbeheerplan Noord-Brabant (links: bestaande situatie, rechts: voorstel toekomstige situatie)  

N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos 

L01.02 Houtwal en houtsingel 

N00.01 Zoekgebied 5 Boven Dommel 

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 


