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Onderwerp: Notitie aanvraag bouwvergunning 

  

 

1 Herinrichting beekdal Groote Beerze 

Deze notitie vormt een toelichting op de aanvraag voor een bouwvergunning binnen het project 

Herinrichting beekdal Groote Beerze. In opdracht van Waterschap De Dommel vraagt Royal 

HaskoningDHV een bouwvergunning aan voor de bouw van een vlonder.  

Op het project Groote Beerze traject 1 is hoofdstuk 5, paragraaf 2 van de Waterwet van 

toepassing en wordt een gecoördineerde procedure doorlopen. Voorafgaand aan het indienen 

van deze vergunning heeft afstemming plaats gevonden met de heer I. Mulders (gemeente 

Oirschot) en de heer A. Maas van de samenwerkende Kempengemeenten.  

1.1 Inleiding 

Waterschap de Dommel heeft zich samen met haar partners ten doel gesteld om het beekdal 

van de Groote Beerze tussen Bladel en Westelbeers her in te richten. Met het toepassen van 

beekherstel streeft het waterschap naar een meer natuurlijke, robuuste en klimaatbestendige 

inrichting van het beekdal. Een inrichting die de doelen volgend uit de Kaderrichtlijn Water 

(KRW), Natura 2000, Natuurnetwerk Brabant en Natte Natuurparels moet verwezenlijken.  

Daarnaast zijn er doelen voor het creëren van een robuust en klimaatbestendig watersysteem 

volgens het Actieplan Leven de Dommel en het optimaliseren van recreatieve verbindingen in 

en rondom het beekdal. Hiernaast wordt aandacht besteed aan cultuurhistorisch en 

archeologische waarden in het gebied en de voorwaarden die door beleid en regelgeving 

worden opgelegd. Het Projectplan Waterwet gaat alleen over traject 1 (zie afbeelding 1). 

Traject 2 en 3 volgen op een later moment, afhankelijk van onder andere grondverwerving. 
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1.2 Totstandkoming 

Gezien de impact op het gebied en de betrokkenheid uit de omgeving, heeft er gebiedsproces 

plaatsgevonden. In dit proces is gezamenlijk met de streek gewerkt aan een herijking van de 

visie “Van Beerze naar Beter” (Ertsen, Kansma, Zwart, & Wijnker, 2005). Deze visie is 

kaderstellend voor de inrichting van het beekdal zoals beschreven in het Projectplan Waterwet. 

Naast de beleidsmatige opgave draagt dit project door zijn integrale aanpak ook bij aan 

recreatiedoeleinden en cultuurhistorie. 

Om te komen tot het Definitieve ontwerp en het Projectplan voor de Waterwet, is 

samengewerkt in een projectgroep met daarin Waterschap De Dommel, provincie Noord-

Brabant en het Brabants Landschap. Daarnaast hebben er enkele overleggen plaatsgevonden 

met externe partijen zoals de gemeente Bladel, gemeente Oirschot en de ZLTO.  

Figuur 1 Projectlocatie, gelegen in zowel gemeente Oirschot als Bladel. 

Nr. 12 

Nr. 8 

Globale locatie vlonderpad 
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Binnen de planning staat zorgvuldig overleg met het gebied en oog voor het huidig 

grondgebruik voorop. Daarom is gekozen voor een gefaseerde aanpak. Dit Projectplan heeft 

om deze reden alleen betrekking op 1 traject van de Groote Beerze, gelegen tussen de wegen 

Broekeindsedijk in het noorden en De Hoeve in het zuiden. 

1.3 Inspraak  

Gedurende het proces om te komen tot het definitieve ontwerp is een informatieavond 

georganiseerd voor geïnteresseerden. Daarnaast hebben er gesprekken plaatsgevonden met 

grondeigenaren die invloed ondervinden van het project. Eind september wordt het Ontwerp 

Projectplan gepubliceerd in een gecoördineerde procedure. Om geïnteresseerde nogmaals de 

mogelijkheid te bieden om vragen te stellen over het definitieve ontwerp, vindt er gedurende 

het proces om te komen tot een definitief Projectplan een informatieavond plaats.  

1.4 Aanvraag bouwvergunning aanleg vlonderpad 

Ter hoogte van de BZ40 is een oude stroomgeul gelegen. De aanwezigheid van de watergang 

BZ40 en het naastgelegen onderhoudspad zorgt voor een barrière tussen het zuiden en 

noorden. Zoals op onderstaande afbeelding te zien wordt het onderhoudspad aan beide zijde 

afgegraven. Ter plaatse van de oude stroomgeul wordt er gegraven tot een hoogte van 21.10m 

+NAP. Door deze verlaging in combinatie met toenemende inundatie als gevolg van het 

beekherstel (zie Projectplan Waterwet), is het huidige pad niet meer toegankelijk. Om ervoor te 

zorgen dat recreanten het pad kunnen blijven gebruiken en de brug over de Groote Beerze 

bereikbaar blijft, wordt er een vlonderpad aangelegd.  

 

Het gaat om een houten (acacia) vlonder met een lengte van 75 meter. De breedte van het 

vlonderpad is 1 meter, met aan beide zijden een opstaande rand van 4,5 centimeter. De 

bovenkant van de constructie krijgt een hoogte 21,75m +NAP, dit betekent 0,65m t.o.v. het 

nieuwe maaiveld. Met deze hoogte blijft de vlonder tot minimaal T100 situaties droog. Aan 

beide zijden wordt het vlonderpad aangesloten op het aangrenzende maaiveld dat is gelegen 

op ongeveer 21.50m + NAP. 

Zoals opgenomen in de bijlage (Archeologisch onderzoek) wordt het vlonderpad aangelegd in 

een zone met een onbekende archeologische verwachting ‘natte archeologie’ waarvoor 

Figuur 2 Hoogtekaart die de oude stroomgeul weergeeft en de onnatuurlijke 

hoogte van het onderhoudspad laat zien. 
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extensieve begeleiding is geadviseerd. Daarnaast worden de werkzaamheden opgenomen in 

het ecologische werkprotocol (zie bijlage Natuurtoets).  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3 Voorbeeld van een houten vlonder. 


