
Verder in deze Nieuwsbrief 

een bijdrage van Mark 

Scheepens van Water-

schap De    Dommel over 

het herstel van een stukje 

oorspronkelijke Strijper Aa.  

Onze vereniging heeft veel 

actieve leden in de werk-

groepen. Ook daarover 

vindt u wat in deze nieuws-

brief.      

Verder enkele kortere bij-

dragen en mededelingen. 

Mocht u zelf iets kwijt wil-

len, iets leuks weten  voor 

onze vereniging dan houdt 

de redactie zich aanbevo-

len. 

bericht u over het Schmallen-

berg-virus. Een virus dat in 

onze omgeving onder koeien 

en schapen huishield. Ook de 

schapen op het bedrijf van 

Peter en Jo werden er door 

getroffen.  Koen Staals, stu-

dent aan de Wageningen Uni-

versiteit, laat zien wat de mo-

derne inzichten op herinrich-

ting en landgebruik zijn.  Als 

voorbeeld heeft hij het gebied 

aan de Paaldijk onder de loep 

genomen. In voorgaande 

nieuwsbrieven hebben we 

hier al eerder aandacht aan 

besteed in de rubriek 

‘Plattelandsvernieuwing bete-

kent voor … ’                               
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B este leden,    
                                   

Een nieuw jaar met nieuwe   

voornemens. Deze nieuwsbrief  

is dan ook wat anders van sa-

menstelling dan u van ons     

gewend bent. In het verleden 

werd u verwelkomd door onze 

voorzitter. De redactie neemt 

dat voortaan over. De serie 

‘Plattelandsontwikkeling bete-

kent voor…’ is afgesloten.  

In dit nummer weer bijdragen 

van onze leden Henk Struving, 

Peter van Rijsingen en Koen 

Staals (Adrie-zn). Henk met zijn 

column en Peter van Rijsingen 

 Winterse Strijper Aa ter hoogte van de Strijperdijk (foto: Erik van Asten) 

V O O RW O O R D  R E D A C T I E  



   

 

Dit jaar bestaat onze 

Plattelandsvereniging  

10 jaar !! 

                  

Om dit niet ongemerkt 

voorbij te laten gaan 

wordt op zondag 9 juni 

een  

 

“plattelandsmarkt”  

  

 georganiseerd.           

Agrarische producten    

uit onze eigen           

omgeving staan op de 

markt centraal.                      

 

Een commissie         

bereidt de markt voor. 

Interesse om mee te 

doen?                                     

Meer info bij          

Henk Antonissen 
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L eden van de werkgroep Natuurwerk plantten op 

zaterdag 29 december jl. 

zeven knotstaken naast het 

pad in het centrumplan. Dit 

jaar zullen de staken uitlopen 

tot knotwilgen. Ze vormen zo 

een groene stoffering in het 

plan. 

 K N O T S T A K E N  I N  “ T I J D E L I J K  C E N T R U M P L A N ”  

 V E I L I G  W E R K E N  M E T  D E  K E T T I N G Z A A G   

 “ V R I E N D E N  V A N  D E  P A T R I J S ”  A F G E R O N D  

O ndertussen zijn er drie cursussen ‘veilig werken met de kettingzaag’ gestart. 

De cursussen worden door  ANV Land van Cranendonck georganiseerd. Gezien 

de reacties een bijzonder geslaagde cursus. Een belangrijke financiële bijdrage van 

‘Groen en Doen’ maakt deze cursus voor onze leden mogelijk. 

E ind december werd het project door het projectteam geëvalueerd. Alle afspra-

ken zijn uitgevoerd binnen tijd en budget. Dat is natuurlijk te danken aan de 

vrijwilligers van de deelnemende verenigingen. Hetzelfde geldt ook voor de perceel-

eigenaren die gemiddeld  ruim 3 ha akkerrand inzaaiden en onderhielden! 

Het project heeft verder een lesbrief, een informatiefolder, een fietsroute en infor-

matiepanelen opgeleverd. De lezingen, bijeenkomsten en wandelingen ondersteun-

den de projectgroep bij haar werk. Dat het project de patrijs ook daadwerkelijk  ge-

holpen heeft moge blijken uit het toegenomen aantal vliegvlugge jongen van de laat-

ste jaren, die in de buurt van de randen zijn waargenomen. 

N a de lezing van Jan van Meijl af-

gelopen jaar waren we op 22 

januari met 14 leden van onze vereni-

ging te gast in zijn ambachtelijke slage-

rij. Jan en zijn collega Ton lieten ons 

het ambachtelijk bedrijf zien. Natuur-

lijk mochten we ook van de producten 

proeven. Jan liet ook zien hoe een var-

ken ‘kort’ gemaakt wordt. Een mooie 

en interessante avond. Jan en Ton: 

Bedankt voor de gastvrijheid! 

 B E Z O E K  A A N  S L A G E R I J  V A N  M E I J L  

Adrie Staals, Frans Joosten en Marcel  Wolters           

(foto Peter Kerkhofs) 

Jan van Meijl tijdens de demonstratie  

(foto Erik van Asten) 



S C H M A L L E N B E R G - V I R U S  P E R I K E L E N   

Peter van Rijsingen 
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virus waardoor er afwijkende lamme-

ren geboren werden. In de eerste 

week van januari had 30 % van de 

toen geboren lammeren een dusdani-

ge afwijking dat ze niet levensvatbaar 

waren. Met nog vele bevallingen voor 

de boeg een zorgwekkende zaak, 

waardoor je elke morgen met schrik 

naar de stal ging. 

Achteraf bleek dat de vele kleine kop-

pels schapen, verspreid over het ge-

bied met verschillende rammen een 

groot voordeel te zijn. Een aantal van 

hen had al weerstand of is niet met 

het virus in aanraking gekomen. Hier-

door bleven de gevolgen beperkt tot 

17 afwijkende lammeren, en was de 

rest gewoon gezond. 

Na de geboorte van het eerste afwij-

kende lam gaat er wel een heel pro-

tocol in werking. 

Als eerste wordt het lam opgehaald 

om te onderzoeken of het ook wer-

kelijk om een besmetting met het 

virus gaat. Daarnaast krijg je uitge-

breide vragenlijsten te beantwoor-

den, om inzicht te krijgen in de mo-

gelijke besmettingsbronnen of loca-

ties.  

Van de ooien die een afwijkend lam 

hadden worden bloedmonsters 

genomen om te kijken of er anti-

stoffen aan te tonen zijn. 

Later in het jaar hebben we nog 

meegewerkt aan een onderzoek. 

Van schapenhouders en dierenart-

sen werd bloed afgenomen, om te 

kijken of  het virus overdraagbaar 

is op de mens. 

Gelukkig bleek er geen enkele over-

dracht naar de mens te zijn. Ook 

zijn er in de zomer bloedmonsters 

genomen van een selectie van alle 

dieren op het bedrijf. Daarbij werd 

aangetoond dat alle dieren inmid-

dels over antistoffen beschikten. 

In september was het weer even 

spannend, omdat de ooien, die in 

januari een afwijkend lam gewor-

pen hadden, nu opnieuw gingen 

aflammeren. Gelukkig werden uit 

deze ooien weer gezonde twee- en 

drielingen geboren. 

Aan het einde van het jaar is de 

rust weer volledig wedergekeerd en 

sluiten we op oudjaar af met de 

geboorte van het 806de lammetje. 

Een gedeelte van de ooien heeft dit 

jaar twee keer lammeren gehad, 

deze hadden dus 4 lammeren in 1 

jaar, dus meer dan 260 bevallingen 

Gemiddeld zaten we op 2,1 lamme-

ren per worp. 

W e hebben als ‘maatschap van 

Rijsingen-Keijsers’ een scha-

penbedrijf met 260 ooien van het 

Rijnlam ras te Leende. Dit ras heeft 

de natuurlijke aanleg om het hele 

jaar rond drachtig te kunnen worden, 

waardoor deze 3 keer per 2 jaar kun-

nen aflammeren. 

Op ons bedrijf hebben we dus het 

hele jaar door lammetjes, dit heeft 

als grote voordeel dat we de huisves-

ting effectiever kunnen benutten en 

een betere werkverdeling over het 

gehele jaar hebben. Onze schapen 

lopen in kleine koppels op vele perce-

len in de Gemeente Heeze-Leende. 

Mensen die in de omgeving wonen 

zijn altijd weer blij als de schapen bij 

hen in de buurt grazen. 

Eind 2011 kregen we te maken met 

het zogenaamde Schmallenberg-

Peter tussen zijn schapen (foto: Erik van Asten)    
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N A T U U RW E R K D A G  2 0 1 2   

D irect na het verschijnen van de vorige nieuwsbrief vond de Landelijke Natuurwerkdag plaats. Een activiteit die we al weer enige jaren sa-

men met Staatsbosbeheer organiseren. Deze keer aan de Witsemdijk in 

Soerendonk. De bosrand en een heideterreintje werden door ca. 160 deel-

nemers onder handen genomen.  

Inmiddels zijn er veel vaste deelnemers zoals: Scouting Burgemeester Wel-

schen, Scouting Livingston, Philips Innovation Services en zorgboerderij 

Klaterspeel. Allen hartelijk dank voor jullie bijdrage aan deze ietwat regen-

achtige natuurwerkdag. Veel mooie foto’s kunt u bekijken op onze websi-

te : http://www.hei-heg-hoogeind.dse.nl/fotoalbum/  

N a het plaatsen van een kerkuilenkast in de kerktoren van Leende in 2011 is op zaterdag 29 december 2012 door enkele leden van de 

werkgroep Steen- en kerkuilen een kerkuilenkast opgehangen in de scha-

penstal van de familie Van Rijsingen. Nu nog wachten op vaste bewoners. In 

de directe omgeving zijn meerdere kerkuilen waargenomen.   

 

K E R K U I L E N K A S T  G E H A N G E N  I N  L E E N D E  

 

H A M E R  E N  S I K K E L  

 

Geweldig om naar te kijken, de staats-

televisie van de laatste communistische  

bolwerken. In Wit-Rusland, Oezbekistan en 

Turkmenistan heb je het nog, in Rusland is 

het inmiddels verdwenen. Onder begeleiding 

van fanfaremuziek kijk je naar wuivende 

graanvelden waar ze rondrijden in glanzend 

gepoetste tractoren. Kinderen huppelen  

vrolijk rond in een bloemenveld, gekleed in 

kleurige jurken, en oefenen een dansje.       

Je ziet gelukkig kijkende families aan tafel 

zitten waar een gezond blozende moeder uit 

een dampende pan weldadige maaltijden 

opschept. Een soort Unox reclame.                               

De werkelijkheid was anders. De oogsten 

waren in de communistische tijd dramatisch, 

roestige tractoren van dubieuze kwaliteit 

werden bestuurd door chauffeurs die straal-

bezopen van de wodka naar hun werk kwa-

men. Gezinnen werden onderhouden door 

onze boterberg en kippenpoten uit Amerika. 

Maar het verandert snel. Oekraïne heeft in 

10 jaar tijd de graanproductie verdubbeld, en 

gebruikt daarvoor nog maar 40% van hun 

areaal. Eén van mijn eerste Russische klan-

ten produceert nu 400.000 ton kip en varken 

op 100.000 hectare land, heeft in 5 jaar tijd 

een miljard dollar geïnvesteerd    en staat aan 

de Londense beurs genoteerd. Geen grijze 

socialistische werkuniformen met pet, maar 

maatpakken met das besturen het bedrijf. 

Het westen profiteert door de verkoop van 

moderne machines en kennis. De verschillen 

in productieresultaten worden snel kleiner. 

De voormalige communistische boeren wor-

den nauwelijks geremd in hun honger naar 

groei, er is volop land beschikbaar en mest-

overschotten en dierwelzijn staan niet op de 

agenda. Staatssteun en oliegeld zijn de turbo 

van de snelle ontwikkelingen. Op de Russi-

sche televisie zie je President Poetin in een 

witte jas rondlopen op enorme boerenbedrij-

ven met gelukkig kijkende medewerkers. 

Maar nu is het echt waar. 

Henk Struving, bestuurslid HHH (foto  Erik van Asten)    



P arallel aan de Strijperstraat in Leenderstrijp ligt een oude 

meander van de Strijper Aa zoals 

deze er al sinds eeuwen origineel 

heeft bijgelegen. Origineel, omdat 

het grootste deel van de Strijper 

Aa, zoals die er nu bij ligt, in de 

jaren ‘70 tijdens de ruilverkave-

ling  ten behoeve van de intensie-

ve landbouw is gegraven. De origi-

nele beek is, op dit ongeveer 300 

meter lange meandertje na, met 

de grond gelijk gemaakt. De beek 

is vervangen door een veel grote-

re en bredere Strijper Aa zoals die 

nu in het landschap ligt. 

 

De reden dat dit stukje originele 

Strijper Aa niet met de grond ge-

lijk gemaakt was, is trouwens zeer 

opvallend. Willem Iven heeft er in 

M E A N D E R  O U D E  S T R I J P E R - A A  E C O L O G I S C H  H E R S T E L D  

Mark Scheepens 
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de jaren ‘70 al voor gepleit om de Strij-

per Aa niet te dempen vanwege het 

voorkomen van veel bijzonder waterle-

ven waaronder de Europese Rivier-

kreeft (Astacus astacus) en de Beek-

prik. Vanwege zijn pleidooi, zijn van de 

originele Strijper Aa nog een paar stuk-

jes gespaard gebleven van demping, 

waaronder de meander Leenderstrijp, 

zie de bijgevoegde kaart. 

 

Dit originele stukje Strijper Aa lag er tot 

voor kort een beetje verpieterd bij. 

Doordat de doorstroming niet optimaal 

functioneerde, is de meander behoor-

lijk dichtgeslibd met zwart slib en blad-

afval. Dit zal zeker niet de bedoeling 

zijn geweest van Willem Iven. 

De Plattelandsvereniging Hei, Heg & 

Hoogeind uit Leenderstrijp klopte aan 

bij Waterschap De Dommel om te 

polsen of de situatie van de meander 

te verbeteren was. In het beleid van 

Waterschap De Dommel paste een 

verbetering van de doorstroming per-

fect. De meander stroomt namelijk 

om een stuw die een obstakel vormt 

voor de vrije doortrekroute van vis-

sen, en kan daardoor als vispassage 

dienst doen. In het Waterbeheerplan 

Krachtig water 2010-2015 staat de 

stuw als één van de knelpunten die 

een gezonde visstand in de Strijper 

Aa belemmeren.  

Waterschap De Dommel heeft in de 

zomer van 2012 bepaald wat er no-

dig was om de doorstroming van de 

meander te herstellen en er voor te 

zorgen dat de meander vervolgens 

niet meer dicht zou slibben. Voor-

waarde voor het herstellen van de 

De Oude Strijper Aa, voor en na de werkzaamheden. (foto: Erik van Asten)     



 
doorstroming was dat de typische 

beekvissen zoals het Bermpje, 

Riviergrondel en Serpeling weer 

gebruik zouden kunnen maken 

van de meander als doortrekroute 

in de Strijper Aa. 

Uit berekeningen bleek dat het 

slib uit de meander verwijderd 

moest worden. Daarnaast bleek 

dat een 2-tal duikers 

(overkluizingen), die in de mean-

der liggen, groter gemaakt moes-

ten worden om een goede door-

stroming te garanderen en te 

voorkomen dat de meander na 

verwijderen van de bagger weer 

dichtslibt. 

Het plan om het slib te verwijde-

ren en de duikers te vervangen is 

voorgelegd aan de Plattelandsver-

eniging en Staatsbosbeheer en 

door beiden zeer positief ontvan-

gen. Staatsbosbeheer heeft als 

eigenaar van de meander en aan-

liggende gronden toestemming 

gegeven om de werkzaamheden 

uit te voeren. 

In november heeft het water-

schap de uitvoering van de werk-

zaamheden samen met de Platte-

landsvereniging uitgevoerd. Le-

den van de Plattelandsvereniging 

hebben er voor gezorgd dat diver-

se takken en struiken langs de 

meander gesnoeid werden. Dit 

was nodig omdat voor het verwij-

deren van de bagger met een klei-

ne minigraver langs de meander 

moest worden gewerkt. Vervol-

gens heeft het waterschap op-

dracht gegeven aan Joost de Vries 

Minigraafwerk te Leende om de 

baggerwerkzaamheden uit te voe-
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ren onder begeleiding en toezicht van 

medewerkers van het waterschap. 

Beerten B.V. grondverzetbedrijf te Bu-

del heeft vervolgens in samenwerking 

met medewerkers van het waterschap 

de nieuwe duikers gelegd. 

Doordat de doorstroming van de mean-

der weer verbeterd is, stroomt er nu 

meer water door de meander waardoor 

deze niet meer dicht zal slibben. Bij 

droogte is het mogelijk om middels een 

hiervoor gemaakte afsluiter de afvoer 

van water door de meander te vermin-

deren waardoor de meander in droge 

perioden niet voor nog een extra verlies 

van water zorgt.  

In de winter en voorjaar zal het grootste 

deel van het water in de Strijper Aa 

door de oude meander stromen waar-

door de typische beekprocessen zoals 

uitschuring van oevers en vorming van 

zandbanken in de meander weer 

zullen plaatsvinden. De waterhuis-

houding van het gebied zal door het 

opknappen van de meander niet ge-

wijzigd worden. 

Met de uitgevoerde werkzaamheden 

verwachten we een aantal zeldzame 

macrofauna soorten zoals de Bos-

beekjuffer, het Behaard Beekschrij-

vertje en diverse kokerjuffers op kor-

te termijn weer te verwelkomen in de 

meander Leenderstrijp en een toena-

me van het aantal typische beekvis-

sen zoals het Bermpje, Riviergrondel 

en Kleine modderkruiper. 

 

 

Mark Scheepens is werkzaam als 

ecoloog bij Waterschap De Dommel.   

 

Mark Scheepens aan het werk bij de Oude Strijper Aa. Foto: Erik van Asten     



B este lezer, mijn naam is 

Koen Staals, 23 jaar en ge-

boren en getogen in Leender-

strijp.  Omdat ik momenteel de 

opleiding Ruimtelijke Planning 

volg aan de Universiteit van Wa-

geningen is mij vanuit de redactie 

gevraagd om eens een beknopte 

ruimtelijke visie te ontwerpen 

voor Leenderstrijp en in meer de-

tail de Paaldijk. Vanzelfsprekend 

wil ik deze gunst maar al te graag 

verlenen, tenslotte heb ik hier als 

klein manneke een groot deel van 

mijn tijd doorgebracht. Ondanks 

dat binnen mijn opleiding veelvul-

dig wordt gehamerd op het zo 

objectief mogelijk vorm geven van 

een ruimtelijk plan moet helaas 

geconstateerd worden dat geen 

enkele ruimtelijke visie volledig 

objectief tot stand komt. Ook bin-

nen deze beknopte visie zal onge-

twijfeld mijn voorkeur voor be-

paalde ruimtelijke ideeën te her-

kennen zijn en u bent dan ook 

volledig vrij om het over dit stukje 

papier oneens te zijn. Als mij na-

melijk iets duidelijk is geworden in 

enkele jaren Wageningen, dan is 

het wel het feit dat eenieder een 

ander idee heeft over de ruimte 

om ons heen. En dat ruimtelijk 

beleid enkel tot een succesvol 

gebiedsplan kan leiden wanneer 

alle betrokken partijen deelne-

men aan het proces.  

Dit plan, zoals ieder plan, zal be-

ginnen met een analyse over de 

geografische situatie, de partijen 

en de kansen binnen het gebied. 

R U I M T E L I J K E  V I S I E  P A A L D I J K  L E E N D E  

“Leenderstrijp: een moderne coöperatie”                                                                                         

Koen Staals 
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Aan de hand van deze analyse heb ik 

een ruimtelijke visie bedacht met daar-

bij een strategisch plan. 

 

1.1 Geografische analyse Paaldijk1.1 Geografische analyse Paaldijk1.1 Geografische analyse Paaldijk1.1 Geografische analyse Paaldijk    

De Paaldijk is een heideontginnings-

gebied met een rationeel ingerichte 

ruimtelijke structuur, de kavels zijn 

relatief groot en recht. Het voornaam-

ste landgebruik is weide en veeteelt en 

het gebied kent een goede ontsluiting. 

Bovendien ligt het vlakbij de A2 en de 

stad Eindhoven waardoor het goed te 

bereiken is en het een uitloopgebied 

vormt voor recreanten uit de stad. De 

Paaldijk is slechts een deel van het 

gebied rondom Leenderstrijp. Het Leen-

derbos, de Heg en de Riesten zijn an-

dere gebieden met zowel ecologische, 

recreatieve en landschappelijke waar-

de. De Strijperheg en de Riesten vor-

men het beekdal van de rivier de Strij-

per AA en worden gekenmerkt door 

kleinschalige weilanden met daartus-

sen bosschages (bosselkes) en hout-

wallen. Het Leenderbos is een bos- 

en heidegebied dat onder meer de 

grens vormt tussen Leenderstrijp en 

de Achelse Kluis. Dit bos maakt deel 

uit van een belangrijk natuurgebied 

en heeft zowel ecologische, recreatie-

ve als cultuurhistorische waarde. In 

het algemeen kan gesteld worden 

dat Leenderstrijp en het omringende 

gebied een diversiteit aan waarde 

kent. 

1.2 Landgebruikers van de Paaldijk1.2 Landgebruikers van de Paaldijk1.2 Landgebruikers van de Paaldijk1.2 Landgebruikers van de Paaldijk    

De belangrijkste landgebruikers in dit 

gebied zijn de landeigenaren van de 

kavels aan de Paaldijk. Daarnaast 

zijn er verschillende soorten recrean-

ten en natuurliefhebbers die gebruik 

maken van het landschap van en 

rond de Paaldijk. Momenteel bestaan 

er enkele initiatieven van landeigena-

ren en bewoners van de Paaldijk om 

de recreant te betrekken bij het land-

schap in de vorm van een camping 

en een recreatieve activiteit namelijk 

boerengolf. Bovendien houden enke-

le agrariërs bij hun bedrijfsvoering 

rekening met de landschappelijke en 

recreatieve waarden van het land-

schap rond de Paaldijk.  

1.3 Kansen1.3 Kansen1.3 Kansen1.3 Kansen    

Gekeken vanuit de historische waar-

de van Leenderstrijp, in combinatie 

met de landelijke uitstraling van de 

Riesten, biedt de Paaldijk als gebied 

interessante kansen om op deze 

waarden in te spelen. Het mag onder-

tussen nogal clichématig klinken 

maar er kan niet ontkend worden dat 

Leenderstrijp als lintvormig esdorp 

Koen Staals     



met een historisch karakter zeer 

in trek is bij toeristen uit het hele 

land. Door de recreatieve waarde 

te exploiteren kunnen er inkom-

sten gegenereerd worden. Het 

landschap krijgt dan een econo-

misch rendement; er wordt door 

lokale ondernemers verdiend aan 

het landschap. 

Wat bij bovenstaande kans goed 

aansluit is het actuele en lokale 

initiatief van het biologisch ver-

bouwen van streekproducten 

zoals spelt. Het spelt wordt ver-

volgens in dezelfde regio am-

bachtelijk gemalen, tot brood 

gebakken en aan de consument 

aangeboden. Dergelijke ambach-

telijke streekproducten lijken bij 

de consument in goede aarde te 

vallen. Andere streekproducten 

zijn onder anderen asperges, 

aardappelen, geitenkaas en ho-

ning. Er lijkt een duidelijke markt 

te zijn ontstaan, waarin de consu-

ment (biologische) authentieke 
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streekproducten koopt, het liefst direct 

bij de boer.  

2.1 Ruimtelijke visie2.1 Ruimtelijke visie2.1 Ruimtelijke visie2.1 Ruimtelijke visie    

Zoals uit bovenstaande analyse duide-

lijk wordt heeft de Paaldijk en haar om-

geving een duidelijke economische, 

recreatieve en ecologische waarde. 

Deze waarden worden reeds met el-

kaar verbonden door enkele lokale initi-

atieven. Om als gebied en onderne-

mers te profiteren van het 

(toenemende) toerisme op de Paaldijk 

en rondom Leenderstrijp kan het com-

bineren van eerdergenoemde kansen 

een handvat bieden. Om dit te verster-

ken en om Leenderstrijp en de Paaldijk 

als een meer samenhangend gebied te 

verkopen zou een breed gedragen visie 

ontwikkeld kunnen worden, die er voor 

zorgt dat de neuzen en daarmee de 

ideeën van de verschillende gebruikers 

dezelfde kant op wijzen. Het ouderwet-

se samenwerkingsverband van een 

coöperatie kan op een moderne manier 

nieuw leven ingeblazen worden door 

samenwerking van partijen en het com-

bineren van de verschillende waarden 

in het gebied. Onder het motto 

“Leenderstrijp, een moderne coöpe-

ratie”, dient het gebied zich te verko-

pen als een toeristisch aantrekkelijk 

gebied, waar op kleine schaal, 

streekproducten verbouwd worden 

en aan de consument aangeboden 

worden. Dit betekent niet dat er op 

grote schaal ingegrepen dient te wor-

den in het landschap en dit betekent 

ook niet dat dit ten koste zou gaan 

van de hoofdbedrijfsvoering van de 

agrarische ondernemers in het ge-

bied. Dit betekent echter wel dat er 

samengewerkt dient te worden, zodat 

de verschillende waarden van het 

gebied, elkaar aanvullen en meer op 

elkaar inspelen, in plaats van elkaar 

tegen te werken.  

2.2 Strategisch plan2.2 Strategisch plan2.2 Strategisch plan2.2 Strategisch plan    

Aan de hand van een beknopt strate-

gisch plan wordt de ruimtelijke visie 

wat concreter gemaakt. Hieronder 

daarom de partijen die een rol kun-

nen spelen en de mogelijke rol van 

deze partijen binnen de ruimtelijke 

visie. 

FIGUUR 1.  HUIDIGE WAARDEN GEBIED LEENDERSTRIJP 



Agrarische ondernemersAgrarische ondernemersAgrarische ondernemersAgrarische ondernemers:  

De agrarische ondernemers die-

nen, naast hun huidige bedrijfs-

voering, op kleine schaal streek-

producten (spelt, pastinaak, as-

perge, etc.) te gaan verbouwen. 

Daarnaast dienen zij open te 

staan voor het creëren van een 

verhoogde landschappelijke 

waarde, door in samenwerking 

met andere partijen, zoals HHH 

en SBB, akkerranden, hagen en 

bosschages aan te brengen. Op 

deze manier wordt de gradatie 

tussen het landschappelijk hoog-

waardig gebied en het grootscha-

liger, agrarisch gebied minder 

sterk en ontstaat er voor het hele 
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gebied een hogere landschappelijke 

waarde, wat meer toerisme tot gevolg 

kan hebben. 

Plattelandsvereniging  Hei, Heg & Plattelandsvereniging  Hei, Heg & Plattelandsvereniging  Hei, Heg & Plattelandsvereniging  Hei, Heg & 

HoogeindHoogeindHoogeindHoogeind:  

De plattelandsvereniging speelt een 

belangrijke rol in de coördinatie van de 

ruimtelijke visie. Zij dient een platform 

te zijn, waar de verschillende partijen 

bijeen komen, om problemen te be-

spreken en afspraken te maken. Daar-

naast heeft de vereniging een rol in het 

behouden en creëren van de land-

schappelijke waarde in en rondom 

Leenderstrijp. In samenwerking met de 

agrarische ondernemers kunnen pro-

jecten opgestart worden om het land-

schap aantrekkelijker te maken, zo-

als het inzaaien van akkerranden, 

het aanplanten van hagen en bos-

schages en het opnieuw aanbrengen 

van solitaire bomen.  

CampingsCampingsCampingsCampings : 

De verschillende campings alsmede 

het initiatief “dorpswoning.nl” creë-

ren recreatieve waarden voor het 

gebied en dragen daarom bij aan het 

aantrekken en vastleggen van toeris-

me. Deze ondernemers spelen een 

belangrijke rol in het promoten van 

het gebied en daarmee de streekpro-

ducten van de agrarische onderne-

FIGUUR 2.  GECOMBINEERDE WAARDEN IN RUIMTELIJKE VISIE 



mers. Zo zouden er vanuit de 

campings excursies georgani-

seerd kunnen worden naar de 

verschillende agrarische bedrij-

ven. 

WinkelWinkelWinkelWinkel:  

De Coöp Sint Jan speelt, als loka-

le consumentenmarkt, een be-

langrijke rol in het aanbieden van 

de streekproducten en daarmee 

het binnenhalen van de economi-

sche opbrengst voor het gebied. 

Tussen de agrarische onderne-

mers en de uitbater van de Coöp 

Sint Jan dient te worden samen-

gewerkt en gekeken te worden 

naar een, voor de consument 

interessant, assortiment aan 

streekproducten. Ook kan geke-

ken worden om op een grotere 

schaal deze producten aan de 

consument aan te bieden, denk 

hierbij aan het aanbieden van 

pakketten via het internet. 

StaatsbosbeheerStaatsbosbeheerStaatsbosbeheerStaatsbosbeheer:  

Belangrijkste taak van een semi-
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overheidsinstelling als Staatsbosbe-

heer, zoals reeds gebeurt,  is het inspe-

len op de cultuurhistorische waarde 

van het gebied door hier rekening mee 

te houden in hun beleidsvoering. SBB 

speelt een essentiële rol in het creëren 

van natuurlijke en landschappelijke 

waarde in en rond het gebied, zodat 

het voor toeristen aantrekkelijk blijft 

om te recreëren in het gebied. Ook kan 

zij binnen haar promotie aandacht be-

steden aan Leenderstrijp en omgeving, 

voor zover dit nog niet maximaal ge-

beurd. 

Gemeente HeezeGemeente HeezeGemeente HeezeGemeente Heeze----LeendeLeendeLeendeLeende:  

De gemeente dient niet zozeer een 

sturende rol, maar meer een facilite-

rende rol aan te nemen binnen de 

ruimtelijke visie. In de laatste jaren is 

een landelijke trend te herkennen 

waarbij gemeenten op landschappelijk 

gebied niet een actieve en sturende rol 

innemen, maar eerder een passieve en 

faciliterende rol. Niet de gemeente cre-

eert het landschappelijk beeld, maar 

de lokale ondernemers, de gemeente 

bepaalt slechts de kaders. Concreet 

betekent dit dat gemeente Heeze-

Leende nauw betrokken dient te wor-

den bij het tot stand komen van een 

ruimtelijke visie en bij de uitvoering 

van deze visie ondersteunend moet 

werken door het verlenen van ver-

gunningen en het leveren van kennis 

en arbeid bij de uitvoering van land-

schappelijke projecten. Bovendien 

dient er vanuit de gemeente een bud-

get vrij te komen voor een dergelijke 

“streektoevoeging”, om niet te spre-

ken van een streekvernieuwing.  

HorecaHorecaHorecaHoreca:  

De horeca in en rondom Leender-

strijp speelt, net als de campings, 

een belangrijke rol in het aantrekken 

en vastleggen van het toerisme. Haar 

belangrijkste taak bestaat dan ook 

uit het promoten en aanbieden van 

recreatieve activiteiten en streekpro-

ducten. Bij deze recreatieve activitei-

ten kan vanzelfsprekend gedacht 

worden aan lokale fiets- en wandel-

routes, excursies bij lokale bedrijven 

en andere lokale recreatieve initiatie-

ven zoals boerengolf. 

N I E U W E  P L A N T E N S O O R T E N :                   
O O K  I N  L E E N D E R S T R I J P  

D e afgelopen jaren viel er veel sneeuw. Zout werd gestrooid om 

de weg begaanbaar te houden. Al dat 

zout komt uiteindelijk in de berm te-

recht. In onze zandige omgeving gaat 

de bodem in de berm dan ook een 

beetje op de duinen aan zee lijken. 

Planten die voorheen alleen in het 

westen (aan de zee) voorkwamen 

vinden we nu ook aan de Strijperdijk: 

Hertshoornweegbree en Deens lepel-

tjesblad. Vooral Hertshoornweegbree 

is makkelijk te vinden en te herken-

nen.  

Hertshoornweegbree aan de  Strijperdijk 
  (foto Peter Kerkhofs )  

Zwarte mees 
  (foto Erik van Asten)     
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Plattelandsvereniging 

Hei, Heg & Hoogeind 

streeft naar een mooi 

buitengebied waar 

natuur, landschap en 

gezonde boerenbedrijven 

naast elkaar kunnen 

bestaan. 

Informatie over onze  

activiteiten vindt u op  

www.hei-heg-

hoogeind.dse.nl    

Redactie NieuwsbriefRedactie NieuwsbriefRedactie NieuwsbriefRedactie Nieuwsbrief:       

Erik van Asten                       

Ton van Dijk                     

Krijn van den Hoven                   

Peter Kerkhofs                

Contactadres:Contactadres:Contactadres:Contactadres:    

hei-heg-hoogeind@dse.nl 

A G E N D A :  

28 februari:28 februari:28 februari:28 februari:    

Historische filmavond over 

Leenderstrijp en omstreken 

9 april: 9 april: 9 april: 9 april:     

Algemene ledenvergadering 

(uitnodiging volgt) 

9 juni: 9 juni: 9 juni: 9 juni:     

Plattelandsmarkt Leender-

strijp 

2 november: 2 november: 2 november: 2 november:     

Landelijke natuurwerkdag 

2013 

 

 

E r is een nieuwe rassenlijst voor bomen:                                                

http://www.rassenlijstbomen.nl/. Het is de 9e rassenlijst voor bomen die 

de Raad voor plantenrassen en Bosschap onderhoudt en publiceert. Hierin is 

ook de herkomst van de soorten weergegeven. Van deze ‘herkomst’ plaatsen 

wordt zaad verzameld, welke opgekweekt wordt tot plantgoed. Ook uit onze 

omgeving is zaad afkomstig , waarvan het plantgoed  in de rassenlijst is opge-

nomen. Van de Zwarte els (Alnus glutinosa) is in het verleden zaad geoogst 

aan de Strijper Aa als autochtoon materiaal: de berkenputten. Het betreft hier 

zaad van bomen, waarvan de voorouders, sinds de laatste ijstijd, hier voorko-

men; echte ‘Strijper’ bomen dus. 

Mark Scheepens van Waterschap De Dommel een erg boeiende en leerzame 

lezing heeft gehouden op 17 januari jl. over de rivieren, beken en voorkomen-

de vissen in Noord-Brabant. Dat er 30 bezoekers waren waarvan 20 leden. 

En wist u dat de aanwezigen voortaan op een andere manier naar onze rivie-

ren en beekjes zullen kijken? Hopende dat ze een glimp kunnen opvangen 

van bijvoorbeeld de beekprik, riviergrondel of blankvoorn. 

Wist u dat onze “werkgroep monitoring” het Waterschap intensief gaat onder-

steunen met het inventarissen van de visstand in het oude stukje Strijper Aa 

ter hoogte van de Jansborg. 

Wist u dat de werkgroep Natuurwerk de historische eswal aan de Strijper-

straat /Heggerdijk verder heeft vrij gezet. 

Dat de gemeenteraad van Heeze-Leende ingestemd heeft met het in gebruik 

geven van een perceeltje bos aan die eswal. 

Dat de werkgroep Natuurwerk voornemens is er een huttenbouwbos in te 

ontwikkelen. 

Impressie van de goed bezochte lezing over beekvissen (foto: Erik van Asten)    

W I S T  J E  D A T . . .  

D E  B E R K E N P U T T E N :                                
B R O N  V A N  A U T O C H T O N E  E L Z E N  


