
 
Maart 2022 

Aan huidige en toekomstige raadsleden van de Gemeente Meierijstad. 

Betreft: Ontwikkelingen Vlagheide/Eerdse Bergen. 

Geachte raadsleden, 

Op  verschillende manieren komen we in jullie partijprogramma’s elementen van het bijzondere natuur-en 

landschap ten westen van Eerde, de Eerdse Bergen en de Vlagheideberg tegen. Met dit schrijven willen we u 

informeren en keuzes voorleggen voor een gezonde en hoogwaardige balans in de ontwikkeling van natuur en 

recreatie van dit belangrijke gebied.  

Belangrijke aandachtpunten voor uw beleidsvorming zijn: 

• In de natuur- en landschapsvisie van de gemeente Meierijstad de natuurwaarde van de Eerdse Bergen en de 

Vlagheideberg te waarborgen. 

• Bescherming van de Eerdse Bergen versterken, erosie stuifduinen en eikensterfte tegen te gaan.  

• De Eerdse Bergen aan te wijzen als een aardkundig monument. 

• Unieke open landschap met extensief beweid bloemrijk grasland op de Vlagheideberg te beschermen en niet 

bedekken met zonnepanelen en/of versnipperen door intensieve paden structuur. 

• De natuurwaarden van dit gebied als basis voor recreatie te nemen.  

• De bereikbaarheid van wandelaar en fietser bevorderen en van gemotoriseerd verkeer te beperken.  

• Recreatieve accommodaties en parkeren aan de randen van het gebied te ontplooien. 

• Geen bebouwing op NNB gebieden MOB-Oost en MOB-Zuid toe te staan.  

Toelichting 

Een kernwaarde is de oude natuur van de Eerdse Bergen met haar restanten van stuifduinen, eiken hakhout en een 

kleine heide. Dit is hoogstaand natuur- en cultuurhistorisch  erfgoed. Hoewel deze waarde algemeen erkend wordt, 

is het tot heden niet gelukt om voldoende bescherming te realiseren. Door de toenemende drukte, en het 

wildcrossen en vanwege milieu- en klimaatontwikkelingen treden  erosie en eikensterfte op. Hierdoor dreigt, in 

tegenstelling tot beoogde versterking, juist het verval toe te nemen.  

Op oude vuilstort de Vlagheideberg ontwikkelt een nieuwe natuurkern. Op deze grote, hoge glooiingen,  met open 

extensief begraasde weilanden en struweel langs de kant van de Eerdse Bergen is een voor Brabant heel bijzonder 

en uniek natuurlandschap ontstaan. Hier komt onder meer de veldleeuwerik weer voor, een broedvogel die je in de 

streek nauwelijks aan zult treffen. Hier bedreigt  de mogelijke de aanleg van een zonnepark en toenemende 

padenstructuur het unieke onvervangbare landschap. 

De Eerdse Bergen en de Vlagheideberg hebben bijzondere natuurwaarden, met rust en uitstraling. In het kader van 

biodiversiteitsbeleid is hier voor Meierijstad onvervangbaar potentieel. De beleving van  natuurwaarden is de 

belangrijkste attractie. Bovendien vormt de geschiedenis van dit gebied voor het dorp Eerde en omgeving belangrijk 

natuurhistorisch erfgoed. Al deze waarden vormen het kapitaal van dit gebied. 

Wij wensen jullie succes met de uitdaging om de belangrijke aspecten van dit gebied: natuur en recreatie in goede 

balans te ontwikkelen. 

Wij vragen dit namens vele inwoners, vrijwilligers en bestuur van de stichting Natuurwerkgroep De Eerdse Bergen. 

Met vriendelijke groeten,  

Ad Bekkers, voorzitter stichting Natuurwerkgroep De Eerdse Bergen. 


