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College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Meierijstad 

Stadhuisplein 1 
5461 KN Veghel 
 
Cc Projectgroep doorontwikkeling Vlagheide, t.a.v. dhr. Eric van Nuland, Evenementencoördinator gemeente 

Meierijstad. 
 

Eerde, 30 juni 2021 

Betreft:  Doorontwikkeling Vlagheide. 

 

Geacht College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Meierijstad, 

Er is door u een besluit genomen over de recreatieve doorontwikkeling van de Vlagheideberg. Het 

voornemen is de Vlagheide te ontwikkelen tot een natuur- en landschapspark met een recreatief oormerk. 

Bovendien is de wens om van de Vlagheide, naast Kienehoef en Noordkade, een toeristisch paradepaardje 

van Meierijstad te maken. De conceptplannen  die in  die richting  ontwikkeld zijn door bureau LOS 

Stadomland, baren ons zorgen. Wij willen onze zorgen met u delen:  

• De Vlagheideberg is nu, zoals bedoeld in Masterplan Vlagheide, ingericht als groene buffer. De nu 

gepresenteerde plannen zullen deze functie negatief beïnvloeden. 

• De recreatie die de plannenmakers voor ogen hebben zal de rust op de Vlagheideberg aantasten: 

een ‘fast-cycle-lane (verhard snelfietspad)’, twee horeca punten erbij en ‘actieve recreatie’ zoals een 

kabelbaan, grote glijbanen, zandhelling etc. 

• Deze ‘nieuwe recreatie’ trekt een ander soort publiek; mensen die uit zijn op spanning, avontuur 

(tijdens een overleg werd getypeerd: Efteling-publiek). De wandelaars en mountainbikers die nu het 

gebied bezoeken komen voor de rustgevende natuur, uitgestrektheid en vergezichten en hebben 

geen boodschap aan snelfietsen en ‘leisure’ activiteiten. 

• Vooral het zuidwesten van de Vlagheideberg bestaat uit een uniek, grootschalig, droog en bloemrijk 

grasland. Hier spelen zon en hoogtegradiënten een verrijkend ecologisch spel. Dit type biotoop is 

maar op een paar plekken te vinden in Noord-Brabant en verdient alleen daarom al bescherming.  

• Diersoorten die hun toevlucht zoeken in dit gebied komen door de toegenomen recreatiedruk klem 

te zitten. Rode lijst soorten zoals Patrijzen en Veldleeuweriken zullen niet meer de rust hebben om 

tot broeden te komen. De Koninginnepage, een vlinder die een voorkeur heeft voor ruderale, 

kruidenrijke, warme plekjes gedijt nu goed op de Vlagheideberg.  

• Bescherming voor zeldzame flora nodig, in 2015 zijn 152 soorten planten gesignaleerd. 

Momenteel gaat floragroep NMC hier weer de flora monitoren. 

• Een zonnepark in een natuurgebied past niet. In het beleidskader ‘Toekomst zon- en windenergie 

Meierijstad’ staat als eerste uitgangspunt: landschap is leidend en in de toelichting is te lezen dat 

binnen de locatiekeuzes, gebieden met specifieke ecologische, cultuurhistorische, aardkundige en 

waterhuishoudkundige waarden en kenmerken behouden moeten blijven. De Vlagheideberg heeft 

zeer zeker een specifieke ecologische waarde. Dus géén zonnepark op de Vlagheideberg! 

• Aan het belang voor de natuur om een verbinding te maken tussen de Geelders en Wijboschbroek 

wordt in het Geeldersberaad al aandacht besteed. We willen het hier toch nog een keer noemen: 

het realiseren van een ecologische verbindingszone tussen deze waardevolle natuurgebieden is in 

het belang van de natuur en bevordert de biodiversiteit van de Meierijstad.  Een intensieve 

recreatieve invulling van de Vlagheideberg zal contraproductief zijn.  
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Kort gezegd: wij zijn bang dat er bij de huidige uitgangspunten voor het natuur- en landschapspark 

Vlagheide verkeerde accenten worden gelegd en verzoeken u om de uitgangspunten bij te stellen om te 

voorkomen dat er bijzondere (natuur)waarden verloren gaan.  

Hoe zien wij het graag: meer accent op natuur. Natuur is geen luxeproduct, maar noodzaak. Uit onderzoek 

blijkt dat natuur een positieve invloed heeft op de gezondheid van mensen. Het huidig rustgevende 

landschap met welvingen en grenzeloze leegheid werkt als gezonde voeding voor lichaam en ziel voor 

mensen.  

• Recreatie in de vorm van zitbankjes, speelweitjes,  wandelpaden. Informatie over de ecologische 

successie en over de vergezichten van de omgeving. Een Vlagheideberg met “slow lane” en een 

biowandel-project…. 

• Toeristische poorten zover mogelijk naar de randen van gebied brengen 

• Horeca niet uitbreiden maar combineren met al bestaande recreatie in het gebied 

• Leg het accent op ‘voedsel’ voor een gezonde beleving, een beleving van de bijzondere natuur en 

landschap op en rond de Vlagheideberg. Gespreid, gastvrij en duurzaam verblijf het hele jaar rond in 

alle weersgesteldheden. 

• En nog maar een keer: géén zonnepark op de Vlagheideberg!  

Wij verzoeken de plannenmakers en bestuurders van Meierijstad het bovenstaande ter harte te nemen en 

de uitgangspunten bij te stellen.   

Wij zouden een reactie zeer op prijs stellen en zijn uiteraard bereid om uw vragen te beantwoorden of om u 

ter plekke te laten zien waarom de Vlagheideberg ons aan het hart gaat. 

Met vriendelijke groet, 

 

Ad Bekkers, 

namens Platform Natuur en Landschap Meierijstad 

 


