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1. Inleiding
Het GildeWoud, nieuwe natuur voor iedereen, nu en later
Vereniging GildeWoud presenteert een plan met brede maatschappelijk betekenis voor de
ontwikkeling van hoogwaardige natuur als alternatief voor het huidige voorliggende plan dat
voorziet in de bouw van nieuwe landhuizen door een projectontwikkelaar ten behoeve voor
slechts enkelen. (Meer over de vereniging in bijlage 1)
de nieuwe landhuis eigenaars zullen alle vrijheid hebben om bijvoorbeeld het gebied paarden
weiden te realiseren en zullen daarbij fiscale voordelen genieten in de onroerend goed belasting
en in het erfrecht. Na een periode van 25 jaar zal er nagenoeg volledige vrijheid zijn in het
gebruik van hun grond, ook verdere huizenbouw behoort dan tot de mogelijkheden.

Bron Gertrude Arends

Het GildeWoud als alternatief voor commerciële projectontwikkeling
Aan de zuidrand van Waalre, ten noorden van de Gildebosweg is een aantal jaren geleden ruim
10,5 hectare akkerland en bosperceel aangekocht door de Vereniging Natuurmonumenten. De
Vereniging Natuurmonumenten heeft deze percelen inmiddels doorverkocht aan een
projectontwikkelaar die het plan heeft om daar een aantal landhuizen te gaan bouwen. Deze
verkoop is echter gedaan onder het voorbehoud dat de gemeente het bestemmingsplan voor
deze 10,5 ha zal aanpassen naar “landgoed”.
De bestemming landgoed suggereert wellicht mooie en vrije natuur, maar met een landgoed
bestemming zal het gebied niet worden ingericht ten behoeve van het maximaliseren van
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milieu en natuurwaarden. En of er enige openstelling komt voor wandelaars is aan de
toekomstige eigenaren om te besluiten. Zij hoeven daarin geenszins te voorzien, zij kunnen
besluiten hun landgoed te omheinen en af te sluiten. De voorbeelden van andere recente
landgoederen in Waalre en omgeving laat zien dat dit de normale praktijk is. Het plan van de
projectontwikkelaar suggereert een doorgaand ‘landpad’ langs de perceelsgrens van zuid naar
noord, aldaar aansluitend op de Veldbraakseweg. Dit geeft dan tevens toegang tot de
landhuizen en het ligt in de verwachting dat dit een verharde weg wordt.
Een tweede idee van de projectontwikkeling is het realiseren van een grote vijver. De uit te
graven grond zal nodig zijn als fundering voor de bouw van het landhuis en om eventueel
afvalpuin elders op het terrein te bedekken. Dat is een goedkope oplossing maar niet goed voor
een gezonde grondwaterhuishouding. De nieuwe te graven vijver op het landgoed zal veel
water verdampen en een aanzuigende werking hebben op omliggend grondwater en aldus
bijdragen aan verdere lokale grondwaterdaling. Het is nu al zo zijn dat de huidige omliggende
vennen door de vermindering van neerslag en daling van de grondwaterstand hard aan het
opdrogen zijn. Er zijn nog maar 3 vennen die niet droog staan in de zomer: achter het
gemeentehuis, het Meertjesven en het Vlasrootven. Drie andere ‘vennen’ staan inmiddels
nagenoeg het gehele jaar volledig droog. Daarnaast is er risico op verspreiding van
bodemvervuiling via dit grondwater transport gezien het vroegere gebruik als afval dump
plaats. (zie bijlage 2)
Burgerinitiatief voor innovatieve natuurontwikkeling: plan GildeWoud
Deze bouw van nieuwe landhuizen in het buitengebied van Waalre dreigde zich ongezien te
voltrekken maar een groep betrokken burgers is een vereniging gestart met als doel om deze
ruim 10,5 ha akker- en bosland te gaan ontwikkelen tot een hoogwaardig natuurgebied met
aanzienlijke ecologische betekenis met vrije toegang voor iedereen. Het GildeWoud zal aldus
een rijke bron van natuurbeleving en recreatie worden voor de duizenden inwoners van Aalst,
Waalre, Valkenswaard en de daar omheen omliggende gemeenten. Het is nog niet te laat – wat
er nu moet gebeuren is dat de gemeente Waalre een pas op de plaats maakt en het
bestemmingsplan voor dit plangebied niet gaat wijzigen naar “landgoed” maar kiest voor
wijziging naar “natuurgebied”.
Wanneer door gemeente besluit de toestemming tot landgoed-bestemming niet zal worden
verleend zal de voorgenomen verkoop door de huidige eigenaar Vereniging
Natuurmonumenten aan de projectontwikkelaar geen doorgang vinden.
Wanneer de gemeente besluit de 10,5 ha tot natuurgebied te bestemmen kan Vereniging
Natuurmonumenten besluiten het gebied zelf te behouden en tot natuur te ontwikkelen.
De vereniging GildeWoud is echter ook bereid de middelen te mobiliseren om zelf de 10,5 ha
aan te kopen en daar natuurontwikkeling te realiseren en voor het publiek open te stellen
conform onderliggend plan.
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2. Doelstellingen van Plan GildeWoud
Het natuurgebied gelegen tussen Aalst, Waalre en Valkenswaard
Het natuurgebied gebied waar het GildeWoud direct op gaat aansluiten wordt begrensd door
respectievelijk de N69, de Lissevenlaan, de Heikantstraat en aan de zuidkant door de
bebouwing van de gemeente Valkenswaard. Het gebied bestaat in belangrijke mate uit de
Gemeentebossen van de gemeenten Waalre en Valkenswaard. Naast gemeentelijk grondbezit
zijn er diverse grote akkerpercelen en is er verspreid ook grondbezit van diverse particuliere
eigenaren. Soms is dit bos, maar er zijn ook weitjes voor paarden of schapen, landjes waar men
planten kweekt en bijvoorbeeld een (oude) tennisbaan.
Qua natuur is er overwegend bos. Naast bos zijn er enkele heideveldjes en een handvol vennen.
Het grootste hiervan is het Meertjesven (plaatselijk ook bekend als Cantaven). Deze vennen
behoren tot de zogenaamd “natte natuurparels”. Het bos is op veel plaatsen van een lage
kwaliteit door de woekering van vogelkers en omdat het beheer ervan niet is gericht op
versterking van de natuurwaarden. Ook hebben de langdurige perioden van droogte en stijging
van temperaturen als gevolg van de klimaatverandering een nadelige invloed gehad op de
kwaliteit van het bos en van de vennen.
Natuur- en recreatiekwaliteit staan onder druk
Het huidige natuurgebied tussen Aalst, Waalre en Valkenswaard staat behoorlijk onder druk.
Zeer recentelijk is er nog natuur en bos opgeofferd aan woningbouw en zijn er twee
snelfietspaden aangelegd ten koste van bomen en wandelpaden. Verder wordt het gebied
doorsneden door een paar zandwegen waarover auto's mogen rijden en is er een asfaltweg aan
de zuidoostkant voor de ontsluiting van de daar in het bos gelegen villa's. De recreatie in het
natuurgebied is de afgelopen jaren sterk toegenomen; door de groei van het aantal inwoners
maar ook door verandering in lifestyle. Mensen zijn actiever gaan leven en er zijn meer vormen
van actieve recreatie ontstaan. Momenteel maken tal van verenigingen en particulieren gretig
gebruik van het natuurgebied: atletiekvereniging, wandelvereniging, loopgroep, nordic walking,
mountainbikers, fietsers, ruiters, joggers, wandelaars, schaatsers als er ijs ligt, gezinnen met
kinderen. En het zijn niet alleen de inwoners van de direct omliggende gemeenten Waalre en
Valkenswaard die dit gebied voor hun recreatie weten te vinden, maar mede door de
ontsluiting met de betere fietspaden ook de inwoners uit omliggende gemeenten als
Eindhoven, Veldhoven, Geldrop en is er toenemend toerisme met B&B en recreatiehuisjes. Het
ligt dan ook in de lijn der verwachting dat de recreatieve druk op het bosgebied tussen Waalre
en Valkenswaard verder zal toenemen wat het ergste doet vrezen voor de natuurwaarden en
de kwaliteit van de recreatie in dit kleine natuurgebied. Tenzij er geïnvesteerd gaat worden in
de uitbreiding van het areaal met hoogwaardige en robuuste natuur. En dat is dan ook precies
wat het plan GildeWoud beoogt terwijl de vestiging van een landgoed zoals de commerciële
projectontwikkeling beoogt daar helemaal niets aan zal veranderen.
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Klimaat en leefbaarheid van de aarde staan onder druk.
In het bovenstaande wordt het ‘dicht bij huis’ beeld geschetst van de toenemende gebruiksdruk
en de realiteit van het nog steeds afnemende natuurareaal direct om ons heen. Dat is een
waarheidsgetrouw beeld en is op zich al voldoende reden om het betreffende perceel tot
definitieve natuurbestemming te bepalen. Maar op macroschaal is er natuurlijk nog veel meer
aan de hand. In juli 2019 werd het nationaal hitterecord uit 1946 met maar liefst 2,1 graad C
gebroken, van 38,6C naar 40,7C. Eveneens in juli 2019 braken ongekende bosbranden uit in de
toendra van Siberië en Alaska.
De klimaatdeskundigen zijn het er wel over eens dat er een klimaat crisis komt. Het idee dat we
die nog kunnen afwenden is een utopie, hij dient zich al aan, maar het is niet aangenaam om
dat zo hardop zo te zeggen. Het woord ‘klimaatakkoord’ suggereert beheersing en controle
maar veel deskundigen spreken ronduit van een aanstaande klimaat catastrofe zonder weerga.
Zo heeft de Britse krant The Guardian besloten het woord klimaatverandering in de ban te
doen. Klimaatcrisis of -ineenstorting geven volgens de hoofdredactie een betere beschrijving
van de werkelijkheid. (Paul Luttikhuis in NRC 20 juni 2019)
Het is niet langer de vraag of de catastrofe zich zal voltrekken maar hoe erg precies en
wanneer, waar en hoe dat zal gebeuren. De klimaatverandering neemt namelijk in rap tempo
toe omdat ongunstige effecten elkaar versterken. En door deze opslinger-effecten verliest de
aarde steeds sneller haar koel-capaciteit. Onder andere door ontbossing en verstedelijking
neemt de temperatuur van het grondoppervlak toe, die warmte wordt geabsorbeerd door
lucht, deze warme lucht bereikt de koelte gebieden zoals gletsjers, de toendra, de
poolgebieden. IJs, sneeuw en permafrost ontdooid en verdwijnt, met als effect minder
weerkaatsing van zonlicht op het witte sneeuwdek, CO2 toename en hierdoor opnieuw een
temperatuurstijging. Door verandering van het microklimaat begint de bodem uit te drogen
waardoor bosbranden en veenbranden ontstaan. Met als gevolg een nog veel snellere
temperatuurstijging en zo voort. (De onbewoonbare aarde, juli 2017, New York Magazine, David
Wallace-Wells)

Maar opslingereffecten voltrekken zich op kleinere schaal ook in Nederland. Er is door de
opeenvolgende serie van hete en droge zomers aanzienlijke bomen sterfte in de Nederlands
bossen en veel en vroegtijdig bladverlies. Dat draagt bij aan een verslechtering van het
microklimaat in het Nederlandse bos, het heeft minder capaciteit om vocht vast te houden en
de bodemtemperatuur nog relatief laag te houden. En dit versterkt het effect van aantasting
van de boom- en bos kwaliteit nogmaals. Dit proces is volop zichtbaar. De CO2
bindingscapaciteit van de Nederlandse bossen is dan ook afgenomen en zal nog verder
afnemen indien er niets gebeurd.
Deze situatie vraagt om vele maatregelen alsmede een omkering van ons denken: het gaat niet
langer zozeer om het verhinderen van verdere nadelige klimaat- en milieu- effecten bij onze
ingrepen maar we zullen er alles aan moeten doen om stappen te zetten die een positieve
bijdrage aan milieu en klimaat zullen betekenen. Deze verandering is nodig op alle niveaus:
individueel, gemeenschap, gemeente, provincie, nationaal, internationaal. Investeren in
herbebossing en in klimaat robuuste natuur en minder intensieve landbouw staan dan ook
hoog op de nationale en internationale agenda.
Het omzetten van grondgebruik van intensieve, niet duurzame landbouw naar ofwel duurzame
en klimaat-robuuste landbouw dan wel natuur en bosgebied zou dan ook een prioriteit van elke
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gemeente moeten zijn. Gemeente Waalre zou in dat licht bezien dan ook ruim baan moeten
bieden aan ons initiatief. Aan grootgrond bezit in Nederland is in de 20e eeuw een eind
gekomen in zeer belangrijke mate ten gunste van het maatschappelijk belang. Het is tamelijk
bizar indien we dit proces in de 21e eeuw weer zouden gaan omkeren.
Ontwikkeling van bosoppervlak in Nederland, Brabant en Waalre
In een publicatie van Wageningen Environmental Research uit september 2017 wordt
gepresenteerd wat door de jaren heen de ontwikkeling van het bosareaal in Nederland is
geweest. (http://edepot.wur.nl/423687)
De onderzoekers concluderen:
‘Door natuurontwikkeling, verstedelijking en het verdwijnen van tijdelijke bossen is het
bosareaal in Nederland de laatste jaren met 5.400 ha afgenomen. Ontbossing speelt daarmee
een belangrijke rol in de landelijke CO2-balans van bossen’

Opvallend is dat ondanks het in de afgelopen jaren toenemende inzicht in de effecten van CO2,
het belang van bebossing en klimaatambitie het bosareaal in Brabant is afgenomen tussen 2013
en 2017: van 77105 naar 74641 ha.
Ontwikkeling bosgebied Waalre
Waalre heeft in de periode 2001-2018 67 ha boomoppervlak verloren, equivalent aan 5.6%
afname sinds 2001 (Globalforestwatch.org,)
Ecologische doelstellingen van natuur ontwikkelplan GildeWoud
De ontwikkeling van een stabiel ecosysteem in het GildeWoud heeft maatschappelijk en
economisch nut en vertegenwoordigt als zodanig een sociaaleconomische waarde, een
natuurlijk kapitaal. Met het natuur ontwikkelplan GildeWoud zullen de volgende ecologische
doelstellingen worden nagestreefd:


Onderdeel van Natuur Netwerk Brabant
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Het plangebied GildeWoud wordt aan de Noord-, Oost- en Zuidzijde omringd door bossen
die deel uitmaken van het Natuur Netwerk Brabant. Na de wijziging van het
bestemmingsplan tot natuurgebied zal het GildeWoud deel gaan uitmaken van dit Natuur
Netwerk Brabant waardoor het een formele en toekomstbestendige natuurbestemming
krijgt. Door de NNB-status wordt tevens de publieke openstelling en toegankelijkheid
gegarandeerd. Het NNB is een beleidsinitiatief van de provincie Brabant dat erop gericht is
om aaneensluitende natuur te realiseren in gebieden die voor wat betreft het behoud van
de natuurwaarden kwetsbaar zijn of onder druk staan. Het GildeWoud zal een belangrijke
schakel vormen in het realiseren van een natuurgebied dat aan de oostkant begint in Heeze
en naar het westen toe doorloopt tot aan het Dommeldal. Dit gebied wordt doorsneden
door 3 hoofdwegen: de A2, de weg Aalst-Valkenswaard en de weg Waalre – Valkenswaard.
Aansluiting aan noordwest zijde op het “nonnenbosje” en het behoud daarvan.
Door de ontwikkeling van gevarieerd loofbos zal in het bijzonder de ecologische
verbindingszone versterkt worden tussen het kleine ‘Nonnenbos’ aangrenzend gelegen aan
de noordwestzijde van het ontwikkelplan en de rest van de Waalrese en Valkenswaardse
bossen. Dit ‘nonnenbos’ is klein in oppervlakte maar kent een dichte en rijke opstand van
groene beuk, rode beuk, tamme kastanje, acaciá’s, hulst en biedt oa huis aan een veelheid
van vogelsoorten. Zonder de realisatie van GildeWoud ligt het in de lijn der verwachting dat
dit ‘Nonnenbos” gaandeweg in kwaliteit en diversiteit zal teruglopen en haar betekenis voor
natuur, milieu en mens in belangrijke mate zal verliezen.
Biodiversiteit
De natuurontwikkeling in het GildeWoud zal worden gericht op het vergroten van de
biodiversiteit in dit gebied, in flora en fauna met in het bijzonder aandacht voor insecten,
vogels, amfibieën. Tevens zal het worden ontwikkeld om voldoende toekomst klimaatrobuust te zijn.
Bijdrage aan klimaatdoelstelling
Bossen zijn de belangrijkste factor voor het vastleggen van CO2 vast in Nederland. De
berekeningen van Lars Hein en collega’s van WUR en het CBS laten zien dat ongeveer 60
procent van de koolstofvastlegging in Nederlandse ecosystemen plaatsvindt in bossen.
(https://www.wur.nl/nl/nieuws/Veengronden-stoten-wel-CO2-uit-bossen-niet.htm)

In het actieplan bos- en hout (Staatsbosbeheer et al. 2017) hebben een groot aantal
bedrijven in de houtsector en terreinbeheerders voorgesteld om in Nederland 100.000 ha
bos aan te planten, waarvan 25.000 ha kan worden aangeplant in bestaande
natuurterreinen de overige 75.000 op gronden die nu in gebruik zijn door de landbouw.
(https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2017-negatieve-emissies-technisch-potentieelrealistisch-potentieel-en-kosten-voor-nederland_2606.pdf- page 52)

De realisatie van het GildeWoud natuurbos zal een bijdrage zijn in de realisatie daarvan en
de ontwikkeling ervan zal mede geoptimaliseerd worden op het CO2 bindingspotentieel en
aldus zal worden bijgedragen aan het behalen van onze klimaatdoelstellingen.
Het CO2 bindingspotentieel bedraagt ongeveer 11 ton CO2 per ha per jaar voor een nieuw
bos. De CO2 binding van het totale Gildewoud zal aldus een 115 ton CO2 per jaar gaan
bedragen. (indicatie Dr. Ir. M.J. Schelhaas WUR) Een volwassen bos in Europa zal per hectare in
totaal zo’n 600 ton CO2 hebben opgenomen.
Een hectare bos produceert daarnaast ongeveer 25 ton zuurstof per jaar.
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Gecertificeerde CO2 compensatie
Er zal worden samengewerkt met Trees for All. Dit is de enige CBF-erkende stichting in
Nederland waar compensatie van CO2 mogelijk is via duurzame bosprojecten. Al hun
projecten zijn gecertificeerd en garanderen de hoeveelheid vastgelegde CO2. Zie bijlage 3
en https://treesforall.nl/over-ons/.
Bijdrage aan luchtkwaliteit
Het nieuwe bos zal verontreiniging uit de lucht halen, zoals fijnstof, stikstofdioxide en ozon,
en aldus een positieve invloed hebben op de luchtkwaliteit.
Bijdrage bodemkwaliteit
De ontwikkeling tot bos- en natuurgebied op dit terrein zal verdere verspreiding van de
eventuele vervuiling van de voormalige vuilstort verhinderen en dat zal aantasting van en
schade aan de omringende natuur voorkomen. De grond wordt ‘vastgelegd’ en afgedekt
met een humuslaag en begroeiing. Daarnaast wordt de aanleg en het beheer van het
GildeWoud gericht op behoud en versterking van de bodemvruchtbaarheid en de berging
van water.
Stimulans voor omliggende natuurpercelen
Wij verwachten dat van dit nieuwe natuurgebied een stimulans zal uitgaan om de
natuurontwikkeling in de omliggende zone verder te stimuleren en dus te behouden.
Desgewenst wil de Vereniging GildeWoud ook daar een actieve betrokkenheid en inzet
tonen en ontwikkelen.

Maatschappelijke doelstellingen van natuur ontwikkelplan GildeWoud
Naast de ecologische doelstellingen zijn er maatschappelijke doelstellingen die in het plan
GildeWoud worden nagestreefd.






Uitbreiding van de routemogelijkheden voor wandelaars
De 10,5 ha van het Gildewoud zullen worden opengesteld voor wandelaars. Daarmee
worden de wandelroute mogelijkheden vanuit Waalre-dorp, Waalre gemeentehuis,
uitspanning het Brabants Genot en vanuit het Valkenswaard sportpark aanzienlijk vergroot.
Het GildeWoud zal alleen al door haar oppervlakte een zeer belangrijke uitbreiding bieden
aan het totale natuurgebied tussen Aalst, Waalre en Valkenswaard.
Geen openstelling voor fietsers en mountainbikers
Het natuurgebied zal niet worden opengesteld voor fietsers en er zal geen mountainbike
route komen. De ervaring is dat fietsers en mountainbikers onvoldoende rekening houden
met wandelaars. Daarnaast is het ontwikkelplan te klein om gescheiden trajecten aan te
leggen.
Toename van de natuur- en belevingskwaliteit
Niet alleen de toename in oppervlakte is van betekenis, maar zeker ook de natuurkwaliteit
die gerealiseerd gaat worden. Door de realisatie van hoogwaardig loof- en gemengd bos
met een grote diversiteit in beplanting en variatie in micro-klimaatzones zal het GildeWoud
resulteren in een heel rijke natuurbeleving die het gebied tot een bijzonderheid zal maken.
Het naamelement ‘Woud’ is met reden gekozen; we willen voor een belangrijk deel van het
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ontwikkelplan de beleving van een dicht begroeid, rijk gevarieerd en oorspronkelijk ‘woud’
tot stand brengen.
Informatie en educatie
De Vereniging het GildeWoud zal actieve educatie- en informatie modules ontwikkelen voor
uiteenlopende doelgroepen en onderwerpen. Bijvoorbeeld gericht op de biodiversiteit in
flora en fauna, op verschillen in microklimaat, op regeneratieve bosbouw, op klimaatrobuuste natuurontwikkeling.
Groene Innovatie
Ten noorden van Waalre ligt een belangrijk internationaal centrum voor technologie
innovatie. Ten zuiden van Waalre zal op de huidige akkerpercelen door middel van
innovatieve regeneratieve bosbouw methoden een hoogwaardige, gevarieerde en
aantrekkelijke natuur tot realisatie komen en groene innovatie worden toegepast. De
Vereniging het GildeWoud is gericht op innovatieve methoden en wil op die manier
bijdragen aan het toepassen en ontwikkelen van nieuwe kennis. Het GildeWoud zal i.s.m.
kennisinstellingen mogelijkheden gaan bieden voor stages en afstudeerscripties voor
studies als ecologie, bosbouw, biologie.

De betekenis van Plan GildeWoud voor gemeente, provincie.
 De Vereniging het GildeWoud streeft naar een breed draagvlak en er zal een beroep gedaan
worden op de gemeenschapszin en de actieve betrokkenheid van de inwoners van de
gemeenten Aalst, Waalre en Valkenswaard.
 Omdat plan GildeWoud gewaardeerd zal worden als een maatschappelijk verantwoord
burgerinitiatief, helemaal passend bij deze tijd, ligt het in de verwachting dat we kunnen
rekenen op een actieve houding van de media. Het honoreren van dit initiatief door de
gemeente zal een positieve uitstraling hebben op de gemeente Waalre zelf en de relatie
tussen overheid en burgers helpen versterken.
 Het hier gepresenteerde plan past binnen de door de gemeente opgestelde Gebiedsvisie
Westrand Waalre (2010) en de Structuurvisie (2013). De inrichting van het plangebied zal
bijdragen aan het versterken van de landschappelijke kwaliteit, en een natuurlijke overgang
vormen van het bosgebied naar het omliggende landbouwgebied.
 Herbebossing, ‘bomen planten’, staat hoog op de nationale agenda. Met de realisatie van
Plan GildeWoud zal de gemeente een voorlopers-positie innemen en op relatieve schaal
gezien een aanzienlijke bijdrage leveren aan die nationale ambitie.
 Gemeente Waalre is omringd en doorsneden door een grote verkeersintensiteit met
daaraan gerelateerde hoge CO2 en fijnstof uitstoot: A2, A67, N69 etc. De gemeente kan
daar niet onverschillig tegen over blijven staan nu steeds meer bekend wordt over de
schadelijke effecten daarvan. Bomen en bossen bieden een heel goede bijdrage aan de
reductie van fijnstof uit de lucht.
 Voor Provincie Noord-Brabant levert dit project, door de uitbreiding van het Natuur
Netwerk Brabant, een bijdrage aan de realisatie van hun beleidsdoelstellingen.
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3. Streefwaarden voor natuurgebied GildeWoud
Introductie streefwaarden voor natuurgebied GildeWoud.
De streefwaarden voor natuurgebied zijn afgeleid uit de geformuleerde doelstellingen.
Daarnaast zijn er streefwaarden die ontleend zijn aan de locatie en de relatie tot de directe
omgeving en de kosten van ontwikkeling en beheer.
Streefwaarden voor toegankelijkheid en verkeersveiligheid
 De weg van Waalre naar Valkenswaard is de hoofdtoegangsweg naar het Gildewoud. Er zal
gebruik gemaakt worden van de bestaande infrastructuur en verharde wegen. Daar waar de
Gildebosweg naar links afbuigt als snel-fietspad en de weg zich naar rechts als zandpad
voortzet zal aan de linkerzijde de ingang gesitueerd worden.
 Bezoekers van GildeWoud mogen geen parkeeroverlast veroorzaken. Daartoe zal bij de
ingang en op het terrein van het GildeWoud een auto parkeerplaats worden aangelegd met
een capaciteit van 10 auto’s.
 Ook zal aldaar worden voorzien in een fietsen parkeerplaats.
 Het GildeWoud grenst aan het snel-fietspad op de Gildebosweg. De Gildebosweg was
voorheen een zandpad met wandelroute. Daaroverheen is echter het huidige snel-fietspad
aangelegd met als gevolg dat een fietsers en ook nog wandelaars daar nu gezamenlijk
gebruik van maken. Dat is beslist geen veilige situatie.
 Daarom zal in het GildeWoud parallel aan dat snel-fietspad een wandelpad worden
aangelegd waaroverheen de wandelroute gelegd kan worden. Aldus zullen fietsers en
wandelaars gescheiden worden. De start van dit wandelpad is op de parkeerplaats en aan
de oostzijde wordt een oversteekplaats gerealiseerd waar het GildeWoud kan worden
verlaten om aan te sluiten op de bestaande wandelroute.
Streefwaarden voor aansluitende bestaande bewoning en bewoners
 Het huidige gebied is door de direct aangelegen bewoning en bewoners de afgelopen jaren
vooral gezien en beleefd als akkerland. Teneinde de sfeer van dit open landschap enigszins
te handhaven zullen zichtlijnen worden ingericht langs de west en noordwestrand alsmede
over een diagonale strook vanaf de ingang aan de Heikantstraat richting noordoost waar
het bos huis staat aan de Bolksheuvel.
Streefwaarden voor actieve recreatie en tot rust komen.
 Bezoekers van GildeWoud zijn wandelaars, joggers, hardlopers.
 Er wordt uitgegaan van 16.000 bezoekers per jaar. Circa 200 per weekend en circa 100
doordeweeks. Dit aantal zal in 5 tot 8 jaar na opening gerealiseerd gaan worden.
 Bij de hoofd toegang zal een uitgebreid informatiebord worden geplaatst met informatie
over de aard en doelstelling van het GildeWoud alsmede informeren over de actuele
biodiversiteit en soortenrijkdom.
 Bij de hoofd toegang zal een picknick- tafel met banken worden geplaatst.
 Centraal gelegen in het GildeWoud zal een Herdenkings-bomen zone worden ingericht.
Deze zone maakt integraal deel uit van het overige bos maar hier zullen bijzondere en
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volgroeide bomen komen te staan die als herdenkingsbomen kunnen worden aangemerkt
en beleefd door mensen die dat op prijs stellen. In de nabijheid van deze
herdenkingsbomen zullen enkele minimalistische natuurstenen banken komen te staan ter
gelegenheid voor herinnering aan dierbaren. Dit wordt een zone in het bos waar mensen
kunnen herdenken en aandacht en vorm kunnen geven aan het kwetsbare gevoel een
dierbare te moeten missen. De uitstraling van een boom kan erg goed passen bij het gevoel
dat men heeft of bij de persoon om wie het gaat. Tegelijkertijd geeft de vitaliteit van een
bos en een boom ook positieve en goede energie.

Voorbeeld van een boom die heel goed als Herdenkingsboom zou kunnen dienen







Wandelaars zullen kunnen kiezen uit 3 verschillende wandelroutes die geheel binnen het
GildeWoud kunnen worden afgelegd:
o Wandelroute kort: ca 1,5 km, ca 20 min
o Wandelroute middellang: ca 3 km, ca 40 min
o Wandelroute lang: ca 4 km, ca 60 min
De wandelroutes van het GildeWoud zullen op 5 punten aansluiting bieden op paden en
toegangen buiten het GildeWoud:
o Aansluiting aan de zuidzijde op 2 wandelpaden
o Aansluiting aan de noordzijde op 3 wandelpaden
Op die aansluitende wandelpaden lopen routes van het Wandelnetwerk Noord-Brabant,
het Airbornepad Market Garden en de Heikantwandeling van het IVN.
Er zal een Waalre Natuurpunten route worden uitgezet die de bijzonderste natuur
belevingspunten van het GildeWoud met die van de omgeving verbindt zoals: het
GildeWoud vlinder- en insecten biotoop, GildeWoud bospoelen biotoop, het GildeWoud
gevarieerde bos- biotoop, de Waalrese vlindertuin, het Meertjesven, het Vlasrootven.
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Streefwaarden voor biodiversiteit
Het begrip biodiversiteit staat voor de mate van verscheidenheid van soorten flora en fauna.
Naast de verscheidenheid aan soorten omvat het begrip biodiversiteit ook de variatie in
ecosystemen of leefgebieden waar die soorten voorkomen. Tot slot omvat biodiversiteit ook de
genetische variatie binnen soorten. Plan GildeWoud streeft naar een grote verscheidenheid aan
planten en dieren, die onderling in een samenhangend geheel – een ecosysteem- met elkaar en
met hun omgeving verbonden zijn en zich tenminste ter plaatse handhaven. De fauna zal
worden aangetrokken uit omliggend gebied maar omgekeerd kan fauna vanuit het GildeWoud
zich gaan (her)vestigen in geschikt omliggend leefgebied. Hoe meer oorspronkelijke soorten,
hoe stabieler het ecosysteem. Inheemse bomen en struiken hebben daarom de voorkeur,
echter gezien de veranderingen in klimaat zullen ook soorten bomen en struiken aangeplant
worden die meer extreme weersomstandigheden tolereren. (zie bijlage 4, de mogelijke
bomenlijst)
Het gevarieerde bos-biotoop.
In het nieuw aangeplante bos in de beginfase zullen bepaalde dieren aangetrokken worden die
bosranden en pioniers begroeiing op prijs stellen. In het bestaande bos en in de volgroeide fase
van het nieuwe bos zal sprake zijn van zeer gevarieerd bos met vele soorten en variatie in het
microklimaat. Zowel naaldbomen als loofbomen, dode bomen en oud hout, dichte alsook meer
open begroeiing. Hier zullen vele dieren een plaats kunnen vinden en zich willen vestigen of
verblijven:
 Vogels zoals Boompieper, Geelgors, Kneu, later mogelijk ook Spotvogel en Braamsluiper en
Fluiter, Uilensoorten, Buizerd, Havik, Sperwer, Groene specht, Zwarte specht, Kleine en
Grote Bonte specht Bosuil, Glanskop, Boomklever, Grauwe Klauwier, Grasmus
 Zoogdieren zoals vele soorten Muizen, Haas, Konijn, Wezel, Vos. Gevolgd door Eekhoorn en
Boommarter en verschillende soorten vleermuizen. Eventueel zou ook de Das zich hier
kunnen vestigen. De fauna diversiteit zal worden aangemoedigd door het plaatsen van
uilen- en vleermuis kasten.
Het bospoelen biotoop
In sterk beschaduwde en de meest laag gelegen zone zullen een 3 tot 4-tal bospoelen worden
aangelegd. Zij zullen uitsluitend worden aangelegd op plaatsen waar geen puin-of stortafval zal
worden aangetroffen. Deze bospoelen zullen een doorsnede hebben van 6 tot 8 meter. Deze
bospoelen zullen fungeren als wateropvang reservoirs in natte seizoenen en bij hevige
stortregens. Zij zullen dienen als water drinkplaats voor met name zoogdieren en als biotoop
voor amfibieën.
Het insecten, bijen- en vlinder biotoop
Op de zichtlijnen zal blijvend (half-) open droog grasland alsmede kruidenrijk grasland
gerealiseerd gaan worden. Door de variatie van deze zones met betrekking op wind- en
zonrichting zal er sprake zijn van veel biotoop variatie wat de diversiteit in insecten soorten
zoals bijen en vlinders ten goede zal komen. De insecten dragen bij aan bestuiving van planten
en plaagbeheersing, ook in omringend gebied.
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Het biotoop van de houtwal, de verhoogde aardwal
Ten dele grenzend aan de perceelsgrens, ten dele ook in het GildeWoud gebied ligt een aarden
wal die het aanwezige hoogteverschil markeert. Dit hoogteverschil is ontstaan door de
zandafgraving van destijds (zie bijlage 1). De zichtlijnen zullen in belangrijke mate grenzen aan
deze aarden wal. Op en tegen deze aarden wal aan heeft zich een houtwal ontwikkeld. Er ligt
hier veel onbenut potentieel voor natuurontwikkeling en natuurbeleving. Er zal worden
voorzien in uitzichtpunten over en langs de zichtlijnen zonder dat hier grondverplaatsing nodig
zal zijn. Daarnaast zal de houtwal door selectieve plant en verwijdering gaandeweg versterkt en
verrijkt worden.
Streefwaarden voor verantwoorde omgang met de bodem op de voormalige vuilstort
De maatschappelijke relevantie van het plangebied en het direct omliggende bos aan de
zuidrand van Waalre is al een paar eeuwen oud. Oorspronkelijk waren op het terrein kleine
akkertjes gelegen, het gebied werd de Veldbraken genoemd. Later zijn er hier grotere akkers
gevormd, op het terrein liggen er nu twee, één van 7.5 ha., de andere van ca 0,8 ha. De grote
akker is begin 60 er jaren gebruikt voor de zandwinning. Vervolgens tot ca. 1975 is deze akker
gebruikt als vuilstort voor bedrijfsafval uit de regio. Na het aanbrengen van een deklaag is deze
akker gebruikt als weiland, en de laatste 20 jaar tot op heden, als akker.
In 1993 is het eerste onderzoek naar deze vuilstortplaats uitgevoerd: Verkennend Onderzoek
Stortplaatsen, gemeente Waalre, mei 1993. Een tweede onderzoek is uitgevoerd in 2004. Men
gaat bij deze onderzoeken uit van de aanname dat hier alleen puin, -bouw en sloopafval is
gestort. De uitgevoerde onderzoeken betreffen o.a. bodemonderzoeken (monstername diepte
1.5 meter en grondwateronderzoek monsternamediepte 5.5 meter). Op basis van deze gronden wateronderzoeken wordt grofweg geconcludeerd dat hier sprake is van tenminste lichte
verontreiniging met daarbij nog onbekend risico voor de natuur en het milieu in de directe
nabijheid zoals voor de kwetsbare vennen. Een belangrijke overweging bij de inrichting en
natuurontwikkeling is de dikte van de aarde deklaag. Het onderzoek uit 2004 geeft aan dat deze
boven de stort-locaties varieert maar gemiddeld tenminste 0,72 meter zou bedragen.
Vereniging GildeWoud gaat ervan uit dat deze deklaag voldoende zal zijn ten behoeve van
natuur-en bosontwikkeling:
o Er is niet sprake van een massieve, ondoorlatende puin of vuilstort waardoor de diepere
bodem volledig zou zijn afgesloten.
o Door een gefaseerde ontwikkeling van natuur en bos kan de bodemkwaliteit en dikte
van de deklaag positief beïnvloed worden en risico’s beheerst.
o Bij het uitzetten van de routing van de wandelpaden zal een minimale deklaag dikte van
50 cm worden nagestreefd
Kaartje waarop in het blauw gearceerde gebied de locatie is aangegeven waar de vuilstort zou hebben
plaatsgevonden. De gemiddelde deklaagdikte aldaar bedraagt 0.72 (zie ook bijlage 2)
Bron: rapportage grondonderzoek 2004.
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4. Ontwerp en Inrichting van natuurgebied GildeWoud
1: GildeWoud Toegang en Faciliteiten

De natuurlijk aangelegde parkeerplaats bij het Meertjesven.
Verharding met gestort grind. De parkeerplaats bij het GildeWoud zal vergelijkbaar zijn.

Pagina 16 van 40

De foto rechts toont de parkeerplaats zien voor fietsen.
De foto links toont hoe de informatieborden bij de ingang gerealiseerd zullen gaan worden.
Het GildeWoud zal 4 van dergelijke informatiepanelen hebben staan bij de parkeerplaats:
- Informatie over de geschiedenis en plan voor de toekomst: van vuilstort naar rijke natuur
- Informatie over flora en fauna met ook getalsmatige indicatie van diversiteit en populaties
- Informatie over de wandelroutes met hun bijzonderheden
- Informatie over de herdenkingsbomen, waarvoor ze dienen en waar die te vinden zijn.
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2: GildeWoud Zichtlijnen

GildeWoud zichtlijnen: van buiten naar binnen en van binnen naar buiten
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3: GildeWoud - Biotopen

Het insectenbiotoop wordt ontwikkeld op het (half) open ruige grasland. Er zullen 3
verschillende hoofdrichtingen. De 4 zones zullen onderling van elkaar verschillen door
de werking van zon, schaduw, wind.
Het bosbiotoop zal gevarieerd zijn door de variatie in de bomensoorten en verschil in
begroeiingsdichtheid. Klimaat robuuste vegetatieontwikkeling staat centraal met veel
ruimte voor warmte- en zonnebrand bestendige soorten zoals de acacia.
De bospoelen komen in een sterk beschaduwde zone, gebruik makend van een al aanwezige
bestaande greppel
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Impressie van ruig grasland ten behoeve van het insectenbiotoop

Impressie van een gevarieerd bos-biotoop met wandelpad.
In dit voorbeeld een open bosstructuur met veel doorlatend licht. Andere zones zullen juist
gekenmerkt worden door een gesloten bladerdak gevormd door zware loofbomen.
De wandelpaden zullen op de zichtlijnen breder worden uitgevoerd.
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Situering van zone met
herdenkingsbomen
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4: GildeWoud - Wandelroutes

3 wandelroutes op het GildeWoud, aansluiting op andere, bestaande wandelroutes

Via een wandelroute op het GildeWoud zal een aantal mooie natuurpunten
met elkaar kunnen verbonden kunnen worden: de Waalre Natuurpunten route.
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5. Aanleg van natuurgebied GildeWoud
Fase 0 – Aanleg parkeerplaats, plaatsing informatiebord. Jaar 1
Fase 1 – Bodem verrijkend inzaaien. Jaar 1
 Creëren van gezond bodemleven, micro-organismen
 Soorten: koolzaad, lupine, klaver
 Machinaal inzaaien van koolzaad, lupine, klaver
Fase 2 – Pioniersvegetatie ontwikkelen. Jaar 2- 4
 Creëren van gezond bodemleven en een eerste humuslaag
 Schaduw creërend, vocht vasthoudend, wind-brekend
 Soorten: snelgroeiende heesters en bomen: acacia, berken, esdoorn, hazelnoot, linde,
lijsterbes, populier, vlierbessen, vuilboom, wilg
 In belangrijke mate handmatig zaaien en planten.
Fase 3 – Bosgebied ontwikkelen Jaar 5 - 10
 In deze fase wordt direct ook al de zone met de Herdenkingsbomen gerealiseerd.
 Stapsgewijs wordt de pioniersvegetatie verrijkt met gerichte aanplant van zwaardere loofen naaldbomen. In totaal zal 6 ha over een periode van 6 jaar worden ontwikkeld,
gemiddeld 1 ha per jaar.
 Deze aanplant per jaar zal verspreid over het gebied gaan plaatsvinden.
 Uitgaande van een onderlinge plantafstand van 10 meter en een sterfte van 50% impliceert
dit een gerichte aanplant van 200 bomen per jaar gedurende een periode van 6 jaar.
 Deze aanplant zal door vrijwilligers waaronder de eigen vereniging, en bijvoorbeeld
scholieren, heel gericht gerealiseerd gaan worden zodat het plantings-rendement hoog zal
zijn en de kosten laag gehouden zullen worden.
 Soorten: beukenbomen, hardbladige els, wilde appel, hulst, tamme kastanje,
paardenkastanje, zomereik.

Pagina 23 van 40

6. Financieel plan voor aanschaf, inrichting, beheer
Wanneer door gemeente besluit de toestemming tot landgoed-bestemming niet zal worden
verleend zal de voorgenomen verkoop door de huidige eigenaar Vereniging
Natuurmonumenten aan de projectontwikkelaar geen doorgang vinden.
Wanneer de gemeente besluit de 10,5 ha tot natuurgebied te bestemmen kan Vereniging
Natuurmonumenten besluiten het gebied zelf te behouden en tot natuur te ontwikkelen.
De vereniging GildeWoud is echter ook bereid de middelen te mobiliseren om zelf de 10,5 ha
aan te kopen en daar natuurontwikkeling te realiseren conform onderliggend plan.
Kosten Aankoop, Verkrijging
 Kosten Aankoop grond: € 500.000,In 2009 heeft Vereniging Natuurmonumenten de 10,5 ha aangekocht voor naar schatting in
totaal ca. 500.000,- Euro. Vereniging GildeWoud wil de middelen mobiliseren om de 10,5 ha
tegen dezelfde prijs te kunnen aankopen van de Vereniging Natuurmonumenten als
waarvoor deze de grond destijds heeft aangekocht.
 Kosten Procedures ruimtelijke ordening: € 6.000,- (zie hoofdstuk 8)
 Kosten oprichten en starten vereniging, oa notaris: € 3000, Kosten onvoorzien: € 6000,Totaal kosten tbv de aankoop: € 515.000,-

Financiering van de aankoop
Financiering dmv subsidie
 Er is subsidie mogelijk op het aankoopbedrag vanuit de Regeling Subsidie Natuur en
Landschap. Subsidie wordt verleend voor de functiewijziging van landbouwgrond binnen
het Natuur Netwerk Brabant (NNB).
 Deze subsidie compenseert de waardedaling voor landbouwgrond dat wordt omgezet naar
natuur. Via een kwalitatieve verplichting (KV) (Notariële akte) wordt geborgd dat inrichting
en gebruik van uw percelen blijvend worden aangepast met het oog op de doelstellingen
van het NNB.
 GOB BV stelt de waardedaling bij functiewijziging naar natuur vast op basis van taxaties. De
taxatie wordt uitgevoerd door twee onafhankelijke taxateurs, op kosten van het GOB.
Omdat gronden die worden toegevoegd aan het NNB worden gekwalificeerd als Provinciaal
deel van het Natuurnetwerk zal het afwaarderingsperdentage 50% van de getaxeerde
marktwaarde zijn.
 We gaan momenteel uit van een taxatie grondprijs van € 60.000 per hectare en het zal in
totaal gaan om 8,10 ha die zal worden omgezet in natuur en toegevoegd aan NNB. Het
totale perceel van 10,5 zal aldus deel gaan uitmaken van NNB.
 De taxatiewaarde over de 8,10 ha bedraagt aldus € 486.000,- en hierop zal een subsidie van
50% mogelijk zijn: € 243.000,-
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De benodigde overige financiering is aldus: 515k€ minus 243k€ = € 272.000,Deze financiering zal als volgt tot stand komen:
o Crowd sourcing en eigen middelen: € 14.000,o Bedrijfssponsoring: € 258.000,-



Bedrijfssponsoring.
Sponsoring door bedrijven biedt een aantal mogelijkheden:
o Bedrijven die in CO2-reductie willen investeren in het kader van hun
klimaatdoelstellingen of milieuverplichting.
o Bedrijven die gronduitbreiding behoeven en natuurcompensatie moeten of willen
realiseren.
o Bedrijven die een actief duurzaamheid beleid voeren en uit dien hoofde willen
bijdragen aan innovatieve, klimaat robuuste natuurontwikkeling.
o Voorts kan het GildeWoud ook de mogelijkheid bieden aan een partnerschap
tussen bedrijven en wetenschap, educatie.
o Het GildeWoud kan bijdragen aan de naamsbekendheid van haar financiële
partners.

Financiering van de inrichting
De inrichtingskosten zullen volledig door subsidies gedekt kunnen worden. Daarvoor zijn in
ieder geval 2 mogelijkheden beschikbaar.
 In het kader van de SNL regeling zullen subsidies voor de inrichting mogelijk zijn. De hoogte
van de subsidie bedraagt 50% van de beheertypen en daarbij behorende normbedragen.
 Wij gaan voor de begroting uit van de huidig geldende bepalingen en aanname over de
beheers typen. http://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/wpcontent/uploads/2019/01/Investeringsreglement-per-1-januari-2019.pdf

Beheerstype volgens SNL

Dennen- eiken en beukenbos
Droogschraal grasland
Kruiden en faunarijk grasland
Totaal nieuw in te richten
Bestaand gemengd bos
Totale perceel


Normbedrag /
ha

€ 16,926
€ 22,638
€ 5,582

Aantal ha
6.6
1.2
0.3
8.1
2.4
10.5

Subsidie 50% van
het normbedrag
€ 55,856
€ 13,583
€ 837
€ 70,276

Wij gaan ervan uit dat wij door onze aanpak niet die 100% van het normbedrag nodig zullen
hebben en met die 50% subsidie al in de buurt van kostendekkend kunnen worden:
o Door de inzet van vrijwilligers en de vereniging kan inhuur arbeid worden gespaard
o De bos- en natuurontwikkeling wordt gefaseerd uitgevoerd wat een hoger dan
gemiddeld ontwikkelrendement zal opleveren, minder verspilling.
o In fase 3 zal de inzet van machines niet of nauwelijks nodig zal zijn door de methode
van selectieve aanplant.
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Indien de SNL-subsidies niet volledig kostendekkend zouden zijn biedt de samenwerking
met Trees for All een oplossing. Wij willen die allereerst aangaan om tot een
gecertificeerde CO2-reductie verklaring te komen maar zij kunnen eveneens een subsidie
bieden ten behoeve van bosaanleg.

Beheer activiteiten, kosten en financiering daarvan
Het beheer zal door vereniging en vrijwilligers gerealiseerd gaan worden. Slechts op zeer
beperkte schaal zal de inhuur van kennis of vaklieden nodig zijn. Naar inschatting zal voor het
beheer in totaal op jaarbasis een 300-tal uren nodig zijn.
 Beheer en onderhoud van auto- en fiets- parkeerplaats, informatiebord
De parkeerplaats moet er netjes uitzien en schoon blijven. Dit heeft 2 –wekelijks aandacht
nodig. Het informatiebord moet goed leesbaar blijven en jaarlijks aangepast worden aan de
actualiteit.
 Beheer wandelpaden
Wandelpaden worden vrijgehouden van hinderlijke boomtakken, omgevallen bomen.
 Beheer gevarieerde bos biotopen
De bosbiotopen zullen zich vooral natuurlijk gaan ontwikkelen. Bestrijding zal zich richten
op de verwijdering van ongewenste soorten; met name vogelkers. Dood hout zal niet
geruimd worden.
 Beheer van het houtwal biotoop
Het houtwal biotoop zal door selectieve snoei beheerd gaan worden.
 Beheer graslanden, insecten en vlinder biotoop
De graslanden zullen beheerd gaan worden op basis van ‘strokenbeheer’ in samenwerking
met een schaapherder. Hieraan zijn geen kosten verbonden en het is en ecologische
methode van natuurbeheer, machinaal onderhoud zal niet nodig zijn.
 Beheer bospoelen biotoop
Er zullen 3 a 4 bospoelen worden aangelegd. Elk daarvan zal eens in de 3 a 4 jaar een
onderhoud nodig hebben en dat komt neer op gemiddeld 1 bos-poel per jaar. Dit zal in het
droge seizoen worden uitgevoerd en zal bestaan uit het verwijderen van dood blad en een
overmaat aan begroeiing.
Beheerskosten en financiering
 De kosten voor inhuur van professionals, vaklieden en voor het gebruik materialen worden
ingeschat op in totaal 3000, Financiering daarvan zal in belangrijke mate plaatsvinden door middel van subsidies. Er zijn
SNL beheers subsidies mogelijk die aangevraagd moeten worden via SNL – provincie NoordBrabant. Deze subsidie-mogelijkheden worden ingeschat op tussen ca 1200, - en 2000,voor het gebied GildeWoud. https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2018/10/Subsidietarieven-SNLbeheerjaar-2019-TOTAAL-natuurtypen-toeslagen-landschapstypen-natuur-monitoring.pdf



Overige kosten dekking door sponsoring en leden van de vereniging.

Deel van de beheersubsidie tarieven
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7. Project fasering
De vereniging GildeWoud zal verantwoordelijkheid nemen voor de planontwikkeling, de
realisatie als ook het beheer van natuurgebied GildeWoud en maakt daartoe een onderscheid
in 4 fasen met de daarbij horende doelstellingen, activiteiten en partners:





FASE 1 – Initiatief, Organisatie en Concept Planontwikkeling. Belangrijkste doelstelling:
gemeente Waalre besluit tot wijziging bestemming van het plangebied tot “natuur” op basis
van het conceptplan van de Vereniging GildeWoud.
FASE 2 – Definitief Plan en Realisatie Financiering. Doelstelling: het conceptplan wordt
definitief gemaakt in samenspraak met diverse organisaties en er komt een daarbij
passende sluitende begroting.
FASE 3 – Verwerving en Start natuurontwikkeling. Doelstelling: de vereniging verkrijgt
eigendom over het plangebied met bestemming “natuur” dan wel toestemming tot het
ondernemen van natuurontwikkeling.
FASE 4 – Natuurontwikkeling, Regeneratieve bosbouw en Natuurbeheer. Doelstelling: het
realiseren van de ecologische en maatschappelijke doelstellingen met een sluitende
begroting.

Momenteel is FASE 1 aan de orde; Initiatief, Organisatie en Concept Planontwikkeling. Deze
wordt momenteel uitgewerkt en de vereniging ziet daarbij de volgende detaillering:










Projectplan en projectorganisatie opstellen
 De organisatie van de vereniging verder vormgeven, statuten
 Taakpakketten, taken en taakverdeling
 Tijdslijn met mijlpalen bepalen
Relaties en contacten met organisaties, instanties
 Burgers
 Gemeente Waalre - door presentatie aan B&W en gemeenteraad
 Vereniging Natuurmonumenten, o.a. een oproep aan leden van NM
 Provincie Noord-Brabant inzake subsidie voor omvorming tot NNB
 Natuurbeschermingsorganisaties: Groen en Heem, IVN Valkenswaard/Waalre,
Trefpunt Groen Eindhoven, Brabantse Milieu Federatie
 Kennisinstellingen – waaronder Landbouw Universiteit Wageningen
Publiciteit en contacten burgers
 Artikel in ED/de Schakel
 Website, Instagram, Facebookpagina aanmaken met nadere
achtergrondinformatie, actueel nieuws en contactgegevens
 Digitale Nieuwsbrief, Flyers en Posters
Concept Begroting opstellen voor de aankoop van het terrein
 Plan subsidie voor aankoop
 Plan voor fundraising bedrijven en organisaties
 Plan voor fundraising, privé-financiering
Concept Natuur ontwikkelplan opstellen gericht op toevoegen terrein aan het (O)NNB
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 Inventarisatie van noodzakelijkheden, wensen en mogelijkheden
 Opstellen van opties, scenario’s
 Opstellen van natuur ontwikkelplan en beheersplan
Concept Begroting opstellen voor de inrichting en het beheer van het terrein
 Inschatting, bepalen van de natuur ontwikkel- en beheer- kosten
 Plan voor subsidie voor ontwikkeling en beheer
 Plan voor fundraising, privé-financiering
 Plan voor sluitende begroting
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8. Ruimtelijke ordening en procedure
 Her-begrenzing NNB, toevoeging aan NNB provinciaal deel.
Het Natuurnetwerk Brabant, bij monde van de heer L. Gerritsen heeft bevestigd dat de
volgende uitgangspunten/voorwaarden gelden met betrekking tot her-begrenzing; zie ook het
Investeringsreglement van het Groen Ontwikkelfonds Brabant b.v.
1. Het GOB kan zelfstandig, dus zonder provincie, 25 hectare toevoegen aan het Provinciaal
natuurnetwerk (en 5 hectare aan het Rijks natuurnetwerk).
2. Gronden die worden toegevoegd worden standaard toegevoegd als Provinciaal
Natuurnetwerk.
3. Om gronden toe te laten voegen als Rijks natuurnetwerk zal er zwaarwegend ecologische
en hydrologisch belang moeten zijn. Dit zal moeten worden onderbouwd bij de aanvraag.
Bij het plan GildeWoud zal het gaan om 8,1 ha toevoeging aan het Provinciaal natuurnetwerk,
en het GOB kan dat aldus zelfstandig toevoegen.


Aanvraag Uitgebreide Omgevingsvergunning voor parkeerplaats, bospoelen,
bomenaanplant.
Bovenstaande procedurele stap inzake her-begrenzing zal gevolgd worden door de Aanvraag
Uitgebreide Omgevingsvergunning. Een belangrijk element daarin is de parkeerplaats. Op het te
verkrijgen terrein zal een half-verharde parkeerplaats worden aangelegd met capaciteit voor
circa 10 auto’s. De verharding zal bestaan uit gestort grind. Het aanzien zal vergelijkbaar zijn aan
de parkeerplaats bij het Meertjesven. De aanvraag Uitgebreide Omgevingsvergunning heeft als
gevolg dat de wijziging bestemmingplan procedure niet noodzakelijk zal zijn.
 Hergebruiksplan
Het plan GildeWoud voorziet momenteel al in een basis inrichtingsplan. Een verder uitgewerkte
en meer gedetailleerde versie daarvan zal als basis dienen voor het her-gebruiksplan dat de
vereniging zal indienen bij de provincie.
 Begroting voor de ruimtelijke procedure
De vereniging GildeWoud zal de kosten op zich moeten nemen voor de noodzakelijke procedures.
De totale kosten daarvan worden als volgt ingeschat:
o Kosten procedure her-begrenzing: 500,o Omgevingsvergunning, gemeentelijke leges: 500,o Kosten hergebruiksplan: 4000,o Provinciale leges: 500,o Advies kosten professional: 500,Totaal 6.000,- €
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Bijlage 1: Over de Vereniging GildeWoud






Vrijwel direct naast het 10,5 ha plangebied GildeWoud ligt aan de Bolksheuvel een strook
bos dat in de volksmond 'Gildebos' heet. Dit grijpt terug op de situatie van meer dan een
eeuw geleden, toen dit gebied in handen was van de Waalrese gilden. De houtoogst werd
verkocht en de opbrengst diende om weduwen en wezen van overleden gildebroeders te
ondersteunen. Niet ver van de Bolksheuvel ligt in het bos nog steeds de schutsboom van
het Waalrese St. Martinusgilde. De oude gilden van weleer zijn er niet meer, maar in de
huidige tijd is er behoefte aan een nieuw soort gilde: actieve burgers die zich verenigen in
een samenwerking en die op basis van hun collectieve vakmanschap en inzet het directe
omliggende maatschappelijk belang wil dienen. En met de naamgeving “Gildewoud” wordt
natuurlijk ook de belangrijke rol onderkend van de bomen- en plantengildes,
gemeenschappen van bomen en planten die succesvol samengroeien en elkaar
ondersteunen.
In onze vereniging hebben wij veel noodzakelijke kennis en ervaring verenigd om tot de
ontwikkeling van een inspirerend en haalbaar plan te komen en zorg te kunnen dragen voor
de realisatie ervan, zoals: ecoloog, landschapsarchitect, milieukundige, econoom, socioloog
en met daarbij een brede ervaring in o.a. natuur, bestuur, bedrijfsleven, innovatie, educatie,
management. Daarnaast streeft de vereniging naar een vruchtbare samenwerking met
beleids-, belangen- en kennis organisaties en sponsoren.
Vereniging GildeWoud neemt een voorbeeld aan het burgerinitiatief Holwerd aan Zee in
Friesland. In Holwerd hebben 4 inwoners het plan ontwikkeld om de zeedijk door te steken
en zo de eb en vloed weer tot aan hun terpdorp terug te brengen. Het betreft hier 35ha
grond en een budgetvraag van ruim 60 Mio Euro en het ziet er ernstig naar uit dat ze hierin
zullen slagen. Daarmee vergeleken is de ambitie van onze Vereniging tamelijk bescheiden
en moet dat toch haalbaar zijn.
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Bijlage 2: De voormalige stortplaats, afdeklaag
De grote akker is begin 60 er jaren gebruikt voor de zandwinning. De diepte van deze
ontgronding is onbekend. Vervolgens tot ca. 1975 is deze akker gebruikt als vuilstort voor
bedrijfsafval en bouwpuin uit de regio. Na het aanbrengen van een deklaag is deze akker
gebruikt als weiland, de laatste 20 jaar, tot op heden, echter als akker. Over de aard, mate en
locatie van de vervuiling op het terrein is summiere informatie beschikbaar. Het gestorte afval
is niet gedocumenteerd. Verschillende mensen in Waalre hebben onlangs verteld dat destijds
op deze stortplaats metersdiepe gaten gegraven zijn en dat hierin grote hoeveelheden afval van
bedrijven uit de hele regio gestort zijn.
Onderzoeken bodemverontreiniging en afdeklaag In 1993 is het eerste onderzoek (1) naar deze
voormalige vuilstortplaats uitgevoerd. De beheerder van de vuilstort was toen reeds overleden.
Op basis van gesprekken met familieleden van de voormalige beheerder zijn de eerste
gegevens verzameld. Uit dit rapport blijkt dat er onduidelijkheid heerst over wat er precies
gestort is, waar precies op het terrein en tot welke diepte. Men gaat bij dit onderzoek uit van
de aanname dat hier alleen puin, -bouw en sloopafval is gestort. Bij dit onderzoek is door
middel van 16 grondboringen de dikte en kwaliteit van de deklaag gemeten. Uit het
veldonderzoek blijkt dat slechts op een deel van de ontgrondingslocatie gestort is. Het
oppervlak van de stort bedraagt 2,4 ha. De gemeten minimale dikte van de afdeklaag was 0,6
m, de samenstelling van de afdeklaag (gemiddeld): matig fijn zand (oorspronkelijke afdeklaag).
Er is geen speciale bovenafdichting aangebracht. De dikte van de afdeklaag werd voldoende
bevonden: ‘omdat er niet geploegd wordt is het onwaarschijnlijk dat er contact optreedt met
het stortmateriaal’. Het terrein was destijds (1993) in gebruik als weiland.
Later zijn er ook grond- en wateronderzoeken (2,3,4) op en rond het terrein uitgevoerd. De
uitgevoerde onderzoeken betreffen o.a. bodemonderzoeken (monstername diepte 1.5 meter
en grondwateronderzoek monsternamediepte 5.5 meter). Door het gestorte puin kunnen er
echter moeilijk monsters genomen worden. Het afval in de stortplaats is niet onderzocht. Op
basis van deze grond- en wateronderzoeken wordt grofweg geconcludeerd dat hier sprake is
van tenminste lichte verontreiniging met daarbij nog onbekend risico voor de natuur en het
milieu in de directe nabijheid zoals voor de kwetsbare vennen.
In de samenvatting van Eindrapportage NAVOS-onderzoek Provincie Noord-Brabant worden de
resultaten van onderzoeken uit de periode 1999-2007 behandeld. Hier wordt over de kwaliteit
van deklaag gemeld dat hierin plaatselijk lichte verontreinigingen met PAK en minerale olie
aangetroffen zijn. Bij de metingen van de dikte van de deklaag is voornamelijk in het midden en
oostelijk deel van de stortplaats tot een diepte van 1,5 meter geen stortmateriaal aangetroffen
(zie fig 1)
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Figuur 2 plattegrond met (nieuwe) contouren stort
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De minimale deklaagdikte bedraagt 0,30 meter, gemiddelde van 0,72 meter. Gelet op het
huidige gebruik zijn op dit moment geen maatregelen nodig.
Bronnen
1) Verkennend Onderzoek Stortplaatsen (VOS), gemeente Waalre, Milieudienst Eindhoven, mei
1993
2) Rapportage 3e NAVOS-ronde, Provincie Noord-Brabant pag 32, 2004
3) Eindrapportage NAVOS-onderzoek, Provincie Noord-Brabant, 2007
4) Aanvullend grondwateronderzoek, Provincie Noord-Brabant, 2013
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Bijlage 3: Trees for All als partner voor het GildeWoud
Het GildeWoud voorziet samenwerking met de stichting Trees for All. Deze organisatie
faciliteert d ontwikkeling van bos in Nederland en internationaal.
https://treesforall.nl/onze-uitgangspunten/
Trees for all hanteert de volgende Uitgangspunten voor de selectie van Nederlandse bosprojecten
Nieuw bos. Trees for All heeft als doelstelling om meer bos aan te leggen.
Afgewaardeerde grond. Grondeigenaren krijgen een bijdrage voor specifiek de aanschaf, aanleg en
het beheer van bosplantsoen. Trees for All vergoedt niet de waardevermindering van de grond die
verandering naar een natuurbestemming met zich mee brengt. De vergoeding bestaat puur uit de
kosten voor bosaanleg en beheer.
Natuurbestemming. Het gebied heeft of krijgt bij voorkeur een natuurbestemming. Dit garandeert
wettelijk dat de locatie die groen wordt, ook groen blijft. Deze bestemming is vastgelegd in het
bestemmingsplan van de betreffende gemeente en maakt ook onderdeel uit van het provinciale
(streek)plan. Indien het gebied geen natuurbestemming heeft of krijgt, dan is het noodzakelijk om een
andere (contractuele/wettelijke) garantie te geven waardoor de locatie groen blijft (ofwel
‘eeuwigheidswaarde’ heeft).
Beplanten met inheemse plantensoorten. Trees for All streeft naar een zo natuurlijk mogelijke situatie.
Bij de aanleg van nieuw bos worden inheemse plantensoorten gebruikt, waardoor uiteindelijk een
kansrijk ecosysteem ontstaat voor zowel flora als fauna.
Openbaar toegankelijk. De locatie is openbaar toegankelijk. We dragen bij aan nieuwe bossen voor
iedereen. Donateurs krijgen de mogelijkheid aangeboden om op eigen gelegenheid de locatie te
bezoeken wanneer ze maar willen. De grondeigenaar is bereid om voor (grote) donateurs één of meer
boomplantdagen te faciliteren.
Additionaliteit. De grondeigenaar heeft alle andere financieringsmogelijkheden verkend voor
bosaanleg. Zonder de financiële bijdrage van Trees for All zou het bos er niet komen. Met andere
woorden: donateurs van Trees for All leveren dus een noodzakelijke bijdrage aan een duurzaam
bosproject.
Indienen projectvoorstel. Om te kunnen beoordelen of een samenwerking tot de mogelijkheden
behoort, ontvangen wij graag een projectvoorstel. De volgende punten zijn hierbij van belang:









Kaart van de locatie (1:50.000 en 1:5000)
Beschrijving van de huidige situatie: Bodemsoort, vegetatie, huidig landgebruik, bestemming van de
grond, eigenaarschap
Beschrijving van het gebied. Maakt het gebied onderdeel uit van een grotere groenstructuur of niet?
Welke plannen zijn er in de gemeente, provincie etc.?
Het gewenste toekomstbeeld met toelichting
Een beplantingsplan: Welke soorten worden aangeplant, hoeveel van welke soort, inclusief kaart
Projectkosten: Wat zijn de kosten voor het project en welke specifieke kosten worden gemaakt
voor bomen/bos aanplant?
Financiering: Wat is de hoogte van het bedrag dat aan Trees for All wordt gevraagd en waarom is de
bijdrage van Trees for All noodzakelijk? Hoe ziet het dekkingsplan eruit?
Tijdspad: Wanneer start (en eindigt) het project en wanneer moeten de bomen worden aangeplant?
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Bijlage 4: Lijst van mogelijk te planten struiken en bomen in het GildeWoud
Bronnen voor de bomenlijst.
 ‘De juiste boom op de juiste plaats, vijftien jaar gebruikswaarde onderzoek’,
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, WUR, Groencontact 2012 - 38(5)
 ‘Meer bomen en boomsoorten voor ons klimaat’, Project Green Cities for a Sustainable
Europe, AVBS, (beroepsvereniging voor de Vlaamse sierteelt en groenvoorziening, vakgroep
boomkwekerij) 2018
 Rassenlijst Bomen, Raad voor plantenrassen, 2019
Bomenlijst
Abies alba – Zilverspar
Acer campestre - Veldesdoorn
Acer cappadocium - Kolchische esdoorn
Acer monspessulanum - Franse esdoorn
Acer negundo - Vederesdoorn
Acer opalus - Italiaanse esdoorn
Acer platanoides - Noorse esdoorn
Acer pseudoplatanus - Gewone esdoorn
Aesculus hippocastanum - Paardekastanje
Alnus cordata - Hartbladige els
Alnus glutinosa - Zwarte els
Alnus incana - Grauwe els
Alnus subcordata - Kaukasische els
Amelanchier laevis - Drents krenteboompje
Amelanchier ovalis -Europees krenteboompje
Berberis vulgaris - Zuurbes
Betula pendula - Ruwe berk
Betula pubescens - Zachte berk
Carpinus betulus - Haagbeuk
Castanea sativa - Tamme kastanje
Celtis australis - Europese netelboom
Cercis siliquastrum - Europese Judasboom
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Cornus mas - Gele kornoelje
Cornus sanguinea - Rode kornoelje
Cornus suecica - Zweedse kornoelje
Corylus avellana - Hazelaar
Corylus colurna - Boomhazelaar
Corylus maxima - Lambertsnoot
Cotoneaster integerrimus - Wilde dwergmispel
Crataegus laevigata - tweestijlige Meidoorn
Crataegus monogyna - eenstijlige Meidoorn
Crataegus rhipidophylla/rosiformis - Koraalmeidoorn
Cydonia oblogna - Kweepeer
Daphne mezereum - Rood peperboompje
Euonymus europeus - Wilde kardinaalsmuts
Fagus sylvatica - Beuk
Fraxinus angustifolia - Smalbladige es
Fraxinus excelsior - Es
Fraxinus ornus - Pluimes
Frangula alnus - Sporkehout
Gingko biloba - Japanse notenboom
Ilex aquifolium - Hulst
Juglans regia - Walnoot
Juglans nigra - Zwarte walnoot
Larix decidua - Europese larix
Ligustrum vulgare - Wilde liguster
Malus sylvestris - Wilde appel
Mespilus germanica - Mispel
Morus album - Witte moerbei
Morus nigrum - Zwarte moerbei
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Myrica gale - Wilde gagel
Ostyra carpinifolia - Europese hopbeuk
Picea abies - Fijnspar
Pinus sylvestrus - Grove den
Platanus orientalis - Oosterse plataan
PlatanusxHispanica - Gewone plataaan
Populus alba - Witte abeel of Zilverpopulier
Populus x canescens - Grauwe abeel
Populus nigra - Zwarte populier
Populus tremula – ratelpopulier
Prunus avium - Zoete kers
Prunus cerasifera - Kerspruim
Prunus cerasus - Zure kers
Prunus laurocerasus - Laurierkers
Prunus mahaleb - Weichselboom
Prunus padus - Gewone vogelkers
Prunius spinosa - Sleedoorn
Pyrus amygdaliformis - Amandelblad peer
Pyrus communis - Gewone peer
Pyrus cordata - Atlantische peer
Pyrus elaeagnifolia - Olijfwilgbladige peer
Pyrus nivalis - Sneeuwwol peer
Pyrus pyraster - Wilde peer
Pyrus salicifolia - Wilgpeer
Quercus cerris - Turkse of moseik
Quercus faginea - Portugese eik
Quercus frainetto - Hongaarse eik
Quercus ilex - Steeneik
Quercus petraea - Wintereik
Quercus pyrenaica - Pyreneese eik
Quercus robur - Zomereik
Quercus suber - Kurkeik
Rhamnus cathartica - Wegedoorn
Rhamnus frangula - Sporkehout
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Ribes alpinum - Alpenbes
Ribes nigrum - Zwarte bes
Ribes rubrum - Aalbes
Ribes uva-crispa - Kruisbes
Rosa arvensis - Bosroos
Rosa balsamica - Beklierde heggenroos
Rosa canina - Hondsroos
Rosa dumalis - Kale struweelroos
Rosa corymbifera - Heggenroos
Rosa elliptica - Wigbladige roos
Rosa micrantha - Kleinbloemige roos
Rosa rubiginosa - Egelantier
Rosa sherardii - Berijpte viltroos
Rosa tomentosa - Viltroos
Rosa villosa - Bottelroos
Rubus idaeus - Framboos
Rubus fruticosus - BosBraam
Salix alba - Schietwilg
Salix aurita - Geoorde wilg
Salix babylonica - Kronkelwilg
Salix caprea - Boswilg
Salix cinerea - Grauwe wilg
Salix dayclados - Duitse dot
Salix fragilis - Kraakwilg
Salix nigricans - Zwarte wilg
Salix petandra - Laurierwilg
Salix purpurea - Bittere wilg
Salix repens - Kruipwilg
Salix triandra - Amandelwilg
Salix viminalis - Katwilg
Sambucus nigra - Gewone vlierbes
Sorbus aria - Meelbes
Sorbus aucuparia - Wilde lijsterbes
Sorbus torminalus - Elsbes
Taxus baccata - Venijnboom
Tilia cordata - Winterlinde
Tilia platyphyllos - Zomerlinde of grootbladige linde
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Ulmus carpinifolia - Gladde iep
Ulmus glabra - ruwe Iep
Ulmus Laevis - fladderiep
Viburnum lantana - Wollige sneeuwbal
Viburnum opulus - Gelderse Roos
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