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‘Central Park’ van Meijerijstad,

in groene buffer om Eerde?
Het ‘Central Park’ van Meijerijstad kopte het

Brabantsdagblad

op

vrijdag

18

december. Dit artikel gaat over de ambitie van de gemeente Meijerijstad om
de recreatie op en om de Vlagheideberg
en MOB-Zuid te ontwikkelen en er ook
10ha zonne-energie aan te leggen. Heel
ambitieus en klinkt alsof de Vlagheide
wakker geschut moet worden! Is dat het
geval?
Sinds Masterplan Vlagheide, 2006, is
recreatie als drager om de groene buf-

fer rond Eerde te versterken een succes.
Inmiddels zijn er vanuit het Eerdse vele
mooie en goed ingepaste initiatieven
van de grond gekomen en onlangs zijn er
drie nieuwe geintroduceerd (verblijfaccommodatie

Stuifwal, een wielercafé en

een golfbaan). De Vlagheideberg is na de
definitieve afdichting in 2017 door het
Stadgewest ingericht. Met weilanden,
struweel beplantingen en paden voor
wandelaars en fietsers is er een sterke
basisstructuur waar natuur en bezoekers van profiteren. Nu al gaan er stemmen op dat het soms te druk is. We zien
dat hier in Eerde recreatie goed op gang
is gekomen. Maar waar gaat dat allemaal
naar toe vraag ik me af als de gemeente
met een projectleider en investeerder
op de proppen komt voor meer recreatie en zonne-energievelden? Moet er
zo geld verdiend worden om de nazorg
van de vuilstort onder de Vlagheideberg
te waarborgen? Vormt de groene buffer
dan nog bescherming voor het natuurlijke en het dorpse karakter van Eerde?
Voor versterking van de groene buffer
geeft de ‘Visie natuurontwikkeling Vlagheide’ uit 2010 belangrijke uitgangspunten. Hierin worden MOB-Zuid en
-MOB-Oost met natuurgebied de Eerdse
Bergen

samengevoegd

tot

een

geheel.

De hoge vuilstort fungeert hierbij als
uitzichtpunt over de omgeving. Recreatieve nevenfuncties van het gebied

worden zo veel mogelijk aan de randen van de natuurkern gesitueerd. De
kwetsbare Eerdse Bergen worden ontzien. De natuurkern wordt in westelijke
richting

versterkt

door

de

voormalige

vuilstort en omgeving om te vormen tot
natuur. Daar waar bij nieuwe projecten

beschermde natuurwaarden verloren
gaan, zullen deze in de directe omgeving
weer teruggebracht (gecompenseerd)
dienen te worden. Dit is bijvoorbeeld
het geval indien de voorgenomen functiewijziging

zal vinden.

van

MOB-Noord

doorgang

De Vlagheideberg kan nog mooier worden, daarvoor heeft de dorpsraad in

2015 op verzoek van Stadgewest de
wensen uit Eerde geinventariseerd. Belangrijke punten daaruit zijn het waarborgen van de openbare toegankelijkheid voor wandelaars en fietsers en de
aandacht voor faciliteiten in het gebied
voor minder validen. Ook worden als
wensen

genoemd:

uitkijk-

en

voge-

lobservatie punten, een trimparcours,
speelveld voor vliegeren, een sneeuwhelling en plaatsing van informatieborden. Deze kleinschalige wensen van bewoners passen bij de ontwikkeling van
de huidige structuur van de Vlagheideberg.
De Vlagheideberg trekt alle jaargetijden
dagelijks veel bezoekers, die er op een
voor deze regio op unieke wijze, een
pracht uitzicht en een sportieve-, en natuurbelevingen kunnen vinden. Het is
het middelpunt van Meierijstad en het
vormt een gastvrije plek voor bezoekers
in een prachtig Eerds-Vlagheide-Meierij-landschap. Kortom de Vlagheideberg
verheft mensen en geeft gezondheid.
Het idee van een stadspark lijkt mij ambitie over de top. Dat de overheid op korte termijn een financieel probleem heeft
met de afwikkeling van de afdichting en
de eeuwigdurende nazorg is geen reden voor commerciéle exploitatie. 10 ha
zonne-energie op Vlagheideberg of directe omgeving en externe commerciéle

exploitatie van recreatie bijvoorbeeld
op MOB-Zuid sturen het landschap in
een ongewenste richting.

Er is hier geen plaats voor massaal toerisme. Het versterken van de natuurlijke structuur van de groene buffer rond
Eerde blijft de belangrijkste waarborg
om kwalitatief hoogwaardig recreatief
en dorps landschap rond Eerde te beschermen en verder te kunnen ontwikkelen.
Ad Bekkers

