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INGEZONDEN
Vlagheideberg een unieke kans
voor een gezondere leefomgeving
Met een artikel in Brabants Dagblad van
15 maart laten enkele partijen weten

plannen te ontwikkelen voor een zonnepark en wijngaard op de Vlagheideberg.
De

Vlagheideberg

vormt,

midden

in

bijzonder agrarisch en natuurlijk landschap, het hart van het Vlagheidegebied. Door ruilverkaveling is landschap
in schaal vergroot en is de natuurlijke
variatie afgenomen. De natuur van de
Eerdse Bergen is versnipperd en staat al
lang onder druk. Met masterplan Vlagheide hebben de gemeenten afgesproken om de natuur van het gebied met
Vlagheideberg en MOB-complexen te
versterken. Na de definitieve afdichting

is de Vlagheide ingericht voor extensie-

ve natuurlijke ontwikkelingen gebruik
van wandelaars en fietsers. Bewoners
uit Eerde en omgeving komen er veel

en graag. Ze hebben waardering voor
de ontwikkeling van de voormalige vuil-

stort. Een unieke plek voor rust, uitzicht

en beleving. Uiteraard zijn er nog wen-

sen, zoals extra paden, betere uitzichten

en speelweiden. Ook zou door gerichte
aanplant,

inzaai

en

betere

benutting

van hoogteverschillen de natuurlijke
variatie nog meer gestimuleerd kunnen
worden. De Vlagheideberg is geen onge-

bruikte grond maar een unieke en nuttige buffer voor de oh zo noodzakelijke
biodiversiteit. De Vlagheideberg is een
rijke bodem voor levensnoodzakelijke
flora en fauna en is aldus een gezonde
verrijking voor bezoekers en mensen
in de omgeving. Een kwart van de berg
vol leggen met zonnepanelen is een ondermijning van de beoogde versterking
van de natuur. We weten niet of de bodem schoon en diep genoeg bewerkbaar
is voor gezonde druiven. Maar het lijkt
ons een vals voorwendsel om daarmee
de omgeving te verleiden voor een groot
zonnepark. Jaren geleden was er ook
discussie over de wenselijkheid van
industrieterrein

De

Kempkens.

Groot-

schalige industrie zou niet passen op
zo een oud landschappelijk waardevol
buurtschap. Met 'Foodpark' werden we
gerustgesteld, verleid! Vol met immense blokkendozen en grote vrachtautorusthoven zijn we inmiddels dat unieke
landschap verloren. Het lijkt ons dat
niet op de Vlagheideberg maar juist op
de blokkendozen en op andere industrieterreinen naar structurele opwekking van zonne-energie gezocht moet
worden. Alle daken benutten, ook boven

|

parkeerterreinen.

De

veronderstelling

zal

vuilnishoop

dat zonne-energie op de Vlagheideberg
een verdienmodel en vliegwiel is voor
de totale ontwikkeling is gevaarlijk. Als
deze economisch motor gaat draaien
zal dit de mooie en vele unieke kleinschalige recreatieve ontwikkelingen in
het gebied in de schaduw stellen. De
natuurlijke potentie voor biodiversiteit
afnemen.

De

behoeft

eeuwigdurende nazorg. Investeren in
biodiversiteit op de Vlagheideberg is
een onderdeel van de eeuwigdurende
nazorg in veiligheid en gezondheid van
allen, bewoners
Meierijstad.
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