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Groen en Heem Actueel 
Nr.4, december 2016 

Nieuwsbrief van de vereniging Groen en Heem Valkenswaard 

e.o. betrokken bij onze natuur en cultuurhistorie! 

 

 

 
Correspondentieadres 

 Groen en Heem Valkenswaard e.o., Oranje Nassaustraat 63, 5554 AE, Valkenswaard 
+31-(0)40-22 60 010,  info@groen-heemvalkenswaard.nl 

 
Redactie 

Bas Verbeek, (eindredactie en lay-out) 
Albert Aten en Lambert de Brouwer (redactieleden) 

 

 

 

Agenda

 
December 
25-26 Kerstmis 
 
Januari 
1 Nieuwjaar 
 
 
 
 

 
 
Over de activiteiten met:  
-een ster* : meer informatie in dit nummer 
- twee sterren**  : wordt u nog over 
geïnformeerd. 
- drie sterren*** : datum onder voorbehoud 
 
 

Wist u dat... 

… het Wellnesscentrum aan den Dries definitief niet doorgaat; 
… Rijksdienst gemeente Waalre verplicht heeft verlichting op fietspad Oude Spoorbaan te doven; 
… gemeente Waalre en Valkenswaard niet of nauwelijks brommers op Fietspad Oude Spoorbaan 
controleren; 
… wij (nog steeds) druk bezig zijn met overlastproblemen door activiteiten op Eurocircuit; 
… Groen en Heem inmiddels ruim 120 leden heeft, naast een groot aantal sympathisanten; 
…wij alvast iedereen prettige feestdagen wensen! 
 

  

 

mailto:info@groen-heemvalkenswaard.nl
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Van het Bestuur

Fijne feestdagen 
Het bestuur van Groen en Heem 
Valkenswaard e.o. dankt u voor uw steun en 
medewerking in het afgelopen jaar en wenst u 
fijne feestdagen en een gezond en 
voorspoedig 2017. 
 
 
Contributie 2017                                                                                                                                                 
Leden die de contributie voor 2017 ad € 10 

willen overmaken kunnen dit doen op 

banknummer NL17TRIO0391081616, ten 

name van Groen en Heem Valkenswaard e.o. 

 

 

 

Nieuws en actualiteiten 

Achtererf van 16e-eeuwse boerderij in 
Valkenswaard opgegraven 
Aan de Kromstraat 42-44 in Valkenswaard zijn 
in september de resten blootgelegd van een 
achtererf van een boerderij uit vermoedelijk 
de 16e eeuw. Het onderzoek is uitgevoerd 
door Econsultancy met medewerking van 
vrijwilligers van de Heemkundekring 
Weerderheem. Ter plaatse van de opgraving 
worden twee bouwkavels ontwikkeld die 
binnenkort te koop zijn. Vanwege de 
bodemverstoringen door saneringen en 
bebouwing zijn alleen nog de dieper gelegen 
archeologische resten overgebleven.  
 

 
Impressie van de opgraving 

 
De resten betreffen onder meer een stenen 
waterput, drie plaggenputten, een waterkuil, 
paalsporen en resten van muurwerk van de 
latere, inmiddels gesloopte boerderij (zie 
afbeelding). Deze gesloopte boerderij was 

gebouwd op de resten van een oudere 
boerderij, die al op de kadasterkaart uit 1832 
zichtbaar was. Aan de voorzijde van de 
boerderij is een vermoedelijke waterloop uit 
de 17e eeuw aangetroffen. 
 

 
De inmiddels gesloopte boerderij aan de Kromstraat 42-44. 

De stenen waterput bestond uit een 
houtconstructie onder in de put, met daarop 
gestapelde stenen, zonder mortel. De 
plaggenputten zijn allemaal opgebouwd met 
een karrenwiel zonder spaken als basis, 
waarop de plaggen zijn gestapeld. Bij de 
aanleg van de put werd meestal een grote kuil 
gegraven tot in het grondwater, soms wel 6 
meter in doorsnede. Onderin werd doorgaans 
op een houten ondergrond, bijvoorbeeld een 
wiel, verder gebouwd. De plaggen dienden, 
net als bij de stenen put, ter versteviging van 
de putwand. Zie afbeelding, de plaggen 
tekenen zich af in de grijze ondergrond. In 
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putten worden veelal gave vondsten 
aangetroffen. Een nagenoeg complete 
steengoed kan uit de 16-17e eeuw (zie 
afbeelding) is hierbij tevoorschijn gekomen. 
Putten zijn daarnaast een belangrijke bron van 
goed geconserveerde organische resten, zoals 
hout, bot en leer, maar ook van zaden en 
pollen. 
 

 
 

Plaggenput op de voorgrond en stenen put erachter 
 
Het vondstmateriaal wordt momenteel door 
Econsultancy verder onderzocht, en zal 
uiteindelijk in het provinciale depot in Den 
Bosch  worden opgeslagen. Na de opgraving is 
het opgegraven terrein vrijgegeven voor de 
toekomstige bebouwing.      
 

 
Steengoed kan 16e-17e eeuw 

 
Uit  Weerderheem Heem-info November 2016 
 
 
 
 
 

Gemeente Waalre moet verlichting fietspad 
Oude Spoorbaan verplicht doven 
Groen en Heem heeft bij het RVO (Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland ) een officieel 
handhavingsverzoek ingediend. De reden van 
het verzoek was de beslissing van de 
gemeenten Waalre en Valkenswaard om de 
verlichting op het fietspad Oude Spoorbaan 
vanwege technische problemen ook de hele 
nacht aan te laten. Deze onnodige verlichting 
brengt ernstige schade toe aan flora- en fauna 
(niet alleen vleermuizen maar ook nacht 
actieve soorten als amfibieën; de werking van 
alle amfibieëntunnels wordt ernstig gehinderd 
dan wel onmogelijk als er verlichting is) in het 
Waalrese bos. In de zomer 2015 stelde het 
RVO dat: 
"De bestaande vliegroute blijft behouden 
doordat de geleidende structuur behouden 
blijft en doordat er beperkt verlicht wordt. 
Daardoor is er geen sprake van aantasting van 
een essentiële vliegroute." 
 
"De invloed van de aan te leggen verlichting 
wordt voldoende gemitigeerd door de 
beperkte verlichtingsduur ( alleen tussen 6.30 
uur en 20.00 uur.)." 
 

 
Foto:  ED 

 
Het RVO heeft ingegrepen en de gemeente 
Waalre nu verplicht de verlichting te doven 
met als deadline 23 december 2016.  
 
Daarnaast bestaat nog steeds het probleem 
van overlast door gebruik door brommers, 
scooters e.d. Zowel de gemeenten Waalre als 
Valkenswaard hebben aangegeven 
handhavend op te treden. Helaas komt men 
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deze toezegging opnieuw niet na. Er wordt 
niet of nauwelijks gecontroleerd.  
 
Uitstoot fijnstof in Zuidoost-Brabant in 2020 
overal boven de norm 
De uitstoot van fijnstof in Zuidoost-Brabant 
ligt naar verwachting in 2020 boven de norm. 
Dat blijkt uit recent gepubliceerde cijfers van 
het RIVM. Een groot contrast met de gemeten 
cijfers over 2015, waar een groot deel van de 
regionale gemeenten nog onder de norm zat. 
De internationale WHO-norm ligt op 20 
micorgram per kubieke meter. Met name in 
de gemeenten Eindhoven en Son en Breugel 
neemt de uitstoot van fijnstof de komende 
jaren flink toe, zo verwacht het RIVM. Beide 
gemeenten lagen in 2015 ook al boven de 
norm, maar zien die waarden de komende vier 
jaar flink stijgen. Valkenswaard stijgt van 19,4 
naar 20,6 microgram per m3, dat is een 
toename van 6,2 procent naar 3,2 procent 
boven de norm.  
 

 
 
Ook andere gemeenten in de regio komen in 
2020 boven de toegestane waarden uit. Een 
groot deel daarvan, waaronder Oirschot, 
Gemert-Bakel en Valkenswaard, lagen in 2015 
nog onder die norm. Fijnstof komt vooral vrij 
door verbranding in bijvoorbeeld het verkeer, 
landbouw en industrie. De blootstelling aan 
stikstofdioxide (vooral veroorzaakt door 
verkeer en industrie) is in 2020 naar 
verwachting wel gedaald, ruim 16 procent 
lager dan nu.  
 
In het grootste deel van Nederland liggen de 
concentraties fijnstof en stikstofdioxide 
momenteel onder de internationale norm. 

Deze norm voor stikstofdioxide wordt nog 
overschreden in een aantal drukke straten in 
met name Rotterdam en Amsterdam. Volgens 
het RIVM zijn stikstofdioxide en fijnstof altijd 
schadelijk voor de gezondheid, ongeacht of de 
concentratie onder of boven de streefnorm is. 
 
Bron: ED 15 november 2016 
 
Hoppenbrouwers 21 
Het college heeft onlangs besloten om de 
oude boerderij gelegen aan de 
Hoppenbrouwers 21 van de gemeentelijke 
monumentenlijst te halen. Hiermee is de weg 
naar verdere ontwikkeling van het gebied een 
feit. 
 

 
 
Wij betreuren de gang van zaken bij deze 
bewuste verwaarlozing van ons erfgoed en 
roepen het College van burgemeester en 
wethouders, alsmede de gemeenteraad, op 
om bij dit soort situaties in de toekomst 
vroegtijdig in te grijpen. 
 
Eurocircuit  
Tijdens de vergadering van de gemeenteraad 

over de begroting in november is een petitie 

met handtekeningen van zo’n 450 

huishoudens van direct omwonenden aan 

gemeenteraad en college overhandigd. Men 

geeft aan dat draagvlak voor de vele 

luidruchtige crossactiviteiten ontbreekt en dat 

men vreest voor toenemende overlast. En dat 

in een gebied waar bewoners al worden 

geconfronteerd met de Westparallel/N69. Wij 

zijn dan ook verheugd te vernemen dat het 

besef ook bij de gemeente doordringt dat 

herriesport niet combineert met het idee van 

rust en ruimte. Ook vanwege de strengere 
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milieuregels en de overlast voor omwonenden 

moet nagedacht worden over een Eurocircuit, 

versie 2.0. De gemeente wil, zo blijkt uit een 

artikel in het ED van 16 december, met 

omwonenden en gebruikers van het 

Eurocircuit in gesprek en nadenken over 

alternatieve milieuvriendelijkere varianten.  Er 

lopen momenteel ook enkele juridische 

procedures omtrent naleving van de geldende 

milieuvergunningen (uit 1993) en het 

bestemmingsplan (uit 1977). Bepalingen wat 

geluidsniveaus, openingstijden, aantal 

weekenden per jaar, worden  niet nageleefd. 

Er is sprake van aantasting van natuur, met 

name vanwege de stikstofdepositie in de 

Natura2000-deelgebieden de Malpie en het 

beekdal van de Keersop, luchtkwaliteit 

verslechtert, etc.  

Omwonenden worden ondersteund door 

Groen en Heem. 

 

  
 

Westparallel N69 
De provincie heeft haar “huiswerk” af en 

ingediend bij de Raad van State. De diverse 

bezwaarmakende partijen, waaronder BMF, 

Groen en Heem, Bewonersoverleg Oplossing 

N69 hebben een zienswijze ingediend naar 

aanleiding van de reparatiemaatregelen door 

de provincie. Een van de maatregelen heeft 

betrekking op het zekerstellen van de werking 

van de maatregelen in verband met 

stikstofemissie. In de tussenuitspraak van 20 

april 2016 heeft de Raad van State 

aangegeven dat er onvoldoende zekerheid 

bestaat over de mitigerende maatregelen 

t.a.v. stikstofdepositie op het Natura 2000-

gebied “Leenderbos, Groote Heide & de 

Plateaux”. De “reparatie” van de provincie 

houdt nu in dat er een voorwaardelijke 

verplichting wordt toegevoegd, zodanig dat de 

weg niet in gebruik mag worden genomen 

indien er geen of onvoldoende uitvoering 

wordt gegeven aan de noodzakelijke 

maatregelen. Hoe krijg je het verzonnen. 

Hopelijk accepteert de Raad van State dit 

onlogisch en onwerkbaar besluit niet. Eind 

januari volgt een mondelinge zitting en 

waarschijnlijk is in maart 2017 de uitspraak. 

Wellnness afgeblazen 
De plannen voor het wellnesscomplex op 
sportpark Den Dries in Valkenswaard zijn 
officieel van de baan. De initiatiefnemers 
hebben in een brief aan de gemeente kenbaar 
gemaakt dat ze 'definitief geen doorgang 
geven aan het verdere proces van de 
ontwikkeling'. 
 
De initiatiefnemers Twan Veraa en John 
Pasveer gaven ruim twee maanden geleden 
aan de ontwikkeling een halfjaar 'on hold' te 
zetten om de economische haalbaarheid van 
de wellness nog eens goed te onderzoeken. 
 
Ontwikkeling van gebied Groote Heide en 
Leisure Zuidzone 
Het gebied Grootte Heide omvat zesduizend 
(!) hectare prachtige natuur en is het 
grondgebied van zes gemeenten, te weten, 
Cranendonck, Eindhoven, Hamont-
Achel, Heeze-Leende, Neerpelt en 
Valkenswaard aan weerszijden van de 
Belgisch-Nederlandse grens. Het is een uniek 
natuurgebied waarvan een groot deel  is 
aangewezen als Natura2000-gebied, 
waaronder de Malpie.  Wat betreft 
biodiversiteit behoort De Groote Heide tot de 
top-tien van Europa. De gemeenten werken 
samen om het gebied meer bekendheid te 
geven en Valkenswaard wil de komende jaren 
volop inzetten op “rust en ruimte” in kader 
van toerisme en recreatie. Ten zuiden van 
Lage Heide wordt daartoe een Leisure 
Zuidzone ontwikkelt. 
Groen en Heem Valkenswaard e.o. neemt deel 
aan de werksessies die moeten leiden tot een 

https://www.degrooteheide.eu/wat-is-de-groote-heide/gemeenten-de-groote-heide/cranendonck
https://www.degrooteheide.eu/wat-is-de-groote-heide/gemeenten-de-groote-heide/eindhoven
http://www.degrooteheide.eu/wat-is-de-groote-heide/gemeenten-de-groote-heide/hamont-achel
http://www.degrooteheide.eu/wat-is-de-groote-heide/gemeenten-de-groote-heide/hamont-achel
http://www.degrooteheide.eu/wat-is-de-groote-heide/gemeenten-de-groote-heide/heeze-leende
http://www.degrooteheide.eu/wat-is-de-groote-heide/gemeenten-de-groote-heide/neerpelt
http://www.degrooteheide.eu/wat-is-de-groote-heide/gemeenten-de-groote-heide/valkenswaard
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visie en programma dat in april 2017 door de 
gemeenteraad wordt vastgesteld. Voor meer 
informatie: 
https://www.degrooteheide.eu/wat-is-de-
groote-heide 

Via Groen en Heem Actueel houden we u op 
de hoogte van de ontwikkelingen. 

 

 

Activiteiten 

Archeologische wandeling  Valkenswaard 
Afgelopen zondagmiddag 2 oktober maakten 
leden van Groen en Heem onder leiding van 
“dorps-archeoloog" Bas Verbeek een reis door 
de tijd van het ontstaan van de nederzetting 
Wedert, haar ontwikkeling tijdens de 
middeleeuwen tot aan het hedendaagse 
Valkenswaard. De wandeling nam ons o.a. 
mee langs het Florapark, het Oude kerkhof, 
het Frans van Bestpark en de Kleine Markt. 
We sloten af met een gezellig kopje koffie en 
gebak in café de Swaen op de markt. Groen en 
Heem organiseert regelmatig lezingen, 
wandelingen en excursies voor leden maar 
ook niet-leden zijn van harte welkom.  

 

 

 

Van de Redactie 

De redactie is op zoek naar input vanuit de 
leden. Denkt u een bijdrage te kunnen leveren 
en/of mocht u een leuk, educatief of ander 
idee voor nieuwe activiteiten hebben dan 
horen wij dat graag van u.  Stuur een email 
naar info@groen-heemvalkenswaard.nl  of 

stuur uw bijdrage aan het postadres. 
Ontbreekt er informatie die u wel graag 
opgenomen zou willen zien? Misschien meer 
achtergronden, opinie of onderwerpen die we 
vergeten zijn? Laat het ons weten. 

 

 

Colofon 

Groen en Heem Actueel is het 
twee maandelijkse orgaan van de 
vereniging Groen en Heem 
Valkenswaard en omstreken. 
 
Correspondentie adres 
Groen en Heem Valkenswaard e.o. 
Oranje Nassaustraat 63 
5554 AE Valkenswaard 
Tel.: 040-22 60 010 
info@groen-heemvalkenswaard.nl 
www.groen-heemvalkenswaard.nl 

Redactie 
Eindredactie en Lay-out :  
Bas Verbeek 
Redactieleden:  
Albert Aten en Lambert de 
Brouwer 
 
 
 
 
 
 

FInancieel 
IBAN: NL17TRIO0391081616 
KvK: 40235293 
 
Adreswijzigingen 
Kunnen worden doorgegeven aan 
de Groen en Heem 
ledenadministratie: info@groen-
heemvalkenswaard.nl 
 
© 2016 Groen en Heem 
Valkenswaard e.o.
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