


Werkgebied 

• Open begrenzing 
werkgebied 

Tussen grens België-
Nederland en 
Duivelsbrug 

Tussen Galderseweg en 
Strijbeekseweg 

 



De opgave 

Nieuwe natuur (EHS, EVZ) 

Perspectief voor 
Strijbeek 

Aandacht voor cultuur en 
landschap 

Ruimte voor recreatie en 
toerisme 

Vitale land- en tuinbouw 

Betere verkeerssituatie 
 

Nieuwe bedrijvigheid 

EEN DUURZAAM 
EN VITAAL 
MARKDAL 

Betere 
waterkwaliteit 

(KRW) 

Vispassages 
Droge voeten 



Hoe is dit tot stand gekomen? 

• 2010  initiatief 

• 2011  platform 
agrariërs, grondeigenaren, bewoners, leden van 
verenigingen cultuurhistorie, natuur en landschap, 
leden van buurt- en dorpsraden, ANV, ZLTO  

• 2012 na gesprek met provincie rechtspersoon 

• 2013 start vereniging en stichting 

    najaar: overeenkomst provincie 
 KRW en nieuwe natuur 



 



Overeenkomst nov 2013 



Vanavond 

• In het teken van: 

bestemmingsplan 

VKA (voorkeursalternatief) 

   



Het schetsproces 



Wijze van werken  

Aanpak vereniging:  
• vrijwillige basis 
• van binnenuit opbouwend 
• gelijk speelveld 

van bewoners, mensen van vereniging, medewerkers van gemeenten, 
provincie, waterschap, terreinbeherende organisaties, leden van 
verenigingen, dorpsraden en later ook platform A58 

• beleid en visie door deelnemers geformuleerd 
• parallelle werkstromen / gelijktijdig werken 
• duidelijkheid komt geleidelijk tot stand / consensus 
• groeidocumenten en richtingwijzers 
• spreekuren, werksessies, bespreekavonden  

 



Het schetsproces 



Perspectief voor het  
Markdal 
  
3 februari 2016 



Perspectief voor het Markdal 

• Deel 1   verantwoording, achtergronden,              

              onderbouwing   

• Deel 2    initiatieven en provinciaal beleid 

• Deel 3    situatiebeschrijving van de  

                    initiatieven 

• Deel 5     NatuurNetwerk: onder andere verzoek 
  tot herbegrenzing. 

 

     



Hoe komen gronden beschikbaar? 

• door aan te kopen 
• landbouwers extensiveren grondgebruik 
• particulieren ontwikkelen en beheren natuur  
• bedrijven optimaliseren in 

ruil voor natuur  
(geavanceerde technieken, 
kavelruil)  

• bestemmingsverruiming  
in ruil voor natuur 

 
 
 



Wat is een robuust Natuurnetwerk? 

• gericht op een duurzaam water- en 
natuursysteem (NNB en KRW-doelen) 

• klimaatbestendig 
• verbinding tussen de grote natuurgebieden 

(Mastbos, Ulvenhoutse bos, Strijbeekse heide, 
Elsakker) 

• waarbij alle EVZ’s dus worden gerealiseerd en 
dwarsverbindingen worden toegevoegd 
(Ulvenhoutselaan, Strijbeekseweg) 

• dat NU realiseerbaar is!  



Wat nu: 

• procedure bestemmingsplan 

• komende weken consultatiefase 

• vragen, op/aanmerkingen, maar met 
streven naar consensus 

 

 





Wat nu: 

• gronden beschikbaar (administratief nog 
afwerken) 

• NatuurNetwerk kan gerealiseerd worden 

• vrijstromende Mark kan gerealiseerd 
worden 

• recreatie en landbouw  

 

 



Wat nu: 

• traject bestemmingsplan en traject 
waterwet 

• nadere uitwerking: welke natuur komt 
waar 

• eenheid in landschapsbeeld 

• aanpassing A58 

• meedenken: ………………………. 

 

 



Samenhangende kijk op het Markdal 
  

(integrale visie op het Markdal)  
 

 

Hoe kunnen wij gezamenlijk en individueel  

zodanig met het Markdal omgaan  

dat wij ook werkelijk die richting opgaan 

die wij voor ogen hebben? 

Een duurzamer en vitaler Markdal 



Huishoudelijke mededelingen 

• Voor vragen en opmerkingen:  
 informatietafels in de zaal 

leden van de vereniging, medewerkers gemeenten en waterschap en 
leden platform A58 

briefje in brievenbussen in de zaal 
 wij nemen contact met u op 

 informatie op onze (vernieuwde) website 
 www.verenigingmarkdal.nl 

mail ons of bel ons  
 info@verenigingmarkdal.nl  

06 – 40007219 (vereniging) / 06 – 14794939 (stichting) 

meedenken: informatie en overzicht werkgroepen bij 
centraal vragenpunt (bar in de zaal) 
 

http://www.verenigingmarkdal.nl/
mailto:info@verenigingmarkdal.nl

