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Nieuwsbrief

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het  
Integraal Gebiedsprogramma (IGP) Laarakkerse 
Waterleiding. In deze brief vindt u informatie 
over een gezamenlijk initiatief van gemeente 
Cuijk, Waterschap Aa en Maas en Provincie 
Noord-Brabant om reconstructiedoelen in  
het gebied tussen de landgoederen en de 
Maasheggen te stimuleren. Natuur, verkaveling 
en waterpeil zijn onderwerpen die aan bod ko-
men. Agrarische Natuurvereniging Raamvallei, 
ZLTO en de Dassenwerkgroep Brabant zijn actief 
betrokken bij het project.

U ontvangt deze brief omdat u binnen het  
projectgebied woont, en u een belangrijke  
bijdrage kunt leveren en kunt profiteren van  
ontwikkelingen! De nieuwsbrief verschijnt  
enkele malen om u op de hoogte te houden  
van de voortgang van het project.

IGP Laarakkerse Waterleiding: 
“nieuw perspectief”



Integrale aanpak

Dick Blokland, wethouder gemeente Cuijk

Bij initiatieven zoals IGP Laarakkerse Waterleiding zijn een integrale aanpak en een 
heldere samenwerkingsstructuur essentieel voor het slagen van het project.  
Provincie, waterschap en gemeente moeten gezamelijk optrekken. Verder is het  
van groot belang dat er een goede samenwerking wordt gerealiseerd met de  
belangenbehartigers in het gebied en dat er een open en constructieve  
communicatie wordt onderhouden met de bewoners en grondeigenaren. Zij zijn 
tenslotte mede belanghebbenden.

Projectgebied IGP Laarakkerse Waterleiding

Om welke doelstellingen gaat het?

U als bewoner van het gebied weet dat er al  
enige tijd discussie is over doelstellingen in het 
gebied. Dassencorridor, waterberging, verbete-
ren verkaveling, ecologische verbindingszone, 
natuurcompensatie. Er zijn al heel wat plannen 
ontwikkeld. 
Via dit IGP Laarakkerse Waterleiding proberen 
we het volgende te combineren:
•  Verbetering van de agrarische (verkaveling) 

structuur
•  Aanleg van een ecologische verbindingszone 

langs de Laarakkerse Waterleiding

• Aanplant van landschapselementen 
•  Zorgen voor 5.000 m3 waterberging

Belangrijk is dat na het uitvoeren van alle  
maatregelen er voor onder andere de das,  
salamander en vogels een noodzakelijke  
verbindingszone ontstaat tussen grotere leef-
gebieden (Maasheggen, via Zevenhutten naar 
de landgoederen Ossenbroek en Tongelaar).



Kernbegrip bij de uitvoering is vrijwilligheid:
•  Verbeteren van de verkaveling door vrijwillige 

kavelruil. De kosten voor notaris, kadaster en 
kavelaanvaardingswerkzaamheden neemt het 
project voor haar rekening.

•  Vrijwillige aankoop van gronden. Indien u 
grond wenst te verkopen, zijn er via dit project 
mogelijkheden.

•  Als grondeigenaar kunt u op vrijwillige basis  
landschappelijke elementen aanleggen.  
Dit kan variëren van het aanleggen van  
eenvoudige grasstroken tot het aanleggen van 
houtwallen, singels en/of hagen. Plan- en  
aanlegkosten worden vergoed en geld voor 
het langdurig onderhouden (25 jaar) van de 

landschappelijke beplantingen is beschikbaar.  
U kunt zelf het onderhoud ter hand nemen of 
hiervoor iemand inschakelen. U krijgt onder-
steuning bij de subsidie-aanvraag voor een 
landschapselement.

Kortom: u beslist mee of de genoemde doelstel-
lingen worden ingevuld.
Met uw wensen en ideeën levert u een belangrij-
ke bijdrage aan de toekomstige inrichting van het 
projectgebied. Is uw interesse gewekt? In deze 
nieuwsbrief vindt u een overzicht van activiteiten 
die gaan plaatsvinden en wordt ingegaan op wat 
u verder kunt doen.

Wat betekent het project voor u?



Informatiebijeenkomst 

Naast deze nieuwsbrief met algemene informatie wordt een informatiebijeenkomst gehouden op 11 maart 2010   
in zaal ‘De Posthoorn‘, Kerkstraat 6 in Haps. De bijeenkomst start om 20.15 uur. Tijdens de bijeenkomst wordt u verder 
op de hoogte gebracht over het project en heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen.  
Alle partijen die bij de uitvoering betrokken zijn, informeren u op deze avond. U bent van harte welkom!

Meer en mooiere natuur,  
verdrogingsbestrijding, water-
kwaliteit en waterberging: dat 
zijn de thema’s die spelen in het 
gebied rond de Laarakkerse  
Waterleiding. We hebben hier 
gezamenlijk al mijlpalen  

bereikt. Zo is de waterkwaliteit verbeterd door de 
aanleg van de zand filter op de rioolwaterzuive-
ring in Haps. We hebben de verdroging aange-
pakt en ‘nieuwe natuur aangelegd’. Nu gaan we 
onderzoeken hoe we verder gaan. 

Zo willen we de ecologische verbindingszone 
(EVZ), de natte natuurstrook waar planten en  
dieren zich langs kunnen verplaatsen, uitbreiden. 
En met het oog op mogelijke klimaatverandering, 
onderzoeken we hoe we overtollig water tijdelijk  
kunnen opvangen zodat er geen wateroverlast 

Jan Keijzers, 

Dagelijks Bestuurslid van Waterschap Aa en Maas

ontstaat. We kijken ook naar mogelijkheden om 
de verdrogingsbestrijding van de landgoederen 
robuuster te maken. 

Verschillende doelen komen samen in het project 
IGP Laarakkerse Waterleiding. Samen gaan we er 
werk van maken. Door de natuurstrook langs de 
Laarakkerse Waterleiding verder uit te breiden, 
verbinden we de leefgebieden voor struweelvo-
gels, kamsalamanders en modderkruipers. Met 
het inrichten van een dassen corridor geven we 
ook dit bijzondere zoogdier een betere kans. Het 
aanplanten van haagstruwelen maakt het land-
schap aantrekkelijker voor  
zowel mens als dier. Het IGP biedt nu goede kan-
sen om verder te werken aan een mooi, duur-
zaam en ook economisch vitaal gebied. Waar de 
inwoners, de landbouw, de recreant en de natuur 
baat bij hebben.



Hoe gaan we u benaderen?

Natuurlijk zijn het allemaal mooie plannen, 
maar hoe gaan we dit eindbeeld bereiken? Hoe 
willen we kansen benutten? Door in gesprek te 
gaan met u als grondeigenaar en te zoeken naar 
uw wensen en ideeën. Zodat wij met deze  
ideeën voor u aan de slag kunnen gaan en  
daarmee tegelijkertijd overheidsdoelen kunnen 
realiseren.
 
Na de informatieavond zullen er zogenaamde 
huiskamergesprekken plaatsvinden. Een groot 
aantal grondeigenaren ontvangt een persoon-
lijke uitnodiging. Agrarische Natuurvereniging 
Raamvallei en Kadaster zullen in ieder geval 

deelnemen aan de gesprekken en al haar kennis 
inzetten om tot een zo optimaal mogelijk plan te 
komen. Ook wanneer u dus nog geen concreet 
idee heeft of dat het project iets voor u kan  
betekenen kan dit gesprek veel nut hebben. 

Heeft u vragen, wensen, ideeën, belangstelling 
in kavelruil of natuurontwikkeling?  
Maak dan uw idee of wens zelf kenbaar bij het 
secretariaat van de werkgroep Marc Klieverik 
(tel.: 013 5950415 of m.j.m.klieverik@minlnv.nl). 
Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met een 
vertegenwoordiger van de werkgroep.

Het inrichten van ons eigen landschap, op de manier zoals we dat zelf willen staat 
wat ANV-Raamvallei betreft voorop. Met betrokken grondeigenaren natuur en land-
schap ontwikkelen die past in de bedrijfvoering en waar een reële vergoeding voor 
staat. Dat is in het project IGP Laarakkers Waterleiding de basis. Met deze bagage 
gaat onze vereniging op pad namens de grondeigenaren en grondgebruikers.  
Samen met u kijken we naar de mogelijkheden die natuur en landschap kunnen  
bieden.

Gerald Willemsen
ANV-Raamvallei 

Ons landschap
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uitgave van de werkgroep 
Laarakkerse Waterleiding. 

Secretariaat
Dienst Landelijk Gebied
Postbus 1180
5004 BD Tilburg
Tel: 013 - 595 0595
Fax: 013 - 595 0500

Oplage 
450 exemplaren

Tekst
Dienst Landelijk Gebied

Vormgeving
Dienst Landelijk Gebied

Opmaak 
Gewoon Kuus

Drukwerk
Drukkerij DekoVerdivas BV

Fotografie/illustraties 
Foto’s:  
Dassenwerkgroep Brabant, 
Waterschap Aa en Maas,  
ANV-Raamvallei.
Kaart:  
Dienst landelijk Gebied

Samenstelling Werkgroep

Overzicht van leden werkgroep: 
Luc Arts  ZLTO (06-29220309)
Peter Broekmans   Gemeente Cuijk (0485-396676)
Rob Christiaans   Dienst Landelijk Gebied (013-5950663)
Marc Klieverik  Dienst Landelijk Gebied (013-5950415)
Mario Graat  Provincie Noord-Brabant (073-681 2637)
Esther van Laarhoven  Waterschap Aa en Maas (073-6156652)
Joost Rooijakkers  Waterschap Aa en Maas (0485-396331)
Gerald Willemsen  ANV-Raamvallei (0486-432066)
Willy Thijssen  Dassenwerkgroep Brabant (0485-316056 )

Raamvallei
Agrarische Natuur Vereniging


