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InIsr!isg:

Plet deze brochure r,lillen uiJ U inflormatie verschaffen over ir,,

"",an het qebi ed Spinsterberg en tevens over de bedreiging var,
qebled door de plannen die men ervoor heeft.
l-let betreft eBn Lraardevol natuurqebied in da Brabantse Kempr;.
grootte uan 147 ha. en gelegen in de gemeenl.e Leeflde.

' f n het zuideli jk deel (gO h". ) uril men een golf baan aanlBQe,:rr-
plannen hiervoor zijn reeds uitger,lerkt en de gErneente LeaíïÍj1, ,,)i
ontuerp bestemmingsplan onder de naam Spinsterberg over en:i"r;r: i.i,,;
ter inzege Ieggen.
In ds biJlage zi jn een aantal persberichten opgenomEn Dm U t, ii,;:,i'*
meren over deze zaak die in I9B2 aI in het nieuuis kuam.

Plannen voor een golfbaan in he'," gebied SpÍnsterberg zijn rJu; , i, :tr

in strijd met;
. het voor Spinsterberg vigerende bestemmingsplan uit 1. !r I . I i i

spreakt van [natuurgebied-bosgebied-heidegebied[.

. het structuurplan van de Agglomeratie Iindhcven uit "ri:1.'', ir:-f<i
van Ben tfbosgebiad-natuurgebiodrr.

. het streekplan geeft de aanduidingtrbosgebied met naturj:i":i;',iriijr!.

. het Structuurschema Natuur- en Landschapsbouu uit l-qEir li i,ii
het qebied aan aIs trgrote eenheid natuurgebiedrr.

Het is bijna onqeloofliJk dat ean gemeente een plan r^ri1 uiLi;i i:,'i.;i iit
een gebied LJaarvoor bovengenoemde bepalingen gelden.
Uanneer zoln plan doorgaat zou dat betekenen dat u,Ber een bs; l.;:rLtt'i jir
natuurgebied uordt opgeofferd. Hieruit zou je minachting iiLu-,:r;,;',

concluderen om reeds toegekende uaarden, uant ock andere beliiirrri iir*
beschermde natuurgebieden kan een dergeli jk lot tief f en. [n ii;,1. j rr

een land L,aar natuur schaars is.
Er ziJn de laatste jaren gegevens over het gebied varzangiLi

r,raaruit blijkt dat de Iandschappelijke, crnithologische, en \.i. t.i:.1-,:i,ie-

kundige uaarden van het gebieC hoog zijn.
Uanneer "de gerneente Leende het ontuerp bestemminEsplan SpiriLrï iirir.r."rl

,l ter lnzage 1e§t hopen Lrij vele Brabantse uerkgroepen en indiuj rjLrr;i.en

petsonen bezuraar zullen aantekenen.
Bescherming van onzB natuurgebieden voor nu en voor later ur;ir;i,1.

Ur.r aandacht.
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t-igging:

llet gebied Spinsterberg sf Spj.nsterbergen i.s gelegen ten Líesjjr.í;
uan Leende, aan de noord-zijde uan de r.rag Ualkeneuaard - Lcsn.,ii:,,
Dit natuurgebied uordt doar 3 belangriJke natuurgebieden oixei-:i;:iil
t.Lt. het landgoed valkenhorst (eigendom stichting het Noori
Brabants Landschap), aan de zuidzi jde de bosuacht,eri j het L.r.ii;;.rÍÈp-"
bos (Staatsbosbeheer) en aan de noordzijde cle Grccte Heirja {,.1r,--
meente Heeze).
Deze gebieden tesamen v0rmen
uordt :ioor:
clroge heide
natte heide
v enn en

stui fzan dgebi eden

naal dboss en

I oofboss en

BBn uitgestrekt gebieC jat grk*rrrrr.l:t

Aan ds uestrand van het gebied liggen traardevolle viskur:ek,:j juir:'S
En het beekdal van de longelreep rnet heekbegeleidende bosseri en
I andbouugebi eden.
UiÈ bovenstaande bIiikt overduideli jk det Spinsterberg een gu-i: i rrl
ls uat deer uitmaakt van een nog typisch Kemoisch groo;
gevariËeerd natuurgebied.
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De Jlan t gng:og!-*_Ir!_gg!igÈ'

Eet gebieci Spinsterberg bestaat voor een d.eeI uit heid.e en jonge &.n::!ii;r..i.
vant d.ennen.

Ïn 19?6 werd. tlit hele gebied. getroffen d.oor een bosbrand. Yan de ioen .:;i.;;r;:;1.:e
naald'bossen bleef niets ovoro Bet zuid.elijke d.ee1 werd. later opnieulv iii:,;:il .-,1 :.)i,.

met naald.hout. Erke1e d.el-en en rand.en werden opgevuld. met Berken, het no,-.:,r;riiji.,e
deel bleef open al-s heid.egebied..

De hei.d.e kunnen we verd.elen in: d.roge heid.e, natte heide, vennen en C.e] :-ir i:_rl

stuifzarrd..
In 1981 en 1982 werd.en de vennen 6n d.irectB omgeving ond.erzocht. Tota:.l ,i;:r:;n
hier I vennen en enige laagtee v/aar{ran 3 vemnen zijn gelegen binnen d.e liili.ir,i.:}:.*
zing van het trbesten'qingsplan spinsterberg" (Gorfbanencoinplex).
.e vennen zijn verschillen in g::i:c;t,.;, d,e plantengroei in de voÍirlerr kcri:l:s+l;rl.
': t. elkaar ovexeenT Eet bi jzond.ere van d,it gebied ls d.at hj-er sterke irai,;tir.r.,:c1,...

.:chil1en liggen waardoor interessante overgarrgssituaties zi jn ontste,;,;:, i,ir.--,., í
h e i d.e-nat te h e1 d.e-y€Do sve ?b e gro ei lng-ven )

Het ie een vennencomplex wat zeer,waard.evol is voor d.e Srabantse Kemp,:,li,..,.:....: ,

land.schappellik aLs vegetatiel,cund.ig omd.at hier nog een aantal helangri .j;,r
plantensoorten (kensoorten) voorkomon.
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l::ge:h-yel-lei ee!*g'

Voor wat betreft d.e vogels van Spinsterbarg kunnen we d,eàe in twee grc(:p€:1

verd.elen: a. d.e broed.vogels (vogels welke sterk gei:onden zijn aai: d.it Eebiei)
b. d.e niet-broed.vogols ( vogels d.ie op d.oortrek zi.in in voor- €:.r iL.r-,

jaar en vogels d.Íe hier over",vlnteren)

Daartraast heeft het gebied. Spinsterberg een belangrijke functie a1s fou:.agËë.--
plaats ('roed.selplaats) voor vogels uit de orogeving zoals Land.goed. Valkenho::rt
en'het Leend.orbos. (b.v. roofvogels)

0nd.erstaa.nd.e lijst geeft een beel-d. van d.e broed.vogels (tr) en d.e broed.vogcls
van d.e aangrenzsnde bossen (2.).
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Ilgj:lf§§Ioeg1g van hg! eeblel:

In onderstaande f.ijst zljn d.e niet-broedvogels opgenomen. Doze zi.jn ooli
' belangrijk ontLat veel soorten het gebled. tijd.ens voorjaar en najaar enof

winter passeren of hÍer langere tljtl verblijven.
líet na"ne in d.s winterporiod.e kunnen een aantal soorten langciurlg aanweziE; zijn.
Àls voed.solgebied. en ook a1s nrstgebied. is Spinstorberg voor onderstaania
soorten belangrijk.
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Tafeleenè

Krakeeend

Slobeentl

SruLne kiekentl.lef
BLaure ldekendlef
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: ë§-UmBnten tegen de aanl eq van eBn qol f baani ____ _ 
=.;-___ ___;_- i; 

= _;-__

i :f gebÍed is van grote landschappelijka uiaarde
:t1b gebied is van grotB vogelkuntjige uaarde
i ;h t3abied bevat heide en uannen uelke vegetatiekundig
,. ;r,§f deUol zi jn
de lunctiB van het gebied tro.vo de omli.ggende gebieden is alsi
fourageergebied van grote uaarde

'.',Je plannen voor een gorfbaan zi jn duideri jt< in srr,ri jd me.L:
. het voor Spinsterberg vigerende bestemmingsolan uit j.g?0,

dit spreekt van ttnatuurgebied-bosgebied-heidegebj.ed'r

" het structuurplan van de aggtomeretie Eindhoven uit 1gg?
spreekt van trbosgebied-natuurgebiedn

. het streekplan geeft de aanduiding Itbosgebled met natuuruaarij,:í!

. het Structuurscherna Natuur- en LanrJschapsbehouC uit 1gg4
r,lijst het gebied aan als ttgrote eenheicj natuurgebieirt

Een eventueer ontuerp bestemmingspr an vocr hor gebied a1;: 61o-.i f*
f'r,an. zar in strijd zijn met bovengenoernde beparingen.

l. uoor de aanleg van de gorfbaan zal noodzakelijk zijn:
. egaliseran van het terrein
. ophoging uan het terrein met biJv. teelaarrJs
o Qtote delen moeten met gras ucrden ingozaaid
. bemesting van het gebied omdat deze bodem'te voecisel*rrn is
. kunstmatige regeninstallaties
. enigB bebouuling Bn ontsluiting uan gemotorÍseerci verkeer

2. Effecten van een golfbaan:
o voedselvarrijking van de bocjem

. beinvloeding op de plantengroei van de heide en de vennan

. aantas.ting van het oorspronkerijke iandschap

. door permanent gebruik zal de rust in het gebied uorden
verstooxd, dit heeft invloed op de aanuezige broedvcgei-s ar:
ni et - bro edvog eI s

tq.
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9rerysrssl§ies

Commentaar op het concept- onturerp vat'l het bestemminrysplan
Spinsterberg, uitgave B.lvl.F. en U.N.[Y1. 1985 (nr. Le.Ii3/u.2ili:ir] $

Ben schriftelijke reactie aan de gemeente Leende.

Gemeente Leende, concept ontr,lerp bestemmingsplan SpinsteïL;:5',-.u
samenstelling Planologisch Adviesbureau Ueen. I984.

- ieEevens betreffende de ornithologische uaarde van branduli.i., ,;:
heidecomplex met uennen bij Jagershorst, samenstellirrq
J. v. Dooren 1984.

Notitie: commentaar inzake de milieu-effecten van eet'i goif 1,.-.,,-

lokatie Spinsterberg, samenstelli.ng P.UoIff.

Spinsterbergen, Uennen en Uegetatie, samenstelling J.vnKetir,)i .i:,.,-i,
uitg. P.U.G. de Kempen fi!r 8206. (intern rapport)

Vennen in het kaalkapgebied rond Ualkenhorst (Spinsterberq),
samenstelling. J.v.Kessel, p.U.G. da Kempen 1982.

Uogels van brandvlakte en helde bij Valkenhorst, samenstel-l i;r,.
T.Heijnenr l98l, U.U.G. de Kempen. (intern rapport)

Darrkwoord.:

Een woord. van dank aan Louw van Kemenade, Hugo'rïijnen, trVim Jacobs e:i

Eilwin van,'de $Ierf voor hun bereid.wlllige med.ewerking aan het vogeioi-r{i$.r,.!,.{.}iJri

in L985.
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