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Inleiding
Camping Bruinsbergen is een kleine familiecamping, welke landelijk is gelegen in de
ecologische hoofdstructuur. Het gehele terrein van camping Bruinsbergen is onder te
verdelen in bebouwd terrein, parkeerterrein, recreatieterrein.
Voorliggend bedrijfsnatuurplan betreft méér dan de voor het recreatiebedrijf benodigde
percelen, ook de in particulier bezit zijnde percelen worden hierin opgenomen.
In dit rapport zijn in overleg met de provincie Noord-Brabant en Brabantslandschap de
herstructureringsvoorstellen uit het rapport van Oranjewoud verwerkt. Er zijn inrichtingsen onderhoudsmaatregelen opgenomen, welke zijn gericht om te komen tot bescherming en
uitbreiding van de bestaande natuurwaarden.

 Aanleiding:
Camping Bruinsbergen is bezig met een algemene kwaliteitsinhaalslag en heeft dit vertaald
in het ondernemingsplan “boomhut”. De ligging van camping Bruinsbergen in een kwetsbaar
natuurgebied, maakt het noodzakelijk dat er een goed en op deze bijzondere situatie
afgestemd natuurplan wordt opgesteld.
Ook is er door de provincie Noord-Brabant een onderzoek uitgevoerd naar de ligging van
recreatiebedrijven in de ecologische hoofdstructuur en er zijn verbetervoorstellen
opgesteld voor een goede inpassing van camping Bruinsbergen.
Bevindingen Oranjewoud
Substantiële natuurwinst
Verplaatsing van Bruinsbergen is gegeven de huidige extensieve en groene inrichting voor het behalen van
substantiële natuurwinst nu niet noodzakelijk.
Scenario en oplossingen
Het optimale scenario en tevens één van de next best scenario’s voor Bruinsbergen bestaat uit het handhaven
van de huidige extensieve en groene inrichting van het gehele terrein. In dit beeld past eventueel de
gewenste, beperkte uitbreiding, mits deze samengaat met een kwaliteitslag. Deze ontwikkeling heeft niet
alleen betrekking op hoogwaardige en grotere standplaatsen met minder bij- en aanbouwsels en een
versterking van het groen aan de zuidoostkant (ter plaatse van kleinveeweide en toeristisch veld). Optimaal is
ook dat het dassenleefgebied afgesloten wordt middels een goed hekwerk en dat het bedrijf, net als thans
wordt gedaan, geen ruchtbaarheid geeft aan de aanwezigheid van de dassen. De westelijke gelegen vijver, die
ooit op eigen grond ontwikkeld is, blijft in een optimaal scenario fungeren als bliksemafleider en
natuurversterkend element waarbij het gebruik extensief blijft.
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 Doel:
Het doel van dit plan is om te komen tot concrete voorstellen voor de bescherming van
bestaande landschapswaarden en de ontwikkeling hiervan. Dit doel is te bereiken door het
handhaven van de huidige groene inrichting van het gehele terrein en een versterking van
het groen aan de zuidoostkant (ter plaatse van kleinveeweide en toeristisch veld).
Verder heeft dit plan als doel om verkeersbewegingen op het terrein tot een minimum te
beperken.
Daarnaast is een doel van dit natuurplan om derden te informeren en te motiveren een
bijdrage te leveren aan onze doelstellingen. Dit alles moet er voor zorgen dat investeringen
en inspanningen van zowel ons als anderen, zoveel mogelijk gericht kunnen worden op het
behalen van de omschreven doelstellingen op korte en langere termijn. Het plan moet zeker
ook dienen als communicatiemiddel voor derden.

 Opzet en inhoud:
1) Algemene gegevens…………………………………………………… blz. 4 t/m 6
1.1) Omgeving……………………………………………………………………. blz. 7
1.2) Bodem, geografie en waterhuishouding……………… blz. 8 t/m 10
1.4) Natuurgebiedplan en landschapswaarden…………… blz. 11 t/m 16
1.5) Cultuurhistorische waardenkaart. ………………………. blz. 17
2) Uitgangspunten, wensen en ideeën………………………. blz. 18 t/m 19
2.1) Uitwerking perceel N2……………………………………………. blz. 20 t/m 25
2.2) Uitwerking perceel N4…………………………………………… blz. 26 t/m 30
2.3) Uitwerking perceel N5…………………………………………… blz. 30 t/m 32
2.4) Uitwerking perceel N6…………………………………………… blz. 32 t/m 36
3) Communicatie………………………………………………………………. blz. 37
4) Samenvatting, conclusie en slotwoord………………… blz. 38
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1) Algemene gegevens

Bedrijfsgegevens.
 Eigendomssituatie en rechtsvorm
Camping Bruinsbergen een vennootschap onder firma, V.O.F. waarbij de volgende
natuurlijke personen en/of rechtspersonen onder gemeenschappelijke naam het
recreatiebedrijf uitoefenen.
Tonnie Hendriks-Dorussen
Driehuizerweg 17
5375 JB Reek
tel: 0486-473366
E-mail: info@bruinsbergen.nl

en

Hanneke Hendriks
Molenstraat 38
5411 EG Zeeland
tel: 0486-450989
E-mail: info@bruinsbergen.nl

 Algemene gegevens:
Adres gegevens, Camping Bruinsbergen
Driehuizerweg 17
5375 JB Reek (Grave)

 Type bedrijf:
(toekomstig beeld)
Familiecamping bestaande uit,

1 bedrijfswoning.
1 Kantine en groepsaccomodatie.
59 standplaatsen voor vaste verblijfseenheden.
25 toeristische staanplaatsen.
6 zomerhuisjes
2 groepsaccommodaties

1.1) Ligging bedrijf:
Camping Bruinsbergen ligt in de provincie Noord-Brabant, in de gemeente Grave.
Bruinsbergen ligt in het buitengebied ten zuidwesten van de gemeente Grave, aan de rand
van de Reekse bossen. Het bedrijf ligt aan de rand van een bestaand natuurgebied, een
natuurparel van de ecologische hoofdstructuur de “Reeksche Bergen”.
Camping Bruinsbergen is opgesloten tussen enerzijds een groot militair complex en aan de
andere zijde een intensief agrarisch gemengd bedrijf.
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Camping Bruinsbergen is een extensief ingerichte camping met veel groen, een
kenmerkende landschapswaarde op het bedrijf is de reliëfrijke bodem.
De totale omvang van het bedrijf, inclusief in eigendom aangrenzende percelen is 10
hectare, 9 are en 85 centiare. De kadastrale percelen Grave N4 en Grave N6 hebben een
recreatiebestemming, Grave N5 is bos en heeft een natuurbestemming en Grave N2 heeft
een landbouwbestemming. Camping Bruinsbergen ligt 2 kilometer van de provinciale
gebiedsontsluitingsweg N324, de weg tussen Grave en Oss. Het bedrijf is alleen
bereikbaar vanaf de Busweg in Grave door het volgen van een 400 m lange onverharde weg
(gedeeltelijk publiek, gedeeltelijk privaat openbare weg).
Met het openbaar vervoer is de camping niet rechtstreeks bereikbaar.
Ligging Camping Bruinsbergen

Luchtfoto 2006, Camping Bruinsbergen

Bruinsbergen
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De percelen ten behoeve van het bedrijf N4, N6 en de aansluitende percelen.
(met een rode stippenlijn op de luchtfoto aangeduid)
De kadastraal aangeduide percelen Grave N4 en N6 zijn recreatieterreinen die gebruikt
worden door het recreatiebedrijf camping Bruinsbergen.
De kadastraal aangeduide percelen Grave N2 en N5 zijn percelen in particulier eigendom
van de eigenaren van camping Bruinsbergen die gelijktijdig betrokken worden in het
bedrijfsnatuurplan.
Perceel N5 is een natuurterrein en N2 staat geregistreerd als een akkerbouwterrein.
Duidelijk waarneembaar is dat camping Bruinsbergen voornamelijk wordt omsloten, (voor
ongeveer 75 %) door enerzijds het militaire opslagterrein en aan de andere zijde een
agrarisch bedrijf.
Luchtfoto 2006 met kadastrale grenzen.
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1.2) Omgeving.
Aanliggende percelen.

Grave 10

Grave 09

Aan de noordwest zijde grenst camping Bruinsbergen aan een defensieterrein, de
kadastrale aanduiding van dit perceel is Schaijk F 1055. Het terrein is een militair
opslagterrein, hier zijn spullen opgeslagen ten behoeve van de vierdaagse van Nijmegen en
collectiestukken van het Nederlands legermuseum. Op de luchtfoto zijn duidelijk de
opslagloodsen te onderscheiden. Het defensieterrein is ter beveiliging in het geheel
omsloten door een, enkele meters hoog hekwerk.
Aan de zuidzijde van perceel N2 bevindt zich een gasdrukstation op het kadastrale perceel
Grave N1 en aan de overkant van de openbare weg bevindt zich een akkerbouwterrein
aangeduid als Schaijk F 1086.
Tussen Grave N2 (akkerbouwterrein) en Grave N4 (recreatieterrein) bevindt zich Grave
N3, een natuurterrein in eigendom van stichting het Noordbrabants landschap.
Aan de zuidoost zijde wordt de camping omsloten door een akkerbouwgebied (Grave N7 en
N9) in eigendom van de heer Maassen. De heer Maassen beheert deze gebieden intensief
ten behoeve van zijn agrarisch bedrijf.
Aan de noordoost zijde grenst camping Bruinsbergen aan een voor het publiek opengesteld
natuurterrein Grave N10, in eigendom van stichting het Noordbrabants landschap en een
natuurterrein Grave N8 in eigendom van staatsbosbeheer.
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1.3) Bodem, geografie en Waterhuishouding.
Door de natte weersomstandigheden voor en tijdens dit onderzoek, is het boren van een
gat meegevallen. Vaak is het door de droogte niet mogelijk om de grond, middels het boren
met een grondboor zo mooi aan de oppervlakte te krijgen. Boorgat perceel N4.
Een totaal beeld van de boring waarbij
meteen opvalt de verkleuring, van donkere
toplaag van humusrijke zanderige grond
naar het oude dekzand. Opvallend is de
verkleuring van donker naar lichter en
daarna weer iets donkerder, een
duidelijke rode bruine laag en daarna geel.

De bovenste toplaag is duidelijk het donkerste
van kleur en waarschijnlijk ontstaan door
afgestorven plantenmateriaal en gering
bemesting met potstalmest vanaf de vorige
eeuw. De humus is door bodemorganismen door
de bovenste decimeters van de grond gemengd.
Deze bovengrond (A-horizont) kreeg hierdoor
een steeds donkerder kleur. De dikte van de
humusrijkere laag is 30cm

De volgende, duidelijk te onderscheiden laag
is veel lichter bruin van kleur en ook
zanderig. De laag heeft een dikte van
ongeveer 40 cm. In de loop van de tijd kwam
een natuurlijk verzuringproces op gang,
waardoor een deel van de humus oplosbaar
werd en met het infiltrerende regenwater de
grond inspoelde. Op deze manier ontstond
een (rood) bruin kleurige uitspoelinglaag (Elaag).
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Hierna is er weer een donkerdere
rood/bruine laag te onderscheiden van
ongeveer 30 cm zand met een duidelijke
roodkleurige uitloop. De humuszuren en
meegevoerde ijzer- en
aluminiumverbindingen zijn op 100 tot 110
cm onder het maaiveld neergeslagen
rondom en tussen de dekzandkorrels,
waardoor deze inspoelinglaag (B-laag) is
ontstaan. De roodkleurige uitloop is het
best te omschrijven als roestkleurig.

Na de roestkleurige laag is het oude dekzand te
herkennen, het is geel/licht bruin van kleur en
duidelijk zand. De onderlaag begint op ongeveer
op 110 cm onder het maaiveld, na één goede haal
met de boor zit ik op 120 cm onder het maaiveld.
Na het checken van diverse internetsite’s kom ik
tot de conclusie dat we hier spreken over
podzolgrond en specifieker door de rood bruine
verkleuring haarpodzolgrond.

Camping Bruinsbergen kent de hieronder
omschreven opbouw, de formatie van
Boxtel (Cromerien t/m Holoceen) met het
laagpakket van Kootwijk kenmerkend om
zijn stuifzandafzettingen
Boring, B45F0163
Lagen en Afzettingsmilieu.
Formatie van Boxtel, overig.
Formatie van Beegden, fluviatiel.
Formatie van Oosterhout, marien.

Bron http://regisloket.nitg.tno.nl/rgs_map/index/html

9

Camping Bruinsbergen

Grondwaterstand, 1 x peilbuis ongeveer 250 m1 ten westen van camping Bruinsbergen, GHG = 1130 cm en
GLG = 1080 cm ten opzichte van NAP.

Door de extreem natte periode van de afgelopen tijd en de gemeten hoogte van de grondwaterstand in een op
het terrein aanwezige pompput (242 cm t.o.v. + 14.2 NAP), is het waarschijnlijk dat de GHG en de GLG op
dezelfde waarde uitkomen als de peilbuis die hierboven is weergegeven.

Zuid

Bruinsbergen

Actuele grondwaterstand
+11.98 NAP
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1.4) Natuurgebiedplan en landschapswaarden.

Natuurgebiedplan
De camping is gelegen binnen het “Natuurgebiedplan Oostelijk Maasvallei”, het
stroomgebied Halsche Beek en Hooge Raam.
Historische en actuele kenmerken en waarden
De Halsche Beek en Hooge Raam worden mede gevoed door ijzerhoudend kwelwater
afkomstig van de Peelhorst. Plaatselijk komen fraaie hoogteverschillen voor tussen het dal
van de Hooge Raam en de aangrenzende hoge dekzandrug. In bossen en houtwallen groeien
plaatselijk Gewone eikvaren en Gewone salomonszegel en in enkele slootkanten Slanke
sleutelbloem. De dalen en de aangrenzende hoger gelegen bosgebieden zijn leefgebied voor
onder andere Konijnen, de Vos en de Das. De Reeksche Heide en Bergen zijn beboste
stuifduinen en heidevelden. In de bossen komen naast konijnen, de Vos en de Das vogels
voor als Zwarte specht, Sperwer en Boomleeuwerik.
Jaar
1850

Ontwikkeling van het landschap, 1850 tot heden rond Bruinsbergen.
Rond 1850 zijn er veel zandkleurige percelen aan de zuidoostkant van Bruinsbergen en is er
maar weinig bos. Her en der verspreid zijn productiebossen aangelegd. Er is alleen een
patroon van ontginning en verkaveling te herkennen aan de noordzijde van Bruinsbergen, dit
heeft te maken met de voedselrijkheid van de natuurlijke bodem. Veel van deze percelen
zijn afgebakend met randbeplanting. De infrastructuur is nu nog zeer herkenbaar en er is
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maar weinig bebouwing. De Reeksche Bergen, ontstaan door de stuifzanden zijn al duidelijk
herkenbaar op de tekening van die tijd.
Het defensieterrein ten noordwesten van Bruinsbergen is al in gebruik door militairen.
(Grave is een vestingstad aan de maas en herbergde al vanaf zijn oprichting garnizoens,
bataljons en andere legereenheden). In 1850 was dit gebied al een militair oefenterrein en
gebruikte men de stuifduinen als kogelvangers.
Overzicht van oppervlakte heide in Nederland,bron www.mnp.nl

In tegenstelling tot de landelijke ontwikkeling is de groei van heidevegetatie duidelijk
toegenomen in de omgeving van Bruinsbergen, rond het jaartal 1900. Ook het aantal
bospercelen neemt in deze periode toe maar is in omvang nog niet zo groot als nu.
Verkaveling van akkerbouwgronden is overal herkenbaar terwijl het aantal bebouwingen
(hier en daar staan er iets meer schapenstallen) en de infrastructuur ongewijzigd zijn
gebleven ten opzichte van 1850. De loop van de Hooge raam en de Halsche loop is ook
ongewijzigd.
Jaar
1900
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Tegenwoordig is de heide geheel verdwenen en voornamelijk veranderd in bos. Veelal is het
bos aangeplant als productiebos voor de mijnbouw. De akkerbouwpercelen zijn opnieuw
verkaveld en groter geworden qua oppervlakte. De randbeplanting langs de verkavelde
percelen is geheel verdwenen. Op het voorheen als kogelvangers aangeduide terrein is een
militair complex verschenen met veel grote gebouwen en een eigen wegennetwerk.
De loop van de Hooge Raam en de Halsche loop is onveranderd ten opzichte van 1850.
Het aantal bebouwde percelen is vrijwel gelijk gebleven met die in het jaar 1900, wel is de
oppervlakte aan bebouwing uitgebreid, de schapenstallen zijn nu grote schuren en stallen.
Alles overziend is het duidelijk waarneembaar dat vooral de omgeving van Bruinsbergen
steeds veranderd en dat het terrein van Bruinsbergen vrijwel ongewijzigd is gebleven.
Natuur- en landschapsdoelstellingen
Gestreefd wordt naar de vorming van een aaneengesloten kleinschalig en divers landschap,
dat naast de dalen van de Hooge Raam en Halsche Beek, bestaat uit hoger gelegen
dekzandruggen in het gebied Tweede Halve Hof op Hal (gebied ±1 kilometer ten zuidwesten
van camping Bruinsbergen). Naast natuurlijke en deels meanderende beken zal het
toekomstige beekdallandschap overwegend bestaan uit vochtige tot natte, bloemen
soortenrijke graslanden. De graslanden worden omzoomd of afgewisseld met singels,
knotbomenrijen, bosjes, ruigten en struwelen. Het gebied Tweede Halve Hof op Hal zal
naast het smalle dal van de Halsche Beek, gaan bestaan uit droge natuurbossen
(Beuken/Eiken- en Berken/Eikenbos), bloemrijke graslanden en akkers, ruigten, struwelen
en heideveldjes. Om de diversiteit in de bossen te kunnen verhogen wordt een extensiever
beheer voorgesteld. De bosgebieden vormen in de toekomst één geheel met het
natuurreservaat in het beekdal van de Hooge Raam.
Natuurdoelstelling:
De camping is gelegen in het beekdal van de Hooge Raam. Dit beekdal vormt de verbinding
tussen het landgoed “Tweede Halve Hof op Hal” en het beekdal van de Graafsche Raam. De
natuurdoelstelling in het beekdal van de Hooge Raam bestaat voornamelijk uit bloemrijk
grasland, vochtig schraalland, moeras en braam of doornstruweel. Geologisch bestaat het
beekdal uit een dalvormige laagte. Ter hoogte van de camping bestaat de bodem uit een
dekzandrug (+/- oud bouwlanddek) richting het noorden overgaand in een lage landduin met
bijbehorende vlakten en laagten. Ten noorden van de camping ligt een defensieterrein. In
verleden is gesproken over het afstoten van het terrein door defensie. Hiervan is op dit
moment echter geen sprake meer. Het terrein zal in gebruik blijven bij defensie. De
camping is slechts gedeeltelijk gelegen in een natte natuurparel. De natuurontwikkeling in
de omgeving van de camping zal voornamelijk ter hand worden genomen door
natuurbeschermingsorganisatie Brabants Landschap, onze plannen zijn hierop afgestemd.
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Knelpunten:
In het grotere geheel vormt de camping een knelpunt in voornamelijk de oost/west
gerichte migratiezone langs de Hooge Raam. De noord/zuid gerichte verbinding wordt op
dit moment vooral bemoeilijkt door het defensieterrein, het migreren van dieren wordt
hier grotendeels belemmerd, de camping speelt hierbij een marginale rol. De ligging van de
camping maakt migratie langs de Hooge Raam niet onmogelijk, maar bemoeilijkt deze
wellicht. De voorgenomen inrichting van de camping kan bijdragen aan de verbetering van
de migratiemogelijkheden van in het bijzonder de das.
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De camping, noordelijk
Status EHS:
Natuurdoel:
Inrichting/beheer:
Landschap:
Verwerving:
Betrokken TBO:

De camping, zuidelijk
Status EHS:
Natuurdoel:
Inrichting/beheer:
Landschap:
Verwerving:
Betrokken TBO:

gedeelte (roze):
Bestaand bos- of natuurgebied
Bos met verhoogde natuurwaarde
Bos met verhoogde natuurwaarde
Subsidie beschikbaar voor aanwezige landschapselementen
Naast verwerving ook particulier natuurbeheer mogelijk
Brabants Landschap (BL) / Staatsbosbeheer (SBB)

deel (rood):
Reservaatsgebied
Bloemrijk grasland
(Half)natuurlijk grasland
Houtwal/Raster
Naast verwerving ook particulier natuurbeheer mogelijk
Brabants Landschap (BL) / Staatsbosbeheer (SBB)

De camping, strook langs bosrand (lichtblauw):
Status EHS:
Reservaatsgebied
Natuurdoel:
Braam/Doornstruweel
Inrichting/beheer:
Geen inrichtingssubsidie beschikbaar
Landschap:
Houtwal/Raster
Verwerving:
Naast verwerving ook particulier natuurbeheer mogelijk
Betrokken TBO:
Brabants Landschap (BL) / Staatsbosbeheer (SBB)

De camping, oostelijk
Status EHS:
Natuurdoel:
Inrichting/beheer:
Landschap:
Verwerving:
Betrokken TBO:

deel (groen):
Reservaatsgebied
Vochtig schraalland/Bloemrijk grasland
(Half)natuurlijk grasland/Veenmosrietland/Droog en Nat soortenrijk grasland
Houtsingel/Elzensingel/Knotbomenrij/Poel/Raster
Naast verwerving ook particulier natuurbeheer mogelijk
Brabants Landschap (BL) / Staatsbosbeheer (SBB)
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Bruinsbergen

Reliëf
Op boven en onderstaande kaarten is het reliëf ter plaatse van de camping en in de
omgeving weergegeven. Duidelijk is te zien dat de camping op een aardkundig bijzondere
locatie ligt. Er is sprake van een landduin op de overgang van laag (geel/groen) naar hoog
(rood/bruin). Dit reliëf is nog goed zichtbaar en daarom is het van belang aantasting
hiervan te voorkomen, en waar nodig te herstellen.
Ook op de historische atlas is het reliëf duidelijk aangegeven. Op de provinciale
cultuurhistorische waardenkaart is de gehele zandduin in de omgeving van Bruinsbergen
aangegeven als historisch groen.

Bruinsbergen
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1.5) Cultuurhistorische waardenkaart.
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2) Uitgangspunten, wensen en ideeën.
Uitgangspunt van voorliggend natuurbedrijfsplan is voornamelijk de aanwezige
natuurwaarden te beschermen en waar mogelijk extra natuur te creëren op eigen
grondgebied dat naadloos aansluit op de gebiedsnatuurplannen van de provincie.
Hierbij is het streven naar een zo volledig mogelijke opname van het bedrijf in het
landschap, zodat camping Bruinsbergen het migreren van dieren en planten extra
stimuleert. Verder willen we de positieve relatie tussen de recreant en de natuur in stand
houden.
Recent heeft de Gezondheidsraad onderzoek laten uitvoeren waaruit naar voren is
gekomen dat deze relatie inderdaad aanwezig is
.
Zo blijkt natuur:
• rustgevend te zijn, hetgeen van groot belang is voor een goede gezondheid
• te leiden tot meer sociale contacten
• aan kinderen ruimte te bieden om te spelen en hun motoriek en fantasie te
ontwikkelen
• aanleiding te geven tot bewegen, hetgeen zeer belangrijk is in onze westerse
samenleving
• een rol te spelen in zingevingsvraagstukken en nog veel meer.
Uitgangspunten natuur en omgeving.










Ontwikkeling van de natuur vindt plaats in aansluiting op de aanwezige
abiotische en biotische omstandigheden.
Er wordt gestreefd naar een zo volledig mogelijke opname van het bedrijf in
het landschap.
Bestaande migratiemogelijkheden voor dieren worden ten alle tijden
gewaarborgd en waar mogelijk uitgebreid.
De historische geografische lijn en het historisch groen worden nimmer
verstoord, aangetast of veranderd.
Bij her en inrichtingsplannen wordt ten alle tijden de natuur als belangrijke
factor meegewogen.
Bij het her - en aanplanten van groenvoorzieningen wordt uitsluitend gebruik
gemaakt van inheemse planten - en boomsoorten, indien voorhanden zijn deze
biologisch geteeld.
De aanwezige randbeplanting wordt in stand gehouden en waar mogelijk extra
versterkt.
Er wordt geen gif gebruikt voor de bestrijding van planten en dieren.

18

Camping Bruinsbergen






Langs wegen en paden mag geen staand dood hout aanwezig zijn. Hoofdwegen
en paden zijn veilig, overzichtelijk en goed toegankelijk.
De aanwezige randbeplanting wordt behouden en waar mogelijk extra
versterkt en er komen takkenrillen.
Parkeren van voertuigen gebeurt op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen.
Het onderhoud aan groenvoorzieningen gebeurt met een ecologische visie.
Materiaal dat gebruikt wordt voor het onderhoud gebruikt milieuvriendelijke
smeermiddelen.

Uitgangspunten ondernemer.





Het onderhoud van alle groenvoorzieningen dient met een ecologische visie
uitgevoerd te worden.
Het onderhoud van de aanwezige groenelementen dient niet arbeidsintensief
te zijn.
De aanwezige paden op de camping worden in stand gehouden en niet verhard.
Gasten moeten de omgeving als een natuurlijk bosrijk gebied blijven ervaren.

Wensen van de gasten.






Schaduw op het terrein is gewenst.
Enige privacy bij de stacaravans is gewenst.
De vijver blijft als visvijver bestaan.
Er blijft centraal een aparte ruimte voor speeltoestellen, het zwembad en
een recreatieveldje.
Het parkeren van een voertuig bij de stacaravan moet mogelijk blijven.
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2.1) Uitwerking perceel N2.
Status noordelijk gedeelte.
Status EHS:
Natuurdoel:
Inrichting/beheer:
Landschap:
Verwerving:
Betrokken TBO:

Reservaatsgebied
Braam/Doornstruweel
Geen inrichtingssubsidie beschikbaar
Houtwal/Raster
Naast verwerving ook particulier natuurbeheer mogelijk, landschapspakket
54, 58, 62, 64 en 65 (info DLG zuid)
Brabants Landschap (BL) / Staatsbosbeheer (SBB)

Huidige situatie.
Het gehele perceel N2, 3 hectare, 24 are en 20 centiare staat kadastraal aangeduid als
akkerbouwperceel.
Op een gedeelte van dit terrein 1,5 hectare, heeft rond het jaar 1960 een zandwinning
plaats gevonden en is er een vijver met beschoeiing aangelegd. Rondom de vijver is het
perceel aangeplant met voornamelijk eiken en enkele berkenbomen.
De vijver is een trekpleister voor de recreanten er wordt gevist en gewandeld. Het is in de
loop van de jaren een aantrekkelijk stukje natuur geworden.
Het zuidelijkste deel van Perceel N2, 1,5 hectare is al jaren in gebruik als weiland. Er lopen
het gehele jaar door, enkele paarden vanuit een naburige manege. Het weiland wordt
extensief bemest door een naburige agrariër.
De vijver.

Rapport Oranjewoud.
De westelijke gelegen vijver, die ooit op eigen grond ontwikkeld is, blijft in een optimaal scenario fungeren als
bliksemafleider en natuurversterkend element waarbij het gebruik extensief blijft.
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Gewenste situatie.
Volgens de dienst landelijk gebied zijn er de volgende natuurlandschappen wenselijk,
 54, Elzensingel.
 58, Knotbomen.
 62, Poel.
 64, Raster.
 65, Houtkade, Houtwal, Haag en Singel.

Een elzensingel bestaat in de oorspronkelijke situatie uit een tweetal rijen bomen en struiken, die worden
gescheiden door een permanent of tijdelijk watervoerend gegraven verdieping in het landschap. Dit kan een
sloot, een greppel of een wijk zijn en vroeger kwam deze situatie bijna altijd ook bij een beek voor. Dit is de
cultuurhistorisch gezien meest oorspronkelijke situatie, en is ook voor het waterbeheer een optimale situatie
zoals we hierna zullen zien. Op de overgang van bomen naar het agrarische perceel kwam in de tijd van
extensievere landbouw een mantel /zoomvegetatie voor. Het geheel werd eerder in een cyclus van 20-25 jaar
geheel afgezaagd en liep daarna weer opnieuw uit. Thans is op veel plaatsen niet veel meer overgebleven dan
één of twee, onvolledige rijen els, tot aan de stamvoeten intensief begraast door vee of zelfs zonder
afrastering, waardoor de elzen langzamerhand verdwijnen, de sloten worden ingelopen en hun natuurwaarde
totaal verliezen.
We willen dit gehele terrein aanpassen aan zijn omgeving en door herinrichting van in het
bijzonder het weiland een meerwaarde laten zijn voor de bestaande natuur en
landschapswaarden.
Door het herinrichten van het zuidelijkste deel (het gedeelte dat nu in gebruik is als
weiland), zullen de migratiemogelijkheden voor dieren worden verruimd en er ontstaan
nieuwe biotopen voor diverse dieren en planten.
Hoe? Er zal door de aanleg van een poel met natuurlijke oevers (1:5 tot 1:10) een
amfibieënbiotoop en een drinkwatervoorziening voor het wild worden gecreëerd. Door het
verwijderen van bestaand bos aan de oostzijde van de poel verdwijnt de nu duidelijke
verkavelde lijn tussen het bos en het akkerbouwperceel. Er ontstaat zo een meer
natuurlijke en glooiende overgang tussen schraal grasland en de bestaande bosrand.
Door het aanleggen van een grondwal rondom het gasdrukstation zal hinderlijk geluid
gereduceerd en als minder storend ervaren worden. Het hoogteverschil zal in breedte en
hoogte variëren en sluit aan op het huidige reliëf in de omgeving en biedt hierdoor een
logisch geheel. Het nieuwe hoogteverschil zal worden aangeplant met voornamelijk
meidoorn in combinatie met eiken, berken, lijsterbes, hazelaar, sleedoorn en vlier.
Langs de perceelgrens wordt nabij de oude sloot een driedubbele rij elzen aangeplant.
De nieuw aan te brengen beplantingen en voornamelijk de diversiteit aan soorten is een
meerwaarde voor insecten, zoogdieren, amfibieën, reptielen en vogels.
De schrale natuurlijke bodem zal begroeien met natuurlijke vegetatie, we zijn benieuwd
wat er zich in de toekomst ontwikkeld. Wellicht ontstaat door het verwijderen van de
onnatuurlijke bovenlaag er op den duur weer heide.
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Wat moet er gebeuren.
Om dit beeld te bereiken moet er het volgende (in volgorde van vermelding) gebeuren;
 Opzeggen huurcontract met naburige manege.
 Opruimen terrein, verwijderen veekerend raster en houten schuurtje.
 Afzetten 400 m2 bos aan de oostzijde van het perceel om de rechte, nu duidelijk
verkavelde lijn te onderbreken.
 Frezen van de te ontgraven, op te hogen en aan te planten gedeelten ± 3250 m2.
 Graven van een amfibieënpoel in een natuurlijke vorm van ten hoogste 1000 m2, niet
dieper dan 3 meter onder maaiveld met een talud van tenminste 1 : 5 aan alle zijde.
Vrijkomende grond verwerken in het nieuwe aan te brengen reliëf.
 Bovenste humusrijke laag (30 cm) opschuiven naar de zuidwest zijde, achter en langs
het gasdrukstation, ± 5000 m3. Nieuw te ontwikkelen hoogteverschil aansluitend op
bestaand reliëf wordt ongeveer, lengte 150 m1, breedte ± 10 tot 25 meter, hoogte ± 1,5
tot 3 m1 met een natuurlijk talud of vlakker.
 In wildverband (plantafstand 1,50 x 1,50 m) aanplanten van eiken, berken, meidoorn,
lijsterbes, hazelaar, sleedoorn, vlier en het aanplanten van een driedubbele rij elzen
nabij de Zandvoortseweg.
Alnus glutinosa,
340 stuks
Betula pendula,
130 stuks
Coryllus avellana
250 stuks
Crataegus monogyna,
430 stuks
Prunus spinosa,
230 stuks
Quercus robur,
260 stuks
Rosa rubiginosa
180 stuks
Sorbus aucuparia
150 stuks
Sambucus nigra
130 stuks +
Totaal aantal bosplantsoen =
2100 stuks.
 Inzaaien van de nieuwe beplantingsvakken met witte klaver en Phacelia, 15 kg per
hectare om concurrerende grassen en kruiden de eerste jaren te weren.
Witte Klaver

Phacelia
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Onderhoud nieuwe gedeelte.
 2 jaar nazorg ten behoeve van de jonge aanplant, water geven indien nodig en er op toe
zien dat de jonge aanplant niet al te zeer te lijden heeft van concurrentie door
diepwortelende en hoog opschietende grassen en kruiden. (wieden)
 Inboeten van dood plantmateriaal. (alleen bij grote gaten, waar het uitvalpercentage
grote is dan 10%).
 Het ± 7500 m2 grote schraal grasland afhankelijk van de vegetatiegroei, ten hoogste 1
keer per jaar maaien (waarschijnlijk door de verwijdering van de humuslaag 1 keer per 2
of zelfs 3 jaar) en vrijkomend materiaal binnen enkele dagen afvoeren. Ecologisch
maaibeheer, uitgevoerd met een messenbalk.
 Onderhoudschema hanteren voor het beheer van de plantvakken, hakhoutbeheer
na 15 jaar 10% gefaseerd afzetten en dit jaarlijks herhalen in de periode 1 november
tot 31 maart. Enkele berken als boomvormer laten ontwikkelen. Vrijkomende hout op
rillen in de singels verwerken. In de lengte ordelijk stapelen van vrijgekomen hout van
de dunningsnoei in dezelfde lengterichting. Dikker hout onderop, dunner hout bovenop
waardoor deze rillen een schuil – broed - of nestelplaats vormen voor diverse insecten,
zoogdieren, amfibieën, reptielen en vogels.
 De elzensingel in een cyclus van 20 jaar 100% afzetten, vrijkomende hout in rillen in de
singel verwerken.
 Geen werkzaamheden verrichten die wijzigingen tot gevolg hebben van de amfibieënpoel
anders dan ten behoeve van het behoud van de amfibieënbiotoop. Werkzaamheden voor
zover nodig alleen verrichten in de periode tussen 1 september en 15 oktober.
 Constante bestrijding van Amerikaanse Vogelkers door deze vroegtijdig geheel te
verwijderen.
 In het seizoen wekelijks controleren op eventueel zwerfafval en dit gelijk ruimen.
Voorbeeld takkenril.
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Onderhoud bestaande gedeelte.
 Zorgen dat de vijver blijft fungeren als bliksemafleider en natuurversterkend element
waarbij het gebruik extensief blijft.
 De beschoeiing van de vijver, door de tijd laten verweren. De verweerde beschoeiing
verwijderen zodat er automatisch een natuurlijker talud ontstaat.
 De op natuurlijke wijze ontstane wandelroute rond de vijver vrij snoeien van
overhangend hinderlijk hout en begroeiing van bramen.
 Jaarlijks de bomen in de nabijheid van het wandelpad controleren op dood hout en
indien aanwezig verwijderen.
 Jaarlijks het wandelbruggetje controleren op functionaliteit en duurzaamheid van de
constructie.
 De wilgen in nabijheid van het bruggetje net boven de grens van het water om de drie
jaar knotten.
 Vrijkomend hout van de werkzaamheden rond de vijver verwerken op de bestaande, in
de bosrand gelegen houtril.
 In het seizoen wekelijks controleren op zwerfafval en de bestaande vuilnisbak legen.
 Jaarlijks voor het seizoen begint de picknicksetjes controleren op gebreken en deze
gelijktijdig herstellen.
 Bij langere perioden van extreme hitte het zuurstofgehalte in de vijver positief
verhogen door het plaatsen van een domperpomp die het water extra laat circuleren.
 Actief toezien op het netjes achterlaten van de plek na het vissen, alert zijn op het
achterlaten van gevaarlijke vislijnen.
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2.2) Uitwerking perceel N4.
Status (roze):
Status EHS:
Natuurdoel:
Inrichting/beheer:
Landschap:
Verwerving:
Betrokken TBO:

Bestaand bos- of natuurgebied
Bos met verhoogde natuurwaarde
Bos met verhoogde natuurwaarde
Subsidie beschikbaar voor aanwezige landschapselementen
Naast verwerving ook particulier natuurbeheer mogelijk
Brabants Landschap (BL) / Staatsbosbeheer (SBB)

Huidige situatie.
Perceel Grave N4 is 4 hectare, 92 are en 40 centiare groot en kadastraal aangeduid als
recreatie object. In 1963 werd het voormalige landbouwterrein aangeplant met pijnboom,
veel sparren, enkele eiken, berken en acacia’s en is het bedrijf gestart met het kamperen
bij de boer. Het bestaande reliëf en de natuur zijn in deze periode beschermd en
onaangetast gebleven.
Er is altijd veel aandacht besteed aan de instandhouding van de bestaande natuur, de
uitbreiding van Amerikaanse vogelkers werd bijvoorbeeld intensief tegen gegaan.
In de loop van de jaren is het boeren verdwenen en de camping doorgegroeid tot een
volwaardige camping met 58 vaste staanplaatsen voor stacaravans in de jaren tachtig. Zo is
de huidige situatie nog steeds.
In het huidige bestemmingsplan is geen beperking van het aantal recreatie-eenheden
opgelegd, hiervan is geen misbruik gemaakt om de natuur te beschermen. Dit is kenmerkend
voor de bedrijfsvoering van de voormalige en huidige eigenaars van camping Bruinsbergen.
De bestaande stacaravans zijn vaak, door veranderde eisen van de recreanten uitgebreid
en door de jaren heen zijn er diverse bijgebouwtjes geplaatst. Het totaal geeft een weinig
samenhangend en ietwat rommelig beeld weer.
De afgelopen jaren is er door veranderende eisen op milieutechnisch vlak veel veranderd,
alle recreatie-eenheden zijn inmiddels aangesloten op het gemeentelijke rioleringssysteem
en vrijwel gelijktijdig is er een nieuw water- en stroomleidingen netwerk aangelegd.
Veel sparren zijn de afgelopen jaren verwijderd op verzoek van de plaatselijke brandweer.
Het bestaande bos en de historische geografische lijn zijn vrijwel onaangetast gebleven in
deze decennia. Ter hoogte van enkele stacaravans zijn enkele meters, aan de voet van het
reliëf, geëgaliseerd om het parkeren van een voertuig mogelijk te maken.
Zandwinning of verwijderen van bestaand bos voor het plaatsen van recreatie-eenheden
heeft niet plaats gevonden. Camping Bruinsbergen is zich er al jaren van bewust dat dit een
uitzonderlijk gebied is en heeft deze landschapselementen altijd zo veel mogelijk
beschermd. Aan de noordoostzijde van de camping bevindt zich een dassenleefgebied op
het perceel Grave N10, in eigendom van stichting het Noordbrabants landschap.
Camping Bruinsbergen heeft er altijd op toegezien dat recreanten dit gebied niet
verstoren.
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Rapport Oranjewoud.
Het optimale scenario en tevens één van de next best scenario’s voor Bruinsbergen bestaat uit het handhaven
van de huidige extensieve en groene inrichting van het gehele terrein. In dit beeld past eventueel de gewenste,
beperkte uitbreiding, mits deze samengaat met een kwaliteitslag. Deze ontwikkeling heeft niet alleen
betrekking op hoogwaardige en grotere standplaatsen met minder bij- en aanbouwsels en een versterking van
het groen aan de zuidoostkant (ter plaatse van kleinveeweide en toeristisch veld). Optimaal is ook dat het
dassenleefgebied afgesloten wordt middels een goed hekwerk en dat het bedrijf, net als thans wordt gedaan,
geen ruchtbaarheid geeft aan de aanwezigheid van de dassen.

Gewenste situatie.
Het maken van een kwaliteitsinhaalslag zoals omschreven in het bedrijfsplan “Boomhut” ,
samenvattend;
Beperkte inbreiding tot een totaal van 60 staanplaatsen voor mobiele stacaravans / chalets
tot een maximale grote van 70 m2 per eenheid, met maximaal één bijgebouw tot 6 m2.
Inbreiding van de recreatiediversiteit door het plaatsen van 6 zomerhuisjes, maximaal 250
m3 inhoud.
Het plaatsen van een extra dienstwoning met receptie aan de entree van de camping om zo
het noodzakelijke beheer en intensiever toezicht op het terrein en zijn waardevolle
omgeving mogelijk te maken.
Ter bescherming van de natuurlijke omgeving, het vast stellen van een bouwvlak waarbinnen
alle recreatie-eenheden en gebouwen geplaatst dienen te worden.
Wat moet er gebeuren.
Om de gewenste situatie te bereiken zullen we eerst een “bouwvlak” vast stellen aan de
hand van de tekening behorende bij het ondernemingsplan “Boomhut”.
Het opstellen van een bestemmingsplan met hierin opgenomen het “bouwvlak” is een
garantie dat de bestaande natuur- en landschapswaarden niet wordt aangetast.
Door het stellen van uitstralingseisen aan de, te plaatsen recreatie-eenheden en
zomerhuisjes zullen we een rustig, eenduidig natuurlijk beeld creëren.
Alle recreatie-eenheden dienen zich bescheiden en in verhouding tot de natuur en
landschapswaarden te presenteren. Dit beeld gaan we nog extra benadrukken door het
stellen van eisen aan het gebruik van materialen voor eventuele afscheidingen en het
stellen van eisen aan de aan te brengen beplantingen.
De automobiliteit op het gehele terrein en het wildparkeren van voertuigen wordt
teruggedrongen.
Bij het indelen van de nieuwe staanplaatsen worden bestaande inheemse bomen zoveel
mogelijk gehandhaafd en wordt het bestaande reliëf nooit aangetast.
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Gebruik van materialen, uitstralingseisen.
Alle nieuwe te plaatsen recreatie-eenheden, dienen een houtkleurige uitstraling te hebben
die op de natuurlijke omgeving is afgestemd. Als er hout gebruikt wordt, dient dit te zijn
voorzien van het FSC- kenmerk.
Materialen die gebruikt worden voor het plaatsen van terreinafscheidingen dienen altijd te
zijn voorzien van het FSC- kenmerk en mogen niet hoger zijn dan 150 cm
FSC-kenmerk De organisatie is opgericht om het duurzaam gebruik van bossen te bevorderen,
waarbij vooral de situatie rond tropische oerwouden zorgen wekt. Doelstellingen zijn een
sociaalverantwoordelijke, milieuvriendelijke en economisch draagbare bosbouw of bosexploitatie.
Het middel dat daarbij gebruikt wordt is het FSC-kenmerk, dat toegekend wordt aan hout en
houtproducten. Een houtbedrijf of een ander bedrijf dat FSC gecertificeerd wil worden en het logo
wil gebruiken moet meewerken aan een audit door certificeringinstanties. Er wordt gewerkt met een
chain of custody waarbij het hout van kap (in de gecertificeerde bossen) tot aan eindproduct
gevolgd wordt. In ieder bedrijf dat dit hout verhandelt moet hiervoor een specifieke administratie
bijgehouden worden. Dit brengt uiteraard ook wat kosten met zich mee waardoor gecertificeerd
hout dus (meestal) duurder is dan niet-gecertificeerde van dezelfde kwaliteit.

Bomen en heesters.
Is een recreant voornemens om heesters of bomen te planten op zijn staanplaats, dienen
deze inheems en indien voorhanden biologisch geteeld te zijn. Er wordt een soortenlijst
opgesteld waaruit de gasten een keuze kunnen maken (bijlage 2).
Voor terreinafscheidingen dient (waar mogelijk) eerst gekozen te worden voor een haag
van gemengd plantsoen, gewone beuk, haagbeuk e.d.
Er worden nooit heesters of bomen ge- of verplant zonder toestemming te hebben
verkregen van de ondernemer.
Parkeerbeleid.
Om in het gebied zo min mogelijk verkeersbewegingen te hebben moeten we duidelijke
regels stellen, er mag slechts door één voertuig bij de stacaravan geparkeerd worden.
Andere of meerdere voertuigen moeten worden geparkeerd op de daarvoor bestemde te
creëren plaatsen langs de hoofdweg van de camping.
We handhaven hiervoor een parkeercapaciteit van 1,5 per recreatie-eenheid.
Toelichting;
Om de algemene automobiliteit op het terrein terug te dringen is het niet verstandig om parkeren van
voertuigen te verbieden op het terrein. Gasten van Bruinsbergen zijn voor de bereikbaarheid van de camping
afhankelijk van een voertuig, met het openbaar vervoer is Bruinsbergen niet bereikbaar.
Door recreanten wordt het parkeren van een auto bij de stacaravan als prettig en luxe ervaren, voor sommige
is het door vitaliteit of handicap zelfs de enige manier om de stacaravan te bereiken.
Het aantal voertuigbewegingen, zal door het verbieden te parkeren nabij de stacaravan alleen maar toenemen.
In de praktijk pakt men (zeker gezien de doelgroepen van Bruinsbergen, oudere en gezinnen met kleine
kinderen) eerst de auto en haalt vervolgens de partner of kinderen op, bij aankomst gebeurt dit in de
omgekeerde volgorde. Ook na het halen van boodschappen, waarbij men vaak afhankelijk is van een auto zal
men deze eerst lossen en daarna de auto parkeren waardoor het aantal voertuigbewegingen zal toenemen.
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Afsluiten perceel Grave N10.

Rapport Oranjewoud.
Optimaal is ook dat het dassenleefgebied afgesloten wordt middels een goed hekwerk en dat het bedrijf, net
als thans wordt gedaan, geen ruchtbaarheid geeft aan de aanwezigheid van de dassen.

We zijn in overleg getreden met de stichting Noordbrabants landschap om het advies van
Oranjewoud over te dragen. Stichting Noordbrabants Landschap is van mening dat het
perceel onder voorwaarden, zoals duidelijk aangeduid op de borden langs de toegangspaden,
vrij toegankelijk kan blijven en dat het plaatsen van een hekwerk hierdoor dus achter
wegen kan blijven. Hierbij wordt opgemerkt dat wij als goede buren wel onze
verantwoordelijkheid kunnen laten gelden door er op toe te zien dat de regels zoals
omschreven, door onze gasten worden gerespecteerd. Gerichte voorlichting aan de
campinggasten over hoe om te gaan met het aangrenzende bosgebied zal plaats vinden.
Onderhoud.
 Het maaien afstemmen op de functie van het grasveld. Maaien wordt nooit uitgevoerd
met een klepelmaaier.
 Langs wegen en paden moet jaarlijks gecontroleerd worden op dood hout en indien
aanwezig moet dit jaarlijks worden verwijderd.
 Paden moeten goed berijdbaar worden gehouden en vrij zijn van overhangende
begroeiing.
 De geëgaliseerde parkeerplaatsjes aan de voet van het beschermde reliëf zijn al
hersteld in oorspronkelijk profiel.
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In het najaar wordt jaarlijkse een bestrijdingsronde van de Amerikaanse Vogelkers
uitgevoerd.
In het hoogseizoen dagelijks controleren op zwerfvuil en de afvalbakken regelmatig
legen.
Jaarlijks voor het seizoen begint de picknicksets controleren op gebreken en eventueel
gelijktijdig herstellen.
Jaarlijks voor het seizoen begint de speeltoestellen controleren op gebreken en
eventueel gelijktijdig herstellen.
Bestaande hagen zullen we 2 x per jaar knippen.

2.3) Uitwerking perceel N5.
Status.
Bosperceel (roze):
Status EHS:
Natuurdoel:
Inrichting/beheer:
Landschap:
Verwerving:
Betrokken TBO:

Bestaand bos- of natuurgebied
Bos met verhoogde natuurwaarde
Bos met verhoogde natuurwaarde
Subsidie beschikbaar voor aanwezige landschapselementen
Naast verwerving ook particulier natuurbeheer mogelijk
Brabants Landschap (BL) / Staatsbosbeheer (SBB)

Huidige situatie.
Perceel Grave N5 is een bosperceel van 69 are 75 centiare groot. Het perceel is enkele
jaren geleden gekocht van een particulier. Op het bosperceel is nooit onderhoud uitgevoerd
waardoor er totaal geen onderbegroeiing aanwezig is. Er staan nu voornamelijk veel dunne,
lange zomereiken en berken die strijden om het licht. De meeste bomen zijn door deze
concurrentiestrijd in slechte staat, weinig standvastig en vitaal. In het bosperceel is een
afgebakend slingerfietspaadje voor de ontsluiting van de camping aan de westzijde.
Gewenste situatie.
Om de camping meer aan het zicht te onttrekken en de migratie van dieren te bevorderen
is in dit bosperceel onderbegroeiing wenselijk. 90% van het bestaande bos moet gefaseerd
worden afgezet op ongeveer 30 cm boven het maaiveld. Enkele eiken en berken kunnen
gespaard blijven zodat deze kunnen uitgroeien tot volwaardige bomen. De rand van het
bosperceel wordt versterkt door de aanplant van meidoorn, sleedoorn en wilde roos
(zuidelijke kant) en de rest door de aanplant van vuilboom en lijsterbes.
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Wat moet er gebeuren.
Om dit beeld te bereiken gaan we de volgende werkzaamheden uitvoeren:
 De vitaalste en meest strategisch bestaande bomen markeren als blijvende boom
(ongeveer 10% van de bestaande bomen).
 Vanaf de zuidoost kant ongeveer éénderde van het bosperceel voor 90% afzetten op 30
cm boven het maaiveld. Het vrijkomend hout afvoeren.
 De rand van het bos, de zuidoost kant beplanten met;
Rosa canina
150 stuks
Rosa rubiginosa
150 stuks
Crataegus monogyna
200 stuks
Prunus spinosa
200 stuks
Rhamnus frangula
100 stuks +
Totaal aantal bosplantsoen =
700 stuks
 Na 5 jaar het volgende éénderde gedeelte van het bos voor 90% afzetten op 30 cm
boven het maaiveld en het vrijkomende hout afvoeren.
 De diversiteit verruimen en de open plaatsen aanvullen met;
Sorbus aucuparia
100 stuks
Rhamnus frangula
100 stuks +
Totaal aantal bosplantsoen =
200 stuks
 Na 5 jaar het volgende éénderde gedeelte van het bos voor 90% afzetten op 30 cm
boven het maaiveld en het vrijkomende hout afvoeren.
 De diversiteit verruimen en de open plaatsen aanvullen met;
Sorbus aucuparia
100 stuks
Rhamnus frangula
100 stuks +
Totaal aantal bosplantsoen =
200 stuks
Nieuwe beplanting zuidoostkant perceel N5
Versterking randbeplanting
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Onderhoud.
 2 jaar nazorg ten behoeve van de jonge aanplant, water geven indien nodig en er op toe
zien dat de jonge aanplant niet al te zeer te lijden heeft van concurrentie door
diepwortelende en hoog opschietende grassen en kruiden. (wieden)
 Onderhoudschema hanteren voor het beheer van de randbeplanting, hakhoutbeheer
na 15 jaar 10% gefaseerd afzetten en dit jaarlijks herhalen in de periode 1 november
tot 31 maart. Enkele eiken en meidoorns als boomvormer laten ontwikkelen. Het
vrijkomende hout op rillen in de singels verwerken. In de lengte ordelijk stapelen van
vrijgekomen hout van de dunningsnoei in dezelfde lengterichting. Dikker hout onderop,
dunner hout bovenop waardoor deze rillen een schuil – broed - of nestelplaats vormen
voor diverse insecten, zoogdieren, amfibieën, reptielen en vogels.
 Constante bestrijding van Amerikaanse Vogelkers door deze vroegtijdig geheel te
verwijderen.
 Het bestaande slingerfietspaadje indien nodig egaliseren en de bestaande houten palen
afscheiding in stand houden zodat gasten automatisch het pad blijven volgen.
 In het seizoen wekelijks controleren op eventueel zwerfafval en dit gelijk ruimen.
 De vuilnisbak aan het begin van het fietspad regelmatig legen.

2.4) Uitwerking perceel N6.
Status zuidelijk deel (rood):
Status EHS:
Natuurdoel:
Inrichting/beheer:
Landschap:
Verwerving:
Betrokken TBO:

Reservaatsgebied
Bloemrijk grasland
(Half)natuurlijk grasland
Houtwal/Raster
Naast verwerving ook particulier natuurbeheer mogelijk
Brabants Landschap (BL) / Staatsbosbeheer (SBB)

Huidige situatie.
Perceel Grave N6 is 1 hectare, 23 are en 50 centiare groot en kadastraal aangeduid als
recreatie object. Vroeger was dit een landbouwperceel voor de boerderij. Het perceel
wordt sinds 1963 gebruikt door de camping voor het plaatsen van de seizoensgebonden
kampeermiddelen, tourcaravans e.d. Verder wordt het grootste gedeelte van het perceel in
gebruik genomen door de dieren van de camping. Er zijn drie paarden die gebruik maken van
een paardenweide en er is centraal gelegen een dierenweide voor herten, schapen, geiten
en kippen e.d. Het gehele perceel is voorzien van randbeplanting die bestaat uit
voornamelijk grote zomereiken en enkele berken. Het seizoensgebonden kampeerterrein
wordt zo, zeker in het seizoen bijna geheel aan het zicht van de omgeving onttrokken.
Er zijn voor de seizoenplaatsen vakken gecreëerd door het planten van sparren, verder is
er om de toegangsweg af te scheiden van het recreatieveld een laurierhaag geplant.
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Op het terrein is een parkeerplaats aanwezig voor het parkeren van de voertuigen van de
seizoensgasten. Ook is er een toiletgebouw aanwezig voor de gasten, het toiletgebouw is
net zoals alle gebouwen en vaste recreatieobjecten aangesloten op het gemeentelijke riool.
Buiten de randbeplanting is er geen beeldbepalende beplanting aanwezig op het terrein.
Gewenste situatie.
Om de camping nog meer aan het oog te ontrekken is het wenselijk beplantingsvakken te
creëren en de bestaande randbeplanting te versterken.
Om aan de gevraagde parkeercapaciteit van 1,5 te voldoen is geadviseerd om op dit terrein
nabij de ingang van de camping parkeerplaatsen te creëren. De rest van het terrein willen
we blijven gebruiken voor seizoenplaatsen en de dieren van de camping.
Wat moet er gebeuren.
Om dit beeld te bereiken moet er het volgende (in volgorde van vermelding) gebeuren;
 De bestaande randbeplanting aan de buitenzijde van het perceel en langs de
toegangsweg naar de camping, 350 meter lengte opsnoeien, selectief dunnen en de
aanwezige Amerikaanse vogelkers verwijderen. Vrijkomende hout afvoeren.
 Afbreken raster van paardenweide en paardenbak en opnieuw plaatsen 15 meter vanaf
de weg naar de camping.
 Uitzetten van de nieuwe beplantingsvakken totaal 760 m2, frezen en egaliseren.
 Frezen, egaliseren en inzaaien nieuwe parkeerterreinen.
 De buitenrand van het perceel (zuidoostzijde), de bestaande randbeplanting versterken
door het aanplanten van 650 stuks bosplantsoen;
Rosa rubiginosa
100 stuks
Corylus avellana
100 stuks
Cornus sanguinea
150 stuks
Crataegus monogyna
150 stuks
Prunus spinosa
100 stuks
Rhamnus frangula
50 stuks +
Totaal aantal bosplantsoen =
650 stuks
 De bestaande randbeplanting langs de weg naar de camping versterken door het
aanplanten van 200 stuks bosplantsoen;
Coryllus avellana
50 stuks
Rhamnus frangula
50 stuks
Crataegus monogyna
50 stuks
Sorbus aucuparia
50 stuks +
Totaal aantal bosplantsoen =
200 stuks
 Het plantvak (4 x 50 meter) achter de nieuwe parkeerplaats nabij de ingang van de
camping aanplanten met 150 stuks bosplantsoen;
Cornus sanguinea,
20 stuks
Corylus avellana
20 stuks
Crataegus monogyna
20 stuks
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Quercus robur,
20 stuks (boomvormer)
Rhamnus frangula
20 stuks
Sorbus aucuparia
20 stuks
Viburnum opulus
30 stuks +
Totaal aantal bosplantsoen =
150 stuks
Het plantvak (3 x 200 meter) rond de bestaande dierenweide en achter het
trekkersveld aanplanten met 430 stuks bosplantsoen;
Betula pendula,
25 stuks (boomvormer)
Cornus sanguinea
50 stuks
Corylus avellana
50 stuks
Quercus robur,
80 stuks (boomvormer)
Rhamnus frangula
50 stuks
Sorbus aucuparia
50 stuks
Sambucus nigra
50 stuks
Viburnum opulus
75 stuks +
Totaal aantal bosplantsoen =
430 stuks
Aanplanten van 7 stuks hoogstamfruitbomen 2 x appel, 2 x peer en 2 x pruim 1 x kers in
de dierenweide.
Aanbrengen kastanje houten raster ter bescherming van de hoogstamfruitbomen.
De sparren die nu de vakken voor seizoenplaatsen verdelen, vervangen door een
gemengde rij haagplantsoen totaal 150 m1, 1200 stuks;
Acer campestre
300 stuks
Carpinus betulus
300 stuks
Ligustrum vulgaris
300 stuks
Cornus sanguinea
300 stuks
Nieuwe plantvakken.

Versterking randbeplanting
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Onderhoud.
 2 jaar nazorg ten behoeve van de jonge aanplant, water geven indien nodig en er op toe
zien dat de jonge aanplant niet al te zeer te lijden heeft van concurrentie door
diepwortelende en hoog opschietende grassen en kruiden. (wieden)
 Onderhoudschema hanteren voor het beheer van de randbeplanting, hakhoutbeheer
na 15 jaar 10% gefaseerd afzetten en dit jaarlijks herhalen in de periode 1 november
tot 31 maart. Enkele hazelaars en meidoorns als boomvormer laten ontwikkelen naast de
bestaande eiken in de buitenrand. Vrijkomend hout op rillen in de randbeplanting
verwerken. In de lengte ordelijk stapelen van vrijgekomen hout van de dunningsnoei in
dezelfde lengterichting. Dikker hout onderop, dunner hout bovenop waardoor deze
rillen een schuil – broed - of nestelplaats vormen voor diverse insecten, zoogdieren,
amfibieën, reptielen en vogels.
 Onderhoudschema hanteren voor het beheer van de beplantingsvakken, hakhoutbeheer
na 15 jaar 10% gefaseerd afzetten en dit jaarlijks herhalen in de periode 1 november
tot 31 maart. Enkele eiken, berken en hazelaars als boomvormer laten ontwikkelen in de
plantvakken. Vrijkomend hout afvoeren.
 Om de drie jaar begeleidingsnoei uitvoeren bij de hoogstamfruitbomen, afhankelijk van
de ontwikkeling na enkele beurten overgaan op vormsnoei. Vrijkomende hout afvoeren.
 Het maaien afstemmen op de functie van het grasveld. Maaien wordt nooit uitgevoerd
met een klepelmaaier.
 Het maaien van de nieuwe parkeerterreinen zodat deze goed toegankelijk blijven.
 In het seizoen wekelijks controleren op eventueel zwerfafval en dit gelijk ruimen.
 Regelmatig het aangeboden vuil door de recreanten inzamelen.
Hoogstamfruitbomen tijdens
bloei (Peer).
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3) Communicatie:
Overheid.
Dit bedrijfsnatuurplan is onderdeel van het bedrijfsplan “Boomhut” en zo een
communicatiemiddel naar de gemeente Grave en de provincie Noord-Brabant om te komen
tot een wederzijds naar tevredenheid op te stellen nieuw bestemmingsplan.
Omgeving.
Dit bedrijfsnatuurplan zal als communicatiemiddel gebruikt worden tijdens het geplande
overleg met de omwonende.
De gemeente Grave en de ondernemer zullen tijdens een overleg met omwonenden aan deze
duidelijk maken dat de natuur een belangrijke factor blijft in de bedrijfsvoering van
camping Bruinsbergen en dat de gewenste reconstructie geen nadelige gevolgen heeft voor
de natuur. Met dit bedrijfsnatuurplan kan duidelijk aangetoond worden dat bestaande
natuurwaarden in de toekomst beschermd blijven en zelfs versterkt gaan worden en dat in
de plannen rekening is gehouden met nieuwe ontwikkelingen in de omgeving.
Gasten.
Dit bedrijfsnatuurplan zal gebruikt worden als communicatiemiddel naar de gasten.
Gasten zullen worden geattendeerd op en geïnformeerd over de natuurvriendelijke
inrichting en beheerswijzen die door de eigenaren worden gehanteerd.
Het bedrijfsnatuurplan komt ter inzage in de kantine van de camping te liggen, dat wordt
aanvullend kenbaar gemaakt op het publicatiebord van de camping.
Op de internetsite van camping Bruinsbergen komt een samenvatting van het
bedrijfsnatuurplan te staan en zullen de daadwerkelijke verbeteringen weergegeven
worden door foto’s. Verder wordt er een link opgenomen naar het volledige plan.
Het is de bedoeling om de gasten te enthousiasmeren voor onze groene gedachte en de
meerwaarde hiervan, met als doel het respect voor de natuur te bevorderen.
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4) Samenvatting, conclusie en slotwoord.
Door het stellen van uitstralingseisen aan de recreatieobjecten, het aanplanten van 5.830
stuks bos- en haagplantsoen en het aanleggen van 65 nieuwe parkeerplaatsen staat er veel
te veranderen de komende jaren. Akkerbouwland wordt omgezet in “nieuwe natuur” met
zelfs een amfibieënbiotoop. Bestaande natuur en de aanwezige landschapswaarden worden
in stand gehouden en beschermd, het is duidelijk “op camping Bruinsbergen wordt nog méér
dan voorheen rekening gehouden met de natuur”.
Het bedrijfsnatuurplan is daarbij al afgestemd op de nieuwe nog te verwachten
natuurontwikkelingen in de omgeving. Het gebied in eigendom van Bruinsbergen zal gaan
bestaan uit droge natuurbossen bloemrijke graslanden/heideveld, ruigten, struwelen en
recreatieveldjes waarbij de recreatieobjecten ingepast worden.
De bosgebieden vormen in de toekomst één geheel met het natuurreservaat in het beekdal
van de Hooge Raam.
De verbetervoorstellen van bureau Oranjewoud zijn, (op het afsluiten van een gebied van
stichting Brabantslandschap na) allemaal vertaald in dit bedrijfsnatuurplan.

Slotwoord
Camping Bruinsbergen is blij dat dit plan er ligt en verwacht dat de uitwerking zowel een
meerwaarde zal zijn voor de natuur, als voor de omgeving van Bruinsbergen. Het plan sluit
naadloos aan op onze bedrijfsfilosofie die is geënt op “back to Basic” belevingsvormen rust,
ruimte en bezinning en op onze eigen belevingsvorm “boomhut”.De gasten van Bruinsbergen
zullen net als de dieren de nieuwe ontwikkelingen waarderen en als positief ervaren.
Dit plan is opgesteld door de eigenaren van camping Bruinsbergen in samenwerking met de
gemeente Grave, de provincie Noord-Brabant, stichting het Brabantslandschap en
recreatie brancheorganisatie Recron.
We willen deze organisaties hartelijk danken voor hun visie, inbreng, vakinhoudelijke kennis
en medewerking en laten weten dat we staan te trappelen om met de aanpassingen te
beginnen.

Tonnie Hendriks-Dorussen

Hanneke Hendriks

…….…………………………………….

………………………………………
Grave, 20 mei 2007
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Plantmateriaal Bruinsbergen.
Lijst van oorspronkelijk inheemse boom- en
struiksoorten
Bomen, struiken en planten die in je eigen streek thuis horen vormen de beste
keuze voor tuin. Zo sluit de tuin beter aan bij het omliggende landschap.
Streekeigen groen heeft ook een belangrijke natuurwaarde en tal van voordelen ten
overstaan van uitheems (sier)groen:
goedkoper
snellere groei
langere levensduur
beter aangepast aan ons klimaat
beter bestand tegen ziekte en plagen
geeft de nodige voeding voor onze fauna
Opgelet: gebruik steeds de volledige latijnse benaming bij het bestellen van
plantgoed. Vraag uitdrukkelijk de wildvorm (= de vorm waaronder de plant in de
natuur voorkomt) Veredelde vormen, zogenaamde cultivars hebben minder van de
hierboven omschreven voordelen.

Soort

Nederlandse naam

Acer campestre

Spaanse aak of Veldesdoorn

Alnus glutinosa

Zwarte els

Berberis vulgaris

Zuurbes

Betula pendula

Ruwe berk

Betula pubescens

Zachte berk

Carpinus betulus

Haagbeuk

Clematis vitalba

Bosrank

Cornus mas

Gele kornoelje

Cornus sanguinea

Rode kornoelje

Corylus avellana

Hazelaar

Crataegus laevigata
Crataegus monogyna

Sier
heester

Tweestijlige meidoorn
Eenstijlige meidoorn
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Soort
Cytisus scoparius
Euonymus europaeus
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Ilex aquifolium
Juniperus communis
Ligustrum vulgare

Nederlandse naam
Brem
Wilde kardinaalsmuts
Beuk
Gewone es
Hulst
Jeneverbes
Wilde liguster

Lonicera
periclymenum

Wilde kamperfoelie

Lonicera xylosteum

Rode kamperfoelie

Malus sylvestris

Wilde appel

Mespilus germanica

Mispel

Myrica gale

Gagel

Pinus sylvestris

Grove den

Populus nigra

Zwarte populier

Populus tremula

Ratelpopulier

Prunus avium

Zoete kers

Prunus padus

Vogelkers

Prunus spinosa

Sleedoorn

Pyrus pyraster

Wilde peer

Quercus petraea

Wintereik

Quercus robur

Zomereik

Quercus x rosacea
Rhamnus catharticus
Rhamnus frangula

Wintereik x Zomereik
Wegedoorn
Sporkehout of Vuilboom

Ribes nigrum

Zwarte bes

Ribes rubrum

Aalbes

Ribes uva-crispa

Kruisbes

Rosa agrestis

Kraagroos

Rosa andegavensis
Rosa arvensis
Rosa blondaeana
Rosa caesia

Sier
heester

Hondsrozengroep
Bosroos
Hondsrozengroep
Behaarde struweelroos
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Soort
Rosa canina

Nederlandse naam
Hondsroos

Rosa columnifera

Schijnegelantier

Rosa corymbifera

Heggenroos

Rosa desiglisei

Hondsrozengroep

Rosa elliptica

Wigbladige roos

Rosa micrantha

Kleinbloemige roos

Rosa tomentella

Beklierde heggenroos

Rosa spinossisima
Rosa
pseudoscabriuscula

Duinroos
Ruwe viltroos

Rosa rubiginosa

Egelantier

Rosa subcanina

Schijnhondsroos

Rosa subcollina

Schijnheggenroos

Rosa tomentosa

Viltroos

Rubus caesius

Dauwbraam

Rubus idaeus

Framboos

Rubus saxatilis

Steenbraam

Rubus ulmifolius

Koebraam

Salix alba

Schietwilg

Salix aurita

Geoorde wilg

Salix caprea

Boswilg

Salix cinerea ssp
cinerea

Grauwe wilg

Salix fragilis

Kraakwilg

Salix purpurea

Bittere wilg

Salix repens ssp
repens

Kruipwilg

Salix repens ssp
argentea

Kruipwilg

Salix triandra

Amandelwilg

Sambucus nigra

Gewone vlier

Sorbus aucuparia
Taxus baccata

Sier
heester

Wilde lijsterbes
Taxus
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Soort

Nederlandse naam

Tilia cordata

Winterlinde

Tilia platyphyllos

Zomerlinde

Ulex europaeus

Gaspeldoorn

Ulmus glabra

Ruwe iep

Ulmus laevis

Fladderiep of Steeliep

Ulmus minor

Gladde iep

Viburnum lantana

Wollige sneeuwbal

Viburnum opulus

Gelderse roos

Sier
heester
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SSK –ramingsmodel excel bestand.
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