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Huidige groen-blauwe dooradering

Groenpark - de Kleine Dommel

• Grotendeels agrarisch gebied.
• Groen blauwe dooradering is deels verdwenen of versnipperd geraakt.  

Legenda

Kleine Dommel

Sloten met enkele singelstructuren

Bos/struweelstructuur

Bomenrij



Nieuwe groen-blauwe dooradering

Groenpark - de Kleine Dommel

• Verbindingen maken door nieuwe groenstructuren toe te voegen.
• Extra gradiënt toevoegen aan waterstructuur; natuurlijke oevers, overstromingsvlaktes 

en poelen.
• Versterken van cultuurhistorische landschaps- en natuurwaarde, oorspronkelijke structu-

ren 

         Samen vormt dit een robuust groen-blauw casco waarbinnen nieuwe ruimtelijke   
         ontwikkelingen  kunnen plaatsvinden.

Legenda

Inunda� ezone, poelen en 
natuurvriendelijke oevers  

Natuurvriendelijke oevers, door-
ze� en singels/heggen/bomenrij/
struweel

Verbinden bomenrijen/struweel-
randen

UItbreiden boszone (oer)
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Natuurtype en doelsoorten

Groenpark - de Kleine Dommel

• Nog om te vormen natuur aan laten sluiten op natuurtypen en doelsoorten uit NNB.

• Versterken en vergroten  van oeverzones, zoals N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos. 
Dit ten behoeve voor het leefgebied van de bever.

• Versterken van N10.02 Voch� g hooiland en N14.02 Hoog- en laagveenbos (nabij N16.04).
1. Goed voor rietvogels en struweelvogels (foerageergebied en rustplaasten).

• Versterken en vergroten kruiden- en faunarijk grasland, in combina� e met aanleggen 
houtwallen/elzensingels.
1. Goed voor vlinders en andere insecten. 
2. Goed voor marterach� gen als bunzing (beschu�  ng, foerageergebied, schuilplekken).
3. Goed voor vleermuizen als foerageergebied en vliegroutes.

• Creëren van poelen met riet/na� e zones.
1. Goed voor aanwezige alpenwatersalamander (voortplan� ngsplaats) en overige 
    amfi bieën en rep� elen.

• Versterken van N10.02 Voch� g hooiland en N14.02 Hoog- en laagveenbos (nabij N16.04).
1. Goed voor rietvogels en struweelvogels (foerageergebied en rustplaasten).

• Versterken van oerbos (16.04 voch� g bos met produc� e).
1.  Goed voor roofvogels zoals steenuil en buizerd als rustplaats.

Legenda

Voch� g hooiland, beekbegelei-
dend bos, poelen met riet 

Geleidelijke overgang droog-nat, 
elzensingels en rietzones

Struweel/heg/singel met kruiden-
rijke gralanden

Oerbos

Aanwezig Natuur Netwerk Brabant (NNB)
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Riet- en struweelvogels

Overige amfi bieen en 
rep� elen

Bever

Alpenwatersalamander Ree Buizerd

Marterach� gen Uil

Vlinders en insecten Vleermuizen
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Recrea� e

Groenpark - de Kleine Dommel

• Vanuit Tongelre en Nuenen wandelroutes creëren door het gebied om de natuur en het 
landschap te ervaren, zonder verstoring van de doeltypen (bever).

• Honden aan de lijn en geen verhardingen toepassen in het gebied.
• Aansluiten op de snelfi etsroute en aanwezige routes. 
• Enkele rustpunten met bankjes realiseren langs de wandelroute., niet in beekdal van 

Dommel.
• Plekken creëren die kunnen worden ontwikkeld en/of ingevuld door en met de 

buurtbewoners en staleholders. 

Legenda

Wandelpad, halfverharding of 
onverhard  (houten brug)

Snelfi etsroute, verhard

Invulling buurtbewoners  en stake-
holders

Recrea� e rustpunt, bankje
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Zonnevelden

Groenpark - de Kleine Dommel

• Ruimtes voor zonnevelden binnen het groene casco.
• Na 25 jaar is de bodem hersteld van grond/gewas verbeteraars en blij�  er een groen 

casco over die ruimte biedt voor nieuwe grondgebonden ontwikkelingen.

Legenda

Zonnevelden in groen casco
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