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Actieplan landschapsbeheer De Nieuwe Warande 
Stichting Nieuwe Warande, december 2021 

Inleiding 

Stichting Nieuwe Warande wil dat het landschap van het gebied De Nieuwe Warande 
ingeklemd tussen de stad Tilburg, de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot en het 
Noorderbos- een meer ecologische en natuurgerichte inrichting krijgt. Uiteraard met dito 
beheer. 
Wij hebben de adviezen en ideeën opgesteld aan de hand van een aantal uitgangspunten 
(zie onderstaand punten 1 t/m 10) in combinatie met onze gebiedskennis, expertise en 
liefde voor het gebied. 

Uitgangspunten en adviezen 

1. Robuuste groene structuren creëren door zoveel mogelijk bestaande groene elementen 
(bv. poelen, bosjes) te koppelen 

In het gebied is een aantal groene robuuste structuren te onderscheiden of in potentie 
aanwezig. We bevelen aan om binnen deze zones zo veel mogelijk te investeren in 
ecologische en groene ontwikkeling. 

 a. De ecologische relatie tussen Noorderbos en Hazennest 
Op tekening is een aantal percelen ingekleurd die kansrijk zijn om verder te vergroenen 
en biodiverser te worden (belangrijke steppingstones), o.a. Vincentiuspoel, 
volkstuinencomplex Quirijnstokstraat, perceel zuidelijk van Quirijnstokstraat 14, poel 
Quirijnstokstraat (van Martien Vromans). 

 b. Wandelpaden als ecologische drager 
De bestaande plus de nog aan te leggen wandelpaden in het gebied vormen een 
recreatieve drager voor het gebied, maar kunnen ook ingezet worden als ecologische  
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drager. Voorgesteld wordt om systematisch daar waar wandelpaden aanwezig zijn of worden 
aangelegd te onderzoeken hoe de bermen ecologisch zo hoogwaardig mogelijk gemaakt kunnen 
worden, ecologisch bermbeheer toe te passen en waar mogelijk (kleine) landschapselementen toe te 
voegen. Dit dient dus stelselmatig te worden meegenomen in de planvorming. Het stelsel van 
wandelpaden is op een aparte kaart bijgevoegd (zie kaart op de laatste pagina van deze notitie). 

 c. Relatie tussen Vincentiuspoel en Leemputten (ecologische verbindingszone)  

 d. Bos met bos verbinden ter hoogte van het Riddershofpad  
Verbinding kan plaatsvinden door het toevoegen van zogeheten ruigtekruiden, eventueel aangevuld 
met struiken (voor vogels). 

e. Ecologische relatie tussen Noorderbos en Brand inclusief groen/poel aan Houtsestraat 

f. Relatie tussen Noorderbos en retentiebekken bij De Meenthe 

2. Kwaliteit versterken van (robuuste) groenelementen 

 a. Bosrand bij Hazennest-Oost 
Deze moet een geleidelijkere overgang krijgen op basis van het principe: bos-mantel-zoom-veld. 

b. Hemeltjesloop  

De oevers van deze greppel aan de rand van de nieuwbouw van de wijk Nieuwe Warande plasdras 
maken door wanden minder steil te maken en laagtes uit te graven. 
  

 c. Vincentiuspoel  
Door o.a. versterken van de bosranden en het beter beheren van de poel de biodiversiteit aldaar 
versterken (poel 3). 
  

 d. Zwaluwenbunders 
Het collegebesluit van 14 september 2021 benoemt dat de ontwikkeling van natuur en het landschap 
leidend is in het gebied Zwaluwenbunders. Voormalige (natte) woeste gronden zoals Zwaluwenbunders 
en omgeving zijn binnen Pauwels geschikt om meer te vernatten en om er klimaatbossen en 
landschapselementen op aan te planten. Daarmee ontstaat er op termijn ook een aantrekkelijk en koel 
uitloopgebied voor Tilburg-Noord. 
Het gebied De Zwaluwenbunders is van oorsprong een halfopen, kleinschalig landschap. We adviseren 
te versterken wat er is en het groen niet te robuust te laten worden. Openheid is in dit gebied een 
kwaliteit. Daarom op een aantal plaatsen in overleg het landschap open houden. Dit komt de diversiteit 
in biotopen ten goede. Het schept onder meer kansen voor weidevogels.  

We stellen voor de ecologische verbindingszone in de Zwaluwenbunders nu al te ontwikkelen.  

Voor de strook direct langs de Burgemeester Bechtweg (aan beide zijden) stellen we voor om die wel 
verder te laten begroeien omdat dit zowel een visueel als een akoestisch voordeel heeft voor 
omwonenden. 
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 e. Grondruil t.b.v. groene structuren 
Er liggen kansen voor een robuuste groene structuur door slim met grond te ruilen. Voorbeeld hiervoor 
is Vijfhuizen. 
  

 f. Braamstruwelen Tweede Baan 
Langs de Tweede Baan e.o. staan braamstruwelen en bomen, maar in de structuur zitten veel ‘gaten’. 

Versterking van deze structuur voegt veel toe aan de landschapsidentiteit en biodiversiteit. g.

 Diepe Leij/Lindsche Loop 

Deze loop heeft een belangrijke functie als het gaat om waterkwaliteit. Deze moet beter ecologisch 
ingericht worden. 

 h. Retentiebekken bij wijk Nieuwe Warande Berkel-Enschot 
Deze retentievijver moet zo beheerd worden dat hij open blijft. Dit is noodzakelijk voor o.a.  
watersnippen. 

 i. Optimaliseren faunapassages 
Wij stellen voor om dat de inrichting van de bestaande onderdoorgangen voor dieren te optimaliseren. 
Deze onderdoorgangen liggen tussen de poelen aan weerszijden van de Rugdijk (ter hoogte van de 
noordzijde van het viaduct) en tussen de beide zijden van de Burgemeester Bechtweg (ter hoogte van 
Riddershofpad/benzinepomp). 

3. Zoveel mogelijk kleine landschapselementen behouden of toevoegen 

 a. Verdwenen greppel Waalwijksebaan 
Bij de Waalwijksebaan is een verlaging in het gebied zichtbaar van een verdwenen greppel. Opnieuw 
zichtbaar maken van deze greppel (plasdras) door het toevoegen van landschapselementen. 

 b. Bomen en struwelen langs Heerlijk Pauwelspad Vijfhuizen-Quirijnstokstraat 
- De beeldbepalende populierenrij dwars op de Quirijnstokstraat ter hoogte van nr. 7 behouden of 

indien dit niet kan- een plan maken voor vervanging. 
- Verder langs het Heerlijk Pauwelspad een houtkant of bomenrij ontwikkelen (richting Noorderbos). 

Bomen/struwelen zijn steppingstones en schuilplaatsen voor vogels en bijvoorbeeld hazen. 

 c. Hoeken van percelen vrijhouden van intensief beheer 
Kleine hoeken van gemeentepercelen (bijvoorbeeld de draaicirkel van een maaimachine) vrij houden 
van intensief beheer om bijvoorbeeld keverbanken te maken of om kleine landschapselementen te 
ontwikkelen. Door de combinatie van vier driehoeken, ontstaan vele steppingstones in het landschap. 
Voorstel is om dit samen met de gemeente verder in te tekenen. Op de kaart is een voorbeeld gegeven 
van wat wordt bedoeld. 

 d. Beukenrij bij Riddershofpad behouden 
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 e. Bos bij Rugdijk 
Het bos tussen Rugdijk en Peerke Donders in kwaliteit verbeteren/grond verarmen en koppelen aan het 

museum Peerke Donders (wandelpad toevoegen); zie ook voorstel gebiedsontwikkeling onder 5b. 

f.Poelen beheren 

De poelen in het hele gebied (in totaal 13) in kwaliteit verbeteren en frequent en stelselmatig beheren. 
Per situatie moet bekeken worden wat noodzakelijk is.  

 g. Zandpaden behouden 
Zandpaden behouden vanwege grote ecologische waarde. Aanleg van een verhard fietspad over het 
zandpad Zwaluwsestraat is niet acceptabel. Dat geldt ook voor de Waalwijksebaan. De 
verkeersproblematiek op de Quirijnstokstraat en Waalwijkseweg mag niet opgelost worden door een 
verhard fietspad aan te leggen op deze onverharde paden. We stellen voor om herinrichting van beide 
wegen (Waalwijkseweg en Quirijnstokstraat) op basis van het principe ‘auto te gast’ (uiteraard in 
overleg met alle aanwonenden). Dit zorgt voor behoud van de zandpaden Zwaluwsestraat en 
Waalwijksebaan en voor meer recreatieve kwaliteit in het gedeelte Waalwijkseweg en 
Quirijnstokstraat. 
  

 h. Gronden met brandstofleidingen 
Open begroeiing (ruigte, kruidenrijk grasland, heide) aanleggen op de gronden met de bestemming 
‘Leidingen Brandstof’. Deze gronden mogen niet bebouwd of beplant worden met diepwortelende of 
hoogopgaande beplanting. Dit levert opties voor keverbanken, patrijzenplekken, leeuwerikveldjes, etc. 

4. Zoveel mogelijk particulieren betrekken  

a. Stimuleren aanleg ecologische tuinen communicatie-offensief om middels informatie, excursies, 
prijsvragen o.i.d. nieuwe bewoners te interesseren voor de aanleg van ecologische, 
klimaatadaptieve en/of vogelvriendelijke tuin; Bestaande ecologisch interessante tuinen als 
voorbeeld laten dienen. 

  
b. Inzet particulieren bij beheer ecologische groenstroken/boomrijen op gemeentegrond 

 c. Bevorderen van ecologisch moestuinieren  
In het gebied liggen meerdere volkstuincomplexen. Bevorder daar het ecologisch moestuinieren en 
maak hierbij gebruik van de expertise van bijvoorbeeld Stichting VELT. 

 d. Activiteiten organiseren 
Organiseren van activiteiten voor bewoners/gebruikers van het gebied, b.v. Natuurwerkdag, 
zwerfafvalactie, Citizen Science.  



6 

5. Ontwikkelingen/mogelijkheden in het gebied gebruiken 

 a. Beplantingsadvies voor nieuwe camping 
Voormalige varkensboerderij aan de Waalwijkseweg 2 krijgt onder meer de bestemming mini- camping. 
Wij stellen voor dat de gemeente deze ondernemer ondersteuning aanbiedt in de vorm van 
beplantingsadvies. 

 b. Versterken bestaande pleisterplaatsen 
Wij stellen voor om met bestaande ondernemers zoals Valentijn, Peerke Donders, Schaapsboerderij 
Pauwelshoeve na te denken over gebiedsgericht ontwikkelen van hun omgeving. Dit omdat hier kansen 
liggen om gebiedsdoelen van Pauwels in combinatie met die van de ondernemers te realiseren: 
- versterking ontmoetingsfunctie recreanten in gebied Pauwels + duidelijke vertrekpunt voor 

wandelingen; 
- mogelijkheid om aanleg parkeerplaatsen te realiseren ten behoeve van de start voor wandelen in 

Pauwels; 
- toevoegen van extra biodiversiteit door in overleg met de ondernemer een inrichtingsplan te 

maken; 
- toezicht en beheer is geregeld.   

Kansen specifiek voor Valentijn: 
De wei gelegen naast Valentijn is een kans om bijvoorbeeld een natuurspeelplaats te realiseren. Verder 
voordeel is dat uitbreiding van parkeren of gebruik maken van de parkeerplaatsen bij Valentijn, 
parkeren bij de beoogde nieuwe locatie van de Schutterij overbodig maakt en het landschap daar 
gespaard kan blijven. 
Horecaonderneemster is bereid mee te denken over ontwikkeling/plannen. 

Kansen specifiek voor Peerke Donders:  
Door het opstellen van een ecologisch landschapsplan rondom het museum en restaurant Peerke 
Donders, kan wellicht een oplossing gevonden worden voor het parkeerprobleem van het restaurant, 
de behoefte aan parkeren voor Landschapspark Pauwels (start wandelen), de mogelijkheden de 
biodiversiteit te verhogen (bv. het bosje aan de Rugdijk) en de belevingskwaliteit voor de wandelaars 
uit de stadsrand sterk te verbeteren. 

 c. Ecologische stadsboerderij 
De boerderij aan de Moerstraat is van de gemeente en zou bijzonder geschikt zijn voor een sociale 
vorm van ecologische stadslandbouw. De relatie met de stad wordt versterkt en ook de biodiversiteit 
en inrichting van het landschap (mogelijk in combinatie met 5b). 

6. Historische elementen  

 a. Waalwijksebaan-Waalwijkseweg 
Deze driehoek zoveel mogelijk versterken door met name inzet van goed beheer. 

b. Historische zandpaden  
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De Waalwijksebaan heeft als zandpad een monumentenstatus. We pleiten ervoor om dit ook te regelen 
voor de Zwaluwsestraat. 

 c. Bos Nieuwe Warande 
Onder het Industrieterrein Loven (Hazennest) is nog een restant van de historische jachtbos Nieuwe 
Warande aanwezig. Het is voor de recreatieve beleving en voor het ‘verhaal’ van het landschapspark 
interessant om dit historisch element op één of andere manier zichtbaar te maken. 
  

 d. Bronstijdboerderij 
Ter hoogte van het Rauwbrakenpad heeft een Bronstijdboerderij gestaan. Het is voor  de 
aantrekkelijkheid van het gebied wenselijk om dit op enige manier zichtbaar te maken.  

 e. Grafheuvel (kringgreppelgraf) 
Ook de zichtbaarheid hiervan kan de aantrekkelijkheid van het gebied vergroten. 

7. Zoveel mogelijk wandelpaden ecologische betekenis geven 

 a. Groene stroken 
Groene stroken/kruidenstrook aanleggen langs wandelpaden; bij weinig ruimte zijn vlechtheggen of 
takkenrillen een goede oplossing (veel biodiversiteit). Deze elementen bieden tevens een goede 
afscheiding naar het grasland van de agrariërs en helpen zo mee om overlast door wandelaars tegen te 
gaan. 

 b. Voetgangersbrug 
De toekomstige voetgangersbrug over de Burgemeester Bechtweg zodanig inrichten dat dieren hier 
gebruik van kunnen maken.  

 c. Ecologisch maaibeheer 
De Zwaluwsestraat en de Waalwijksebaan worden veelvuldig gebruikt door wandelaars. De kruidenrijke 
berm is hier ecologisch goed ontwikkeld en moet daarom worden ontzien. Hier is ecologisch gepast 
maaibeheer noodzakelijk. 

8. Beheer algemeen 

 a. Ecologisch bermbeheer 
Hanteer ecologisch bermbeheer als uitgangspunt in het hele gebied. Daarvoor is het nodig te 
inventariseren welke bermen op dit moment al ecologisch waardevol zijn. Deze beschermen en voor 
het overige inzetten op herstel en verbetering. 

 b. Poelen in beheerplan 
Alle poelen in het gebied opnemen in het beheerplan van de gemeente. 

 c. Inzaaien met inheemse mengsels 
De stroken die worden ingezaaid met bloemmengsels uitsluitend inzaaien met geschikte inheemse 
mengsels. Dit levert veel meer voedsel voor bijen en insecten op. 
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9. Overig 

 a. Waterregulatie 
Reguleren van water in samenspraak met boeren in het gebied. Dit is ook in overeenstemming met het 
collegebesluit Plan van Aanpak voor Koersdocument Pauwels Oost van 14 september 2021 – 7, Bijdrage 
aan beleid ‘Koel Klimaatbestendig Tilburg’, o.a. het tegengaan van verdroging in het buitengebied en 
klimaatadaptatie in het landelijk gebied (onderdeel REKS). Momenteel is de waterhuishouding van het 
gebied gericht op het zo snel mogelijk afvoeren van water. 

 b. Nat-droog-nat 
Maak gebruik van het gegeven dat het gebied van het Noorderbos naar Berkel-Enschot ‘nat-droog-nat’ 
is. 

 c. Tegengaan overlast 
Het is belangrijk dat op een eenvoudige manier misstanden (loslopende honden, ongewenst betreden 
van boerenpercelen door burgers, stropen, drugsgebruik, zwerf-/drugsafval) kunnen worden gemeld en 
dat snel en adequaat (dus met prioriteit) door BOA’s wordt gehandhaafd. 

 d. Wandelknooppuntenroute langs poel 
Menig wandelaar kent de poel bij de Rugdijk niet. Daarom verleggen van wandelknooppuntenroute 
zodat deze langs de poel komt. 

 e. Beleving landschapspark 
Tenslotte een paar aanvullingen met betrekking tot de beleving van Pauwels door burgers.  

Om te zorgen dat bewoners van de omliggende dorpen en wijken uitgenodigd worden om op een 
prettige manier het gebied kunnen beleven, is het allereerst nodig om er op een veilige en 
aantrekkelijke manier naar toe te kunnen wandelen. Daarnaast is het fijn om in het gebied meerdere 
wandelpaden te hebben, zodat men voor verschillende routes kan kiezen. Zie de kaart op de volgende 
pagina voor ons voorstel hiervoor in het gebied De Nieuwe Warande. 

Wij vinden het toevoegen van bankjes en kleine schuilgelegenheden belangrijk, maar zien daar meteen 
ook het risico van overlast. Daarom zouden bankjes en schuilplekken daar moeten komen waar ze 
direct zichtbaar zijn vanaf de weg of een veelgebruikt pad (mogelijkheid sociale controle) en waar geen 
kwetsbaar groen aanwezig is. 

Ook vinden wij het belangrijk dat er een eenduidige Pauwelsuitstraling komt voor de  bewegwijzering 
en informatieborden. 

10.Tenslotte: Integrale aanpak 

Om van Pauwels een aantrekkelijk, veilig en biodivers landschapspark te maken is steeds een integrale 
benadering noodzakelijk. Wij sluiten daarom graag aan bij het eerder genoemde collegebesluit van 14 
september 2021 waarin staat dat het gebied een scala aan kansen biedt om in de breedte uitdagingen 
op te lossen, met name 
Natuur & Landschap, stikstofdepositie op de Natura-2000 gebieden, Duurzame Mobiliteit, Economie en 
Klimaatadaptatie. Hiermee zou de opgave Pauwels Oost/Oostflank Stedelijke Regio Breda-Tilburg 
kunnen uitgroeien tot een voorbeeldproject in Nederland als een van de eerste echt integrale 
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gebiedsopgaven. Door het oppakken van bijvoorbeeld de punten 3g en 5b kan concrete invulling aan 
dit voornemen kan worden gegeven. 

 

Legenda:  
Groene lijnen: bestaande of reeds geplande in 2022 te realiseren onverharde wandelpaden 
Rose lijnen: gewenste onverharde wandelpaden 
Blauwe arcering: waterelementen van het Waterlandschap Pauwels (in ontwikkeling) 


