
e-mail ontvangen 8 juni 2020 
Onderwerp: AANTASTING NATUURWAARDEN BERMSLOOT LANGE REKKEN 
 

Van: G.A.C.R. Stooker (Kon.Ned. Natuurhistorische Vereniging, afdeling Tilburg) 
 
Graag doorzetten naar Algemeen/Dagelijks Bestuur van waterschap BD 
 
Aan: dhr. A. Meuleman (secr.directeur waterschap Brabantse Delta) 
 
CC: dhr. J. Rombouts (Hoofd Onderhoud en Beheer Watersystemen) 
CC: mevr. W. Bonthuis (bestuurslid Water Natuurlijk) 
CC: secr. KNNV-afdeling Tilburg 
 
Geachte heer Meuleman, 
 
De natuurwaarden van het gebied De Lange Rekken (gem. Gilze en Rijen) en de 
gebiedsontwikkelingen daar gaan me al een aantal jaren aan het hart. Ik monitor er de flora 
en fauna en adviseer de gem. Tilburg (grondeigenaar) bij de aanstaande herinrichting. Uit 
dien hoofde volg ik het beheer van de graslanden en akkers, maar ook van sloten en 
onverharde wegen, voor zover daar het behoud van natuurwaarden van belang is. Uit 
onderstaande chronologische opsomming van contacten en evenzovele omissies m.b.t. 
bovengenoemd onderwerp, begrijpt u wellicht dat ik het via u deze maal hoger in de 
waterschapsorganisatie zoek in de hoop dat u wel in staat bent aan de juiste knoppen te 
draaien. Het betreft, vanuit natuurperspectief beschouwd, ongewenst berm- en slootbeheer 
langs een onverharde weg (Flaassendijk) in Rayon-Oost, recentelijk uitgevoerd (zie foto). 
Graag zag ik uw bemoeienis om in volgende jaren de geconstateerde natuurschade te 
voorkomen. Hieronder een overzicht van de tot nu toe door mij geëntameerde acties. Zoals 
u ziet, ook in de richting van de gemeente Gilze en Rijen. 

1. Op 31 mei 2017 stuurde ik namens de KNNV-afdeling Tilburg een mail aan dhr. Ad van der Veeken 
(Coördinator Buitendienst gem. Gilze en Rijen), toentertijd verantwoordelijk voor het praktisch 
wegonderhoud in het buitengebied van die gemeente. De mail betrof het gevoerde bermbeheer langs de 
onverharde weg, geheten Flaassendijk, welke is gelegen tussen de Bredestraat (gem. Gilze en Rijen) en 
de Vierbunderweg (gem. Dongen). Met name de oostelijke berm van dat zandpad herbergde een zeer 
gevarieerde, deels schrale en zeer soortenrijke bermvegetatie (159 plantensoorten), waaronder een 
aantal zeldzame, oa. Grote pimpernel. Bij de mail voegde ik een kopie van het inventarisatierapport. 
Dhr. V.d. Veeken reageerde daar positief op en nodigde me uit voor een toelichtend gesprek. Naar 
aanleiding daarvan heb ik op de gemeentewerf een onderhoud ter zake gehad met dhr. V.d. Veeken 
over het beheer van de zandweg+berm in relatie tot het behoud van de waardevolle bermflora. 

2. Op 10 juni van datzelfde jaar 2017 heb ik een mail gestuurd naar Jeff Samuels, bioloog bij waterschap 
Brabantse Delta, eveneens met het verzoek om in volgende jaren de kwetsbare flora van de slootkant 
langs bedoelde berm met zorg te beheren. Bij het reguliere onderhoud dat jaar van deze ‘blauwe’ 
leggersloot door de aannemer in opdracht van het waterschap werd veel slootbagger op de waardevolle 
berm gedeponeerd. De sloot is toen (maar helaas ook in volgende jaren) telkens weer onnodig verder 
uitgediept en de floristisch waardevolle slootkanten ernstig beschadigd. Foto’s daarvan werden 
meegestuurd. Door het ‘groot onderhoud’ van sloot en slootkant werden dat jaar ook de broedsels ter 
plaatse van Graspieper en Gele kwikstaart vernietigd. Dit mailcontact heeft toen geresulteerd in een 
veldbezoek met het toenmalige Hoofd Onderhoud en Beheer, Jack Rombouts. Deze beloofde dat 
voortaan met het oog op de waardevolle flora en fauna aan het beheer van deze sloot extra aandacht 
zou worden besteed. Ook het vroege tijdstip van het schonen van de sloot (vóór 15 juni) zou meer naar 
achteren worden geschoven. 



3. Op 24 juni 2019 heb ik wederom een mail gestuurd naar Jack Rombouts waarin ik aangaf dat het 
beheer van de betreffende sloot zowel in 2018 als 2019 toch weer mis was gegaan. Dikke plakkaten 
slootspecie en maaisel van slootbodem en slootkant lagen weer op de waardevolle berm. Ook deze mail 
was weer vergezeld van niets aan duidelijkheid overlatende fotobewijs. Als antwoord kreeg ik alleen de 
NAW-gegevens van Richard Broers, Senior Cultuurtechnisch Medewerker Onderhoud – Rayon Oost. 
Daarmee nam ik aan dat de betreffende mail aan het waterschap ook op zijn bureau terecht was 
gekomen. Tevens heb ik toen Nicole van der Steen, Medewerker Ontwerp en Voorbereiding 
Groen van de ABG-gemeenten, verslag van de aantasting gedaan. Zij verwees me naar dhr. 
Mathie Schuurman, waar ik vervolgens niets meer van heb gehoord. 

4. Op 31 mei van dit jaar (2020) constateerde ik dat het onverharde deel van de Flaassendijk, zoals 
hiervoor bedoeld, wederom grootschalig was ‘opgeknapt’, waarbij tenminste 1 meter van beide bermen 
aan weerszijden was meegenomen (gefreesd). Zie foto. Daardoor zijn veel waardevolle planten, alsook 
de groeiplaats daarvan vernietigd. Beide bermen zijn nu nog maar voor minder dan 0,5m ‘onaangetast’. 

5. Op 6 juni van dit jaar (2020) blijkt bij veldbezoek de 2e klap uitgedeeld door het waterschap, dat in die 
week (dus ruim vóór 15 juni) wederom groot onderhoud aan de naastliggende sloot heeft laten 
uitvoeren. Weliswaar werd het slootvuil en de bagger deze keer netjes aan de reservaatszijde 
gedeponeerd en niet op de gefreesde berm. Maar de waardevolle slootkant was weer zeer kort tot op de 
A0-zode afgemaaid. Ook nu was er weer sprake van het vernietigen van een broedsel van een Gele 
kwikstaart. 

  

Al deze mailcontacten heb ik gearchiveerd en CC-tjes ervan gestuurd naar de gem. Tilburg 
(Rob van Dijk, stadsecoloog en de secr. van de KNNV-afdeling Tilburg). Ik vraag me af 
hoeveel moeite ik moet doen en welke wegen ik moet bewandelen om blijvend de aandacht 
voor de natuurwaarden van deze berm+slootkant binnen de gemeente Gilze en Rijen en het 
werkgebied van waterschap Brabantse Delta te waarborgen? Temeer daar al jaren bekend is 
dat de aanliggende natuurcompensatiegronden van de gem. Tilburg een vogelgebied-in-
wording zijn (in juni 2020 wordt met de uitvoering gestart). Ik mag hopen dat wanneer de 
herinrichting van het vogelgebied is gerealiseerd, het beheer van de betreffende berm+sloot 
kan worden afgestemd op de natuurdoelstelling van de aanliggende percelen. 

Intussen heb ik de gem. Gilze en Rijen met klem geadviseerd om zo spoedig mogelijk het 
los gefreesde materiaal op de oostelijke berm van de Flaassendijk (die langs het 
vogelgebied) oppervlakkig en voorzichtig met een gladde bak af te schrapen zonder de 
onderliggende zode te beschadigen. Daarmee zou een deel van de aangerichte schade aan 
de natuur weer gedeeltelijk hersteld kunnen worden. 

Ik ben graag bereid een en ander in een gesprek toe te lichten. 

Met vriendelijke groet, 

 

Guido Stooker 

Coördinator KNNV-werkgroep Dongevallei 

 


