
Cartierheide



Agenda

• Uitgangspunten aanpassen fietspaden;

• De recreatieve waarde van het complete gebied;

• Natuurbeschermende maatregelen;

• Zoneringskaart/grondgebied SBB;

• Gebied Cartierheide (grondgebied Staatsbosbeheer);

• Gebied Laarven - De Pan (grondgebied Eersel/Bladel);

• Waar staan we nu (planning);

• Vragen.



Uitgangspunten aan te passen fietspaden

• De Cartierheide is een natuurgebied met bijzondere natuurwaarden (flora 

en fauna). De natuurwaarden van dit gebied moet beschermd en 

behouden blijven;

• De recreant, die van dit gebied wil genieten en beleven, is welkom. Een 

goed recreatief en veilig fietsroutenetwerk is van belang;

• Betrekken van de toeristisch – recreatieve punten waarvan de nieuw te 

realiseren uitkijktoren een belangrijke factor is;

• Cartierheide is één gebied, gemeentegrenzen zijn minder van belang;

• Afremmen (of liever: weren) van sportrecreanten / snelle verkeer;

• Woon-werkverkeer en schoolgaande jeugd moet er gebruik van kunnen 

maken. De route mag niet (veel) langer worden.



De omgeving



De recreatieve waarde van het gebied

Fietsknooppuntennetwerk 

Cartierheide



• De Cartierheide is bijzonder vanwege aanwezigheid Gladde slang en 

andere flora en fauna.

• Welzijn van de Gladde slang (beschermende soort / rode lijst);

• Jaarlijks ca. 40 aanrijdslachtoffers van de Gladde slang.

Natuurbeschermende maatregelen 



• Eigenaar grondgebied 

Cartierheide

• Uitgangspunten:

• Beschermen

• Beleven

• Benutten

• Recreatie/natuurzonering: Een integraal 

intern afwegingskader voor initiatieven 

van derden en voor Staatsbosbeheer

Zoneringskaart grondgebied Staatsbosbeheer



Gebied Cartierheide

• Recreatie/natuurzonering: 

Een integraal intern 

afwegingskader voor 

initiatieven van derden en 

voor Staatsbosbeheer;

• Half-verhard fietspad 2,5 

meter breed met fauna 

beschermende maatregelen.



Gebied Laarven – De Pan

• Uitwerking i.s.m. gemeente Eersel 

en Bergeijk; 

• Uitkijktoren rolstoel toegankelijk;

• Rolstoel-pad gedeeltelijk half-

verhard/verhard;

• Fietspad van beton 3,5 meter 

breed met fauna beschermende 

maatregelen.



Vervolg stappen 

• Voorkeursvariant is vastgesteld;

• Onderzoeken zijn verricht;

• Gespreken worden gevoerd;

• Bestemmingsplanprocedure loopt;

• Voorkeursvariant uitwerken naar bestek en 

tekeningen;

• Aanbestedingsprocedure;

• Aanleg fietspaden, rolstoelpad en bouwen 

uitkijktoren.




