
Cultuur en Natuur

De heide is een endemisch landschap 
dat onlosmakelijk verbonden is met een 
lokale cultuur van kleinschalige landbouw, 
schapen en wol, die hier in het verleden tot 
een bloeiende textielindustrie heeft geleid. 
Van Hier zet deze lokale industrie en oude 
ambachten op een nieuwe manier in. Het is 
dus ook een communicatief  instrument.

De Strabrechtse Heide is een zeer gewaar-
deerd landschap met hoge natuurwaarden. 
Het is een insectenreservaat, waar soorten 
leven die specifiek met deze heidebiotoop 
verbonden zijn. De geomorfologie laat een 
structuur zien van hoge zandruggen en 
lagere, meer vochtige dalen. Een structuur 
die door dieren wordt gebruikt om langs 
te migreren. Een oversteek over de weg is 
mogelijk en voor de uitwisseling van soorten 
van groot belang.

Mobiliteit en uitstoot

De geluidswanden plaatsen we langs de 
snelweg daar waar geen bos is, omdat we 
daar de grootste problemen van lucht-
vervuiling en geluid voor het achterland 
zien. Organische vulling in de wanden houdt 
uitstoot van geluid en luchtvervuiling tegen. 

Maatregelen die werkelijk een duurzame 
bijdrage leveren richten zich op de oorzaak 
van de overlast. De transportsector ont-
wikkelt zich in rap tempo en heeft de focus 
op de bronaanpak. Echter, ontwikkelingen 
kosten tijd en in de tussentijd mogen we de 
opgave van geluidsoverlast en uitstoot niet 
negeren. 

Van Hier levert ook een wezenlijke afname in 
uitstoot op doordat we oogstmaterialen niet 
transporteren naar elders, maar ter plaatse 
verwerken.

Landbouw en energie

Binnen het zoekgebied (stipjes op de kaart) 
en in gesprek met boeren en burgers worden 
locaties voor kleinschalige windmolen 
bepaald. De energie-opbrengsten komen ten 
goede aan de boeren en burgers en leveren 
een belangrijke bijdrage aan het economisch 
en fysiek gezonder maken van de regio. 

De landbouw, met name de intensieve vee-
teelt, is een grote bron van stikstofuitstoot in 
deze regio. Dit heeft een negatieve invloed op 
het natuurgebied. Het kan dus ook anders.
Wie plaats biedt aan een kleine molen wordt 
onderdeel van een netwerk van pioniers op 
het gebied van duurzame ontwikkelingen. 

Deze molens passen in het landschap, ze zijn 
niet hoger dan een gemiddelde boom en ze 
kunnen dicht op elkaar staan. Mede omdat 
ze weinig geluid maken, kunnen ze al op zo’n 
80m van bebouwing geplaatst worden. 

Water

Drinkwateronttrekking en landbouw zorgen 
voor verdroging van het gebied. Van Hier 
draagt bij aan het aanvullen van grondwater.  

De bestaande greppel langs de snelweg 
transformeren we tot biofiltergreppel. 
Hemelwater van de snelweg wordt 
opgevangen in een biofiltergreppel en daar 
gezuiverd. Vervolgens stroomt het tussen 
de wanden door, naar de gegraven wadi’s. 
Wadi’s zijn diepere delen die als tijdelijke 
opvang voor het regenwater functioneren. 
Vanuit de wadi’s infiltreert het hemelwater in 
het grondwater.  

Het systeem van vasthouden en infiltreren, is 
hier niet nieuw. De vennen functioneren van 
oudsher op dezelfde manier. In de afgelopen 
100 jaar is er echter een steeds grotere 
hoeveelheid vennen verdwenen en vervangen 
voor sloten die water juist afvoeren. Wij willen 
geen druppel verliezen!

VAN HIER is een geluidswerende en uitstoot-filterende sculptuur 
die het leven op en rond de heide verbetert. VAN HIER maakt 
de eeuwenoude relatie tussen mens en heide op een absurde 
manier zichtbaar en doet daar nog een schepje ‘uitstoot door 
verkeer’ bovenop. Patronen in het hekwerk worden geïnspireerd 
op historische weeftechnieken en willen we samen met lokale 
partijen verder doorontwerpen.

Een gelaagd landschap

WOL
10 kuub / jaar

Schapen zijn onlosmakelijk verbonden met het heide-
landschap, aangezien ze door hun begrazing de ver-
grassing en bebossing tegengaan. En schapen geven 
wol. Nederlandse wol is echter weinig waard, door 
grote concurrentie met (zachtere) wol van elders. De 
heidewol is echter wél geschikt voor meer robuuste 
toepassingen. Namelijk als bouwmateriaal! 

Wol dempt geluid, het filtert, houdt vocht vast en het 
wordt gebruikt als nestmateriaal door vogels. Wol 
heeft enorm goede eigenschappen die de kwaliteit van 
de Strabrechtse Heide Compost vergroten!
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Bij zware piekbuien stroomt 
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Wanden gevuld met lokale 
oogst houden geluid tegen.

Via een onderhoudspad zijn 
de wanden met een shovel 
bereikbaar. 

Wanden gevuld met lokale 
oogst houden uitstoot van 
verkeer tegen.

Via een knuppelpad zijn de 
wanden voor recreanten 
bereikbaar.

Kleine windmolens op land-
bouwgrond leveren energie 
aan boer en burger.

Een biofilter langs de 
snelweg vangt hemelwater 
op. Schoon water infiltreert 
langzaam in het grondwater.

Bij zware piekbuien stroomt 
overtollig water naar deze 
uitgegraven wadi’s.

Regen die op de snelweg 
valt watert af  richting het 
biolfilter.

Knuppelpaden van 
molenwieken

COMPOST

Strabrechtse Heide

HOUT
8 kuub / jaar
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https://www.youtube.com/watch?v=B69idj61oho
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HOUTEN WIND MOLENS ,
lusten, lasten en zachte grenzen

-De Houten Molens geven energie https://www.voordewereldvan-
morgen.nl/artikelen/boeren-kiezen-voor-houten-windmolen
-De Molens kunnen voor max. 10% (wat al veel kan betekenen in 
de stikstof crisis) stikstof verwaaien naar verdere gebieden.
-De molens kunnen aan het einde van de levensduur gerecycled 
worden in knuppelpaden (misschien nabij of tussen de wal)
-De molens hebben een hoogte van 15m, zo hoog als de bomen 
waarvan ze gemaakt worden. De Larixbomen. (dit zijn de water-
slurpen in het gebied, die toch al gekapt worden!!)
Ze verstoren minimaal het landschap, dus moet denk ik binnen de 
Natura 2000 richtlijnen kunnen passen

onderdeel van de wal, juist bij de plaatsen waar er vervuild wordt. 
Dus de boeren en bij de A67. De vervuilers worden door de 
houten molens zichtbaar in het landschap.!!
-De boeren krijgen de molens gratis, inclusief alle op te wekken 
energie , die hoeven ze met niemand te delen, als een aanmoedi-
ging om duurzaam om te kunnen schakelen, dus, middelen daar-
voor over! PARTCIPATIEF, (zachte grenzen, toenadering, koppe-
ling natuurbeleid, omschakeling voor de boeren…) En via het net-

-
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De naaldbomen onttrekken in het gebied veel 
vocht aan de grond. Een deel van de bomen 
wordt gekapt. Het hout dat vrijkomt zetten we 
in voor de productie van knuppelpaden en voor 
wieken van kleine windmolens.
Al sinds de romeinse tijd liggen er in dit 
gebied knuppelpaden. Een knuppelpad is een 
verhoogd pad van hout dat ook in natte periodes 
betreedbaar is. Het is een passend element om 
de heide en de sculptuur beter beleefbaar te 
maken.
Bijkomend voordeel van de windmolens is dat ze 
door hun rotatie de luchtstroming beïnvloeden 
en stikstof  kunnen doen verwaaien. Houten 
molenwieken die in de toekomst vervangen 
worden, zullen dan onderdeel worden van het 
knuppelpad.

Verwaaiing van stikstof  
in een ideale situatie

grijs: stikstofdepositie zonder windmolen
blauw: verwaaiing stikstof  door molen

Wieken van kleinschalige 
windmolens

Depositie van stikstof  zorgt voor verrijking van de 
bodem en daarmee voor de achteruitgang van de 
heide. Heide heeft, qua voedingswaarden, een arme 
grond nodig. Om de grond te verschralen wordt er 
middels beheer vegetatie verwijdert, samen met 
een deel van de bovenste humuslaag. Materialen die  
vrijkomen bij deze maatregelen zijn een fijnkorrelig 
substraat en samengeperste heidebalen. Mooie 
onderdelen voor een hoge kwaliteit compost.

HEIDE
10 kuub / jaar

SLIB
50 kuub / jaar

GRAS
10 kuub / jaar

Door de depositie van stikstof  vergrast de heide, onder 
andere met het Pijpestrootje. De grassen worden 
middels beheer uit het gebied verwijderd. Ook het riet 
en de oevervegetatie uit de biofiltergreppels wordt 
gefaseerd afgemaaid. Een deel van de grassen, het riet 
en de oevervegetaie wordt verwerkt tot papier en van 
het graspapier worden compostzakken gemaakt. Het 
overige deel wordt omgezet in compost.

Papieren zakken

In de bestaande vennen en in de nieuwe biofilter-
greppel langs de weg, vormt zich als gevolg van 
vermesting een nutriëntenrijke sliblaag. Deze wordt 
gefaseerd verwijderd om te voorkomen dat de 
sliblaag te veel zuurstof  aan het ven onttrekt. Het 
slib dat vrijkomt uit het leeghalen van de vennen, 
wordt gedroogd en zal daarna in de wanden verwerkt 
worden.
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Strabrechtse Heide Compost

COMPOST

De Strabrechtse Heide produceert een enorme hoeveelheid 
natuurlijke reststromen, die met het beheer vrijkomen. VAN 
HIER verzamelt deze lokale oogst en slaat ze op in verticale 
elementen langs de snelweg. Met de tijd wordt de lokale oogst 
omgezet in compost. Er ontstaat een cyclisch proces van 
materiaal aanvullen en compost wegnemen. Tip: breng de 
waardevolle heide-compost op de markt.

Kleinschalige 
windmolens

Marieke de Keijzer, Annemarie Piscaer, Iris de Kievith en Joost van Dijk

Oversteek over de snelweg 
voor de natuur

Het dierenleven migreert via de lage delen in 
zuid-noord richting, tot het op de A67 botst. Een 
oversteek naar het noorden is van belang voor 
de uitwisseling van soorten. Deze oversteek ter 
hoogte van de Strabrechtse Hei Parkeerplaats 
richten we in met zandgrond, ruigte en 
heidevegetatie, zodat insecten en kleinere dieren 
er gebruik van kunnen maken. De oversteek kan 
straks nog steeds door mensen per auto (en 
hulpdiensten) gemaakt worden, maar de auto is 
hier te gast.


