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Woord vooraf

In opdracht vanDienst Landelijk Gebied, deprovincie Noord-Brabant en Waterschap
De Dommel zijn de effecten van het Landinrichtingsplan De Hilver met behulp van
modellen gekwantificeerd. Met dit onderzoek wordt de effectiviteit van het plan
beoordeeld. Indien noodzakelijk kunnen op basis van de resultaten aanvullende
maatregelen worden gedefinieerd. Hetonderzoekisinzes fasen uitgevoerd:
•
•
•
•
•
•

Hydrologisch veldonderzoek
Simuleren vandebestaanderegionale waterhuishouding
Berekenenvandeeffecten vaningrepenopdewaterhuishouding
Uitvoeren vaneenkwantitatievehydrologische systeemanalyse
Berekenenvandeeffecten vaningrepenopdeuitspoelingvanNenP
Voorspellen vandeecologische effecten

Iedere fase is afzonderlijk gerapporteerd. Dit rapport beschrijft de zesde fase: het
voorspellen van ecologische effecten. Dena uitvoeren van het landinrichtingsplan in
eeneindsituatieteverwachten natuurwaarden worden geëvalueerd.
Destudieisbegeleiddooreenwerkgroepbestaandeuit:
G.A. Schouten (vz.,vanaf 1-1-98)
H.Vissers(vz.,tot 1-1-98)
F.Helmich
M.vanBetuw
J.vanBakel

DienstLandelijk Gebied
DienstLandelijk Gebied
Provincie Noord-Brabant
WaterschapDeDommel
DLO-StaringCentrum
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Samenvatting

De bestaande regionale waterhuishouding in landinrichtingsgebied De Hilver is
gesimuleerd (deel 2). De inrichtingsmaatregelen uit het landinrichtingsplan en de
aanvullende maatregelen zijn vertaald in modelmatige ingrepen om deeffecten opde
waterhuishouding te kwantificeren (deel 3). Voor de uitgangssituatie en de
plansituatiemet aanvullende maatregelen zijn degrondwaterstanden en deecologisch
relevante kwelfluxen naardewortelzone berekend.Hettypenatuur datalsgevolg van
de ingrepen mag worden verwacht is niet alleen afhankelijk van grondswaterstanden
en het wel of niet voorkomen van kwelfluxen, ook de bodem en de kwaliteit van het
water zijn van belang. In het onderdeel van de studie waarover hier wordt
gerapporteerd is deze informatie gecombineerd om de ecologische effecten te
voorspellen.
Door het landinrichtingsplan met de aanvullende maatregelen veranderen de
abiotische standplaatsfactoren binnen de natuurontwikkelingsgebieden. De
vochtvoorziening verschuift van vochtig naar nat tot zeer nat, en van voedselrijk naar
voedselarm. Langs de Reusel en ten zuiden van het kanaal ontstaan matig zure
standplaatsen. Ten noorden van het kanaal ontstaan door de grotere invloed van hard
grondwater lokaal (in Den Opslag, in De Gement en langs de Reusel ten zuidoosten
van Moergestel) basische omstandigheden. Ten oosten van de Reusel worden ten
noorden van het kanaal zure condities voorspeld. Vooruitlopend op het beschikbaar
komen van een beter onderbouwde kwelwaterkwaliteitskaart voor het studiegebied
wordt verondersteld dat ook in Den Opslag, rond het Helsbroek, in De Gement en in
het Rosepdal matigzuretotbasischeomstandigheden kunnen ontstaan.
De lokale, afwijkende standplaats in het Helsbroek wordt door NATLES
weergegeven. Het onderscheidend vermogen van de gebruikte databestanden is groot
genoeg om ecologisch relevante afwijkende condities te kunnen onderscheiden. De
ecotopen in het Helsbroek worden voor de huidige situatie niet correct weergegeven
door een foutieve classificatie van het bodemgebruik in het LGN3.Daarnaast zijn de
berekende kwelfluxen te klein en is de concentratie Calcium in het kwelwater groter
dan het bereik van de kennistabellen in NATLES. Controleren, corrigeren en
aanvullen of aanpassen vandetegebruiken databestanden blijkt noodzakelijk.
In deze studie is uitsluitend geëvalueerd op de geschiktheid voor het ontstaan van
beekdalgraslanden. Daartoe zijn de geschiktheden voor de gecombineerde
vegetatietypen dotterbloemhooilandenblauwgrasland samengevoegd.
In de natuurontwikkelingsgebieden in het centrale deel van het landinrichtingsgebied
worden in de huidige situatie langs de beken met name vochtige, matig voedselrijke
omstandigheden gevonden. In de plansituatie ontstaan nattere omstandigheden en
wordt door het gevoerde maaibeheer en door de afgenomen mineralisatie als gevolg
van de vernatting verschraling bereikt. De vochtige voedselrijke graslanden
verdwijnen en er ontstaan vochtige tot natte schraalgraslanden. Ook in de smalle
zones langs de Roodloop en langs de Reusel ten oosten van Diessen ontstaan in de
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plansituatie beekdalgraslanden. In de omgeving van Annanina's Rust kunnen met
name vochtige matig voedselrijke schraalgraslanden ontstaan. Ten zuiden van het
Wilhelminakanaal, langs de Reusel tussen Helsbroek en het Blekven en in De
Gement ontstaan geschikte omstandigheden voor natte tot zeer vochtige
schraalgraslanden. In de Maten en Den Opslag ontstaan met name geschikte
omstandigheden voor de ontwikkeling van natte, matig voedselrijke graslanden.
Langs de Rosep ontstaan gebieden geschikt voor zeer afwisselende
beekdalgraslanden.
Naast de veranderingen in de EHS als gevolg van het landinrichtingsplan met
aanvullende maatregelen suggereren deresultaten van NATLES dat op meerplaatsen
in de bestaande natuurgebieden geschikte omstandigheden voor beekdalgraslanden
kunnen worden gecreëerd. Binnen het landinrichtingsgebied in de plansituatie ook
goede omstandigheden voor het voorkomen van beekdalgraslanden geïndiceerd ten
oosten van het Spruitenstroompje tussen Groenstraat en Groenendael en bij landgoed
Gorp ter hoogte van De Geul en het Nestven. Buiten het landinrichtingsgebied
worden (ook in de huidige situatie) geschikte omstandigheden voor de ontwikkeling
van beekdalgraslanden gevonden in de omgeving van het Westelbeersche Broek, in
hetnoordelijke deel vanDeBaestenlangsdeReusel voordeLogtseBaan.
Voorhet landinrichtingsplan metaanvullende maatregelen worden met de combinatie
SIMGRO en NATLES geschikte standplaatsen voor schraalgraslanden voorspeld
langs de Reusel, Roodloop, Spruitenstroompje en Rosep. In het noordoostelijk deel
van het studiegebied worden geschikte standplaatsen voor natte heidevegetaties
voorspeld. De betrouwbaarheid van de resultaten wordt sterk bepaald door de
gebruikte data. De resultaten van NATLES moeten voorzichtig worden
geïnterpreteerd:
• Gebleken is dat LGN3 in de kleinere natuurgebieden niet altijd het goede
bodemgebruik weergeeft. Ditleidttotlocale afwijkingen.
• Het hydrologisch model berekent in het zuiden te veel - en in het noorden te
weinig kwel vanuit de diepere pakketten. Daardoor wordt in het noordelijk deel
van het studiegebied het areaal geschikt voor schraalgraslanden onderschat en
wordtditdeel inhetzuidelijk deel mogelijk overschat.
• De effecten van de waterkwaliteit op de zuurgraad kunnen beter worden
voorspeld door betere kaarten te vervaardigen en door de betreffende tabellen in
NATLES te verbeteren. De effecten hiervan op de voorspellingen zijn niet goed
aan te geven. Ook de berekende kwelfluxen bepalen de zuurgraad. Mogelijk
worden nu in het stroomgebied van het Spruitenstroompje en in met name het
noordoostelijk deel van het studiegebied (stroomgebied van de Rosep) te zure
omstandigheden voorspeld.
• NATLES voorpelt een eindsituatie. NATLES geeft niet aan hoe lang het duurt
voordat de eindsituatie wordt bereikt. Bij extensief maaibeheer ontstaat op
zandgronden veelal een voedselarme eindsituatie. Voor stikstof wordt binnen
enkele jaren na het uit productie halen van landbouwgrond een armere situatie
gerealiseerd, voor fosfor duurt dit langer door de grote voorraad fosfor die in de
bodem aanwezig is, uit berekeningen blijkt dat na 30jaar de fosforconcentraties
en de fosfaatvoorraad nauwelijks zijn afgenomen (Van der Bolt en Roelsma,
1999). Wanneer fosfor limiterend is voor de ontwikkeling van een vegetatietype
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en wanneer op korte termijn effecten zijn gewenst moeten aanvullende
maatregelen zoals uitmijnen of afgraven van de bodem worden overwogen. Als
stikstof limiterend iszullen eerdergeschikte omstandigheden ontstaan.
• Het effect van overstromingen wordt nog niet in NATLES meegenomen. Dit is
met name relevant voor de overstromingsvlaktes binnen het studiegebied. Omdat
de overstromingen incidenteel zullen optreden (variërend van minder vaak dan 1
maalperjaar totminderdan 1 keerinde 10jaar) wordtaangenomen dathet effect
hiervan opdevoedselrijkdom vandestandplaatsgeringis.
Met NATLES kunnen ook de geschiktheden van de door de provincie gedefinieerde
natuurdoeltypen in de plansituatie worden geëvalueerd. Aandacht moet worden
besteed aan de geconstateerde tekortkomingen in de data en in de tabellen van
NATLES. Met name het maken van een goede kwelwaterkwaliteitskaart en de
modellering vankwaliteit enbeheervragennogdenodige inspanning.
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1 Inleiding

1.1Probleemstelling en achtergrond
In het voorontwerp van het landinrichtingsplan voor landinrichtingsgebied De Hilver
(Figuur 1)is een globale invulling gegeven van de EHS door middel van beschreven
natuurdoelen en inrichtingsmaatregelen. Doel van het landinrichtingsplan isom in de
beekdalen binnen deEHS een verhoging van de grondwaterstanden te realiseren met
behoud of versterking van de kwelsituatie en om buiten de EHS zo mogelijk een
landbouwkundig optimale situatietecreëren.
Ten behoeve van de nadere invulling van verschillende landinrichtingsmaatregelen
binnen het landinrichtingsproject 'De Hilver', heeft DLG DLO-Staring Centrum
gevraagd om een hydrologisch onderzoeksvoorstel uit te werken om de water- en
stoffenhuishouding van het landinrichtingsgebied en in het bijzonder de daarin
voorkomende beekdalen, inbeeld tebrengen enomdeeffecten opdevegetatie aante
geven.

Figuur1Landinrichtingsgebied De Hilver(donkergrijs), de begrenzing vanhet modelgebied (grijs) en
hetbeheergebied vanwaterschap DeDommel(lichtgrijs).
C,

I
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1.2Doel van de zesde deelstudie
De natuur die als gevolg van de ingrepen mag worden verwacht kan niet alleen
worden voorspeld opbasisvangrondswaterstanden enhet wel of niet voorkomen van
kwelfluxen, ook de bodem en de kwaliteit van het water zijn van belang. In dit
onderdeel van de studie wordt deze informatie gecombineerd om de ecologische
effecten tevoorspellen.

1.3 Werkwijze
Met SIMGRO isdebestaande regionale waterhuishouding gesimuleerd. Deresultaten
zijn getoetst aanmeetgegevens (VanderBolt,Veldhuizen enVanWalsum, 1999).De
door de opdrachtgever gedefinieerde inrichtingsmaatregelen zijn vertaald in
modelmatige ingrepen (Van der Bolt en Veldhuizen, 1999).Voor de uitgangssituatie
en de plansituatie met aanvullende maatregelen zijn de grondwaterstanden en de
ecologisch relevante kwelfluxen naar de wortelzone berekend. Het kennissysteem
NATLES (Runhaar et al., 1999) is gebruikt om de effecten van inrichtingsmaatregelen opdevegetatietevoorspellen.

1.4 Leeswijzer
Deresultaten vandezestudiezijn inzesdeelrapporten beschreven:
1. Meetprogramma
2. Simulatie vanderegionale waterhuishouding
3. Effecten vaningrepenopdewaterhuishouding
4. Kwantitatievehydrologische systeemanalyse
5. Effecten vaningrepen opdeuitspoeling vanNenP
6. Ecologischeeffectvoorspelling metNATLES
Dit deelrapport (deel 6) beschrijft de evaluatie van het landinrichtingsplan met
aanvullende maatregelen tenaanzien vannatuurontwikkeling.Degevolgdemethodeen
de gebruikte gegevens worden verantwoord in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 beschrijft de
resultaten voor met name de plansituatie met aanvullende maatregelen. Een discussie
over (de interpretatie van) de resultaten en de werkwijze volgt in hoofdstuk 4. De
conclusies staaninhoofdstuk 5.
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2 Methode

Deregionale waterhuishouding (Van derBolt, Veldhuizen en VanWalsum, 1999)en
de waterhuishouding na realisatie van het landinrichtingsplan (Van der Bolt en
Veldhuizen, 1999) zijn gesimuleerd met SIMGRO (Veldhuizen et al., 1998). Daarbij
is gebruik gemaakt van een gedetailleerde schematisering (11.000 knopen in een
gebied van 15.000 ha, de afstand tussen de knopen is in de beken 50 m) en zijn de
invoergegevens op een schaal 1:10.000 of kleiner verzameld. De berekende
grondwaterstanden zijn met behulp van een DTM (Digitaal Terrein Model)
neergeschaald (gedetailleerder gemaakt) naar vlakken van 25x25 m. (paragraaf 2.1).
De kwelfluxen zijn vertaald naarecologisch relevante kwelfluxen (paragraaf 2.2).De
neergeschaalde GVGen GLGendeecologisch relevante kwelfluxen zijn gebruikt als
invoer voor NATLES (Runhaar et al., 1999;paragraaf 2.3). NATLES is gebruikt om
de effecten van inrichtingsmaatregelen op de vegetatie te voorspellen. Naast de
rekenresultaten van SIMGRO zijn bestaande databestanden gebruikt als invoer voer
NATLES (paragraaf 2.4).

2.1Neerschalen van de rekenresultaten van SIMGRO
De grootte van de rekeneenheden (knooppuntvlakken) waarmee in SIMGRO is
gerekend zijn groter dan de vlakken waarvoor NATLES effecten wil voorspellen.
Daarom zijn demetSIMGROberekende GLGen GVGneergeschaald (gedetailleerder
gemaakt) door de per knoop berekende waarden te interpoleren tot Digitale
Grondwatervlak Modellen (DGM). De DGM's met de GLG en GVG geven een
grondwatervlak in m + NAP weer. Op basis van de maaiveldhoogtepunten (1:10.000,
Topografische Dienst) is een Digitaal Terrein Model (DTM) gemaakt, dit geeft het
maaiveldvlak in m+NAPweer (Figuur 2).DGM en DTM hebben in deze studie een
resolutie van25bij 25m.
Door de DGM's van het DTM af te trekken wordt per cel de GLG respectievelijk de
GVG berekend in meter min maaiveld. Daardoor worden de GLG en GVG op een
gedetailleerder niveau weergegeven dan met SIMGRO wordt berekend, omdat het
lokale maaiveld ismeegenomen. Deze methode vooronderstelt dat de grondwaterstand
de 'hobbels' vanhetmaaiveld binnen deknooppuntvlakken nauwelijks volgt.Omdatin
deze studiegebieden de doorlatendheden van het freatisch pakket relatief groot zijn
wordt aan deze vooronderstelling voldaan en kan deze methode voor neerschalen
worden toegepast.
De via deze methode neergeschaalde grondwaterstanden zijn in de beekdalen en in de
lokale laagtes waarschijnlijk iets te hoog. Door het gebruik van de gemiddelde
grondwaterstanden in een knooppunt wordt onvoldoende rekening gehouden met het
relatief steile grondwaterstandverloop in de directe nabijheid van de
ontwateringmiddelen; ze vormen daarom een bovenwaarde-schatting. Gebruik van de
oppervlaktewaterstanden in de waterlopen levert echter een te lage schatting omdat de
opbolling naast de waterloop in de gebruikte interpolatieprocedure niet wordt
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meegenomen. Mogelijk geeft het gemiddelde een goede schatting. Hoe groot de range
is tussen bovenwaarde- en onderwaardeschatting is nu niet bekend. De methode van
neerschalen moetnogverderworden uitgewerkt.

100m
gemetenmaaiveld
• maaiveldinknooppuntenvanSIMGRO
maaiveldin25x25mgridsvan
DigitaalTerreinModel

grondwaterstandinknooppuntvanSIMGRO
•grondwatervlak doorknooppunten
- grondwaterstandin25x25mgridsvan
DigitaalGrondwatervlak Model

Figuur2Neerschalen vanmetSIMGROberekendegrondwaterstanden naar vlakken van25x25m

2.2Schatten van de ecologisch relevante kwel
SIMGRO berekent de kwelfluxen tussen de verschillende watervoerende pakketten.
Deze kwelfluxen zijn moeilijk te gebruiken voor ecologische effectvoorspellingen.
Voor de vegetatie is belangrijk welke kwelfluxen de wortelzone daadwerkelijk
bereiken. Daarom zijn in een nabewerking de bruto kwelfluxen naar de wortelzone
bepaald. Daartoe wordt een balans bijgehouden van de hoeveelheid water in de
zogenaamde neerslaglens (aanhangsel 1). Bij het maken van die balans wordt
voorondersteld dat insituatiesmetdrainageafvoer het water indelens 'met voorrang'
wordt afgevoerd ten opzichte van water dat via kwel omhoogkomt. In werkelijkheid
zal het afgevoerde water voor een deel bestaan uit kwelwater terwijl er nog wel een
neerslaglens bestaat.Daardoor wordthet verdwijnen van delenseerder voorspeld dan
in de werkelijkheid. Dat heeft weer tot gevolg dat er een te optimistische schatting
wordt gemaakt van de hoeveelheid kwel die de wortelzone bereikt. Men dient zich
dusterealiseren dat deberekende kwelflux een bovenwaarde-schatting is.
Idealiter moeten ook de berekende kwelfluxen worden neergeschaald. Neerschalen
van de kwelfluxen vereist het opstellen van waterbalansen per SIMGROrekeneenheid waarbij dekwelflux binnen derekeneenheid wordt herverdeeld opbasis
van de berekende GLG en GVG; daarbij moet detotale waterbalans blijven kloppen.
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De methode om zo neer te schalen moet nog worden ontwikkeld. In de huidige
methode worden de waarden voor de knooppuntvlakken direct omgezet naar cellen
van 25x25m(dekwelfluxen worden nietneergeschaald).

2.3 NATLES
NATLES (NATuurgericht Land-Evaluatie-Systeem) is een kennissysteem voor
natuurgerichte landevaluatie. NATLES is uitgevoerd als een relatief eenvoudig te
gebruiken applicatiebinnenARCVIEW.
Alsinvoerwordt gebruik gemaakt vangeografische bestanden metinformatie overde
conditionerende factoren die sturend zijn voor de vegetatieontwikkeling: bodem,
beheer en hydrologie. Deze informatie kan afkomstig zijn van karteringen
(bijvoorbeeld bodem- en grondwatertrappenkarteringen), van modelberekeningen
(bijvoorbeeld de huidige of toekomstige grondwaterstanden berekend met een
hydrologisch model) of kan direct doordegebruiker zijn ingevoerd (bijvoorbeeld een
kaartje methettoekomstigebeheer).
NATLES leidt onder andere standplaatscondities en vegetatiestructuren af. De
standplaatscondities en vegetatiestructuur worden gebruikt om de standplaatsen in te
delen in ecotooptypen. Voor de bepaling van de standplaatscondities wordt gebruik
gemaakt van kennistabellen, bijvoorbeeld een kennistabel die voor alle mogelijke
combinaties van bodemtypeen voorjaarsgrondwaterstand devochttoestand weergeeft,
of een kennistabel die afhankelijk van de kwelflux, bodemtype, grondwaterstand en
grondwaterkwaliteit aangeeft wat de resulterende zuurgraad is. De kennistabellen
kunnen gebaseerd zijn op modelberekeningen, maar ook op empirisch vastgestelde
relaties of deskundigenoordeel.
De standplaatscondities envegetatiestructuur worden gebruikt om destandplaatsen in
te delen in ecotooptypen.Daartoe is gebruik gemaakt van de CML-ecotooptypenindeling volgens Stevers et al.(1987),aangepast volgens Groen et al.(1993).In deze
indeling worden opbasis van standplaatscondities en vegetatiestructuur ruim honderd
ecotooptypen onderscheiden. Afhankelijk van het gewenste detailniveau kan ook
worden gekozen voor een vereenvoudigde indeling in ecotoopgroepen volgens Witte
en van der Meijden (1990), waarbij ca. 50 typen worden onderscheiden. Door
Runhaar et al. (1987) is per ecotooptype aangegeven welke hogere plantensoorten
kenmerkend zijn voordeonderscheiden ecotooptypen.
Tenslotte bepaalt NATLES de geschiktheid van de standplaatsen voor vegetatietypen
of natuurdoeltypen. NATLES maakt daarvoor gebruik van kennistabellen waarin per
type wordt aangegeven welke standplaatscondities al dan niet geschikt zijn. De
voorspelling heeft een statisch karakter, dat wil zeggen dat de voorspellingen worden
gedaan voor veronderstelde evenwichtssituaties. Verder wordt uitgegaan van een
deterministische benadering, waarbij per ruimtelijke eenheid slechts één
standplaatstype wordt voorspeld. Wel kan een standplaatstype geschikt zijn voor
meerdere vegetatieeenheden.
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Voor dit rapport is gebruik gemaakt van een eerste proefversie van NATLES. De
kennistabellen van deze versie zijn opgesteld voor de stroomgebieden van de Beerze
en Reusel (Runhaar et al., 1999).De resultaten van NATLES zijn summier getoetst:
wanneer de door NATLES voor de huidige situatie voorspelde ecootoopgroepen van
natte tot vochtige, voedselarmetot matig voedselrijke, zwak zure tot basische bodem
samen worden genomen tot 'beekdalgraslanden' blijkt het voorkomen hiervan
redelijk overeen te komen met het voorkomen van korte vegetaties op natte, matig
voedselrijke bodem op de ecotoopgroepenkaart vervaardigd door Witte (1998). Uit
een gevoeligheidsanalyse voor demate van detail van deinvoergegevens (Runhaar et
al., 1999) is gebleken dat de verschillen tussen de bodemkaart 1:10.000en 1:50.000
beperkt zijn en dat de gevoeligheid voor de mate van detail van de rekenresultaten
van dewaterhuishouding grootis.

2.4 Invoer NATLES voor het landinrichtingsgebied De Hilver
Voor de toepassing van NATLES is naast de bewerkte SIMGRO-resultaten gebruik
gemaakt vande voor de landinrichting vervaardigde bodemkaart 1:10.000(Bleset al.
1982) en van de 1:50.000 bodemkaart (Teunissen van Manen, 1985) buiten het
landinrichtingsgebied. Gegevens ten aanzien van de grondwaterkwaliteit zijn niet op
dat schaalniveau beschikbaar. Voor de grondwaterkwaliteit is daarom uitgegaan van
dedoor TNO voor de studie Gewenste Grondwatersituatie Noord-Brabant opgestelde
kwelwatertypenkaart uit Van Ek et al. (1997). Het beheer is voor de huidige situatie
afgeleid uit LGN3 (Wit et al., 1999) en uit de natuurgebiedenkaart die is gemaakt in
het kader van de studie Gewenste Grondwatersituatie Noord-Brabant. Voor alle
bestaande bossen is het beheer ;niets doen' gebruikt, voor de overige bestaande
natuurgebieden is 'extensief maaibeheer' (d.w.z. niet bemesten en maaien met afvoer
van het maaisel) gedefinieerd. Voor de plansituatie is het beheer binnen de EHS
aangepast: daarbij is verondersteld dat in de EHS maaibeheer wordt gevoerd. Alleen
bij het bodemgebruik bos binnen de EHS is het beheer 'niets doen' gebruikt. Een
overzicht vandegebruikte bestanden istevinden inTabel 1.
Tabel1 Invoergegevensgebruiktbijtoepassing van NATLESlandinrichtingsgebiedDe Hilver
Typeinformatie
GVG,GLG, kwelflux
Bodemtype
Maaiveldhoogte
Watertype
Huidigbeheer
Beheerin plansituatie

DeHilver
SIMGRO('1:10.000')
1:10.000bodemkaart
1:10.000hoogtepuntenkaart topografische dienst
GGS-Brabant
LGN3+natuurgebieden GGS-Brabant
LGN3+natuurgebieden GGS-Brabant +begrenzing EHS
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3 Resultaten

Op basis van de gebruikte invoergegevens worden allereerst de abiotische
standplaatsfactoren, het beheer en de vegetatiestructuur bepaald. De gebruikte
standplaatstypen zijn de grondwaterstandfluctuatie, de vochtvoorziening, de
zuurgraad ende voedselrijkdom.

3.1De ecotoopgroepen
De standplaatscondities en de vegetatiestructuur (ingedeeld in drie vegetatiestructuurklassen) leveren de ecotoopgroepen. De ecotoopgroepenkaart is voor zowel
de huidige situatie als de plansituatie met aanvullende maatregelen gepresenteerd
(Figuur 3, Figuur 4). Duidelijk is te zien dat door het landinrichtingsplan met
aanvullende maatregelen binnen de EHS de ecotoopgroepen veranderen. In het
landbouwgebied en de (omringende) bosgebieden treden geen veranderingen op.Het
landbouwgebied wordt gekarakteriseerd als vochtig, zeer voedselrijk, de bosgebieden
worden gekarakteriseerd als droog (of vochtig), arm en zuur. Bosgebieden als
Annanina's Rust, Het Stuk, Stille Wille en De Baest zijn zichtbaar, het beheer blijkt
sterk sturend. Voedselarme standplaatsen worden voorspeld bij Het Helsbroek, De
Maten, Den Opslag, de overstromingsvlakte ten zuiden van het kanaal, de
Hakvoortsche Weide en landgoed Groenendael. Opvallend is de niet-bestaande
waterplas in De Baest (als gevolg van een niet-correcte afwateringstructuur ter
plaatse; Van der Bolt, Veldhuizen en Van Walsum, 1999). Het Blekven wordt
daarentegen correct gesimuleerd. Grotere plassen als het Hildsven zijn niet in de
resultaten van NATLES terug te vinden vanwege het ontbreken van informatie in de
databestanden (met name de bodemkaart), in de berekende GVG en GLG is het
Hildsven wel duidelijk zichtbaar.
Door het landinrichtingsplan met aanvullende maatregelen veranderen de abiotische
standplaatsfactoren binnen de natuurontwikkelingsgebieden (Figuur 5, Figuur 6). In
grote lijnen verschuift de vochtvoorziening van vochtig naar nat tot zeer nat, en van
voedselrijk naar voedselarm. Langs de Reusel en ten zuiden van het kanaal ontstaan
matig zure standplaatsen, ten oosten van de Reusel ontstaan ten noorden van het
kanaal zure condities. Plassen ontstaan lokaal in de Gement en bij Houtakker ten
zuiden van het kanaal.Ten noorden van het kanaal ontstaan lokaal (in Den Opslag,in
De Gement en langs de Reusel ten zuidoosten van Moergestel) basische
omstandigheden.

3.2Toets: de resultaten voor het Helsbroek
Om de gebruikte databestanden te controleren en om het ruimtelijk onderscheidend
vermogen te toetsen is gekeken naar de standplaatsfactoren in de omgeving van het
Helsbroek. Dit omdat het Helsbroek een klein bestaand natuurgebied is met zeer
lokale omstandigheden die sterk afwijkend zijn ten opzichte van zijn omgeving. In
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het Helsbroek werden en worden nog steeds vegetaties aangetroffen die wijzen op
voedselarme, basische omstandigheden. Tegelijkertijd worden momenteel echter
soorten aangetroffen die op verzuurde en verdroogde omstandigheden wijzen. Het
lijkt erop dat in het Helsbroek een regenwaterlens is ontstaan. Het Helsbroek wordt
omgeven door diep ontwaterde landbouwgronden. In de ecotoopgroepen voor zowel
de huidige situatie als deplansituatie valt dit gebiedje op door zijn lokale afwijkende
ecotoopgroepen. De ruimtelijke resolutie van de gebruikte databestanden is
voldoende groot om dergelijke lokale situaties te kunnen onderscheiden. De
voorspellingen vanNATLES voordit gebiedje zijn voor de huidige en de plansituatie
vergeleken (Tabel2).
Tabel2MetNATLESvoorspeldestandplaatsomstandighedeninenrondhetHelsbroek
Grondwaterfluctuatie
Vochtvoorziening
Zuurgraad
Voedsellijkdom
Vegetatiestructuur

Huidige situatie
20-50cm
Vochtig
Zuuren matigzuur
Matig
Bos

Plansituatie
50-80cm
zeernat
Matigtotzwakzuur
armenmatig
Bos

Op basis van het LGN3 zijn de vegetatiestructuur bos en het beheer 'niets doen'
toegekend. Het bodemgebruik in Het Helsbroek is in het LGN3 niet goed
geclassificeerd. Correct weergeven van het bodemgebruik leidt tot de
vegetatiestructuur grasland en tot extensief maaibeheer. Hierdoor worden armere
omstandigheden bereikt waardoor in de huidige situatie vochtige, voedselarme zure
omstandigheden bestaan. In werkelijkheid zijn de standplaatsen waarschijnlijk zwak
zuur, maar wel aan het verzuren. Er zijn drie mogelijke oorzaken voor het feit dat
zurestandplaatsen worden voorspeld:
1. De berekende kwelfluxen (Tabel 3) zijn volgens de tabellen in Aanhangsel 2 te
klein om zwak zure of matig zure omstandigheden te voorspellen. Ook in het
hydrologisch model is op basis van het LGN3 in de huidige situatie het
bodemgebruik bos toegekend; de diepte van de perceelsloten voor de huidige
situatietoegekend aandebetreffende knooppunten bedraagt0.80 m-mv.Deinhet
Helsbroek gesimuleerde GHG en GLG komt overeen met de klasse op resp. de
geactualiseerde GHG-kaart en de bodemkaart. Dat wijst erop dat de
grondwaterstanden (Gt III, GHG < 25 cm-mv en GLG tussen 80en 120cm-mv)
goed wordt gesimuleerd. Het lijkt er echter op dat de kwelfluxen niet groot
genoeg zijn als gevolg van de diepe waterlopen en mogelijk ook door locaal
afwijkende grotere doorlatendheden in de bodem. Bij de toekenning van de
gegevens voor het regionaal hydrologisch model is geen rekening gehouden met
lokaal afwijkende situaties waarvoor de data niet beschikbaar zijn. Geconstateerd
is dat ten noorden van het Wilhelminakanaal de kwelfluxen vanuit de diepe
pakketten naar het topsysteem worden onderschat. Ook in de omgeving van het
Helsbroek zullen daardoor in werkelijkheid de kwelfluxen groter zijn dan met het
model wordt berekend.
2. Het kan ook worden veroorzaakt doordat SMART waarmee de relaties tussen
GVG, kwelflux en dezuurgraad per bodemtype zijn afgeleid (aanhangsel 2)geen
preferente afvoer van neerslag aanneemt (er wordt geen regenwater via de
waterlopen afgevoerd, alle netto-neerslagwater infiltreert indebodem).
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3. Ook zijn de in het Helsbroek gemeten calcium-concentraties (46 tot 137 mg.l"1;
Athmer, Jalink en Schrama, 1997) groter dan de calcium-concentratie voor hard
water (40mg.l"1)waarvoor detabellen in NATLES met behulp van SMART zijn
opgesteld. De tabellen voor de bepaling van de zuurgraad in NATLES zijn
daardoor mogelijk niet onderscheidend genoeg om de lokaal sterk afwijkende
omstandigheden inhetHelsbroek goedtekunnen beschrijven.
Tabel3Abwüsche standplaatsfactoren inenrondhetHelsbroek
Kwelflux
GLG
GVG
Watertype

Huidigesituatie
0.01 tot0.3
100 tot70
40tot30
Hard

Plansituatie
0.4tot0.8
60tot40
Boven maaiveld
Hard

Indeplansituatie metaanvullende maatregelen nemen inhet Helsbroek deecologisch
relevante kwelfluxen toe en ontstaan nog ondiepere grondwaterstanden, de
standplaatsen worden in de plansituatie bij een vegetatiestructuur grasland en
maaibeheer in de eindsituatie gekarakteriseerd als nat, voedselarm en matig zuur,
zwak zuur of basisch. Dergelijke standplaatsen zijn geschikt voor natte tot zeer
vochtige schraalgraslanden.

3.3Geschiktheid voor vegetatietypen
Voor 6vegetatietypen (Tabel 4)isdekansopvoorkomen bepaald met NATLES voor
zowel de huidige situatie als de plansituatie met aanvullende maatregelen. De 6
vegetatietypen zijn zo gekozen dat deze een range aan abiotische standplaatsfactoren
vereisen (Tabel 5). Dit om enerzijds de vegetatievoorspelling met NATLES goed te
kunnen testen (Runhaar et al., 1999) en anderzijds om de effecten van het
landinrichtingsplan tekunnen evalueren.
Tabel4 Onderscheiden vegetatietypen
1
2
3
4
5
6

Vegetatietype
Ericetum Tetralicis typicum
Ericetum Tetralicis sphagnetosum
Gemisto pilosae-callunetum
Poo-Lolietum
Senecioni-Brometum racemosi
Cirsio-Molinietum

Omschrijving
Vochtigeheide
Natteheide
Drogeheide
Cultuurgrasland
Dotterbloemhooiland
Blauwgrasland

Het opgelegde beheer (extensief maaibeheer voor grasland in de EHS, 'niets doen'
voor bossen) is sterk sturend in de in de eindsituatie te bereiken voedselrijkdom
(Figuur 7). In de EHS ontstaan voedselarme condities. Deze standplaatsen zijn
geschikt voor dotterbloemgrasland (5) mits de omstandigheden niet te zuur zijn.
Gunstige condities voor heide ontstaan in de zure delen van de EHS. De
vochttoestand maakt dat de omstandigheden het beste zijn voor vochtige heide (1),
natte heide (2) kan lokaal ontstaan ten noorden van het kanaal. In de wat dieper
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ontwaterde delen van de EHS kan droge heide (3) voorkomen. Ook wordt voor de
bestaande natuurgebieden een kleine kans van voorkomen van de droge heide
berekend. In deze gebieden is de voedselrijkdom te groot als gevolg van het gevoerd
beheer ('niets doen') behorend bij de vegetatiestructuur bos die in de huidige situatie
in deze gebieden voorkomt. In de plansituatie met aanvullende maatregelen ontstaan
binnen deEHSlokaal zeergeschiktecondities voorblauwgrasland (6).
Tabel 5Optimale abwüschestandplaatsomstandigheden voordeonderscheiden vegetatietypen
Vegetatietype
Ericetum Tetralicis typicum
Ericetum Tetralicis sphagnetosum
Gemisto pilosae-callunetum
Poo-Lolietum

fluctuatie
Nvt
<50
Nvt
Nvt

Vochttoestand
Vochtig
Nat
Droog
Vochtig

Senecioni-Brometum racemosi
Cirsio-Molinietum

<80
<80

Nat
Zeer vochtig

Zuurgraad
Zuur
Zuur
Zuur
Zwak of matig
zuur
Zwak zuur
Zwak of matig
zuur

Voedselrijkdom
Arm
Arm
Arm
Zeer rijk
Matig rijk
Arm

3.4De gevolgen van het landinrichtingsplan met aanvullende maatregelen
Bij het opstellen van het landinrichtingplan waren de natuurdoeltypen zoals recent
door deprovincie gedefinieerd niet bekend. De inhet landinrichtingsplan opgenomen
maatregelen zijn niet overal in overeenstemming met de benodigde maatregelen om
de door de provincie nagestreefde natuurdoeltypen te bereiken. Ook waren de
natuurdoeltypen van de provincie nog niet beschikbaar op moment dat deze studie
naar de ecologische effecten van hetlandinrichtingsplan isuitgevoerd. In deze studie
is uitsluitend geëvalueerd op de geschiktheid voor het ontstaan van
beekdalgraslanden.
Daartoe
zijn
ecotooptypen
samengevoegd
tot
geschiktheidsklassen voorbeekdalgraslanden (Tabel6).
Tabel 6 Clusteren van ecotooptypen naar geschiktheidsklassen
Voedselarm/zwak zuur
Voedselarm/basisch
Matig voedselrijk
Matig voedselrijk/basisch

Nat tot Zeer vochtig
K22
K32
K23
K33
K26
K36
K27
K37

voor beekdalgraslanden.
Vochtig tot Matig vochtig
K42
K52
K43
K53
K46
K56
K47
K57

De resulterende 4 klassen zijn gepresenteerd in kaarten met de geschiktheid voor
beekdalgraslanden (Figuur 8).Daarbij iszowel voordehuidige hydrologische situatie
als de waterhuishouding in de plansituatie voor grasland binnen de EHS maaibeheer
toegepast. De kaarten geven een beeld van de geschiktheid voor ontwikkeling van
natte en vochtige beekdalgraslanden binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
uitgaande van dehuidige maaiveldligging en waterhuishouding en degeschiktheid na
uitvoeren van het landinrichtingsplan met aanvullende en compenserende
maatregelen. Hetbeheer isinbeide situaties gelijk!
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De locaties die in de plansituatie geschikt zijn voor het voorkomen van
dotterbloemhooilanden en de blauwgraslanden (Figuur 7) liggen allemaal binnen de
voor de plansituatie berekende zones geschikt voor het ontstaan van
beekdalgraslanden (Figuur8).
In de natuurontwikkelingsgebieden in het centrale deel van het landinrichtingsgebied
worden in de huidige situatie met maaibeheer binnen de EHS ontstaan met name
vochtige, matig voedselrijke omstandigheden. Door het gevoerde extensieve
maaibeheer wordtbinnen deEHSeenbeperkte verschraling bereikt. Inde plansituatie
ontstaan nattere omstandigheden. Daardoor ontstaan bij hetzelfde beheer in de EHS
natte tot zeer vochtige schraalgraslanden langs de beken. Ook in de smalle zones
langs de Roodloop en langs de Reusel ten oosten van Diessen worden in de
plansituatie met aanvullende maatregelen matig voedselrijke beekdalgraslanden
voorspeld. In de bovenloop van de Roodloop wordt ook het onstaan voedselarme
situaties voorspeld.
Binnen het landinrichtingsgebied worden in de plansituatie ook goede
omstandigheden voor het voorkomen van beekdalgraslanden geïndiceerd ten oosten
van het Spruitenstroompje tussen Groenstraat en Groenendael en bij landgoed Gorp
ter hoogte van De Geul en het Nestven. Van deze locaties valt alleen het Nestven
binnen de EHS. Buiten het landinrichtingsgebied worden geschikte omstandigheden
voor de ontwikkeling van beekdalgraslanden gevonden in de omgeving van het
Westelbeersche Broek, in het noordelijke deel van De Baest en langs de Reusel voor
de Logtse Baan. Deze gebieden vallen allemaal binnen deEHS.Opvallend zijn dein
dehuidige situatieen indeplansituatie voorspelde beekdalgraslanden direct buiten de
gebieden met hydrologische maatregelen tussen RWZI Hilvarenbeek en Houtakker,
de zone ten westen van het meest zuidelijke deel van de overstromingsvlakte en ten
westen van De Maten. Deze gebieden zijn beheergebieden binnen de EHS. Deze
gebieden blijven landbouwgebied (met beheer 'extensieve landbouw'). Aan al deze
zones is in deze studie in de plansituatie onterecht een extensief maaibeheer
toegekend. In deze gebieden zullen dan ook voedsellijkere omstandigheden ontstaan
(erwordt bemest)dannumetNATLES wordt voorspeld.
In grote delen van de EHS ontstaan gunstige omstandigheden voor het ontstaan van
natte schraalgraslanden en natte, matig voedselrijke graslanden. In de omgeving van
Annanina's Rust worden met name vochtige matig voedselrijke schraalgraslanden
voorspeld. Ten zuiden van het Wilhelminakanaal, langs de Reusel tussen Helsbroek
en het Blekven en in De Gement ontstaan geschikte omstandigheden voor natte tot
zeer vochtige schraalgraslanden. In dergelijke ecotopen kunnen blauwgraslanden
ontstaan. In de Maten en Den Opslag ontstaan met name geschikte omstandigheden
voor de ontwikkeling van natte, matig voedselrijke graslanden. In deze ecotopen
kunnen dotterbloemgraslanden ontstaan. Langs de Rôsep ontstaan gebieden geschikt
voor een gevarieerde afwisseling van vochtige en natte, matig voedselrijke en
voedselarme beekdalgraslanden.
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Naast de veranderingen in de EHS als gevolg van vernatten door het
landinrichtingsplan met aanvullende maatregelen suggereren de resultaten van
NATLES dat op meer plaatsen in het landinrichtingsgebied geschikte
omstandigheden voor beekdalgraslanden kunnen worden gecreëerd. Om de potenties
in het gebied te verkennen kan het effect van maaibeheer in het hele studiegebied in
combinatie metdebestaande waterhuishouding worden geëvalueerd.
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Ecotoopgroepen
Onbekend
H I B21Nat,voedselarm,zuur
B22Nat,voedselarm,zwakzuur
B27Nat, matigvoedselrijk
| B28Nat,zeervoedselrijk
B41Vochtig,voedselarm,zuur
B42Vochtig,voedselarm,zwakzuur
B43Vochtig,voedselarm,basisch
B47Vochtig,matigvoedselrijk
B48Vochtig,zeervoedselrijk
B61Droog,voedselarm,zuur
U U B62Droog,voedselarm,zwakzuur
B63Droog,voedselarm, basisch
B69Droog, voedselrijk
K21Nat,voedselarm,zuur
K22Nat,voedselarm,zwakzuur
K23Nat,voedselarm,basisch
K27Nat, matigvoedselrijk
K28Nat,zeervoedselrijk
K41Vochtig,voedselarm,zuur
K42Vochtig,voedselarm,zwakzuur
K43Vochtig,voedselarm,basisch
f f ü K47Vochtig,matigvoedselrijk
H K48Vochtig,zeervoedselrijk
K61Droog,voedselarm,zuur
• I K62Droog,voedselarm,zwakzuur
K63Droog,voedselarm, basisch
* |r K67Droog,matigvoedselrijk
• • K68Droog,zeer voedselrijk

m A10Water

Figuur3Devoorspelde ecotoopgroepen indeHilvervoordehuidige situatiemetbeheer "niets doen'
inbosenmaaibeheerindeoverigebestaandenatuurgebieden.
Ecotoopgroepen
!
Onbekend
• I B21Nat,voedselarm,zuur
B22Nat,voedselarm,zwakzuur
B27Nat, matigvoedselrijk
B28Nat,zeer voedselrijk
B41Vochtig,voedselarm,zuur
B42Vochtig,voedselarm,zwakzuur
B43Vochtig,voedselarm,basisch
B47Vochtig, matigvoedselrijk
B48Vochtig,zeer voedselrijk
B61Droog,voedselarm,zuur
B62Droog,voedselarm,zwakzuur
B63Droog,voedselarm, basisch
B69Droog,voedselrijk
K21Nat,voedselarm,zuur
K22Nat,voedselarm,zwakzuur
K23Nat,voedselarm, basisch
K27Nat, matigvoedselrijk
K28Nat,zeervoedselrijk
Vochtig,voedselarm,zuur
p f l K41
K42Vochtig,voedselarm,zwakzuur
B i l l K43Vochtig,voedselarm, basisch
firç; K47Vochtig, matigvoedselrijk
§ • K48Vochtig,zeervoedselrijk
K61Droog,voedselarm,zuur
• I K62Droog,voedselarm,zwakzuur
K63Droog,voedselarm,basisch
K67Droog,matigvoedselrijk
• H K68Droog,zeer voedselrijk
WM A10Water

Figuur4 De. voorspeldeecotoopgroepen inde Hilvervoordeplansituatie situatiemetbeheer"niets
doen"in bosenmaaibeheerin deEHS.
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Figuur5Deecotoopgroepen inhetcentrale deelvan deHilvervoordehuidige situatie metbeheer"niets
doen"in bosenmaaibeheerindeoverigebestaandenatuurgebieden (legendaFiguur3).
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Figuur6Deecotoopgroepen inhetcentrale deelvandeHilvervoordeplansituatie metbeheer"niets
doen"inbosenmaaibeheerin deEHS(legenda Figuur4).
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Vochtigeheide

Natteheide

Drogeheide

Cultuurgrasland

Dotterbloemhooiland

Blauwgrasland

Figuur7Geschiktheid(matiggeschiktlichtrood, zeergeschiktdonkerrood) voordezesvegetatietypen.
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4 Discussie

4.1 NATLES
Voor dit rapport is gebruik gemaakt van een eerste proefversie van NATLES. De
kennistabellen van deze versie zijn opgesteld voor de stroomgebieden van de Beerze
en Reusel (Runhaar et al., 1999).Bij toepassen zijn geen inconsistenties in NATLES
ontdekt. NATLES voorspelt de standplaatseigenschappen in een eindsituatie. De
voorspelling heeft een statisch karakter, dat wil zeggen dat er een voorspellingen
worden gedaan voor veronderstelde evenwichtsituaties, het effect van verschralen is
in dit resultaat verwerkt. Daardoor kunnen beekdalgraslanden ontstaan op lage
enkeerdgrond. Of verschralen wordt gerealiseerd viabeheer of via afplaggen dan wel
ondiep afgraven en of de eindsituatie al na 10of pas na 100jaar wordt bereikt is in
NATLES nietaandeorde.
Het effect van de maatregel afgraven wordt in NATLES niet via de bodem
meegenomen maar wel via de hydrologie (het verlaagde maaiveld leidt tot andere
GLG en GVG en tot andere ecologisch relevante kwelfluxen) en het beheer (de
voedselrijkdom in de eindsituatie wordt voorspeld). Afgraven kan echter ook leiden
tot een andere functionele bodemeenheid wanneer zover wordt afgegraven dat
bijvoorbeeld een minerale zandgrond ontstaat. Wanneer dit zich voordoet moet het
basisbestand (de bodemkaart) voor de plansituatie worden aangepast. Dit is in deze
toepassing vanNATLESniet gebeurd.
De begrenzing van de EHS is allesbepalend. Locaties met een potentie voor
natuurontwikkeling worden niet zichtbaar. Zo isbijvoorbeeld dezone met diepe kwel
buiten de EHS ten oosten van het Hildsven (Van der Bolt en Stuyt, 1999) in de
resultaten van NATLES niet zichtbaar omdat deze zone door het landbouwkundig
gebruik diep ontwaterd en zeer voedselrijk is. NATLES is specifiek ontwikkeld om
de effecten van plannen te evalueren. NATLES kan, door gebruik te maken van een
beheerkaart waarbij gebieddekkend natuurbeheer wordt gedefinieerd, ook eenvoudig
worden gebruikt om potenties voor natuurontwikkeling in de huidige situatie af te
tasten. De potenties voor natuurontwikkeling kunnen voor dit studiegebied ook bij
een meer natuurlijke waterhuishouding worden afgetast door alle onttrekkingen,
kleinere waterlopen endrainagesystemen inhetmodel te verwijderen.
Met de inundatie door beekwater en de aanvoer van nutriënten door kwel is in de
eerste versie van NATLES nog geen rekening gehouden. Ook is geen rekening
gehouden met verschillen in atmosferische depositie. Om het model te kunnen
toepassen bij de voorspelling van effecten van klimaatveranderingen is het wel de
bedoeling om het effect van inundatie in het model op te nemen. Modelleren van de
effecten van inundaties op zuurgraad en voedselrijkdom van terrestrische
standplaatsen isechter moeilijk omdat er weinig kennis bestaat over deprocessen die
een rol spelen bij inundaties en weinig praktijkervaringen van inundaties met
oppervlaktewater innatuurgebieden zijn beschreven.

SCRapport 683O 1999O 31

