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Samenvatting
In het droge bosgebied in het westen van de gemeente Venray liggen twee objecten waar de
gemeente Venray plannen heeft om de natuurwaarden te vergroten en te versterken. Het eerste
object is een poelencomplex op de Kempkensberg. Dit gebied grenst aan een pas aangelegd race
circuit, de vrees heerst dat de aanleg van dit circuit een negatieve invloed heeft op het huidige
hydrologische systeem van het complex. En dan is er de wens van de gemeente om dit najaar te
beginnen aan een uitbreiding van het complex met de aanleg van een nieuwe poel.
Het andere object is de locatie van het voormalige circuit dat is vrijgekomen voor
natuurontwikkeling. De gemeente wil weten wat de potentie voor vochtige natuur in dit gebied is en
welke maatregelen er genomen moeten worden om dit te realiseren.
Beide gebieden liggen in een gebied dat van oudsher een hoogveengebied is en dit is een van de
gebieden in Nederland dat als laatste ontgonnen is. Momenteel liggen de bossen echter in het
dekzand met een grondwatertrap die varieert van V tot VII. Het gebied is dus verdroogd sinds de
ontginning en dat is terug te zien in de vegetatie die op en rond de voormalige parkeerplaats
aanwezig is. De vegetatie in het poelencomplex is vochtiger, echter zijn er ook tekenen dat er
verdroging optreedt.
De gemeente Venray heeft voor elk object een aantal vragen gesteld, globaal gezien willen ze weten
hoe het gebied functioneert. Wat het poelencomplex betreft willen ze weten of de aanleg van het
nieuwe circuit invloed heeft op het poelencomplex en het moet bekend worden op welke manier het
poelencomplex versterkt kan worden. Voor het voormalige circuit geldt de vraag wat voor ingrepen
er gedaan kunnen worden om het terrein een hogere natuurwaarde te geven en wat de natuurlijke
potentie van het object is.
Om deze vragen te beantwoorden is er allereerst een bureaustudie gedaan naar de informatie die al
bekend was over het gebied. Aan de hand hiervan is gebleken dat er weinig tot niets bekend was
over de hydrologische werking van het gebied. Om de ontbrekende gegevens aan te vullen is er een
veldonderzoek gedaan. Hiervoor zijn in beide objecten een serie grondboringen gezet, in elk object
zijn vervolgens in 3 van die boringen peilbuizen gezet. Uit de grondboringen zijn vervolgens
bodemprofielen opgesteld en de grondwaterstanden opgenomen. Uit de peilbuizen zijn
grondwatermonsters genomen die vervolgens op bepaalde parameters zijn getest om een
zogenaamd Stiff-diagram op te stellen.
Uit het veldonderzoek is gebleken dat in het poelencomplex is er een gemiddelde grondwaterstand
van beneden de 2 meter. De grondwaterstand in de peilbuis die het dichtst bij het huidige circuit ligt
op een diepte van 2,65 meter. Hoogstwaarschijnlijk is de aanleg van een infiltratievijver hier de
oorzaak van. Het poelencomplex staat regelmatig onder water in natte perioden en het leemgehalte
in de bodem zorgt ervoor dat dit water voor een bepaalde periode blijft staan. Wanneer er een
drogere periode aanbreekt stopt de aanvoer van water vrijwel volledig en zakt het grondwater tot in
de eerste storende laag. Dit beeld duidt erop dat het een met regenwater gevoed infiltratiegebied is
en de grondwaterkwaliteit die weinig mineralen bevat onderbouwd die conclusie. Eveneens zijn er in
het bodemprofiel en de waterkwaliteit tekenen van verdere verdroging. In de bodem zijn namelijk in
een aantal boringen roestvlekken te vinden vlak boven de leemlaag. Dit duidt op wisselende
grondwaterstanden. Een aantal grondwatermonsters bevat verhoogde concentraties aan sulfaat. Dit
is hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit het oplossen van pyriet in de bodem. De reacties die hiervoor
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verantwoordelijk zijn komen vooral voor bij verdroging. Deze resultaten zijn overigens ook in de
bodem en het grondwater aangetroffen van het voormalige circuitterrein.
Om het poelencomplex uit te breiden is gezocht naar een locatie die deels aan dezelfde voorwaarden
voldoet als de bestaande poel maar zonder dat er negatieve effecten optreden tussen de bestaande
en de nieuwe poel. Deze locatie bevindt zich ten noordwesten van het bestaande complex. Hier
bevind zich een depressie waar zich al vochtiger omstandigheden voordoen en hier zitten de
leemlaag en het grondwaterpeil zich binnen een bereikbare diepte. Ook lijkt de locatie door het
verloop en de bodemopbouw genoeg afstand en afscheiding te hebben om geen problemen te
veroorzaken met de bestaande poel.
De situatie die is ontstaan bij de infiltratievijver is lastiger op te lossen. Als de vijver inderdaad de
oorzaak is dat het grondwaterpeil zo laag is, en er treedt sterke verdroging op dan zal er misschien
een ingrijpende oplossing gezocht moeten worden.
Bij het voormalige circuit lijkt het erop dat op de parkeerplaats zelf de potentie voor vochtige natuur
zeer laag is. Het diepe grondwaterpeil en gebrek aan reliëf maken dit lastig. Echter is er nog wel het
voormalige circuit zelf. Dit object zal veel vergraven en gebiedsvreemde grond bevatten die in ieder
geval op één locatie het hele zandpakket tot op de leemlaag heeft vervangen. Het uitgraven van deze
grond zou het mogelijk kunnen maken om een depressie te creëren waar zich vochtige
omstandigheden voordoen. De droge omstandigheden van het parkeerterrein lijken goed te passen
bij een klein heideveld dat zich ten westen van het terrein bevindt. Het juiste beheer en het
verwijderen van fysieke grenzen zou van het hele parkeerterrein een heideveld kunnen maken.
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Figuur 1; Kijk vanuit het zuiden op het poelencomplex
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
In het westen van de Gemeente Venray liggen een aantal veelal droge bospercelen opgedeeld in Het
Vliegveldbos, De Kempkensberg en de Testrikbossen (zie figuur 2). Binnen de grenzen van het
Vliegveldbos ligt de voormalige locatie van het circuit “De Peel”. In 2009 is het circuit verplaatst naar
de huidige locatie direct ten noorden van De Kempkensberg. De voormalige locatie van het circuit
bestaat uit een braak liggend terrein waar de voormalige racebaan was gebouwd en het
bijbehorende parkeerterrein. Beide onderdelen van het gebied zijn eigendom van de gemeente
Venray en de gemeente wil het terrein omvormen naar natuurgebied.
Direct ten zuiden van het nieuw gerealiseerde circuit ligt De Kempkensberg en hierin is een complex
met poelen en natuurlijke laagtes gelegen. Dit complex is een van de weinige locaties in het westen
van de gemeente Venray waar natte natuur voorkomt en oppervlaktewater het hele jaar door
aanwezig is. Echter zijn er door de aanleg van het huidige circuit zorgen ontstaan over de situatie en
het voortbestaan van het poelencomplex.

Figuur 2; Topografische kaart gemeente Venray

1.2 Doelstelling
De doelstellingen van dit onderzoek zijn gekoppeld aan de twee deelgebieden, het voormalige
circuitterrein en het poelencomplex op de Kempkensberg. In het algemeen is het doel van het
onderzoek het geven van advies over maatregelen om de natuurwaarden van beide deelgebieden te
versterken. Bij het voormalige circuitterrein ligt het accent op herstel van een natuurlijke situatie die
binnen de huidige omstandigheden past. In het poelencomplex moet er worden nagegaan onder
welke hydrologische omstandigheden het gebied functioneert, zodat er bepaald kan worden hoe dit
gebied versterkt en uitgebreid kan worden.
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1.3 Probleemanalyse
De vraag van de gemeente Venray is om maatregelen aan te leveren die tot herstel en versterking in
beide gebieden kunnen leiden. Hiervoor is het noodzakelijk om op regionaal en lokaal niveau te
bepalen onder welke hydrologische omstandigheden beide gebieden functioneren.
Op regionaal niveau zijn er aanwijzingen dat het gebied aan het verdrogen is. Er moet rekening
gehouden worden dat alle werkzaamheden in het gebied deze negatieve ontwikkeling bestrijden en
niet nog verder versterken. Er bestaat namelijk een mogelijkheid dat in het poelencomplex het
huidige functioneren wordt beschadigd door het graven van een nieuwe poel. Op lokaal niveau moet
er rekening gehouden worden met het feit dat zowel het voormalige als het huidige circuit invloed
heeft op de gebiedsinrichting en de omstandigheden. De aanleg van het circuit en de parkeerplaats
kunnen namelijk aanzienlijke invloed hebben op de lokale hydrologie.

1.4 Vraagstelling
Om meer duidelijkheid te krijgen over de hydrologische omstandigheden rond het Poelencomplex
en het geven van adviezen over de inrichting van het voormalige circuitterrein, heeft de gemeente
Venray een aantal vragen bij de uitvoerende partij neergelegd. Dit leidt tot een driedelig onderzoek
waarbij het onderzoek naar het Poelencomplex en de uitbreiding daarvan de prioriteit heeft. De
reden hiervoor is dat de gemeente in dit gebied graag zo snel mogelijk aan het werk wil. Voordat de
hoofdvragen beantwoord worden zal er eerst onderzocht moeten worden hoe het gehele gebied
hydrologisch functioneert.
Hoofdvragen Poelencomplex
Is het nieuwe circuit “De Peel" van invloed op de hydrologie van het Poelencomplex?
Welke locatie is het meest geschikt voor uitbreiding van het Poelencomplex in de nabijheid van het
huidige Poelencomplex?
Deelvragen Poelencomplex
Om meer duidelijkheid te verkrijgen of het nieuwe circuit van invloed is op de hydrologie van het
Poelencomplex moet onderzocht worden hoe het systeem functioneert onder de huidige
omstandigheden. Hiervoor moeten de volgende deelvragen beantwoord worden.
1. Onder welke huidige/vroegere hydrologische omstandigheden functioneert het
Poelencomplex?
2. Welke (negatieve) effecten zijn er opgetreden in de omstandigheden van het
Poelencomplex sinds de aanleg van het huidige circuit?
3. Welke mogelijkheden zijn er om in de huidige situatie het Poelencomplex te versterken?
De volgende deelvragen zijn van toepassing op het zoeken naar de
uitbreidingsmogelijkheden van het Poelencomplex.
4. Wat is de natuurlijke potentie van zowel het huidige Poelencomplex als de nieuwe poel in
het complex?
5. Aan welke voorwaarden moet de locatie voor de uitbreiding van het Poelencomplex
voldoen?
6. Welke locatie voldoet aan de ecohydrologische voorwaarden voor de uitbreiding?
Hoofdvraag voormalige circuit
Wat is de potentie van het voormalige circuit voor vochtige natuur en hoe is deze te ontwikkelen?
|Gemeente Venray| |Hogeschool VanHall Larenstein| | 1. Inleiding
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Deelvragen
Bij de inrichting op het nu braak liggende terrein van het voormalige circuit moet er rekening
gehouden worden met twee verschillende terreinen. Het circuit zelf en het parkeerplaats. Wat
onderzocht wordt is welke vegetatietypen er tot ontwikkeling kunnen komen en met welke ingrepen
deze ontwikkeling het beste tot zijn recht komt. De volgende vragen moeten worden beantwoord.
1. Onder welke hydrologische omstandigheden functioneert het terrein?
2. Welke mogelijkheden zijn er om, doormiddel van reliëfversterking, natte of
vochtige plekken te creëren?
3. Welke natuur kan er ten aanzien van de hydrologische omstandigheden tot
ontwikkeling komen?

1.5 Leeswijzer
Het rapport begint met een regionale analyse van het gebied met informatie op regionaal niveau
Vervolgens wordt er uitleg gegeven over het uitvoeren van het veldwerk gevolgd door de conclusies
per deelgebied. Eerst wordt het poelencomplex besproken gevolgd door het voormalige circuit.
Hieruit volgen de maatregelen en aanbevelingen. In het rapport zijn kaarten en afbeeldingen
verkleind weergegeven. Dezelfde kaarten en afbeeldingen zijn terug te vinden in de bijlagen.
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2. Algemene gebiedsbeschrijving
2.1 Ligging en ontsluiting
Het onderzoeksgebied is gelegen in het westen van de Limburgse gemeente Venray. Het bestaat uit
een drietal bossen (Vliegveldbos, Testrikbossen en De Kempkensberg) die in het verleden volledig
werden geëxploiteerd als productiebos. Tegenwoordig liggen er verschillende doelstellingen op de
bossen, zoals: productie, natuur en recreatie. Het Vliegveldbos ligt ten noorden van De
Kempkensberg en beide bosgebieden worden gescheiden door een landbouwperceel met boerderij
en het huidige circuit. In het onderzoeksgebied zelf zijn geen waterhoudende watergangen aanwezig,
Er ligt wel een sloot van het waterschap die van het vliegveldbos naar het Testrikbos loopt.
De bossen worden in tweeën gedeeld door de Peelweg (N277), met aan de oosterzijde van de weg
de Testrikbossen en aan de westerzijde het vliegveldbos en De Kempkensberg.
Het gebied ligt op een hoogte van rond de 29 á 30 m +NAP en dit loopt richting het noorden, westen
en oosten af. Het gebied ligt dus op een heuvelrug.

|Gemeente Venray| |Hogeschool VanHall Larenstein| | 2. Algemene gebiedsbeschrijving
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Figuur 3; Onderzoeksgebied met huidige circuit en wadi
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2.2 Beschrijving objecten
Het poelen complex is een depressie in het bos van de Kempkensberg die hier van oorsprong al is
gelokaliseerd. Het bos dat rond het poelencomplex is aangelegd is een van de laatste percelen die is
aangeplant na de ontginning van het gebied. Het gebied heeft een oppervlakte van slechts 6 hectare
en bestaat uit de depressie met daarin grasland, wilgen struweel en een jagerspoel. Dit alles is
omringd door bos waarin jonge aanplant en enkele overgebleven bomen uit de vorige aanplant
elkaar afwisselen. Direct ten noorden van het poelencomplex ligt het nieuwe racecircuit en daarbij
de wadi of infiltratie vijver (zie figuur 3). De infiltratie vijver baart de gemeente vooral zorgen in
verband met het feit dat de infiltrerende werking van de infiltratie vijver het grondwaterpeil in het
poelencomplex zou kunnen verlagen.
Het voormalige circuit bestaat uit momenteel uit twee aparte objecten, de parkeerplaats en de
voormalige crossbaan. Het maaiveld van beide objecten is vergraven of geëgaliseerd en bij de
crossbaan zijn nog enkele gebouwen en verharding aanwezig. Tevens wordt de parkeerplaats, tegen
de afspraken in, nog gebruikt bij evenementen op het nieuwe circuit en de parkeerplaats wordt dus
ook als dusdanig beheerd. De parkeerplaats is omringd door percelen met productiebos en aan de
zuidzijde van het voormalige circuit (parkeerplaats en circuit) loopt de Bakelsedijk, een half verharde
weg die als aanrijroute dient voor het huidige circuit. Ten westen van het voormalige circuit ligt een
klein perceel dat met heide is begroeid. Het gehele object heeft een oppervlakte van 17,25 hectare.

2.3 Hydrologie
Het onderzoeksgebied bevindt zich in een infiltratiegebied op de rand van de Maasvallei. Er is geen
beschikbare informatie die uitsluitsel kan geven van de grondwaterstromingen in het gebied. Zowel
het waterschap als de provincie Limburg wisten geen concrete informatie te leveren die meer inzicht
kon bieden. Zelfs een document (Factsheet Loobeek, Nieuw Limburgs peil, Royal Haskoning, 11 dec
2008) waarin de hydrologie van de Loobeek besproken wordt gaf geen duidelijk beeld van de
hydrologie onder het onderzoeksgebied.
Als er gekeken wordt naar de hoogtekaart in combinatie met de grondwatertrappen lijkt het erop dat
het grondwater voornamelijk van zuidwest naar noordoost stroomt. Tegelijkertijd stroomt er water
in oostelijke en westelijke richting. Vooral het beekdal van de Loobeek ten oosten van het
onderzoeksgebied is een belangrijke factor. Beschikbare informatie toont aan dat in het
onderzoeksgebied de grondwatertrappen V en VII voorkomen. Aan de vegetatie in de omgeving is,
verspreid door het gebied bomensterfte te zien. Dit wijst in alle waarschijnlijkheid op veranderingen
in het grondwaterregime. Grote wisselingen in het grondwaterpeil of het dieper wegzakken van het
grondwaterpeil door kanalisering van de Loobeek en algehele verdroging in dit gebied als gevolg van
de ontwikkeling van de landbouw in de afgelopen 10 jaar zijn de voornaamste oorzaken voor deze
ontwikkeling.
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Figuur 4; Hoogtekaart met grondwatertrappen en richting regionale grondwaterstroming

2.4 Geologie
De bodem onder het onderzoeksgebied bestaat voornamelijk uit: veldpodzol gronden en
veldpodzol/duinvaag gronden met lemig, zwak lemig en leemarm fijn zand.
De oppervlakte bestaat uit de dekzand formatie van Boxtel. Deze formatie is gevormd in het midden
pleistoceen en vroeg in het holoceen. De formatie kan op meerdere manieren zijn afgezet die per
locatie kunnen verschillen. De samenstelling van de laag bevat behalve fijn zand ook leem en silt. De
formatie van Boxtel wordt opgevolgd door de formatie van Beegden. Deze formatie is karakteristiek
voor zuidoost Nederland en is een fluviatiele afzetting die afkomstig is uit de Maas. De formatie
bestaat voornamelijk uit zand en klei. De formatie van Beegden wordt gevolgd door de Kiezeloöiet
formatie. Die formatie bestaat uit oude Rijn afzettingen wat bestaat uit silicarijk materiaal afkomstig
uit de Alpen. Deze formatie ligt op de mariene formatie van Breda (www.dinoloket.nl). (Zie bijlage III
voor de geomorfologische kaart).

2.5 Vegetatie
De waarde van de vegetatie in de deelgebieden is niet hoog te noemen. Daarom worden per
deelgebied alleen de aanwezige natuurdoeltypen benoemd. Dit komt ook omdat niet direct duidelijk
is welke natuurlijke potentie het gebied heeft. Het bos rond de deelgebieden valt onder het
natuurdoeltype Eiken- beukenbos van lemige zandgronden. De voornaamste redenen van het gebrek
aan soortenrijkdom zijn: intensief maaibeheer op de voormalige parkeerplaats en het productiebos
rond het poelencomplex en het voormalige circuit. Verdroging is een tweede belangrijke oorzaak.
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Momenteel zijn de gevolgen van verdroging en sterk wisselende grondwaterstanden merkbaar in een
aantal bospercelen waar een aantal bomen sterft. Er zijn echter een aantal locaties, binnen in het
onderzoeksgebied waar waardevolle soorten zijn aangetroffen. In de directe omgeving van het
voormalige circuit zijn bijvoorbeeld Borstelgras en Gaspeldoorn waargenomen. Het poelencomplex
bevat de natuurdoeltypen Moeras en wilgenstruweel. Aangrenzend aan de voormalige parkeerplaats
van het voormalige circuit is een kleinschalig heideveld aanwezig, dit heideveld is licht vergrast. De
natuurdoeltypen voor het voormalige circuit zijn dus als volgt. Droge heide voor het heide gebied en
droog schraalgrasland van de hogere gronden voor de parkeerplaats. (Beheersnota gemeentebossen
Venray 2009 – 2010, De Marke Venray, 2008).

2.6 Milieukwaliteit
Om de gewenste vegetatie te laten ontwikkelen zijn schrale condities noodzakelijk. De zandbodem
van het onderzoeksgebied voldoet aan de voedselarme omstandigheden die noodzakelijk zijn. Dit is
te zien aan het ontbreken van een donkere humusrijke toplaag.
De schrale bodem is echter niet de enige factor die van belang is voor schrale omstandigheden.
Nutrienten komen voor een groot gedeelte als vermestende depositie uit de atmosfeer.

Figuur 5; Stikstof depositie kaart 2010 (http://geodata.rivm.nl/gcn/)

Hierboven is een kaart te zien waarop de jaarlijkse stikstof depositie is weergegeven in de gemeente
Venray en het onderzoeksgebied (rood gearceerd). De intensieve landbouw van Brabant en het
noorden van Limburg zorgt voor een hoge tot zeer hoge concentratie 1500 tot 2500 (mol/h/j) van
atmosferische depositie en jammer genoeg is dit ook van toepassing op het onderzoeksgebied. Zoals
aangegeven in hoofdstuk 2.5 bevat het onderzoeksgebied de volgende natuurdoeltypen, deze
|Gemeente Venray| |Hogeschool VanHall Larenstein| | 2. Algemene gebiedsbeschrijving
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natuurdoeltypen zijn in meer of mindere mate gevoelig voor stikstof depositie zoals zichtbaar in de
tabel hieronder.
Natuurdoeltype

Gevoeligheid

Kritische stikstof waarde

Gevoelig

1400 (mol/h/j)

Minder/niet gevoelig
Minder/niet gevoelig

> 2400 (mol/h/j)
> 2400 (mol/h/j)

Zeer gevoelig
Zeer gevoelig

1100 (mol/h/j)
1000 (mol/h/j)

Algemeen
Eiken- beukebos van lemige zandgronden
Poelencomplex
Moeras
Wilgenstruweel
Voormalige circuit
Droge heide
Droogschraalgrasland van de hogere gronden.

Als de huidige depositie naast de kritische waardes wordt gelegd dan wordt duidelijk dat zelfs in het
beste scenario alleen de natuurdoeltypen van het poelencomplex goed tot ontwikkeling kunnen
komen. Echter zijn er in het veld wel indicaties dat de omstandigheden vrij schraal zijn (aanwezigheid
van zonnedauw en het opkomen van heide op het parkeerterrein. De reden hiervoor zou kunnen zijn
dat een groot gedeelte van de stikstof niet in de bovenlaag van de bodem blijft hangen maar direct
doorspoeld.
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2.7 Historie

Figuur 6; 1850: militaire kaart

Hierboven is een militaire kaart van het onderzoeksgebied te zien van het jaar 1850. De Meerselsche
Peel is de locatie van het hedendaagse poelencomplex (locatie rood omlijnd). Het voormalige circuit
licht aan de Dijk van Bakel in het bovenstaande kaartje, de Dijk van Bakel wordt tegenwoordig
Bakelsedijk genoemd. In 1850 werd het onderzoeksgebied gedomineerd door woeste moerassige
gronden. Op de kaart is duidelijk te zien dat er in de gehele omgeving water aanwezig is en het
woord peel geeft ook aan dat het een moerassig gebied betreft.
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Figuur 7; 1926: Militaire kaart

Tot aan 1926 veranderdt er weinig in het gebied. Op de kaart van dit jaartal is voor het eerst te zien
dat er boven de Dijk van Bakel veranderingen optreden. In het oosten is nu bos aangeplant. Ook is de
structuur van het huidige vliegveldbos is boven de Bakelsedijk zichtbaar. Waar het bos van de
Kempkensberg nu ligt is rond deze tijd nog steeds woeste grond. De aanplant van bos in plaats van
landbouw heeft te maken met de kwaliteit van de bodem. De zandgronden zijn na het ontginnen
ongeschikt voor land en akkerbouw door het gebrek aan voedingsstoffen. Mede omdat het
bemesten van landbouwgrond rond deze periode nog in de kinderschoenen staat wordt er in dit
gebied bos aangeplant.
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Figuur 8; 1936: Militaire kaart

Op de kaart van 1936 is te zien dat het Vliegveldbos boven de Bakelsedijk grotendeels zijn huidige
contouren heeft gekregen. Rechtsonder in de kaart is te zien dat ook het bos op de locatie van de
Kempkensberg grotendeels is aangeplant. Verder is het duidelijk te zien dat goed geïrrigeerde
landbouwpercelen oprukken in de richting van het onderzoeksgebied.
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Figuur 9; 1955: Topografische kaart

De belangrijkste ontwikkeling op de kaart van 1955 is de aanleg van een kanaal (aangegeven met
rode pijlen) dwars door de Meerselsche peel. Het kanaal is in alle waarschijnlijkheid aangelegd om
verdere ontginning van het gebied mogelijk te maken.
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Figuur 10; 1958: Kadastrale kaart

Op de kaart van 1950 is voor het eerst te zien dat het vliegveld in aanleg is. Vreemd genoeg is dit op
de kaart van 1967 weer veranderd wat twijfel opwekt over hoe deze ontwikkeling precies tot stand is
gekomen. Wat wel zijn huidige contouren heeft gekregen is het poelencomplex. Eveneens is de
Meerselsche Peel nu grotendeels ontgonnen en omgevormd tot landbouwgebied.
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Figuur 11; 1967: Kadastrale kaart

In 1967 is te zien dat de Peelweg zijn huidige uiterlijk en functie heeft gekregen. Tevens is het eerste
bos aangeplant rond het poelencomplex.

22
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Figuur 12; 1987: Topografische kaart

Eindelijk is rond 1987 de situatie ontstaan waarin het voormalige circuit is aangelegd en hetzelfde
geldt voor het militaire vliegveld dat op deze kaart in zijn huidige situatie is weergegeven. De locatie
voor het huidige circuit is op deze kaart zichtbaar als landbouwgrond tussen het voormalige circuit en
het poelencomplex
Samenvatting
Door de kaarten naast elkaar te leggen is goed te zien hoe de ontginning van de Meerselsche Peel in
1926 is begonnen en pas in 1958 was voltooid. Er is goed te zien dat de hoeveelheid
oppervlaktewater drastisch afneemt door de aanleg van het kanaal in 1955 en de toenemende
landbouw activiteit. In 1958 is er nog nauwelijks oppervlakte water zichtbaar op de kaart. De
Peelweg en het militaire vliegveld zijn op de kaart in 1967 en 1987 voltooid, terwijl de bossen in 1926
tot ontwikkeling komen en in 1967 hun huidige structuur hebben. Het poelencomplex en het
voormalige circuit verschijnen in 1958 en 1987 op de kaart. Op een aantal van de laatste kaarten is te
zien dat in het poelencomplex ten noord westen van de huidige poel nog een tweede plek is waar
oppervlaktewater voorkomt, dit is een mogelijke locatie voor een nieuwe poel.
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3. Onderzoeksmethoden
3.1 Bureauonderzoek
Om alle informatie over het gebied te verzamelen, zijn eerst rapporten die door de jaren heen zijn
opgesteld over het onderzoeksgebied en de directe omgeving doorgewerkt. Hieruit is al snel
gebleken dat er een aantal diepgaande onderzoeken gedaan zijn die zijn naar het circuit “De Peel” en
de verhuizing van de voormalige locatie naar de nieuwe. Echter is de meeste informatie niet
bruikbaar voor dit onderzoek. Er is namelijk veel onderzoek gedaan naar vervuiling en geluidsoverlast
maar geen onderzoek naar de hydrologie van het gebied. Uiteindelijk is alleen het MER rapport voor
Circuit de Peel van Royal Haskoning uit 2007 gebruikt. Verdere informatie is afkomstig uit rapporten
van de gemeente en informatie die op het internet beschikbaar is op internetsites als Dinoloket,
bodemdata.nl en natuurkennis.nl

3.2 Veldonderzoek
Uit de voorstudie is gebleken dat er op lokaal gebied gegevens ontbreken. Deze gegevens hebben
betrekking op bodemprofielen en kwaliteitsgegevens van het grondwater in relatie tot parameters
die van belang zijn voor een ecohydrologische analyse. Tevens is er niet precies bekend hoe de
vegetatie zich ontwikkeld heeft.
Het veldwerk wordt uitgevoerd om ontbrekende informatie aan te vullen. De volgende onderdelen
worden op beide deellocaties uitgevoerd met uitzondering van het opnemen van oppervlaktewater
op de locatie van het nieuwe circuit.
1. Opmaken bodemprofielen
2. Opmaken humusprofiel
3. Opnemen grondwaterstanden
4. Monstername grond en oppervlaktewater
5. Vegetatie opname
Uitvoering veldwerk
In het veld worden op beide locaties aan de hand van een globaal raster van raaien de boorpunten
bepaald. Per deelgebied kan dit als een lokaal onderzoek worden beschouwd.
Poelencomplex
De raaien van het Poelencomplex (zie figuur 13) zijn opgebouwd uit een viertal boringen (K-1 t/m K4) om de poel. Vervolgens zijn er zes locaties rond het complex gepland. Deze locaties staan globaal
ingepland en worden definitief vastgesteld in het veld. WO boringen geven het verloop van west
naar oost. De raai NZ is gepland op basis van globale stroombaangegevens (Factsheet Loobeek,
Nieuw Limburgs peil, Royal Haskoning, 11 dec 2008), de raai volgt de verwachte stroombaan en
daarom worden hier drie boringen gezet met een peil buis. Uit de peil buizen worden watermonsters
genomen die op waterkwaliteit worden getest.
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Figuur 13; Boorpunten Poelencomplex

Voormalige circuit
In het voormalige circuitterrein (zie figuur 14) liggen de voornaamste boorpunten (CP1 + CP2) in een
tweetal lange stroken. Dit is gedaan om de gelaagdheid over een lang traject te kunnen bepalen. In
de rasterlijn CP-1.3 + CP-2.2 + CP-3 worden 3 peilbuizen gezet. Deze worden bemonsterd en op
waterkwaliteit getest.
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Figuur 14; Boorpunten Voormalige circuit

3.3 Bodem
Opmaken bodemprofiel
Deze stap wordt uitgevoerd om de werking van het lokale grondwatersysteem in kaart te brengen. Er
wordt geboord tot de diepte van een duidelijk aanwezige slecht doorlatende laag. Het boormateriaal
dat naar boven komt wordt geclassificeerd en genoteerd. De diepte van de slecht doorlatende laag is
van het grootste belang en ten opzichte van het maaiveld. In het geval van het voormalige circuit is
het boorprofiel ook belangrijk om aan de hand van de gelaagdheid het oorspronkelijke reliëf te
bepalen.
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3.4 Water
Opnemen grondwaterstanden
Op de deellocatie het Poelencomplex (Kempkensberg) worden de actuele grondwaterstanden
opgenomen. Dit wordt gedaan met de boorgatmethode. Deze methode houdt in dat de
grondwaterstand direct wordt opgenomen uit het boorgat zonder peilbuis. In combinatie met de
bodemprofielen worden deze gebruikt om de grondwaterstroming op lokaal niveau te bepalen. Op
deze manier kan het grondwatersysteem in kaart worden gebracht en wordt duidelijk of het huidige
circuit wel of geen effect heeft op het Poelencomplex. Er wordt van elk boorpunt een opname
gedaan zodra de boring gezet is aan het begin van de week. De boorputten worden vervolgens
afgedekt om later in de week nogmaals opgenomen, te worden voordat de putten gedicht worden.
Op de deellocatie het voormalige circuitterrein (Vliegveldbos) worden de grondwaterstanden
voornamelijk opgenomen om te bepalen in hoeverre het mogelijk is om vochtige plekken in het
terrein te creëren.
Monstername grond en oppervlaktewater
De grond- en oppervlaktewater monsters worden getest op de zeven parameters die noodzakelijk
zijn om een stiff-diagram op te stellen. Met deze methode kan de oorsprong en de kwaliteit van het
grondwater worden vastgesteld. Het oppervlaktewater wordt alleen getest in het Poelencomplex, op
deze locatie worden vervolgens vier grondwater monsters genomen. Bij de deellocatie
Kempkensberg worden van boorpunten NZ-1, NZ-2 en NZ-3 monsters genomen. En bij het
voormalige circuitterrein worden van boorpunten CP-1.3, CP-2.2 en CP-3 monsters genomen.
Bepalen grond- en oppervlaktewater
Voor het bemonsteren van het grondwater zijn 7 monsters genomen, drie afkomstig uit de
peilbuizen in het voormalige circuitterrein en vier monsters uit het poelencomplex waarvan één
oppervlaktewater monster. De monsters zijn verzameld in twee verschillende flessen, een glazen fles
voor calcium, magnesium en natrium. En een plastic fles die gespoeld zijn met een
conserveringsmiddel voor sulfaat en chloride. Alle flessen zijn zonder aanwezige luchtbellen en zo
min mogelijk sediment gevuld en vervolgens getransporteerd in een koelbox gevuld met
koelelementen. Later zijn de flessen opgeslagen in een koelkast om de volgende dag direct bepaald
te worden. Deze handelingen zijn noodzakelijk om een zo nauwkeurig mogelijke bepaling te doen
zonder dat de samenstelling van het monster kans heeft om reageren met externe factoren, zoals:
zuurstof, temperatuur, licht en de chemische reacties als gevolg hiervan.
Uit de grondwatermonsters worden zeven parameters bepaald, namelijk;
 Calcium (Ca)
 Magnesium (Mg)
 Natrium (Na)
 Kalium (K)
 Bicarbonaat (HCO3)
 Sulfaat (SO4)
 Chloride (Cl)
Van deze parameters is Bicarbonaat met een veldwerk set op de locatie zelf bepaald. De andere
parameters zijn in het laboratorium bepaald.
Van de laboratorium resultaten zijn sulfaat en chloride geanalyseerd met de discrete analyzer.
En de overige parameters, calcium, magnesium en natrium zijn geanalyseerd met de AAS.
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3.5 Vegetatie
Van de vegetatie zijn er alleen een aantal opvallende soorten genoteerd die een indicatie kunnen
geven van de standplaatsfactoren en welke natuurdoeltypen er op de desbetreffende deellocatie tot
ontwikkeling kunnen komen. In het Poelencomplex wordt er gelet op soorten die verdroging aan
kunnen geven en soorten die een hoge natuurwaarde aangeven. De reden hiervoor is het bepalen
welke effecten er zijn opgetreden sinds de aanleg van het huidige circuit en welke natuurpotentie er
in het gebied aanwezig is voor versterking en uitbreiding van het Poelencomplex.
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4. Poelencomplex (Kempkensberg)
De complete dataset van het veldwerk is te vinden in bijlage XI en XII. Hier zijn ook de uitgebreide
visuele weergaven te vinden zoals de kaarten en diagrammen.

Figuur 15; Kijk op het poelencomplex vanuit het noorden

4.1 Bodem en Humus
De verschillen in de bodem onder het poelencomplex staan in direct verband met de contouren van
het complex zelf. De depressies in het deelgebied zijn anders in opbouw dan de hogere gedeelten
waar ook bos op aangeplant is. Over het algemeen is aan te nemen dat de hoger gelegen boringen
(NZ-1, NZ-3, K-2, WO-2.1 en WO-2.2) een nagenoeg natuurlijke opbouw hebben met een dunne
humuslaag (strooisel) gevolgd door een zandpakket. Dit zandpakket varieert van kleur als gevolg van
humusgehalte of uitspoeling beginnend met licht grijs tot geel. Het leemgehalte in het zand neemt
toe naarmate er dieper geboord wordt. Gemiddeld gezien ligt de leemlaag bij deze boringen, met
uitzondering van WO-2.2 waar de leemlaag dieper ligt, op een diepte van rond de 1.80m – mv (meter
onder maaiveld). Onder en boven de leemlaag zijn lagen van variërende diktes aanwezig met
grijskleurig sterk lemig zand. In de twee diepere boringen in het noorden van het onderzoeksgebied
(NZ-1 en K-2) zijn in het lemig zand boven de leemlaag en ook in de leemlaag zelf, roestvlekken
aangetroffen. Deze verschijning duidt op wisselende grondwaterstanden waarbij ijzer oxideert door
de beschikbaarheid van zuurstof als het grondwater wegzakt in de bodem.
De lager gelegen boringen (NZ-2, K-3 en K-4) hebben een iets andere opbouw en het zandpakket is
vele malen dunner. Doordat deze profielen vaker en langer vochtig zijn, en omdat hier een andere
vegetatie tot ontwikkeling is gekomen, is er een andere humuslaag aanwezig. Er zijn ook andere
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kleuren aanwezig in de bodem. Vooral de uitspoelingshorizont is duidelijk aanwezig met een bruine
of bruinrode kleur. In deze profielen is de leemlaag op een diepte van 90cm – mv tot 1.10m – mv te
vinden.
Boring K-1 is een overgangsboring. Deze boring ligt op de overgang van het lager gelegen gebied en
het bos. Hier is ook al bos aanwezig wat de humuslaag bepaald. Verder is het zandpakket dunner dan
op de diepere en hoger gelegen boringen en is er een duidelijke leemlaag te vinden op een diepte
van 1.40m – mv.

Figuur 16; Boormateriaal uit boorpunt K-3

4.2 Hydrologie
Het poelencomplex wordt gekarakteriseerd door een laagte die is omringd door hoger gelegen bos.
In langdurige natte periodes komt het voor dat deze volledige laagte onder water staat. Echter in
droge perioden zakt het grondwaterpeil, zo ver weg dat het zelfs tot in of onder de slecht
doorlatende laag zakt. De hoger gelegen boringen (NZ-1, NZ-3, K-2 en WO-2.2 (let op; WO-2.1 valt
hier niet onder)) hebben een grondwaterpeil van onder de 2m – mv. NZ-1 heeft zelfs een
grondwaterpeil van beneden 2.65m – mv. Bovenin de hogere profielen is het zand ten tijde van het
veldwerk zo droog dat het volledig onsamenhangend is. Bij de lager gelegen boringen is duidelijk
zichtbaar dat de omstandigheden vochtiger zijn. Het reliëf van het gebied en de bodem zorgen
ervoor dat freatisch water in de depressie stagneert. Het leemgehalte in het zandpakket zorgt ervoor
dat de reactiesnelheid ook omlaag gaat. Hier is geen diepgaand onderzoek naar gedaan, maar het is
aannemelijk dat deze twee factoren de belangrijkste redenen zijn dat het lagere gedeelte van het
gebied in bepaalde periodes onder water staat. Als er gekeken wordt naar de historische situatie van
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voor 1955 (zie figuur 6 t/m 12) waarin er nog volop oppervlakte water aanwezig is in dit gebied kan
er duidelijk gesteld worden dat het gebied aanzienlijk is verdroogd.

Figuur 17; Poel

Kwaliteit
De resultaten van het grondwater analyses duiden erop dat we met alle genomen atmotroof water
te maken hebben. Dit is water dat schaars is aan mineralen. De EGV komt niet boven de 300µS/cm
uit. Dit houdt in dat het grondwater in feite pas geïnfiltreerd regenwater in een mineraal arm
zandpakket is. Er is echter een afwijking, namelijk een opvallend hoog sulfaatgehalte. De
aanwezigheid van dit sulfaat (SO4) kan verschillende oorzaken hebben. De historische aanwezigheid
van De Meerselsche Peel is een van de redenen. Door een combinatie van ijzerrijk grondwater en
afbraak van organisch materiaal resulteert dit in de vorming van pyriet (FeS2). Een andere reden voor
de aanwezigheid van sulfaat kan zijn dat het bij het afzetten van het zandpakket sulfaat in de vorm
van pyriet in het bodemmateriaal aanwezig was. De oxidatie van pyriet leidt tot het vrijkomen van
sulfaat (SO4) en komt voor wanneer er onder zure omstandigheden verdroging van de bodem
optreed. Een ander proces waarbij sulfaat uit pyriet vrij kan komen is denitrificatie, hier is
ingebrachte stikstof door depositie vanuit de atmosfeer of bemesting van landbouwgrond de
voornaamste reden dat pyriet oplost (zie reactievergelijkingen hieronder (Werkgroep pyriet,
Witteveen & Bos, 2002). Door de hoge concentratie van stikstof depositie in dit deel van de provincie
Limburg lijkt het aannemelijk dat de stikstof die nodig is voor de denitrificatie reactie inderdaad uit
de atmosfeer afkomstig is.
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1. FeS2 + 3½ O2 + H2O  Fe2+ + 2 SO42- + 2 H+ (Pyriet oxidatie)
2. 5 FeS2 + 14 NO3- + 4H+  7 N2 + 10 SO42- + 5Fe2+ + 2H2O (Denitrificatie)
Verder kan sulfaat ook nog het gebied binnenkomen door grondwater, waarbij bemesting of de
bovengenoemde processen voor de aanvoer zorgen. Echter door de locaties in het gebied waar
sulfaat in het grondwater is aangetroffen lijkt grondwater als de belangrijkste bron onlogisch. Dit zou
namelijk betekenen dat andere monsters die in de stroombaan van het grondwater genomen zijn
ook zulke hoge sulfaat waardes zouden moeten bevatten. NZ-3 is een boring die is gedaan binnen 20
meter van een akker. De nabijheid van een landbouwperceel waar meststoffen voor hogere
concentraties van sulfaat kunnen zorgen zou in het monster afkomstig uit deze peilbuis zichtbaar
moeten zijn. Het sulfaatgehalte is echter lager dan NZ-1 en NZ-2 die verder in het gebied liggen.

Figuur 18; Stiff-diagram peilbuis NZ-1

Figuur 19; Stiff-diagram peilbuis NZ-2

Figuur 20; Stiff-diagram peilbuis NZ-3
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4.3 Vegetatie
De vegetatie rondom het poelencomplex wordt gedomineerd door jonge aanplant van voornamelijk
zomereik. Er zijn ook berken te vinden en een aantal volgroeide grove dennen. De vegetatie in de
depressie van het complex wordt voornamelijk gedomineerd door pitrus, grassen en wilg. Deze
plantensoorten tonen aan dat de bodem wat zuurder en voedselrijker is met wisselende
grondwaterstanden. Wanneer er gekeken wordt naar het centrum van het poelencomplex zijn er
plekken met zonnedauw aangetroffen waarvan de aantallen zich in de laatste jaren lijken te
vergroten. Zonnedauw is een plantje die van schrale en vochtige omstandigheden houdt wat inhoudt
dat er wel potentie voor waardevolle natuur is. De aanwezigheid van zonnedauw heeft waarschijnlijk
te maken met de inundatieperioden in het lagergelegen deel van het poelencomplex. Hoe deze plant
zich weet te ontwikkelen met een hoge atmosferische depositie van stikstof is niet precies duidelijk
maar is waarschijnlijk ook te wijten aan de inundatie van de bodem.

Figuur 21; Zonnedauw bij boorpunt NZ-2

4.4 Discussie
Hydrologisch functioneren en processen
De bodemprofielen tonen in combinatie met de gemeten grondwaterstanden aan dat de depressie in
het poelencomplex een natuurlijke formatie is, waar het freatische grondwater boven de eerste
leemlaag een schijngrondwaterspiegel vormt. Dit voorziet de huidige poel van water en kan ook
gebruikt worden om een nieuwe poel te voeden. Hierbij moet er wel rekening gehouden worden met
het feit dat het grondwater naar het midden van de depressie afstroomt. Elke poel die op een iets
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hoger gelegen deel van het complex wordt gegraven loopt het risico om in perioden met weinig
neerslag droog te vallen. De regionale grondwaterstroming van het gebied loopt van zuid - zuidwest
richting noord – noordoost, om zo min mogelijk effect op de bestaande poel te hebben moet de
nieuwe poel dus ten oosten of ten westen van de bestaande poel worden gerealiseerd. Als er naar de
historische kaart van 1958 wordt gekeken (zie figuur 10) is te zien dat er ten noordwesten van de
huidige poel oppervlaktewater aanwezig is. Afgegaan op de grondwaterstroming en de historische
referentie is boorpunt WO-1.1 gezet en mede hieruit is gebleken dat deze locatie inderdaad aan de
voorwaarden lijkt te voldoen voor het graven van een nieuwe poel. Het freatisch water loopt naar
het diepste punt van de depressie maar de voorgestelde locatie van de nieuwe poel ligt al in een
minimale depressie van zichzelf. Er wordt aangenomen dat het effect tussen de nieuwe poel en de
bestaande poel minimaal is. De regenwaterachtige kwaliteit van het grondwater toont aan dat het
systeem op een lokaal niveau functioneert. Dit betekent dat er veel dynamiek is in de
grondwaterstanden. In droge perioden zal het grondwaterpeil in een korte tijd drastisch dalen en in
natte perioden zal het peil sterk stijgen. De verhoogde sulfaat waardes wijzen ook op perioden van
verdroging. Pyriet oxidatie treed namelijk op bij verzuurde en verdroogde omstandigheden.

Figuur 22; Locatie nieuwe poel (blauw gearceerd)
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Effecten analyse huidige circuit “de Peel”
Kijkend naar het grondwaterpeil in NZ-1 ten opzichte van de andere peilbuizen en boringen lijkt het
erop dat het circuit, met nadruk op de infiltratie vijver in de zuidoostelijke hoek van het circuit, een
drainerend effect heeft op het omringende gebied. Dit betekent dat de grondwaterscheiding die op
de verhoging bij boring K-2 aanwezig moet zijn, verschuift en het peil wordt verlaagd. Het effect is
dat er minder water tot afstroom komt in de richting van het poelencomplex. En dit veroorzaakt
Uiteindelijk extra verdroging in het complex.

4.5 Synthese
Om een goede weergave te kunnen geven van het hydrologische systeem in het poelencomplex is er
een 3D model gemaakt. Dit model is gebaseerd op de in het veld bepaalde dieptes en gerelateerd
aan de hoogtekaart van de gemeente Venray. Op deze manier is goed te zien hoe het freatische
water de poel bereikt en het diepste punt in de depressie. (zie Bijlage IX en X voor een vergrote
weergave)

Figuur 23; 3D weergave zuidzijde poelencomplex

In de weergave zijn de bodemprofielen als de kolommen weergegeven. Bij de meeste boorprofielen
zijn de grondwaterstand en diepte van de leemlaag in tekst zichtbaar. Net als de boorcodes die
boven de kolommen zijn geplaatst de kleuren van de kolommen zijn gebaseerd op de
bodemprofielen in Bijlage XII maar hebben in deze weergaven geen significante waarde. De leemlaag
is te zien als het grijze object tussen de boorprofielen. Het lichtblauwe object dat zich grotendeels
onder de leemlaag bevindt, is een weergave van het grondwaterpeil. De blauwe pijlen geven aan hoe
freatisch water zich bij boring NZ-2 verzamelt en dit is ook de enige boring (WO-2.1 en WO-1.1
uitgezonderd) waarbij het grondwaterpeil boven de leemlaag zit.
Vanaf de noordzijde zijn boringen NZ-1 en WO-1.1 zichtbaar. WO-1.1 is de voorgestelde locatie om
een nieuwe poel aan te leggen en NZ-1 is de boring waar de effecten van de infiltratie vijver zichtbaar
zijn.
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Figuur 24; 3D weergave noordzijde poelencomplex

Op deze weergave is te zien dat net als NZ-2, WO-1.1 een grondwaterpeil heeft dat boven de
leemlaag zit. Deze boring is gedaan in een depressie die afzonderlijk ligt van de depressie met het
bestaande poelencomplex. Op basis hiervan en het verloop van de leemlaag tussen de twee boringen
in lijkt WO-1.1 inderdaad geschikt als locatie voor een tweede poel.
NZ-1 is de boring links in het figuur en hierop is duidelijk te zien dat het grondwaterpeil onder de
eerste storende laag ligt. De infiltratievijver die op nog geen 10 meter van deze boring is gegraven
lijkt hierdoor de meest voor de hand liggende oorzaak van het diepe grondwaterpeil.
Hiernaast is een schematische weergave te zien van de werking van het hydrologische systeem met
daarin het grondwater en de boringen waarin peilbuizen zijn gezet.
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Figuur 25; Synthese Poelencomplex

Let in deze weergave ook op de stiff-diagrammen die laten zien bij welke boring ze horen. De meest
opvallende is het diagram bij boring NZ-2 waarbij het sulfaatgehalte in het grondwater erg hoog is
vergeleken bij de andere boringen. De oorzaak hiervoor is hoogstwaarschijnlijk dat sulfaat uit het
opgeloste pyriet, in het omringende gebied via het grondwater wordt getransporteerd naar het
diepste punt in de depressie. Hier verzamelt het sulfaat zich vervolgens waardoor de waardes zo
hoog zijn.
Kennislacunes
Het onderzoek heeft zich maar beperkt gericht op de vegetatie in het gebied. Hoe waardevol deze
precies is en welke potentie er ligt is niet precies duidelijk.
Bij het vinden van de huidige locatie is er vanuit gegaan dat de plaats en het verloop van de eerste
storende laag in de bodem negatieve effecten tussen de beide poelen zou voorkomen. Echter is er
niet bekend wat de reactie snelheid en dus de invloedstraal van de huidige poel is en wat deze voor
de nieuwe poel zou zijn.
Ook is er geen verder onderzoek gedaan naar de infiltratievijver van het huidige circuit. De effecten
hiervan zijn dus maar beperkt bekend.
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5. Voormalige circuitterrein (Vliegveldbos)
Net als bij hoofdstuk 4 is de harde data van het veldwerk te vinden in bijlagen XI en XII, hier zijn ook
de uitgebreide visuele weergaven te vinden zoals de kaarten en diagrammen.

Figuur 26; foto genomen in het voormalige circuit

5.1 Bodem en Humus
Het voormalige circuitterrein is grotendeels vergraven of geëgaliseerd. Dit is te zien door een dunne
A-horizont en het ontbreken van een humuslaag. In de ondergrond is er bij alle boorpunten behalve
CP-2.3, een natuurlijk gevormd zandpakket met een gemiddelde dikte van rond de 2 meter
gevonden. Hierop volgt een leemlaag die als eerste slecht doorlatende laag beschouwd kan worden.
CP-2.3 kan als afwijking worden beschouwd. De bodem op deze locatie is ontgraven en opgevuld met
gebiedsvreemd materiaal. De eigenaar van het circuit is hier verantwoordelijk voor. Het zandpakket
is afgegraven en afgevoerd of verkocht. Vervolgens is de zwarte grond gestort als opvulling. Op CP1.1 en CP-2.1 zijn boringen gezet in het heideveldje ten oosten van het voormalige circuit. Deze
tonen beide een rood gekleurde horizont in het zandpakket en hier is een dunne humuslaag
aanwezig.
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Figuur 27; Boormateriaal uit boorpunt CP-1.3
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5.2 Water
De grondwaterstand is over het gehele terrein hetzelfde en zit op een gemiddelde diepte van 2.25mmv, dit is vrij diep en geeft dus het droge uiterlijk aan het voormalige circuitterrein.

Figuur 28; Stiff-diagram peilbuis CP-1.3

Figuur 29; Stiff-diagram peilbuis CP-2.2

Figuur 30; Stiff-diagram peilbuis CP-3

5.3 Vegetatie
De vegetatie in het voormalige circuitterrein wordt gedomineerd door grasland dat gemaaid wordt.
Verder zijn er een aantal houtwallen aangeplant met berken. Ten oosten van het circuit is een klein
stuk heide aanwezig wat licht vergrast is. De heide is in de voormalige parkeerplaats ook al op
bepaalde plekken aanwezig.
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Figuur 31; Afgemaaide heide op het voormalige parkeerterrein

5.4 Discussie
Om het voormalige circuitterrein op een natuurlijke manier in te richten kan men het parkeerterrein
redelijk in de huidige staat houden. Eventueel kan er op een aantal locaties reliëf aangebracht
worden. De aanwezigheid van de plekken waar heide opkomt kunnen met het juiste beheer
uitbreiden tot een heideveld. Kijkend naar het bestaande heideveld zou het verstandig zijn om
verschralingsbeheer toe te passen om de vergrassing tegen te gaan. Wat betreft de vochtigheid van
het terrein lijkt er weinig winst te behalen. De bodem is minder leemhoudend dan op de
Kempkensberg. Dit zorgt ervoor dat regenwater makkelijker kan infiltreren en het grondwaterpeil
dieper zit. Dit gebied is vlakker waardoor water zich op lokaal niveau niet kan verzamelen op één
punt in het gebied. Een optie om wat meer vochtigheid in het gebied aan te brengen zou kunnen
liggen op de locatie van het voormalige circuit zelf. Dit onderdeel van het gebied is momenteel nog
omringd door geluidswallen en moet nog gesaneerd worden. In het kader van natuurontwikkeling
zou het beter zijn om de gebiedsvreemde grond te verwijderen. De locatie waar de bodem wordt
uitgegraven zou een prima mogelijkheid kunnen bieden om depressies aan te brengen waar zich
eventueel vochtige situaties kunnen ontwikkelen.

|Gemeente Venray| |Hogeschool VanHall Larenstein| | 5. Voormalige circuitterrein
(Vliegveldbos)

41

5.5 Synthese
Hieronder is de werking van het hydrologische systeem weergegeven. In het voormalige
circuitterrein lag het accent van het onderzoek anders en dit is de reden dat hier geen 3D model is
gemaakt om de werking van het hydrologisch systeem te verduidelijken.

Figuur 32; Synthese voormalige circuit

In deze weergave is te zien dat het grondwaterpeil ten opzichte van het NAP nagenoeg op hetzelfde
niveau zit en overal zit het op een diepte van rond de 2m – mv.
De bodem vertoont bij CP-2.2 een afwijking. Hier werd geen duidelijke leemlaag aangetroffen op de
diepte waar deze wel verwacht was. Verder werd er binnen de grenzen van het voormalige circuit
vergraven grond aangetroffen die niet past bij natuurontwikkeling.
Kijkend naar de Stiff-diagrammen is er een enkele afwijking. Namelijk de verhoogde sulfaat
waarneming bij CP-1.3. Deze boring is gedaan in de uiterste noordoostelijke hoek van het gebied.
Waarom hier alleen deze verhoogde waarde is aangetroffen is niet precies duidelijk.
Kennislacunes
Op dit moment is niet duidelijk welke schade er precies aan de bodemopbouw is gedaan onder het
voormalige circuit. Boring CP-2.3 toonde aan dat het oorspronkelijke zandpakket was afgegraven tot
op de leemlaag. Of dit overal zo is onder het circuit is op dit moment nog onbekend.
Verder is er beperkt gekeken naar de vegetatie en het is dus niet bekend of de oorspronkelijke
zaadbank nog intact is. Er is ook niet bekend of veranderd beheer het gewenste effect kan hebben of
dat er nog aanvullende maatregelen genomen moeten worden om het gewenste resultaat te
behalen.
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6. Conclusies en aanbevelingen
6.1 Conclusies
Effect van het circuit op het poelencomplex
Het bestaande poelencomplex heeft te maken met grote verschillen in het grondwaterpeil. Dit is
gekoppeld aan een algehele verdroging van het gebied. De verdroging is te herleiden aan de lage
grondwaterstanden, de historisch natte omstandigheden van het gebied vergeleken met de
omstandigheden van nu en de hoge sulfaat waardes in het grondwater. Echter zijn er bij de peilbuis
NZ-1 aanwijzingen dat deze verdroging op lokaal niveau versterkt wordt door de aanleg van de
infiltratie vijver van het circuit. Deze verdroging heeft door het verloop van de leemlaag in de bodem
tussen NZ-1 en NZ-2 een verminderde invloed op het poelencomplex maar er zal wel degelijk
regenwater worden geïnfiltreerd wat voorheen in het poelencomplex terecht was gekomen.
Locatie en inrichting voor uitbreiding van het poelencomplex
Zoals aangegeven in hoofdstuk 4.4 zou de locatie van een nieuwe poel ten oosten of ten westen van
de bestaande poel het beste zijn. Aangezien er in de landschapsstructuur geen mogelijkheden zijn
om ten oosten van de poel of binnen het complex een nieuwe poel te realiseren zal de westelijke
locatie het beste zijn. De gemeente Venray had hiervoor al een locatie in gedachten en na aanvullend
onderzoek (boorlocatie WO-1.1) is gebleken dat deze locatie geschikt blijkt te zijn wat betreft diepte
van de leemlaag en grondwaterstand.
Voormalige circuitterrein
Op de locatie van de voormalige parkeerplaats is het niet realistisch om natte natuur te creëren.
Hiervoor ligt het grondwaterpeil en de eerste storende laag te diep. De waterschapsloot die van het
vliegveldbos door het Testrikbos loopt is voor het overgrote deel van het jaar niet water dragend,
maar voert wel water af in de winterperiode. Als laatste is er het voormalige circuit zelf. Dit terrein
moet nog gesaneerd worden en het is nog onduidelijk in hoeverre de oorspronkelijke bodem nog
intact is. De kans is aanwezig dat, net als bij boorlocatie CP-2.3, het zandpakket is ontgraven en
opgevuld met gebiedsvreemde grond. Hierbij kan de gemeente wel denken aan het realiseren van
een depressie of een poel waarin vochtigere omstandigheden tot stand kunnen komen.
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6.2 Aanbevelingen
Om ervoor te zorgen dat de doelstellingen op beide locaties gehaald worden is het belangrijk om
aanvullend onderzoek te doen en monitoring toe te passen. Allereerst is het aan te bevelen om op
beide locaties (poelencomplex en het voormalige circuit) een uitgebreide vegetatie opname te
maken. Vervolgens blijven de peilbuizen in het gebied staan. Deze kunnen dus voor later onderzoek
naar het grondwater gebruikt worden.
Poelencomplex
Vooral de peilbuis NZ-1 op de Kempkensberg moet in de gaten gehouden worden in verband met de
effecten van de infiltratievijver. Om verdroging in het complex tegen te gaan zou het verwijderden
van een aantal bomen in het omringende bos een positief effect hebben. Dit omdat de verdamping
in de directe omgeving dan afneemt. Ook bij de aanleg van de nieuwe poel moeten de huidige poel
en de grondwaterstanden in de peilbuizen in de gaten worden gehouden. Rond de nieuwe poel zal
het verwijderen van bomen noodzakelijk zijn, niet alleen ter voorkomen van extra verdamping maar
ook om verrijking van de poel door bladinval te verminderen.
Voormalige circuitterrein
Als laatste zou een aanvullend onderzoek naar de bodem onder de crossbaan van het voormalige
circuit duidelijkheid kunnen geven wat de mogelijkheden en de knelpunten hier zijn. Om het terrein
natuurlijker in te richten is het mogelijk om een licht reliëf aan te brengen waarbij alleen een deel
van de toplaag kan worden vergraven. Hiervoor zullen geschikte locaties binnen het terrein
gevonden moeten worden. Denk hierbij aan locaties in de buurt van het voormalige circuit, omdat
hier de bodem het meest verstoord lijkt en de natuurlijke potentie bij voorbaat al lager ligt dan in de
richting van het omringende bos. Verder liggen er half verharde paden door de parkeerplaats. Deze
zullen uitgegraven moeten worden wat tevens weer mogelijkheden biedt om reliëf aan te brengen.
Tussen de parkeerplaats en het heideveld is een ondiepe greppel gegraven ter afscheiding. Deze
greppel moet gedempt worden om zo het heideveld over te laten gaan in de rest van het terrein. Om
dit te voorkomen kan de sloot gedempt worden of er kunnen ook dammen geplaatst worden. Dit om
de verdroging van het terrein te verminderen. Ook kan de gemeente aan de hand hiervan de
voormalige eigenaar ertoe te zetten om herstellende maatregelen toe te passen die in de plannen
van de gemeente passen.
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