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Inleiding

Dit rapport is een vervolg op het rapport "Verdroogde Natuurgebieden in Noord-Brabant"
dat in juni 1993 is verschenen (Verstegen, 1993). De selectie van de gebieden die daarin
werden beschreven was gebaseerd op een enquête die was gehouden onder de eigena~
ren van bos- en natuurterreinen in Noord-Brabant (Werkgroep Waterbeheer-Terreinbeheer, 1990).
De terreineigenaren werden in die enquête gevraagd aan te geven in welke terreinen volgens hen sprake was van een knelpunt wat betreft het waterbeheer. Ook kon de aard van
dat knelpunt worden aangegeven (verdroging, eutrofiëring, ongewenste inundaties etc.)
Van de gebieden waarvoor een verdrogingsknèlpunt werd opgegeven is de problematiek
beschreven in het rapport "Verdroogde Natuurgebieden in Noord-Brabant".
Inmiddels is door de Werkgroep Waterbeheer-Terreinbeheer één tweede enquête gehouden die resulteerde in de melding van een behoorlijk aantal nieuwe knelpunten (rapport in
voorbereiding). In het nu voorliggende rapport wordt op dezelfde manier als in het eerste
rapport is gedaan, een beschrijving gegeven van de verdrogingsproblematiek van de
nieuw opgegeven terreinen. Verder zijn enkele terreinen toegevoegd die Weliswaar niet
door de eigenaar waren aangemeld, maar waarvan bekend was dat belangrijke natuurwaarden door verdroging worden bedreigd. Het betreft de nummers 255 t/m 261.
Voor een beschrijving van de manier' waarop in dit onderzoek te werk is gegaan, wordt
verwezen naar het hoofdstuk Methode uit het eerste rapport. Daarin is beschreven welke
gegevensbronnen zijn geraadpleegd en hoe de prioriteiten Voor de aanpak van verdrogingsknelpunten tot stand zijn gekomen.
Nogrnaals wordt er hler opgewezen dat vooral het onderzoek naar de oorzaken van de .
verdroging in een bepaald gebied en naar de rnagelijke oplossingen, niet uitputtend is uit~
gevoerd. Oplossingen en oorzaken zijn alleen vermeld voor zover ze uif gesprekken en
uit de geraadpleegde literatuur zijn gebleken. Omdat het aantal öronnen dät is gebruikt
beperkt is, kan een uitvoeriger bestudering van de problematiek aanpassingen hieromtrent noodzakelijk maken (zie ook de opmerking onder no. 4, blz. 13 van het eerste ràp~
port).
Ook in dit rapport wordt iedere beschrijving afgesloten met een inschatting van de mate
van verdroging, de bedreigde natuurwaarden, de ecoiogische kansrijkheid en de wenselijkheid van aanpak.
De eerste drie factoren worden gewaardeerd met Ó; +, ++ of +++ waarbij o "gering" bete~
kent en+++ "zeer groot". Oe wenselijkheid voor aanpak is aangegeven met eên cijfer van
1 t/m 5 waarbij 1 de laagste wenselijkheid vöorstelt en 5 de hoogste. Een liggend streepje
(-) betekent niet onderzocht.
In de tabè~ die de gêbiedsbeschrijvingen afsluit worden de waarderingen nog eens
samengevat.
Voor de ligging ván de beschreven terreinen wordt vetweien naar het kaartje achterin,
Daarop is de ligging van zowel de oude als de niéuwe knelpunten aangegeven.
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Gebiedsbeschrijvingen

Op de volgende pagina's wordt van elk nieuw onderzocht terrein een beschrijving gegeven van de verdrogingsproblematiek. Het aantal terreinen dat hier zal worden behandeld
is evenwel een stuk kleiner dan het aantal terreinen dat in de tweede enquête van de
werkgroep is aangemeld. Dit heeft meerdere oorzaken:
1.

Alleen gebieden waarvoor verdroging als knelpunt is aangemeld worden hier besproken. Terreinen waar bijvoorbeeld uitsluitend een eutrofiëringsprobleem speeltzijn dus
overgeslagen. On betreft de nummers: 205, 212, 220, 223, 227, 228, 239, 240, 242,

244,245,246,249,253.
2.

Een aantal aangemelde terreinen ligt niet in de groene hoofdstructuur. Omdat het herstelbeleid zich vooral richt op de groene hoofdstructuur, worden gebieden die daarbuiten liggen, hier niet verder besproken. Het gaat om de volgende terreinen:
207:
Geestakkers
Weensdracht
208:
Dorpsbos Rolleweg
Oud- en Nieuw Gastel
211 :
Landgoed Burgst
Breda
(in woonwijk Haagse Beemden)
216:
Gemeentelijke bosterreinijes
Gilze Rijen
232:
De Zegge
Heeze

3.

Een aantal knelpunten is weliswaar als nieuw knelpunt opgegeven, maar bleek 6f niet
nieuw te zijn óf onderdeel uit te maken van een gebied dat in het eerste rapport al is
behandeld. Het betreft de volgende terreinen:
Nummer
waaronder dit
terrein In het
1e rapport Is
beschreven

-

201
204
206
215
217
219
224
225
226

- 230
-

241

- 247
- 251
- 252

Vrederust
Staartscha Duinen
Staartse Heide (gedeeltelijk)
Strijbeeksche Heide (gedeeltelijk)
Kraanvenscha Bos
Bos in Udenhout en Helvoirt
Hooghuls
Neterseisa Heide/Groote Beerze
Hooge Beek
Gorp & Rovert
Rouwven
Tongelaar
Landgoed Nieuwenhof
Riels Laag

25
12
12-13

47
54
66-67

108
98+183
80
95

100
182
170

63
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4.

203

Van enkele opgegeven knelpunten kon uit de opgave niet worden afgeleid wat de
naam en de ligging van het gebied was. Omdat wel bekend was dat de betreffende
terreinen voornamelijk uit naaldbos bestonden, zijn deze terreinen niet verder onderzocht. Het gaat om de nummers 202, 209 en 233.

De Molenberg
Grootte
Eigenaar
Gemeente
Status
Typering

30 ha
Particulier
Putte
Kerngebied
Heide, naald- en loofbos

Bronnen

1 . gesprek met de eigenaar
2. provinciale vegetatiekartering

Problematiek
Dat er in dit gebied sprake is van verdroging leidt geen twijfel: voormalige vennen
in deze omgeving staan al jaren droog. Verder zijn dopheide-vegetaties in het van
oorsprong moerassige deel van het gebied veranderd in een begroeiing van pijpestrootje. De verdrogingsgevoelige botanische waarden zijn als gevolg van de verdroging op dit moment niet zo groot meer. Wel is het gebied vanwege het voorkomen van de alpenwatersalamander en vinpootsalamander aangemerkt als
kerngebied voor amfibieën en reptielen.
De oorzaak van de verdroging zal voor een deel moeten worden gezocht in de
grondwaterwinningen in de omgeving (zowel op Nederlands als op Belgisch grondgebied). Daarnaast zal ook de ontwatering in de directe omgeving van invloed zijn.
Een verbetering zou ontstaan wanneer het water in afvoersloten (voor De Molenberg is vooral de Hoevense Beek van belang) langer zou kunnen worden vastgehouden.
Overigens geldt het hier gesignaleerde knelpunt voor het gehele bosgebied ten zuiden van Hoogerheide/Huijbergen en moet de problematiek worden gezien als
onderdeel van de verdrogingsproblematiek van de Brabantse Wal (zie het hoofdrapport, blz. 22).
mate van verdroging
bedreigde natuurwaarden
ecologische kansrijkheid
wenselijkheid voor aanpak
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De Hartel
Grootte
Eigenaar
Gemeente
Status
Typering

20ha
G. Kammer-Rieff
Terheijden
Kerngebied
Landgoed bestaande uit loof- en naaldbos, weilanden

Bronnen

1. gesprek met mevrouw Kammer-Rieff
2. provinciale vegetatiekartering

Problematiek
Waarschijnlijk als gevolg van een verbeterde landbouwkundige ontwatering in de
directe omgeving staat een vijver 's zomers helemaal of vrijwel helemaal droog.
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Er komen in het gebied en in de zeer directe omgeving enige vochtminnende plantesoorten voor, die er voor een deel op duiden dat er ook enige lokale kwel aanwezig
is.
Zo is onder meer het voorkomen bekend van: dotterbloem, snavelzegge, veldrus
en koningsvaren. Verder lijken de verdrogingsgevoelige natuurwaarden beperkt.
mate van verdroging
bedreigde natuurwaarden
ecologische kansrijkheid
wenselijkheid voor aanpak
213
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+
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Hollandse Bossen
Grootte
Eigenaar
Gemeente
Status
Typering
Bronnen

±85 ha

J. Lamberts
Baarle-Nassau
Kerngebied
Bosgebied met ven, poeltjes en een vijver
1. gesprek met G. Adams {beheerder}
2. ·gesprek met M. Okhuijsen {NBLF}
3. gesprek met P. Ruth {Fioron}
4. gesprek met W. van de Meer {LD}
5. W. v.d. Meer {LD}: schriftelijke mededeling
6. P. Ruth: schriftelijke mededeling
7. Staatsbosbeheer {1978}

Problematiek
Het grootste deel van de Hollandse Bossen is, ook van oorsprong, droog. In het
noordwesten is evenwel een vochtig deel aanwezig. Grondwaterafhankelijke soorten die in het gebied worden aangetroffen zijn onder meer: dotterbloem, koningsvaren, wateraardbei en gevlekte orchis. Verder is het gebied vanwege het voorkomen van de vinpootsalamander en alpenwatersalamander van belang. Een groot
deel van de Hollandse Bossen is dan ook kerngebied voor amfibieën.
Er is sprake van een sterk gedaald zomerpeil van de Reutscha Loop, een watergang die een drainerend effect heeft op de vochtige delen van het terrein.
In hoeverre als gevolg van de landinrichting, die op dit moment in deze omgeving
in uitvoering is, de verdroging zal worden beperkt dan wel zal worden versterkt, is
op dit moment nog niet duidelijk omdat de maatregelen die hier zullen worden genomen nog niet definitief zijn vastgesteld. Afhankelijk van de mate waarin nieuw beleid
{gericht op het tegengaan van verdroging} nog kan worden verwerkt, zal de landinrichting een positief danwel negatief resultaat voor de Hollandse Bossen hebben.
mate van verdroging
bedreigde natuurwaarden
ecologische kansrijkheid
wenselijkheid voor aanpak
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Strljbeekse Heide {gedèeltelijk)
Grootte
Eigenaar
Gemeente
Status
Typering

± 10 ha

Bronnen

1. gesprek met de heer Stoutjesdijk (gemeente Nieuw-Ginneken)
2. gesprek met G. Schouten (L.O.)

Gemeente Nieuw-Ginnaken
Nieuw-Ginnaken
Kerngebied
Bos en vochtige heide

Problematiek
Het gaat hier niet om het hele gebied van de Strijbeekse Heide, maar slechts om
een stuk van ± 10 ha dat ten noorden van het Rondven is gelegen.
Mogelijk is verdroging er mede de oorzaak van dat een in het gebied gelegen ven
in een snel tempo is dichtgegroeid. Ook de vergrassing van de heide heeft er wellicht mee te maken.
De effecten van verdroging zullen hier waarschijnlijk versterkt zijn door de vermestende invloed van omliggende landbouwgronden.
Op de plaats waar vrij recent de venrand is afgeplagd worden nu klokjesgentiaan,
kleine zonnedauw en enkele exemplaren oeverkruid aangetroffen. Verder is het
gebied onder meer van belang door het voorkomen van het bont dikkopje, een vrij
zeldzame vlinder, karakteristiek voor vochtige/natte biotopen.
Een belangrijke oorzaak voor de verdroging in het hier beschreven gebied zal de
ontwatering van de omliggende landbouwgronden zijn. In het kader van de herinrichting Ulvenhout/Galder zullen de mogelijkheden om iets aan verdrogingsbestrijding te doen zoveel mogelijk worden benut.
mate van verdroging
bedreigde natuurwaarden
ecologische kansrijkheid
wenselijkheid voor aanpak
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Landgoed Dongewijck
Grootte
Eigenaar
Gemeente
Status
Typering

17 ha
Fam. Somers
Tilburg
Multifunctioneel bos
(Gemengd) loofbos

Bronnen

1. gesprek met de heer Somers
2. provinciale vegetatiekartering
3. Waterschap De Dongestroom: schriftelijke mededeling

Problematiek
Verdroging is in Dongewijck onder meer merkbaar aan het droog staan van de
diepe sloten die rondom het landgoed liggen. Hetzelfde geldt voor het aangrenzende landgoed Koolhoven. Voor beide gebieden geldt dat vochtminnende soorten
als dubbelloof, koningsvaren, dotterbloem en pinksterbloemen in aantal flink zijn
achteruit gegaan.
Naast de mogelijke invloed van het nabijgelegen pompstation op de grondwaterstand, zal een belangrijke oorzaak voor de verdroging, de drainerende werking van
de Oude Leij zijn. In de ruilverkaveling Gilze-Bavei-Rijensbroek is een bodemval
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ten zuiden van de Bredaseweg verwijderd en vervangen door een stuw direct ten
noorden van de Bredaseweg, terwijl± 1 kilometer stroomopwaarts een tweede stuw
is geplaatst. Deze ingrepen hebben de drainerende werking van de Oude Leij waarschijnlijk vergroot. Het verder opstuwen van het water zou een verbetering kunnen
betekenen voor het hier beschreven gebied, maar ook voor de aangrenzende,
meer stroomopwaarts gelegen bossen. Nagegaan zou kunnen worden in hoeverre
dit te realiseren is en hoe de ·problemen die wellicht ontstaan in laaggelegen landbouwpercelen kunnen worden opgelost.
mate van verdroging
bedreigde natuurwaarden
ecologische kansrijkheid
wenselijkheid voor aanpak
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Helvoirts Broek
Grootte
Eigenaar
Gemeente
Status
Typering

±

Bronnen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

300 ha
Particulieren, Brabants Landschap
Helvoirt, Haaren en Vught
Kerngebied
Landbouwgronden in een beekdal

gesprek met M. Okhuijsen {NBLF}
gesprek met J. Baan {B.L.}
Cools 1990
Werkgroep Ecologische Hoofdstructuur Begrenzing {1993}
Van de Sande {1990)
provinciale vegetatiekartering
LB&P {1993}

Problematiek
De belangrijkste botanische waarden van dit gebied worden in de sloten aangetroffen. Hier is nog steeds een groot aantal soorten aan te treffen die wijzen op de aanwezigheid van lokale en regionale kwel: dotterbloem, pijptorkruid, grote boterbloem, holpijp, waterviolier en snavelzegge. Het massaal voorkomen van liesgras
en mannagras in de sloten wijst op het toestromen van meststoffen vanuit de naastgelegen cultuurgronden. Faunistisch is het Helvoirts Broek van belang voor ganzen
en weidevogels. Het gebied is vooral van betekenis als fourageergebied voor de
internationaal vrij zeldzame taigarietgans.
De waarde van het gebied is sterk afgenomen als gevolg van het intensieve landbouwkundig gebruik en door de afname van de invloed van kalkrijke kwel.
Dit laatste wordt vooral veroorzaakt door de op de landbouw afgestemde ontwatering. Door de snelle afwatering via de OudeLeijen de Broekleij wordt het nog aanwezige kwelwater snel afgevoerd. Daarnaast zal ook de grondwaterwinning in
Haarende aanvoer van kwelwater negatief beïnvloeden.
Een verbetering van de situatie moet allereerst worden gezocht ineen verhoging
van het peil in de Oude Leij en de Broekleij. Omdat ook het peil in de Zandleij hiermee samenhangt, zal de problematiek regionaal moeten worden bezien. Hiertoe
zijn goede mogelijkheden in het kader van de op stapel staande landinrichting De
Leijen-Oost
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mate van verdroging
bedreigde natuurwaarden
ecologische kansrijkheid
wenselijkheid voor aanpak
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Landgoed Pax
Grootte
Eigenaar
Gemeente
Status
Typering

24ha
Brabants Landschap
Drunen
Kerngebied
Voormalige eendenkooi met loofbossen en weilanden

Bronnen

1. gesprek met J. Baan (B.L.)
2. provinciale vegetatiekartering
3. Handboek Brabants Landschap

Problematiek
Het landgoed staat via een waterloop in verbinding met de Koningsvliet Het peil dat
gedurende de winter en het voorjaar in de Koningsvliet wordt aangehouden is lager
dan voor het gebied gewenst is. Een deel van het kwelwater wordt als gevolg daarvan afgevoerd en komt niet aan het gebied ten goede.
De bossen, die onder meer bestaan uit voedselrijke populieren bossen, lijken botanisch niet zo bijzonder. De belangrijkste waarden zijn in de sloten aan te treffen,
waar behalve het zeldzame kransvederkruid ook kwelsoorten als grote boterbloem,
dotterbloem en nogal wat waterviolier voorkomen.
Waarschijnlijk zal het instellen van een hoger peil een verbetering voor het gebied
betekenen. Zeker wanneer omliggende landbouwgronden zouden kunnen worden
aangekocht ontstaan daarvoor mogelijkheden.
mate van verdroging
bedreigde natuurwaarden
ecologische kansrijkheid
wenselijkheid voor aanpak
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Groote Heide
600 ha
Nutsbedrijf Regio Eindhoven
Eindhoven, Heeze
Kerngebied
Naaldbos, loofbos, heide, vennen en cultuurgrond

Grootte
Eigenaar
Gemeente
Status
Typering

±

Bronnen

1. gesprek met J. Ernes, A. Martensen A. Aaithel
(Nutsbedrijf Regio Eindhoven)
2. gesprek met M. van Betuw (Waterschap de Dommel)
3. Grontmij (1993)
4. provinciale vegetatiekartering

Problematiek
In het eerste deel van het onderzoek naar verdroogde natuurgebieden in NoordBrabant is de Groote Heide reeds ter sprake geweest (na. 130). Het ging toen om
het deel dat eigendom is van het Brabants Landschap. Het gaat nu om het aangrenzende deel van de Groote Heide waarvan het Nutsbedrijf de eigenaar is.
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In het eerste rapport is reeds gesteld dat de Groote Heide sterk verdroogd is, wat
onder meer blijkt uit de grote afname van het areaal oppervlaktewater. Grondwaterafhankelijke plantengroei is op dit moment slechts plaatselijk aanwezig en is onder
meer aan te treffen in en rondom het Veeven en het ven nabij de brandtoren waar
o.a. moerashertshooi voorkomt. In de sloten in de omgeving van de Oeffels komen
onder meer waterviolier, wateraardbei, snavelzegge en moerasviooltje voor.
Het streven van de eigenaar is er op gericht de negatieve gevolgen van zowel de
detailontwatering van bos- en landbouwgronden, als de negatieve gevolgen van
beregening in te perken. Hierdoor ontstaan meer mogelijkheden voor waterconservering en kunnen wellicht vochtige/natte heide en berkenbroekbossen tot ontwikkeling komen.
Ook op korte termijn zullen er waarschijnlijk verbeteringen worden gerealiseerd,
doordat momenteel een project wordt voorbereid in het kader van de Bijdrageregeling Verdrogingsbestrijding waarbij ook het stroomgebied van de Kleine Beek
(waarop het grootste deel van de Groote Heide afwatert) zal worden betrokken.
mate van verdroging
bedreigde natuurwaarden
ecologische kansrijkheid
wenselijkheid voor aanpak
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Landgoed De Pettelaer
Grootte
Eigenaar
Gemeente
Status
Typering

±50ha
Fam. De Gruijter
St. Michielsgestel
Kerngebied
Parklandschap bestaande uit loofbossen, akkers en weilanden

Bronnen

1.
2.
3.
4.

gesprek met de heer De Gruijter
Anonymus: inventarisatie van De Pettelaar
provinciale vegetatiekartering
kort veldbezoek in februari 1994

Problematiek
In vroeger tijden werd De Pettelaar en de verre omgeving periodiek overstroomd
met water uit onder meer de Dommel.
De Pettelaar is een gebied met opvallende hoogteverschillen. Een groot deel van
het landgoed bestaat uit droge zandgronden. Alhoewel er nauwelijks oude botanische gegevens van het gebied bekend zijn, is het aannemelijk dat vroeger in de
laaggelegen beekaardgronden kwel aanwezig zal zijn geweest. In de directe omgeving zijn immers ook nu nog zowel ten westen van het landgoed (richting Starrebosch) als ten zuiden ervan (Dooibroek) nog behoorlijk wat kwelindicerende plantesoorten aan te treffen. Op dit moment lijkt de kwel in het landgoed verdwenen. Een
aanwijzing voor verdroging wordt gevormd door de sloten die in tegenstelling tot
vroeger al vele jaren vrijwel droog staan. Een belangrijke oorzaak voor de verdroging zal de ontwatering zijn die ten behoeve van de aanleg van de aangrenzende
snelweg is gerealiseerd. Behalve kleine verbeteringen die wellicht in de detailontwatering mogelijk zijn, zal de problematiek vooral moeten worden gezien in samenhang met het aangrenzende gebied van Staatsbosbeheer (Sterrebosch en het zuidelijk deel van het Bossche Broek). Zie hiervoor na. 74-75 van het hoofdrapport.
mate van verdroging
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bedreigde natuurwaarden
ecologische kansrijkheid
wenselijkheid voor aanpak

234
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De Halse Barrier
Grootte
Eigenaar
Gemeente
Status
Typering

13 ha
Mevrouw J. Janssens-Strengers
Boxtel
Kerngebied
Landgoedpark

Bronnen

1 . gesprek met de heer Strengers
2. provinciale vegetatiekartering

Problematiek
Verdroging van dit gebied is vooral het gevolg van de kanalisatie van de Essche
Stroom en de in landbouwkundig opzicht verbeterde afwatering. Verder zal ook de
zeer recent aangelegde bermsloot langs de verbrede A2 een drainerend effect kunnen hebben. De waarde van het fraai aangelegde park is vooral een cultuurhistorische. Grondwaterafhankelijke plantesoorten die in het gebied voorkomen zijn
onder meer koningsvaren en gagel. In de (voormalige) bermsloot langs de A2
kwam holpijp en veldrus voor.
Een verbetering van de hydrologische situatie zal moeten worden gevonden na
overleg met het Waterschap (voor wat betreft de afwateringspeilen van omliggende
landbouwgronden) en met Rijkswaterstaat (voor wat betreft de bermsloot langs de
A2)
mate van verdroging
bedreigde natuurwaarden
ecologische kansrijkheid
wenselijkheid voor aanpak
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Brekxsche Hoven, Helleputten, Grollegat

120 ha
Fam. Rubens
Serkel-Enschot
Kerngebied
De Berkxsche Hoven is een bosgebied met enkele vennen; de Helleputten en het Grolleg at bestaan uit broekbos, moeras, open water
en heide

Grootte
Eigenaar
Gemeente
Status
Typering

±

Bronnen

1.
2.
3.
4.
5.

gesprek met de heer Rubens
gesprek met M. Okhuijsen (NBLF)
Werkgroep Ecologische Hoofdstructuur Begrenzing {1993)
Van de Sande {1988)
provinciale vegetatiekartering

Problematiek
De belangrijkste verdrogingsgevoelige natuurwaarden zijn te vinden in de Helleputten en het Grollegat, natuurterreintjes die zijn gelegen aan de Voorste Stroom.
Alhoewel deze gebiedjes nog steeds erg nat zijn, zijn er aanwijzingen dat het
gebied vroeger niet alleen nog natter was, maar dat er ook een vermindering is
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opgetreden van de invloed van diep grondwater ten gunste van het freatich grondwater. Er is een verlanding en plaatselijk ook een zekere verruiging waar te nemen.
Kwelverschijnselen (roest, bacteriefilm) komen weliswaar nog op zeer veel plaatsen voor, maar lijken (vooral aan de randen) te zijn afgenomen. Dat er nog steeds
een behoorlijk kwelinvloed is blijkt uit het grote aantal kwelindicerende plantesoorten: bosbies, waterdrieblad, grote boterbloem, dotterbloem, holpijp, snavelzegge,
waterviolier e.a.
De hydrologische relatie tussen enerzijds het bosgebied van de Brekxsche Hoven
en Landgoed Ter Braakloop en anderzijds het beekdal van de Voorste Stroom lijkt
nog grotendeels intact te zijn.
Zeker wanneer het tussenliggende gebied bij de begrenzing van de ecologische
hoofdstructuur een reservaatsstatus krijgt, zijn er goede herstelmogelijkheden,
vooral wat betreft het herstel van de lokale kwel. Het feit dat het gebied binnen de
landinrichting
De Leijen ligt, vergroot de kansen op een spoedige verbetering.
mate van verdroging
bedreigde natuurwaarden
ecologische kansrijkheid
wenselijkheid voor aanpak
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Annanina's Rust
Grootte
Eigenaar
Gemeente
Status
Typering

146 ha
Brabants Landschap
Diessen, Hilvarenbeek
Kerngebied
Bosrijk landgoed op de rand van een beekdal

Bronnen

1.
2.
3.
4.
5.

gesprek met J. Baan (B.L.)
gesprek met M. Okhuijsen (NBLF)
Landinrichtingsdienst {1993}
Werkgroep Ecologische Hoofdstructuur Begrenzing {1992}
provinciale vegetatiekartering

Problematiek
Dat het bosgebied Annanina's Rust voorheen een stuk natter zal zijn geweest is
onder meer af te leiden uit de vele rabatten die er zijn aangelegd. Al vele jaren staan
de rabatsloten droog. Het is evenwel onduidelijk hoe groot de grondwaterafhankelijke natuurwaarden vroeger zijn geweest. Momenteel zijn ze in ieder geval erg
beperkt (aangetroffen is onder meer koningsvaren). Toch lijkt het zinnig de verdroging van het gebied tegen te gaan. De infiltratie in het gebied zal erdoor toenemen,
hetgeen een positief gevolg zal hebben op het aangrenzende beekdal van het
Spruitenstroompje. Hier zijn potenties aanwezig voor de ontwikkeling van kwelafhankelijke vegetaties. Het langer vasthouden van water in Annanina's Rust zal de
kansen op dergelijke vegetaties in het beekdal doen toenemen. Daarvoor zal het
nodig zijn dat de drainerende invloed van sloten in de directe omgeving van het
bosgebied wordt beperkt. In het voorontwerp-plan voor de ruilverkaveling de Hilver
worden maatregelen aangekondigd waardoor het water minder snel zal worden
afgevoerd.
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mate van verdroging
bedreigde natuurwaarden
ecologische kansrijkheid
wenselijkheid voor aanpak
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Dal van de Kleine Beerze
Grootte
Eigenaar
Gemeente
Status
Typering

74ha
Brabants Landschap
Vessem
Kerngebied
Beekdalreservaat

Bronnen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

gesprek met J. Baan (B.L.)
gesprek met M. Okhuijsen (NBLF)
Stuurman (1993)
TAUW lnfra Consult (1993)
Habraken et al (1993)
Projectteam Verdroging (1989)
provinciale vegetatiekartering

Problematiek
Door het Brabants Landschap is onder dit nummer zowel het dal van de Grote
Beerze als van de Kleine Beerze ondergebracht. Het dal van de Grote Beerze is al
besproken in het eerste rapport (no. 183), zodat de bespreking hier zich beperkt tot
het dal van de Kleine Beerze en met name het deel waarin De Spekdonken en
Molenbroek zijn gelegen.
Dit gebied is zeer ernstig verdroogd. De van oorsprong aanwezige kwel is helemaal
verdwenen en de beek staat 's zomers regelmatig droog. In Molenbroek waar voorheen het grondwater zich op maaiveldniveau bevond, werd bij een recente boring
op 1.20 m diepte nog geen grondwater aangetroffen. De gevolgen van de verdroging zijn duidelijk zichtbaar. Elzenbroekbossen zijn begroeid geraakt met brandnetels en bramen en ook de vele droge greppels tussen de smalle percelen in de
Spekdonken zijn sterk verruigd. Graslanden met veel grondwaterafhankelijke soorten zijn veranderd in witbol-vegetaties. Slechts zeer plaatselijk komen nog soorten
voor als drijvende waterweegbree, gewone waterranonkel, zompzegge en dotterbloem.
De belangrijkste oorzaak voor de verdroging is de sterke ontwatering van het
gebied. De meters brede, gegraven loop van de Kleine Beerze evenals de vele uitgediepte sloten die loodrecht op de Beerze staan, hebben een sterk drainerende
werking.
Een tweede oorzaak van gewicht is de grondwaterwinning van Vessem die op ± 2,5
kilometer afstand ligt. Als gevolg van de freatische onttrekkingen wordt over een
groot oppervlak de grondwaterstand verlaagd wat zelfs tot wegzijging vanuit de
Kleine Beerze leidt.
Een eventuele overschakeling naar diepere winning zal een sterke vernatting van
het beekdal van de Kleine Beerze tot gevolg hebben. Of er daarna ook weer (diep)
kwelwater in het beekdal aan de oppervlakte zal komen moet echter worden betwijfeld. Bovendien zal een eventuele diepere winning de hoeveelheid diepe kwel in
gebieden op grotere afstand van de winning, negatief kunnen beïnvloeden.
Wat betreft de detailontwatering zijn verbeteringen mogelijk zodra meer landbouwgronden een natuurfunctie hebben gekregen. Omdat het gebied deel uitmaakt van
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het Strategisch Groenproject BeerzeiReusel zijn er wellicht mogelijkheden voor
(onderzoek naar) oplossingen.
mate van verdroging
bedreigde natuurwaarden
ecologische kansrijkheid
wenselijkheid voor aanpak
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5

Gasthuiskamp
Grootte
Eigenaar
Gemeente
Status
Typering
Bronnen

±60ha
Brabants Landschap
Boxtel
Kerngebied
Loofbossen, akkers en weilanden

1 . provinciale vegetatiekartering
2. Handboek Brabants Landschap

Het eigendom van het Brabants Landschap grenst aan de Geelders (in eigendom
van Staatsbosbeheer). Omdat het karakter en de problematiek van beide gebieden
sterk overeenkomt wordt hier verwezen naar na. 80 van het hoofdrapport waar de
problematiek van de Geelders is besproken. Wat betreft de onderstaande inschattingen is er één verschil met de Geelders: de bedreigde (actuele) natuurwaarden
zijn wat lager ingeschat (de potentiële waarden worden ongeveer gelijk verondersteld).
mate van verdroging
bedreigde natuurwaarden
ecologische kansrijkheid
wenselijkheid voor aanpak
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De Wamberg
Grootte
Eigenaar
Gemeente
Status
Typering

150 ha
Fam. Van Rijckevorsel
Berlicum
Kerngebied
Landgoedpark

Bronnen

1. gesprek met mevrouw Berger-Van Rijckevorsel
2. gesprek met de heer De Weichs (beheerder)
3. provinciale vegetatiekartering

Problematiek
Een groot deel van het landgoed bestaat uit vrij droge bossen. Grondwaterafhankelijke natuurwaarden zijn vooral gelegen in de omgeving van een evenwijdig aan
de Wambergse Beek lopende sloot (± 200 meter noordelijk daarvan) waar een
stukje elzenbroekbos ligt en waar soorten voorkomen als moerasvaren, waterviolier, wateraardbei en stijve zegge. Er zijn geen aanwijzigingen dat de invloed van
het grondwater in dit deel van het gebied is verminderd. Het waterpeil van een nabij
gelegen poeltje is de laatste tientallen jaren niet of nauwelijks gedaald. Wel is het
waarschijnlijk dat in het zuiden van het terrein negatieve gevolgen van verdroging
hebben plaatsgevonden. Doordat hier het peil in de Wambergse Beek gedurende
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een groot deel van het jaar erg laag wordt gehouden, zal er van deze loop mogelijk
een drainerende werking uitgaan.
mate van verdroging
bedreigde natuurwaarden
ecologische kansrijkheid
wenselijkheid voor aanpak
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+
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+
2

Aantal bospercelen Mill en St. Hubert
Grootte
Eigenaar
Gemeente
Status
Typering

Totaal ± 25 ha
Eploitatie Maatschappij Van Hout
Mill en St. Hubert
Grotendeels kerngebied
Voornamelijk populierenbossen

Bronnen

1. gesprek met de heer Martens
2. provinciale vegetatiekartering

Problematiek
Hoewel op een enkele plaats aan de rand van een van de bospercelen waterviolier
en waterranonkel voorkomt, zijn de grondwaterafhankelijke natuurwaarden
beperkt. Omdat ook de ecologische kansrijkheid van deze gebieden niet groot is, is
verder niet nagegaan in hoeverre naastgelegen sloten een verdrogend effect hebben (gehad) op de bospercelen.
mate van verdroging
bedreigde natuurwaarden
ecologische kansrijkheid
wenselijkheid voor aanpak
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-

0

0
1

Vierlingsbeekse Helde
Grootte
Eigenaar
Gemeente
Status
Typering

enkele ha
A. de Ponti
Vierlingsbeek
Multifunctioneel bos
Naaldbos

Weinig verdrogingsgevoelige natuurwaarden
mate van verdroging
bedreigde natuurwaarden
ecologische kansrijkheid
wenselijkheid voor aanpak
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-

0

-

1

Bos- en natuurgebleden gemeente Someren
Grootte
Eigenaar
Gemeente
Status
Typering

1400 ha
gemeente Someren
Someren
Deels kerngebied, deels multifunctioneel bos
Bos- en heidegebieden

±

16

Bronnen

1. gesprek met de heer Truien (gemeente Someren}

2. brief van gemeente Someren aan de Provincie Noord-Brabant
(21 december 1993}
3. provinciale vegetatiekartering
Problematiek
Waarschijnlijk als gevolg van een opeenstapeling van verdrogende activiteiten
(zoals waterwinning, beregening en drainage} is in de hele regio een algehele
grondwaterstandsdaling waar te nemen, die onder meer tot gevolg heeft gehad dat
vele vennen zijn "verdwenen".
Het grootste deel van het gemeentelijk grondbezit bestaat uit van nature droge bossen, waar weinig verdrogingsgevoelige natuurwaarden werden en worden aangetroffen. Dit geldt zowel voor de gebieden Boksenberg, De Gebergten en Herselse
Heide als voor grote delen van de Somerense- en Lieropse Heide.
De belangrijkste grondwaterafhankelijke natuurwaarden bevinden zich in het aan
de Strabrechtse Heide grenzende heide- en vennengebied. Vooral het Beuven en
omgeving herbergt een grote biologische rijkdom. De gevolgen van verdroging kunnen althans wat de hoeveelheid water betreft, gecompenseerd worden door het
inlaten van water vanuit de Peelrijt Doordat de kwaliteit van dit water (ook nadat
het enige tijd in een bezinkingsreservoir heeft doorgebracht} niet optimaal is, kan er
worden gesproken van een indirecte vorm van verdroging. Omdat het Beuven
reeds de aandacht heeft van diverse instanties wordt daar hier niet verder op ingegaan. Wat de vochtige heide in de omgeving van het Beuven betreft kan worden
verwezen naar de bespreking van de problematiek van het heide- en vennengebied
van Strabrecht in het hoofdrapport (blz. 69}.
Een tweede gebied dat, zij het in veel mindere mate, van belang is voor grondwaterafhankelijk natuurwaarden is de Somerense Heide. Het gebied is gelegen tussen
twee natte natuurgebieden (Beuven/Strabrecht en de Pan}. Om uitwisseling van
planten en dieren tussen beide gebieden te stimuleren, is het nodig om daar waar
dat mogelijk is (zoals rondom vennen en in laagtes} de natte component in het tussenliggende gebied te versterken. Door de gemeente worden momenteel plannen
in deze richting voorbereid.
Een ander gebied waar verdrogingsproblemen zijn is de Donck, een nogal geïsoleerd liggend terrein van ± 1 0 ha. Dit gebied is niet opgenomen in de groene hoofdstructuur en wordt in dit rapport daarom niet verder behandeld.
Omdat de inschattingen per gebied verschillend zijn, worden ze hieronder apart
weergegeven.

mate van verdroging
bedreigde natuurwaarde
ecologische kansrijkheid
wenselijkheid voor aanpak
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Beuven

Someren se
Heide

Overige bosterreinen
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+++
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+
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+++
+
+

5

3

3

Calfven
Grootte
Eigenaar
Gemeente
Status
Typering

± 200 ha
Particulieren + Natuurmonumenten
Woensdrecht, Ossendrecht
Kerngebied
Poldergebied aan de voet van de Brabantse Wal
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Bronnen

1. gesprek met M. Okhuijsen (NBLF)
2. Stuurman et al (1990)
3. Cools, (1986)
4. Van de Sande (1992)
5. Cuppen (1993)

6. provinciale vegetatiekartering

Problematiek
Het Calfven is een kwelgebied waar diep, kalkrijk water aan de oppervlakte komt
dat afkomstig is van de Brabantse Wal en de Kalmthoutse Heide. Het gevolg van
deze ligging is dat het gebied van oorsprong een grote botanische waarde had. Op
dit moment is een groot deel van deze rijkdom verdwenen. Een belangrijke oorzaak
hiervoor is de verminderde aanvoer van diep kwelwater, mede als gevolg van de
grondwaterwinningen die in de infiltratiegebieden plaatsvinden. Deze problematiek
is ook in het eerste rapport al aan de orde geweest in het "Intermezzo Brabantse
Wal" (blz. 22).
Een tweede oorzaak voor de biologische achteruitgang van het gebied, vormt het
intensieve landbouwkundige gebruik van het Calfven. Als gevolg hiervan wordt het
nog aanwezige kwelwater snel afgevoerd en komt het nauwelijks beschikbaar voor
de plantengroei van het gebied.
Nog steeds komt er een aantal kwelindicerende plantesoorten voor zij het dat deze
soorten slechts plaatselijk zijn aan te treffen en zich vooral geconcentreerd hebben
in het centrale deel; aan de randen lijkt de afname van de kwelinvloed het sterkst.
Recent zijn onder meer aangetroffen: duizendknoopfonteinkruid, kransvederkruid,
dotterbloem, waterviolier, klimopwaterranonkel en holpijp.
Verbeteringen voor dit potentieel zeer waardevolle gebied zullen kunnen worden
gerealiseerd zodra meer gronden een natuurbeheersdoelstelling hebben gekregen. De drainerende werking van de sloten in het gebied zal dan kunnen worden
opgeheven. Een verdere verbetering zal pas ontstaan zodra de grondwateronttrekkingen in de infiltratiegebieden worden verminderd.
mate van verdroging
bedreigde natuurwaarden
ecologische kansrijkheid*
wenselijkheid voor aanpak
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Vlijmenach Ven
Grootte
Eigenaar
Gemeente
Status
Typering
Bronnen

:t

300 ha

Diverse particulieren
Vlijmen
Kerngebied
Landbouwgebied op de overgang van zand en klei
1. gesprek met M. Okhuijsen (NBLF)
2. Cuppen, 1993
3. Roelafs (1980)

4. Van Beurden en Cools (1986)
5. Fahner (1992)
6. Werkgroep Ecologische Hoofdstructuur Begrenzing (1993)
7. provinciale vegetatiekartering

18

Problematiek
Het Vlijmensch Ven is ongetwijfeld een van de meest waardevolle kwelgebieden
van Noord-Brabant. Er komt een groot aantal kwelindicerende plantesoorten voor
waaronder enkele zeer zeldzame. Van de kruipende waterweegbree is het Vlijmensch Ven de belangrijkste groeiplaats van Nederland. Ook het gegolfd fonteinkruid is slechts van enkele plaatsen in Nederland bekend. Andere zeldzame soorten zijn: kransvederkruid, ongelijkbladig fonteinkruid, spits fonteinkruid, rossig
fonteinkruid en enkele zeldzame kranswiersoorteri. Verder komen voor: krabbescheer, pilvaren en blauwe knoop. Ook een macrofauna-onderzoek (bron 2) concludeert dat we in het Vlijmensch Ven te maken hebben met een uniek slootecosysteem.
Er zijn meerdere bedreigingen voor het gebied. Het dempen van sloten leidttot biotoopvernietiging. Verder is de laatste jaren erg veel grasland omgezet in bouwland
hetgeen een eutrofiërend effect heeft.
Wat verdroging betreft, heeft vooral het Drongelens Kanaal een sterk drainerende
werking waardoor veel kwelwater wordt weggevangen. De invloed hiervan is vooral
in het zuidelijke deel van het Vlijmens Ven merkbaar; naar het noorden is de drainerende werking minder en neemt de invloed van kwelwater toe.
Een onderzoek naar de mogelijkheden en de effecten van peilverhoging in het
Drongelens Kanaal is inmiddels geïnitieerd. De resultaten hiervan worden in de
loop van 1994 verwacht.
Doordat het gebied nog in landbouwkundig gebruik is, is ook de detailontwatering
niet optimaal op de natuurwaarden gericht. Binnenkort zal een automatische stuw
worden geplaatst met als doel het gebiedseigen water langer vast te houden.
Wat de precieze effecten zijn van de inlaat van spoelwater vanuit het pompstation
op de biologische waarde van het gebied, is niet geheel duidelijk.
Het Vlijmensch Ven is een terrein dat op korte termijn aandacht behoeft om de vele
bedreigingen (waarvan verdroging er één is) het hoofd te kunnen bieden. Het verwerven van gronden. verdient hier hoge prioriteit. In de concept-begrenzing van de
ecologische hoofdstructuur zijn grote delen als reservaats- of natuurontwikkelingsgebied aangegeven.
mate van verdroging
bedreigde natuurwaarden
ecologische kansrijkheid
wenselijkheid voor aanpak
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5

Sompen en Zooislagen
Grootte
Eigenaar
Gemeente
Status
Typering

49 ha
Staatsbosbeheer
Vlijmen
Kerngebied
(Broek-)bossen, graslanden en een eendekooi

Bronnen

1. gesprek met B. Hoegen (SBB)
2. gesprek met J. Cools (NBLF)
3. Sonnenberg (1991)

Problematiek
De botanische waarden van het gebied zijn vooral gelegen in de vochtige graslanden en de vele greppels en sloten die in deze graslanden liggen. In de graslanden
komen nog redelijk ontwikkelde dotterbloemvegetaties voor met onder meer moe-
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ras lathyrus. In de sloten uit de aanwezigheid van kwel zich onder meer in het voorkomen van grote boterbloem, pijptorkruid en waterdrieblad.
Doordat in de omliggende gronden het peil op de landbouw is afgestemd zal de
invloed van diep kwelwater zijn afgenomen en de invloed van regenwater zijn toegenomen. Intern zijn al maatregelen genomen en een verdere verbetering van de
situatie zal vooral in relatie met de omgeving moeten worden gevonden.
mate van verdroging
bedreigde natuurwaarden
ecologische kansrijkheid
wenselijkheid voor aanpak
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Beekdal Slabroek
Grootte
Eigenaar
Gemeente
Status
Typering

± 10 ha
Staatsbosbeheer
Uden
Kerngebied
Graslaooen

Bronnen

1.
2.
3.
4.

gesprek met B. Hoegen (SBB)
gesprek met M. Okhuijsen (NBLF)
Ettema (1980)
provinciale vegetatiekartering

Problematiek
Het gebied dat hier wordt behandeld is onderdeel van het natuurpark De Maashorst.
Uit de provinciale vegetatiekartering van het beekdal nabij Slabroek blijkt dat holpijp
en veldrus er veelvuldig voorkomen. Ettema (1980) meldt de aanwezigheid van dotterbloem. Het zijn soorten die wijzen op het toestromen van lokaal kwelwater.
Doordat in de directe omgeving van het beekdal diverse percelen nog een landbouwkundige afwatering hebben, is de toestroming van water naar het beekdal
enigszins beperkt. Hoewel de situatie al een stuk verbeterd is nadat rond 1980 een
stuw is geplaatst zal een optimale inrichting pas mogelijk zijn als meer landbouwgronden zijn verworven.
mate van verdroging
bedreigde natuurwaarden
ecologische kansrijkheid
wenselijkheid voor aanpak
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4

Ullingse Bergen
Grootte
Eigenaar
Gemeente
Status
Typering

913 ha
Staatsbosbeheer
Oploo, Sint-Anthonis en Ledeacker
Kerngebied
Heide- en bosgebied met aangrenzende landbouwgronden

Bronnen

1. gesprek met B. Hoegen (SBB)
2. provinciale vegetatiekartering
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Problematiek
Het belangrijkste verdrogingsprobleem in dit overwegend droog natuurgebied is
gelegen in het noorden, waar verdroging merkbaar is aan de slechte staat van het
elzenbroekbos en aan het verdwijnen van vochtige heidevegetaties. In de omgeving van Groot Berkenbosch komen nog steeds waardevolle vochtige graslandvegetaties voor met o.a. snavelzegge, dotterbloem en holpijp.
Een belangrijke oorzaak van de verdroging is de drainerende werking van de
Tovensche Beek. Het nemen van maatregelen tegen verdroging zal mogelijk zijn
zodra meer gronden zijn verworven.
mate van verdroging
bedreigde natuurwaarden
ecologische kansrijkheid
wenselijkheid voor aanpak
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Kornsche Boezem
Grootte
Eigenaar
Gemeente
Status
Typering

42ha
Staatsbosbeheer
Dussen
Kerngebied
Grienden, populierenbos, graslanden en ruigten

Bronnen

1. gesprek met Y. IJzerman (SBB)
2. Tolman, Everts & de Vries (1993)

Problematiek
De Kornsche Boezem is van oudsher een gebied dat sterk onder invloed staat van
diep kwelwater. Alhoewel de oorspronkelijke kwelzone aanzienlijk is verkleind,
komen in het centrale deel nog soorten voor als moeraskartelblad, waterdrieblad,
blaaszegge en snavelzegge. Dit wijst erop dat er nog steeds kalkhoudend kwelwater het maaiveld bereikt. Naast de vermindering van het areaal dat onder kwelinvloed staat zijn er ook andere verschijnselen die mede door verdroging kunnen zijn
veroorzaakt, zoals de toegenomen verspreiding van hennegras en het veelvuldig
voorkomen van ruigtesoorten als haagwinde, brandnetel en braam. In hoeverre het
hierbij gaat om verdroging dan wel om eutrofiëring (als gevolg van het binnendringen van voedselrijk, vervuild water) is niet geheel duidelijk. Eventuele maatregelen
in het gebied zullen erop gericht moeten zijn het kwelwater optimaal te benutten
(bijvoorbeeld door de begreppaling binnen het gebied te optimaliseren) en zo weinig mogelijk vervuild water van buiten het gebied in te laten. Tenslotte is ook het polderpeilbeheer in de directe omgeving van belang.
mate van verdroging
bedreigde natuurwaarden
ecologische kansrijkheid
wenselijkheid voor aanpak
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261

De Vughtpolder
Grootte
Eigenaar
Gemeente
Status
Typering

Enkele honderden hectares
Particulieren
Teteringen
Kerngebied
Landbouwgronden

Bronnen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

gesprek met G. Schouten (L.O.)
Landinrichtingsdienst (1991)
Stuurman et al (1990)
Natuur- en milieuvereniging Teteringen (1993)
Cools (bestand floragegevens)
provinciale vegetatiekartering

Problematiek
De Vughtpolder is gelegen op de overgangszone van kalkrijke kwel uit diepe watervoerende pakketten en kalkloze kwel uit de naast gelegen zandgronden. De grandiëntrijke situatie die hier het gevolg van is, brengt een grote rijkdom aan natuurwaarden met zich mee. In het gebied voorkomende plantensoorten zijn onder
meer: pijptorkruid, spaanse ruiter, waterdrieblad, grote boterbloem en blaaszegge.
De invloed van diepe kwellijkt zich evenwel tot een steeds kleiner wordend areaal
te beperken. De van origine kalkrijke kwel is grotendeels vervangen door sterk vervuilde kwel van lokale, ondiepe herkomst. Deze verandering is onder meer het
gevolg van de toegenomen grondwateronttrekkingen in de omgeving en van de
landbouwkundige ontwatering van de polder en omgeving. Daarnaast vormen
stadsuitbreiding en de aanleg van een golfbaan mogelijke bedreigingen voor het
gebied. Om verdere verdroging en vervuiling te beperken zal er bij de plannen
nadrukkelijk rekening moeten worden gehouden met hydrologische randvoorwaarden. Verdere verbeteringen zullen erop gericht moeten zijn de invloed van diepe
kwel te maximaliseren, door bijvoorbeeld de afvoer van gebiedseigen water te
beperken.
mate van verdroging
bedreigde natuurwaarden
ecologische kansrijkheid
wenselijkheid voor aanpak
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Conclusies

*

In het hoofdrapport zijn 23 gebieden aangewezen die de hoogste prioriteit dienen te
krijgen bij de bestrijding van verdroging (zie hoofdstuk 4, blz. 103). Daarnaast waren
er 9 gebieden met de hoogste prioriteit waar al concrete maatregelen werden voorbereid of uitgevoerd. Op basis van de nu uitgevoerde aanvulling kunnen 6 gebieden
aan deze lijst worden toegevoegd.
Het betreft:
221 Helvoirts Broek
235 Brekxsche Hoven, Helleputten, Grollegat
237 Dal van de Kleine Beerze
255 Calfven
256 Vlijmensch Ven
261 Vughtpolder
Verder zijn er twee gebieden die weliswaar de hoogste prioriteit hebben gekregen,
maar die als een onderdeel moeten worden gezien van een gebied dat in het eerste
rapport al werd behandeld. Het gaat om Gasthuiskamp (no. 238) waar de problematiek vergelijkbaar is met die van de Geelders (no. 80) en om het Beuven (no. 254) dat
als onderdeel kan worden gezien van de Strabrechtse Heide (no. 125-127).

*

Met deze aanvulling is een redelijk compleet overzicht verkregen van de mate van
verdroging in de belangrijkere natuurgebieden van Noord-Brabant. Hieruit kan worden afgeleid dat alle onderzochte natuurgebieden op de zandgronden van NoordBrabant in meer of minder mate zijn verdroogd. Hetzelfde geldt voor de natuurgebieden die op de overgang liggen van zand naar klei. Alleen het fluviatiele gedeelte van
de provincie staat veel minder onder invloed van verminderde kwelstromen, verminderde infiltratie en toegenomen grondwateronttrekkingen. Verdroging is daar doorgaans voornamelijk het gevolg van ingrepen in de detailafwatering. De situatie is
daarom in het fluviatiele deel het gunstigst.
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Samenvaning in tabelvorm en op kaart

In de hiernavolgende tabel zijn de belangrijkste karakteristieken van ieder gebied nog
eens weergegeven. In de eerste 3 kolommen worden de mate van verdroging, de
bedreigde natuurwaarden en de ecologische kansrijkheid gewaardeerd met 0, +, ++ of
+++, waarbij:

0
+
++
+++

=
=
=
=
=

gering
enige
vrij groot
zeer groot
niet onderzocht

In de 4e en Ge kolom worden de wenselijkheid voor aanpak en de uiteindelijke prioriteit
uitgedrukt in een cijfer van 1 t/m 5 waarbij 1 de laagste en 5 de hoogste wenselijkheid of
prioriteit uitdrukt. De wenselijkheid voor aanpak is gebaseerd op de inschattingen voor de
mate van verdroging, de bedreigde natuurwaarden en de ecologische kansrijkheid. Als
gevolg van allerlei andere omstandigheden kan de uiteindelijke prioriteit die een gebied
krijgt voor de aanpak van de verdrogingsproblemen, hoger of lager uitvallen. In paragraaf
2.3 van het hoofdrapport wordt dit verder verduidelijkt.
De betekenissen van de lettercodes in de kolom bijzondere omstandigheden zijn als volgt
(voor een uitvoeriger beschrijving hiervan zie paragraaf 2.3.2. van het hoofdrapport).
er is overleg vereist met Belgische overheden;
het gebied heeft niet alleen een natuurbehoudsdoelstelling;
het gebied is geen kerngebied of natuurontwikkelingsgebied;
er is een landinrichting in voorbereiding/uitvoering;
er is of er wordt aandacht besteed aan de verdrogingsbestrijding;
er is een grondwaterwinning in de nabije omgeving;
het oorspronggebied van het kwelwater ligt ver weg; regionale grondwaterstromingen
zullen moeten worden hersteld;
k. landbouwkundige belangen beperken in grote mate de herstelmogelijkheden;
m. het eigendom is erg versnipperd;

a.
b.
c.
d.
e.
h.
i.

In de kolom "mogelijke initiatiefnemer" zijn de volgende afkortingen gebruikt:
LNV
P
T
WS

=
=
=
=

Ministerie van Landbouw en Visserij (met name Landinrichtingsdienst en NBLF)
provincie
terreinbeheerder
waterschap

Op de kaart die achteraan in dit verslag is opgenomen zijn zowel de· resultaten van het
eerste rapport als van het onderhavige rapport opgenomen. De gebieden die in het eerste
rapport met een * zijn aangeduid (ten teken dat in deze gebieden concrete maatregelen
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ter bestrijding van verdroging worden voorbereid of uitgevoerd) hebben nu ook een waardering van 1-5 gekregen.
De nieuw beschreven gebieden hebben een nummer dat hoger is dan 200.
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203 De Molenberg

De Agger

+++

+

++

3

h

3

T

210 De Hartel

De Markgronden

+(+)

+

+

2

b

2

T

213 Hollandscha Bossen

De Bovenmark

+++

++

++

4

d

4

LNV

214 Strijbeekse Heide

De Bovenmark

++

++

++

4

d

4

LNV

218 Landgoed Dongewijck

De Dongestroom

+++

+

++

3

3

ws

221

DeZandleij

+++

++

+++

5

5

WS, LNV

Maas- en

+

++

+++

4

4

ws

4

T

Gebied

"C
Cl)

E

~

0

..0

Cl)

0

(gedeeltelijk)

Helvoirts Broek

222 Landgoed Pax

d,h,k

Diezepolders

229 Groote Heide

De Dommel

+++

+

++

4

231

De Dommel

++

+

++

3

3

p

234 Halse Barrier

De Dommel

++(+)

+

+

3

3

T,WS

235 Brekxsche Hoven,

De Dommel

+

+++

+++

4

d

5

LNV

236 Annanina's Rust

De Dommel

++

+

++

3

d

4

WS, LNV

237 Dal Kleine Beerze

De Dommel

+++

++

+++

5

h,m

5

p

238 Gasthuiskamp

De Dommel

++

++

+++

5

d

5

LNV/WS

243 Landgoed De Wamberg

De Dommel

+

++

+

2

2

ws

248 Aantal bospercelen Mill &

De Maaskant

-

0

0

1

1

T

De Maaskant

-

0

-

1

1

T

De Dommel

+++

+++

+++

5

5

T,

De Dommel

+++

+

++

3

3

T

Landgoed De Pettelaar

e,h

Helleputten, Grollegat

St. Hubert

250 Vierlingsbeekse Heide
254 Gemeente Someren:

* Beuven
* Somerense Heide
* overige bosgebieden

e

De Dommel

+++

+

+

3

C,

(h)

2

T

255 Calfven

De Agger

+++

++

+++

5

a,h,k

5

p

256 Vlijmensch Ven

Maas- en

++

+++

+++

5

e,h,k

5

p

+

+++

++

4

4

T

3

T

ws

Diezepolders

257 Sompen en Zooislagen

Maas- en
Diezepolders

258 Beekdal Slabroek

DeAa

++

++

++

4

259 Ullingse Bergen

De Maaskant

+++

++

++

4

4

ws

260 Kornsche Boezem

Alm en Biesbosch

++

++

++

4

4

T/WS

261

De Bovenmark

+++

++

+++

5

5

p

De Vughtpolder
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