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1 Inleiding

Foto 2: Historische kern van Esch

Foto 1: Nabij de oorsprong (Nemer bij Kasteel Nemerlaer).

Even voorbij Oisterwijk, waar de Voorste en Achterste Stroom samenkomen, ontspringt de Essche Stroom om zo’n 12
km verder uit te monden in de Dommel. Langs de rechtgetrokken beek liggen afwisselend verschillende landgoederen
en agrarische gronden (weiland en boomteelt). Na landgoed Nemerlaer stroomt de Rosep in de beek uit en voor het
passeren van het dorp Esch voegt de Kleine Aa zich bij de Essche Stroom. Het dorp Esch ligt halverwege de Essche
Stroom en vormt de grens tussen het smalle beekdal bovenstrooms en het brede beekdal benedenstrooms.
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Kaart 1:
De Essche Stroom: vanaf de samenvloeiing van Voorste en Achterste
Stroom tot aan de monding in de Dommel (bron Wolters-Noordhoff).
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EEN INRICHTINGSVISIE VOOR DE ESSCHE STROOM
De komende jaren zal het beekdal van de Essche Stroom gaan veranderen. Naast de huidige agrarische functie en de berging en afvoer van water komt er meer ruimte voor natuur en
recreatief medegebruik. Het beekdal van de Essche Stroom verdient een kwaliteitsverbetering die aansluit bij de landschappelijke, ecologische, hydrologische en recreatieve potenties.
In 2001 is reeds een toekomstvisie voor de Essche Stroom opgesteld. De visie is toen niet verder opgepakt vanwege het beperkte uitzicht op realisering op korte termijn. Inmiddels is de
situatie veranderd. Bovenstrooms (Voorste stroom) en in de zijbeken (Kleine Aa) wordt volop gewerkt aan verbetering van de inrichting en waterkwaliteit. Er zijn financiële middelen
beschikbaar en de reconstructie brengt verschillende beleidsdoelen de komende jaren in uitvoering.
De voorliggende inrichtingsvisie is een actualisering en detaillering van de toekomstvisie uit 2001. De actualisering was om verschillende redenen noodzakelijk. Zo is de Essche Stroom
inmiddels een integraal onderdeel van de toekomstige Robuuste ecologische verbinding Beerze-Reusel en biedt de sanering van waterbodem en lozingen en herinrichting in de bovenen benedenstroomse wateren kansen voor een hogere ecologische doelstelling en waterberging. Ook de landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve waarden vragen om een
integrale aanpak.
In de visie is aangegeven hoe we met deze doelen om willen gaan en wat voor een verandering dat met zich mee zal brengen voor landschap en grondgebruik. Ook besteden we aandacht aan de manier waarop deze ambitieuze plannen kunnen realiseren.
De visie is in overleg met een projectgroep van het waterschap en de klankbordgroep met vertegenwoordigers uit de omgeving opgesteld. Van de individuele klankbordgroepleden is overigens
geen formele goedkeuring gevraagd. Na vaststelling van de inrichtingsvisie worden de mogelijke inrichtingsvarianten hydrologisch doorgerekend en wordt een programma van eisen uitgewerkt.

LEESWIJZER
Na deze inleiding vindt u in hoofdstuk 2 de opgave voor de Essche Stroom. In dit hoofdstuk leest u waarom de Essche Stroom de komende jaren verandert en welke doelen er voor het
gebied zijn vastgelegd. Hoofdstuk 3 geeft de uitgangspunten voor deze visie op de Essche Stroom. In hoofdstuk 4 is vanuit het verleden en heden het toekomstbeeld geschetst voor vier
thema’s: water; landschap en cultuurhistorie; ecologie en wonen, werken, recreëren. In hoofdstuk 5 wordt de stap richting realisatie gemaakt via flexibel inzetbare bouwstenen. Vervolgens is in hoofdstuk 6 de uiteindelijke visie opgenomen. Tot slot biedt hoofdstuk 7 een doorkijk naar de uitvoering.
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2. De opgave voor de Essche Stroom
De komende jaren zal het beekdal van de Essche Stroom gaan veranderen. Naast de huidige agrarische functie en de berging en afvoer van water komt er meer ruimte voor natuur en
recreatief medegebruik. De opgave voor deze veranderingen komt voort uit verschillende beleidsnota’s, richtlijnen en plannen. Zowel vanuit Europa, het Rijk, de provincie, het waterschap en de gemeenten.
In dit hoofdstuk hebben we de opgave voor de toekomst van de Essche Stroom samengevat aan de hand van de volgende functies en beleidsdoelen:

FUNCTIE

BELEIDSDOEL

Water

Beekherstel
Viswater
Waterberging

Natuur

Groene en ecologische hoofdstructuur
Natte natuurparels
Provinciale ecologische verbindingszone
Robuuste ecologische verbinding

Wonen, werken, recreëren

Recreatief gebruik
Agrarisch gebruik

Tabel 1: Functies en beleidsdoelen voor de Essche Stroom

Op kaart 2 zijn de opgaven voor natuur verbeeld en in kaart 3 de opgaven voor water en wonen, werken, recreëren.
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Kaart 2:
Opgaven voor natuur.
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Kaart 3:
Opgaven voor water, wonen,
werken en recreëren.
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Tabel 2:
Streefbeelden beekherstel:
Provinciale doelen en (referentiesituatie Kaderrichtlijn Water)

BOVENSTROOMS
(TOT KLEINE AA)

BENEDENSTROOMS
(VANAF KLEINE AA)

Streefbeeld

Langzaamstromende laaglandbeek

Langzaamstromend riviertje

Verhang (m/km)

< 1 (<1)

0,4 (<1)

Stroomsnelheid
(m/s)

0,1 - 0,5
(<0,5)

0,1 - 0,5
(<0,5)

Breedte (m)

(3 - 8)

(8 - 25)

Freq. overstroming*

> 0/jaar

> 10/jaar

Profielvorm

Asymmetrisch (idem)

Sinuositeit**

> 1,5 (meanderend en kronkelend)

Substraat

Zand, leem, klei, veen (divers, mozaïek)

Sedimentatie en erosie

matig - hoge (idem)

Hardheid (dH)

< 10 (-)

1 - 5 (-)

Fosfaat (mg/l)

< 0,15 tot-P (-)

< 0,06 ortho-P (-)

Begeleidend bos

25-50% schaduw

10-15% schaduw

Waterinsecten

Vlokreeft, beekjuffer, kokerjuffers (idem allen)

Vissen

Kopvoorn (idem), serpeling (idem), bittervoorn (-), grote modderkruiper (-)

Waterplanten

Fonteinkruid (idem), lelieachtigen (-)

Zoogdieren

Waterspitsmuis, bever, otter
(geen zoogdieren benoemd)

*=
** =
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Fonteinkruiden en lelieachtigen (idem allen)

overstroming van uiterwaarden en/of bergingsgebieden;
mate van kronkeling van de beek (s>1,5 = de beeklengte is meer dan anderhalf maal zo lang als de lengte van het dal in vogelvlucht).

BEEKHERSTEL
In het reconstructieplan zijn de beek en de direct aangrenzende gronden aangewezen voor beekherstel. Daarnaast geeft de Kaderrichtlijn Water aan dat wateren voor 2018 een ‘goede
ecologische toestand’ bereikt moeten hebben. Voor het herstel van de Brabantse beken zijn streefbeelden opgesteld door de provincie Noord-Brabant in samenwerking met de Brabantse waterschappen. Vanuit de Kaderrichtlijn Water is de referentie (geheel natuurlijke) situatie vastgesteld, maar de definitieve streefbeelden waarop de waterbeheerder straks
wordt afgerekend nog niet. Veel wateren, zoals ook de Essche Stroom, zijn door de jaren heen veranderd. De definitieve doelen en normen zullen daarom naar verwachting minder
ambitieus zijn dan de referentiesituatie, maar water en waterbodem dienen wel van goede kwaliteit te zijn. Uitgangspunt voor de inrichtingsvisie is daarom dat nu geen maatregelen
genomen worden, die in de toekomst mogelijk in strijd kunnen zijn met de doelen vanuit de Kaderrichtlijn Water.
Herstel van de beek en het beekdal betekent onder meer een natuurlijker watersysteem door het vasthouden van water, meer variatie in stroming, bodem en oever en beschaduwing
van de beek door opgaande beplanting. De Essche Stroom heeft twee streefbeelden. Bovenstrooms van Esch krijgt de Essche Stroom de kenmerken van een Langzaam stromende
laaglandbeek. Benedenstrooms is het debiet groter en geldt het streefbeeld voor een Langzaam stromend riviertje. De streefbeelden zijn in tabel 2 uitgewerkt. Tussen haakjes staan de
normen voor de referentiesituatie vanuit de Kaderrichtlijn Water. De overige waarden komen voort uit de provinciale streefbeelden.

VISWATER
De functie viswater vloeit voort uit het Provinciaal Waterhuishoudingsplan. Deze functie is toegekend aan de gehele Essche Stroom. Er wordt gestreefd naar een visgemeenschap die er
van nature voorkwam. Dit zijn met name rheofiele (stromingminnende) soorten als rivierprik, kwabaal, grote modderkruiper, riviergrondel, winde, kopvoorn. Maar ook soorten voor
stilstaand structuurrijk water als bittervoorn en alver. De vissen moeten weer zonder belemmeringen de Stroom op en af kunnen zwemmen. Stuwen dienen dus passeerbaar te zijn voor
vissen. Het water moet van goede kwaliteit zijn en er dienen voldoende paaiplaatsen langs de beek te liggen. De waterkwaliteit moet voldoen aan de richtlijnen voor karperachtigen.
De streefbeelden voor beekherstel komen tegemoet aan de doelen vanuit de functie viswater.

WATERBERGING
Vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water is de wateropgave voor de 21ste eeuw geformuleerd. Door de klimaatsveranderingen is meer ruimte voor water nodig en moet water
vastgehouden worden in plaats van het af te voeren. Als algemeen uitgangspunt voor het waterbeheer geldt dan ook eerst water vasthouden, dan bergen en als laatste afvoeren. Deze

11| Essche Stroom

Foto 3: Ruimte voor water (De Swalm)

opgave is door het waterschap uitgewerkt voor haar stroomgebied. Samengevat moeten bestaande bergingsgebieden behouden blijven en worden extra gebieden aangewezen die in
2050 ook als bergingsgebied kunnen fungeren.
Voor de Essche Stroom betekent dit in de praktijk het vertragen van water via bijvoorbeeld hermeandering (vasthouden) en het behoud van de ruimte voor water (waterberging). Hoge
afvoeren mogen niet afgewenteld worden op de benedenstrooms gelegen Dommel. Dit is met name van belang wanneer er niet afgevoerd kan worden vanwege hoge waterstanden in de
Maas. Het systeem biedt nu voldoende ruimte voor opvang van pieken ook bij hoge waterstanden van de Maas. Dit betekent dat het bestaande overstromingsgebied gelijk moet blijven
(zie kaart 3). De frequentie van en het type overstroming kan wijzigen.

GROENE HOOFDSTRUCTUUR EN PROVINCIALE ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR
In het Streekplan van 2002 zijn alle bestaande en nieuwe natuurgebieden in de Groene hoofdstructuur (GHS) opgenomen. De Groene Hoofdstructuur bestaat uit GHS-natuur (valt
samen met de Ecologische Hoofdstructuur) en GHS-landbouw. Een deel van de GHS-landbouw zoals opgenomen in het Provinciaal Streekplan bestaat uit natuurontwikkelingsgebied.
Voor deze gronden is geen geld voor natuurbeheer of natuurontwikkeling, er geldt alleen een ruimtelijk restrictief beleid.
Binnen de Groene en Ecologische Hoofdstructuur worden natuurgebieden behouden, ontwikkeld en beheerd (waaronder de natte natuurparels) en is uitwisseling mogelijk via ecologische verbindingszones. De natte natuurparels en provinciale ecologische verbindingszones worden in de volgende paragrafen toegelicht.
In het natuurgebiedsplan is de Ecologische Hoofdstructuur op perceelsniveau uitgewerkt en begrensd en zijn natuurdoeltypen toegekend. Tussen Nemerlaer en Uilenbroek is een 100 m
brede zone langs de Essche Stroom aangewezen voor moeras, beek en struweel. De natuurdoeltypen voor de (nieuwe) natuurgebieden langs de beek zijn bloemrijk grasland en vochtig
schraalland en bos op de hoger gelegen gronden. Benedenstrooms van de spoorlijn zijn de gronden aangewezen als beheersgebied (agrarisch natuurbeheer).

NATTE NATUURPARELS
In het beekdal en omgeving van de Essche Stroom liggen enkele natte natuurparels: Nemerlaer, Setersheike/Uilenbroek en Eikenhorst. Op grotere afstand ligt Helvoirts broek.
Natte natuurparels zijn bos- en natuurgebieden die bijzondere natuurwaarden hebben die speciale eisen stellen aan de waterhuishouding en/of landbouwgebieden waar deze waarden
worden nagestreefd. In de natte natuurparels moet worden gezorgd voor maximale rust en een optimale grond- en oppervlaktewaterhuishouding voor de beoogde natuurwaarden conform het Provinciaal Natuurgebiedsplan.
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PROVINCIALE ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONE
In het rapport Groene Schakels van de provincie Noord-Brabant zijn de doelen voor de provinciale ecologische verbindingszones op hoofdlijnen uitgewerkt. In de omgeving van de Essche stroom gaat het om de volgende verbindingen:
• Tussen Nemerlaer en Setersheike/Uilenbroek langs Broekleij
• Tussen Setersheike/Uilenbroek en Helvoirts broek
• Tussen Setersheike/Uilenbroek en Eikenhorst
Voor de ecologische verbindingszones zijn doelsoorten, inrichtingseisen en minimale afmetingen vastgesteld. Deze zijn hieronder gevisualiseerd. De verbinding bij de Broekleij kan op
twee wijzen ingevuld worden: met stapstenen en smalle corridor (10 m) of als brede corridor (25 m) zonder stapstenen.
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Foto 4: Op de Broekleij ligt een Ecologische Verbindingszone
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ROBUUSTE
ECOLOGISCHE VERBINDING
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In de Nota Ruimte zijn ter versterking van de Ecologische Hoofdstructuur robuuste verbindingen opgenomen. De robuuste verbindingen hebben tot doel de biodiversiteit op nationale
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��������������
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schaal te versterken door het verbinden, verdichten en vergroten van leefgebieden voor planten en dieren. Binnen de robuuste verbinding wordt gezocht naar meekoppeling van andere
functies zoals waterberging en recreatie. 40% van de robuuste verbinding wordt gerealiseerd via particulier natuurbeheer en 60% via aankoop.
De Essche Stroom
vanaf de Kleine Aa tot aan de Dommel maakt deel uit van de robuuste verbinding Beerse -Reusel. De robuuste verbinding Beerse-Reusel bestaat uit twee ecosysteem����������
types: beek en beekdalbos (bijv. berkenbroek-, elzenbroek- en eikenbos) en grasland met klein water (bijv. moeras, klein open water (poelen, afgesloten meanders), vochtig schraalland). Voor de Essche Stroom geldt het ecosysteemtype beek en beekdalbos.
Voor de Robuuste ecologische verbinding zijn door Alterra minimale eisen vastgesteld die nodig zijn voor het ecologisch functioneren van het ecologisch netwerk. Deze zijn in het onderstaande model gevisualiseerd. Het model vraagt nog een nadere gebiedsuitwerking.
In het model worden grote en kleine knopen voorgesteld. Eén van de grote knopen is de omgeving Uilenbroek-Setersheike. Deze knoop dient een stapsteen richting het Helvoirts broek
en uiteindelijk de Maas te vormen. Dit is van groot belang, omdat ’s Hertogenbosch een groot obstakel is in de schakel Dommel – Maas.
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RECREATIEF GEBRUIK
In het Waterbeheersplan en het Reconstructieplan heeft de Essche Stroom de functie roei- en kanowater gekregen. Uitgangspunt daarbij is dat kwaliteit boven kwantiteit gaat. In de
beleidsnota Nautisch Beheer heeft het waterschap dit als verantwoordelijk beheerder nader uitgewerkt: de Essche Stroom is bevaarbaar voor kano’s en roeiboten en benedenstrooms
van de A2 ook voor gemotoriseerde waterrecreatie. Uiteraard tracht het waterschap altijd een goede balans te vinden tussen recreatie (potentiële verstoring) en andere belangen zoals
ecologie (wens voor rust).
Eventuele belemmeringen dienen passeerbaar te zijn. De Essche Stroom heeft kanowater klasse 4 gekregen. Dit houdt in een maximum intensiteit van 250 individuen per dag in groepen
van maximaal 20 personen. In het Reconstructieplan is een maximum intensiteit van 50 kano’s per dag vernoemd. Het huidig gebruik is laag, dus er zijn nog kansen voor ontwikkeling.
Voor de gemotoriseerde waterrecreatie is er in principe geen maximum intensiteit vastgelegd. In het inrichtingsplans zal hier nader invulling aan gegeven worden.
In het reconstructieplan zijn grote delen in de omgeving van de Essche Stroom aangewezen als extensief recreatiegebied of stedelijk uitloopgebied (bij Boxtel). Mogelijke vormen van recreatief medegebruik in het beekdal en de omgeving zijn wandelen, ﬁetsen en vissen, maar ook mountainbiken en paardrijden behoren tot de mogelijkheden. Aandachtspunt is de onderlinge
afstemming en mogelijke verstoring van natuur. Het waterschap heeft richtlijnen vastgelegd in de Nota recreatief medegebruik, waarin ondermeer gesteld is dat het recreatief gebruik moet
zijn afgestemd op de waarden en gevoeligheid van het gebied. Zo stelt het waterschap haar onderhoudspaden veelal open voor het publiek. Wanneer dit echter niet past, zijn paden niet
vrij toegankelijk, zoals bij landgoed Beukenhorst. Vanuit de klankbordgroep is aangegeven dat de beek beleefbaar moet zijn, maar niet ten koste van natuur of mederecreant.

AGRARISCHE GEBRUIK
In het Reconstructieplan is het beekdal grotendeels aangewezen als extensiveringsgebied en delen (onder andere bij Haaren) als verwevingsgebied of landbouwontwikkelingsgebied. In
extensiveringsgebieden is hervestiging van intensieve veehouderijen niet mogelijk en in verwevingsgebieden bestaan verschillende functies naast elkaar. Het huidige agrarische gebruik is
hier grotendeels al mee in overeenstemming: melk- en rundveehouderijen. Verspreid liggen boomteeltbedrijven. In de Structuurvisie Haaren is aangegeven dat de omgeving ten noorden zuidwesten van Haaren is aangewezen als zoekgebied voor deze bedrijfstak, wat binnen het Reconstructieplan lijkt te passen (verwevingsgebied, landbouwontwikkelingsgebied).
Benedenstrooms van Esch is het beekdal grotendeels aangewezen als beheersgebied. Hier zijn mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer, maar ook blauwe diensten. Een extensief
agrarisch gebruik biedt de mogelijkheid om de opgave voor water en ecologie in te vullen. 40% van de robuuste verbinding wordt via particulier natuurbeheer gerealiseerd.
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Foto 5: De essche Stroom, nu nog tussen kades (Uilenbroek)

Foto 6: In het beekdal liggen vele landgoederen (Haanwijk)

3. Uitgangspunten voor de inrichtingsvisie
In het vorig hoofdstuk is de opgave voor de Essche Stroom beschreven. Maar wat betekent die opgave nu eigenlijk voor de Essche Stroom? Hoe gaat de verandering van landschap en
grondgebruik eruit zien? En hoe komen we tot realisatie van deze ambitieuze plannen?
De
•
•
•

volgende drie uitgangspunten staan centraal in de visie:
Herstel van water- en ecosystemen
Met oog voor het verleden kijken naar de toekomst
Flexibiliteit in ruimte, middelen en tijd

HERSTEL VAN WATER- EN ECOSYSTEMEN
In de visie en het toekomstbeeld staat het functioneren en herstellen van systemen centraal. De Essche Stroom staat niet op zichzelf, maar vormt onderdeel van een groter stroomgebied en ecologisch netwerk. De inrichtingsvisie omvat daarom naast de beek ook de hoger gelegen gronden en de aansluitingen op andere beken en de Maas. Maatregelen in de bovenstroomse en zijbeken, zoals de Voorste Stroom en Kleine Aa en het ecologisch optimaliseren van de verbinding met de Maas zijn van directe invloed en noodzakelijk voor het herstel
van de Essche Stroom.
Herstel van de beek, het beekdal en de natte natuurparels betekent dat in het stroomgebied water moet worden vastgehouden. Hiervoor is een natuurlijker afvoerpatroon nodig. De
systeembenadering vormt tevens de rode draad voor natuurbehoud en –ontwikkeling in het beekdal. Niet specifieke soorten staan centraal, maar de ontwikkeling van een robuust
ecologisch netwerk en een Robuuste ecologische verbinding.
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Kaart 4:
Zoals het vroeger (1838-1857) was (bron Wolters-Noordhoff)
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MET OOG VOOR HET VERLEDEN KIJKEN NAAR DE TOEKOMST
De ontstaansgeschiedenis en identiteit van het beekdal vormen de inspiratie voor de toekomst. Historische kaarten (kaart 4), de hoogteligging en bijvoorbeeld de ontwerpen voor
kanalisatie uit de ruilverkaveling van de jaren ’60 geven inzicht in de ontwikkeling van de Essche Stroom. Ze zijn geen blauwdruk, maar bieden inspiratie voor de toekomstige inrichting
waarin nieuwe en bestaande functies een plaats hebben.
Zo zijn de landgoederen een belangrijke drager van het landschap rond de Essche stroom: Nemerlaer, Beukenhorst, Bleijendijk en nabij de monding Haanwijk en Nieuw Herlaer. Ook
in de toekomst bij nieuwe natuur en bij waterberging krijgen de landgoederen een belangrijke rol door alternatieve vormen als water- en natuurgoederen.

FLEXIBELE AANPAK MET BOUWSTENEN
Flexibiliteit is nodig bij het realiseren van de opgaven. De inrichtingsvisie is daarom niet statisch, maar opgebouwd uit in tijd en ruimte variabel inzetbare bouwstenen. Ruimtelijke
variatie is er doordat bouwstenen niet vastliggen op de huidige ondergrond. Als er geen ruimte is voor meandering aan weerszijden van de beek, wellicht wel op één oever.
Sommige maatregelen hebben meer tijd nodig dan anderen. De inrichtingsvisie biedt een houvast om kansen te grijpen en tegelijk kritisch te kijken naar korte termijn maatregelen die
in strijd zijn met het toekomstbeeld.
Tot slot is flexibiliteit en een goede programmering van middelen gewenst. Voor de meeste opgaven is financiering beschikbaar.
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4 Het beekdalsysteem: verleden, heden en toekomst
Niet alleen de opgaven bepalen in welke richting verandering gewenst is. Het gebied zelf vormt een belangrijk uitgangspunt. Daarom is in dit hoofdstuk aan de hand van de thema’s
water, natuur, landschap en cultuurhistorie en wonen, werken, recreëren verleden, heden en toekomst in beeld gebracht. Hierbij staan de volgende vragen centraal:
• Verleden: Hoe is het gebied ontstaan?
• Heden: Hoe functioneert het op dit moment?
• Toekomst: Wat is de betekenis van de opgaven?
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Kaart 5:
Water
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WATER
VERLEDEN EN HEDEN
Kwantit eit
Van oorsprong meanderde de Essche Stroom door een smal beekdal bovenstrooms dat richting en voorbij Esch steeds breder werd. De gronden aangrenzend van de beek overstroomden regelmatig. Door de jaren heen hebben mensen ingegrepen in het beekdal. Voor 1850 zijn benedenstrooms reeds kaden aangelegd, waardoor nog maar een deel van de gronden
overstroomde. Ook zijn er op kleine schaal meanders afgesneden. De grootste ingreep is echter het rechttrekken van de beek en de egalisatie van de aangrenzende gronden in de jaren
’60 van de vorige eeuw. Meanders zijn dichtgegooid, kaden en stuwen geplaatst en de beek is verbreed (van 7-8 meter naar circa 20 m) en verdiept (van 1-2 naar 2-3,5 m). In figuur 1
zijn de ingrepen boven- en benedenstrooms van de beek verbeeld.
Door de ingrepen in het beekdal is de stroomsnelheid sterk afgenomen tot bijna 0 cm/s tijdens zomerafvoer. Op de prachtig slingerende Nemer na, is de Essche Stroom een rechte en
gestuwde beek. Bepalende processen als erosie, sedimentatie en meandering vinden nauwelijks of niet meer plaats, waardoor weinig stroomminnende soorten zich nog thuis voelen.
Door de stuwen wordt de afvoer beheerst en is deze onnatuurlijk. Peilﬂuctuaties zijn daardoor ook niet natuurlijk en door de stuwen kunnen de vissen minder makkelijk stroomopwaarts migreren.
Bovenstrooms is het dal smal en er vindt nauwelijks inundatie plaats. Vanaf Uilenbroek ligt de beek tussen kaden. In de benedenstrooms polders stromen de kaden direct langs de
beek bij extreem hoge afvoeren over tot aan de tweede verder weggelegen historische kaden (bestaande sturende bergingsgebieden).

Waterkwaliteit
Binnen de Essche Stroom drukken verschillende factoren hun stempel op de waterkwaliteit. In het verleden waren dat de (textiel)industrie en leerlooierijen. Op dit moment leiden
landbouw en lozing van effluentwater tot te hoge nutriëntgehalten en zware metalen. De lozing van RWZI Tilburg-oost is inmiddels verplaatst richting de Zandleij.
De waterbodem is door de historische en huidige bronnen in de loop der tijd vervuild geraakt, waardoor het bodemleven sterk is afgenomen.
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Figuur 1
Herinrichting van de beek in de jaren ’60
(stippen = vergraven grond, arcering = opgeworpen grond)
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Figuur 2
Bodem en waterpeil en ligging stuwen

TOEKOMST
Kwantiteit
In het beekdal wordt water zoveel mogelijk (in de haarvaten) vastgehouden. De Essche Stroom zelf kent weer een grotere dynamiek en veel gradiënten. De dynamiek leidt tot afwisseling van luwten en stroomversnellingen. Erosie en sedimentatie vinden weer plaats. Er is een rijk mozaïek van sedimenttypen en vegetatiepatronen ontstaan waar flora en fauna wel bij
varen: het water leeft weer! Voor de terugkeer van deze dynamiek is de beek verondiept tot 1-2 meter en versmald tot circa 8 meter. Daardoor zijn de afvoer en de peilﬂuctuaties weer natuurlijk.
Ook kronkelt de beek weer als vanouds. De zogenaamde sinuositeit (‘mate van kronkeling’) is meer dan 1,5. Door de kronkeling legt het water een langere weg af en zijn stuwen en vistrappen overbodig.
De benedenstrooms gelegen polders blijven in gebruik als bergingsgebied. De frequentie van overstroming varieert afhankelijk van de aanwezigheid en hoogte van de kade. Het ene
gebied heeft geen kade en overstroomt al vroeg in de winter (natuurlijke overstroming). Het andere gebied heeft een hoge kade en wordt alleen onder water gezet als het al lange tijd
hoog water is (sturende berging).

Kwaliteit
De verplaatsing van de lozing van RWZI Tilburg-oost naar de Zandleij en de extensivering van de landbouw heeft geresulteerd in een flinke daling van de nutriëntgehalten. Het water is
helder en met een soortenrijke water- en oevervegetatie en waterdieren.
Op den duur wordt ook de kwaliteit van het grondwater beter, waardoor de concentratie van zware metalen afneemt. En omdat de vervuilde waterbodem afgevoerd is, krioelt het ook
daar weer van het leven. Ook het andere waterbeheer in het stedelijk gebied heeft geleid tot verbetering van de waterkwaliteit. Zo is hemelwater afgekoppeld en zijn riooloverstorten gesaneerd.
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Kaart 6:
Natuur Kwaliteit
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Foto 7: Boomteelt (l) en natte natuurparel Uilenbroek liggen tegenover elkaar.

NATUUR
VERLEDEN EN HEDEN
Rond 1900 kwamen de in het gebied aanwezige gradiënten direct tot uitdrukking in de natuurwaarden: kwelgebonden natte schraallanden ter hoogte van de broekgronden langs de beek
en drogere bossen op de hoger gelegen zandgronden. Bovenstrooms kronkelt de Nemer nog als vanouds door een bosrijk gebied met bloemrijke natte schraallanden. Het gebied is dan
ook niet voor niets als natte parel aangewezen. Zoals bij het thema water beschreven zijn de natuurlijke kenmerken van de Essche Stroom zelf grotendeels verdwenen. Ondiepe zandbanken en snelopwarmende plasjes die van groot belang zijn voor de voortplanting van vissen en amfibieën ontbreken. Ook van schaduw is – op diezelfde Nemer na – nauwelijks sprake. De
meeste oude meanders zijn onder de grond verdwenen, op enkele waardevolle geïsoleerde exemplaren na, zoals op Landgoed Beukenhorst en bij de monding van het Essche Loopje. Op
Beukenhorst liggen ook enkele kikkerpoelen.
Verspreid over het gebied liggen de landgoedbossen, de landgoederen, de overhoekjes en de lintbeplanting. Deze vormen een belangrijk leefgebied voor onder andere dassen en struweelvogels. Ecologische relaties tussen de natuurgebieden en landgoederen zijn echter niet optimaal. Zo zijn de kruisingen met spoor en doorgaande wegen een barrière voor de dieren. Op
sommige locaties worden weilanden extensief gebruikt. Maar de in het algemeen intensief gebruikte weilanden en boomteelt vormen een onoverkomelijk probleem voor kleine dieren.

TOEKOMST
De beek heeft haar meanderende loop weer terug. De stroomsnelheid is toegenomen en de dynamiek is weer terug, waardoor de rivierprik weer talrijk is.
De bovenstroom is beschaduwd (25-50%) en in mindere mate ook de benedenstroom (10-15%). De beek is grotendeels vrij van kaden en het beheer van oever en waterloop is extensief. De dotterbloemhooilanden en broekbossen wisselen elkaar veelvuldig af. De vochtige graslanden trekken veel weidevogels aan.
Her en der is de oude loop niet gedempt, waardoor hier een geheel eigen ontwikkeling kan plaatsvinden. Sommige plassen blijven via beheer open. Hier laten de groene kikkers zich op
de zomeravond graag horen. Ander plassen verlanden en zijn aantrekkelijk voor veel vogelsoorten.
De stuwen zijn verwijderd of vispasseerbaar gemaakt en bruggen zijn voorzien van begroeide doorlopende flauwe oevers.
De hoger gelegen bossen zijn plaatselijk als groene vingers het beekdal ingetrokken. Langs watervoerende sloten groeien weer typerende elzen en op de drogere delen kenmerken
de lintbeplanting en hakhoutbosjes. Er is weer sprake van een kleinschalig landschap met akkertjes en extensief beheerde weiden. Ook de natte parels floreren weer, doordat het
(water)beheer zo optimaal mogelijk is afgestemd op het natuurdoeltype.
Deze continue afwisseling van natte en droge structuren verbindt de natte parels van Nemerlaer, Uilenbroek en Eikenhorst (‘knopen’ in de robuuste verbinding) en de verschillende
landgoedbossen. Maar de blauwgroene verbinding draagt ook verder, van De Kampina naar Helvoirts Broek tot aan het Bossche Broek. Dassen en vleermuizen voelen zich in dit speels
afwisselende landschap helemaal thuis. De Essche Stroom vervult weer zijn functie.
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Kaart 7: Landschap

Kaart 7:
Landschap
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Foto 8: Boerderijen liggen van oudsher op de flank van het beekdal
(‘De Postelhoeve’).

Foto 9: Landgoederen zijn intensief verweven
(Buitenhuis bij Landgoed Den Eikenhorst)

LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE
VERLEDEN EN HEDEN
Cultuurhistorie en daarmee ook het landschap, hebben vaak hun weerslag in de naamgeving. Ligging, vorm en gebruik blijken een prima inspiratiebron. Zo ook in en rond het beekdal
van de Essche Stroom. Maar naamgeving is ook aan verandering onderhevig. Typerend is alleen al de vele namen die Stroom gehad heeft, zoals Run en Nemer. Stille getuigen daarvan
zijn de Runsdijk in Esch en de oude beekloop Nemer op landgoed Nemerlaer.
Beekdalen hebben van oudsher een grote aantrekkingskracht gehad op mens en dier. De dalen waren vochtig en in gebruik als hooiland (Uilenbroek, Het Kraayenbroek, Het Halsche
Broek). De hoger gelegen gronden waren beter ontwaterd en geschikt als akkerland (Heesakkers, Kievits Akkers). De bebouwing concentreerde zich op de flanken aan de akkerranden.
Typerend in het gebied zijn ook de vele landgoederen, met name benedenstrooms van Esch. De landgoederen verschillen behoorlijk in signatuur: stijl, opzet en toegankelijkheid. Overeenkomstig is weer de mix van agrarisch gebruik en bos en natuur. De landgoederen zelf liggen vaak verscholen in het bos (Den Eikenhorst, Beukenhorst, Sparrenrijk).
In de loop der tijd heeft men met water leren leven en het geprobeerd te controleren. Water diende als verdediging van ‘s -Hertogenbosch (Zuiderwaterlinie). En langs de Essche
Stroom werden al in 1877 grootschalig meanders rechtgetrokken en kades opgeworpen ter bescherming, zoals rond de landgoederen Bleijendijk en Beukenhorst. Met de ruilverkaveling uit de jaren ’60 zijn veel lokale hoogteverschillen, lintbeplantingen en houtwallen verdwenen. Het landschapspatroon is echter nog goed herkenbaar. Het dal doet nog steeds
dienst als weide en de hogere gronden als akker. Ook het principe van de landgoederen staat nog fier overeind. De verspreid liggende afgesneden meanders en dijklichamen herinneren aan vroegere tijden.

TOEKOMST
Het landschap heeft haar typerende contrasten, haar cultuurhistorische identiteit weer terug. Boven- en benedenstroom hebben een duidelijk eigen karakter. Bovenstrooms is het
beekdal smal en ingepakt met broekbosjes. Lintbeplanting markeert de kavelgrenzen in het dal en contrasteert met de open akkerbouwcomplexen.
Benedenstrooms is het beekdal breed en meer open. De blauwe slinger is duidelijk herkenbaar. De beek heeft weer speelruimte, doordat de kaden verder van de beek afliggen. Oude
kades zijn hersteld en de typerende eikenbeplanting verraadt de ligging. Daarachter liggen de dichte landgoedbossen die contrasteren met de openheid van het beekdal. Lokaal lopen
de bossen als groene vingers door tot in het beekdal. Landschap, landgoederen en nieuwe natuurgoederen zijn intensief verweven met de ecologische en hydrologische opgave.
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Kaart 8:
Wonen, werken, recreëren
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Foto 10: De recreatieve mogelijkheden nemen toe (Nemerlaer).

WONEN, WERKEN EN RECREËREN
VERLEDEN EN HEDEN
Van oudsher worden de beekdalen bewoond op de grens van hoog en laag. Om niet onderhevig te zijn aan overstromingen en toch voldoende water voor consumptie en huishouding
te hebben, was het de aangewezen plaats voor vestiging. Dit patroon is met name bovenstroooms van Esch duidelijk herkenbaar, waar de oude lintbebouwing de grens markeert van
beekdal en akkers. Bebouwing heeft in het beekdal alleen op hoge plekken plaatsgevonden, zoals de donken waar Esch en Halder op liggen. Typerend is er dat de woningen naar elkaar
toestaan, met de rug naar de beek. De beleving van de beek is daardoor beperkt.
De kleine kernen waren van de eerste levensbehoeften voorzien. De gewone man, veelal keuterboer, had zelf een groententuin, hoogstambomen en wat vee. Werd er wat meer geproduceerd, dan verkocht men dit op de markten in de grotere dorpen (Oirschot, Boxtel, Vught) of in de stad (‘s Hertogenbosch). Dit ging met name op voor de landgoederen. Deze
namen ook een relatief belangrijke plaats in qua werkgelegenheid: knechten hielpen mee op het land en meiden in het huishouden.
Nu is deze functie afgezwakt. Door de beschikbaarheid van grote machines kan een veel groter areaal door minder menskracht bewerkt worden. Keuterboeren zijn er nauwelijks meer.
En de omvang van de bedrijven is sterk toegenomen. De agrariër is gemoderniseerd en heeft zich toegelegd op landbouw of veehouderij. Voor de anderen is door de komst van de auto
de woon-werk-afstand sterk toegenomen. Qua werk is de mens daardoor veel minder aan het beekdal gebonden.
Wel vervult het dal nog een lokale en regionale recreatieve functie. Op verschillende locaties langs de Essche Stroom wordt veelvuldig gevist. Vooral op locaties die met de auto bereikbaar zijn. Door de vrij steile oever is de waterkant echter lastig te benaderen. De schouwpaden zijn vrij toegankelijk. Er wordt veel op gewandeld, maar van een echt wandelpad is geen
sprake. Fietsers kunnen er niet op terecht. Om de beek te beleven moeten ze de provinciale wegen volgen. Rustige fietsroutes in of aan het beekdal ontbreken veelal. Dit gaat ook op
voor de mountainbikers en de ruiters. De omgeving biedt hier volop gelegenheid voor.

TOEKOMST
Op de grens ligt de typische lintbebouwing en het dal is vrij van bebouwing. Esch en Halder liggen op de kenmerkende donk en hebben hun gezicht naar de beek toegekeerd: het beekdal wordt vanuit het dorp beleefd. Veel agrarische activiteiten zijn geëxtensiveerd. Met name op de hogere gronden rond Haaren is plaats voor akkerbouw- en boomteeltbedrijven. Het
beekdal wordt nog steeds als grasland beheerd, maar extensiever. Het areaal per boerenbedrijf is verder toegenomen. Ook nieuwe vormen van ‘boeren’ doen zich voor. Op het bedrijf
worden streekgebonden producten verkocht. De boerderij is omgebouwd voor vergaderingen en seminars en soms is er plaats voor kleinschalige dagrecreatie.
De recreatieve druk is toegenomen en er zijn meer voorzieningen, maar rust, ruimte en respect voor de natuur zijn belangrijke dragers gebleven. Het dal is uitlooproute voor de kleine
én grote kernen, doordat deze via fiets- en wandelpaden met elkaar verbonden zijn. Via slingerende paadjes kan het beekdal beleefd worden en zijn er spannende doorkijkjes over de
beek. Ook zijn er speciale mountainbike- en ruiterroutes aangelegd. De visser heeft zijn steigertjes aan de waterkant gekregen en een deel is met de auto bereikbaar. Ook roeien en
kanovaren is mogelijk geworden, doordat de stuwen verwijderd zijn of passeerbaar zijn gemaakt. Wel is er een duidelijk maximum intensiteit aan gebonden en zijn er soms omleidingen
gerealiseerd om de natuur niet te veel te verstoren. De diversiteit in landgoederen blijft, en daardoor ook de toegankelijkheid ervan.
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5 Flexibele aanpak met bouwstenen

Foto 10: Streefbeeld meanderende Essche Stroom (Dommel)

De ambitie is om het hele systeem naar een hoger ecologisch peil te tillen. De weg daar naar toe kan per situatie verschillen. Soms is er veel ruimte, maar soms ook nagenoeg geen. De
inrichtingsvisie is daarom niet statisch, maar opgebouwd uit in tijd en ruimte variabel inzetbare bouwstenen.
In
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

totaal zijn er acht bouwstenen onderscheiden. Deze en de bijbehorende varianten zijn in dit hoofdstuk beschreven:
Herstel beekloop
Ontwikkeling knopen
Opgaande begroeiing
Vistrappen
Schoon water en waterbodem
Robuuste verbindingen
Waterberging
Recreatiemogelijkheden

Elke Bouwsteen staat voor de essentie van een type maatregel en is gekoppeld aan een herkenbaar icoontje. Herstellen beekloop staat voor het terugbrengen van stroomsnelheid en de
daarmee samenhangende processen als erosie en sedimentatie. Een Variant om dit te bewerkstelligen is hermeandering. Maar hermeandering vergt veel ruimte die niet altijd aanwezig
is. In die gevallen zijn er ook andere maatregelen mogelijk. Ecologisch of esthetisch gezien misschien niet de meest optimale – denk aan kribben – maar ze vormen wel relatief goed
alternatief voor invulling van de bouwsteen. Op de kaart in de bijlagen is de inzet van de bouwstenen binnen het plangebied weergegeven.
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1.

HERSTEL BEEKLOOP

Doel van herstel beekloop is het terugbrengen van de natuurlijke vorm en dynamiek in de fysische processen die voor
terugkeer van de natuurlijke flora en fauna uitgangspunt vormen.

Meandering
Voor hermeandering zijn de ‘oude’ beekdimensies nodig. Dit betekent een beek van zo’n 6 – 10 m breed met variërende
diepte. De binnenbocht is flauw (sedimentatie) en de buitenbocht steil (erosie). De bochten worden door natuurlijke
beplanting vastgehouden, niet door aanplant of kunstmatige beschoeiing. De minimaal benodigde ruimte voor meandering is een 100 m brede zone.

Kribben
De kribben zijn grote driehoekige betonnen of houten constructies die met de punt vanaf de oever gezien het water
insteken. De kribben worden in de huidige waterloop geplaatst. Bijvoorbeeld daar waar geen ruimte voor meandering
is. De kribben leiden tot opstuwing en creëren daarmee stromingsverschillen.

Accoladeprofiel
Meandering, kribben accoladeprofiel
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Een accoladeprofiel staat voor twee principes. De eerste is verkleining van het zomerbed door versmalling en verondieping. Daardoor is de stroomsnelheid in de zomer groter. De tweede is verbreding van het winterbed door vergraving
van het bed en/of verplaatsing van de kades.

2.

BEHOUDEN EN ONTWIKKELEN NATUURGEBIEDEN

Grote natuurgebieden (zogenaamde knopen) met een hoge natuurwaarde zijn van essentieel belang voor natuurbehoud.
Deze plaatsen dienen voldoende groot te zijn om behoud op populatieniveau te kunnen waarborgen. Hier betekent dit
minimaal 50 ha. Naast de grootte speelt uiteraard ook de kwaliteit, het natuurdoeltype en het watersysteem een grote rol.

Verbinden landgoedbossen met beekdalen
Een grote kans die zich voordoet is het koppelen van bestaande natuur met het beekdal. Bestaande natuur is voornamelijk aanwezig in de vorm van bos, met name als onderdeel van de landgoederen. De koppeling kan gevormd worden
door singels, houtwallen en hagen. Het verbinden van beekdal en bos kan dus zo via relatief beperkte inspanning gerealiseerd worden.

Nieuw natuurgoed
Nieuwe natuur biedt verscheidene voordelen. Zo kan de locatie grotendeels bepaald worden en kunnen sommige abiotische omstandigheden beïnvloed worden. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van beleidsopgaven (natuurdoeltypen) en van de kansen die het systeem biedt (kwel, overstromingsvlakte etc.).

35| Essche Stroom

3.

OPGAANDE BEGROEIING

Het Essche Stroomdal heeft nu een vrij open karakter. Type begroeiing en de dichtheid ervan zijn erg bepalend voor
de beeldkwaliteit. Maar met name bovenstrooms wordt gezocht naar de terugkeer van de typische kleinschaligheid via
bosjes en singels. Hierdoor krijgt het dal zijn karakter weer terug.

Verdichting beekdal bovenstrooms (25-50% opgaande beplanting)
De bovenstroom van beken op zandgrond is van nature meer beschaduwd dan de benedenstroom. Ongeveer 25 tot
50% is beschaduwd. De begroeiing bestaat zowel uit struikgewas als bomen (elzenbroekbos). Ook het landschap is in
zijn geheel dichter: relatief veel bos, her en der bosschages en watergangen met lintbegroeiing als kavelgrens, met name
haaks op de beekloop. Hoger gelegen, gaan watergangen als perceelsgrens over in houtwallen.

Open beekdal met landschapselementen benedenstrooms (5-10%)
Benedenstrooms is het landschap meer open. Er zijn veel doorkijkjes en de beek tekent zich minder als een groen lint af.
De beek is minder begroeid, omdat het omringende laag gelegen land wordt gehooid en nabeweid. Af en toe hebben de
hoger gelegen bossen uitlopers tot in het beekdal. De winterkades waar de weg op gelegen is, zijn van oudsher beplant
met eiken. Waar de weg ontbreekt, is deze dicht begroeid met eiken en dicht struweel.

Halfopen landschap met bos/struweel houtwallen
De droge verbinding tussen Nemerlaer en Uilenbroek ligt op de ﬂank. De verbinding wordt hier ingevuld door laanbeplanting
met eik. Er langs ligt een kleinschalige zone van open plekken (akkers en weide) afgewisseld door hakhoutwallen en bosschages.

Halfopen landschap met poelen
De natte verbinding ligt tussen Uilenbroek en Helvoirts Broek. De verbinding is een aaneenschakeling van poelen, niet
een watervoerende watergang. De poelen liggen in een kleinschalig landschap met in de directe nabijheid van de poel
een haag of houtwal. Het landschap bestaat uit kleine akkers en weiden afgewisseld met lintbeplanting en houtwallen.
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4.

PASSEERBAAR MAKEN STUWEN

Stuwen moeten passeerbaar zijn voor vissen en andere fauna. Daarmee zijn paaiplaatsen bereikbaar en vindt meer
uitwisseling tussen populaties plaats. Het passeerbaar maken kan op verschillende wijzen. Belangrijke voorwaarden zijn
dat er een lokstroom is die de soorten aantrekt en dat de stappen die gemaakt moeten worden niet te groot zijn voor de
soorten.

Bypass
Wanneer de stuw gehandhaafd wordt is een bypass een optie. Er zijn twee soorten mogelijk: een meanderend beekje of
een waterloop met trapjes om het water af te remmen (bekkens of stortsteen). Voor een bypass is dus ruimte nodig. De
ruimteclaim hangt samen met het hoogteverschil van de stuw dat overbrugd moet worden (hemelsbreed enkele tientallen meters in lengte en een tiental meters in breedte).

Vispassage in of in plaats van stuw
Een optie is om de stuw te vervangen door een grote vistrap. Er worden dan grote trappen aangelegd over de gehele
breedte van de beek. De vistrap is daardoor groot en ziet er levendig uit. Doordat de vaste trappen een flexibele stuw
vervangen, is het peil bovenstrooms aan een minimum gebonden. Alternatief is een passage in de stuw zelf. Voordeel
hiervan is dat de ruimteclaim aanzienlijk minder is en de peilbeheersing door de stuw in takt blijft. Een nadeel is dat de
invulling een puur technische is en duidelijk minder esthetische waarde heeft.

Opheffen door hermeandering
Idealiter zijn beeksystemen niet gestuwd zodat er vrije migratie plaatsvindt. Dit is mogelijk wanneer de beek weer meandert. Het principe van meandering is onder de bouwsteen meandering uiteengezet.
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5.

VERBETEREN WATER(BODEM)KWALITEIT

Doel is het waarborgen van een goede waterkwaliteit voor mens, plant en dier. Dit kan op verschillende manieren ingevuld worden. Vaak wordt de trits “Schoon houden, scheiden, schoon maken” gehanteerd. Zo kunnen maatregelen aan
de bron getroffen worden om verontreinigen te voorkómen. Aan de andere kant kan ook actie ondernomen worden om
bestaande verontreinigen te verwijderen. De verontreiniging is dan echter al in het milieu terechtgekomen.

Schoon houden – omleiden rwzi / afkoppelen:
Voorkomen van verontreinigingen betekent dat lozingen aangepakt worden. Riooloverstorten die (in-)direct uitkomen
op de Stroom worden gesaneerd, bijvoorbeeld door hemelwater af te koppelen.

Scheiden
Scheiden is een vorm van schoon houden, waarbij de verontreinigende bron wordt verplaatst naar waar het minder
kwaad kan. Er vindt dus nog steeds verontreiniging plaats. Voorbeelden zijn het verplaatsen van intensieve agrarische
activiteiten en van een lozingspunt van de rwzi van Oisterwijk.

Schoon maken - saneren waterbodem
Bij schoonmaken wordt de bestaande verontreiniging verwijderd, nadat het kwaad dus al geschied is. Om verergering te
voorkomen wordt toch tot reiniging overgegaan. Denk aan het saneren van de waterbodem door voormalige verontreinigende bronnen of verontreinigingen in opgebrachte gronden.
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6.

FAUNAPASSAGES BIJ WEGEN EN SPOORLIJN

De Essche Stroom maakt grotendeels deel uit van de Robuuste verbinding. Hoofdwegen en de spoorlijn die de Stroom
kruisen vormen een obstakel voor de migratie van de fauna. Om een goede verbinding te waarborgen dienen deze obstakels en de directe omgeving aangepast te worden.

Robuuste passage (doorlopend beeksysteem door verhoogde infrastructuur)
Van groot belang voor een robuuste passage is voldoende ruimte zowel in de breedte als de hoogte onder de brug voor
een aaneengesloten en doorgaande verbinding van het beekdalsysteem. De passage is even breed als de Robuuste ecologische verbinding (100 m) en circa 4 meter hoog voor voldoende lichtinval en begroeiing.

Soortgerichte passage
Wanneer een robuuste passage niet mogelijk is, dient in ieder geval de oever doorlopend te zijn. Dit is van essentieel
belang voor de kleine zoogdieren en amfibieën. Voor dassen kan een speciale dassentunnel geboord worden.
Foto 12: De A2 werpt haar schaduw op de Essche Stroom.
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7.

WATERBERGING

Ruimte voor water is nodig om wateroverlast langs de Essche Stroom en verder benedenstrooms te voorkomen. De benodigde ruimte kan op verschillende manieren ingevuld worden. Met of zonder kade, gestuwd of vrij afwaterend. Enkele
van deze principes kunnen ook nog onderling gecombineerd worden. Ook is de manier van bergen aan een kant van de
beek onafhankelijk van die aan de andere kant.

Periodieke overstroming (geen kades)
Natuurlijke overstroming kan plaatsvinden wanneer het zomerbed niet omkaad is. Zomerbed en winterbed kennen dan
geen fysieke scheiding. Een piekafvoer betekent dan bijna altijd inundatie tot buiten het zomerbed. Ecologisch gezien
heeft dit een groot voordeel, omdat de gradiënt nat-droog erg groot is. Nadelig is daardoor de bruikbaarheid voor de
landbouw. De gronden zijn daarom in gebruik als hooiland en worden eventueel nabeweid.

Gestuurde berging (wel kades)
In tijden van hoogwater op de Essche Stroom en op de Maas, moet water nog extra geborgen kunnen worden. In deze
gevallen is gestuurde berging nodig. Dit houdt in dat door zomerkaden omgrensde gebieden die tot dan toe nog droog
waren (de uiterwaarden langs de Essche Stroom) gestuurd geïnundeerd worden. Dan worden in de zomerkades aanwezige deuren of kleppen geopend.

Stuwende berging
Bij hoog water kan extra berging verkregen worden, door in plaats van water af te voeren het water extra te stuwen via
knijpconstructies of stuwen. De waterstand bovenstrooms zal hierdoor toenemen. Er dient bovenstrooms dus voldoende ruimte voor water te zijn.
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8.

RECREATIE

Beek en beekdal bieden veel mogelijkheden als uitlooproute voor de kernen. Elke vorm van recreatie heeft zijn eigen eisen, maar het een sluit het ander niet per definitie uit. Sommige vormen van recreatie gaan prima samen. Voor sommige
vormen is een maximum intensiteit vastgesteld.

Kanoën
Stuwen zijn opgeheven of passeerbaar gemaakt door de realisatie van steigertjes. Waar de natuur gebaat is bij rust kan
een nevengeul als omleiding oplossing bieden.

Visstekken
Rust en inrichting van de visstek zijn bepalende voorwaarden, maar het belangrijkst is de bereikbaarheid. Vissers hebben veel materiaal en komen bij voorkeur met de auto. Met uitzondering van enkele stekken voor minder validen, zijn
geen speciale voorzieningen vereist. Een lage en vlakke oever voldoet.

Fiets- en wandelpaden
Per fiets worden relatief grote afstanden afgelegd en per voet is behoefte aan korte rondjes en langere afstandpaden.
Afwisseling van het landschap maakt het aantrekkelijk. De routes lopen daarom deels door het beekdal en deels op de
flank. Een route langs het café in het dorp doet de horeca verder bloeien. De fietsroutes vormen een verbindingen tussen kernen, zoals: Boxtel-Haaren, Helvoirt-Esch, Esch-Sint-Michielsgestel. Mountainbikers houden van smalle paadjes
op heuvelachtig onverhard terrein. Binnen het beekdal is er ruimte voor één mountainbikeroute.

Ruiterpaden
Voor ruiters geldt hetzelfde als mountainbikers: onverharde smallere paadjes die duidelijk gemarkeerd zijn. De routes
dienen aan te sluiten bij de bebouwde kom, omdat ruiters in tegenstelling mountainbikers wel van huis uit vertrekken.

Natuur en cultuurhistorie educatie
Een vorm om de identiteit van het gebied te delen met de recreanten, is het plaatsen van educatieve borden of het uitzetten van speciale routes. Deze kunnen verschillende thema’s bevatten, zoals cultuurhistorie (beroepen en landgebruik van
vroeger, naamgeving, verkaveling etc.), natuur (planten en dieren die typerend zijn), water (kwel, overstroming etc.).
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6 Het beekdal in 2030
In dit hoofdstuk en op de kaart in de bijlage is het streefbeeld voor het jaar 2030 verbeeld en toegelicht. Het streefbeeld geeft een landschappelijke invulling van de opgave voor de Essche
stroom, zoals die in het vorige hoofdstuk met bouwstenen is ingevuld. Beek, beekdal en ﬂanken zijn landschappelijk verenigd. Grofweg kan de Stroom in zes trajecten geknipt worden:
1. Natte natuurparel Nemerlaer
2. Nemerlaer-Uilenbroek/Setersheike
3. Natte natuurparel Uilenbroek/Setersheike en ecologische verbindingszone naar Helvoirtsch Broek
4. Esch
5. Eikenhorst-Beukenhorst
6. Halder.
Elk traject wordt gekenmerkt door een eigen landschappelijke invulling en/of een specifieke opgave. Aan de hand van schetsen is voor elk traject deze landschappelijke invulling beeldend uitgewerkt, begeleid door toelichtende tekst.
Sommige opgaven zijn zeer ambitieus, omdat er veel grond benodigd is, er fysieke beperkingen zijn (bebouwing) of omdat de voorziene maatregel erg kostbaar is (faunapassage snelweg, spoor). Deze opgaven zijn uitgewerkt als varianten op de visie.
Eén term die u tegenkomt willen we even toelichten: water- of natuurgoederen. Omdat het begrip ‘landgoederen’ al bestaat en daarmee bepaalde rechten en plichten met zich meebrengt spreken we van water- of natuurgoederen. Het principe komt grotendeels overeen, maar er zijn duidelijk meer mogelijkheden om toe te zien (handhaven) op de inrichting en
instandhouding, om daarmee de ecologische, hydrologische en recreatieve waarde ook op de lange termijn te kunnen waarborgen.
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1. NEMERLAER
Vispassage: er zijn verschillende varianten voor de vispassage mogelijk en deze zijn met het Brabants Landschap reeds
verkend. In de visie zijn twee varianten opgenomen: een waarbij de Nemer een bypass wordt en een ambitieuze variant
waarbij de bypass meer bovenstrooms begint en zowel de Nemer als de oude loop van de Achterste/Voorste Stroom volgt.
Herstel waterhuishouding van het landgoed door weer water door de grachten te leiden.
Vergroting van het landgoed door de aankoop en inrichting van landbouwgronden binnen de Ecologische Hoofdstructuur.

Variant vispassage Nemelaer
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2. NEMERLAER - UILENBROEK
Door hermeandering binnen het oorspronkelijke beekdal krijgt de beek weer variatie en kan mogelijk de functie van de
stuw vervangen worden. Voor de hermeandering is een zone van 100-200 m gewenst, die deels te realiseren is binnen de
in de ecologische Hoofdstructuur begrensde 100 meter brede moeraszone.
Versterking relatie beek en hoger gelegen gronden en realiseren ecologische verbindingszone Broekleij. Het voorstel is
een relatie met de hoger gelegen gronden te leggen via beplantingen langs de kavelgrenzen en beheerde vochtige tot
droge schraallanden. De Broekleij wordt afgekoppeld.
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3. UILENBROEK-SETERSHEIKE
De natte parel wordt ingericht met een afwisseling van bossen en graslanden. Het plan Ruiting biedt goede kansen om
een deel van de parel te realiseren.
De ecologische verbindingszone tussen de Setersheike/Uilenbroek en Helvoirts Broek is van groot belang als verbinding
richting de Maas. De verbinding bestaat minimaal uit een kralensnoer afwisseling van (vochtige) graslanden, bosschages en klein water (poelen). Een doorgaande waterverbinding is niet noodzakelijk en ook niet wenselijk vanwege de
mogelijke beïnvloeding van de goede waterkwaliteit van het Helvoirts Broek.
In de (ambitieuzere) variant wordt het gebied tussen Setersheike/Uilenbroek en Helvoirts broek uitgebreid tot een groot
gebied, bijvoorbeeld in de vorm van een water- en/of natuurgoed.

Variant
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4. ESCH
Stuw: Afhankelijk van de resultaten van de hydrologische berekeningen vervalt de stuw of wordt er een vispassage gerealiseerd. Bij medewerking van de particuliere eigenaar kan er een bypass in de tuin aan linkerzijde van de beek gerealiseerd worden. Bovenstrooms van Esch zijn de gronden reeds in bezit van Brabants Landschap en zijn goede kansen om
meandering en/of het begin van de bypass te realiseren.
De relatie van Esch met het water versterken door de kades benedenstrooms naar achter te plaatsen.
In de (ambitieuzere) variant wordt het gehele laaggelegen gebied achterlangs Esch gebruikt voor waterberging (Essche Loopje).
Onder het spoor lopen in de huidige situatie de oevers reeds door en er is een dassentunnel geplaatst.
In de (ambitieuzere) variant wordt een robuuste passage gerealiseerd met een verhoging van het spoor en bredere doorlopende oevers.

Variant

47| Essche Stroom

5. EIKENHORST-BEUKENHORST
In de optimale situatie worden de kaden direct langs de beek verwijderd en is er in het gehele beekdal tussen de historische kaden weer ruimte voor meandering. De mogelijkheden hiervoor zijn afhankelijk van de medewerking van de grondgebruikers en –eigenaren. Vanuit het huidige inzicht zijn de beste kansen voor ruimte voor frequente overstroming en meandering aanwezig aan de rechterzijde van de beek. Instrumenten om in te zetten zijn agrarisch natuurbeheer, blauwe diensten en aankoop en inrichting vanuit de robuuste verbinding. De
lopende initiatieven om nieuwe landgoederen (o.a. bij Beukenhorst) te realiseren bieden goede kansen voor realisatie van de visie.
Onder de A2 lopen in de huidige situatie de oevers reeds door. In de (ambitieuzere) variant wordt een robuuste passage gerealiseerd met een verhoging van de weg en bredere doorlopende oevers.

Eikenhorst
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Beukenhorst

Variant Beukenhorst

6. HALDER
De maatregelen zijn vergelijkbaar met traject 5, waarbij aansluiting wordt gevonden op de diverse landgoederen aan de Dommel. Zo bieden de lopende initiatieven, zoals Nieuw Herlaer, goede kansen voor realisatie van de visie en versterking van de natuurwaarden in het gebied.
Vanuit het huidige inzicht zijn de beste kansen voor ruimte voor frequente overstroming en meandering hier aanwezig aan de linkerzijde van de beek bij Volmeer en landgoed Bleijendijk. Instrumenten om in te zetten zijn agrarisch natuurbeheer, blauwe diensten en aankoop en inrichting vanuit de robuuste verbinding.
Onder de weg van Vught naar Sint-Michielsgestel lopen in de huidige situatie de oevers reeds door. In de (ambitieuzere) variant wordt een robuuste passage gerealiseerd met een verhoging van de weg en bredere doorlopende oevers.

Variant
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7 Doorkijk naar uitvoering

Foto 13: Van planvorming...

SAMEN UITVOEREN
De inrichtingsvisie schetst het toekomstbeeld van het beekdal van de Essche Stroom. De visie is gebaseerd op een breed spectrum aan beleidsdoelen. Om de visie daadwerkelijk te
realiseren is een grote inspanning van alle partners in de streek noodzakelijk. Creativiteit en de bereidheid om samen te werken staan hierin centraal. Hiervoor zijn mensen nodig die
willen trekken, meewerken en -denken aan deelprojecten. Door betrokkenen in een vroeg stadium bij planvorming en deelprojecten te betrekken, wordt het draagvlak vergroot. Mooie
voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de plannen Ruiting en Nemerlaer, waar realisatie al in voorbereiding is. Deze initiatieven mag het niet aan middelen ontbreken. Fasering van
de deelprojecten voorkomt bovendien vertraging van welwillende initiatieven. Bovendien kunnen we niet alles tegelijkertijd oppakken.
In fase II worden per deelproject kosten, financiering, benodigde vergunningen, randvoorwaarden en uitgangspunten inzichtelijk gemaakt. Fase II wordt in de 2e helft van 2005 uitgevoerd. In dit hoofdstuk wordt een doorkijk naar de uitvoering gegeven aan de hand van de volgende onderwerpen:
• Fasering en vervolgacties
• Financiering
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Foto 14: ...naar uitvoering (waterberging Beerze).

FASERING EN VERVOLGACTIES
De doelen in de inrichtingsvisie zijn afgestemd op de doelen in de reconstructieplannen. We stemmen de realisatie en fasering van de doelstellingen eveneens nauwgezet af met het
uitvoeringstraject van de reconstructieplannen. De visie geeft aan wat we in 2016 gerealiseerd willen hebben. Sommige beleidsdoelen zijn pas op de lange termijn te bereiken, zoals
nieuwe natuur en een goede ecologische toestand van de beek. Het saneren van de waterbodem van de Essche Stroom is één van de essentiële acties om een goede ecologische toestand van de beek werkelijk te bereiken. Dit vergt tijd en geld. Andere doelen zijn weer afhankelijk van grondverwerving en het afsluiten van beheersovereenkomsten. Beide instrumenten worden op basis van vrijwilligheid ingezet. We zullen hier in een vroeg stadium aandacht aan moeten besteden. Breng vraag en aanbod helder in beeld. Communiceer open met
grondeigenaren en –gebruikers. Dat vergroot de betrokkenheid en de kans van slagen van deelprojecten. Uiteindelijk valt of staat het succes van het totale project met het enthousiasme en de bereidheid om mee te werken vanuit de streek.
De vervolgacties zijn enerzijds gericht op programmatisch opzetten van deelprojecten en anderzijds het realiseren van maatregelen en projecten die snel kunnen worden gerealiseerd.
Voor de korte termijn zijn de volgende acties gepland:
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ACTIES 2005 - 2018
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Programma van eisen opstellen voor het plangebied
Communicatie over de visie, programma van eisen en initiatieven met grondeigenaren, beheerders, bewoners en belangenorganisaties via bijeenkomsten, persberichten en activiteiten.
Afspraken maken met partners binnen het plangebied over grondaankopen en beheersovereenkomsten.
Afspraken maken met de reconstructiecommissie over de uitvoeringsorganisatie en verantwoordelijkheden rondom de robuuste ecologische verbindingszone.
Afstemmen over de bijdrage van gemeenten aan de verschillende doelen of deelprojecten.
Start grondaankoop en verkennen mogelijkheden voor grondruil en afsluiten beheersovereenkomsten.
Inspringen op initiatieven van gebruikers en bewoners in de streek:
– Plan Ruiting
– Vispassage en herstel waterhuishouding Nemerlaer
– Historische wandelroute
– Meanderzone Nemerlaer-Setersheike
– Plan Nieuw Herlaer
– Plan Groensche Hoeve
Planvoorbeiding en uitvoering HOWABO maatregelen in deeltraject Esch-Halder voor 2008
Besluitvorming
Deeltrajecten in voorbereiding nemen: ontwerp en beschrijving van de werkzaamheden
Vergunningen en subsidies aanvragen
Opstellen bestekken
Aanbesteding
Start uitvoering deelprojecten
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Kaart 9:
Overzicht financieringsmogelijkheden.
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ACTIES VANAF 2010
•
•
•
•

Programmatisch deeltrajecten in voorbereiding nemen waarbij gedetailleerde beschrijving van de werkzaamheden wordt gemaakt.
Opstellen bestekken
Aanbesteding
Start uitvoering deelprojecten

FINANCIERING
De inrichtingsvisie is opgebouwd uit bouwstenen met verschillende maatregelen. De kosten voor de verschillende maatregelen en bouwstenen worden in fase II verder uitgewerkt. De
lastenverdeling komt ook in deze fase aan de orde. De bekostiging is een gezamenlijke verantwoordelijk van organisatie die deze beleidsdoelen moeten waar maken. Voor de realisatie
wordt gebruik gemaakt van verschillende subsidies en instrumenten. De subsidies zijn gelabeld aan specifieke beleidsdoelen waardoor het belangrijk is de verschillende subsidieaanvragen te coördineren en bundelen. Op kaart 9 is ruimtelijk weergegeven waar welke subsidies kunnen worden aangevraagd. Hierna volgen de subsidies en regelingen die toepasbaar zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Leader+ (ontwikkelen en vernieuwen van het platteland met behoud van landelijk karakter)
Interreg (bijvoorbeeld projecten die bijdragen aan verbetering van waterkwaliteit en verbetering en beheersing van waterkwantiteit. Tot dit laatste wordt ook waterberging gerekend.)
SGB (Kwaliteit van de fysieke leefomgeving in het landelijk gebied verbeteren, met betrekking tot natuur, bos, landbouw, recreatie, cultuurhistorie, milieu en water.
SVUW (Subsidiëring van projecten ter realisatie of bevordering van de realisatie van één of meer doelstellingen van het 2e Waterhuishoudingsplan)
Stimuleringskader groene en blauwe diensten met subsidieregeling natuur en landschapsbeheer (voor beplantingen) en vergoedingen voor waterberging (Momenteel is de
beleidsnota instrumenten voor waterberging in ontwikkeling. Deze wordt in de tweede helft van 2005 afgerond. Eén van de instrumenten is een blauwe dienst.)
Landschapsoffensief van de Provincie (RNLE-beleid);
Soortenbeschermingprogramma van de Provincie
Nationaal Bestuursaccoord Water.
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