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Samenvatting
Ominzichtteverkrijgenindespreidingdernatuurwaardenin
hetWijboschbroek en demogelijke waardeverliezen onder invloedvandeverruimingvandeZuid-Willemsvaart,iseenkarteringverrichtvanfloraenvegetatie,aquatischemacrofauna, amfibieën en vogels. Tevens werd getracht relaties te
vinden tussen de aanwezige levensgemeenschappen en deabiotischefactoren,metnamedehydrologie.
De karteringen werden in hoofdzaak uitgevoerd in 1983.Zij
zijnverwerkt indebijlagen 1t/m 8,45en47.Dehydrologische gegevens zijn uitgewerkt inhoofdstuk V en VI ende
bijlagen 9 - 42.De resultaten van hetonderzoek zijn kort
samengevat in 26 conclusies (hoofdstuk XI).Hierbijblijkt,
datvooralhetwestelijkdeelvanhetgebiednatisengevoelig voor verdroging. Door verplaatsing van sluis A van km
109,2 naar km 111,2gaat aanzienlijkminder verloren vande
voornattevoedselrijkebossenkenmerkendelevensgemeenschappen.
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INLEIDING
In verband met de verbreding van de Zuid-Willemsvaart werd
nagegaan,watde schadevandediverse ingrepen voor denatuurzoukunnenzijnenopwelkewijzedezeschadezoukunnen
worden verminderd. Het onderhavige deelrapport betreft de
bosgebieden indegemeenteSchijndelaandezuidzijdevanhet
kanaal (Topografische kaarten 45Den 45G).De ligging van
hetgebied zietmenopkaartnr.1 (p.7),debegrenzingvan
het onderzochte terrein is aangegeven opde bijlagen 1 t/m
8. Het onderzoekgebied als geheel zal worden aangeduid als
"Wijboschbroek",hoewel deze naam oorspronkelijk alleen betrekkinghadophetzuidoostelijkedeelhiervan.
In de bocht van de Zuid-Willemsvaart bij km 109,2 was een
nieuwesluisgepland.Tenwestenhiervanzouhetkanaalpeil2
meterverlaagdworden.Aanvankelijk werdgedacht,dat inhet
aangrenzende bosgebied weinig invloed hiervan te verwachten
waswegensdeaanwezigheidvaneendikkeleemlaag.Nadergeologisch en hydrologisch onderzoek echter wees uit,dat wél
verdroging inhetaangrenzend gebied zouoptreden.Aangezien
hetWijboschbroekeenzeerwaardevolnatuurgebied is,waarvan
nog erg weinig bekend was,werd besloten tot een uitvoerig
onderzoek.Om de waarden enwaardeverliezen beter tekunnen
taxeren werd het gehele gebied in kaart gebracht. Op deze
wijzewordtookduidelijk,watderelatievebetekenis isvan
deverschillendedelenvanhetgebied.
Het onderhavige rapport isbedoeld alsonderbouwing vanhet
over hetWijboschbroek handelend deel van het algemeen rapport.Hetgaatnietinopwaardenenwaardeverliezenenevenminoptenemenmaatregelen.Wélkomteenalternatieve lokatievandegeplandesluisuitvoerigaandeorde.
De invloed van wijzigingen in de waterhuishouding staat in
dit rapport centraal.Verlagingvanhetfreatischvlakheeft
groteinvloedopdevegetatie,o.a.doorafnamevandevochtleverantie en toename van de aëratie van de bodem en de
mineralisatiesnelheid.Delevensgemeenschappen inde (talrijke)greppelswordengeconfronteerdmetverkorting vandewatervoerende periode. Een andere kwel-infiltratie-verhouding
zalook invloed hebbenopde samenstelling vanhetgrondwater. Om deze reden isook de samenstelling hiervan onderzocht.
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Voor hetoverige,ookvoor denamenvanverderemedewerkers
en adviseurs,wordt hier verwezen naar de inleiding op het
algemeenrapport.

H.MollerPiIlot
M.Th.Veerkamp
C.M.Visser
J.vanDiermen
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II

DOELSTELLINGEN
De doelstellingen van het gehele natuuronderzoek langs de
Zuid-Willemsvaart worden aangegeven in het algemeen rapport.
Het onderhavige afzonderlijke rapport over het Wijboschbroek
heeft een speciale functie. Het betreft hier allereerst een
kartering. Doel hiervan is,vast te stellen,waar in hetgebied waardevolle envoor hydrologische veranderingengevoelige levensgemeenschappen aanwezig zijn. Op de tweede plaats
gaathet er om, tevoorspellen, waar en inwelke mate veranderingen indeze levensgemeenschappen zullenoptreden,indien
het abiotischmilieu wordt gewijzigd ten gevolge van de verruiming vande Zuid-Willemsvaart.
Enkele onderdelen zoals de tabellen van de natuurwaarden in
hetgebied voor en nade ingreep zijn alleenopgenomen inhet
algemeen rapport.Met namevoor alle kwestiesbetreffende natuurwaardering moet naar het algemeen rapport worden verwezen.
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III

GLOBALEOPZETVAN HETONDERZOEK

III.A

Het onderzoekgebied
Hetonderzoek van het "Wijboschbroek" omvatte vrijwel hetgehele gebied ten zuiden van de Zuid-Willemsvaart vanaf de
Houterdse Dijk inhet westen tot de gemeentegrens Schijndel/
Veghel inhet oosten. In het zuiden werden als grens gekozen
de Baksdijk, Martemanshurk, Broekse Weg en Oude Dijk. De
grenzen zijn op de verschillende kaarten (zie bijlagen) nog
iets nauwkeuriger aangegeven. Cultuurland werd in beginsel
niet gekarteerd, zodat van de ruim 450 ha een totaal oppervlak van 338 haoverbleef.Voor vegetatie,macrofauna, amfibieën,en vogels bleek het begrip "cultuurland" niet gelijk,
zodat kleine verschillen in de grootte van het oppervlak
voorkomen.

III.B

Deonderzochte groepenvan organismen
Voor veldwerk + interpretatie en rapportage warenvoor devegetatie ruim 120 werkdagen beschikbaar, voor de fauna ruim
100 dagen. Bij het vogelonderzoek viel echter het veldwerk
buiten deze raming. Wat betreft de groepen van indicatororganismen werd dezelfde keuze gemaakt als voor het algemene
rapport.
De onderzoekmethoden worden behandeld bij de bespreking van
elke groep (zie hoofdstuk VII - X ) .Zij kunnen aldus worden
samengevat:
- hogere planten:gegevensverzamelen per perceel;tijdensen
nahetveldwerk werd een aangepaste indeling ontworpen;
- macrofauna van wateren: een groot aantal steekproeven,
voornamelijk in het vroege voorjaar,omdat het vooral temporaire wateren betreft (greppels);
- amfibieën:actiefopsporen vande paaiplaatsen;
- vogels:actief opsporen vande territoriavan allebroedende soorten.

III.C

De interpretatie
De te verwachten veranderingen onder invloed van de verbreding van de Zuid-Willemsvaart hangen merendeels direct samen
met peilwijzigingen. De benodigde basisgegevens betreffende
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verdrassing enverdroging werdengeleverd door district Zuidoost van de directie Waterhuishouding en Waterbeweging van
Rijkswaterstaat.
Het verrichten van grensverleggend onderzoek lag niet binnen
het bereik van de mogelijkheden. Maar ook om te kunnen toepassen wat momenteel van de relaties tussen levensgemeenschappen enhydrologie bekend is,moesten degegevens bewerkt
worden. Voor de vegetatie leken naast tijdstijghoogtelijnen
vooral overschrijdingsduurlijnen een belangrijk hulpmiddel.
Voor de aquatische fauna zijnwijzigingen vandewatervoerende periode hetmeest relevant. Naast deze puur hydrologische
informatie werd vooral aandacht besteed aan de samenstelling
vanhetgrondwater en teverwachten veranderingen daarin.Ten
slotte spelen allerlei indirecte factoren,zoals toename van
mineralisatie bij verdroging en biotoopverandering voor
vogels als gevolg van de verruiging van de vegetatie een
rol. Dit alles isuitgewerkt indehoofdstukken V t/m X.
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IV

HETLANDSCHAP
HetWijboschbroek,zoalsdat inditonderzoekwordtopgevat,
vormteenvrijuitgestrektcomplexvanbossenmet ingesloten
cultuurland indeoverigensvrijwelgeheelontgonnenlagedelen van de Meijerij van 's-Hertogenbosch. De Zuid-Willemsvaart,dieeenkunstmatigenoordelijkebegrenzingvormt,ligt
hieropdelinker flankvanhetAadal.Aandezuidzijdekomen
inhetcultuurlandnogverspreidebospercelenvoor.Opkorte
afstand ligthierdekilometerslangebebouwingvandedorpen
SchijndelenWijbosch.
Hetgebied isbijzonder vlak.Hetheltomlaag innoordwestelijkerichting:hetuiterstezuidoostenligtop ongeveer 8,5
m, het noordwesten op 6,5 m boven N.A.P.De afstand tussen
beideuiteindenbedraagtongeveer 5km.Ookindedirecteomgevingzijndehoogteverschillengering.
Aspectbepalendzijnopdemeesteplaatsendepopulierenbossen
inallerleistadiavanonderhoudenontwikkeling.Vaakishet
struikgewasonderdepopulierenzeerdicht,plaatselijkvindt
men eikenbos,griend envooral inhet zuidoosten ooknaaldhout.Boomweiden,graslandenenkeleakkersliggenmerendeels
verspreid,zodat eenzeer afwisselend geheel isontstaan.De
meeste bossen liggenop rabatten.Degreppelsvallen inhet
voorjaarofdezomerdroog.Hetzuidoostelijkdeelisinalle
opzichtenhetdroogst,maarookhiervindtmennatterepercelen.
De hoofdwegen en waterlopen zijngeheel recht.Debebouwing
isbeperkttotenkelewoningen langshetkanaaleneenvijftalboerderijen.
Deontginningsgeschiedenis isuitvoerigbeschrevenineenrecentrapportvanStaatsbosbeheer (Stooker,1984).Indevorigeeeuwbestond hetwestelijkdeelvanhetgebiedvooraluit
broekbosennatgrasland,datplaatselijk indetweedehelft
vandeeeuwmeerbebostwerd.Hetzuidoostelijkegedeeltewas
grotendeelseenvochtig heidegebied.Dehuidigebossendaterenvooreengrootdeeluitdeeerstehelftvandetwintigste
eeuw.Waarschijnlijk ishetgebied indevorigeeeuwdoorde
aanleg vande Zuid-Willemsvaart nattergeworden.Deovergang
vangraslandnaarpopulierencultuur kanmedehieropberusten,
maar iszekerookbeïnvloeddoordeprijzenvangrasenhout.

- W 15

V

DEABIOTISCHEUITGANGSSITUATIE

V.A

Geologie enbodem
^._De geologie
De geologie is uitvoerig beschreven in het rapport van de
RijksGeologische Dienst (1984).
Het Wijboschbroek is gelegen in de Centrale Slenk, een gebied,dat vanaf het Tertiair voortdurend isgedaald en opgevuldmetdoor rivieren enwind aangevoerd materiaal.De basis
van het watervoerend pakket wordt gevormd door kleilagen aan
de bovenzijde van de Formatie van Kedichem, afgezet aan het
eind van het Onder Pleistoceen. Debovenzijde hiervan ligt in
dit gebied ruim 60 cm onder het maaiveld. In het noordwestelijke deel van het Wijboschbroek vindt men + 15m onder het
maaiveld de Kleivan Rosmalen,die een scheidende laagvormt,
waardoor het watervoerend pakket uit tweedelen bestaat.
De bovenste lagen, behorende tot de Nuenen Groep, bestaan
vrijwel geheel uit fijnkorrelig zand met vaak dikke lagen
Brabantse leem.Deze Brabantse leem iseenvrij tot zeer zandige leem, die door lokale verplaatsing van smeltwater in
laagten inhet terrein isafgezet.Metname inhetmiddendeel
en zuidoostelijkdeelvan hetWijboschbroek isde leem binnen
4 m onder hetmaaiveld op diverse plaatsen meer dan 2mdik.
Op enkele plaatsen komen in de leem echter gaten voor van
tientallen meters doorsnede. Deze gaten zijn vrijwel zeker
ontstaandoor cryoturbate verschijnselen
Het eigenlijke Aadal ligt geheel buiten het Wijboschbroek.
Mede hierdoor komenveenlagen nabijhetoppervlak niet inhet
gebied voor.
2^_Debodem
De bodem van hetWijboschbroek wordt vrij uitvoerig besproken
in het beheersvisie-rapport van Staatsbosbeheer (Stooker,
1984).Uitde bodemkaart 1:10.000van Bles (1975)blijkt,dat
het bosgebied westelijk van De Steeg grotendeels bestaat uit
Leekeerdgrond (tLn 5 ) :zandige leem,beginnend opminder dan
40 cm diepte. Dit bodemtype komt aan de oostzijde van De
Steeg over een minder groot oppervlak voor met een uitloper
bijna totaande Lobbenhoef.
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Alle andere voorkomende bodemtypen wordengeclassificeerd als
zandbodems. Beekeerdgronden met zeer sterk lemig zand (tZg
37) nemen het grootste deel van het oppervlak in tussen De
Steeg en de Lobbenhoef en ook in het zuidelijk deel van het
gebied ten westen van De Steeg. De gronden oostelijk van de
Lobbenhoef/Dintherse Dijk zijn zandiger. In de lage delen
vanafde Lobbenhoef naar hetoosten vindtmen Beekeerdgronden
(tZg 3 5 ) ,die ietsminder lemig zijn dan de zojuist genoemde. De hogere delen worden hier in het algemeen gekenmerkt
door Veldpodzolgronden (Hn33enHn 35), waarvandelaatstgenoemde demeeste leem bevatten. Zeer venige gronden komen in
hetgebied nietvoor.
Een groot deel van het Wijboschbroek bestaat momenteel uit
bosoprabatten.Bijde aanleg hiervan isveel bodemmateriaal
vanuit de greppels boven op de rabatten gebracht. De kalkrijkdom van de bovengrond kan hierdoor van plaats tot plaats
verschillend zijn (zieBles, 1975).
De Leekeerdgrond (tLn 5),die zoals vermeld de meeste leem
bevat, heeft grondwatertrap III,de Beekeerdgronden (tZg 35
en 37) grondwatertrap V. Dit betekent, dat alle laaggelegen
gronden een gemiddelde hoogste waterstand hebben van minder
dan 40cmonder hetmaaiveld. Bijde Beekeerdgronden zakt het
water echter 'szomers totmeer dan 120 cm beneden maaiveld.
Deoverige gronden zijn iets hoger gelegen enook wat droger
(GtV*,plaatselijkV I ) .
V.B

Hydrologie
J_._IsohyjDsenbeelj3frJta_Ë.ij5.cJlgrondwater
Aande hand van waterstandsmetingen inpeilbuizen enop peilschalen voor open water zijn door Rijkswaterstaat district
Z.O.Arnhem isohypsenkaartengetekend van het freatisch grondwater inhetWijboschbroek.De isohypsen opdeze kaarten liggen globaal dwars op het kanaal. Het hoogteverschil van het
freatisch vlak in het gebied op de kaart bedraagt van oost
naar west,zowel in de zomer als in de winter,ongeveer een
meter. De grondwaterstroming zal daarom evenwijdig aan de
Zuid-Willemsvaart inde richting oost-west plaatsvinden.Verstoringen in dit patroon worden veroorzaakt door de ZuidWillemsvaartmet denaastliggende bermsloot en een aantalwaterlopen inhetgebied,met namedeBiezenloop,de Steegsche-
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loop en de Molenheidenseloop. Het blijkt namelijk, dat de
waterstand indezewaterlopenindezomer (zieisohypsenkaart
van 29-8-1983,bijlage 10)door stuwing hoger staatdanhet
freatischvlak indetussenliggende gebieden.Hierdoor vindt
infiltratie plaats vanuit de lopen het gebied in.Hetvaak
verontreinigde water zal vooral via de aanwezige sloten en
greppels het gebied indringen. Uit de isohypsenkaart van
27-1-1984 (bijlage 13) kan worden geconcludeerd dat in de
winter het omgekeerde plaatsvindt. De genoemde waterlopen
werkennujuistontwaterend.Hierbijvaltopdatookdebermslootvanhetkanaaleenontwaterende functieheeft.
2/_P£te_n_tiëleJ^wel
Vergelijkingtussenhetpeilvanhetfreatischgrondwatermet
hetpeilvanhetdiepegrondwatergeefteenindrukvandepotentiëlekwelinhetgebied.Inhoeverreeeneventuelepotentiële kwel zichwerkelijk zalmanifesteren hangtondermeer
afvandeaardendegelaagdheid vandebodem.Dikkepakkettenleembijvoorbeeld zullenbelemmerend werkenopdevertikaledoorlatendheid.
Bijlage 9 geeft de stijghoogte van meetpunt 45 GL 33 (zie
kaart,p. 8).
Hetbetreft hier eenlandbouwbuis (meetpunt freatischgrondwater) en filter 1 (26m-mv,meetpunt diep grondwater). In
het algemeen blijkt hetondiepe grondwater opditpunt iets
lager of gelijk te staan met de stijghoogte van het diepe
grondwater.Alleen indenazomer komtdestijghoogtevanhet
diepe grondwater soms hoger dan 50 cm t.o.v. het ondiepe
grondwater.Hetondiepegrondwater komtzeer zeldenmeerdan
10 cm boven de stijghoogte van het diepe grondwater
(14-4-1983 en 14-12-1983). Op basis van deze gegevens zijn
voor een aantal dagen in het jaar op kaart de potentiële
kwelgebieden aangegeven. Er zijn kaarten gemaakt voor
28-11-1983,28-12-1983en 27-1-1984 betreffendedewinterperiode en voor 29-8-1983 betreffende de nazomer (bijlagen
10-13).
Inhetgehelegebied treedtpotentiële kwelopmetuitzondering van de directe omgeving van de waterlopen en de zone
langs de Zuid-Willemsvaart. Dit wordt veroorzaakt door de
kunstmatigehogewaterstand indezelopen.
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De winterperiode levert een hiervan afwijkend beeld op,dat
bovendienpertijdstip (28-11,28-12of27-1)nogalverschillend is.Allereerst beperkt depotentiële kwel zichtothet
gebied ten westen van de Lobbenhoef/Dintersedijk. Maar ook
binnenditgebied zienweverschillendepatronenverschijnen
opdeverschillendedata.Op27-1 beslaathetkwelgebied een
groot oppervlak enop 28-11 beperkt hetgebied zich totde
loopjeswaarinindezetijddewaterstand zeerlaagis.
Nietalleenvoormeetpunt45GL33,maarvoorhetgeheleWijboschbroekgeldt inhetalgemeendatdestijghoogteverschillen tussen diep en ondiep grondwater in de winter kleiner
zijndanindenazomer,omdatdanveelgrondwaterviaverdampinguitdebodemverdwijnt.
Algemeenkunnenwestellendatindenazomerhetstijghoogteverschilvanhetondiepegrondwatermethetdiepegrondwater
het grootst is en over hetgrootste oppervlak aanwezig is.
Echterdoordelagegrondwaterstanden inditjaargetijdekomt
het kwelwater lang nietaltijd aandewortellaag tengoede.
Bijhogegrondwaterstanden,indewinter,ishetstijghoogteverschilveelkleinerenblijftditbeperkttothetwestelijk
deel van het Wijboschbroek. Zoals eerder is gememoreerd
speelt niet alleen het hoogteverschil tussen freatischvlak
enmaaiveld eenrolbijdevraagofhetkwelwater dewortellaag kanbereiken,maar ookde aard enopbouwvandebodem.
Deomstandigheden voor de bereikbaarheid van het grondwater
voordevegetatie zijn inhetwestenvoorwatbetreftdebodemstructuur minder gunstig (meer leem), maar voor watbetreftdestijghoogteverschillenendehoogtevanhetmaaiveld
gunstigerdaninhetoostenvanhetgebied.Ondanksdekleine
verschillen inpeilhoogte zijn dezeopditmoment kennelijk
noggrootgenoeg om invrijwel hetgehele Wijboschbroek het
waterhydrochemischeenkwelkarakter tegeven (ziep.24vv).
3^_G£Oridwate£peilJ_960^19£4_
Door hetmetenvandestijghoogtevanhet freatischgrondwaterinbuis45GL33overdejaren1960-1984isonderzochtof
eentrendmatigepeilveranderingvanhetondiepegrondwaterin
die periode iswaar tenemen.Inbijlage 14a en b zijnde
gemiddelden van de grondwaterstand voor respectievelijk de
maandenmaart,aprilendemaandenjuli,augustus,september
overdejaren 1960-1984weergegeven.
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Uit bijlage 14 kan worden gelezen dat de grondwaterstand in
de nazomer een veel grotere variatie vertoont dan in het
voorjaar.De relatief zeer hogegrondwaterstanden indenazomer vande jaren 1965,1966 en 1968 kunnendirect wordenverklaard uitde zeer hoge neerslag indie jaren.De lage waarde
in 1976 houdt verband met de extreem droge zomer van dat
jaar.
Afgezien van deze uitschieters lijkt zowel in het voorjaar,
als in het najaar geen duidelijke trend-matige wijziging in
de grondwaterstand te zijn opgetreden. Daarom is besloten
hiernaar geenverder onderzoek teverrichten.
4^._Tjö^s^i^gtoogte^ijnen_eniov^r^chir^jd^ingsdjau^lj^jneji
Bij het beschouwen van de vegetatiekaart (bijlage 1) zien we
duidelijk, dat van demeeste vegetatietypen en plantesoorten
de hoofdverspreiding beperkt blijft tot bepaalde delen van
hetWijboschbroek. Dezevegetatiepatronen lijkengoed tecorrelerenmet de bodem- en grondwatertrappenkaart 1:10.000 van
Bles (1975). Het lijkt dus waarschijnlijk, dat ook de tijdstijghoogtelijnen van de peilbuizen uit dit gebied voor de
verschillende gebiedsdelen verschillen. Daar we op zoek zijn
naar een relatievandehydrologiemetde seminatuurlijkelevensgemeenschappen zijn de gegevens van de peilbuizen die in
het cultuurland liggen weggelaten. Op deze plaatsen zien we
vaak afwijkingen in het normale patroon door kunstmatige beheersing van de waterstanden. Om dezelfde reden zijn buizen
langs waterlopen en dicht langsde Zuid-Willemsvaart indeze
paragraaf niet verwerkt. Ook buis 070-19 is niet bruikbaar
(hoewel speciaal op ons verzoek bijgeplaatst),daar degegevens van deze buis duiden op een niet goed functioneren.
Bijlage 15geeft een overzicht van de in deze paragraaf wel
bruikbare buizen.
Met behulp van de waarnemingen uit de peilbuizen zijn tijdstijghoogtelijnen getekend en vanuit deze grafieken zijn de
overschrijdingsduurlijnen geconstrueerd (voor de methode zie
Niemann, 1973; Remmers & Jansen, 1979; Jansen, 1981). De
tijdstijghoogtelijnen zijn gebruikt om met name de verschillen tussen de seizoenen aan te geven,terwijl deoverschrijdingsduurlijnen de frequentie van bepaalde waterstanden weergeven. De verschillende figuren worden in het hiernavolgende
behandeld.
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Tijdstijghoogtelijnen
De tijdstijghoogtelijnen (bijlagen 16,17,18)zijngetekend
tenopzichtevanhetmaaiveld,omdatjuistdeafstandvanhet
freatischgrondwater totdewortellaageenbelangrijkgegeven
is in verband met de beschikbaarheid van vocht voor de
plant.Daarhetmaaiveldvandeplekvanbuis063-15nietrepresentatief is voor zijn directe omgeving (hij ligt te
hoog),isdezemaaiveldhoogtemet20cmverminderd (navergelijkingmetdehoogtecijfers,(Cultuurtechn.Dienst,1975).
Bijde lijnen van buis 063-14, 063-15,063-18 (alle inhet
westdeelgelegen)en070-14zienwezeerhogegrondwaterstandenindewinterenhetvoorjaar,terwijlhetwater indenazomer niet zodiepwegzakt.Demeetpunten 070-18, 080-17 en
080-18,alleliggende inhetdeeltussenDeSteegendeLobbenhoef,hebbeninwinterenvoorjaarhogegrondwaterstanden,
maar hetwater kaner indenazomer diepwegzakken (in1983
tot 2,20 m beneden maaiveld). Het water in de peilbuizen
067-15 en 067-16 zaktook inde nazomer diepweg,maarbereikt inwinter envoorjaar nietzulkehogestanden.Ditkan
de invloed zijn van de bermsloot langs De Steeg en/of het
loopjeloodrechtdaarop.InhetdrogereoostdeelvanhetWijboschbroekligtjammergenoegmaaréénbruikbaarmeetpunt.
Hier zijndevoorjaarsstandenrelatief laagenindenazomer
zakt het water diep weg. Dit is in overeenstemming met de
grondwatertrappenvanditgebied nl.V*enVI (Bles,1975).
Overschrijdingsduurlijnen
Overdevormvandeoverschrijdingsduurlijnenkanhetvolgendewordenopgemerkt.
Bijafwezigheidvankwelzalde
grondwaterstandvolgenseensinusfunctie in de tijd verlopen. Omgezet tot duurlijn levert dit een S-vorm alshiernaast getekend op; dit is de
basisvorm.Dooreenzijdelingse
verschuiving kan een afgeleide
bolle dan wel holle duurlijnvorm ontstaan. Bij de bolle
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duurlijnvorm heefthetgrondwaterdeneiging langetijdhoge
standen te overschrijden, terwijl een holle vorm aangeeft,
dat het grondwater lange tijd op lagere niveaus vertoeft
(Remmers & Jansen, 1979). Ten opzichte van de eenparige
verandering in het grondwaterstandsverloop (dit isdelijn,
diede hoogstemet de laagste grondwaterstand verbindt,zie
figuur), duidt een bolle vorm op een extra aangevoerde
hoeveelheidwater (neerslagofkwel)eneenhollevormopeen
extra afgevoerde hoeveelheid water.Een aantalbuizen isin
1982, 1983 en 1984 (totaugustus)opgenomen,demeestevoor
dit doel bruikbare buizen echter van augustus 1983 tot
augustus 1984.Inbijlage 19 zijnvanbuis 063-14 en 063-15
deduurlijn van 1982envanaugustus 1983 totaugustus 1984
getekend. Als we de lijnen vergelijken ten opzichte van de
eenparige verandering in het grondwaterstandsverloop
(voorgesteld door de rechte lijn,diehetgemiddelde vande
drielaagstegrondwaterstandenmethetgemiddeldevandedrie
hoogste verbindt) zien we dat de basisvorm deze twee jaren
gelijk blijft en een bolle vorm heeft.Van alle bruikbare
peilbuizen zijnoverschrijdingsduurlijnen geconstrueerd voor
de periode augustus 1983- augustus 1984 (bijlage 19).Alle
lateneenoverwegend bollevorm zien,hetgeenop kwelduidt
ondanksderelatiefgeringestijghoogteverschillen.
j^._Het_ontwaJber^ngss_telselenhe_tbeheerdaa£van
HetWijboschbroek ligtgeheelbinnenhetstroomgebied vande
Aa.Hetgrootstedeelvanhetgebied watertafopdeBiezenloop, die juist ten westen van sluis nr. 3onder de ZuidWillemsvaartdoor naardeAastroomt.IndeBiezenloopmondt
eenaantalkleine totzeer kleineloopjesuit,diewaterafvoerenvanuithetWijboschbroekenhetaandezuidzijdedaaraan grenzende cultuurland.Een uitzondering vormt eengrote
waterloop,diedoor hetWaterschap (instrijd met stafkaart
45Duitg. 1978)alsSteegsche loopwordt aangeduid (ziede
kaart op pag. 8). Deze voert ook water af van de rioolwaterzuiveringsinstallatie teschijndel.
Hetgebied tenwestenvan De Steeg watert tendele afopde
bermsloot langs het kanaal.Ook hier is sprake van diverse
afzonderlijk lopende grote en kleinere loopjes.De vroegere
"Steegsche loop" doet geen dienst meer als hoofdwaterleiding. Opde bodem bevindt zich in deze loop nog een grote
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hoeveelheid oud rioolslib.Alsvervanging is ten zuidwesten
van het bosgebied de Molenheidese loop gegraven, die nog
steeds nu en dan effluent afvoert.Een aantal sloten inde
omgevingvandeBaksdijkwatertopdezeloopaf.
Dedetailontwateringvandepercelenberustopeenzeergroot
aantalgreppels,die alofniet uitkomen in een ringgreppel
rondom het perceel. Het stelsel is door vele particuliere
eigenaarsnietbijgehoudenofmet takkendichtgegooid.Grote
delenvanhetgebiedhebbenwellichtminderwateroverlastdan
vroegerdoorde "verbetering"vandeBiezenloopenSteegsche
loop.
Dehoofdwaterlopen werken inhetwinterhalfjaar sterkontwaterend,indezomerworden zegestuwd.Vanuitdezelopeninfiltreertdanwaterhetgebiedin.
6.._Dewatery£erendeJ^eriode^vande_greppels
Vrijwel allewateren inhetWijboschbroekvallen indezomer
gedurende korte of langere tijd droog. Enkele diepe poelen
houden altijdwater enhetzelfdegeldtvoordeBiezenloopen
de Steegscheloopendedaarmeedirect inverbinding staande
kleineloopjes.
Dewatervoerendeperiodevandegreppelsenondiepepoelenis
indemeestegevallengerelateerdaandegrondwaterstand.
Debodemweerstandvarieertpergreppelenhetkandaaromenige weken duren voordat een greppel geheel droogvalt,nadat
het grondwater onder het niveau van de bodem isweggezakt.
Aandehandvandebijlagen20-22zaleenenandernaderwordentoegelicht.
Inbijlage 20isdegetrokken lijndegrondwaterstand (incm
boven N.A.P.) bij peilbuis 63-14 gedurende het jaar 1983.
DezebuisbevindtzichdichtbijmonsterpuntW51,waarvande
bodem isingetekend indefiguur (560cm+N.A.P.).Deonderbroken lijngeeftdewaterstandvanhetoppervlaktewater van
W 51 indemaanden juni en juli 1983.De figuur geeft een
vrij sterke relatievandewaterstand vanhetoppervlaktewatermet die van het grondwater aan. Enige discrepantie kan
veroorzaaktworden,doordatdepeilbuisca.50mvanhetmonsterpuntW 51staatendoordatdewaterstanden indegreppel
slechtsop 5cm nauwkeurig en slechtseenmaal inde 9à14
dagen vastgesteld zijn. De figuur laat ook zien, dat het
momentvandroogvallenvandezegreppelcircaeenweeklater
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ligtdan hetmoment,waarophetgrondwater onder hetniveau
vandegreppelbodem zakt.Dezevertraging inhetdroogvallen
isbijmonsterpuntW 21minder daneenweek (bijlage 21)en
bijmonsterpuntW 139-1ca.tweeweken (bijlage 22).Hetbetrefthiersteedsgreppelszonderhorizontaleafstroming.
Inde figuren zietmen,dathetdroogvallenvandegreppels
nietdoorverdampingvanuithetopenwaterverklaard kanworden.Deverdamping bedroeg indedriedecadenvanjuni respectievelijk 47,45en40mm,terwijlbv.hetwater ingreppel
W 140tussen1junien 15juni 198340cm zakte,d.w.z.3cm
perdag (bijlage22).
Ook uit andere aanwijzingen blijkt, dat de greppels het
grondwaterniveau inhetalgemeengoedvolgen.Zostondenop1
december 1983de greppels vanW 170,W 140enW 22,dieop
dat moment nog boven het grondwaterniveau lagen,nog droog
ondanks een (lokale) regenval van 75mm inde voorafgaande
week.Dergelijke situatiesblijkennaregenval inhetzomerhalfjaar inhetgehelegebied regeltezijn,integenstelling
totdevastaangeredengeulen indebospaden,waar hetwater
kennelijk na regen niet de grond indringt.In hetvoorjaar
van 1984stonden zeerveelgreppelsdroog,ondanks eenvrij
grote regenval in januari en begin-februari. Dit komtgoed
overeenmetdevrij lagegrondwaterstanden enberust inhet
winterhalfjaarookzekernietopverdamping (vgl.par.V.D).
Hetbepalenvandebodemweerstandenvandegreppelswasgeen
haalbare zaak.Hetbeperkteaantalgegevensovergreppelpeilenmaakt het niet mogelijk het verband tussen grondwaterstand en watervoerende periode van de greppels anders dan
zeerglobaalaantegeven.
Samenvattend kan hetvolgende wordengezegd.Er zijn inhet
Wijboschbroek greppels,die alleen in natte winters onder
grondwaterniveau komen, terwijl andere vrij tot zeer diep
zijn ingegraven.Inhetalgemeen ligthetgrondwater inhet
midden enhetoostelijkgedeelte 'szomersveeldieperonder
hetmaaiveldenhiervindtmendanookrelatiefveelgreppels
met een kortewatervoerendeperiode.Debeschikbaregegevens
wijzenerop,dat,nadathetgrondwateronderdegreppelbodem
isgezakt,degreppelinééntottweewekendroogvalt,afhankelijkvandebodemweerstand.
Eén poel (W168) isgeheelonafhankelijkvandegrondwaterstand (amfibieënpaaiplaats10:bijlagen5en46).
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V.C

Hydrochemie
Algemeen
Bijoecologisch onderzoek naar relatiestussenlevensgemeenschappen en waterhuishouding is het belangrijk te weten of
deze levensgemeenschappen zijngelegen ineeninfiltratiegebieddanweleenkwelzone.Ditisnietalleenvanbelangvoor
de watervoorziening van de vegetatie,maar heeftookconsequentiesvoordechemische samenstelling vanhetgrondwater.
Bijgrondwaterdatlangeretijdindebodemverblijftzienwe
een stijging van het aandeel van calciumionen in de totale
kationensamenstellingenvanwaterstofbicarbonaatinhettotaalvandeanionen.OoknemendepHenhetelektrischgeleidingsvermogen (E.G.V.) toe.Hetpercentagenatrium-,kaliumen sulfaationen neemt dan juist af (Remmers en Jansen,
1980).Hetgrondwater ininfiltratiegebiedenen inkwelzones
iszeerconstantwatbetreftdeprocentuelesamenstellingder
ionen.Grondwater gelegen tussen deze uitersten varieertin
samenstelling:indewinterheefthetgrondwater indergelijkegebieden eenombrogeen karakter,terwijl inde zomerhet
karaktermeerlithogeenis.
Werkwijze
Over hetWijboschbroek iseenmeetnetaangebrachtmeteenzo
grootmogelijkespreidingoverhetgebied,waarbijzoveelmogelijk gebruik gemaakt moest worden van bestaande peilbuizen. Enkele buizen zijn medio 1983 voor dit doel bijgeplaatst.Delokatievandebuizen isaangegevenopkaartnr.
2 (p.8 ) .Tevensisop alle temonsterenpunten indecember
1983eenondiepebuis (filterongeveer 1m-m.v.)geplaatst.
Door het adviesbureau Moller Pillot zijn bovendien in diezelfdetijdopenkeleplaatsenwaar leemten inhetnetwaren
ondiepebuizenneergezet (M.P.2,3en 4).Dezelaatstebuizenstaanop eenmeter diepen zijnoverdehelelengtegeperforeerd.
Dewatermonsters zijngenomen inseptember 1983indebuizen
meteenmiddeldiepfilter (3tot 4m -m.v.) en infebruari
1984 in de buizen met een middeldiep filter (3 tot 4m m.v.)enmeteenondiepfilter (1m-m.v.).Opbeidedatais
eenmonster vanhetdiepegrondwater genomen (20m - m.v.).
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Voorafgaande aandebemonstering zijndebuizenleeggepompt.
Hetmonsterwordt zoonttrokkenaanvers toegestroomd water.
De verzamelde monsters zijn ter plaatse gefiltreerd. De
analyse isuitgevoerd door hetTechnischAdviesbureau vande
UnievanWaterschappenB.V.teDeventer.Devolgendefactoren
zijn volgens N.E.N, normen bepaald: pH, E.G.V., NH4,N03f
orthofosfaat,Cl-,K+,Na+,Ca2+,Mg2+,HCO3,SO4-enFe.
Eenoverzichtvandeanalyseresultaten isin tabelvormopgenomen (bijlage 24 en 27). De monsters zijn getypeerd met
Stiffdiagrammen (bijlage 25en 28).Hierbij wordt zowel het
percentagevanelkderbelangrijkekationen (Ca2+,K++Na+en
Mg2+) ten opzichte van het totaal aantal mili-equivalenten
kationenalshetpercentagevanelkderbelangrijksteanionen
(HCO3,SO4 enCl-)tenopzichtevanhettotaalaantalmiliequivalenten anionen weergegeven.Verder zijndemonstersin
een piperdiagram weergegeven (bijlage 26, 29 en 30).Ook
Piperdiagrammenberustenopweergavevandeaandelenderverschillende kationenenanionen.Dezeaandelenworden alseen
puntweergegeven,waardoorvisueeleenindrukontstaatvande
verwantschapvandeverschillendemonstersendeverwantschap
metreferentiepuntenalsbijvoorbeelddeZuid-Willemsvaarten
hetdiepegrondwater.
Resultatenvandehydrochemischebemonstering
September 1983,middeldiepgrondwater
De invloed van de Zuid-Willemsvaart is goed te zien inde
monsterpunten die binnen 100meter van de Zuid-Willemsvaart
liggen (bijlage 25).De monsters uit peilbuis 063-12 L en
090-17 L respectievelijk nr. 2 en 38 in het Piperdiagram
(bijlage 26),liggen zelfs binnen hetvariatiegebied vande
Zuid-Willemsvaart.Detweemonsterpuntenliggenoprespectievelijk 45en50meter vanhetkanaal.Zelfsoppunt070-13L
(20)dat90metervan het kanaal ligt isde invloed vanhet
kanaal terug tevinden inhogerechloridegehalten (chloride
neemt niet aan biochemische reacties deel en is daarom een
goed tracer ion).De buizen 063-13 L (4),063-15 L (6),
063-19L (8),063-20L (10),067-15L (16),067-17L (18'),
070-14L (22)en070-18L (28) (denummerstussenhakenachterdepeilbuisnummerszijndenummersgebruiktinhetpiperdiagram) vertonen alle het karakter van lithogeenwater.Ze
zijngekenmerkt door eenhoog calcium aandeel (meer dan70%
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vande totalekationensamenstelling)eneenhoogpercentage
waterstofbicarbonaat (meer dan 90%van de totale anionensamenstelling).Ookinhetpiperdiagramvallendezemonstersin
het gebied van secundair alkalienwater (bijlage 26, figuur
pag.26).
Demonsters uit de raaien tenoosten van raai 070vertonen
een afwijkend beeld,op de stiffdiagrammen is duidelijk te
ziendatde afwijkingdeanionensamenstellingbetreft,namelijkhogeregehaltensulfaatenchloride.Ookinabsolutezin
(bijlage 24) zijn chloride en sulfaat in deze monsters in
groterehoeveelheden aanwezig.Hetbicarbonaat gehalte isin
absolutezinooklager.DeoostelijkepunteninhetWijboschbroekbevattenweerhogegehaltencalcium zowel inprocentuelealsinabsolutezin.Depunten
090-13L (46)en090-19 L (40)scorenzelfserghoogrespectievelijk9
en 11mili-equivalentenperliter.
Alswedemonsterpuntenuithetoostelijke deel van het Wijboschbroek
met die uit het westelijke deel in
4< p r - Ï M C i f S<xUt>~
hetPiperdiagramvergelijken(bijla6 t-tC<~g te^p«*-»
ge 26)zienwedatzemeerverwantschapvertonenmetsecundairsaliënwater dandemonsters inhetwestelijkgebied.
1:secundairalkaliën,
2: primair alkaliën,
3: secundair saliën,
4:primairsaliën,
5:mengtypen.
Februari 1984,middeldiepenondiepgrondwater
Bijde bemonstering in februari zijnbehalvedemiddeldiepe
buizenmeteenfilter 3-4meter benedenhetmaaiveldookondiepebuizenmeteenfilteropeenmeterbenedenhetmaaiveld
bemonsterd. Door de neerslag en doordat er geen verdamping
optreedttredennuhogeregrondwaterstandenop.Juistditondiepegrondwater invergelijkingmethetmiddeldiepegrondwater kan iets zeggen of er heden tendagenog sprake isvan
kwelinditgebied,metanderewoordenoferaanvoervanmineralen vanuit het diepe grondwater isof dat er sprake is
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van een afvoer van mineralen vanuit het infiltratieprofiel
naar het grondwater. De resultaten zijn weergegeven in
Stiffdiagrammen (bijlage 28)en Piperdiagrammen (bijlage 29
en30).
De invloed van het kanaal isook nu weer duidelijk tezien
bijdemonsterpunten 063-12,067-12en090-17.Hetzeerhoge
natriumgehalte van buis 067-12 (12),waardoor dit op een
vreemde plaats inhet Piperdiagram komt te liggen, is niet
verklaarbaar.Demeestemonsters (middeldiep+ondiepgrondwater)inhetwestelijkedeelvanhetWijboschbroekgeveneen
kwelsituatie aan,beide filters hebben percentueel enabsoluut hoge gehalten aan calcium en waterstofbicarbonaat. De
ondiepe monsters hebben over het algemeen een iets hoger
chloride-ensulfaatgehalte.Ookdetotaleionenbelastingvan
deondiepemonsters is inhet algemeen hoger.InhetoostelijkedeelvanhetWijboschbroek zijnooknuweerhogeresulfaatgehalten gevonden dan in hetwestelijke deel.Dezeverhoogdesulfaatgehalten,zowelprocentueel alsabsoluut,zijn
vaak gecombineerd met een verlaagd bicarbonaatgehalte.Deze
afwijkingenzijninhetondiepegrondwater sterkerdaninhet
middeldiepegrondwater.
Enkele puntenwijken zeer sterk af.Dit zijn 080-15 Lb,met
een zeer hoge ionenbelasting en hoge chloride-,natrium- en
kaliumgehalten, dit kan het gevolg zijn van mest daar dit
puntinhetcultuurland ligt.080-17Lb,hiervindtondiepin
het profiel infiltratie plaats.Er zijn lagere calcium- en
bicarbonaatgehalten (zie ook punt 29 in het piperdiagram).
090-17 Lb, het Stiffdiagram geeft de karakteristiek van
regenwater,ookdepH4.7geeftdataan,ervindtdusookop
ditpuntondiepinfiltratieplaats (zieookPiperdiagrampunt
37).
De veranderingen in hetgrondwater inhet oostdeel vanhet
Wijboschbroek ten opzichte van het westdeel laten zichook
goed zichtbaar maken in een Piperdiagram (bijlage 29).De
monstersuithetoostdeelvan hetWijboschbroek uitgezonderd
080-13LenLb,waarsprakeisvaneenongestoordekwelsituatie,liggen hoog inhet secundaire alkaliene gebied,deondiepemonstershebbentendelekenmerkenvansalienwater.
Diepegrondwater,peilbuis067-19(X).
DeStiffdiagrammenvanhetdiepegrondwaterenzijnplaatsin
de Piperdiagrammen geven een duidelijk beeld van lithogeen
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water tezien.Hetcalciumgehaltevanditdiepemonster ligt
echter lagerdandatvanhetgrondwater op3tot4meterbenedenhetmaaiveld.Hetgeeneropwijstdathetdiepegrondwaterhiermindergerijptis.
De sulfaatgehalten in de februarimonsters liggen alle iets
hogerdandie inseptemberookvanhetdiepegrondwater.Dit
zalhetgevolgzijnvananalysefouten.
Besprekingvanderesultaten
Ondanks dat hetWijboschbroek ineen kwelgebied ligtstrekt
de invloed vande Zuid-Willemsvaart opde kwaliteit van het
grondwater zichnogover grote afstand uit.Totop 50meter
vanhetkanaalisdie invloed zelfszeergrootentotop100
meternogmerkbaaraandeverhoogdechloridegehalten.
De kwaliteitvanhetgrondwater zowelmiddeldiep alsondiep
inhetwestelijkedeelvanhetWijboschbroek (uitgezonderdde
zonelangshetkanaal)wijstgeheelop lithogeengrondwater,
namelijk zeer hogecalcium- enwaterstofbicarbonaatgehalten.
Hetondiepegrondwaterheefteenlichtverhoogdsulfaatgehalte. In het oostdeel van het Wijboschbroek zien we wat de
kationen betreft dat er nog steeds sprake isvan lithogeen
water.Ten aanzien van de anionen zien we op vele plaatsen
eensterkverhoogdsulfaatgehalte.Dewaterstofbicarbonaatgehaltenlijkenietsverlaagdtezijn,zeker indeindiepemonsters.Er isdusmenging opgetreden van kalkrijk grondwater
met ietsanders.Waarschijnlijk isdatdeSO^fgevormdwordt
tengevolgevanoxydatievangereduceerde S-verbindingen.Ook
dezuredepositie zaleenrolspelenendebemestingdoorde
landbouw,deverhoogdegehaltenaannitraat zijn zoookverklaarbaar.
Ontwatering,afname kwel,landbouw en zure depositiewerken
alle in dezelfde richting, leiden namelijk tot verzuring.
Alle genoemde factoren spelen een rol indit gebied,zeker
plaatselijk,inhoeverre deBiezenloopeenverdrogingseffeet
heeft gehad op het oostelijke deel van het Wijboschbroek,
waardoor de hogere sulfaatgehalten verklaard zouden kunnen
worden (zuredepositieenlandbouwspelenookinhetwestdeel
eenrol)blijfteenvraag.Eenanderemogelijkheid isdathet
sulfaatrijke water inhet westdeel oppervlakkiger afgevoerd
wordteninhetoostenviagroterediepten.
De hoge Cl - , SO42-e n NO3gehalten inhetgrondwater inhet
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Wijboschbroek zijn nu nog laag vergeleken bij vele andere
bossen inOost-Brabant (Oosterom en van Schijndel 1979). De
kwel en het hoge bufferend vermogen van deze bodems zullen
daar de oorzaak van zijn.Verlaging van het grondwater zal
echter hetverzuringsprocesvandebodemdatkennelijk alop
gangbeginttekomenversnellen.
V.D

De weersomstandigheden inOost-Brabant van oktober 1981 t/m
september 1984 (volgensmaandoverzichtenvanhetKNMI)
Detemperatuur
Dewintervan 1981-1982wasvrijstreng,dewinters1982-1983
en1983-1984zeerzacht.Hetvoorjaarwaskouderdannormaal,
met uitzondering van het voorjaar van 1982.De zomers van
1982en1983warenwarm,dievan1984koud.
Neerslagenverdamping

Demaandelijkse hoeveelheden neerslag teGemertwaren inde
onderzoekperiodealsvolgt (inmm):
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt
nov dec
1981
130
72 77
1982
62
13
64
20
44 130
20
59
25 110
72
88
1983
34
60
71 134
43
23
86
71
78
43
65
53
1984
66
27 112
43
30 130
97
40
67
gemiddeld
1951-'80 59 51 52 45
54
64 74 76 55
56 67
70
Hieruitzietmen,datrelatiefnatwaren:
dewinter 1981-1982
juni1982
dewinter 1982-1983
hetvoorjaarvan1983
enkeleperioden indewinter 1983-1984
Relatiefdroogwaren:alledriedezomers
enkeleperioden innajaarenwinter
1983-1984 (intabelmoeilijk tezien)
De Penman-verdamping inEindhovenwasmetname in 1982hoog,
zoalsblijktuithetvolgendeoverzicht:

- W 30

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
1981
31 14
1982
5 18 50 83 116 118 132 98 69 29 15 5
1983
15 19 46 73 86 134 148 109 65 37
7 6
1984
11 16 45 86 83 112 ?
97 46
gemiddeld
1951-'80 5 15 45 75 111 123 117 96 62 30
9 3
Het jaar 1982wordt vaak genoemd als "10% droog jaar".Dit
geldtnietvoorOost-Brabant.Metnamedeneerslag lag inDe
Bilt in de relevante periode (half april - half september)
veellagerdanhetgemiddelde.Ditneemtnietweg,datookin
hetWijboschbroek voorjaar en zomer van 1982droog genoemd
mogenworden.

3
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VI

TE VERWACHTEN WIJZIGINGEN ONDER INVLOED VAN DE KANAALVERRUIMING

VI.A

Hydrologischeveranderingen
J_._Djîte_verwachtenwij_zig_ingenvanhetf*e_atischvLak
Voordeverschillendepeilbuizen zijndoor District Zuidoost
van de directie Waterhuishouding en Waterbeweging van de
Rijkswaterstaat berekeningen gemaakt van de te verwachten
veranderingen van de stijghoogte van het freatischgrondwater. Dezeberekeningenzijnvoorhetjaar1982betrouwbaarder
dan voor 1983,omdat van 1983 niet alle benodigde gegevens
kondenworden verwerkt.Ter illustratie zijn enkele hiervan
getekendetijdstijghoogtelijnen alsbijlageopgenomen(bijlagen 31-36). Voor de lokatie van de betreffende buizen zie
kaart2voorinditrapport.
Gebaseerd op de toestand in januari 1982 en augustus 1982
zijndeteverwachtenveranderingenvanhetfreatischvlakin
kaartgebracht (bijlagen38-39).Menziet,datbijsluislokatie op km 109,2 de verdrassing zeer beperkt blijft en het
verdrogingsgebied zich uitstrekt over het gehele gebied ten
westenvan De Steeg.Wordt de sluisgebouwd op km 111,dan
blijftdeverdrogingbeperkttothetuiterstewestenenisde
verdrassingaanzienlijk.
TijdensoverlegmetWaterschapDeAaisgebleken,datdeaangegevenverdrassingwaarschijnlijknietzaloptreden.Erzullennamelijk (behoudensnader overleg)zodanigetegenmaatregelen worden genomen (brede bermsloot), dat voor land- en
bosbouwgeenschadedoorverdrassing kanoptreden.
Opdekaartenwordteenlijnvoor"dewinter"eneenvoor"de
zomer"aangegeven,inwerkelijkheid zijnhetechtermomentopnamen,berekend naar de toestand in januari resp. augustus
1982. Aan de tijdstijghoogtelijnen opde bijlagen 31-36kan
men zien,dat in een iets natter voorjaar als 1983deverschillen geringer zijn,terwijl na langdurige droogte (september 1982) de verschillen groter zijn. In 1982 was het
voorjaardroog (ziepag.29)enheeftdeberekendeverdroging
vaakdeaugustuswaardebenaderd (ziebv.bijlage33).
De kaarten vertonen enige tekortkomingen,die bijdeinterpretatievanbelang zijn.Allereerstisschaalvergroting toegepast door overnamevaneen kaart 1:50.000naar eenschaal
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1:10.000. Bovendien treedt door de bocht in het kanaal en
doordenabijheidvandesluiseenvertekeningopvandelijnen,zoalsdiedoordecomputerwordengeleverd.Eenenander
isoorzaakvanhetfeit,datdetijdstijghoogtelijnen inhet
westelijk deel vaak een groter verschil aangeven dan opde
kaartgetekendis.
Verder zijnallecomputerberekeningen gebaseerdopdesluislokatiesopkm109,5en111,0,terwijldewerkelijkelokaties
zijn:109,2en 111,2.Inheteerstegevalmoetdusdeverdroging groter, in het tweede geval geringer zijn en hetverschil ineffecttussenbeidelokaties isdusgroter danaangegeven.Met name is van belang,dat het verdrogingsgebied
bijlokatieopkm111,2duidelijkkleinerwordt.
Ten slotte is in 1984gebleken,dat de "Rosmalenklei" zich
onder het hele westelijke deel van het Wijboschbroek uitstrekt (RijksGeol.Dienst,1984: bijlage 83),ongeveer tot
aandeDintherseDijk (km108).Hetzouvoorditgebiednodig
zijnmeteenlagerekD-waarde terekenen,waarbijde invloed
van de peilveranderingen in het kanaal dichtbij het kanaal
groter,verdervanhetkanaalkleinerworden.
Allestesamenmoetgeconcludeerdworden,datmetnamedeeerstepaarhonderdmetervanafhetkanaaldewerkelijkeverdroging watgroter zal zijndanopde kaart aangegeven.Verder
blijkthetnuttig,naastde kaartende tijdstijghoogtelijnen
te raadplegen,dieminder tekortkomingen bevatten enbovendienheteffectvannatteendrogeperiodenzichtbaarmaken.
2. Vergelijking van de grondwaterstandsdaling van hetfre£tjLs£h_water_ejihete_ej^s_te_watervoerendj>akket
Sluislokatieopkm109,2(bijlage40)
Indezomer (augustus 1982)liggende (5,15en25cm)verdrogingslijnen van het diepe grondwater oostelijker dande (5,
15en25cm)verdrogingslijnenvanhetondiepegrondwater.In
dewinter ishetverschilinliggingvandelijnenmetgelijke grondwaterstandsdalingen van het diepe en ondiepe water
veel groter. De lijnen van het diepe water liggen steeds
(zuid-)oostelijker dandelijnenvanhetondiepewater.
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Sluislokatieopkm111 (bijlage41)
Inde zomer lopende lijnen van de grondwaterstandsdalingen
van hetdiepe enondiepe water vrijwelgelijk. Indewinter
looptalleendelijnvan5cmdalingvanhetdiepegrondwater
doordewestpuntvanhetWijboschbroek,de 5cm-lijnvanhet
freatischwaterligtwestelijkvanhetWijboschbroek.
We ziendusvooralbijsluislokatie 109,2eendalingvanhet
diepegrondwater,diesterker isdandedalingvanhetfreatisch water.Dit verschil indaling is inde winter groter
danindezomer.Buis45GL33geefteengemiddeldstijghoogteverschil tussendiepenondiepgrondwater vanhethydrologischzomerhalfjaarvan 25tot 30cm (1982,1983en 1984)en
inhethydrologischwinterhalfjaarvanongeveer 4cm.Hetgemiddeldeverschilinhethydrologischwinterhalfjaarvanbuis
067-19 (diep) t.o.v.buis 067-16 (ondiep) iszelfsnegatief
(-2 cm).
Op grond hiervan mogen we verwachten,dat het verschil in
drukhoogte tussendiepenondiepwater,dat indewinter al
zeer kleinwas,nog kleiner wordt en zelfshier endaarzal
omslaan,waardoor de kwel-intensiteit zalafnemenrespectievelijk zal omslaan in infiltratie, 'sZomers blijft er wel
eendrukverschilbestaan,maar hetgrondwater staatdandiep
onderhetmaaiveld.
3^Dewatejnroer^endeperiodevandegreppels
Verdrogingsgebieden
Wanneer sluisAop km 109,2gebouwd zouworden,zouerdoor
grondwaterstandsdaling tenwestenvanDeSteegeenverdroging
optreden,die inhetmeestwestelijkedeelvanhetWijboschbroekhetsterkstzouzijnendieafneemtmetdeafstandtot
deZuid-Willemsvaart (ziepar.VI.A 1enbijlage 38).Aande
hand van enkele voorbeelden kan de invloed hiervan op de
lengte van de watervoerende periode vaneen aantalgreppels
worden ingeschat. Hiertoe kiezen wij enige greppels zonder
horizontale afstroming inde omgeving van raai 063,waarvan
deN.A.P.-ligging vandebodem isingemeten.Steedszalworden gelet ophetmoment,waarophetgrondwaterniveau inhet
voorjaar zakt tot onder de bodem van de greppel. Zoals op
pag. 22 is uiteengezet, vallen vrijwel alle greppels dan

- W 34 -

binnen één tot twee weken droog. Na droogvallen wordt de
neerslag zeersneldoordedrogebodemopgenomen.Tengevolge
vande bodemweerstand treedtdusslechtseenrelatiefkleine
afwijkingopvanhetmomentvandroogvallenendezeafwijking
geldtzowelindeuitgangssituatiealsnapeilverlaging.
Eenextreemvoorbeeld isdenietvervanpeilbuis063-12(dus
dichtbijde Zuid-Willemsvaart)gelegengreppelW 6,waarvan
de bodem gelegen isop 587 cm + N.A.P.. Deze bodem lag in
1982ca.82dagenbovenhetgrondwaterpeil (ziebijlage31).
Bijdeteverwachtengrondwaterstandsdaling zoudezebodemin
hetgeheelnietmeergevoedwordendoorgrondwater.
Ietsverder vande Zuid-Willemsvaart,niet ver van peilbuis
063-13,ligtgreppelW 6,2meteenbodemop 574cm+N.A.P..
Bijdehier teverwachtengrondwaterstandsdaling zouhetmoment van droogvallen wellicht driemaanden vervroegd worden
(ziebijlage32).
Hetverschil tussenmaximum- enminimumgrondwaterstandgedurende eenjaar isopgrotere afstand vanhet kanaalgroter.
Dit istezienaangreppelW 51 (eenwatdieperegreppelnabijpeilbuis 063-14)meteen bodem op 560cm+N.A.P..Hier
zoude watervoerende periode in het voorjaar waarschijnlijk
ruimeenmaandwordenverkort (bijlage33).
Voordediversedelenvanhetgebied kanduseenglobaleinschatting wordengemaaktvande mogelijke verkorting van de
watervoerende periode.Tendelekanheteffectnog ietsgroterzijndoordeinpar.1genoemde foutenbronnen.Omdatverder van het kanaal de jaarlijkse amplitudo groter en de
grondwaterstandsdaling geringer is,neemt de invloed vande
peilverlaging in het kanaalopdewatervoerende periodevan
degreppelssnelaf.Het isjuistvoor de schade aandenatuuruittegaanvanhetdrogevoorjaar van 1982ennietvan
de gegevens over 1983 (zie bijlagen 34 en 35),omdat het
voortbestaanvandebetreffendesoortenenlevensgemeenschappeninsterkerematedoorongunstigedandoorgunstige jaren
bepaaldwordt.
Wordt sluis A gebouwd op km 111,2 dan verdrogen alleen de
meest westelijke percelen (vgl.bijlage 39).In dit gebied
zijn geen greppelbodems ingemeten,maar inprincipegebeurt
hetzelfde als hierboven beschreven, alleen over een veel
kleineroppervlak.
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Verdrassingsgebieden
TenoostenvanDeSteegzijngeengegevensover 1982beschikbaarvanpeilbuizendichtbijgreppelsmeteenbekendebodemhoogte.Greppels indebuurtvanbuis 080-18,dieevenalsde
opafstandgelegengreppelW 22eenbodemop682cm+N.A.P.
hebben,zouden inhetvoorjaar enkelewekenkorterbovenhet
freatisch vlak komen te liggen (bijlage 36). Naarmate de
gemiddelde grondwaterstandsdaling in het voorjaar per dag
groter is (bv. 1,4 cm per dag in 1983), is het effect van
verdrassinggeringer (ziebijlage21). Daaromzaldeverdrassing ingreppelW21voor 1982eennauwelijksmerkbaareffect
hebben.Bij sluislokatie 111 zalvooral een aantalgreppels
inhetwestelijkdeellanger (sommige zelfspermanent)water
voeren,waarondergreppelW6,2 (ziebijlage32)enW6(bijlage31).
Aangezien deverdrassing door tegenmaatregelengeheeloften
dele teniet gedaan zal worden, zal hieraan minder aandacht
wordenbesteed.
VI.B

Extraruimtebeslagvanhetkanaalenvanwegen
Voordeverbredingvanhetkanaalzalvanhethelegebiedeen
strook grond worden afgesneden. De breedte van deze strook
wordtopgrondvanvoorlopigeplannen terhoogtevandebosgebiedenwestelijkvanDeSteeggeraamdop28meter.Hierdoor
zou 4habosverloren gaan*.Oostelijk van De Steeg zalde
breedtevandezestrook inderegelongeveer 36meterbedragen,waardoor 5habosverlorengaan.Terhoogtevanhetcultuurlandishetruimtebeslagvaakietsmeer (variërendvan36
tot50m). Inbovengenoemdeoppervlakkenisdeverbredingvan
debermslootinbegrepen.

* Na het gereedkomen van hetmanuscript bleek,dat voor de
aanleg vaneen spuikanaal langsde sluiseen extra strook
grondvan25m nodig is.Ditbetekent,dat inhetuiterste
westen van het gebied (westelijk van de Liekendonksche
Steeg) een strook van 53 m in plaats van 28 m breedte
verlorenzalgaan.Ditbetreftongeveer2hanatuurgebied.
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De Heeswijkse Brug zal verdwijnen en worden vervangendoor
eenviaductterhoogtevankm109,5.Terplaatsevanhetviaduct gaat een stuk bosvan 0,5 ha verloren.Hetgevaarbestaat,datookeenstuk bos inde bochtvan De Steegenigszins wordt aangetast. Verder zal de verbeterde verbinding
vermoedelijk leiden tot aanpassing van De Steeg (zieonder
C).
VI.C

Indirecteveranderingen
Degeplandewijzigingenendedirectegevolgendaarvanroepen
reactiesopvande beheerdersvanwateren,bossen enwegen.
Dezevloeienmerendeelszóvanzelfsprekend uitdenieuwesituatievoort,dat zealseengevolg van de kanaalverruiming
moetenwordenbeschouwd.Eenvoorbeeld isdeonderBgenoemde
aanpassing van De Steeg,wanneer deze noord-zuid-verbinding
door het nieuweviaduct sneller wordtendaardoor meerverkeergaataantrekken.
In verdrogingsgebieden worden de percelen beter bereikbaar,
waareengrootdeelvandegrondeigenaarseconomischvoordeel
van kantrekken.Indewinter zalmeermestophetland(ook
inde bossen!)gereden worden.De teelt van populieren kan
ten dele plaats maken voor andere boomsoorten, waaronder
fijnspar. De functie van de greppels wordt geringer en ze
zullen daarom op veelmeer plaatsen wordendichtgegooidmet
takken.
Waarverdrassingoptreedt,ishetWaterschapvoornemensmaatregelen te nemen om land- en bosbouw geen schade te laten
lijden.Dithoudtopdeeersteplaatseenbredebermslootin,
die extra ruimtebeslag betekent (zie onder B),vooral bij
sluislokatie km 111,2.Ook zullende kleinerewaterlopen in
hetgebied intensieveronderhoudenworden,hetgeenaltijdtot
aantasting van natuurwaarden leidt (v.d. Straaten en v.
Meijenfeldt,1983).
Metaldezeveranderingenmoetrekeningwordengehouden,hoeweleendeelwellichtdooroverleg tevoorkomen is,medeomdatveelcultuurlandisaangewezenalsrelatienota-gebied.
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VII

DEVEGETATIE

VII.A Deonderzoekmethode
HetveldwerkinhetwestelijkenmiddendeelvanhetWijboschbroek isverricht inapril 1983.Hetoostelijk deel istoen
doorgelopen en bekeken op voorjaarssoorten en gekarteerd in
juni 1983.Injuli zijneenaantalpercelen,waarvoor hetin
april nog wat vroeg was,nagelopen.Grote veranderingen en
nieuwegroeiplaatsen,opgemerkt tijdens incidentele bezoeken
totjuli 1984,zijnindeverwerkingmeegenomen.
Hetwestelijkeenmiddengedeelte zijnnauwkeurigeronderzocht
danhetoostelijkedeel,zowelwegensdelokatievansluisA
als wegens de aard van de vegetaties. Aan de hand van een
aantal oriënterende bezoeken en de door Bruens e.a. (1974)
onderscheidenlokalegemeenschappen iseenvoorlopigelegenda
voor de vegetatiekaartopgesteld. Bovendien zijn althansin
het begin perceelsgewijs Tansley-opnamen gemaakt. De schaal
vandeveldkaartenwas1:5.000.Opdezekaartenwordenookde
groeiplaatsenvaneenaantalvantevorenvastgesteldesoorten
ingetekend.
De vegetatie-opnamen voor het definitief vaststellen vande
legenda zijngemaaktvan half-april tot half-juni 1984.Een
extraopnameinaprilwasnodigopdieplaatsenwaareenseizoensperiodiciteitaanwezig was.Deopnamen zijngemaaktmet
behulpvandeschaalvanBarkman,DoingenSegal (1964).
Verwerkingvandegegevens
Deuiteindelijkevegetatiekaartisopschaal1:10.000.Hetis
voornamelijkdesoortensamenstellingvandekruid-enmoslaag
(meestaldeenigespontanevegetatie)enhetwelofnietaanwezig zijnvan een struiklaag,die voor de indeling vande
typen van belang bleek. De boomsoort is los van de typen
apart vermeld. Bijde naamgeving en de indeling is zoveel
mogelijkBruense.a. (1974)gevolgd.Eenaantalvanhuntypen
bijvoorbeeldderivaatgemeenschapCalamagrostis£Alno-PadionJ
enderivaatgemeenschapPhalarisarundinacea fAlno-PadionJ
bleek bijons niet scheidbaar (Rubuscaesius komt in beide
typen voor),terwijl we speciaal inde natte hoek behoefte
haddenaanméértypen.
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Naastdevegetatiekaart (bijlage 1)iseenverspreidingskaart
(1:10.000)gemaaktvaneenaantalbijzonderesoorten(bijlage
3) en een verspreidingskaart van Anemone nemorosa (Bosanemoon)en Primula elatior (Slanke sleutelbloem),eveneens op
schaal1:10.000(bijlage2).
Dejpmejrç^atuurvandehogereplanten isvolgensde 20edruk
van de Flora van Nederland (Heukels & v.d. Meijden, 1983),
van de mossen volgens de Beknopte flora van de Nederlandse
Blad-enLevermossen (Margadant&During,1982).
VII.B Beschrijvingvandevegetatietypen
(ziedevegetatiekaart,bijlage1)
type1 VerbondQuercionrobori-petraeae
In deze bossen,die voornamelijk in het oostdeel van het
Wijboschbroekliggen,domineren indeboomlaagQuercusrobur,
Quercusrubraen/ofPinussylvestrisenLarix.Destruiklaag,
voorzover aanwezig,isopenenbestaatvoornamelijkuitBetuiapendula,Frangula alnus,Quercus robur en Sorbusaucuparia.De kruidlaag onderscheidt zichvandievanalleandere
bostypendoordeaanwezigheidvanMoliniacaerulea,Anthoxanthum odoratum, Agrostis capillaris en hoge abundanties van
Holcus mollis, Dryopteris carthusiana en Dryopteris dilatata.Hier endaar komt zelfsDeschampsia flexuosavoor.De
moslaagonderscheidtzichvandievandeanderetypendoorde
aanwezigheid vanHypnumcupressiforme var.ericetorum,Isopterygium elegans en Polytrichum formosum.verder komt veel
Mnium hornum enDicranella heteromallavoor (greppelranden).
Echte ruigtkruiden en soorten uit de Artemisietea zijnhier
nauwelijks aanwezig.Wel issomseenverruigingteziendoor
Rubus-soorten.
In het westdeel van het Wijboschbroek liggen een paar
percelenvandit typeeikenbosmet eikenhakhout eronder.In
het middendeel ligt een perceel met massaal Pteridium
aquilinum,dieverdernergensinhetgebiedvoorkomt.
PlantensociologischbehoorthettypetothetverbondQuercion
robori-petraeae,al zijn er hier en daar nog wel wat AlnoPadion-elementenaanwezig.
Sommige percelen naaldhout zijn zódichtbeplant endonker,
dat zich geen kruidenlaag heeft ontwikkeld. Deze percelen
zijn op de vegetatiekaart blank gebleven (dusniet bijeen
typeingedeeld).
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type2 DerivaatgemeenschapHolcusmollis £Alno-Padion}
Dittypestaatquavegetatietussentype1en9.Hetzijnpopulierenbossenmet recentgekapte struiklaag,waardoor nogal
wat storing isopgetreden.Er komen zowelvochtminnende als
"droge"soortenvoor.Hetaandeelvandegrassenisopvallend
groot:Calamagrostiscanescens,Holcusmollis,Holcuslanatus
en Deschampsia cespitosa. Er zijn veel varens aanwezig
(Dryopterisdilatata,D.carthusiana enAthyriumfilix-femina)enookJuncusconglomeratuskomtveelvoor.
HetaandeelvandesoortenuitdeArtemisieteaisklein.
Het komt het meest overeen met wat Bruens e.a. (1974) het
dg.Holcusmollis[Alno-Padion]]noemen.
type3 BasisgemeenschapvanhetNardo-Calunetea
Het laatste restant van een hier oorspronkelijk aanwezige
heidevegetatie.Wevindendittypenogopeentweetalplaatsen:opeenplaatswaar Picea abies isaangeplant enopeen
plaats van jonge gemengde aanplant van naald- en loofhout.
Kenmerkende soorten uit de kruidlaag zin:Callunavulgaris,
Carex pilulifera,Potentilla erecta,Luzulamultiflora ssp.
multifloraenHypnumcupressiforme.Dezevegetaties zijnondertebrengenindeklassederNardo-Callunetea.
type4 BasisgemeenschapAnemonenemorosafcircaeo-Alnionj
Dit zijndewatdrogereAlno-Padion-bossenmetpopuliereninplant en vaak verspreid wat Quercus robur in de boomlaag.
Meestal is de struiklaag lang geleden teruggezet,waardoor
deze oudere Alno-Padion-bossen weinig gestoord zijn. De
struiklaagbestaatnaastAlnusglutinosaenPrunuspadusvaak
uitveel Corylusavellana enhier endaar Fraxinusexcelsior. Anemone nemorosa isdominant inde kruidlaag.Dekruidlaagisopen.KenmerkendesoortenzijnverderParisquadrifolia,Primulaelatior,Moehringiatrinervis,Polygonatum multiflorum,DeschampsiacespitosaenMaianthemumbifolium(kensoort van het Quercion robori-petraeae).Natte ruigtsoorten
en soorten uitde klasseder Artemisietea komen hier weinig
voor.indegreppelsbinnendepercelen kanwelvochtminnende vegetatie voorkomen. Demoslaag is binnen dit type goed
ontwikkeld;debelangrijkste soorten zijnhier:Atrichumun-
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dulatum,Plagiotheciumdenticulatum,P.sylvaticum,Fissidens
taxifolius,Mniumhornum (weinig),Rhizomniumpseudopunctatum
enPlagiomniumundulatum.
Alsde struiklaag niet lang geleden isafgezet/ isde kruidenlaag productiever en ruiger door een toename van Rubus,
meestalR.caesius.OokDeschampsiacespitosakomtdaninhogere bedekking voor. Vegetaties zijn echter alleen tot dit
type gerekend, als Anemone nemorosa op zijnminst abundant
blijft.
De twee typen diemet type 4erg verwant zijn (ookruimtelijk)zijntype5en6.Alledriedezetypenvindenwevoornamelijk inhetgedeeltetussenDeSteegendeLobbenhoef.In
het deel ten westen van De Steeg treffen we het zeer verspreidopslechtsenkeleplaatsenaan.
Voordeverantwoordingvandeplantensociologischeplaatsvan
dittypezieondertype5.
type 5

Basisgemeenschap Anemone nemorosa [Circaeo-Alnion1
var.Lamiumgaleobdolon

Depercelen zijnlangsderandenvaakwatdieperbegreppeld.
Langsdezegreppelsenvaakopdedwarsrabattenvandepercelenvinden we een soortenrijkere kruidenvegetatie.Het zijn
dezekruidenrijkerebosvegetatiesdiewetottype 5rekenen.
Ze zijn vaak lijnvormig.Wevinden erveel Primulaelatior,
Ranunculus auricomus en Phyteuma nigrum. Ook langs enkele
bospadenvindenwezulkesoortenrijkerekruidenvegetatiesmet
PhyteumanigrumenLamiumgaleobdolonssp.galeobdolon enop
éénplekeenuitgebreidegroeiplaatsvanGeumrivale.Inhet
gedeelte van het Wijboschbroek tussen de Lobbenhoef en de
Broekkantse Dijk vinden we inhetvoorjaar langsgraslanden
(bolle ligging!) en grienden zeer bloemrijke randjes met
Ranunculus auricomus, Anemone nemorosa en Primula elatior.
Ookdezerandjeshebbenwetotdittypegerekend.
Zoweltype4alstype5wordendoorNooren&Schouten (1972)
qua beschrijving ondergebracht bij het consortium Corylus
avellana en Anemone nemorosa. (Hun kartering geeft op de
plaatsvan type 4 en 5een Macrophorbio-Alnetum aan.) Door
Bruense.a. (1974)wordentype4en5alsrespectievelijkbg
Anemone nemorosa I"Circaeo-Alnionj en bg Anemone nemorosa
£Circaeo-Alnionl var. Lamium galeobdolon beschreven.Dit
laatste vegetatietype staat synoecologisch het dichtst bij
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hetPruno-FraxinetumendeopéénplaatsaanwezigeGeumrivaleiszelfseenkensoortvandezeassociatie.
type 6 Basisgemeenschap Deschampsia cespitosa
Alnion]

[circaeo-

Ditiseenarmevormvantype4,negatiefgekenmerktdoorhet
ontbrekenvan Anemone nemorosa.De kruidlaag is zeer spaarzaamontwikkeld,hetisvooralDeschampsiacespitosadiehier
voorkomt.Het zijnoudere Alno-padio-bossenmet een struiklaag die lang geleden isafgezet,metveelCorylusavellana
diezeerdichtis.EenpaarpercelenvlakbijhetkanaalenDe
Steeg zijn ook tot dit type gerekend,hoewel de struiklaag
recent was afgezet,waardoor de kruidlaag wat productiever
was,metdominantDeschampsiacespitosaenRubuscaesius.
type7 DerivaatgemeenschapFilipendulaulmaria,Anemone
nemorosa
[Circaeo-Alnion] met greppelvegetaties
verwantmetCaricielongatae-Alnetum.
Dit type,behorend tothetAlno-Padion (zelfstothetonderverbond Circaeo-Alnion),vertegenwoordigt een vochtig niet
ruigtypemetAnemonenemorosa,Filipendulaulmaria,Cardamine pratensis, Ranunculus ficaria, Athyrium filix-femina,
PrimulaelatiorenCardamineflexuosa.Dezesoortenvindtmen
op de rabatten, de eerstgenoemde vier soorten zelfs
abundant. Soorten uit de klasse der Artemisietea zijn wel
aanwezig,doch nooit abundant. Kenmerkend voor dit type is
het voorkomen van de vele bossoorten gecombineerd met
vochtminnende soorten. Als de struiklaag recent is afgezet
gaat Calamagrostis canescens en/of phalaris arundinacea een
grotererolspelen.Deproductiviteitvandekruidlaag isdan
opeensveelgroter.
DegreppelsmetdesoortenCarexelongata,Carexelata,Iris
pseudacorus,Cardamine pratensis,Solanumdulcamara,Lycopus
europaeus, Ribes nigrum, Carex remota, Lythrum salicaria,
CalliergonellacuspidataenValeriana officinalisvormeneen
overgang van het Circaeo-Alnion naar het Carici elongataeAlnetum.
De moslaag is zeker in de oudere,weinig gestoorde bossen
goedontwikkeld.Veelvoorkomendesoortenzijn:Brachythecium
rutabulum, Eurhynchium praelongum, Rhizomnium undulatum,
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Plagiomnium denticulatum, Atrichum undulatum en langs de
greppelsCalliergonellacuspidata.
Dit type isnietonder tebrengen inde indelingvanBruens
e.a. (1974).Denaamisorigineel.
type 8, 9 en 10 Derivaatgemeenschap phalaris arundinacea
ÎAlno-Padion)
Bijdezetypenzijndebossenondergebracht,waarhetaandeel
van de bossoorten in de kruidlaag gering is en de natte
ruigtsoorten domineren, vooral Calamagrostis canescens en
Phalaris arundinacea. Verder komen regelmatig voor: Lysimachia vulgaris, Cirsium palustre, Angelica sylvestris,
Phragmites australis, Eupatorium cannabinum en Hypericum
tetrapterum.ErkomtveelRubuscaesiusvoor.Dekruidlaagis
vaak zódicht,datdemoslaag opde rabatten slechtontwikkeldis:hoogstenswatBrachythecium rutabulumenEurhynchium
praelongumenE.striatum.Opdegreppelranden isdemosvegetatiewélgoed ontwikkeld enquasoortensamenstelling gelijk
aandemosvegetatievantype7.Alsdegreppelsnietdichtgegooid zijn met takken kunnen in het westdeel van hetWijboschbroek vegetaties ontwikkeld zijn zoals beschreven bij
type7.Voordezepercelengebruikenwetype8.
Bij recent kappen van bomen én struiken, hetgeen met nogal
watstoringgepaardgaat (meerdanvroegertoenmenditvooralbijvorstdeed)komensoortenalsCirsiumpalustre,Juncus
effusus,Phalarisarundinacea,DeschampsiacespitosaenRubus
nogalmassaalvoor.Ditisaangegevenalstype10.
HetaandeelvansoortenuitdeklassederArtemisietea isbij
deze typen hoog.Gaan zijechter domineren,dan wordt deze
vegetatieaangegevenalsmengtype9/12.
InhetdeelvanhetWijboschbroektussendeLobbenhoefende
Broekkantse Dijkvindenweeenvergelijkbarekruidlaagonder
populierenbos en/of wilggriend die alleen afwijkt door een
abundant voorkomen van Holcus lanatus.Ook inhetoostdeel
vanhetWijboschbroek liggenwatvochtigepercelenmetpopulierenaanplant met een struiklaag van Alnus glutinosa en
Salixspec,dieregelmatiggekaptwordt.Dekruidlaag ishier
dichten soortenarmer danhet zelfde type inhetwesten.Er
zijnnagenoeggeenbossoortenaanwezig.
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type 11 Derivaatgemeenschap Aegopodium podagraria/ Urtica
dioica \Alno-Padionj
Een populierenaanplant met een struiklaag. In de kruidlaag
dominerendesoortenuitdeklasseder Artemisietea,maarer
zijn ook nog bossoorten aanwezig als Stachys sylvatica en
Ranunculusficaria.vochtminnendesoortenzijnnagenoegafwezig.
type12BasisgemeenschapUrticadioica [Artemisieteal
Populierenaanplant zonder struiklaag. De kruidlaag bestaat
voornamelijk uit Artemisietea-soorten. De begreppeling is
vaak afwezig. Bij een dichte begreppeling met een aparte
vochtminnendevegetatie isditaangegevenalsmengtype9/12.
IndittypekomtafentoeCirsiumoleraceumvoor.
VII.C Relatiesmetde abiotische factoren;teverwachtenwijzigingen
J_._De^bodem
DoorStiBoKa (Bles,1975)iseenbodem-engrondwatertrappenkaartvervaardigd (schaal 1:10.000)inverband met de ruilverkavelingSt.Oedenrode.
Aan de hand van de vegetatiekaart (bijlage 1) is hetWijboschbroekduidelijk indriestukkenteverdelen:
- eenwestelijkdeeltotDeSteegmeteengrootoppervlakaan
natteAlno-Padion-bossenmetveelruigt;
- eenmiddendeelvanDeSteeg totdeLobbenhoefmeteendrogertypeAlno-Padion-bossen;
- eenoostelijkdeelmetdrogeeiken-ennaaldbossenenpopulierenbossenmeteenvochtminnende ondergroei (echter drogerdaninhetwestdeel).
OokdebodemkaartondersteunteengrensopdehoogteLobbenhoef/DintherseDijk.
Het westdeel. Het grootste oppervlak wordt ingenomen door
bodemtype tLn 5 (Leekeerdgrond)op Gt III.Hierop staan de
natteAlno-Padion-bossenmetvegetatietypen 1, 8,9en10.De
bodemtypentZg 35entZg37 (Beekeerdgronden)opGtVliggen
langsderandvanhetgebiedenalseilandjesintypetLn5;
hieropliggenbehalvenatteAlno-Padion-bossenookdedrogere
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typen (bv.2en4)endegraslanden.Tweekleineoppervlakten
metgrondwatertrapv* komenovereenmetdedroge eikenbossen
uithetverbondQuercionrobori-petraeae (type1).
Hetmiddendeel.Hier wordt het grootste oppervlak ingenomen
door bodemtypetZg37 (Beekeerdgrond)opGtV,hetgeenovereenkomt met de vegetatietypen uit de drogere Alno-Padionbossen (type 4, 5en 6) inclusief de graslanden.Bodemtype
tLn 5 (Leekeerdgrond) correspondeert weer voor het grootste
deelmetdevegetatietypen 7en9. Binnen hetgebied liggen
enkele hogere ruggetjes met bodemtype cHn 35 (sterk lemige
Laarpodzolgrond)opGtV*;ditzijnvaakdepercelen,waarop
nogalwateikstaat.
Hetoostdeel.Ook hier liggenBeekeerdgronden opGtV,maar
hetbetreftweleenminder lemigtype (tZg35).Hieropstaan
de populierenbossen met vochtminnende soorten in deondergroei (type 2en 9).De naald- en eikenbossen liggen opde
Veldpodzolen (Hn33enHn 35)opGtV*.Zijzijnhogergelegendandeaangrenzendegronden,waardoor er een natuurlijke
ontwatering plaatsvindt. De Gooreerdgronden (tZn 33 en tZn
35)liggenófnetbuitenhetgekarteerdegebiedóf,alszein
hetgebiedliggen,onderakkersofgrasland.
^._Hyjäroj^og_ie_:_ov_e£^S£h^i^d^ng_sd_u^r^i^nen
In bijlage 42 zijn vanalle bruikbare peilbuizen duurlijnen
overdeperiodeaugustus 1983-augustus 1984inééngrafiek
gezet. De overschrijdingsduurlijnen van de punten 063-14,
063-15,063-18en070-14vertegenwoordigeneengebiedvanhet
Wijboschbroekmetoverwegendnattevegetatietypenalstype7:
dg.Filipendulaulmaria,Anemonenemorosa fcircaeo-Alnion],
type 8:dg.Phalaris arundinacea [Alno-PadionJ beidemet
greppelvegetaties verwant met Carici-elongatae-Alnetum en
type9:dg.Phalaris arundinacea fAlno-Padionl .Dezevier
duurlijnen beschouwen we als een bundel (A).De lijnen van
meetpunt 070-18, 080-17, 080-18, 067-15 en 067-16 betreffen
puntenuithetmiddengebied vanhetWijboschbroek waaroverwegend vegetaties liggen van het type 4: Anemone nemorosa
[circaeo-Alnion) , het type 5: bg. Anemone nemorosa
fcircaeo-Alnion] var. Lamiurngaleobdolon en type 6: bg.
Deschampsia cespitosa fcircaeo-Alnion] . Deze duurlijnen
beschouwenwe alsdeanderebundel (B).Depunten 067-15en
067-16nemeneenuitzonderingspositie in.Zeliggen langsDe
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Steeg, een gebied waar zowel natte als droge vegetaties
voorkomen.Bovendienkunnendeduurlijnenbeïnvloed zijndoor
de sloot langs De Steeg.Ten slotte iserook eenduurlijn
uithetrelatiefdroogsteoostelijkedeel,punt090-20,inde
figuur ingetekend.
Het aantal duurlijnen per lijnenbundel is te gering om op
statistischverantwoordewijzetetoetsenofereenverschil
tussende lijnenbundelsAenBbestaat.De nuvolgendeconclusieskunnendaaromnietandersdanglobaalzijn.Hetverschil tussende lijnenbundel Aen-bundelBvoor dediepere
grondwaterstanden (langeoverschrijdingsduur)lijktgroterte
zijndanvoordeondiepewaterstanden (korteoverschrijdingsduur).Deoverschrijdingsduurlijn van punt 090-20 komtvoor
de langeoverschrijdingsduur (diepegrondwaterstanden)overeenmetbundelB,maar lijktvoor de hoge grondwaterstanden
beduidendlagerdanbundelB.
Ondanksdegrotereverschillen tussenbeidebundelsinoverschrijdingsduur bij de diepere grondwaterstanden lijken de
aanwezige kleinereverschillen inoverschrijdingsduur vande
hogere grondwaterstanden oecologisch van meer belang. Deze
verschillen lijken nuwelaanwezig,maarommeerbetrouwbare
uitspraken te doen over hydrologische karakteristieken van
bepaaldegroepenvegetatietypen zijndebeschikbaregegevens
kwantitatiefonvoldoende,maarookdeliggingvandemeetpunten-vaaklangsrandenvanpercelen,langswegenenslotenisverrevanoptimaal.
^._H^drochemie
Hoewel er verschillen zijnaangetoond indehydrochemietussenhetwestdeel,hetoostdeelendekanaalzone zijndeverschillen klein (pag.25vv).Verder lopendeverschillen in
de hydrochemie parallel met hydrologische en bodemkundige
verschillen (uitgezonderd de zone langs het kanaal). De
invloedvandehydrochemischeverschillenopdevegetatie is
daaromnietduidelijk.
Na de waterstandsdaling zal het diepe grondwater op veel
plaatsenmeer dalendanhet freatisch grondwater,vooral in
de winter. Dit heeft totgevolg dat de kwelintensiteit afneemtenzelfsininfiltratiekanomslaan (pag.32-33).Hierdoor zalhetgebiedverzuren,eenprocesdathierendaaral
opgang isgekomen,zoalsuithethydrochemischonderzoek is
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gebleken. Omdat geen duidelijke relatie gelegd kan worden
tussende huidige vegetatieverschillen ende huidige hydrochemischeverschillen,kanaandehandvanhetmateriaalweinig gezegd worden over de verandering van de vegetatie na
vermindering van kwel. Toch zijn er invloeden op bepaalde
soortendiebijdebeoordeling zijnmeegenomen.DeaanwezigheidvaneenkalkminnendesoortalsPrimulaelatior zalverminderen. Hottonia palustris, die zich massaal in diepere
slootjes bevindt waar zichveel kwelwater verzamelt,zalin
zijnbestaansmogelijkhedenbeperktworden,verder zullenvolgensReijnene.a. (1981)debijzonderesoorten(=onderstreeptesoortenuitdelijstvanLondo)achteruitgaan.
4. Bepaling van de effectenvan teverwachtenhydrologische
veranderingen
Voor hetbepalenvandeachteruitgang vandevegetatiesdoor
waterstandsverlaging ismet een enkele wijziging demethode
Reijnen (1981)gebruikt (ziebijlage43).Degrondwatertrappenvanhetgebied zijnbepaaldm.b.v.degrondwatertrappenkaart van de StiBoKa (Bles, 1975). Deze grondwatertrappen
zijn weer omgezet in G(gemiddelde)V(voorjaars)G(grondwaterstanden),zieDidden (1982).Bijhetvaststellenvandeverdroging bijdetweesluislokaties isuitgegaanvande"spinneweb"kaarten van R.W.S. (bijlagen 38,39).Omdeverdroging
inhetvoorjaar temeten isgemiddeld tussendedaling inde
winter (januari) ende zomer (augustus).Gebleken isdatde
grondwaterstandsdaling aangegeveninde"spinneweb"kaartenop
veelplaatsen eengunstiger beeldgeeftdandevoorspellende
tijdstijghoogtelijnen vande inhetgebied liggendepeilbuizen.Dezelaatsteechtergevendemeestbetrouwbarevoorspellingen. Inde omgeving van zulke peilbuizen isdan ook een
correctieopde teverwachtengrondwaterstandsverlaging toegepast.
Daar het Wijboschbroek een potentieel kwelgebied is,geldt
bijelkewaterstandsdaling datdekwelofde invloedvanhet
kwelwater t.o.v. de neerslag afneemt. Dit betekent dat de
bijzonderesoorten (deonderstreeptesoortenuitdelijstvan
Londo)achteruitzullengaan.DitzijnvoorhetWijboschbroek
de soorten: Carex elongata, C. remota, Circium oleraceum,
Equisetumhyemale, Glyceriaplicatasubsp.declinata,Lamium
galeobdolon, Listera ovata, Primula elatior, Ranunculus
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auricomus, Sanguisocba officinalis (volgens literatuuropgaven)Geumrivale,Parisquadrifoliaenphyteumanigrum.Deze
laatstedriesoortenzijndooronsalleenwaargenomen inhet
middenenoostelijkenietverdrogendedeelvanhetWijboschbroek.
Zoals reeds inde algemene inleiding isopgemerkt kunnenwe
de uitwerking van het mineralisatie effect bij grondwaterstandsdalingvanReijnene.a. (1981)voorditgebiednietgebruiken,daar we hier niet temaken hebben met voedselarme
omstandigheden.Een factor die hier zeker een rol speeltis
het feit dat de mineralisatie die normaliter door de hoge
grondwaterstanden pas laat op gang komt nuvroeger begint.
Voor devegetatie wildit zeggendatde voorjaarsflora,die
zokenmerkendvoorditgebied isenzorijkvertegenwoordigd,
in gevaar komt, doordat de ruigtesoorten (zowel droge als
natte),eenkenmerkendzomeraspectvanhetgebied,eerdertot
ontwikkeling komen.Deze voorjaarssoorten zijn o.a. primula
elatior,Anemone nemorosa,Parisquadrifolia,Violariviniana,Listera ovata,Phyteuma nigrum, Ranunculus auricomus en
Ranunculusficaria.
Lettende opdegrondwatertrappen die inhetgebiedvoorkomen
(hetbetreftinhetwestelijkedeelvooralGtIIImetGVGvan
ongeveer 40cmenGtvmetGVG50-60cm)endeteverwachten
grondwaterstandsdaling van0tot35cm,kunnenwezeggen,dat
een aantal vochtminnende soorten zullen verdwijnen of zich
terug zullentrekkennaardegreppels.Ditzullendesoorten
zijn,waarvoorEllenberg (1979)vochtgetal9,8 en(inmindere
mate)7aangeeft.Inbijlage 44staandesoortenvermeldmet
vochtgetal 7, 8en 9, die in hetonderzochte gebied regelmatigvoorkomen.
5. Invloed van peilverlaging op de afzonderlijkevegetatie^ypen
Type 1;hetverbondQuercionrobori-petraeae,lijktdooreen
gebrekaanvochtminnende soortenweinig gevoelig voor grondwaterstandsdaling. Alleen de greppels bevatten soms freatofyten.InhetdeelvanhetWijboschbroekwaargrondwaterpeilverlaging bijsluislokatieopkm 109,2teverwachten iskomt
dittypeopeenpaarplaatsenvoor.
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Type2:dg.Holcusmollis \Alno-Padiorfl .Ookdittypeligt
evenals het vorige op een wat hogere grondwatertrap (Ven
V*),alishierhetaandeelvandefreatofytengroter.Enkele
vochtminnendesoortenzullenbijverdrogingverdwijnen.
Type 3;bg. N£r£o-Call_unetea. Dit type komt in ons gebied
slechts schaars (in het oostelijke, niet verdrogende deel)
voor.
Type 4: bg^ Anemone nemorosa [circaeo-AlnionJ..Hoewel dit
type op de rabatten -zelf niet veel freatofyten in de
kruidlaag herbergt, bestaat er wel een gevaar voor
verruiging,waardoordevoorjaarsfloragevaarloopt.
Type5:bg_^ Anemonenemorosafccircaeo-AlnionJvar.Lamium
ga^eojDdolonvindenwevaakaanderandenvanpercelenmettype4,grenzendaandieperesloten.Deachtergrondhiervankan
zijn,dathetkalkrijkeredieperebodemmateriaaluitdegreppels hier isneergegooid.Ook iseenmogelijkeoorzaak,dat
hiermeer lichtdoordringtofhetfeit,datdedieperegreppelsmeerkwelwaterafvangen.Hetzijnnujuistdezeplekken,
waar PhyteumanigrumenzeerveelPrimula elatior voorkomen.
Het type is erg gevoelig voor waterstandsverlaging door de
velevoorjaarssoorten.
Type 6:bg.Deschampsiacespitosa Ccircaeo-AlnionÜ iseen
verarmde vorm van type 4 met weinig voorjaarssoorten en
vochtminnende soorten,maar eengoedontwikkeldestruiklaag.
Bijgrotere peilverlagingen zal echter de samenstelling van
de struiklaag niet gehandhaafd blijven,daar dezevochtminnende soorten als Alnus glutinosa, Prunus padus en Salix
cinereabevat.
Type 7;dg.Filipendulaulmaria,Anemonenemorosa ^CircaeoAlniorQ_m£t_g£eppelve£etaties_verwan.t_m£t_9a.rici£longataeAlnetum.Inditlaaggelegentypekunnenveelvoorjaarssoorten
voorkomenengoedontwikkeldegreppelvegetaties.Primulaelatior is niet beperkt tot de randen van de percelen,maar
staatookopde rabatten.Reedsbij zeer geringedalingvan
degrondwaterstand lijdtdevegetatieforseverliezen.Immers
desoortenPrimulaelatior,Carexremota,Carexelongata(onderstreepte soorten opde lijstvan Londo,1975)komenzeer
rijkvoor.Ookdevoorjaarssoorten inhetalgemeenlopengevaar.Bijverdere peilverlagingen zullende"natte"soorten,
die nuook op de rabatten staan,zich terugtrekken naar de
greppelsenderabatten zullenverruigen.Bijforserewaterstandsverlagingen zullenook inde greppels deminder ruige
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vochtminnende soorten verdwijnen en door een toename van de
mineralisatie zullen demeer agressieve soorten uit de Artemisietea-klasse toenemen.Bij hetverdwijnenvandevochtminnende soorten kunnenwegrofweg aanhouden,dateerstde soorten met vochtgetal 9, dan die met 8 en ten slotte diemet 7
zullenverdwijnen (ziebijlage43)•
Bij type 8 en type 9, beide behorend tot de dg. Phalar_is
arund_ijiaecea_jA^no-Padion2__ zal inprincipe hetzelfde proces als bij type 7 geschetst plaatsvinden. Het aantal voorjaarssoorten en bijzondere soorten is hier echter geringer.
Bij waterstandsverlaging of andere storingen zullen soorten
uitde Artemisietea-klasse eengrotere rolgaan spelen.
Type 10 isgelijk aan type 9,maar met storingseffecten vanwege het kappen.Weliswaar isditeen tijdelijke zaak,devegetatie heeft een hogere potentie,maar over eenaantal jaren
zullen andere percelen indezelfde toestand verkeren.
Type 11, dg. Aegopodium podagraria, Urtica dioica

ÇAlno-

Pad_iorQ_en_type_J.2/_bg_.^rj^i£a_djtoica_£Ar_temisietea2_ ,treden
opbij sterke storing en zijnweinig gevoelig voor daling van
de waterstand (zeker type12).
6_.Invloed van hydrologische veranderingen bij sluislokatie
tan_1£9^2
In bijlage 1 is te zien,dat het westdeel van hetWijboschbroek wordtgekenmerkt door devele natteAlno-Padion-vegetaties. Zoals uit par. 5 blijkt, zijn deze zeer gevoelig voor
waterstandsdaling, in het bijzonder is van belang het feit,
dat de fraai ontwikkelde voorbeelden van type 7,die indeze
vorm ingeheel Nederland zeldzaam zijn,vrijwel alle meer of
minder schade zullen lijden;deze komen namelijk indeoverige delen van het Wijboschbroek nauwelijks voor.Ook de fraai
ontwikkelde greppelvegetaties van type 8 zullen bij deze
sluislokatie vrijwel uit hetWijboschbroek verdwijnen.
Ook andere vegetaties ten westen van De Steeg zullen,hoewel
inminderemate,ietsvan hun huidige karakter verliezen,mededoor de teverwachten toenemendeverruiging.

^.^nylLoed^a^n^^d£o^o£i^c]ie^^r^n^e£inge_n bij sluisLakatie
1

11

Bijlokatie van sluisAop km 111 zullenvooralenkelepercelenmet natte Alno-Padion-vegetatiesvan type8en9 inster-
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kemateverdrogen.Bijlage39geeftookeenverlagingvanongeveer 5 cm aan voor enkele percelen van type 7 langs de
LiekendonkseSteeg.Door hungrotegevoeligheid betekentdit
een belangrijke aantasting van deze vegetaties.Waarschijnlijkechtervaltdeschademee,omdatdewerkelijkesluislokatiekm111,2is,waardesluisopbijlage39ook isingetekend.
Iniedergevalblijveninvergelijkingmetsluislokatie 109,2
veleanderepercelenmetvegetatiesvantype7,8en9buiten
deinvloedssfeervandegrondwaterstandsdaling.Ookverliezen
inanderevegetatietypen zullenmerendeelsvoorkomenworden.
Deverdrassing isbijdezesluislokatie aanzienlijkmeerdan
inhetoorspronkelijkeplan.Inprincipezaldezegeheelworden tegengegaan door maatregelen. Voor zover dit niet zal
gebeuren,zijndevoordelenvanverdrassing (uitbreiding van
de vochtminnende vegetaties) moeilijk tegen de nadelen
(tegenmaatregelendoorparticulieregrondeigenaars,infiltratie van kanaalwater,plaatselijk geringere invloed vandiep
grondwater)aftewegen.
8. Invloed van het toenemend ruimtebeslag door kanaal en
wegen
Inhetwestelijkdeelvanhetgebiedwordtdoordekanaalverbreding een flinke strook van hoofdzakelijk natte AlnoPadion-vegetaties afgenomen en een zeer essentieel gedeelte
van twee van de weinige eikenbossen van het Wijboschbroek.
Meer naar het oosten betreft het oppervlakteverlies enkele
kleinerebospercelenvan zeer verschillend karakter,waarvan
enkelemededoorhunliggingvangrotebetekeniszijn.*
Het nieuwe viaduct ter vervanging van de Heeswijkse Brug
snijdt dwars door een perceel van type 6,waardoor hiervan
maar zeer weinig over zalblijven.Bijde uitvoering isvan
belang,datdepercelenaandezuidwestzijdevandebochtin
DeSteegopgenerleiwijzegeschaadworden.Indirect kanhet
nieuwe viaduct een verbreding van De Steeg totgevolg hebben.Ditzaldantenkostegaanvan zeerwaardevollevegetatiesdieaanweerszijdenvanDeSteegliggen.

* Ziebovendiendenootoppag.35.
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VII.D Samenvatting
In 1983 (en 1984)werdeenvegetatiekarteringuitgevoerdvan
hetgeheleWijboschbroekmetuitzonderingvanhetcultuurland
(waaronderdemeesteboomweiden).Hierbijwerden 12verschillendevegetatietypenonderscheiden (bijlage 1).Denattevegetaties van het Alno-Padion (Elzen-vogelkersverbond) zijn
met name in het westelijk deel van het Wijboschbroek goed
ontwikkeld, de drogere bereiken hun optimale omtwikkeling
tussenDeSteegendeLobbenhoef.indezuidoosthoek (oostelijkvandeBroekkantseDijk)worden ietsnatterevegetaties
afgewisseld met drogere bossen,die wat hun ondergroei betreftgerekendmoetenwordentothetQuercionrobori-petraeae
(verbond van Zomer- en Wintereik), hoewel de boomlaag vaak
bestaatuitnaaldhoutsoorten.
Voor de zeer gevoelige en voor Nederland zeldzame AlnoPadion-vegetatiesvano.a.type5en7iszelfseenzeergeringedalingvandegrondwaterstand alsmedeverminderingvan
de kwel schadelijk. Bij een grondwaterstandsdaling vanmeer
dan 10cm isdeschadevoorvrijwelalleAlno-Padion-vegetaties aanzienlijk. Inverband hiermee isbijsluislokatieop
km109,2deschadezeergroot,medeomdatdenattevegetaties
van type 7en 8 vrijwel beperkt zijn tothetgebied datin
ditgevalwordtbeïnvloed. Indiendesluiswordt gebouwd op
km 111,0 isnog sprakevanduidelijke schade.Het feit,dat
dewerkelijke sluislokatievermoedelijk km 111,2 zalworden,
kanhetverliesaanwaardevollenattevegetatiesterugbrengen
totbeneden 10%vanhettotaalaanwezigeoppervlakhiervan.
Deinvloedvanverdrassing isbuitenbeschouwinggelaten,omdat onduidelijk is, in hoeverre deze door maatregelen zal
worden tegengegaan en een eventuele rest-verdrassing verschillendekantenheeft,dieniettegenelkaar zijnaftewegen.
Heteffectvanruimtebeslagdoordeverbreding isaanzienlijk
enzalbijsluislokatie 111,2eenrelatiefgrootdeelvande
totale schade uitmaken.Hierbij isvooralde aantasting van
enkele voor het Wijboschbroek bijzonder goed ontwikkelde
eikenbosseninhetwestelijkdeeltevermelden.
Indien het nieuwe viaduct indirect een verbreding van De
Steeg totgevolg heeft,gaatdit ten kostevan zeerwaardevollevegetaties.
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VIII

DEAQUATISCHEMACROFAUNA

VIII.A Deonderzoekmethode
In principe kwam de onderzoekmethode van hetwijboschbroek
overeenmet die van andere gebieden (zie het algemeen rapport).Hetbetrefthierechtereenkartering,zodateenredelijkdichtnetvanbemonsteringspuntenvereistwas,vooralin
de gebieden,waar belangrijke wijzigingen te verwachtenwaren.Inverband hiermeewerd inhetveld steedsongeveereen
uur per monster uitgetrokken. Het betreffende perceel werd
eerstglobaaldoorkruistomeenenigszinsrepresentatiefmonster, in de regel verdeeld over enkele greppels,te kunnen
nemen,iniederdeelgebiedwerdsteedsookgeletopdeverdeling van verschillende typenwateren (metnamediepe enondiepe,stilstaandeenstromendegreppels).Demonsterswerden
genomen van begin-maart tot half-mei 1983,met uitzondering
vandriemonstersop16april1982.
De hoofdindeling in stromende en stilstaande,permanenteen
temporaire wateren isalgemeengangbaar.De indeling vande
temporaire levensgemeenschappen (hoofdtype D) isorigineel.
Hiertoewerd gebruik gemaaktvan een tabellenbord. De indeling is een biologische: het indelingscriterium isdeverwantschapindesamenstellingvandelevensgemeenschappen.De
verkregen eenheden blekenoecologischgoed teomschrijvenen
teinterpreterenmetbehulpvangemaakteveldaantekeningenen
hydrologischegegevens.Hetwasechternietmogelijkvanalle
greppelsdewatervoerendeperiodetecontroleren.
VIII.B Korte beschrijving vande onderscheiden typen vanlevensgemeenschappen (ziebijlage4)
Degroepenvanmonsterpuntenmetovereenkomstigemacrofaunasamenstellingvormenvierhoofdtypen (At/m D). Detemporaire
stilstaande wateren (D) zijn onderverdeeld in 11 typen.Een
overzichthiervanvindtmen inbijlage45.Inhethiernavolgende wordt een korteomschrijving gegevenvanelk type.De
relatiesmetdediverseabiotischemilieufactoren wordenbeschrevenonderVIII.C (pag.55).
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HoofdtypeA:levensgemeenschappen van permanent stromend
water
KenmerkendesoortenvanstromendwaterkomeninhetWijboschbroeknauwelijksvoor.Eénmonster ineenvrijsnelstromend
loopje isbij dit hoofdtype in tedelen.De aanwezige kensoorten (o.a.devedermuglarvenDiplocladiuscultriger,Paratendipesgr.albimanus) stellen aanstroming,waterkwaliteit
en milieuvariatie geen hoge eisen (Moller pillot & Krebs,
1981).
Hoofdtype B: levensgemeenschappen van permanent stilstaand
water
1.Levensgemeenschap vanpermanentstilstaand water instilstaand water.Hetbetreft 7monsterpunten. Demeesteaangetroffen soorten komenvrijweluitsluitend inpermanentwater
voor.Totdittypebehoortookeenvegetatierijkepoelineen
hooiland,diegezienzijngeringediepteongetwijfeldvrijwel
jaarlijks (laatinhetseizoen)droogvalt.Soortenvantemporairewaterenontbrekenhierwellichtdoordezeerhogetrofiegraad.
2. Levengemeenschapvan permanent stilstaand water instromend water, indeze drie langzaam stromende genormaliseerde
loopjes zijn de stromend-water-elementen (bijna) helemaal
verdwenenenkomenalleensoortenvanstilstaand watervoor.
Een deel hiervan reageertgunstig opde slibafzetting opde
bodem,diebevorderdwordtdoordegeringestroomsnelheden.
HoofdtypeC:levensgemeenschapvantemporairstromendwater
Deze levensgemeenschap wordt bepaald door het voorkomen van
één of meer kensoortenvan temporair stromend water (devedermuglarvenHydrobaenus pilipesenOrthocladius?rivulorum,
dekokerjufferIronoquiadubia).Eenaantalvandeaangetroffen soorten zijn meest bewoners van permanente stilstaande
wateren,die hieroorspronkelijknietthuishoren.Bovendien
komtereenstoringsindicator voor:delarvevandevedermug
Psectrotanypusvarius.
Het in hetWijboschbroek voorkomende type vandroogvallende
niet zureloopjes isin zuiverevorm uiterst schaarsennog
nietvolledigbeschreven (vgl.Mollerpillot&Krebs,1981).
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Hoofdtype D: levensgemeenschappen van temporaire stilstaande
wateren
Hiertoebehoortdegrotemeerderheid vande inhetWijboschbroekgenomenmonsters.Opgrondvande soortensamenstelling
is dit hoofdtype teverdelen in 11verschillende typen.De
meestindicatievesoortenzijnopgenomenindetabel(bijlage
45).Een+achterhetnummer indetabelenopdekaart (bijlage4)geeftaan,datook soortenvansemipermanentenpermanentwatervoorkomen.
1. Een zeer soortenarme gemeenschap met als belangrijkste
kensoortenhetkevertjeHydroporusmelanariusendesteekmug
Aedes punctor (deze laatste is niet in de tabel uitgesplitst).Beidesoortenzijnacidobiont (Cuppen,inpress,en
Mohrig,1969).Ingreppelsondernaaldhout.
2. Eveneens een zeer soortenarme gemeenschap,maar hier is
steedsookdekokerjufferEnoicylapusillaaanwezig.Hetsubstraatbestaatuiteikeblad.Hierdoor ontbrekendiverse taxa
zoalsMollusca (Weekdieren),Asellus (Waterpissebed),devedermuglarveTrissocladiusbrevipalpisenhet (nietindetabelopgenomen)kevertjeHydrobiusfuscipes.
3.Dezegemeenschapissoortenarm.Dekenmerkendesoortenvan
typeD1en2ontbreken.Hetsubstraatbestaatuito.a.populiere-ofwilgeblad (geeneikeblad).
4.De soortenrijkdom isbijdit type ietsgroter danbijde
voorgaande.Hetonderscheidtzichhiervano.a.doorhetvoorkomenvanhetkevertjeAnacaenalimbata.Indrievandevier
gevallenwarenook"open-veld-soorten"aanwezig.
5. Een overgangstype naar de soortenrijkere greppels,wellichtminder "gestoord"dan type D 4.Anacaena limbata komt
hier nietvoor,maar Hydraenabritteniwel.Hetsubstraatis
voornamelijk eikeblad,maar ook ander loofblad is inkleine
hoeveelhedenaanwezig.Vanwegeheteikebladontbrekendiverse
soorten (zieonder2).
6. Zoalsopbijlage 45te zien is,ishiereengrootaantal
karakeristieke soorten aanwezig. Diverse van deze soorten
stellenhogeeisenaanhunomgeving,hetgeenduidtopeenongestoorde situatie.Inhetoostelijk deel van hetWijboschbroek isdithetsoortenrijkstetype.
De hiernavolgende typen komen alleen in het middendeel en
westelijkedeelvoor.
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7.HetonderscheidmettypeD6ligto.a.inhetvrijwelontbrekenvansoortenuitdekopvandetabel.Hetsubstraatbestaatvoornamelijkuitpopuliereblad.
8.Een zeer soortenrijke gemeenschap,waarin o.a. de waterpissebed Asellus aquaticus algemeen voorkomt.Steeds isook
het aantal voor temporaire wateren karakteristieke soorten
aanzienlijk,waaronder het kevertje Hydraena britteni ende
pluimmug Mochlonyx culiciformis.Het substraat isvoornamelijkpopuliereblad.
9. Sterk verwant met type D 8 en even soortenrijk,echter
zonder de platwormen cf. Dalyellia viridis en Mesostoma
spec,enmétdepissebedProasellusmeridianus.Hetsubstraat
bestaat voornamelijk uit loofblad (geen eikeblad) en rietstengels, in een greppel van dit type is de kreeftachtige
Siphonophanesgrubeigevonden.Deze isinNederland altientallenjarennietmeerwaargenomenenookinWest-Europazeer
zeldzaam (Rieder,1979).
10.EenduidelijkverschilmettypeD9 ishetontbrekenvan
soorten, die veel eisen stellen aan het hun omringende
milieu,zoalsde keversHelophoruspumilio,Helophorusstrigifrons,AgabusuliginosusenAgabusneglectus,desteenvlieg
NemouracinereaendepluimmugMochlonyxculiciformis.Kennelijkspeleneutrofiërendeinvloedeneenrol.
11.Dit typeonderscheidt zichvan typeD 1t/m 10doorhet
ontbreken van de steekmuggen van het geslacht Aedes, die
echte bosbewoners zijn.Het betreft dan ook weilandgreppels
zonder afgevallen blad. Daarom ontbreken ook de
waterpissebedden (Asellidae)endekeverMicrocaratestacea,
dievangroforganischmateriaal leven.Indezegreppelsmet
overhangende vegetatie leven de zogenaamde "open-veld-soorten",bv.de kevers Agabus bipustulatus (larve), Colymbetes
fuscus, Helophorus cf.obscurus,Helophorus cf.minutus en
Helophoruscf.aquaticus.
VIII.C Relatiesmetdiversemilieufactoren
J_._Debodem
De levensgemeenschappen van temporaire stilstaande wateren
blijkenallebeperkttezijntotéénoftweebodemtypen.
Demonsterpunten van de typen D 1,2en 4liggen hetzijop
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Beekeerdgrondenmetsterklemig,zeer fijnzand (GtV ) , hetzijopdewathogergelegenzwaklemigeveldpodzolgronden(Gt
V*).
DemonsterpuntenvantypeD3en6bevindenzichopBeekeerdgrondenmetsterkofzeersterklemig,zeerfijnzand (GtV ) .
Demeer inhetwestengelegentypenD5,7,8,9en11komen
alleenopmeerlemigebodemsvoor:zeliggenopBeekeerdgrondeninzeersterklemigzeerfijnzand (GtV)ófopLeekeerdgrondenmetzandigeleemmetGtIII.Opditlaatstebodemtype
liggenookallemonstersvantypeD10.
^._Dewatervoerendeperiode
InhetWijboschbroekbestaateengrotevariatieaangreppels
en poelen; deze kunnen zeer kort, lang of zelfs permanent
water voeren (zie par.v B).Van 51 greppels ishetmoment
vandroogvalleninhetvoorjaarvan 1983bepaald.
Greppels, die slechts innatte jaren enige tijd water voeren, herbergen een zeer arme levensgemeenschap met slechts
enkele soorten,die inhetWijboschbroek algemeenvoorkomen:
steekmuggen van het geslacht Aedes en de kevers Microcara
testacea,Anacaena globulus en eventueel Helophorusstrigifrons (typeD 3).Dezegreppelsdrogenzosneluit,datandere soortenerhunlevenscyclusnietkunnenvoltooienenzich
nietkunnenvoortplanten.Naeenofmeerdrogejaren isherbevolking mogelijk door goed vliegende soorten vanuitnabij
gelegengreppelsdie langere tijd water voeren.Ook demonsterpuntenvan typeD2voeren kortetijdwater;dezehebben
echter eikeblad als substraat.Wanneer deze greppelsdieper
zijn uitgegravenendaardoor langerwatervoeren isdesoortenrijkdomveelgroter (typeD2+).
Wanneer de lengtevandewatervoerende periode langer isen
bovendienjaarlijksterugkeert,ontstaateenstabieleresituatie.Een groter aantal soorten,diemerendeels eenlangere
watervoerendeperiodeeisen,kandelevenscyclusvoltooienen
zichvoortplanten (typeD6,7,8en 9). Naeenofmeerdrogerejarenzalhetaantalsoortenwatminder zijn,omdatvele
zichniethebbenkunnenvoortplanten.Ookhier speeltherbevolking vanuit andere dichtbij gelegen greppelsmet langere
watervoerendeperiodeeenrol.Greppelsofpoelen,diegeïsoleerd liggen,wordenveelminder snel bevolkt. Soorten,die
jaarlijksuitvliegen,verspreidenzichgemakkelijker dan an-
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dere soorten zoalsde slakken (Gastropoda),waterpissebedden
(Asellidae) en de vrij levende platvormen (Turbellaria)
(Wigginse.a.,1980).
Sommige greppels,bijvoorbeeld de diep uitgegraven greppels
rondeenperceel,voerenjaarlijkseenzólangeperiodewater
dat er naast een groot aantal soorten,karakteristiek voor
temporair water,enkele goedvliegende soorten van water met
eenpermanentkarakterkunnenvoorkomen.Hierheersteenzeer
stabielesituatie (typeD6+,8+,9+,10en10+).Vanuitdeze
greppels kan herbevolking naar andere nabijgelegen greppels
plaatsvinden.Vooral innatte jaren zijndegreppelsmetde
langste watervoerende periode niet optimaal voor desoorten
vantemporairwater.
De betekenis van de aquatische macrofauna in het
Wijboschbroek wordt bepaald door het zeer grote aantal
greppels en door de grotevariatie inwatervoerende periode
indie greppels.Per jaar zal de watervoerende periode per
greppel
verschillen
vertonen.
Daarom
zijn
de
levensgemeenschappen, zoals beschreven in de typologie van
1983, een resultante van o.a. klimatologische en
hydrologischeomstandighedenvandevoorafgaandejaren.
3_.D_ej^vlosâ ï-aÏL *}?—^i^fcie^ejid__g^oridjwa_ter_
Dechemische samenstelling van het oppervlaktewater isvoor
een aantal soortenvanbijzonder belang.Slakkenhebbenbijvoorbeeld voor hun huisje een bepaald calciumgehaltenodig;
zij zijn dan ook inde kalkarme greppelsop develdpodzolgrondennietaangetroffen.Ookanderesoortenzoalswaterpissebedden (Asellidae)bouwenkalkinhunskeletin.
Eenaantalsoorten isindicatief voor uittredend grondwater,
met name het kevertjeHydroporus nigrita (Cuppen,1980) en
delarvenvandevedermuggenChaetocladiuspiger enZavrelimyianubila (Moller Pillot&Krebs,1981).Vermoedelijkgeldt
ditook voor de steenvlieg Nemouracinerea (die in stromend
water veel algemener is)enhetkevertjeOchthebiusbicolon.
Indemeestevandezegevallen ishetnietzeker,ofdechemische samenstelling vanhetwaterdanweleenanderefactor
(waterbeweging indebodem?)dehoofdrolspeelt.
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4^_De_zuurg_raad
Van51monsterpuntenverspreidoverhetWijboschbroekwerdde
zuurgraadbepaaldmetbehulpvaneenMetrohm-pH-meter (nr.E
488).Deze wordt sterk beïnvloed door de herkomst van het
water (vgl.punt 3)endoordesamenstelling (o.a.hetkalkgehalte) van de bodem. Daarnaast heeft echter ook hetbiotischmateriaal,datalssubstraatvoorde faunadienstdoet
(voornamelijkdood blad)veel invloed.Vanbelang ishierbij
te bedenken,dat met name"eiken en naaldbomen in het Wijboschbroekalleenopdehogeregrondenvoorkomen,hetgeeneen
relatie tussendedriegenoemde factoren betekent.Dezuurgraad van temporaire wateren in greppels met naalden (van
dennen,sparrenoflariks)islaag:degemetenwaardenliggen
tussen pH 3,7 en 4,2. Het extreme milieu iser de oorzaak
van, dat hier slechtsweinig soorten kunnen leven (vgl.de
volgendeparagraaf):uitsluitend typeD1.Waarnaastnaalden
loofblad (maar nieteikeblad)opdebodem ligt,isdezuurgraadhoger:pH5,2 (eveneenstypeD1).
Dezuurgraadvanhetwater ingreppelsmeteikeblad islicht
zuur:gemeten waardenvanpH 5,9 en 6,3 (typeD2).Ligter
naasteikeblad ook ander loof
blad opdebodem,dan werdeen
pHvan6,4 tot7,1 gemeten (typeD5).
Dezuurgraadvantemporair water ingreppelswaarinpopuliere-,wilge-ofanderloofbladligtisneutraal:pH6,6-7,5,
bijvoorbeeld typeD7,8en9.
Dezuurgraadvandediepepoelenmetpermanentwaterwastijdensdemeting neutraal totlicht alkalisch:pH 6,7,7,5 en
8,0.
In hetWijboschbroek komenweinig soortenvoor,die alstypischvoorzuurwater (acidobiont)wordenopgegeven.Medeomdatde factormoeilijk tescheiden isvandevoorafgaandeen
volgende,zalerhiernietnaderopwordeningegaan.
5_._De^a£d_v^n_h£t_subjstjç_aat(organischbodemmateriaal)
Eenaantalsoortenvandeaquatischemacrofauna iswatvoedselbetreft afhankelijkvanhetsubstraatopdegreppelbodem
met de daarop levende schimmels en bacteriën (Anderson,
1979).
De naalden van alle naaldbomen decompositeren slechts zeer
langzaamenerkomenzurenbijvrij.Slechtssoortendiezich
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goed hebben aangepast aan dit weinig voedzame substraat en
aandelagezuurgraad,ofdieernietdirectvanafhankelijk
zijn,kunnen hier leven (type D 1).Zodra er naast naalden
ook loofblad (maar nieteikeblad) inhetwater ligt,kunnen
erookanderesoortenleven.
Eikebladwordtvrijlangzaamafgebrokenenisalsvoedselbron
ongeschiktvooreenaantalsoorten,wellichtomdatbijdeafbraak speciale stoffenvrijkomen (typeD 2).Wanneer erbehalveeikebladookander loofblad indegreppelsligt,vindt
menookanderesoorten (typeD5).
Populiere-, wilge- en ander loofblad decompositeren vrij
snel. Aangezien veel soorten voor hun voedsel afhankelijk
zijnvanditsoortbladerenkanzichhiereengrotesoortenrijkdomontwikkelen (bv.typeD7,8en9).
Ingreppelsinweilandenkomtvrijwelgeengroforganischmateriaalvoor (meestalwelveelfijnorganischmateriaal).In
dezegreppelsontbreekt Microcara testacea (type D 11).Ook
andere soorten wordenhiernietofweinig aangetroffen,maar
dittypewerdnietuitvoerigbestudeerd.
6/_Be_S£haduwing
Soorten kunnen de schaduw opzoeken of juist vermijden. Zo
zijnde steekmuggen vanhet geslacht Aedes echtebosmuggen:
zeontbreken indegreppels indeweilanden (typeD 11).Anderesoortenlevenmeer inwatermetveeloverhangendevegetatie langsde bosrand of bijopen plekken inhetbos(o.a.
desteekmugCulisetamorsitans) (Mohrig,1969).Inopdrogende
greppels waar alleen schaduw is van overhangende vegetatie
komendezogenaamde"open-veld-soorten"voor (typeD11).
7^_I]ik^inkingvande_bodemj_karrepaden
Door hetgewichtvanvoertuigen zijnindebodem somsgeulen
ontstaan en is de bodem ingeklonken.Wanneer de paden niet
meer of slechtsweiniggebruiktworden,kanhier naverloop
vantijdvegetatieopkomen.
Integenstelling totdegreppelsvoerendezegeulenvaakgeruime tijd water na regenbuien inde zomer.Het water zakt
namelijkminder gemakkelijk weg.Dewatervoerendeperiodeis
dus afwijkend en vaak langer dan op grond van hun geringe
diepte te verwachten was.Qua soortensamenstelling zijn de
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levensgemeenschappen in dit milieu over het algemeen inte
delen intypen,die indedirecte omgeving van hetkarrepad
liggen.
8/_Eut£0^iërJ:ng
Zowel in het oostelijk als in het westelijk deel van het
Wijboschbroek zijn er monsterpunten die vormen van verstoring indiceren (type D 4 inhetoosten en typeD 10 inhet
westen). Inbeidetypenontbrekendesoorten,diehogeeisen
aanhunomgeving stellen.IntypeD4komen"open-veld-soorten"voor enlarvenvandevedermug Chironomus.Delevensgemeenschappen inkwestiezijnnietevenwichtigsamengestelden
inhetwater bevindt zichveel flab (draadwieren).Ditalles
wijstopeutrofiëring door bemestingvandepercelen zelfof
deaangrenzendepercelen.
Openkele plaatsen inhetgebied isde laatste jarenzuiveringsslib als meststof gebruikt, hetgeen zowel vanwege de
eutrofiëringalswegenshetgehalteaanzwaremetaleneenongunstige invloedopdemacrofauna-levensgemeenschappenheeft.
^._Sto£ing^n_van_tempo£ai^re^loopje^
Degrotere lopenmet permanent water voerenveelal water af
van buitenhetWijboschbroek.zijstaanbinnenhetWijboschbroekinverbindingmetdekleinereafvoerloopjes.Dezelaatstehebbenvanoorsprong eentemporair karakter,hetgeenook
te zien isaande soortensamenstelling, zoals beschreven is
bij type C op pag. 53. Door opstuwing van de grote lopen
dringt hetwater hiervande kleine loopjes binnen,waardoor
het stromingsregiem van deze loopjes gestoord wordt. De
watervoerende periode wordt langer, eventueel zelfs permanent.Desoortensamenstelling vandemeestevandezekleinere
loopjesindiceertookeeneutrofiëring.Hetwatervandegrotelopenheeftnamelijkeengeheelanderesamenstelling.
19—Ande£e_stor_ingen
Diverse antropogene storingen, zoals het dichtgooien van
greppelsmethakhoutenhetvolstortenvangeuleninkarrepadenvallenbuitenhetbestekvanditonderzoek.
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VIII.D Teverwachtenwijzigingenonder invloedvandekanaalverruiming
1.Algemeen
a.De_lengtevande_watervoerende_perJ5^e_vanj3egj:eppeLs
Doorgrondwaterstandsdaling zakthetniveauvanhetgrondwater in het voorjaar eerder onder het niveau van de
greppelbodem en stijgt het inhet najaar later bovendit
niveau.Oppag.34isgebleken,dathet inhetwestenvan
hetWijboschbroekgaatomverkortingenvandewatervoerendeperiodeinhetvoorjaarmetenigewekentotenigemaanden.Hierdoor treedteenverarmingvanhetaantalsoorten
op (ziepag.56). Vanbelang isook,datdelangerwatervoerendegreppels,die inextremejarenalsrefugium dienen,diefunctienietmeerkunnenvervullen.
Voor zover dat isinteschatten,zaleenverkorting van
dewatervoerendeperiodevaneengreppelmet2tot4weken
leidentoteenminder soortenrijktype.Zeer soortenrijke
levensgemeenschappen van typeD9+zullenbijlichteverdrogingovergaannaartype9,bijsterkereverdrogingnaar
type D 7 of in een ernstiger geval (verkorting met bv.
tweemaanden) naar een typedat een tussenvorm zal zijn
vantypeD3entypeD5.
b.verminderingvankwel
Vermoedelijk vooral door verandering van kalkgehalte en
zuurgraadvanhetgreppelwater (ziepag.57-58)zullenmet
namedealszodanigbekendekwelindicatorenverdwijnenals
eengreppelnietmeerdoorgrondwater gevoed wordt.Omdat
echterookdeafbraakvanhetorganischmateriaal,datals
basisvoedselvoordemacrofaunadient,slechter zalverlopen, isde invloed vandeze factorenwaarschijnlijkaanzienlijkgroter.Eenscheidingmetdefactorhydrologieis
hierbijechternietdoortevoeren,medeomdatvanditallesteweinigbekendis.
c.ta£dvanhetsubstraat
In verdrogingsgebieden zalongetwijfeld een ander beheer
gevoerdgaanworden,waarbijeikenennaaldbomeneengrotererolzullengaanspelen.Oppag.54en58isgebleken,
dat hierdoor een sterke verarming van de macrofauna zal
optreden,waarbijvooraltypeD1en2zullentoenemen.
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2. Invloed van h y d r o l o g i s c h e veranderingen b i j s l u i s l o k a t i e
£P_km _1_09_,2_
Gezien het enorme aantal greppels,waarvan dewatervoerende
periodezelfsbinnenéénperceelaanzienlijk kanverschillen,
isdevoorspellingvandewijzigingenaltijdeeninschatting,
waarbijdeterreinkennisendetijdensde kartering gemaakte
veldaantekeningen een grote rol spelen.Omdat de typenvan
aquatische levensgemeenschappen niet willekeurig verspreid
voorkomen, is het echter mogelijk per gebiedsonderdeel de
wijzigingen inde typen als besproken onder punt 1a aante
geven in een waarderingstabel (zie hiervoor het Wijboschbroek-gedeeltevan het Algemeen rapport). Naast deveranderingen indetypenmoethierbijrekeninggehoudenwordenmet
achteruitgangvaneenaantalafzonderlijke(bv.kwel-afhankelijke)soorten.
IndiensluisAwordtgebouwdopkm109,2daaltdegrondwaterstandvolgensbijlage38ineengrootdeelvanhetgebiedten
westenvanDe Steeg sterk.Door deverkorting vandewatervoerendeperiodevandebetreffendegreppelszaldelevensgemeenschap van typeD 10geheelverdwijnen (deze komtalleen
inhetuiterstewestenvoor).DetypenD8en9zulleninhet
gebied,waardewaterstand inhetvoorjaar 10cmofmeerzal
dalen,overgaanindetypenD7en 5,tendele zelfsintype
D 3.Beschouwtmen nu de achteruitgang van deze beide zeer
soortenrijke en voor Nederland zeldzame typen (waarvan type
D 10eengestoordeentypeD7eenminder rijkevariantis),
dan verliezen deze inhet Wijboschbroek meer dan een kwart
van hun areaal (vgl. bijlage 4 en bijlage 45).Gezien de
hogeregreppeldichtheid inhetwestenisdeachteruitgangvan
de populaties nog aanzienlijk groter. Bovendien zullen de
gevoeligste soorten en de kwelafhankelijke soorten vrijwel
zekereengroterdeelvanhunverspreiding,tendelewellicht
meer dan de helft van hun populatiegrootte, verliezen. Er
moetdanookernstig rekening wordengehoudenmethetvolledig verdwijnenvanenkelevandergelijke soorten in eenongunstigvoorjaaruithetgeheleWijboschbroek.
Vandeandereinhetwestelijkgedeeltevoorkomendetypenzal
de achteruitgang geringer zijn.procentueel van belang zijn
echter wélverliezen inenkele tijdelijk watervoerendeloopjes,aangeziendittypezowelinalsbuitenhetWijboschbroek
bijzonder schaarsis.
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Van invloed van verdrassing zalbijdeze sluislokatiewaarschijnlijk nietof nauwelijks sprake zijn.Men zie hiervoor
devolgendeparagraaf.
3^ Invloed van hydrologische veranderingen bij sluislokatie
op_kmJ_1J_
BijhetbouwenvansluisAopkm111blijftdeverdrogingbeperkttotdewestelijkepuntvanhetWijboschbroek (zie bijlage 39).De greppels in dit gebied hebben ten dele een
macrofaunagemeenschapvantypeD 10,dieeldersniet isaangetroffen,maar die beschouwd moetworden alseengestoorde
variant van type D 9. Ook type D 9 komt in het aangegeven
verdrogingsgebied vrij veelvoor,maar opbijlage 39 isten
onrechteuitgegaanvan km 111,0.Omdatdewerkelijke lokatie
km111,2is,zaldeschadeaanongestoordesoortenrijkegreppellevensgemeenschappen zeergeringzijn.
Bijdezesluislokatiezaldeverdrassing inhetWijboschbroek
aanzienlijk kunnenzijn.Hetwaterschap isechter voornemens
verdrassingtevoorkomendoortegenmaatregelen.Eeneventuele
restverdrassing zal voor de aquatische macrofauna voornamelijk positieve gevolgen hebben. Een nadeel is echter,dat
particulieregrondeigenaren zelfmaatregelen zoudengaannemen;deze kunnen eenovercompensatievanhetverdrassingseffectbetekenen enbovendien dehuidige aard van de greppels
in negatieve zin wijzigen.Bij zeergeringe verdrassing zou
dit mee kunnen vallen en deze is dan dus gunstig voor de
aquatischelevensgemeenschappen.
4.invloedvan_hettoenemend ruimtebeslagdoorhetkanaajLen
wegen
Door ruimtebeslag van het verbrede kanaal gaan vooral ten
westenvanDeSteegflinkeperceelsgedeeltenverlorenmeteen
soortenrijkegreppelfauna (voornamelijktypeD9en 10).Verderwordteenongestoord temporair loopjeeen stukingekort.
Het nieuweviaducttervervanging vandeHeeswijkseBruglevertvoordeaquatischemacrofaunaweinigverliezenop.Verbreding vanDeSteeg zelfzouechtereenbelangrijkeaantasting betekenen van een voor deze levensgemeenschappen zeer
waardevol gebied. Dit laatste vooral als het zou samengaan
met extra ontwatering langs de weg en/of binnendringen van
meerwegenzout.

- W 64 -

VIII.E Samenvatting
In 1983werd een kartering vande aquatischemacrofaunavan
hetgeheleWijboschbroek uitgevoerd (bijlage 4)/ aandehand
waarvan een typologie werd opgesteld (pag. 53 en bijlage
45).Deaanwezigheidvanduizendengreppelsmeteengrotevariatie inde lengtevandewatervoerende periode isdaarbij
hetmeestvanbelang.Zijtierbergeneen zeer karakteristieke
en (invergelijkingmetditbiotoopeldersinhetland)vaak
soortenrijke levensgemeenschap. Daarnaast moeten ook de 's
zomersdroogvallende loopjesgenoemdworden;ookhierwerden
enkelezeerkarakteristiekesoortenaangetroffen.
Binnendegreppel-levensgemeenschappenwerden 11typeneneen
aantal subtypenonderscheiden (D1- 11).In het oostelijke
deelvan hetgebied vindtmen uitsluitend de typenD 1-6,
dieeenminder lange watervoerende periode vereisen;enkele
typen zijn kenmerkend voor de naald- respectievelijk
eikenbossenaldaar.DetypenD7,8,9en10vindtmenalleen
in het midden en westen van het gebied. Zij zijn rijk aan
soorten en (metuitzondering van type D10) weinig gestoord.
Bijlokatievan sluisAop km 109,2zullen juistdezetypen
sterk achteruitgaan; van de populaties van diverse soorten
moetde achteruitgang opeen kwart totdehelftvanhettotaal geschat worden. Hierdoor kunnen soorten in klimatologischongunstigejarenookingevaarkomen.
Indien als sluislokatie wordt gekozen voor km 111,2 zal de
verdrogingsschade voor het studiegebied zeer beperkt blijven. Het extra ruimtebeslag door de kanaalverbreding zelf
geefteenbelangrijkeaantasting tenwestenvanDeSteeg.Het
nieuwe viaduct heeft weinig gevolgen voor de aquatische
levensgemeenschappen,tenzijditviaductindirecteenverbreding of verdere aanpassing van De Steeg zelf tot gevolg
heeft.

- W 65 -

IX

DEAMFIBIEËN

IX.A

Deonderzoekmethode
Het onderzoek van amfibieën werd gekoppeld aanhetvogelonderzoek,omdat de onderzoeker zich daarbij regelmatig door
hetheleterreinmoetverplaatsen.Zowelvolwassendierenals
larveneneiklompenwerdenactiefopgespoord.Hetgebiedwerd
vanmaart t/m augustus 1983opalle tijdenvandagennacht
bezocht. Vanaf mei werd meestal met een net gemonsterd
(steekproefsgewijs). Verder werden waarnemingen benut,verricht door M.Th.Veerkamp en C.M. visser tijdens resp.het
vegetatie-enmacrofauna-onderzoek.
Inderegelwasgeenexactetellingmogelijk.Aantallenvolwassendieren,larveneneiklompenwerdenmetelkaarvergelekenom toteen redelijk totaalbeeld te komen,vooral bijde
salamanderskunnendeaantallenonderschatzijn.
DeterminatievanBruinekikkers (tgov.deHeikikker)gebeurdeopgeluidenindehand:enigehonderdenvolwassenkikkers
entientallenlarvenwerdenopsoortgecontroleerd.DeGroene
kikkers werden gedetermineerd aan de hand van biometrische
kenmerkenzoalsvermeld inSparreboom (1981).

IX.B

Historischegegevens
De publicatie vanWolf (1942)geeftenig beeld vanveranderingen in salamanderpopulaties in deze streek. Deze auteur
noemt hetWijboschbroek echter niet.Nade normalisatievan
de Aa en de daarmee gepaard gaande grondwaterstandverlaging
constateerde hijeengestage afnamevanAlpenwatersalamander
(Triturusalpestris),Kamsalamander (T.cristatus) enKleine
watersalamander (T.vulgaris).Zijwerdenslachtoffervanhet
tevroegdroogvallenvandepaaiplaatsen.
Wellicht kwam de Alpenwatersalamander destijds ook in het
Wijboschbroek voor enwasde Kamsalamander er algemener dan
nu hetgeval is.OfdeHeikikker (Ranaarvalis) toenookal
ontbrak isonbekend.

IX.C

Huidigetoestand
J.»_Het_Wij
to^c]ib£oek_als
biotoop
HetWijboschbroek isgrotendeelsgelegenopzandigeleemmet
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eenhoogvochthoudendvermogen.Debospercelenzijnaangelegd
op rabatten.Het terrein wordt dan ook gekenmerkt door een
hoge greppeldichtheid. De meeste greppels drogen echter in
voorjaarofzomer uit,afhankelijkvanhunligging enderegenval in de verschillende jaren. Poelen zijn schaars:
slechts 5 op 338 ha bebost terrein. Twee hiervan zijn zó
diep,datzevoorweinigamfibieënsoortengeschiktzijn.Voor
demeestesoortenzalhetvoortplantingssuccesindrogejaren
danookveelgeringer zijndaninnattejaren.
UitpH-metingenop1juni1983blijktalleenindenaaldhoutbossen in hetoostelijk deelvan hetWijboschbroek eenvoor
amfibieënongunstig zuurmilieu (pH4)voortekomen.Deruimevariatie inleeftijdvandebospercelenbiedteenkruidenrijkenvoedselrijkbiotoopvoordevolwassendieren.Nadelig
isde afvoer vaneffluentvanderioolwaterzuiveringsinstallatieteSchijndeldoordeSteegscheloopendelokalebemestingvanbospercelenmetslibvaneenzelfdeherkomst.
Inzijntotaliteit ishetgebied rijkaanamfibieën.In1983
werden5(6)soortenaangetroffen;
Kamsalamander (Trituruscristatus)
Kleinewatersalamander (Triturusvulgaris)
Gewonepad (Bufobufo)
Bruinekikker (Ranatemporaria)
Kleinegroenekikker (Ranalessonae)
Middelstegroenekikker (Ranaesculenta).
Laatstgenoemdewordtnietdoor alleonderzoekersalseenafzonderlijke soort beschouwd.Het ontbreken van deHeikikker
(Ranaarvalis)isopmerkelijk.
Inhethiernavolgendewordendeafzonderlijkesoortenbesproken. De ligging van de paaiplaatsen is weergegeven op een
kaart (bijlage5).
2_._BesprekjLngvande_verjCjhi^l^nde_soor_ten
DeKamsalamander (Trituruscristatus)
De Kamsalamander iseen inNederlandvoornamelijk langsgrotereen kleinere rivierenvoorkomende soort,die de laatste
decennia sterk isachteruitgegaan (Zuiderwijk 1984). Inhet
Wijboschbroekwerdhij,vergezeldvandeKleinewatersalamander,op twee plaatsen aangetroffen:paaiplaats 9 (sloot)en
10 (poel).Opbeide plaatsen werden alleen larvenwaargeno-
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men,vanmeit/m augustus.Indeeerstedecadevanjuliviel
paaiplaats9droog enindetweededecadevanaugustuspaaiplaats 10.Kortvoorhetdroogvallenwarennogaltijdlarven
aanwezig.Hetbroedsuccesindrogezomerszoals1983zalvoor
deze langdurig eieren afzettende en laat metamorfoserende
soort (Sparreboom, 1981)veel lager zijndan in normale of
natte zomers.Ditbenadruktookde kwetsbarepositievande
Kamsalamanders inhetgebied:zijzijneigenlijkopéénpoel
aangewezen.
Het terrestrische milieu is op diverse plaatsen zeer geschikt: loofbos,grenzend aan of afgewisseld met kleinere
percelengraslanden/ofkruidenrijkejongebosaanplant.
DeKleinewatersalamander (Triturusvulgaris)
De Kleine watersalamander komt in Nederland veel algemener
voordandeKamsalamander.Zijneisenaanhetvoortplantingsbiotoopzijndanookminder streng.DeKleinewatersalamander
paaitvroeger inhetjaar (vanafeind-maart)endelarvenmetamorfosereneerder:vanafhalf-juni.
InhetWijboschbroek werden op tien plaatsen Kleine watersalamanders aangetroffen (paaiplaatsen 1t/m 10,ziebijlage
5). Inbijlage46zijndewaterhoudendeperiodenvandepaaiplaatsenaangegeven.Aangeziendesoorteenlangeei-afzetperiode heeft,iseenbelangrijk deelvande larvenhalf-juli
nog inhetwater.Opvijfvandepaaiplaatsen heeft in1983
een deel van de larven de metamorfose niet gehaald wegens
uitdrogen (3,4,5,6en9).Depaaiplaatsen 2,7en8zijn
poelen met vis, zodat aanzienlijke predatie kan optreden.
Deze poelen zijn bovendien vrij diep en derhalve atypisch
voorsalamanders.Hethoogstebroedsucceszullen (metnamein
warme zomers als 1983)de paaiplaatsen 1en 10leveren.Op
paaiplaats 10werden inaprilzeker 60individuenwaarvan 27
vrouwtjesgeteld.Hetwerkelijkeaantalzalde50paaroverschrijden.
Aandeoverzijde vanhet kanaal ligthet zwaartepunt vande
verspreiding inde bermsloot juist tegenover paaiplaats 10,
evenals bijde Kamsalamander.Het verspreidingsbeeld inhet
Wijboschbroek is mogelijk onvolledig, maar de vindplaatsen
zullen in ieder gevalde relatieve waardenvandeverschillendedelenvanhetgebiedgoedreflecteren.
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DeGewonepad (Bufobufo)
De Pad isgeen zeldzameverschijning inNederland en kanin
bepaaldegevallenzelfseencultuurvolgergenoemdworden.Hij
paaitvroeg inhetvoorjaar (maart-april).Massaaltrekkende
dierendan,vaak algepaard,van hunoverwinteringsplaatsen
naardepaaiplaats.
In het Wijbosehbroek paaien Padden vooral in enkele diepe
poelen (paaiplaatsen2en8opbijlage 5).Hetbiotoopdirect
ronddepoellijktnietvan invloed tezijn.Voorpaaiplaats
8wordthetaantalparenop 140-150geschat,voor paaiplaats
2 op ruim 30paar.Kleinere,meer verspreid liggende paaiplaatsenwerdenvooralinhetwestelijkenmiddendeelvanhet
Wijbosehbroek aangetroffen,indiepegreppels.IndeBiezenloopwerdgepaaid inopeenhopingenvandrijvende planten.In
mei 1983warendelarvenoverdevollelengtevandeBiezenlooptevinden.Ditkangevolgenhebbenvoordeverspreiding
inhetgebied.
Gezien de keuze van de paaiplaatsen en hun zeer ruime biotoopkeuzeindeterrestrische fase (Strijbosch,1980)zijnde
Padden minder gevoelig voor verdroging dande andereaangetroffenamfibieën.
DeBruinekikker (Ranatemporaria)
DeBruinekikkerkomtinNederlandvoor invrijwelallelandschapstypen.Voor devoortplanting inmaart-aprilwordenallerlei (vaak temporaire) ondiepe wateren benut.Alsterrestrisch biotoop is zowel bos als vochtig grasland geschikt,
maarzuurdermilieuwordtminofmeergemeden.
InWijbosehbroek prefereert de Bruine kikker vochtig bosen
aangrenzendeofingeslotengraslandpercelen.Inhetopencultuurlandneemtdedichtheidaf,zowelinalsbuitendevoortplantingstijd. Er zijn 114 paaiplaatsen geregistreerd (zie
bijlage 5), inallevoorkomendeterreintypenbehalvesparrenbos. Het aantal afgezette eiklompen per 10 ha bosoppervlak
bedroeg in hetwestelijke deelvan hetWijbosehbroek 25,in
hetmiddendeel 19,inhetoostelijkedeel 12. Inhetwestelijke (natste)deel isdedichtheidopvallend hoog invergelijkingmethetdrogereoostelijke deel.Ditgeldt ook voor
deterrestrischefase.
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Vanwege de vroege paaitijd zal alleen in greppels die zeer
vroegtijdig (mei-juni) uitdrogen hetbroedsuccesgering zijn.
DeGroene kikker (Ranaesculenta-komplex)
In het Wijboschbroek werden twee vormen van de Groene kikker
aangetroffen: de Kleine groene kikker (Rana lessonae) en de
Middelstegroene kikker (Ranaesculenta),diealseentussenvorm tussen de voorgaande en de Grote groene kikker (Rana
ridibunda) beschouwd wordt. Aangezien Groene kikkers min of
meer permanent water vereisen, zijn weinig plaatsen in het
Wijboschbroek voor de voortplanting geschikt. Het aantal
exemplaren was gering en alleen op demeest westelijke paaiplaats werden larven vastgesteld. Elders is wellicht meer
sprake van zwervende exemplaren dan van echte jaarlijkse
paaiplaatsen.
IX.D

Teverwachten wijzigingen;mogelijke maatregelen
J_._Tc^ejnemejid_r^imtebesl_ag^j3o£r_kanaal

enjaeg&n

Door verbreding van het kanaal zal een strook grond als biotoop voor de volwassen dieren verloren gaan; deze strook is
vrijwel alleen inhet westelijk gedeelte van betekenis.Hier
gaan ook enkele paaiplaatsen voor Bruine en Groene kikker
verloren. Bij zorgvuldige uitvoering van de werkzaamheden
kunnen de salamanderpaaiplaatsen 5 en 7 (nabij de huidige
sluisnr.3,ziebijlage 5)behouden blijven.
Door de aanleg van het viaduct en de dientengevolge te verwachten hogere verkeersintensiteit zal De Steeg een grotere
barrière voor trekkende amfibieënworden.
De totale schade aan de stand door dit alles ligt in de
grootte-orde van hoogstens enigeprocenten bijde Bruine kikker.Alleende inhetWijboschbroek zeer schaarse Groene kikker kan hierdoor aanzienlijk achteruitgaan, al heeft dit in
absolute aantallen nietveel tebetekenen.

±09_'2
Zoals op pag. 22 is uiteengezet zijn de meeste greppels in
het Wijboschbroek in vrij sterke mate afhankelijk van de
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grondwaterstanden. Een uitzondering vormen een poel in het
oostelijk deelvanhetgebied (paaiplaats 10)endeBiezenloopen daarmee direct inverbinding staandewaterlopen.De
teverwachtenverdrassingvan5à15cmtenoostenvankanaal
km109,5zalgeengrote invloedhebben.Indrogeperiodenin
dezomer blijktnamelijk degrondwaterstand indepeilbuizen
met 10à 30cm per decade te zakken.Inietsnatterezomers
kandewaterhoudendeperiodevoorbepaaldegreppelswélenige
wekenverlengdworden.Indiendeverdrassingtenietwordtgedaan door de te graven bermsloot, is de invloed uiteraard
nihil.
De.verwachteverlagingvanhetfreatischvlakindezomerten
westenvan km109,5varieertvanenkelecemtimetersnabijde
Baksdijk tot ± 30 cm in het uiterste westen (zie bijlage
38). Indeomgevingvandemeestepaaiplaatsen inhetwestelijk deel van het Wijboschbroek bedraagt de daling van de
grondwaterstand indezomermeerdan20cm.Debodemvanveel
sloteninditgebiedzoudanin1984alinmeiterhoogtevan
het freatischvlak gelegen hebbenen in 1982zelfsaleindapril.In 1983 zouditmoment paseind-juni vallenenhoogstenseendecadevervroegd worden (ziehiervoor verder pag.
33).Hoewel het droogvallen van de greppels vertraagd verloopt, zouden de meeste paaiplaatsen een aanzienlijk lager
broedsuccesopleveren.Voorsalamanderszoudenwaarschijnlijk
geengeschiktepaaiplaatsenoverblijven.Tenminste zoschadelijk zaldeverdroging zijnvoordevolwassendierenomdat
hetterrestrischebiotoopindezeomgevinginkwaliteitsterk
zal afnemen.De perioden waaringeenvochtige plaatsenmeer
tevinden zullen zijn,zullen namelijk aanzienlijk verlengd
worden.Qmdezeredenzalhetaanleggenvandiepepaaipoelen
maar inbeperktemateachteruitgangvanamfibieëninhetwestelijkdeelkunnenvoorkomen.
Kwantitatief gezien betekenen de verliezen in hetwestelijk
deeleenachteruitgangvanenigetientallenprocentenvande
totale amfibieënstand van het Wijboschbroek. Ook het feit,
datvooral hier hogedichtheden bereikt wordenmoet alseen
belangrijkpuntwordenaangemerkt.Tenslottedalenookdepotentiesvanhetgebiedvooramfibieëninaanzienlijkemate.
3_.Invloed van hydrologische veranderingen bij sluislokatie
1

11

Wanneer sluis Agelokaliseerd wordtbijkm 111 zalaanzien-
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lijkmeer verdrassing enminder verdroging inhetWijboschbroekoptreden (ziebijlage 39).Eenverdrassing van 10tot
25oninhetzomerhalfjaarheeftgunstigeinvloedopdeamfibieënstand.Aangenomenmagwordendatindrogezomersdiverse
paaiplaatsen eenàtweewekenlangerwater zullenhouden,in
andere zomerssomswel langer,totmeer daneenmaand (vgl.
par. 2).Vermeldmoetworden,datpaaiplaats 10volledigonafhankelijk isvandegrondwaterstand endusniet zalveranderenbijverdrassingofverdrogingvandeomgeving.
Ook het terrestrisch milieu wordt door verdrassing gunstig
beïnvloed,doordat inde zomer langduriger vochtigeplaatsen
beschikbaar blijven.Indewinter ishetwélvanbelang,dat
voor salamanders voldoende droge plaatsen beschikbaar blijven.
De verdroging wordt in dit geval beperkt tot het uiterste
westenvanhetgebied.Eengedeeltehiervanzalaldoorruimtebeslag van het verbrede kanaal+bermsloot verlorengaan,
maarerblijftnogeenduidelijkverliesover indevormvan
o.a.paaiplaats 1enhetomringendeterrestrischebiotoop.
Het kwantificeren van de verlies- en winstpunten is vrij
moeilijk,medeomdat het inbeidegevallenmaar om eenprocentueelgering gedeeltevande totale populaties gaat.Indiendeverdrassinggeheel zouwordentegengegaandoormaatregelen, resteert alleen (door verdroging in het uiterste
westen)eenverliesvanmaximaal 10%vandetotalepopulaties
vanBruinekikkerenKleinewatersalamander.Waarschijnlijker
is, dat de betreffende dieren zich merendeels zullen verplaatsennaardeomgevingvanpaaiplaats2.
^•_&^£l^JJie_m^a^regelen
De teverwachtenschadevoordeamfibieënstand isvooralafhankelijk vandematewaarinverdrogingoptreedt,dusindit
gevalvandelokatievansluisA.Het isnietteverwachten,
dathettotaleaantalexemplarenvaneenvandesoortenhierdoorbenedeneenkritischniveaudaalt.(Benedeneenbepaalde
populatiegrootte sterft een soort ter plaatse "automatisch"
uit.)Omdatechter aandenoordzijdevanhetkanaaleenvoor
Noord-Brabant belangrijke populatie van Kamsalamander en
Kleine watersalamander voorkomt, is de bedreiging daarvan
(ziehetalgemeenrapport)redenomdepopulatiesinhetWijboschbroekteversterken.
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De hoeveelheid terrestrisch biotoopisindeverdrassingsgebieden zeker voor de toekomst gewaarborgd. Het aantal paaiplaatsen is echter met name voor de salamanders en voor de
Groene kikker bijzonder gering. De Kamsalamander zal zich
waarschijnlijk inde huidige situatie niet langmeer inhet
Wijboschbroek kunnen handhaven.Aanleg van een aantal extra
paaiplaatsenvanvoldoendedieptezoudezepopulatiesvoorde
toekomst veilig kunnen stellen. Een eventuele achteruitgang
aandenoordzijdevanhetkanaalendeverliezen inhetwestelijkeverdrogingsgebied (endoor ruimtebeslag van hetverbrede kanaal) zouden hierdoor gecompenseerd kunnen worden.
Het isdanwenselijk openkele plaatsen tweeofdriepoelen
vanvoldoendedieptetegraven,zodatookeengrote"risicospreiding" optreedt. Door allerlei oorzaken gaat namelijk
nogaleensdehelenakomelingschapopéénplaatsverloren.
IX.E

Samenvatting
Het Wijboschbroek vertegenwoordigt in het westelijk enmiddengedeelte een vrij homogeen waardevol amfibieënbiotoop,
terwijlinhetoostelijkdeelenkelebelangrijkepaaiplaatsen
(poelen) gelegen zijn (zie bijlage 5).Met name de Bruine
kikker komt zeer algemeen verspreid voor.DeHeikikker ontbreekt echter volledig. Voor de Kamsalamander en de Kleine
watersalamander zijnde populatiesopprovinciaalniveaugezienbelangrijk,vooralookgeziendebedreigingvandepopulaties aan de noordzijde van het kanaal.Voor deze beide
soorten enook voor de Groene kikker bestaat een duidelijk
gebrek aan goede paaiplaatsen. Het geschikte terrestrische
biotoop isvoor alle voorkomende amfibieënsoorten rijkelijk
voorhanden.
IndiensluisAwordtgebouwdopkm109,2iseenachteruitgang
voor diverse populaties tot enige tientallen procenten van
hettotaalteverwachten.Bijlokatieopkm111isdeinvloed
inzijn totaliteit waarschijnlijk gering;de eventueleverdrassingkandanzelfsleidentotenigeverbetering.
Aanlegvannieuwepaaiplaatsenzoudevitaliteitvanmetname
desalamanderpopulatieszeertengoedekomeneneventueelook
compensatie kunnenbiedenvooreendeelvandeverliezenaan
denoordzijdevanhetkanaal.
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X

DEVOGELS

X.A

Deonderzoekmethode
In 1983 werden de territoria van alle broedvogelsoorten zo
volledigmogelijkgekarteerd.Hiertoewerdeenactieveinventarisatiemethodegebruikt,waarbijveldwaarnemingenmeteenop
soortkaarten wordengenoteerd en stelselmatig alarmeergedrag
ontloktwordt.Alledelenvanhetgebiedwerdengedurendehet
broedseizoenruim13maalbezocht,waarbij4-5uurper100ha
werdbesteed.SpecifiekemethodenwerdentoegepastvoorHoutsnip,SprinkhaanrietzangerenBosrietzanger.
Gegevens van andere jaren werden incidenteel gebruikt,o.a.
van 1977 (H.Beckers), 1979,1980en 1982.Daarnaast werden
mondelinge inlichtingen ontvangen van leden van I.V.N.
Veghel,N.M.C.Schijndelenvanmr.F.H.J.van Erve teHaaren.

X.B

Huidigetoestand
J_-j3ve£zAciit_vjan_deavifauna (ziebijlage6,7,8en47)
inhetWijboschbroekbroeden63tot72vogelsoorten (ziebijlage 47).Hoofdzakelijkkandezevogelbevolkingalsbroekbosvogelgemeenschapgekenschetstworden:opvallendhogedichtheden van (vochtminnende) zangvogels als Nachtegaal, Sprinkhaanrietzanger,Bosrietzanger,TuinfluiterenWielewaal.
Binnen deze broekbosvogelgemeenschap tekent zich westelijk
meer eenmoerasaspect afmeto.a.Waterhoen,Wintertaling en
Bosrietzanger en oostelijk een droge-grond-aspect met bv.
KuifmeesenGeelgorsalstyperendesoorten,verbrokkeldkomen
soortenvanhetoudereloofbosvoor zoalsKleinebontespecht
en Grauwe vliegenvanger,maar nergens is deze vogelgemeenschapvolledigontwikkeld.
Ter illustratie zijndrieverspreidingskaarten bijgevoegden
isinbijlage 47eenberekeningvandichtheden interritoria
per10habosoppervlakopgenomen.Hieruitisdegradiëntnatter- droger in west-oost richting goed af te lezen.Opde
kaartenIenII (bijlage6en7)zijnuitgesprokenvochtminnendesoorten ingetekend (o.a.Sprinkhaanrietzanger enNachtegaal),opkaartlil (bijlage8)vogelsvanouderloofbosen
enkele droogteminnende soorten,waarvan de verspreiding beperkt istothetoostelijkdeelenenkele zandigeophogingen
elders (GeelgorsenBoompieper).
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Afzonderlijk noemenswaard is de Wespendief, die relatief
schaars isen tot de waardevolle broedvogels gerekend moet
worden.Dezebroedtjaarlijksmetééntottweepaar.
Vandriesoorten,dieuitgesprokenafhankelijkzijnvanvochtig milieu,volgt een nadere beschrijving van hetvoorkomen
inhetWijboschbroek:Houtsnip,SprinkhaanrietzangerenNachtegaal.Op soorten die inNederland zeer algemeenvoorkomen
zoalsWaterhoen enWilde eend,enop soortendiemindergebonden zijnaanhogewaterstanden inhetgebied (bv.deBosrietzanger) zalnietnaderworden ingegaan.OokWintertaling
en Porceleinhoen, die op bijlage 6 zijn ingetekend doch
slechtsmarginaalvoorkomen,zullengeenbijzondere aandacht
krijgen.
2^._Delloutsnip
De Houtsnip ispolygaam endemannetjesverdedigengeenterritorium, (Hirons, 1980) zodat nauwkeurige bepaling van de
aantallenmoeilijk is.inNederland broeden volgensrecente
schattingen (Kuiper,1983)3500"paren".Dedichtheden inde
Midden-Brabantse populierenbossen behoren tot de hoogste in
Nederland (van Hees, 1978). In het Wijboschbroek wordt een
dichtheid van één "paar"per 20ha ruimoverschreden,waardoor hetgebied innationaal verband een waardevolle plaats
inneemt:degemiddeldedichtheid inNederlandbedraagt 1paar
op75habos (Kuiper,1983).
Alsbroedterrein verkiestdeHoutsniploofbosbovennaaldbos
enstructuurrijkboveneenvormigbos.Eenbosgebied zoalshet
Wijboschbroek, met veel variatie in leeftijd en dekking,
biedtoptimalemogelijkheden.
In 1983werdendemannetjesinhetgehelegebiedvrijsystematisch geobserveerd. Op grond van verschil in stemgeluid
werden 15mannetjes herkend,uit de vele waarnemingen (23)
van interactieswaarbijtotvier (!) verschillendemannetjes
tegelijkbetrokkenwarenkondeaanwezigheidvannógminstens
5mannetjesafgeleidworden.Eenexactgetalisniettegeven
enhetaantalvan20mannetjesiseenminimum.
Demeestewaarnemingen (vanmannetjesénwijfjes) werdengedaan in het westelijk gedeelte en juist ten oosten van De
Steeg.Hier isdanook sprakevan eenbijzonder hogedichtheid (ziebijlage47sub11).
Voor hunvoedselzijndeHoutsnippen inhetWijboschbroek in
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dezomermaandengrotendeelsopdedrooggevallengreppelsaangewezen.Hier bevindt zich indedrogeremaanden altijd nog
een zachte,zeerhumusrijkevochtigebodem,terwijldegrond
opderabatten zeer hard wordteneen relatiefdunne humuslaagheeft.Inhetwinterhalfjaarwordt 'snachtsopgrasland
gefoerageerd.Bijverdroging verminderenmet name de foerageermogelijknedenindezomer.
J3_._DeSprinkhaanriet£anger
Volgens Teixeira (1979) isdeSprinkhaanrietzanger inNederland een vrij schaarse broedvogel (met 1500 - 2000 paren).
HetvoorkomeninhetWijboschbroekiszeerwaardevol.Hetgebiedzalnaarschatting5tot15parenherbergen,afhankelijk
vandehoeveelheidgeschiktterreininverschillendejaren.
Deverspreiding toont in 1983eenduidelijke concentratie in
het westelijke deel. In dit bostypemaakt de soortgebruik
vaninbeginstadiaverkerendepopulieraanplant (tottienjaar
oud),pasgekaptwilgengriendenjongelzenhakhout.Hetvoorkomenkandanookjaarlijksverschillen,zowelruimtelijkals
numeriek.Ter illustratie hiervanzijnenkeleterritoriauit
1979en1982opdeverspreidingskaart (bijlage6)ingetekend;
indezejarenwerdechterniethetgehelegebiedonderzocht.
Deverspreiding in1983lijkteenrelatiemetdevochtigheid
vanhetterreinweertegeven.Echter,eengeschiktecombinatievanjonge aanplant enopenheid deed zich in 1983 inhet
oostelijkegedeelteweinigvoor.Wélzaldekruidlaag injongeaanplantopdrogereplaatsenmindervaakenminderlangin
de behoeften van Sprinkhaanrietzangersvoorzien (vgl.Leisler,1975).Brandnetelenbraamzullenhiersneldedominante
soorten zijn,terwijlopnatteregrondeno.a.zeggenenrussenvoorkomenenlangereengrazig karaktervande kruidlaag
waarborgen.
4^._DeNachtegaal
De Nachtegaal broedt in Nederland met ongeveer 5000 paar,
voornamelijk inhet zuidenenoostenvanhet land enaande
binnenduinrand (Teixeira, 1979). De in het Wijboschbroek
voorkomende dichtheden zijnvoor Nederlandse begrippen zeer
hoog.Ookinternationaalgezienishetvoorkomenvanzeergeschiktbiotoopopeen zogrote schaalvan belang.Op 338ha
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bos werden 66 territoria vastgesteld. De grootstedichtheid
wordtbereikt inhetnattewestelijkedeelvanhetWijboschbroek.Ook nacorrectievandedichtheidscijfersopvolledig
ongeschiktbiotoop (naaldbos,boomweiden)zijndeverschillen
per gebiedsdeel nogduidelijk.Directerelatiemetdebodemvochtigheid isechter niet aantoonbaar. Eerder iser sprake
van een relatie met de vegetatiestructuur en beheer (vgl.
Williamson & Stuttard, 1971,enGrüll, 1981). In hetwestelijkdeelkomtvakereenrijkontwikkeldestruiklaagvoordan
elders. Dit iso.a. teverklaren door de slechte toegankelijkheid vanwege de zeer natte bodem in najaar en winter,
wanneersnoei-enkapwerkmeestalwordenverricht.Inditgeval iser sprakevaneen indirectverband tussengrondwaterpeil en nachtegalenstand. Eventuele verdroging zal hierdoor
en wellicht ook door toename van het aandeel naaldhout een
achteruitgangvandestandtotgevolghebben.
X.C

Teverwachtenwijzigingen;invloedvanmaatregelen
J_._T£ejn^emejid_rjaimtebe^s]1ag_door_kanaalenwegen
De verbreding van de Zuid-Willemsvaart gaat vooral in het
westelijkedeelvanhetWijboschbroektenkostevaneenflink
stuk broekbosenookgaateenstrookopgaandeikenbosverloren.Inhetmidden-enoostelijk deel zijndeverliezengeringer,maar plaatselijk zeker nogvanbelang.Druktmende
gevolgenvandeoppervlakteverkleining uitinpercentagesvan
debroedvogelpopulatiesvanhetWijboschbroek,danisvoorde
meestesoortenopzichgeensprakevaneenernstigezaak.Omdatechter inNederland achteruitgangvoordenatuurvrijwel
steedseenoptelsom isvan kleineverliezen,moet hier toch
grotebetekenisaantoegekendworden.
Bijenkelevogelsoorten isde procentuele achteruitgang door
hetruimtebeslagvanhetverbredekanaalgroter.BijdeNachtegaal (bijlage 7) gaat het wellicht om 10%van de totale
populatie, bij de Bosrietzanger (bijlage 6) om bijna 20%.
Hiermoetdusvanessentiëleverliezengesprokenworden.*
Het nieuweviaducttervervangingvandeHeeswijkseBrugzal
* Door de aanleg van het spuikanaal (zie noot op pag. 35)
zullendeverliezen metnamevoordeBosrietzanger nogaanzienlijkgroterzijn.
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niet veel invloedopde avifaunahebben,tenzijdeverbetering van deze verbinding leidt tot een grote reconstructie
van De Steeg.Vooraleenverbeterde toegankelijkheidvanhet
aangrenzende terrein zounamelijk kunnen leiden totvoor de
vogelwereldongunstigeontwikkelingen.
2._Iny^O£d_v£n_h^d£oJ^O£ij^^^

±°i'l
Indien sluisAwordtgebouwd bijkm 109,2zal inhetgehele
westelijke gedeelte van het Wijboschbroek verdroging optreden,metname inhetzomerhalfjaar (ziebijlage 38).Deverdrassingoostelijk van km 109,2 zalopde vogelwereld waarschijnlijkgeenmerkbareinvloedhebben.
Zoalsop pag. 33 is uiteengezet zaleen groot aantalgreppels, afhankelijk van de weersomstandigheden,bijverlaging
vandegrondwaterstandmetmeerdan 20cmeenkorterewatervoerende periode hebben.Voor soorten als hetWaterhoen is
ook de hoogte van de waterstand inde greppels vanbelang.
Deze wordt waarschijnlijk in geringere mate beïnvloed. De
meeste invloedvoordevogelwereld isteverwachtenvan wijzigingeninhetbeheer (bv.intensievereboscultuur,wellicht
ook meer naaldhout), min of meer "vanzelfsprekend" voortvloeiend uit de betere toegankelijkheid ende beteredroogleggingvanhetwestelijkgebied.Daarnaastisopveleplaatseninvloedteverwachtenvandewijzigingenindenatuurlijke en halfnatuurlijke vegetatie, bv. toename van Braam en
Brandnetel (zie pag.46 vv.). Hoewel soorten alsWaterhoen,
WintertalingenBosrietzangerdooreenofmeervandegenoemdegevolgenongetwijfeldmetbelangrijkbiotoopverliestemaken zullen krijgen, zullen we ons wederom concentreren op
Houtsnip,Sprinkhaanrietzanger enNachtegaal.
Voor de Houtsnip isde langduriger verdroging van eengroot
deelvandegreppels inhet zomerhalfjaar (indemeestejaren, zie pag. 33) van essentiële invloed. Daarnaast zullen
ookteverwachtenbeheerswijzigingeninvloedopdestandhebben.Omdatdeteverwachtenverlagingvanhetfreatischvlak
inde zomer tenwestenvanDeSteeggemiddeld 15à20cmzal
zijn,wordtdesituatiewaarschijnlijkongeveervergelijkbaar
metdehuidigetoestand indeoverigedelenvanhetWijboschbroek, zodat het aantal broedgevallen met 1à 3 zou kunnen
teruglopen.
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De Sprinkhaanrietzanger zal vooral achteruitgang vertonen
doordatdehuidigeondergroeiinvelepercelenplaatszalmakenvooro.a.Brandnetel.Indiendezeveranderingbij5-15cm
verdroging 30%,bij 15-25cmverdroging 60%enbij25-35cm
verdroging90%vandeondergroeibetreft,zaldetotalepopulatievandeSprinkhaanrietzangermet30-45%afnemen.
Bij de Nachtegaal is het verband tussen grondwaterstand en
populatiedichtheid alleen indirect (vlg.p.76).Doorbeheerswijzigingen zal de stand in het gedeelte westelijk van km
109,2 die in het huidige gebied ten oosten hiervan kunnen
gaan benaderen. Naast de verliezen door extra ruimtebeslag
vanhetverbrede kanaalisduseenextraachteruitgangmet5
broedparen zeker niet denkbeeldig (dus bijna 10% van de
populatienaverbreding).
3_.Invloed van hydrologische veranderingen bijsluislokatie
1

11

Indien sluisAwordtgebouwd bij km 111 isaanzienlijkmeer
verdrassing enminderverdroging teverwachten (bijlage39).
De verdrassing zal het gebied in het winterhalfjaar iets
mindertoegangelijkmakenenindezomerzulleno.a.vochtige
greppels langduriger beschikbaar blijven. Een toename van
zeggen en russen zalmet name voor de Sprinkhaanrietzanger
gunstig kunnenzijn.Eenverhoging vandestandvanHoutsnip
of Nachtegaal is echter nauwelijks te verwachten, maar de
huidige populaties zullen zichbeter kunnenhandhaven.Enige
toename van moerasvogels als Waterhoen en Wintertaling behoort tot demogelijkheden.Ditallesnatuurlijk alleenals
alle tegenmaatregelen, ook van particulieren, achterwege
blijven.
Heteffectvandeverdroging inhetuiterstewestenzalaanzienlijkgeringer zijndanbijsluislokatie 109,2.Opbijlage
6 en7iszichtbaar,dathethier (naastdeinvloedvanextra
ruimtebeslagdoorhetverbrede kanaal)vooralzougaanomde
Bosrietzanger,indiendeze soortal (voornamelijkdoor indirectegevolgen)opdeverlaging zoureageren.
^._Moge^lJLjJçe_maatreg^len
De ongunstige gevolgen van verlaging vanhet freatischvlak
wordenvrijwelgeheelvoorkomendoordesluistelokaliseren

- W 79 -

bijkm111inplaatsvanbijkm109,2.Watdeverdrassingbetreft:hierzoudenafzonderlijketegenmaatregelendoorparticulieren aanzienlijk schadelijker kunnen zijndanhettegengaanvanverdrassingdoormaatregelen inofdirectlangshet
kanaal.Opzichisverdrassing echter alleengunstigvoorde
karakteristiekevogelstandvanhetbroekbos,waaraanhetWijboschbroek zijn belangrijkste avifaunistische waarde ontleent.
Het extra ruimtebeslag is voor de vogelstand nadelig.Daar
waar avifaunistisch gezien waardevolle bossen liggen isalleenverminderingvanhetruimtebeslagofeventueelvermindering van de toegankelijkheid voor de vogelwereld gunstig.
Dit ismetnamevantoepassing inhetgedeeltewestelijkvan
DeSteeg.Demeestwaardevollepercelenliggentussenkanaalkm110en111.
Elders,waarhetkanaalgrenstaancultuurland,zoueenkleinehoutsingelvannutkunnen zijn,of,insterkeremate,een
drassige strookgrond langsdedijk.Debetekenisdaarvanis
afhankelijkvandewaterstandendebreedtevaneendergelijke strook en de toegankelijkheid vande dijk voor recreanten.Hetzelfdegeldtvoordeaanlegvanondiepeoeverstroken
aan het kanaal zelf.Bij rustige ligging iseen heel scala
van broedvogels en wintergasten mogelijk, waaronder zelfs
soorten, die in dit deel van de provincie Noord-Brabant
schaars zijn.Eenenander hangtmede afvanconstructieen
beheervandergelijkeoeverstroken.
X.D

Samenvatting
Een zovolledigmogelijke inventarisatievanhetgeheleWijboschbroek in 1983 (bijlage 47)maakt het mogelijk de vogelstand inverschillende delen van hetgebied onderling te
vergelijken.Met name in het westelijk gedeelte is eenlevensgemeenschapvanvochtig broekbosontwikkeld.Dedriebelangrijkstekensoorten zijnhierdeHoutsnip,deSprinkhaanrietzanger en de Nachtegaal;debereiktedichtheden zijnin
dit bosgedeelte in nationaal verband gezien hoog tot zeer
hoog.
Door ruimtebeslag van het verbrede kanaal zalmet namedit
westelijkgedeelteduidelijkwordenaangetast,indiensluisA
wordt gebouwd op kanaalkm 109,2 zaldebroekbosvogelgemeenschaptenwestenvandesluisachteruitgaan,voordeHoutsnip
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verminderen de foerageermogelijkneden, voor de Sprinkhaanrietzanger de geschiktheid van het broedbiotoop en voor de
Nachtegaal zijnde secundairegevolgen (metnamewijzigingen
inhet beheer) ongunstig.Bij sluislokatie op km 111 isde
invloed vanverdroginggering.Deverdrassing zouinditgevalgunstigegevolgenvoordevogelstand hebben,maar tegenmaatregelenvan particuliere eigenaren kunnenaverechtswerken.
De inrichting van de strook langs het kanaal kan voor de
vogelwereld nuttig effect hebben, als de betreffende dijk
nietofweinigdoorpubliekwordtbetreden.
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XI

CONCLUSIES
De belangrijkste conclusies van de kartering enhetverdere
onderzoekzijndevolgende:
Deabiotischeomstandigheden ( 1 - 6 )
1.Indebodem iseen laag Brabantse leem aanwezig,dievan
west naaroost zandiger wordt.Doorvergraving (rabatten)is
debovenste laag echter van plaats tot plaatsverschillend
(par. V.A).
2. Het freatische grondwater stroomtongeveer vanoostnaar
west.Hetfreatischvlak ligtinhetvoorjaaropveleplaatseninhetwestelijkdeelongeveer 20cmonder hetmaaiveld,
maar zakt inde nazomer meestal totmeer dan 1m onder het
maaiveld.Meernaarhetoostenzijndegrondwaterstandenaanzienlijklager (par.V.B;bijlage 18).Overdehydrologievan
eventuele nattere delen in het oostelijke gebied zijngeen
gegevensbeschikbaar.
3.IndiensluisAgebouwdwordtopkm109,2treedttenwesten
vanDeSteegverdrogingopalsweergegevenopbijlage38.Met
name indenabijheidvanhetkanaal isdeverdrogingernstigerdanopdezekaartstaataangegeven (par.VI.A1).
4.Bijsluislokatieopkm 111,2blijftdeverdroging beperkt
tothetmeestwestelijkegedeelte (ziebijlage 39).Hetverdrogingsgebied is nog iets kleiner dan dat wat opde kaart
staataangegeven (par.VIA.1).Deaangegevenverdrassingzal
waarschijnlijkwordentegengegaandoormaatregelen.
5.Dewatervoerendeperiodevangreppels kandoordaling van
het freatisch vlak met enige decimeters verkort wordenmet
enigewekentotenigemaanden (par.VI.A3).
6. Uit de samenstelling van het grondwater kan worden
geconcludeerd,datmomenteel water uit de Zuid-Willemsvaart
tot minstens 100 m het gebied binnendringt en dat in het
gehelegebied sprake isvan invloedvan kalkrijk (lithogeen)
water,afkomstiguitdediepereondergrond (par. V.C).
Aangeziendoordepeilverlaginghetdiepegrondwaterplaatselijkmeer zaldalendanhetondiepe,neemtdekwelintensiteit
afofzalomslaanininfiltratie (par.VI.A2).
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Floraenvegetatie (7-12)
7. In de ondergroei van de cultuurbossen is een twaalftal
vegetatietypen teonderscheiden (par.VII B; bijlage 1).De
meeste hiervan kunnen gerekend worden tot het Alno-Padion
(Elzen-vogelkersverbond).
8. Zowel de vegetatietypen als een aantal voor het gebied
kenmerkende plantesoorten zijn zeer ongelijk over hetWijboschbroek verdeeld,waarbij in hetwestelijk deeldenatte
vegetaties en in het middendeel de iets drogere vegetaties
van voedselrijke bodem het best ontwikkeld blijken te zijn
(bijlage1-3).
9.DeoverschrijdingsduurlijnenvandedrogereAlno-Padionvegetaties (type4,5en6)vertonenverschillenmetdievande
natteretypen (7,8en 9).Dezeverschillenzijnvoordediepere grondwaterstanden (i.h.a.dus de zomerperiode) groter
dan voor de ondiepe waterstanden (voornamelijk winter- en
voorjaarsperiode). Vermoedelijk zijn echter deze laatste
oecologisch van groter belang. Deze verschillen zijn niet
statistisch te toetsen en er is hierover weinig literatuur
beschikbaar.
10.BijlokaliseringvansluisAopkm109,2lijdenvooralde
natteAlno-Padionvegetatiesgrote verliezen. De inhetWijboschbroekop zeldzamewijzeontwikkeldevegetatiesvantype
7en8zullenzelfsvrijwelallewordenaangetast,omdatdeze
buitenhetverdrogingsgebied nauwelijksvoorkomen.
11.Bijlokalisering van sluisAop km 111,2zullen deverliezenzeersterkwordeningeperkt.Hetverschiltussenlokatie 111,0 (waaropdehydrologische voorspellingen zijngebaseerd)en111,2ishierbijnogvanbelang.*
12.Doordeteverwachtenverminderingvandekweldrukzalde
waterkwaliteit veranderen,waardoor eenaantal plantesoorten
geleidelijk achteruit zalgaan.Invelegevallen betrefthet
soorten,dieookaldoorhetzakkenvanhetfreatischvlakin
problemenkomen.Zoweldehydrologischevoorspellingenalsde
botanische inzichten schieten te kortomditaspectgoed in
teschatten.

* Mede door de aanleg van het spuikanaal (zie de noot op
pag. 35) zijn de verliezen door ruimtebeslag bij deze
sluislokatieaanzienlijk.
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Deaquatischemacrofauna (13-16)
13. De aquatische levensgemeenschappen in het Wijboschbroek
zijnmerendeels kenmerkend voor temporaire (jaarlijksdroogvallende)wateren.Naast stromende wateren kunnenhierbinnen
11 typen en een aantal subtypen worden onderscheiden (par.
VIII.B;bijlagen4,45).Hetbetreftmerendeelsgreppels;het
totaleaantalhiervaninhetgebiedlooptindeduizenden.
14. Desoortenrijkeretypenvan greppel-levensgemeenschappen
verschillen tussen het oostelijk en westelijk deel van het
gebied. Die in het oosten (type D 6) vereisen een minder
langewatervoerendeperiodedandieinhetwesten (typenD7,
8,9en 10).Ook komen inhetoosten relatiefmeersoortenarme levensgemeenschappen voor,die kenmerkend zijnvooreen
korterewatervoerendeperiode.
15.Bijlokatievan sluisAop km 109,2zullen soortenrijke
levensgemeenschappenvantypeD7,8,9en 10relatiefsterk
achteruitgaanenplaatsmakenvoorminder soortenrijketypen,
o.a.typeD5(par.VIII.D2).
16.BijlokatievansluisAopkm111zalvoornamelijkhetop
enigestoringwijzendetypeD10vrijwelgeheelverdwijnenen
iseenlichteachteruitgangvantypeD9teverwachten.
Deamfibieën(17-20)
17. Het Wijboschbroek is rijk aan amfibieën.De talrijkheid
vandeBruine kikker (Ranatemporaria) enhet voorkomen van
deKamsalamander (Trituruscristatus)zijnopmerkelijk,evenalshetontbrekenvandeHeikikker (Ranaarvalis).
18.BijlokatievansluisAopkm109,2zaleenachteruitgang
van de totale amfibieënstand optreden met enige tientallen
percenten.DitbetreftmetnamedeKleinewatersalamanderen
deBruinekikker (par.IX.D2).
19. Bij lokatie van sluis A op km 111 zalde achteruitgang
maximaal 10%vandetotalepopulatiesbedragen (par.IX.D3.)
Hettoenemendruimtebeslag speelthierbijeenrelatiefgeringerol.

* Doordeaanlegvanhetspuikanaal (zienootoppag.34)is
vooraldeachteruitgangvantypeD9watgroter.
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20. Indienondanksdetegenmaatregelenenigeverdrassingoptreedt,zaldeachteruitganggeringer zijndanonder 18en19
vermeld.Indeniet-verdrogendegebiedenisbovendienvergroting van de populaties van met name Kamsalamander, Kleine
watersalamander en Groene kikker mogelijk door aanleg van
paaiplaatsen (par.IX.D3,4).
Devogels (21-23)
21.BinnendetotalevogelbevolkingvanhetWijboschbroekis
degoedeontwikkeling vande broekbosvogelgemeenschap karakteristiek.Dezeisveruithetbestontwikkeld inhetgedeelte
ten westen van De Steeg.Van belang zijn vooral Houtsnip,
SprinkhaanrietzangerenNachtegaal.Soortenvanouderloofbos
zijnschaars (par.XB;bijlagen6,7,8en47).
22. Bij lokatie van sluis A op km 109,2 zullen de meeste
broekbosvogelsoortenmetongeveer 10%kunnen afnemen.Bijde
Sprinkhaanrietzanger zalde afname echtermeer dan 30%zijn
(par.X.C2).
23.BijlokatievansluisAopkm111isvoornamelijkachteruitgang van de Bosrietzanger te verwachten. Hierbij speelt
hettoenemendruimtebeslagdehoofdrol.
Indientussenkm 109enkm 111verdrassingoptreedt,istoenamevandeSprinkhaanrietzangermogelijk (par.X.C 3).
Samenvattendeconclusies (24-26)
24. Zoweldeabiotische factorenalsdedaarvanafhankelijke
organismenvertonenvanwestnaaroostaanzienlijkeverschillen.Inhetwestendomineren de nattere biotopenen zijnde
daarvoor karakteristiekelevensgemeenschappen inalleopzichtenbetervertegenwoordigd.
25.BijlokatievansluisAopkm111isdeachteruitgangvan
devoorvochtig milieu kenmerkende levensgemeenschappen aanzienlijkgeringerdanbijlokatieopkm109,2.
26.Hetextraruimtebeslag doordeverbreding vanhetkanaal
zelfiseenessentiëleaantastingvanhetgebied,waarbijhet
zwaartepunt tenwestenvanDeSteeg ligt.Hetnieuweviaduct
heeft beperkte schade tot gevolg, tenzij hierdoor verdere
aanpassingenaanDeSteegzelfnodigzoudenblijken.
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