Projectplan Natte Natuurparel Kampina en de
Oisterwijkse bossen en vennen

Waterschap De Dommel
4 mei 2012
Definitief rapport
9X1367

SAMENVATTING

Dit projectplan geeft invulling aan het doel herstel van de Natte Natuurparel Kampina en
de Oisterwijkse bossen en vennen. Waterschap de Dommel heeft de taak het
verdrogingsprobleem aan te pakken in verdroogde (waterafhankelijke) natuurgebieden
vallend binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), de zogenaamde Natte
Natuurparels (NNP). De Kampina en de Oisterwijkse bossen en vennen is één van de
Natte Natuurparels waar het waterschap in samenwerking met Brabants Landschap,
Natuurmonumenten en enkele particuliere grondeigenaren herstelmaatregelen gaat
treffen.
Naast het feit dat er invulling wordt gegeven aan realisatie van de Ecologische
Hoofdstructuur is het gebied Kampina en de Oisterwijkse bossen en vennen onderdeel
van het Natura 2000-gebied Kampina en Oisterwijkse Vennen. De maatregelen moeten
aansluiten op de instandhoudingsdoelen die voor dit gebied zijn geformuleerd.
Aan dit projectplan liggen diverse voorstudies aan ten grondslag. De Scenariostudie en
inrichtingsplan natte natuurparel Kampina en Oisterwijkse bossen (Royal Haskoning, 6
december 2010) vormt een belangrijke input voor het projectplan. In de scenariostudie is
op basis van verschillende omgevingsfactoren en de natuurdoelen een aantal
verbetermaatregelen uitgewerkt en zijn de hydrologische effecten ervan berekend. Uit
deze verschillende scenario’s is een voorkeurscenario opgesteld. Het voorkeursscenario
wordt beschouwd als het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) voor de
natte natuurparel.
Het voorkeursscenario is vertaald in een inrichtingsvoorstel met vrij concrete
waterhuishoudkundige maatregelen ten behoeve van herstel van de natte
natuurwaarden binnen de natte natuurparel.
Een aantal van deze maatregelen kan op korte termijn (2012/2013) uitgevoerd worden
waarvoor in het kader van de Waterwet dit projectplan is opgesteld. De maatregelen die
aan het beekdal van de Beerze zijn gerelateerd zijn complex van aard en moeten nog
nader bepaald worden. Deze maatregelen worden in een aparte fase uitgewerkt en
zullen worden vastgelegd in een apart projectplan.
In dit projectplan zijn maatregelen opgenomen voor vijf deelgebieden: Braakloop, ’t
Stokske, De Logt, Rosep en de Kampina. De eerste drie deelgebieden liggen buiten de
begrenzing van de NNP maar hebben wel invloed op de natuurwaarden binnen dit
gebied. De maatregelen bij de Braakloop en ’t Stokske zijn gericht op verbetering van de
waterkwaliteit in het Rietven en Achterste kolkven. In de praktijk betekent dit omleiding
van watergangen vanuit landbouwgebied door aanleg van stuwen en gronddammen
voor sturing van het water en lokaal verhoging van het waterpeil. Bij de Braakloop is
lokaal waterpeilverhoging mogelijk waardoor ook vernatting van natte natuurtypen
mogelijk is buiten begrenzing van de NNP. Deze locaties zijn eveneens waardevol als
leefgebied voor zeldzame amfibieën zoals kamsalamander, heikikker en poelkikker.
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De maatregelen bij De Logt en Kampina hebben als doel de (grond)waterstanden in het
gebied en Logtse velden te verhogen. Concreet wordt bij De Logt het waterpeil op
gronden van Natuurmonumenten omhoog gezet door een nieuwe stuw.
Om vernatting van woonerven en een landbouwenclave in het gebied te voorkomen
vindt drainage plaats door profielvergroting en nieuwe afstroomrichting en plaatsing van
een waterpomp ter hoogte van het landbouwperceel.
Op de Kampina wordt circa 10 hectare bos bij de Huisvennen als pilot omgevormd naar
heide waarbij terdege rekening wordt gehouden met cultuurhistorische en overige
natuurwaarden. Vanwege de landschappelijke impact en onzekerheid van vernatting is
gekozen voor pilot waarbij de effecten goed wordt gemonitord. Hiervoor is door
Natuurmonumenten en waterschap een monitoringsplan opgesteld. Afhankelijk van de
resultaten zal in een vervolgfase een groter bosareaal rond de Huisvennen worden
omgevormd naar heide.
De maatregelen bij de Rosep is vanwege de natuurlijke beekmorfologie beperkt tot een
geringe opstuwing van water en peilverhoging wat met name in drogere periodes een
positief effect heeft.
De opgave voor herstel van de Natte Natuurparel Kampina en de Oisterwijkse bossen
en vennen wordt voor een deel behaald. Het overig deel van de opgave wordt via
andere projecten gerealiseerd. Deze zijn onder meer de project Venherstel, beekherstel
Beerze-Kampina, project Rosephoeve en NNP Kampina en Oisterwijkse bossen en
vennen (fase 2) deelgebied Beerze-Heiloop.
De maatregelen voor herstel van de Natte Natuurparel Kampina en de Oisterwijkse
bossen en vennen leveren concreet een bijdrage aan de gestelde doelen in het
Waterbeheerplan van Waterschap de Dommel. De doelen worden gerealiseerd door het
verbeteren van de waterkwantiteit en waterkwaliteit voor de natte natuurwaarden binnen
het gebied.
Het effect van de maatregelen op de instandhoudingsdoelen van het Natura2000-gebied
is middels een Voortoets Natuurbeschermingswet inzichtelijk gemaakt. Hieruit is
geconcludeerd dat de voorgestelde maatregelen een positief effect hebben op de
instandhoudingsdoelen. Ook negatieve effecten tijdens de uitvoering zijn uitgesloten. Er
wordt binnen de kaders van de Flora- en Faunawet gewerkt en de beschermde soorten
hebben baat van de maatregelen.

9X1367/R00001/902513/BW/DenB
4 mei 2012

- ii -

Projectplan
Definitief rapport

INHOUDSOPGAVE
Blz.
1

2

HERSTEL NATTE NATUURPAREL KAMPINA EN DE OISTERWIJKSE
BOSSEN EN VENNEN.
1.1
Aanleiding & doel
1.2
Ligging en begrenzing plangebied
1.3
Beschrijving en maatvoering van de waterstaatswerken
1.3.1
Algemeen
1.4
Beschikbaarheid van gronden
1.5
Gevolgen van het plan
1.5.1
Braakloop
1.5.2
’t Stokske
1.5.3
De Logt
1.5.4
De Rosep
1.5.5
De Kampina - Huisvennen
1.6
Wijze van uitvoering
1.6.1
Technische uitvoering
1.6.2
Archeologische begeleiding
1.6.3
Vergunbaarheid en bijbehorende uitvoeringsvoorwaarden
1.6.4
Beperking mogelijke nadelige gevolgen voor omgeving
1.7
Legger, beheer en onderhoud
1.8
Samenwerking
1.8.1
Samenwerking met grondeigenaren

1
1
1
2
2
17
18
18
19
19
19
20
20
20
21
21
21
24
25
25

VERANTWOORDING
2.1
Inleiding
2.2
Beschrijving van de huidige situatie
Huidige situatie en eigendommen
2.2.1
2.2.2
Watersysteem (huidig)
2.3
Doel en knelpunten
2.4
Hydrologische doelen natuur
2.4.1
Doelrealisatie natuur
2.4.2
Verbetering waterkwaliteit vennen
2.4.3
Bijstelling natuurdoelen
2.5
Hydrologische effecten
2.6
Wetten, regels en beleid
2.6.1
Waterbeleid en waterregelgeving
2.6.2
Omgevingsbeleid – en regelgeving
2.6.3
Flora- en faunawet
2.6.4
Natuurbeschermingswet 1998
2.6.5
Boswet
2.6.6
Monumentenwet (archeologie / cultuurhistorie)
2.6.7
Explosievenwet
2.6.8
Ontgrondingverordening
2.7
Conclusies

28
28
28
28
29
36
39
39
44
45
45
45
45
48
52
54
56
56
58
58
58

Projectplan
Definitief rapport

9X1367/R00001/902513/BW/DenB
4 mei 2012

BIJLAGEN
1. Scenariostudie en inrichtingsplan natte natuurparel Kampina en Oisterwijkse bossen
en vennen
2. Waterkwaliteitsonderzoeken
3. Watersysteemanalyse – ontwerpeisen
4. Monitoringsplan Kampina
5. Notitie wijziging natuurdoeltypen naar natuurbeheertypen
6. Voortoets Natuurbeschermingswet
7. Flora- en faunaonderzoek
8. Aanvullende informatie bosomvorming Kampina

9X1367/R00001/902513/BW/DenB
4 mei 2012

Projectplan
Definitief rapport

1

HERSTEL NATTE NATUURPAREL KAMPINA EN DE OISTERWIJKSE BOSSEN
EN VENNEN.

1.1

Aanleiding & doel
Dit projectplan geeft invulling aan het doel herstel van de Natte Natuurparel Kampina en
de Oisterwijkse bossen en vennen. Waterschap de Dommel heeft mede op basis van
het verdrag van Cork de taak het verdrogingsprobleem aan te pakken in verdroogde
(waterafhankelijke) gebieden, de Natte Natuurparels, waaronder Kampina en de
Oisterwijkse bossen en vennen. Hydrologisch herstel van deze prioritaire gebieden dient
te zijn gerealiseerd in 2013/2015. Kampina met de Oisterwijkse bossen en vennen heeft
extra prioriteit omdat het niet alleen als natte natuurparel is aangemerkt, maar ook is
aangewezen als Natura2000-gebied
Om de kwaliteit voor de waterafhankelijke natuurwaarden te waarborgen en te
verbeteren wil het waterschap De Dommel een set aan maatregelen uitvoeren. In dit
projectplan zijn de maatregelen op basis van de ambitiekaart natuurbeheertypen van de
provincie Noord-Brabant verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp waarbij terdege
rekening is gehouden met de Natura2000-doelstellingen.

1.2

Ligging en begrenzing plangebied
Het plangebied omvat de Natte natuurparel Kampina en de Oisterwijkse bossen en
vennen ligt tussen Oisterwijk, Moergestel, Spoordonk en Boxtel. Dit gebied ligt
grotendeels binnen de begrenzing van het Natura 2000 gebied Kampina en Oisterwijkse
Vennen en valt binnen de gemeentegrenzen van Oisterwijk en Boxtel met een klein deel
net binnen de gemeente Oirschot. In figuur 1.1 is de ligging en grens van het NNP en
Natura2000-gebied aangegeven.
Naast het plangebied wordt in dit projectplan de term projectgebied gehanteerd. Het
projectgebied omvat het plangebied en drie deelgebieden buiten de Natte Natuurparel
waar maatregelen getroffen gaan worden die van invloed zijn op het plangebied.
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Maatregel

Waterstaatswerk

1. Deelgebied Braakloop
Omleiden van bovenloop van de Braakloop (landbouwwater) door:
a.

Plaatsing twee nieuwe stuwen in RS-381 (voorheen RS-199) en verplaatsing LOPstuw RS-381

Ja

b.

Plaatsing peilgestuurde drainage pomp (vervanging huidige pomp in privé-eigendom)

Ja

c.

verwijdering gronddam en (ver)plaatsing (nieuwe) duikers

Ja

d.

opschonen van watergangen benedenstrooms pomp en overkluizing te Moergestel

Nee

2. Deelgebied ‘t Stokske
Omleiding watergang (landbouwsloot) ’t Stokske
a.

Aanleg gronddam (afdammen ES119)

Ja

b.

Aanpassen profiel watergangen

Ja

c.

Aanleg overkluizing en vervangen duiker (rond 400mm) (oostzijde Oostelvoortjes)

Ja

d.

Aanleg nieuwe waterpomp.

Ja

3. Deelgebied De Logt
Waterpeilverhoging terreinen Natuurmonumenten
a.

Herprofilering en aanleg drain voor drooglegging bebouwing en woonerven

Ja

b.

Aanbrengen regelbare LOP stuw zuidelijk afwateringspunt De Logt

Ja

c.

Aanleg gronddammen (isoleren landbouwperceel De Zeper)

Ja

d.

Pomp en electriciteitsvoorziening tbv drooglegging landbouwperceel De Zeper

Ja

e.

Verkleinen profiel hoofdwatergang De Logt

Ja

f.

Afdammen zijwaterwatergangen op BS107

Ja

4. Deelgebied Rosep
Waterpeilverhoging de Rosep met 10 cm
a.

Aanbrengen halfnatuurlijke obstructie in zomerbed

Ja

b.

Monitoring effecten

Nee

5. Deelgebied Kampina
omzetting van naaldbos naar open vegetatie (heide)
a.

Bomenkap van circa 10 ha naaldbos en afplaggen– pilot – fase 1

Ja

b.

Plaatsing waterpeilbuizen en monitoring effecten maatregel

Nee

1. Omleiden van bovenloop van de Braakloop
De bovenlopen van de Braakloop (de watergangen RS381 (voorheen RS199) en RS382
(voorheen RS200) ten zuiden van de rijksweg A58 worden afgeleid naar de RS194, die
door de bebouwde kom van Moergestel uitmondt in de Reusel. Hierdoor wordt
voorkomen dat voedselrijk landbouwwater via de Braakloop in de natte natuurparel
wordt aangevoerd en zeer ongewenste aanvoer van voedselrijk water naar het Rietven
en het elzenbroekbos zuidelijk van het Rietven optreedt.
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Figuur 1.2: Overzicht van de maatregelen bij de Braakloop

In eerste instantie is gezocht naar een omleidingstracé langs de bos- en heiderand waar
de gronden van nature grotendeels lager gelegen zijn. In verband met grondeigendom
en risico van verdrogend effect van aanwezige natuurwaarden bleek dit tracé niet
haalbaar te zijn. Het tracé zou namelijk een hogere zandkop moeten doorsnijden. Een
open verbinding zou op dit traject tot een brede verdrogende watergang leiden. Een
overkluizing met een buis met diameter van 80 cm zou op het hoogste punt 2,80 m
onder maaiveld (binnenkant onderkant buis) komen te liggen met acht inspectieputten.
Een inspectieput is in verband met beheer en onderhoud op onderlinge afstand 60 m
wenselijk.
Het in te richten omleidingstracé van de watergangen RS-381 en RS-382 (voorheen RS199 en RS-200) naar de RS194 bij de Heistraat loopt via de bestaande
landbouwwatergang achter de boerderij aan de Pijnendijk (op perceel OTW01 L79).
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Deze locatie is gunstig gezien de natuurlijke laagte, het huidige profiel van de watergang
en bereidheid tot medewerking van aangrenzend grondeigenaar. In de huidige situatie
vindt door de grondeigenaar peilgestuurde bemaling plaats door middel van een pomp.
De eigenaar is bereid de watergang op te laten nemen als leggersloot en het beheer
over te dragen naar het waterschap.
Naast de afkoppeling van het bovenstrooms landbouwwater wordt het waterpeil op de
benedenstrooms gelegen Braakloop met stagnant water (uitzondering bij piekafvoeren).
ter hoogte van het natuurterrein verhoogd door (ver)plaatsing van stuwen.
Om het omleiden van de bovenloop van de Braakloop te realiseren met gunstige
effecten op waterafhankelijke natuurdoelen zijn de volgende concrete maatregelen
nodig :
1a stuwen
(I) Nieuwe regelbare RVS klepstuw RS-381
De nieuwe regelbare kleine RVS klepstuw (I) wordt benedenstrooms van de
instroompunt van RS-382 op de RS-381 ter hoogte van de bosrand met landbouwkavel
(OTW01 L 71) geplaatst (zie figuur 1.2). Het voedselrijke water uit het bovenstroomse
delen van de Braakloop wordt bij reguliere afvoer richting de omleiding en pomp naar de
RS-194 geleid. Piekafvoeren worden blijvend via de Braakloop afgevoerd. Dit treedt
naar verwachting minder dan 1x per jaar op. Stuwstanden zijn normaal 11,25 m +NAP
en minimaal 10,60 m +NAP (bij hoogwater).
(II)Verplaatsing LOP stuw RS-381
De bestaande LOP stuw (II) RS 381 st1 (oude ID RS199-2028) benedenstrooms in de
Braakloop ter hoogte van de landbouwenclave de Eendracht wordt verplaatst naar de
locatie zoals aangegeven op figuur 1.2. Dit is circa 150 meter bovenstrooms in de RS
381 nabij een zandpad. Door (ver)plaatsing van deze stuw is waterpeilverhoging ter
hoogte van het natuurgebied mogelijk gericht op natte natuurontwikkeling van onder
meer vochtig hooiland en vochtig bos. (naar ca 15-30 cm –mv in plaats van huidige
waterstand circa 40-50 cm –mv).
De LOP-stuw staat momenteel binnen landbouwgebied op een vrij laaggelegen punt in
het maaiveld. Verhoging van het stuwpeil leidt in de huidige situatie onmiddellijk tot
ongewenste vernatting. Bovenstrooms van deze locatie is weinig verhang in de
watergang en een groter effect van de stuw te verwachten.
De normale stuwstand1 wordt 10,57 m +NAP; de minimale stand wordt 10,10 m +NAP
(bij hoog water)2.
(III) nieuwe LOP-stuw RS-381
Om het waterpeil optimaal op het traject tussen stuw I en II te verhogen komt een extra
LOP stuw (III) tussen deze twee stuwen.

1
2

De stuwstanden zijn bepaald op basis van gegevens uit stuwenboek ingemeten duikers in de RS 381.
Het maaiveld van het laagstgelegen landbouwperceel (11,00 m + NAP op basis van het AHN NL) bovenstrooms

van de nieuwe stuwlocatie ligt circa 40 cm boven de normale stuwstand.
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1b Pomp –peilgestuurde drainage
Om het verrijkte landbouwwater uit de RS-381 en RS-382 om te leiden en af te voeren
naar de verbindingssloot RS-194 wordt de huidige pomp in particuliere eigendom achter
het landbouwbedrijf aan de Pijnendijk (perceel OTW01 L 79) vervangen door een
elektrische peilgestuurde pomp in eigendom en beheer van het waterschap. De
capaciteit is berekend op 353 m3/uur; het inslagpeil op 10,80 m +NAP, het uitslagpeil
10,70 m +NAP. (zie hydrologische berekening in bijlage 3)

Figuur 1.5: Maatregelen ter hoogte van de nieuwe omleiding

1c verwijdering gronddam en (ver)plaatsing duiker
Om de Braakloop met een T-verbinding op de verbindingssloot aan te sluiten dient de
gronddam vervangen te worden door een nieuwe duiker rond 500 mm en lengte van ca
7 m (4 elementen) en de bestaande duiker in de RS-381 (rond 500 mm en lengte 12,70
m) verplaatst te worden naar bovenstrooms. De duikers van elk circa 7 m lang zijn nodig
in verband met bereikbaarheid van de landbouwpercelen.
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De huidige duikers in het omleidingstracé van 400 mm rond en 3,5 m lang en 300 mm
rond en 22,05 m lang worden vervangen door ≥500 mm ronde duiker en respectievelijk
600mm (600mm vereist bij lengte ≥ 8m) met gelijke lengte als in de huidige situatie.
Vervanging van de duiker (RS194-02143) onder de Heistraat net noordelijk van de A58
van 600 mm naar 800 mm rond (lengte ca 7 meter; 4 elementen) is niet strikt
noodzakelijk maar is wel wenselijk (voor locatie zie figuur 1.2). Deze duiker zorgt bij
hoogwaterafvoer voor de nodige opstuwing. Dit heeft vooralsnog geen natschade als
gevolg. De Heistraat is in verband met ontwikkeling van een bedrijventerrein geen
doorlopende weg meer. Het pad wordt door wandelaars gebruikt. Uit voorzorg is
vervanging van de duiker als maatregel binnen het project opgenomen.
1d opschoning profiel watergangen
De verbindingssloot heeft voldoende dwarsprofiel (insteek tot insteek 3,10 m breed,
waterbodem 0,70 m breed, diepte 0,85- 0,88 m). Verdere uitdieping is niet nodig.
Schoning van de waterloop benedenstrooms van de pomp is voldoende.
Overig
Afgezien van de concrete maatregelen die hier beschreven worden zijn er verder geen
waterstaatskundige maatregelen nodig. Uit berekeningen van hoge afvoeren vindt er als
gevolg van deze maatregelen geen overstroming van bebouwd gebied plaats (zie
bijlage 3).
Om de grotere waterafvoer te garanderen is extra opschoning en goed onderhoud nodig
van de overkluizing in de RS-194 te Moergestel. Er is gekeken naar een duurzamere
onderhoudsarme oplossing zoals een omleiding ten noordwesten van Moergestel. Deze
maatregel is in verband met diverse particuliere eigendommen niet uitvoerbaar. Een
andere mogelijkheid op termijn is realisatie van een nieuwe aansluiting op de Reusel
parallel aan de A58. Dit is mogelijk uit te voeren gelijktijdig met toekomstige
wegverbreding van de A58 van 2x2 naar 2x3 rijstroken (Zuidnet A58).
2. Omleiding watergang ’t Stokske
In het Achterste Kolkven is sprake van eutrofiëring, als gevolg van de aanvoer van
voedselrijk water via de watergang ’t Stokske welke voedselrijk water ontvangt via de
watergangen ES119 en ES118 (voorheen ES22 resp. ES23). Vanuit het Achterste
Kolkven infiltreert vervolgens water naar de ondergrond in de richting van het Kolkven.
Daarnaast vindt ook oppervlakkige afstroming richting het Kolkven plaats. Door het
voedselrijke water van de watergang ES119 afkomstig uit landbouwgebied om te leiden
naar de Reusel wordt ongewenste aanvoer van fosfaat en nitraat op het Achterste
Kolkven duurzaam voorkomen.
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Figuur 1.6: Afwatering ES119 en ES 118 (voorheen ES22 resp. ES23 (rood)) op het Achterste kolkven
en voorgestelde omleiding van de ES119 naar de Reusel met benodigde maatregelen

In de Scenariostudie en inrichtingsplan (Royal Haskoning 2010, zie bijlage 1) is een
aantal omleidingstracés bestudeerd. Omleiding van de ES118 via een alternatieve route
blijkt niet haalbaar in verband eigendom en benodigde overkluizing. Uit een aantal
waterkwaliteitsmetingen aan de ES118 blijkt dat deze nauwelijks invloed heeft op het
Kolkven omdat de waterafvoer zeer beperkt is (zie bijlage 2). Eveneens is gekeken naar
de aanleg van een helofytenfilter bovenstrooms van de Achterste kolkven maar dit blijkt
niet voldoende effectief te zijn. Een helofytenfilter werkt alleen in het groeiseizoen terwijl
een groot deel van de nutriëntenvracht plaatsvindt in het winterseizoen.
De ES119 kent hogere afvoeren dan de ES118 en ontvangt water uit intensief beheerd
landbouwgronden onder meer noordelijk van de weg ’t Stokske. Het landbouwwater
wordt in de nieuwe situatie afgevoerd langs het nieuwe tracé parallel aan de oostzijde
van de Oostelvoortjes en watert vervolgens in westelijke richting af op een bestaande
watergang. Deze sluit vervolgens aan op de kwelsloot parallel aan de Reusel (RS182)
welke uiteindelijk afwatert op de Reusel.
Om de gekozen omleiding van de ES119 te realiseren zijn een aantal concrete
maatregelen nodig die hier nader worden beschreven.
2a aanleg gronddam
De verbinding met ES119 (voorheen ES22) naar het ven wordt verbroken door het
aanbrengen van een gronddam.
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Figuur 1.7: Principe gronddam

2b Aanpassen watergangen
De oostelijke watergang op het traject tussen de overkluizing en de duiker onder de
Oostelvoortjes moet de bestaande watergang in verband met benodigde
oppervlaktewaterafvoer aangepast worden. De bodembreedte wordt 0,50 m (of smaller),
taluds 1:1 en de bodemhoogte van 8,9 m + tot 8,7 m + NAP. Deze bodemhoogte sluit
aan op de bestaande watergang benedenstrooms. Dit betekent dat de aangepaste
watergang ongeveer 0,8 meter diep wordt. In figuur 1.8 zijn twee nieuwe dwarsprofielen
ingetekend. In bijlage 3 onder deelgebied ’t Stokske zijn de locaties van de
dwarsprofielen weergegeven.

Figuur 1.8: Dwarsprofielen watergang oostelijk van de Oostelvoortjes (huidig grijs; nieuw zwart)

2c Aanleg nieuwe duikers en overkluizing
Voor de afvoer van het oppervlaktewater van de ES119 wordt onder de lokale weg ’t
Stokske een duiker aangebracht wat doorloopt in een nieuwe overkluizing oostelijk van
Oostelvoortjes ter hoogte van particulier erf en boomkwekerij. De nieuwe overkluizing is
rond 400mm en is minimaal 30 m tot maximaal 76 m (excl. resp. incl. boomkwekerij)
lang. De overkluizing is nodig in verband met ruimtebesparing van het particulier terrein.
De bestaande duiker (1007-245-DKR-4) met diameter rond 300 mm in de watergang
oostelijk van de Oostelvoortjes wordt in verband met toegenomen waterafvoer
vervangen door een duiker rond 400 mm. De duiker onder de Oostelvoortjes richting de
afwateringsloot richting de Reusel heeft al de juiste afmeting van 400 mm rond. (voor
meer informatie zie ook bijlage 3).
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2d Waterpomp ES 119 nabij kruising Stokske-Oostelvoortjes
Ter hoogte van de kruising Stokske-Oostelvoortjes komt een elektrische pomp met een
capaciteit van 144 m3/uur om het water richting de watergang langs de Oostelvoortjes af
te voeren. Het inslagpeil is 9,30 m +NAP en uitslagpeil 9,20 m +NAP. (zie bijlage 3 voor
ontwerpeisen)
3 Deelgebied De Logt – verhogen waterpeil
Het deelgebied de Logt is een laagte ten zuiden van de natte natuurparel Kampina en
ten westen van de Logtse Velden. Het gebied ligt binnen de Ecologische hoofdstructuur
(EHS) maar ligt net buiten de NNP begrenzing. Het gebied watert middels een gemaal
(Heibloemdijk) in zuidelijke richting af. Het gebied is van oudsher in landbouwkundig
gebruik. Inmiddels is een groot deel van de gronden verworven door
Natuurmonumenten met uitzondering van het perceel de Zeper in het noordwestelijk
deel. Dit perceel van 4,8 ha is in particulier eigendom wordt momenteel verpacht en is in
gebruik als weiland. Naar verwachting kan dit perceel niet op korte termijn voor de EHS
aangekocht worden.

Figuur 1.9 :Overzicht van maatregelen in deelgebied De Logt. Groengekleurde watergang is
leggerwatergang BS107.

In verband met ontwikkeling van natte natuur zoals vochtige hooilanden in de Logt en
nat schraalland, beekbegeleidend bos en vochtige heide in de aangrenzende NNP moet
het waterpeil in het gebied omhoog.
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Om het waterpeil op de leggerwatergang BS107 en bovenstroomse watergangen en
aansluitende haarvaten op te zetten met voldoende drooglegging van aangrenzende
woonerven en landbouwenclave De Zeper worden de volgende concrete maatregelen
getroffen:
3a herprofilering en aanleg drain voor drooglegging bebouwing
Om ongewenst wateroverlast van de aanwezige bebouwing aan De Logt te voorkomen
krijgen de bestaande watergangen op de grens langs de woonerven een iets groter
doorstroomprofiel en gewijzigde afvoerrichting naar de duiker onder de Logtsebaan
(blauwe pijlen in figuur 1.9). De nieuwe afmetingen van deze sloten is een diepte van 90
– 100 cm en een bodembreedte van 40 cm. De taluds worden zo steil mogelijk ( 1:1,2)
om zo min mogelijk ruimte nodig te hebben. Over een klein traject wordt een drain
(doorsnede 10 cm) aangelegd. (zie bijlage 3 voor ontwerpeisen). De optimalisering van
de watergangen en aanleg van de drain vindt plaats op terrein van Natuurmonumenten.
Het beheer zal worden uitgevoerd door Natuurmonumenten.
3b aanbrengen regelbare LOP stuw zuidelijk afwateringspunt
Om waterpeilverhoging in het gebied te realiseren wordt een regelbare LOP stuw bij het
uitlaatpunt nabij de Logtsebaan geplaatst met een stuwbereik van 50-60 cm (8,6 -9,1 m
+ NAP). De stuwstand is zodanig dat het waterpeil bij voorkeur 15-30 cm onder het
maaiveld staat op de lagere delen waar ontwikkeling van vochtig hooiland is voorzien.
De normale stuwstand is 8,8m +NAP (laagste punt maaiveld 9,0m +NAP). Het waterpeil
is zodanig dat de benodigde waterafvoer van de Zeper is gewaarborgd.
3c isoleren watersysteem de Zeper
Om het particuliere perceel de Zeper te isoleren van het oppervlaktewatersysteem wordt
de aanwezige waterloopverbinding ter hoogte van de nieuwe pomp door een gronddam
verbroken. De aanvoer van water terug naar het particulier terrein wordt hierdoor
voorkomen.
3d Pomp en electriciteitsvoorziening tbv drooglegging landbouwperceel
Ter hoogte van het landbouwperceel de Zeper wordt aan de zuidzijde bij de Winkelweg
een pomp gerealiseerd. De benodigde pompcapaciteit is berekend op 32,18 m3/uur. (zie
bijlage 3 voor achtergrondinformatie ontwerpeisen). De pomp wordt aangedreven via
zonnepanelen en/of via nieuwe aansluiting op het elektriciteitsnet. Eigendom, beheer en
onderhoud hiervan ligt bij het Waterschap.
3e Verkleinen profiel hoofdwatergang en haarvaten
De huidige afwaterende hoofdwatergang in de Logt (oranje en groengekleurd zie figuur
1.9) heeft een diepte van ongeveer 1,2 meter en een bovenbreedte van 4 meter.
(waarneming veldbezoek 13 mei 2011). Dit profiel wordt verkleind naar een diepte van
50 – 70 cm afhankelijk van de hoogte van het omliggend maaiveld, bodembreedte 50
cm en bovenbreedte van bijna 3 m met talud 1:1,5. Bij dit profiel kan het opgepompte
water afkomstig van het geïsoleerde laaggelegen perceel de Zeper voldoende
wegstromen naar de nieuwe stuw bij de Logtsebaan. Het verhang is 10 à 20 cm tussen
de opvoerhoogte van de pomp en het ingestelde stuwniveau benedenstrooms. (zie
bijlage 3 voor achtergrondinformatie ontwerpeisen)
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3f Afdammen haarvaten
Ten behoeve van vernatting van het natuurgebied De Logt worden alle zijwatergangen
van de BS107 (groene watergang in figuur 1.9) op het terrein van Natuurmonumenten
afgedamd met gronddammen.
4 Peilverhoging op de Rosep met 10 cm
Als maatregel tegen de verdroging van het Elzenbroekbos in het Rosepdal is
waterpeilverhoging wenselijk. De gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand is gemiddeld
zo’n 50 à 60 cm te laag. De effecten zijn van een peilverhoging van de Rosep van 25
cm en 50 cm ten opzichte van de gemiddelde waterpeilen zijn in de Scenariostudie en
inrichtingsplan natte natuurparel Kampina en Oisterwijkse bossen (Royal Haskoning, 6
december 2010) onderzocht. De gemiddelde waterpeilen op het tracé tussen de
zuidelijke NNP grens en de Posthoornse weg (zie figuur 1.10 gestippelde tracé en
gemiddelde waterpeilen) gaat van 7,25 m +NAP naar 5,75 m +NAP. Het traject
benedenstrooms langs de Posthoornse weg is in verband met aangrenzende
woonerven buiten beschouwing gelaten. Beide maatregelen zorgen voor vernatting
binnen de begrenzing van de natte natuurparel, wat gunstig is voor met name
Elzenbroekbos.
De peilverhoging van 25cm tot 50cm is alleen te realiseren met aanleg van stuwen,
aanpassingen in de morfologie van de beek (versmallen, bodemverhoging) of door
aanleg van drempels. Gezien het waardevolle natuurlijke karakter van de beek is de
aanleg van stuwen of onnatuurlijke drempels niet wenselijk. Aanpassingen in de
morfologie zijn eveneens niet gewenst. Het beekprofiel blijkt uit controle van
dwarsprofielen uit 1963, 1993 en 2007 nauwelijks te zijn veranderd. De beek is niet
verder ingesneden, maar is tussen 1963 en 2007 wel duidelijk breder geworden (1,0 à
1,3 m).

Figuur 1.10: Locatie natuurlijke obstructie en opstuwing op de Rosep (indicatief) ; rechts huidige
gemiddelde waterpeilen en verloop op de Rosep
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Realisatie van een (beperkte) peilverhoging van 10 cm boven het huidige gemiddelde
waterpeil is gezien vanuit bovenstaande en de voorwaarde dat waterpeilverhoging
bovenstrooms buiten de NNP niet mag plaatsvinden haalbaar.
Dit kan door middel van een halfnatuurlijke obstructie zoals het aanbrengen van een
boomstam- of grove takken in het zomerprofiel. Verdere extensivering van beheer &
onderhoud over een groter traject is niet mogelijk. Noordelijk van het Belversven is de
Rosep een bosbeek waarbij van nature geen tot zeer gering oeverbegroeiing aanwezig
is. Zuidelijk van het Belversven wordt reeds handmatig extensief beheer toegepast.
Verdere extensivering is hier niet haalbaar.
Hoe strikt de randvoorwaarde is dat bovenstrooms van de natte natuurparel geen
waterpeilverhoging mag plaatsvinden, is mede afhankelijk van het project beekherstel
De Rosephoeve dat bovenstrooms aansluit op het project NNP Kampina. Dit project
leidt tot 7 cm peilverhoging en is ter hoogte van de NNP uitgevlakt. De effecten van de
natuurlijke obstructie zal intensief worden gemonitord, zodat overlast in de
bovenstrooms gelegen gebieden afhankelijk van toekomstig grondgebruik kan worden
voorkomen.
Concreet omvat de maatregelen bij de Rosep het volgende:.
4a Lokaal halfnatuurlijke obstructie van de Rosep
Op twee locaties noordelijk van het Belversven waar de Rosep een bosbeek is wordt
per locatie een boomstam, -stronk of grote takkenbos in het zomerprofiel gelegd
waardoor water met name in drogere periodes opgestuwd wordt tot maximaal 10cm;
hogere piekafvoeren dienen voldoende doorstroming te hebben in de winterbedding.
Uitgaande van het functioneel doorstroomprofiel ten tijde van 1963 kan de beekbreedte
zeker lokaal versmald worden met 1 tot 1,3 meter.
4b Monitoring opstuwing van water
De opstuwing van water wordt door waterbeheerder nauwlettend in de gaten gehouden.
Indien waterafvoer bij piekafvoeren wordt belemmerd met ongewenste inundatie is
eenvoudig ingrijpen/herstel mogelijk.
5 Deelgebied Kampina pilot omzetting naaldbos naar heide Kampina
Het gebied rond de vennen van de Kampina is in de loop der tijd voor een deel met
naaldbossen aangeplant. Dit bostype heeft door continue jaarrond wateropname en
verdamping een verdrogend effect voor andere natuurtypen in de omgeving. Met name
vormt dit een knelpunt voor de vochtige heide in het gebied.
Verwijdering van naaldbos kan het verdrogende effect voor onder meer de vochtige
heide opheffen. In de Scenariostudie en inrichtingsplan (2010) is een scenario
uitgewerkt waarbij een deel van het naaldbos omgevormd word naar loofbos (groen)
een ander deel wordt omgezet in open natuurtype zoals heide en grasland (50%/50%).
Bij deze invulling is aangesloten op de EHS natuurdoel- en beheertypenkaart waarbij
geen rekening is gehouden met overige aanwezige landschappelijk, cultuurhistorische
en natuurwaarden. Zoals uit figuur 1.11 blijkt betreft deze invulling een groot areaal en
kan dit beschouwd worden als een maximum variant.
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Figuur 1.11: Eerste voorstel te verwijderen bos op de Kampina rond de Huisvennen uit de
scenariostudie en inrichtingsplan (Royal Haskoning 2010)

Binnen het bosgebied zijn waardevolle cultuurhistorische en natuurwaarden aanwezig
die behouden moeten worden. Dit betreft onder meer de oud parachutistengaten, het
oude beukenbos ten noordwesten van de Huisvennen en eikenbos met hulst met
diverse bosmierennesten en overige aanwezige natuurwaarden zoals roofvogelnesten
en bosvogels. De waarden zijn onder meer te zien in figuur 1.12. Daarnaast wordt het
gebied recreatief intensief gebruikt waarbij het open naaldbos oostelijk van de
Huisvennen in trek zijn. Bij de uitwerking van de venherstelplannen voor enkele van de
Centrale vennen (Royal Haskoning) is overigens gebleken, dat het gebied rondom de
vennen mogelijk nauwelijks als een voedingsgebied fungeert. Stroombaanberekeningen
laten zien dat het inzijgende water niet via de ondergrond naar de vennen stroomt, maar
‘verdwijnt’ naar de diepere ondergrond. De bomenkap heeft naar verwachting een
vernattend resultaat op de locatie zelf en lokaal te ontwikkelen natuurtype. Op basis van
deze gevoeligheden en onduidelijkheid over de uiteindelijke effecten is gekozen voor
een gefaseerde aanpak met als eerste fase de uitvoering van een pilotproject met
monitoring. Op basis van resultaten uit de monitoring van de pilot kunnen vervolgens
onderbouwd keuzes gemaakt worden voor eventueel aanvullende kap van bosareaal.
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Figuur 1.12: Overzicht gefaseerde kap van bos bij de Huisvennen en aanwezige natuurwaarden.
Maatregelen binnen groene cirkel fase I- deelplan A- pilot wordt binnen het projectplan uitgevoerd.

De maatregelen die binnen het projectplan zijn voorzien.
5a Bomenkap van circa 10 hectare inclusief afplaggen in deelplangebied A – pilot
Circa 9 hectare naaldhout wordt gekapt met 1,5 ha grove den en berk gevolgd door
afplaggen ten behoeve van de benodigde verschraling voor ontwikkeling van
heidevegetaties. (zie figuur 1.12 gebied binnen groene cirkel). Bij de uitvoering wordt
nauwlettend rekening gehouden met de aanwezige natuurwaarden. De grotere dikkere
loofbomen en bomen met vaste nesten van vogels worden behouden.
5b Plaatsing waterpeilbuizen en monitoring
De effecten in grondwaterstijging wordt via een meetnet en -plan nauw gemonitord door
Natuurmonumenten en het Waterschap. In dit verband wordt een aantal peilbuizen in
het plangebied geplaatst om monitoring mogelijk te maken. Het monitoringsplan
bosomvorming nabij Huisvennen is opgenomen in bijlage 4. Meer achtergrondinformatie
is te vinden in bijlage 8.
Overig – vervolg pilot
Afhankelijk van resultaten uit de monitoring over meerdere jaren volgt de uitvoering van
Fase II en III zoals indicatief aangegeven in figuur 1.12. Bij positieve resultaten zullen
deze maatregelen verder uitgewerkt worden.
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1.4

Beschikbaarheid van gronden
De maatregelen vinden plaats op gronden van het waterschap en derden (met name
Natuurmonumenten). De gronden worden door de eigenaars voor de werkzaamheden
ter beschikking gesteld; er is geen grondaankoop nodig. De eigendomssituatie wordt per
deelgebied beschreven.
Deelgebied Braakloop

eigendom

Braakloop : plaatsing nieuwe stuw in RS-199, verplaatsing LOP-stuw

Waterschap

Aanpassen profielwatergang Braakloop

Landbouwwatergang: vervanging peilgestuurde drainage waterpomp

Privé- eigendom

verwijdering gronddam en (ver)plaatsing duikers; extra schoning
RS-194….: Vervanging duiker ter hoogte van de Heistraat

Gemeente Oisterwijk

In overleg met privé-eigenaar van de landbouwwatergang is afgesproken dat de
watergang en benodigde ruimte voor het onderhoudspad in eigendom blijft van de
huidige eigenaar. De nieuwe pomp blijft eigendom van het waterschap.
Deelgebied ‘t Stokske

eigendom

ES 22 - aanleg gronddam, aanpassen profiel watergang

Waterschap

Bermsloot: oostzijde Oostelvoortjes:

gemeente Oisterwijk

aanleg overkluizing en aanpassen profiel watergang
aanleg en vervangen bestaande duiker ’t Stokske en Oostelvoortjes (rond

gemeente Oisterwijk

400mm)

Deelgebied De Logt

eigendom

Watergang De Logt – plaatsing regelbare stuw leggerdeel (BS107) en

Waterschap

verondiepen leggerwatergang
Aanpassen waterprofiel ontwateringsloot woonerven, aanleg drain,

Natuurmonumenten

verondiepen hoofdwatergang en plaatsing waterpomp nabij de Zeper en
eventueel aanleg electriciteitsleiding berm Winkelweg
Herprofilering ontwateringsloot in wegberm

Gemeente Oisterwijk

Deelgebied Rosep

eigendom

aanbrengen natuurlijke obstructie (boomstam/stronk/takken)

Waterschap

Deelgebied Huisvennen Kampina

eigendom

Bosgebied rond Huisvennen –bomenkap en afplaggen

Natuurmonumenten
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1.5

Gevolgen van het plan
De gevolgen van het plan worden per deelgebied besproken

1.5.1

Braakloop
De omleiding van de Braakloop zorgt voor een verbetering van de waterkwaliteit van het
Rietven en zuidelijk gelegen elzenbroekbos. Continue aanvoer van te voedselrijk
landbouwwater vindt niet meer plaats. Alleen bij piekafvoeren (maximaal 1 x keer per
jaar) zal aanvoer van voedselrijk water plaatsvinden. De maatregel ondersteunt
duurzaam behoud en verdere ontwikkeling van het Rietven als zwakgebufferd ven en
elzenbroekbos conform het Natura 2000 beheerplan.
Vanwege het wegvallen van de continue afvoer kan het waterpeil van de afgesloten
waterloop ter hoogte van bestaand natuurgebied door stuwen omhoog gezet en
vastgehouden worden. Dit tracé zuidelijk en noordelijk van de A58 ligt weliswaar buiten
de NNP begrenzing maar ligt nabij vochtige natuurbeheertypen zoals vochtige heide,
vennen en vochtige hooilanden. Ter hoogte van de vennen is bovendien een
relictpopulatie van de zwaar beschermde kamsalamander aanwezig en mogelijk
heikikker en poelkikker. De waterpeilverhoging levert mogelijk een vernatting op en
daarmee een positief effect op het behoud en verdere ontwikkeling van de natte
natuurtypen en leefgebied van bijzondere amfibiesoorten.
De ruimtelijke ingrepen zijn beperkt in omvang en leveren landschappelijk geen
wezenlijk ander beeld op ten opzichte van de huidige situatie.
Door de omleiding wordt het omleidingstracé en RS194 door Moergestel iets zwaarder
belast. Ter compensatie worden duikers vervangen door een groter formaat en wordt
een peilgestuurde pomp door het waterschap geplaatst. Natschade wordt hierdoor
voorkomen. Uit hydrologische berekening blijkt dat de omleiding van de Braakloop via
de RS-194 door Moergestel bij reguliere en hoogwaterafvoeren niet leidt tot een
onacceptabele waterstandsverhoging en inundatie. De RS-194 door Moergestel voldoet
bij hoge afvoeren van 140% (landelijk 1x in 10 jaar met overstort bui 8) en 200%
(landelijk afvoer 1 x 100 jaar zonder stedelijk afvoer) waarbij RS381 en RS382 zijn
omgeleid via RS-194. Bij situatie afvoer van 140% worden de waterstanden tot 20 cm
hoger maar blijven deze binnen de insteek. Bij een 200% afvoer zijn behoorlijke
opstuwing en inundaties te verwachten. Er overstroomt echter geen bebouwd gebied.
De waterstand wordt maximaal 50cm hoger (ter plaatse van de A58).
Het aantakken van de waterlopen op de RS-194 is mogelijk onder voorbehoud van
autonome ontwikkelingen in Moergestel. De overstort Krijteborghstraat gaat in de
toekomst dicht: dit wordt opgevangen door het rioolwater naar overstort het Brieltje te
leiden en daar deels te bergen. Het hemelwater van bedrijventerrein Sonman (+/- 13 ha)
is hydrologisch neutraal aangelegd (verbeterd gescheiden stelsel) en watert af op de
RS-194.
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1.5.2

’t Stokske
De afkoppeling van de ES 118 zorgt voor een verbetering van de waterkwaliteit van het
Achterste kolkven. Hierdoor kan het ven zich duurzaam ontwikkelen naar een
voedselarm zwakgebufferd ventype conform de ambitie opgenomen in de EHS en
Natura 2000 beheerplan.
Door de omleiding en gewijzigde afvoer wordt ter compensatie een duiker vergroot en
wordt een pomp geplaatst. De lozing op de Reusel is dermate gering dat dit niet leidt tot
negatieve effecten op de waterkwaliteit van deze beek en de doelstellingen vanuit
Kaderrichtlijn water.
De ruimtelijke ingrepen zijn beperkt in omvang en levert landschappelijk geen wezenlijk
ander beeld op ten opzichte van de huidige situatie.

1.5.3

De Logt
De maatregelen in De Logt zorgen voor een duidelijke vernatting van de gronden in dit
gebied. De GVG-stijgingen zijn in de Scenariostudie en inrichtingsplan (Royal
Haskoning, 2010) bij volledige demping berekend tot 50 à 60 cm in het gebied en een
GVG stijging max 15 à 20 cm in een zone binnen aangrenzende Logtse Velden. Er vindt
nu een waterprofielverkleining plaats, plaatsing van gronddammen en
waterpeilverhoging. De vernattingseffecten zullen hierdoor minder sterk zijn dan bij
volledige demping, in de ordegrootte van 10-20 cm. De optredende vernatting is gunstig
voor ontwikkeling van vochtige hooilanden in De Logt en Nat schraalgrasland, Vochtige
heide, zwakgebufferde vennen en beekbegeleidend bos in de Logtse velden. Deze
natuurtypen komen overeen met de Natura2000 doelstellingen. De Logtse velden is
leefgebied van zwaar beschermde soorten zoals heikikker, vinpootsalamander en
poelkikker en op termijn de kamsalamander (habitatrichtlijnsoort). De Logt en Logtse
velden betekent verbetering van het huidige leefgebied en mogelijk uitbreiding ter
hoogte van De Logt. De maatregelen zijn zeer gunstig voor zowel de EHS als de
Natura2000-doelen voor dit gebied.
Zonder compenserende maatregelen zou de grondwaterstandverhoging mogelijk leiden
tot natschade van aangrenzende woonpercelen en landbouwenclave in het gebied. Ter
compensatie worden maatregelen getroffen waaronder de aanleg van een drain, het
vergroten van een watergang en wijziging van de afvoerrichting ter hoogte van de
woonerven. Een waterpomp zorgt voor voldoende drooglegging van het
landbouwperceel.

1.5.4

De Rosep
Het plaatselijk aanbrengen van boomstronken en/of dikke takken in de bosbeekloop
zorgt voor een geringe waterpeilverhoging van ca. 10 cm. Dit heeft, alhoewel gering,
een positieve uitwerking in waterstandverhoging in de droger periode (toename GLG) en
een toename in kweldruk in de nabije omgeving oftewel de flanken van de beek. Deze
effecten zijn gunstig voor behoud en verdere ontwikkeling van het habitattype
beekbegeleidend bos (Natura 2000 en EHS-doel) wat hier in het dal voorkomt.
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De opstuwing van de Rosep mag niet bovenstrooms buiten de NNP begrenzing leiden
tot ongewenste peilverhoging. Om dit te voorkomen worden de effecten van de
maatregel gemonitord.
Het lokaal aanbrengen van een boomstronk en/of takken is halfnatuurlijk en past in het
landschappelijk beeld van een bosbeek.
1.5.5

De Kampina - Huisvennen
De bosomvorming gevolgd door afplaggen biedt nieuwe kansen voor ontwikkeling van
habitattypen stuifzandheide met struikhei en droge heide op de hogere droger delen en
vochtig heide op de lagere delen dat overgaat in al aanwezige habitattypen actief
hoogveenvegetatie en pioniervegetatie met snavelbiezen aan de randen van de
Huisvennen. Het watersysteem ligt in hier in een soort kom met hoge randen. De
bosomvorming zal over het algemeen vernattend gaan werken op de Huisvennen. In
hoeverre dit gaat optreden zal nauwkeurig gemonitord worden. De maatregelen zijn
zeer gunstig en noodzakelijk voor zowel de EHS als de Natura2000-doelen voor dit
gebied.
Als gevolg van de maatregel treden er geen negatieve effecten op.
De bosomvorming naar open heideachtig terrein met enkele overstaanders betekent
landschappelijk een grote verandering. Door de toegenomen openheid is het zicht op
het open vennensysteem beter zichtbaar en biedt de nieuwe situatie meer
verscheidenheid in de ontwikkeling van vegetatietypen. In hoeverre dit op recreanten
een negatieve of positieve invloed heeft is medeafhankelijk van de beleving van de
bezoekers en begrip voor de genomen maatregelen ter verbetering van de diversiteit in
landschap en natuurwaarden. Over het algemeen zijn er negatieve associaties bij het
grootschalig kappen van bos. Goede voorlichting is nodig om duidelijk te maken waarom
de maatregelen worden genomen en kunnen negatieve belevingsgevoelens
weggenomen worden.

1.6

Wijze van uitvoering
Middels een bestek wordt de resultaatverplichting voor de uitvoerende partij vastgelegd.
Naast wat er aangelegd wordt zal hierin ook sturing worden gegeven aan de wijze
waarop de uitvoering verloopt. Hierbij moet gedacht worden aan uitvoeringsperioden,
aan- en afvoerroutes, werktijden, stopmomenten en andere activiteiten rondom het
plangebied.

1.6.1

Technische uitvoering
De werkzaamheden bestaan overwegend uit plaatsing van stuwen en pompen,
(ver)plaatsen van duikers en overkluizing, het verondiepen of uitdiepen van
watergangen, aanleg gronddammen in watergangen. Ter hoogte van de Kampina wordt
enkel (naald)bos gekapt en vervolgens het terrein afgeplagd. In verband met monitoring
worden enkele peilbuizen geplaatst. In het beekdal van de Rosep wordt enkel op een
tweetal locaties een boomstam/stronk en/of takken neergelegd.
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Een deel van de werkzaamheden zal in verband met bereikbaarheid en kleinschaligheid
van het werk uitgevoerd worden met behulp van klein materieel (minigraver o.i.d.)
Voorafgaand aan de aanleg van de gronddammen zullen lokaal het bodemmateriaal en
de graszoden in het talud van de watergang verwijderd worden. Hiermee wordt een
goede aanhechting van de gronddam met het aanliggende maaiveld bereikt. Grond voor
de gronddam zal worden betrokken uit de perceelsverlagingen of uit de omgeving.
De bomen op de Kampina bij de Huisvennen worden gerooid. De resterende
boomstobben worden tot maximaal 30 cm in de grond verwijderd. Het resterend deel
van het wortelstelsel blijft in de grond achter. Op deze wijze vindt zo min mogelijk
beroering van de grond plaats en wordt voorkomen dat eventueel aanwezige
archeologische en aardkundige waarden worden aangetast. Voorafgaand aan het
plaggen zullen de percelen worden gemaaid. De percelen worden natuurtechnisch
afgeplagd. Het maaisel en plagsel wordt afgevoerd. Gedurende de werkzaamheden
dient de werkwijze zo goed mogelijk afgestemd te worden op het terrein en de
weersomstandigheden. Doel hiervan is schade aan de ondergrond door spoorvorming
en bodemverdichting te voorkomen.
1.6.2

Archeologische begeleiding
Ten aanzien van twee deelgebieden ’t Stokske en De Logt is er sprake van percelen
met een middelhoge archeologische verwachtingswaarde Bij de uitvoering van
maatregelen in deze terreinen zal archeologische begeleiding aanwezig zijn.
In de gebieden met een lage archeologische verwachtingswaarde gelden bij
bodemverstoring geen voorschriften, wel een meldingsplicht en wordt gevraagd om
eventueel archeologische begeleiding toe te staan. (voor meer informatie in 2.6.6)

1.6.3

Vergunbaarheid en bijbehorende uitvoeringsvoorwaarden
De voorwaarden die gekoppeld worden aan de omgevingsvergunning vanuit de
volgende regelingen, zullen in het bestek worden opgenomen en tijdens de uitvoering
worden nageleefd:
1. Flora en faunawet – ontheffing (Kampina) en mitigerende maatregelen van
toepassing.
2. (Voortoets) Natuurbeschermingswet (geen specifieke voorschriften).
3. Bestemmingsplannen.
4. Ontgrondingverordening.
5. Boswet en APV.
6. EHS – wijziging natuurbeheertype.

1.6.4

Beperking mogelijke nadelige gevolgen voor omgeving
Mogelijke gevolgen voor ecologie
Het plan heeft als zodanig geen negatief effect op de aanwezige beschermde plantenen diersoorten van de Flora- en faunawet en habitattypen en -soorten van de
Natuurbeschermingswet 1998. De maatregelen leveren een beter leefgebied op voor
diverse (beschermde) soorten en habitattypen.
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Uit de Voortoets Natura 2000 Kampina en Oisterwijkse vennen opgenomen in bijlage 6
blijkt dat het plan en de uitvoering hiervan geen negatieve effecten hebben op
habitattypen – en soorten waarvoor het gebied is aangewezen. De maatregelen hebben
juist positieve gevolgen.
Tijdens de uitvoering kan mogelijk wel tijdelijk schade ontstaan aan beschermde soorten
van de Flora- en faunawet. Door toepassing van mitigerende maatregelen zoals ook
opgenomen in de Goedgekeurde gedragscode voor Unie van Waterschappen kunnen
nadelige gevolgen worden voorkomen. Dit houdt vooral in dat de werkzaamheden
buiten de voor planten en dieren kwetsbare perioden (zoals voortplanting- en
overwinteringsperiode) zullen worden uitgevoerd. Ontheffing voor tabel 2 soorten is bij
reguliere beheer- en onderhoudsmaatregelen en inrichtingsmaatregelen niet vereist
wanneer gewerkt wordt conform Goedgekeurde Gedragscode. Ontheffing voor zwaar
beschermde soorten van tabel 3 is bij reguliere beheer- en onderhoudsmaatregelen niet
maar bij inrichtingsmaatregelen wèl vereist. Bij gebruik van zowel een goedgekeurde
gedragscode als ontheffing dient de uitvoerder dient in alle gevallen een ecologisch
werkprotocol op te stellen.
In de notitie “NNP Kampina en de Oisterwijkse bossen en vennen.: Flora- en
faunawettoetsing” (bijlage 7) zijn de mogelijke effecten op aanwezige flora en fauna als
gevolg van de maatregelen in beeld gebracht. Hierbij zijn mitigerende maatregelen
benoemd om negatieve effecten op de instandhouding van (beschermde) flora en fauna
te voorkomen.
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Tabel 1.1: Overzicht van aanwezige beschermde soorten in de deelgebieden, werkzaamheden en
mitigerende maatregelen.
Nederlandse naam

Deelgebied

Werkzaamheden

Mitigerende maatregelen

Broedvogels

Braakloop

alle

Werkzaamheden buiten broedseizoen

‘t Stokske

(indicatief 15 maart-15 juli)

De Logt

Werken tijdens broedseizoen is toegestaan, indien

Kampina

uit controle door een ter zake deskundig blijkt dat er
geen broedvogels aanwezig zijn
Ontheffing: niet mogelijk

Vogels met beschermde

Kampina

Kap (naald)bos

nesten (cat 1 t/m 5)

Controle aanwezigheid van nesten voorafgaand aan
werkzaamheden. Bij bewoonde nesten bomengroep
laten staan.
Ontheffing: niet nodig

Heikikker

Kampina

Tabel 3 HR

Kap (naald)bos en

Het rooien en verwijderen strooisellaag/afplaggen

afplaggen

uitvoeren buiten vogelbroedseizoen (15 maart- 15

Poelkikker

juli) en winterrustperiode van amfibieën (1 november

Tabel 3 HR

– 1 maart);

Vinpootsalamander

Of rooiwerkzaamheden, exclusief verwijderen van

Tabel 3

strooisellaag/plaggen, is mogelijk in
winterrustperiode waarbij strooisellaag/
winterschuilplekken zo min mogelijk worden
verstoord . De strooisellaag vervolgens na de
winterrustperiode tijdens voortplantingsperiode van
amfibieën (eind april-augustus) verwijderen.
Aanwezigheid van individuen is afwezig.
Of rooiwerkzaamheden inclusief verwijderen van
strooisellaag uitvoeren tijdens de winterrustperiode
wanneer aanwezigheid van zwaar beschermde
amfibiesoorten (heikikker, poelkikker en de
vinpootsalamander) en overige amfibiesoorten is
uitgesloten. Hiervoor dient het werkgebied tijdig
voorafgaand aan de werkzaamheden afgeschermd
en doorzocht te worden :
Ontheffing : vereist

Kleine modderkruiper

Braakloop

(ver)plaatsing stuw,

Uitvoering werkzaamheden tijdens minst kwetsbare

Tabel 2

De Logt

duikers

periode (15 juli – 1 november). Tijdens winterperiode

herprofileren

mag gewerkt worden indien watertemperatuur boven

watergang

10° C is.
Ontheffing : niet vereist indien gewerkt op basis
van goedgekeurde gedragscode

Levendbarende hagedis
Tabel 2

Kampina

Kap (naald)bos en

Werken buiten kwetsbare periode

afplaggen

(voortplantingsperiode en winterrust). Temperatuur
voldoende hoog zijn zodat hagedis tijdig kan
vluchten.
Ontheffing : niet vereist indien gewerkt op basis
van goedgekeurde gedragscode

Projectplan
Definitief rapport

9X1367/R00001/902513/BW/DenB
- 23 -

4 mei 2012

Vervolg tabel 1.1: Overzicht van aanwezige beschermde soorten in de deelgebieden, werkzaamheden
en mitigerende maatregelen.
Nederlandse naam

Deelgebied

Werkzaamheden

Mitigerende maatregelen

Eekhoorn

Kampina

Kap (naald)bos

Controle aanwezigheid van nesten door een ter

Tabel 2

zake deskundig voorafgaand aan werkzaamheden
Ontheffing : niet vereist indien gewerkt op basis
van goedgekeurde gedragscode

Gewone pad

Braakloop

(ver)plaatsing stuw,

Nvt- zorgplicht-

Kleine watersalamander

‘t Stokske

duikers

Uitvoering werkzaamheden bij voorkeur tijdens minst

Groene kikker onbepaald

De Logt

herprofileren

kwetsbare periode (15 juli – 1 november). Tijdens

watergangen

winterperiode mag gewerkt worden indien

Middelste groene kikker
Bruine kikker

watertemperatuur boven 10° C is.

(tabel 1)

Ontheffing : vrijstelling

Algemene voorkomende

Geen

Nvt – zorgplicht-

kleine zoogdieren

Ontheffing : vrijstelling

Tabel 1

Mogelijke tijdelijke gevolgen voor omwonenden
Uitvoering
Tijdens de uitvoeringsperiode zal rekening worden gehouden met de ligging van aan- en
afvoerroutes en werktijden om overlast door geluid en/of verkeersroutes te beperken.
De werkzaamheden worden, naar verwachting uitgevoerd in de periode augustus 2012
t/m oktober 2013.

1.7

Legger, beheer en onderhoud
Deelgebied Braakloop
De landbouwwatergang die als nieuwe omleiding gaat functioneren wordt opgenomen
als leggerwatergang met aan noordzijde een obstakelvrije zone van vier meter voor
beheer en onderhoud. Het eigendom van de watergang en onderhoudszone blijft bij de
huidige eigenaar. Het beheer wordt door het waterschap overgenomen.
De waterkundige bouwwerken stuw, duikers en waterpomp vallen onder het beheer van
het waterschap. De grotere ronde duiker of eenvoudige voetgangersbrug ter vervanging
van duiker onder de Heistraat door wordt mogelijk eigendom van de gemeente.
Deelgebied ’t Stokske
De opgewaardeerde en deels nieuwe bermsloot parallel aan de Oostelvoortjes en de
bestaande landbouwsloot richting de Reusel worden opgenomen als leggerwatergang.
Het beheer en onderhoud van deze watergangen wordt door het waterschap
overgenomen.
De duikers onder de gemeentelijke wegen ‘t Stokske en Oostelvoortjes worden
eigendom van de gemeente. Het beheer van de duiker blijft bij het waterschap.
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Deelgebied De Logt
Er vindt ten aanzien van de leggerwatergangen geen wijziging plaats. De watergangen
in het gebied de Logt, waaronder die op de grens bij de woonerven aan De Logt,
worden beheerd door Natuurmonumenten. Aan de watergang op de grens met de
woonerven en aan de hoofdwatergang traject De Zeper - nieuwe stuw bij de Logtsebaan
zijn specifieke minimale eisen voor beheer en onderhoud van toepassing ten behoeve
van de benodigde drooglegging. Op de overige sloten en haarvaten in het gebied van
Natuurmonumenten zijn gevrijwaard van onderhoudseisen.
De waterkundige bouwwerken stuw en waterpomp vallen onder het beheer en
eigendom van het waterschap.
Deelgebied De Rosep
Geen wijzigingen
Deelgebied Kampina
Geen wijzigingen

1.8

Samenwerking

1.8.1

Samenwerking met grondeigenaren
Het project Natte Natuurparel Kampina en de Oisterwijkse bossen en vennen is
ontworpen en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Brabants Landschap,
Natuurmonumenten en enkele particuliere grondeigenaren. De partijen staan achter de
benodigde maatregelen ten behoeve van realisatie van de natuurdoelen in het
plangebied Natte natuurparel.
Brabants Landschap, Natuurmonumenten en het Waterschap hebben ieder hun eigen
verantwoordelijkheden en taken. Zo is het Waterschap verantwoordelijk voor het
ontwerp en de uitvoering van de waterstaatswerken, te weten aanpassen/ aanleg van
kunstwerken, grondwerken voor verwijdering/aanleg van gronddammen in watergangen
en grootschalige bomenkap (pilot). Brabants Landschap en Natuurmonumenten zijn als
eigenaar van het gebied (buiten de Legger watergangen) verantwoordelijk voor beheer
en onderhoud van hun natuurterreinen.
Afstemming overige projecten binnen plangebied
Parallel aan het projectplan NNP Kampina en Oisterwijkse bossen en vennen loopt een
aantal projecten getrokken door het waterschap De Dommel die directe raakvlakken
hebben met de Natte natuurparel Kampina en Oisterwijkse bossen en vennen.
Deze projecten zijn:
 project Venherstel;
 project NNP Kampina :beekherstel Beerze – Smalwater;
 project Rosephoeve;
 project Essche Stroom;
 project NNP Nemerlaer;
 Ruilverkaveling de Hilver.
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Project Venherstel
In dit kader worden specifieke gerichte maatregelen voor herstel van vennen opgesteld
en uitgevoerd. Directe raakvlakken vanuit het venherstelproject met de maatregelen
opgenomen in dit projectplan NNP spelen bij het Rietven en de Achterste kolkven.
Bij het Rietven zijn de volgende maatregelen voorzien: verwijderen van voedselrijk slib,
en voorkomen van inundatie van voedselrijk water vanuit de Reusel. Voor dit ven dient
een projectplan opgesteld te worden. De uitvoering is gepland na realisatie van de
bovenstroomse omleiding van de Braakloop.
Bij het Achterste kolkven zijn de volgende maatregelen voorzien: verwijderen van
voedselrijk slib/baggeren en vrijzetten van het ven (verwijderen bos). Deze ingreep kan
mogelijk op redelijk korte termijn uitgevoerd worden. Vanuit het venherstelproject is in
eerste instantie geen noodzaak gezien voor afkoppeling van t’Stokske. Echter uit
waterkwaliteitsanalyses blijkt dat de gehalten aan stikstof en fosfaat in het Achterste
kolkven en aanvoerende watergangen te hoog zijn. Qua planning is afkoppeling van
toevoerende watergang (ES119) wenselijk voordat het Achterst kolkven gebaggerd gaat
worden.
Project NNP Kampina – fase 2 :beekherstel Beerze – Smalwater
Beekherstel Beerze omvat van maatregelen zoals hermeanderen, verkleining van
beekprofielen en wel/niet inundatie van blauwgraslanden, wel/niet aanpassen van de
Heiloop. Dit project is onderdeel van NNP Kampina en Oisterwijkse bossen en vennen.
De maatregelen in verband met beekherstel zijn van invloed op de deelgebieden
Smalbroeken, Logtse Baan, Logtse Velden en Papenhoefs Veld. Vanwege de diverse
onzekerheden en dilemma’s in de afweging voor natuurbehoud- en ontwikkeling is
gekozen om een afgewogen pakket aan maatregelen in een aparte fase te bepalen.
Project Rosephoeve
Direct zuidelijk van de NNP vindt beekherstel van de Rosep plaats. Dit houdt in dat de
beek weer meer gaat slingeren, weer via de oude historische bedding gaat stromen en
een natuurlijker profiel krijgt. Deze maatregelen leiden op dit traject tot een
waterpeilverhoging wat ter hoogte van de plangrens van de Natte natuurparel is
weggeëbd.
Project Essche Stroom
Dit project omvat herinrichting van de Essche stroom met diverse doelen (natuur,
bodemsanering en waterberging) waarbij het waterpeil bij de monding van de Rosep
mogelijk op termijn met circa 40 cm wordt verhoogd. Hierdoor komt mogelijk de
benedenstroomse stuw blijvend onder water te staan.
Dit is voor passage van (beek)vissen gunstig. De waterpeilverhoging heeft verder
bovenstrooms van de Rosep geen invloed.
Project NNP Nemerlaer
Vanuit dit project worden in het gebied vernattingsmaatregelen getroffen, o.a. afplaggen
van percelen in de Moddervelden. Dit heeft met name effecten binnen dit plangebied dat
aansluit op NNP Kampina en Oisterwijkse bossen en vennen.
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Ruilverkaveling De Hilver
Dit projectgebied ligt zuidelijk van de NNP Kampina en omvat diverse maatregelen ten
behoeve van natuur, waterberging en landbouwkundig gebruik. De
herinrichtingsmaatregelen zijn van invloed op oppervlaktewaterafvoer benedenstrooms
zoals op de Rosep.
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2

VERANTWOORDING

2.1

Inleiding
Dit projectplan levert primair een bijdrage aan de doelstellingen uit de Waterwet (zie
hoofdstuk 2.3.1.1). Deze doelstellingen zijn vertaald in waterbeleid en waterregelgeving.
(zie figuur 2.3).
Verder houdt het projectplan rekening met omgevingsbeleid en –regelgeving. Een
project als dit heeft immers effect op hoe de omgeving eruit ziet en hoe deze door
mensen ervaren wordt. Er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met archeologische,
cultuurhistorische, natuur- en landschappelijke waarden.

2.2

Beschrijving van de huidige situatie

2.2.1

Huidige situatie en eigendommen
Het natuurgebied Kampina & Oisterwijkse vennen en bossen is meer dan 2000 hectare
groot en ligt landschappelijk gezien in het zwak golvende Brabants dekzandgebied. Het
gebied ligt op een zandrug dat zich uitstrekt van Tilburg tot bij St. Michielsgestel welke
door de beken Beerze, Rosep en Reusel wordt doorsneden. In het westen liggen de
Oisterwijkse vennen en bossen en het beekdal van de Reusel en in het oosten ligt de
Kampina en beekdal van de Beerze. Tussen deze twee gebieden ligt het beekdal van
de Rosep. Het grote natuurgebied omvat een afwisseling van bos, heide, vennen en
beeklopen.
Kampina is een voorbeeld van het halfnatuurlijke Kempense heidelandschap met
centraal gelegen droge en vochtige heidevegetaties en voedselarme vennen met
rondom (naald)bossen. De vennen zijn hier vaak langgerekt in zuidwest-noordoostelijke
richting, de dominerende windrichting van de laatste ijstijd, toen dit landschap
grotendeels werd gevormd. In de oeverzones van sommige vennen komt nog
hoogveenvorming voor, in het zuiden liggen vochtige heidevelden met dopheide. In het
oosten van dit gebied ligt het beekdal van de Beerze met blauwgraslanden. De Kampina
is één van de weinige gebieden in Noord-Brabant waar een fraaie overgang van hogere
gelegen gronden met natte heide naar blauwgraslanden in het beekdal van de Beerze
(Smalbroeken) aanwezig is en een mooie ecologische eenheid vormen. Het beekdal
van de Beerze wordt naast de waardevolle schraalgraslanden in de Smalbroeken
getypeerd door broekbos en voedselrijke ruigte zoals in de Logtse Velden.
Het beekdal van de Rosep doorkruist de Natte natuurparel van zuid naar noord en ligt
tussen de Kampina en de Oisterwijkse vennen en bossen in. Dit kronkelende beekje
heeft een natuurlijk karakter en wordt omringd door moeras en elzenbroekbos.
De Oisterwijkse bossen en vennen bestaat voor het grootste deel uit droge naaldbossen
met daar tussen in een heel complex aan vennen. De vennen zijn hier evenals in de
Kampina zuid-oostelijk georiënteerd. Aan de westzijde van de Oisterwijkse bossen en
vennen loopt de Reusel die in tegenstelling tot de Rosep een gestuwd en
genormaliseerd karakter heeft. De Braakloop is een zijtak van de Reusel. In het dal van
de Reusel komen vochtige graslanden en bossen voor, alsmede verspreid liggende
landhuizen en andere bebouwing.
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Het natuurgebied is recreatief zeer in trek, met name de Kampina. De natte natuurparel
wordt omringd door landbouwgebied, woonkernen (Oisterwijk) en infrastructuur (A58 en
spoorlijn Tilburg-Boxtel). Een aantal beek- en waterlopen zijn in het verleden aangepast
waarbij water uit (intensieve) landbouwgebieden door de natte natuurparel heen stroomt
waarbij soms vennen op het systeem zijn aangesloten.
Eigendommen
Een groot deel van het plangebied is in eigendom en beheer van Natuurmonumenten.
Het betreft de Kampina en de Oisterwijkse bossen en vennen. De Hondsberg en
landgoed Ter Braakloop met het Galgeven ten westen van de Oisterwijkse bossen is in
eigendom en beheer van het Brabants landschap. Daarnaast zijn er nog particuliere
eigendommen waaronder die van de landgoederen Rosephoeve en Ter Braeken en
enkele vennen (Aalsven en Putven).
2.2.2

Watersysteem (huidig)
Oppervlaktewatersysteem
Het oppervlaktewatersysteem in het plangebied bestaat uit drie belangrijk beeklopen
Reusel-Achterste Stroom, Rosep en de Beerze met bijbehorende zijlopen en de hierop
aangetakte ontwateringssloten en vennen. De vennen liggen geïsoleerd of zijn in de
loop der tijd aangetakt op het ontwateringsysteem.
Reusel, Braakloop en Rietven
De Reusel heeft een groot stroomgebied dat reikt tot aan de Belgische grens. De beek
heeft over grote lengte buiten het plangebied van de Natte natuurparel haar
meanderend karakter verloren en is rechtgetrokken, genormaliseerd en gestuwd (zie
ook figuur 2.1). Binnen het plangebied staat in de Reusel stuw Hondsberg (stuw met
zandvang; stuwpeil NAP + 8,0 m). Deze staat nabij de rand van de bebouwing van
Oisterwijk, net oostelijk van het Rietven. De gemiddelde afvoer op de Reusel is rond de
2 m3/s met hogere afvoeren rond de 4 m3/s in de winter (piekafvoer tot 16 m3/s) en
circa 0,5 m3/s in de zomer.
De Braakloop ontspringt ter hoogte van de Kerkeindsche Heide zuidelijk van de A58 en
loopt via het landgoed Ter Braakloop en de Hondsberg alvorens via het Rietven uit te
monden in de Reusel. In het kader van ontginning en ruilverkaveling is de waterloop
aangepast en is een nieuwe verbinding RS-381 (voorheen RS-199) dwars door een
hogere zandrug aangelegd. Hierdoor vindt ontwatering plaats via RS-381 (voorheen RS199-TV) vanuit landbouwgebied en de RS 382 (voorheen RS-200) vanuit het bosgebied
Kerkeindsche Heide en wordt deze via de Braakloop afgevoerd. De huidige afvoer op de
Braakloop wordt voor circa 1/3 deel bepaald door RS-382 (RS-200) en 2/3 deel door
RS-381 (RS-199-TV).
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Figuur 2.1: Ligging van de Reusel, Braakloop en Rietven

Oisterwijkse vennen – Achterste kolkven en ‘t Stokske
De Oisterwijkse vennen hebben een verschillende oorsprong. Het Groot Kolkven is een
restant van een oud smeltwaterdal. Witven, van Esschenven en het Groot- en Klein
Aderven, die alle in zuidwest-noordoostelijke richting liggen, zijn ontstaan door
afsnoering of als uitgestoven laagte in het stuifzandgebied. Ten noordoosten van deze
vennen liggen ook stuifduinen. De meeste andere vennen zijn terreindepressies in het
dekzandlandschap.
Ten zuiden van het vennengebied lag van oorsprong het Moergestels Broek, destijds
een nat heide- en moerasgebied. Toen dit gebied nog niet ontgonnen was, werd in het
winterhalfjaar overtollig water uit dit gebied via een stelsel van door de mens gegraven
verbindingssloten en tussengelegen vennen, afgelaten op de Achterste Stroom bij
Oisterwijk. Het water stroomde vanuit het Moergestels Broek via het Achterste Kolkven
naar het Middelste Kolkven, het Groot Kolkven naar het Goorven, vervolgens naar het
Witven om via het Van Esscherven in de Achterste Stroom uit te komen. Hierdoor
ontstond een waardevolle gradiënt van voedselrijke, gebufferde vennen (Kolkvennen)
naar voedselarme, zure vennen (Witven, Van Esscherven).
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Figuur 2.2: Ligging Achterste kolkven en overige vennen en de wateraanvoerende watergangen ES
119 (voorheen ES22) en ES 118 (voorheen ES23)

Omstreeks 1950 zijn de toen aanwezige verbindingssloten tussen de Kolkvennen, het
Goorven, het Witven en het Van Esscherven afgedamd in verband met eutrofiering als
gevolg van ontginning van het Moergestels Broek. Hierdoor werden de vennen meer
geïsoleerde systemen en verdween de gradiënt van gebufferd naar niet gebufferd
gaandeweg.
De Achterste kolkven ontvangt in de huidige situatie landbouwwater uit zuidwestelijke
gelegen landbouwgebied via het ’t Stokske en watergangen ES119 (voorheen ES22) en
ES 118 (voorheen ES23) (zie ook figuur 2.2).
Dal van de Rosep en Belversven
De oorsprong van de Rosep ligt op circa 12 kilometer zuidelijk van het plangebied NNP
Kampina en Oisterwijkse bossen en vennen tussen het Wilhelminakanaal en rijksweg
A58. Het brongebied van de Rosep was verkleind tot een klein gebied ten zuiden van de
rijksweg A58. In het kader van landinrichting De Hilver is de Rosep weer aangesloten op
haar oorspronkelijk brongebied wat enkele kilometers zuidelijker ligt. De afvoer van de
Rosep is hier gemiddeld 0,13 m3/s (1989-1990: meetpunt ter hoogte van de
Rosephoeve, bijna 1 km zuidelijk van het plangebied). Het debiet varieert van 0 m3/s
(voornamelijk in augustus) tot 1,18-1,19 m3/s (voornamelijk in het voorjaar; piekafvoer
2,5 m3). Het peil van de beek varieerde op deze locatie van 7,50 m +NAP in augustus
tot 7,98 m +NAP in maart (Mostert, et al., 1991).
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Naar verwachting waren de (grond)waterstandsfluctuaties in de loop der tijd
toegenomen door bebossing, bovenstroomse ontginning en versnelde afvoer (Kiwa,
2002).
De afvoeren zijn door de diverse maatregelen in het kader van Landinrichting De Hilver
de laatste jaren gewijzigd. Met name bij veel neerslag is er sprake van een hogere
afvoer op de Rosep van circa 20%. Daarnaast wordt in het kader van beekherstel
Rosephoeve de Rosep natuurlijker ingericht met een slingerend verloop en aantakking
op historische loop. Dit heeft mogelijk invloed op waterpeilfluctuaties benedenstrooms in
het plangebied.
Huisvennen in de Kampina
Het water in de Huisvennen kon vroeger via een sloot aan de noordzijde weglopen. De
situatie is in 1951 veranderd door het plaatsen van een stuw in deze sloot waardoor het
waterpeil 75 cm werd opgezet. De verhoging van het waterpeil heeft er toe geleid dat de
Huisvennen minder onder invloed zijn komen te staan van kwel dan in de situatie van
voor 1951.
’s Winters staan vrijwel alle Huisvennen rechtstreeks met elkaar in verbinding, op enkele
vennen na. Het oppervlaktewater in de Huisvennen heeft de neiging om in noordelijke
richting (richting stuw in het Flesven) te stromen. Het Groot Huisven is het meest
zuidelijk gelegen ven van de Huisvennen en wordt daardoor minder beïnvloed door de
waterkwaliteit in de benedenstrooms gelegen andere Huisvennen. Dit is de belangrijkste
reden dat het Groot Huisven het voedselarme karakter langer heeft behouden dan de
overige Huisvennen (Aquasense, 2004a).
Grondwatersysteem
Het grondwatersysteem ter plaatse van de Kampina en de Oisterwijkse bossen bestaat
uit een deklaag met daaronder een drietal watervoerende pakketten. De deklaag wordt
gevormd door de Formatie van Boxtel die bestaat uit een afwisseling van fijne zanden
en leemlagen. Met name in de Kampina komen in de ondiepe ondergrond slecht
doorlatende leemlagen voor.
In de watervoerende pakketten onder de toplaag is de grondwaterstroming
noord/noordoost gericht. De voeding van het ondiepe pakket vindt plaats vanaf het
Kempisch Plateau tot de Kampina en de Oisterwijkse bossen en vennen. Water
infiltreert in de dekzandruggen en komt weer boven in de beekdalen. De
grondwaterstroming tussen de toplaag en het ondiepe pakket wordt op de Kampina en
in de Oisterwijkse bossen en vennen gekenmerkt door infiltratie op de heide en kwel in
delen van het dal.
Op basis van de geochemische eigenschappen van verschillende afzettingen kan het
grondwater in enige mate worden aangerijkt met kalk. Dit vindt plaats in de afzettingen
behorende tot de Formatie van Boxtel. In deze afzettingen kunnen plaatselijk kalkrijke
leemlagen (Brabantse Leem) voorkomen of schelpen van zoetwaterslakjes.
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Dal van de Rosep en Belversven
Het dal van de Rosep doorsnijdt de dekzandrug waarop de Oisterwijkse bossen en de
Kampinasche heide liggen. Vanuit deze infiltratiegebieden wordt het Rosepdal gevoed
door grote lokale grondwatersystemen, die zorgen voor een langdurige aanvoer van
basenarm grondwater. Incidentele stijghoogtemetingen in winters en zomers vanaf 1990
wijzen erop, dat ter hoogte van de dekzandrug meestal wegzijging naar het eerste
watervoerend pakket optreedt. In het oorspronggebied (Moergestels Broek) wordt de
Rosep gevoed door regionale kwel uit het eerste watervoerend pakket en door
toestroming van in de kalkhoudende Nuenen Groep aangerijkt lokaal grondwater. Ter
hoogte van de monding van de Rosep in de Essche Stroom treedt in landbouwgebied
binnen het dal van de Essche Stroom kwel vanuit het middeldiepe pakket op.
Het Belversven wordt gevoed door uittredend lokaal grondwater vanuit de Kampina en
het ven verliest water naar het Rosepdal. Deze hydrologische toestand wordt vooral
bepaald door het reliëf en de grondwaterstanden rond het ven en door het waterpeil in
het ven.
Waterkwaliteit
Waterkwaliteit Reusel, Braakloop en Rietven
De waterkwaliteit van de Braakloop wordt bepaald door omliggend gebied. De RS-382
(voorheen 199TV) grenst aan intensieve landbouwgronden met gras en maïs en heeft
zeker vanuit natuurdoelen te voedselrijk (hoge concentratie aan fosfaat en stikstof). De
RS-382 (voorheen RS-200) is een kleinere watergang met geringe afvoer; deze
waterloop staat delen van het jaar droog. De watergang wordt voor de helft gevoed met
nutriëntenarm water vanuit natuurgebied en deels met water uit landbouwgebied. De
Braakloop loopt benedenstrooms door de landbouwenclave de Eendracht wat in
eigendom is van Brabants Landschap. In 2008 en 2009 is de waterkwaliteit in de
Braakloop en Rietven gemeten (zie bijlage 5 Memo Resultaten monitoring 23 sept
2009)). Het meetpunt in de Braakloop lag benedenstrooms van de landbouwenclave de
Eendracht en bovenstrooms van het Rietven.
Uit de metingen blijkt dat in de Braakloop de KRW-normen gehanteerd voor R4
watergangen (permanent langzaamstromende bovenloop op zand) overschrijden voor
de nutriënten stikstof en fosfaat. Het zuurstofgehalte in de Braakloop is slecht wat
incidenteel teveel ammonium en nitriet in het water veroorzaakt. (zie tabel 2.1)
De waterkwaliteit in het Rietven is goed en voldoet aan de normen gehanteerd vanuit
kaderrichtlijn water (KRW4) voor kleine ondiepe zwak gebufferde plassen en vennen
(M12). Dit blijkt uit metingen uitgevoerd in 2008 en 2009. (zie tabel 2.1 en bijlage 2
Factsheet Rietven en Memo Resultaten waterkwaliteit Rietven Braakloop, 23 september
2009)

4
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Tabel 2.1: Braakloop en Rietven: waterkwaliteitsnormen en gemeten waarden
Braakloop

N-totaal (mg N /l)

Norm R4
Norm M12
Gemeten 2008-2009

TPO4 (mg P /l)

pH

≤ 0,4

≤ 0,05 – 0,12

4,5-8,0

≤ 0,8 – 2,0

≤ 0,04 – 0,1

4,0-7,5

9,2 (1,8-14,8)

0,23 (0,07-0,51)

6,9

Rietven

N-totaal (mg N /l)

TPO4 (mg P /l)

pH

Norm M12: kleine ondiepe zwak

≤ 0,8 – 2,0

≤ 0,04 – 0,1

4,0-7,5

Gemeten 2008*

1,49 (1,15-1,95)

0,07 (0,05-0,09)

6,9

Gemeten 2009*

1,46 (1,35-1,65)

0,09 (0,05-0,19)

6,9 (6,5-7,2)

gebufferde plassen en vennen

* factsheet Achterste Kolkven (Royal Haskoning,)
** KRW normen gelden voor zomerwaarden periode april-september; hier zijn de normen vallend onder klasse goed
opgenomen.

Uit de vergelijking van de waterkwaliteitsgegevens blijkt dat de gehalten stikstof en
fosfaat in de Braakloop tot 10x hoger zijn dan in het Rietven. Op basis van de
analyseresultaten komt de beïnvloeding van het Rietven door de Braakloop
niet duidelijk terug. In de zomermaanden is geen tot zeer geringe wateraanvoer vanuit
de Braakloop; in de wintermaanden is deze beïnvloeding er wel. De gemiddelde
gehalten in de zomer en winter in het Rietven blijven echter gelijk.
Stikstof kan in het Rietven worden omgezet in stikstofgas en hierdoor verdwijnt stikstof
uit het water. Fosfaat kan niet worden omgezet in een gas en zal in het systeem blijven
en worden opgenomen door planten en vastgelegd in de waterbodem.
Waterkwaliteit Oisterwijkse vennen – Achterste kolkven en ‘t Stokske
Na de ontginning van het Moergestels Broek (vanaf de jaren dertig) veranderde de
kwaliteit van het aangevoerde water. Door bemesting en grondwaterstandsverlagingen
in het oorspronkelijke moerasgebied namen de concentraties stikstof en fosfaat toe.
Hierdoor trad eutrofiëring van de vennen op. Het sterkst was dit merkbaar in de
Kolkvennen.
Door afdamming van de verbindingssloten tussen de Kolkvennen, het Goorven, het
Witven en het Van Esscherven in 1950 is verdere eutrofiëring van de vennen
voorkomen. De vennen zijn daarna door luchtverontreiniging en de toevoer van
verontreinigd ondiep grondwater verder vermest en verzuurd. Door het veelvuldig
voorkomen van algen is het water troebel geworden en heeft zich op de bodem een
sliblaag met onverteerde plantenresten afgezet. Kenmerkende plantensoorten als
Oeverkruid, Waterlobelia en Moerashertshooi zijn daardoor verdwenen. Halverwege de
jaren ’90 is een aantal vennen opgeschoond (onder meer het Voorste Goorven, het Van
Esscherven en het Witven). Hierbij zijn de vennen leeggepompt en is de verontreinigde
waterbodem verwijderd.
De waterkwaliteit van het Achterste kolkven is door aanvoer uit aangrenzend
landbouwgebied via de waterlopen ES119 (voorheen ES22) en ES118 (voorheen ES23)
slecht. Het Waterschap heeft in de periode november 2010 t/m mei 2011 (zie bijlage 2)
waterkwaliteitsonderzoek verricht aan de Achterste Kolkven en de toevoerende
watergangen. Uit de metingen blijkt dat in de zomer de watergangen overwegend droog
staan en geen invloed hebben op het Achterste kolkven.
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In de winterperiode wordt voedselrijk water aangevoerd. In de ES119 (voorheen ES22)
is het water met name rijk aan stikstof. De totale concentratie stikstof en fosfaat is in het
Achterste kolkven hoger dan de normen gehanteerd vanuit kaderrichtlijn water (KRW5)
voor het type kleine ondiepe zwak gebufferde plassen en vennen (M12).
Tabel 2.2: Achterste kolkven waterkwaliteitsnormen en gemeten waarden
N-totaal (mg N /l)

TPO4 (mg P /l)

pH

≤ 0,8 – 2,0

≤ 0,04 – 0,1

4,0-7,5

Gemeten 2009*

3,7 (1,95-4,95)

0,37 (0,13-0,6)

6,9 (6,7-7,5)

Gemeten 2009 mei / aug

2.6 / 2.9

0.35

-

Winterperiode nov-mrt**

4,3 – 6,3

0,31-0,51

April/mei

2,13 / 2,35

0,17 / 0,34

Norm M12: kleine ondiepe zwak
gebufferde plassen en vennen

Gemeten 2010/2011

7,1-7,9

* factsheet Achterste Kolkven (Royal Haskoning, 20..)
** KRW normen gelden voor zomergemiddelde periode april-september; hier zijn de normen vallend onder klasse
goed opgenomen.

Aan de norm voor stikstof wordt in de drogere periodes bijna voldaan (circa mei t/m
aug); ten aanzien van fosfaat wordt de norm ruim vrijwel continu overschreden.
Waterkwaliteit Rosep en Belversven
De bovenloop is volgens Mostert et al (1991) overmatig voedselrijk door
(landbouw)bemesting in het bovenstrooms landbouwgebied Het Moergestels Broek. De
Rosep is een beek dat ondermeer sterk wordt gevoed door lokale grondwater- of
kwelstromen. In de benedenloop vindt hierdoor buffering van nutriënten plaats en blijft
de beschikbaarheid aan nutriënten stabiel. In het bovenstroomse deel vindt mineralisatie
plaats van organisch materiaal. Door de grote humusconcentraties in de bodem is het
afgevoerde water door humuszuren sterk bruin gekleurd.
Het Belversven van ca 10 ha groot ligt in het Rosepdal en wordt van oudsher periodiek
overstroomt door de Rosep, naast voeding van lokale kwel vanuit de Kampinasche
Heide. Rond 1940 was dit in de vegetatie herkenbaar in een gradiënt van (matig) zure
standplaatsen en matig voedselrijk, basenrijk oppervlaktewater (Kiwa, 2002). In 2007 is
het Belversven geschoond. Rondom het Belversven komt in de huidige situatie op veel
plaatsen kwel voor.
Waterkwaliteit Huisvennen
Als gevolg van de grote regenwaterinvloed is in de Huisvennen sprake van overwegend
zure tot matig zure, voedselarme omstandigheden. Het Groot Huisven was van
oorsprong een zwak gebufferd ven. De overige vennen zijn waarschijnlijk van oorsprong
zuurder geweest. Naast verzuring is in de jaren tachtig ook sprake van eutrofiëring.
Als belangrijkste oorzaak voor de eutrofiëring wordt de grote kokmeeuwenkolonie
gezien, die in de jaren zestig en zeventig voorkwam. In de huidige situatie geldt nog
steeds dat de gehalten aan N- en P-totaal te hoog zijn in de meeste vennen
(Aquasense, 2004a).
5
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2.3

Doel en knelpunten
Doel is het herstel van de hydrologische randvoorwaarden voor de gewenste
natuurdoelen in de Kampina en de Oisterwijkse bossen en vennen. Dit gebied is
specifiek aangeduid als Natte Natuurparel waarbij de knelpunten zoals verdroging en
slechte waterkwaliteit versneld moet worden aangepakt. De NNP Kampina en de
Oisterwijkse bossen en vennen is een van de prioritaire gebieden waarbij herstel op
korte termijn gerealiseerd moet zijn.
Uitgangspunten voor de te behalen natuurdoelen binnen de Natte natuurparel zijn de
natuurdoeltypen van de Ecologische hoofdstructuur vastgesteld door de provincie
Noord-Brabant. Inmiddels zijn deze natuurdoeltypen vertaald naar natuurbeheertypen
zoals opgenomen de ambitiekaart van Natuurbeheerplan Noord-Brabant. In figuur 2.3 is
de ambitiekaart natuurbeheertypen. Voor het plangebied is de naamgeving van de
natuurtypen hoofdzakelijk gewijzigd. Verschillende natuurdoeltypen zijn in één
natuurbeheertype samengevoegd, enkele natuurdoeltypen zijn over meerdere typen
verdeeld. De ligging en begrenzing van de natuurbeheertypen zijn nagenoeg gelijk
gebleven aan die van de natuurdoeltypen. Overwegend zijn de natuurdoeltypen
éénduidig vertaald naar het ambitie natuurbeheertype. Uitzondering vormen de vennen
waar de vertaling zodanig is aangepast dat deze past bij het aanwezige en/of potentiele
type. Uitzondering is het Rietven; hier is de ambitie Zuur ven terwijl zwakgebufferd ven
(wat aansluit op Natura 2000-doel) beter aansluit. Meer informatie is opgenomen in
bijlage 5.
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De hydrologische randvoorwaarden per natuurbeheertype zijn opnieuw bepaald. (zie
tabel 2.3) Deze komen grotendeels overeen met de voorgaande randvoorwaarden. De
wijzigingen zijn voor het plangebied beperkt.
Tabel 2.3: Hydrologische randvoorwaarden van de natuurdoeltypen (Royal Haskoning & TNO, 2005)
en vertaling naar natuurbeheertypen op basis van de kaarten(Provincie Noord-Brabant, concept april
2010) in de natte natuurparel Nemerlaer (Met vet zijn de waarden gemarkeerd die sterk zijn veranderd)
Natuurdoeltype
Berken-Eikenbos (d)

GVG

GLG

(cm -mv)

(cm -mv)

≥83

gwo

Kwel

Natuurbeheertype

GVG

GLG

(cm –mv)

(cm -mv)

Droog bos met productie

(30) 83

-

Vochtig bos met

(-40) 42

-

(30) 76

-

Conform ambitiekaart

productie
Berken-Eikenbos (v)

40 - 60

≥ 150

Dennen-, eiken- en

Beuken-Eikenbos (v)
Berken-Eikenbos

beukenbos
21 – 40

-

(v)/Berkenbroekbos
Berkenbroekbos/Elzenbroekbo

-5 - 15

<50

Ja

Rivier- en

(-40) 11

beekbegeleidend bos

s
Elzenbroekbos

-8 - 9

≤ 40

Berkenbroekbos

-3 - 20

0 – 40

Vochtig schraalland

7 - 25

40-80

Bloemrijk grasland (v)

18 - 42

80 - 100

Vochtig Schraalland/Bloemrijk

13 - 31

80 - 120

Ja
Ja

Nat schraalland

(-20) 5-22 (50)

-

Ja

Vochtig hooiland

(-25) 14-28 (60)

-

Droog schraalland

(-10) 81

-

grasland
Bloemrijk grasland (d)
Gagelstruweel
Natte heide
Ven (gebufferd-ongebufferd)*

66
5 - 23

≤ 100

-3 - 19

≤ 100

-38 - -11

≤3

Vochtige heide
Zwakgebufferd ven

Ven gebufferd*

Zuur ven en

Ven ongebufferd*

hoogveenven

Moeras
(v)

-39 – 3

≤ 100

Moeras

(-20) 7-22 (50)
(-300) -57- -19

≤ 16 (80)

(-300) -42 - -6 (60)

≤ 12 (90)

= vochtig (d) = droog;gwo = grondwateronafhankelijk.

Grondwaterstandrange: (A1) B1 – B2 (A2): B1-B2 optimale grondwaterstand, A1-A2 uiterste waarden
grondwaterstand. Voor alle natuurbeheertypen is minimaal de B1 bepaald, de overige is afhankelijk van het type.
*de ventypen zijn niet geheel eenduidig vertaald; bij een aantal is deze aangepast naar correcte situatie in het veld.
Uitzondering is de vertaling bij het Rietven; dit ven heeft ten onrechte ambitie Zuur ven terwijl type Zwakgebufferd
ven (in ontwikkeling) aanwezig is.

De grootste wijziging is dat ter hoogte van de vochtige bostypen Berken-Eikenbos (v) en
Beuken-Eikenbos (v) de GVG minder hoog hoeft te zijn door inschaling in een algemeen
droger type. De opgave voor vernatting zal hier minder groot zijn.
Belangrijkste knelpunten bij het realiseren van de gewenste natuurwaarden zijn lage
(grond)waterstanden, een verminderde kwelstroom en te hoge voedselrijkdom van het
aangevoerde water richting de vennen.
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2.4

Hydrologische doelen natuur

2.4.1

Doelrealisatie natuur
Een deel van de maatregelen heeft als doel om het verdrogingprobleem aan te pakken
Aan de hand van eerder uitgevoerde hydrologische scenarioberekeningen in de
Scenariostudie en inrichtingplan (Royal Haskoning, 2010), en hydrologische
randvoorwaarden van natuurbeheertype wordt hier per deelgebied weergegeven in
hoeverre dit wordt gehaald met de voorgestelde maatregelen.
Deelgebied Braakloop
De omleiding is hoofdzakelijk gericht op waterkwaliteitsverbetering in het Rietven.
Verhoging van het waterpeil vindt plaats op het oorspronkelijke tracé tussen de nieuwe
stuw die het landbouwwater keert en de stuw nabij de boerderij de Eendracht. Dit tracé
ligt buiten de NNP maar binnen EHS-gebied met natte natuurdoelen zoals vochtig
hooiland, vochtige heide en zwakgebufferde vennen. De toename in GVG is naar
verwachting maximaal 5-10 cm in de nabije omgeving van de waterloop. Hierbij gaan we
uit van een vrijwel vergelijkbaar vernattend effect als bij volledige demping van het tracé.
Deze grondwaterstijging heeft een positief effect op behoud en ontwikkeling van de
natte natuurbeheertypen.

Figuur 2.4: Ambitie natuurbeheertypen van deelgebied Braakloop en ‘t Stokske
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Figuur 2.7: EHS Natuurdoeltypen (links) en de nieuwe ambitie natuurbeheertypen

Deelgebied Rosep
De waterpeilverhoging van maximaal 10 cm heeft gering effect op de hydrologie. De
hoger voorjaar- en hoogste waterstanden (GVG en GHG) veranderen niet. Bij lagere
peilen (GLG) heeft de waterpeilverhoging een vernattend effect van 5-10 cm met name
rond het Belversven. De waterpeilverhoging leidt tot toename van de kweldruk op de
flanken van het beekdal met 1mm.
Het beekdal van de Rosep is vrij breed aangeduid met het natuurbeheertype
beekbegeleidend bos. De doelrealisatie wordt hier direct nabij de beek wel gehaald;
verder van de beek af is deze onvoldoende.
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Het gemeten fosfaatgehalte is echter wel aan de hoge kant wat mogelijk wordt
veroorzaakt door een lokale vervuilingspunt. Vanwege de onhaalbaarheid om ES118
om te leiden en beperkte wateraanvoer op het ’t Stokske worden hier geen maatregelen
getroffen
2.4.3

Bijstelling natuurdoelen
Het natuurdoel bij het Rietven heeft als ambitie zuur ven. Vanuit de doelstelling voor het
Natura 2000 gebied is hier het type Zwakgebufferd ven voorzien. Dit laatste type sluit
gezien de actuele situatie en potenties beter aan.
De bosomvorming naar heide bij de Huisvennen betekent wijziging van
natuurbeheertype Dennen-, eiken-, beukenbos naar de nieuwe open natuurdoeltypen
(droge-vochtige heide).

2.5

Hydrologische effecten
De maatregelen zorgen lokaal voor een verhoging van de (grond)waterstanden en
wijzing in afvoeren. De effecten hiervan zijn per deelgebied doorberekend en per
deelgebied zijn aan de hand daarvan de ontwerpeisen bepaald van de maatregelen. Er
zijn specifiek maatregelen zoals grotere doorsnede van duikers, waterpompen en
waterprofiel bepaald om ongewenste vernatting te voorkomen (zie bijlage 3).
Bij de voorbereidende studie voorafgaand aan dit projectplan zijn hydrologische
scenarioberekeningen uitgevoerd om de effecten van de voorgenomen maatregelen te
toetsen en te bepalen welke uitstraling de vernattingsmaatregelen hebben (zie bijlage
1). Deze informatie biedt voldoende informatie om de hydrologische doorwerking van de
uitgewerkte maatregelen in dit projectplan te bepalen.

2.6

Wetten, regels en beleid

2.6.1

Waterbeleid en waterregelgeving
De samenhang tussen waterbeleid en waterregelgeving en de bijbehorende doelen
staat weergegeven in het schema in figuur 2.10.
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Figuur 2.10: Schema waterbeleid en waterregelgeving met doelen

2.4.1.1.
Waterwet
De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert
ook de samenhang tussen het waterbeheer en de ruimtelijke ordening. De Waterwet is
een vertaling van Europese doelstellingen op het gebied van waterkwaliteit en
waterkwantiteit. De Waterwet is in 2009 in werking getreden en vervangt diverse
Nederlandse wetten op het gebied van waterbeheer. De doelstellingen uit de waterwet
worden vertaald in provinciale en regionale beleidstukken en regelgeving.
De Waterwet kent drie doelstellingen:
a. Voorkoming en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en
waterschaarste.
b. Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van
watersystemen.
c. Vervulling van de maatschappelijke functies van het watersysteem.
Onderhavig plan richt zich op het op orde krijgen van de eerste twee doelstellingen.
9X1367/R00001/902513/BW/DenB
4 mei 2012

Projectplan
- 46 -

Definitief rapport

Sub a Voorkoming en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en
waterschaarste
De maatregelen zoals beschreven in hoofdstuk 1 dragen bij aan de waterkwantiteit in
landgoed Kampina en de Oisterwijkse bossen en vennen. De maatregelen zorgen voor
verhoging van grond- en oppervlaktewater binnen de het plangebied en
waterkwaliteitsverbetering. Hierdoor wordt een positieve bijdrage geleverd aan het
herstel van de Natte Natuurparel Kampina en de Oisterwijkse bossen en vennen en
versterking van de Ecologische Hoofdstructuur.
De maatregelen zorgen concreet voor beperking van waterschaarste in het gebied door:
 verbetering van de waterkwaliteit;
 verhoging van (grond)waterstanden;
 optimalisatie van waterstromen;
 herstel van kwelstromen.
Door het verbeteren van de waterkwantiteit ten gunste van natte natuurwaarden wordt
concreet een bijdrage geleverd aan de doelstellingen uit het Waterbeheerplan 20102015, ‘Krachtig Water’ van Waterschap de Dommel. Hierdoor wordt ook invulling
gegeven aan het realiseren van het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime
(GGOR). Hier wordt in paragraaf 2.3.2. verder op ingegaan.
Sub b Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit
van watersystemen
Europa wil dat de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater verbetert. Uitgangspunt
is dat wateren een ‘goede toestand’ bereiken. Een goede toestand van het
oppervlaktewaterlichaam houdt in dat zowel de chemische als de ecologische toestand
goed zijn (KRW en NvT BKMW). De chemische en ecologische parameters en normen
is in verschillende regelgeving neergelegd.
De maatregelen voor herstel van Natte Natuurparel Kampina en de Oisterwijkse bossen
en vennen zorgen voor een verbetering van de ecologische kwaliteit van de
watersystemen. Er wordt een bijdrage geleverd aan het optimaliseren van de
hydrologische condities die nodig zijn voor het realiseren van de provinciale ambitie
natuurbeheertypen.
Hierdoor wordt concreet invulling gegeven aan de doelstellingen voor versterking van
Ecologische Hoofdstructuur en herstel van de Natte Natuurparel Kampina en de
Oisterwijkse bossen en vennen.
De maatregelen zorgen voor:
 vernatting van gebieden voor ontwikkeling en herstel van natte natuur;
 herstel en optimalisatie van (grond)waterstromen ter verbetering van wateren met
aquatische natuurwaarden en ontwikkeling van kwelafhankelijke natuur.
Door deze maatregelen wordt de ecologische waterkwaliteit verbeterd waardoor de
bestaande natte natuurwaarden in percelen, watergangen en het Beeldven worden
versterkt. Hierdoor wordt concreet een bijdrage geleverd aan de doelstellingen uit het
Waterbeheerplan 2010-2015, ‘Krachtig Water’ van Waterschap de Dommel.
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2.4.1.2. GGOR
Provinciale Staten hebben in september 2005 de ‘Kaders voor het Gewenst Grond- en
Oppervlaktewater Regime (GGOR)’ vastgesteld. Het doel van GGOR is het bereiken
van een optimale waterhuishouding in landbouw- natuur- en stedelijk gebied. De
‘Kaders voor het GGOR’ sluiten aan bij de afspraken die in de reconstructie- en
gebiedsplannen zijn gemaakt. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de
uitvoering van het GGOR.
In de Scenariostudie en inrichtingsplan natte natuurparel Kampina en Oisterwijkse
vennen en bossen (Royal Haskoning, 2010) is op basis een analyse van het
hydrologische systeem en de effectiviteit van waterhuishoudkundige maatregelen is in
overleg met de projectgroep en de klankbordgroep een voorkeursscenario vastgesteld.
Deze voorkeursscenario dient als de GGOR voor de natte natuurparel.
In het voorkeursscenario zijn de volgende maatregelen opgenomen:
 omleiding Ter Braakloop buiten natte natuurparel om;
 omleiding watergang ’t Stokske;
 peilverhoging de Rosep met 10 cm;
 omzetting van het bestaande naaldbos naar loofbos of heide (afhankelijk van het
Gewenste natuurtype) rondom het heidegebied van de Kampina;
 afkoppeling deelgebied De Logt van de onderbemaling Heibloemdijk en verwijdering
van alle drainagemiddelen deelgebied De Logt;
 beekherstel Beerze Kampina-Smalwater.
In dit projectplan zijn de maatregelen verder concreet uitgewerkt met uitzondering van
beekherstel Beerze Kampina-Smalwater. Het beekherstel omvat de deelgebieden
Smalbroeken, Logtse Baan, Logtse Velden en Papenhoefs Veld. Hier zijn diverse
dilemma’s in de afweging van maatregelen voor natuurbehoud- en ontwikkeling. Het
bepalen van een afgewogen pakket aan maatregelen vergt nog enige tijd. Beekherstel
Beerze Kampina-Smalwater is daarom buiten het GGOR van de natte natuurparel
gehaald en zal in een tweede fase worden uitgewerkt tot een inrichtingsplan en eigen
projectplan. (meer informatie zie bijlage 1).
2.6.2

Omgevingsbeleid – en regelgeving
2.6.2.1

Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte

De Structuurvisie ruimtelijke ordening Noord-Brabant (1 oktober 2010 ) geeft de
hoofdlijnen van het ruimtelijke beleid tot 2025 van de provincie Noord-Brabant.
De NNP Kampina en de Oisterwijkse bossen en vennen is aangewezen als kerngebied
Groenblauw binnen de Groenblauwe structuur volgens de provinciale structuurvisie. De
groenblauwe structuur omvat de samenhangende gebieden in Noord-Brabant,
waaronder de ecologische hoofdstructuur, waar natuur- en waterfuncties behouden en
ontwikkeld worden. De structuur bestaat voornamelijk uit beken en andere waterlopen
en uit bos- en natuurgebieden. Daarnaast liggen ook gebieden met een andere functie
(zoals agrarisch of recreatie) binnen de groenblauwe structuur, als die gebieden van
belang zijn voor de natuur- en waterfuncties. Rond het kerngebied Groenblauw ligt de
groenblauwe mantel.
9X1367/R00001/902513/BW/DenB
4 mei 2012

Projectplan
- 48 -

Definitief rapport

Met de groenblauwe structuur streeft de provincie de volgende doelen na:
1.
2.
3.
4.

Een positieve ontwikkeling van de biodiversiteit.
Een robuuste en veerkrachtige structuur.
De natuurlijke basis en landschappelijke contrasten versterken.
De gebruikswaarde van natuur en water verbeteren.

De maatregelen in NNP Kampina en de Oisterwijkse bossen en vennen leveren een
directe bijdrage aan de ontwikkeling van de biodiversiteit en een robuuste en
veerkrachtige structuur vanuit de waterhuishoudkundige randvoorwaarden. Het
landschappelijke element en de gebruikswaarde zijn volgend op een afwisselende en
hoogwaardige natuur.
2.6.2.2

Gemeentelijke structuurvisie en bestemmingsplannen

Structuurvisie Plus Gemeente Oisterwijk
De Structuurvisie Plus Gemeente Oisterwijk (BRO, adviseurs in ruimtelijke ordening,
economie en milieu, vastgesteld 19 mei 2005) geeft aan in welke richting de gemeente
zich de komende 10 à 15 jaar wil ontwikkelen.
De ambitie van de gemeente Oisterwijk is gericht op het behouden en waar mogelijk
versterken van de aanwezige kwaliteiten. Het brengen van samenhang in de diversiteit
aan toekomstige ontwikkelingen en het tijdig inspelen op bedreigingen.
Men streeft naar behoud van bestaande natuurwaarden en verdere ontwikkeling van
groene waarden.
Ontwerp Structuurvisie verfrissend Boxtel 2011-2020
De gemeente Boxtel geeft in de ontwerp structuurvisie (Tarra architectuur en
stedenbouw Gerrichhauzen en Partners, 22 maart2011) weer welke ontwikkeling zij de
komende periode 2011-2020 willen nastreven in navolging van de Strategische Visie
(“Boxtel 2020, Duurzaam en dynamisch centrum in het Groene Woud Strategische Visie
voor de periode 2010-2020”, vastgesteld in 2009). Ten aanzien van de Kampina wordt
gestreefd naar naar versterking van natuurwaarden en cultuurhistorische waarden. Dit
gebied is onderdeel van het Nationaal Landschap Het Groene Woud waar de gemeente
een groot belang aan hecht. De belangrijkste beleidspunten hiervoor zijn het versterken
van de identiteit, de cultuurhistorische waarden en de natuurwaarden.
Bestemmingsplan Oisterwijk Buitengebied
De deelgebieden Braakloop, ’t Stokske, De Logt en Rosep vallen onder het
bestemmingsplan “Bestemmingsplan Oisterwijk Buitengebied” (29 juni 2011;
NL.IMRO.0824.BPbuitengebied2010-0002). De provincie Noord-Brabant heeft ten
aanzien van een aantal onderdelen geconstateerd dat deze op een aantal punten de
provinciale belangen, met name de aanwijzing als groenblauwe mantel in de
structuurvisie, schaadt. Door middel van reactieve aanwijzingsbesluit zijn deze
onderdelen uit het bestemmingsplan niet in werking getreden.
(NL.IMRO.9930.ra0824bgoisterwijk-va01; vastgesteld 2 augustus 2011).
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Binnen de deelgebieden zijn de volgende relevante bestemmingen te onderscheiden
(zie ook figuren 2.11 en 2.12). :
 Natuur;
 agrarisch met waarden – Landschap, Natuur en Cultuurhistorie; t.a.v. deze
bestemming is de reactieve aanwijzingsbesluit van toepassing;
 agrarisch;
 verkeer.
Dubbelbestemming:
 archeologische waarde;
 Geomorfologie - enkel voor deelgebied Rosep.
Gebiedsaanduiding
 Reconstructiewetzone – extensiveringsgebied; enkel voor deelgebied Rosep.

Figuur 2.11: Bestemmingsplan Buitengebied Oisterwijk; de rode lijnen geven het tracé aan van de
deelgebieden Braakloop en ‘t Stokske
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Figuur 2.12: Bestemmingsplannen Buitengebied Oisterwijk (vastgesteld - deelgebieden Rosep en De
Logt) en Buitengebied Boxtel (ontwerp) (voor legenda zie figuur 2.12)

Bestemmingsplan Boxtel buitengbied 2011
Het deelgebied Kampina ligt binnen de gemeente Boxtel. Voor dit gebied is een ontwerp
bestemmingsplan 2011 opgesteld (NL.IMRO.0757.Bp01buitengeb2011-otw2; 2
september 2011).
Binnen het deelgebied Kampina zijn de volgende relevante bestemmingen te
onderscheiden:
 natuur.
Gebiedsaanduiding
 Reconstructiewetzone – extensiveringsgebied.
Een aanlegvergunning (onderdeel van omgevingsvergunning) is vanuit de
bestemmingsplannen vereist voor de volgende werken:
 aanpassingen aan watergangen;
 aanpassingen aan bestaande structuren, natuur- en landschapselementen;
 aanpassingen aan de waterstand;
 grondwerken afhankelijk van oppervlakte en diepte (>30cm).
Conclusie
De maatregelen voor herstel Natte Natuurparel Kampina en de Oisterwijkse bossen en
vennen zorgen niet voor verslechtering van de bestaande natuurwaarden, maar dragen
juist bij aan versterking en verdere ontwikkeling van de natuurwaarden. Het plan past
binnen de Structuurvisies van de Gemeenten Oisterwijk en Boxtel.
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De maatregelen passen binnen de bestemmingen Agrarisch en Natuur van de
Gemeenten Oisterwijk en Boxtel. Een wijziging op de bestemmingsplannen is niet nodig,
wel dient in verband met graafwerkzaamheden een aanlegvergunning aangevraagd te
worden.
2.6.3

Flora- en faunawet
Voor de beschermde flora en fauna die in de deelgebieden voorkomen is het effect van
de uitvoeringsmaatregelen op deze soorten en hun habitat beoordeeld. Dit is middels de
notitie “NNP Kampina en de Oisterwijkse bossen en vennen: Flora- en
faunawettoetsing” in beeld gebracht, zie bijlage 7. In tabel 2.5 is een overzicht van de
aanwezige beschermde soorten weergegeven.
Tabel 2.5: Overzicht aanwezig beschermde soorten per deelgebied
Nederlandse naam

Bescherming
Ffwet

1

2

3

4

Braak

Stokske

De Logt

Kampina

loop

–bos

Flora
-

-

-

-

-

x

-

X

-

Vissen
Kleine modderkruiper

Tabel 2

Amfibieën
Heikikker

Tabel 3/HR

(x)

-

(x)

x

Poelkikker

Tabel 3/HR

(x)

-

(x)

x

Kamsalamander

Tabel 3/HR

(x)

-

(x)

-

Vinpootsalamander

Tabel 3

-

-

(x)

x

Alpenwatersalamander

Tabel 2

(x)

-

-

-

Gewone pad

Tabel 1

x

X

X

X

Kleine watersalamander

Tabel 1

x

X

X

X

Groene kikker onbepaald

Tabel 1

x

X

X

X

Middelste groene kikker

Tabel 1

x

X

X

X

Bruine kikker

Tabel 1

x

x

x

x

Levendbarende hagedis

Tabel 2

-

-

-

x

Hazelworm

Tabel 3

-

-

-

-

Laatvlieger

Tabel 3/HR

F

F

F

F

Watervleermuis

Tabel 3/HR

F

F

F

F

Rosse vleermuis

Tabel 3/HR

F

F

F

F

Ruige dwergvleermuis

Tabel 3/HR

F

F

F

F

Gewone dwergvleermuis

Tabel 3/HR

F

F

F

F

Gewone grootoorvleermuis

Tabel 3/HR

F

F

F

F

Grootoorvleermuis

Tabel 3/HR

F

F

F

F

Das

Tabel 3

F

F

F

-

Eekhoorn

Tabel 2

-

-

-

X

Zoogdieren (muizen,

Tabel 1

x

x

x

X

Reptielen

Zoogdieren

onbepaald

kleine marterachtigen etc.
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Vogels
broedvogels

x

x

X

X
(X)

Broedvogels vaste nesten:
Boomvalk

Cat 3-4

-

-

(X)

Steenuil

Cat. 1

-

-

x

-

Groene specht

Cat. 5

-

-

X

x

Tapuit

Cat. 5

X

X

X

X

mezen etc

Cat 5

x

x

x

X

-

-

-

-

Vlinders en overige insecten,groepen
-

Legenda x = waarschijnlijk aanwezig; (x): kleine kans op aanwezigheid; F = foeragerend; VV= vaste verblijfplaats
- : afwezig; x ; aanwezig; (x): komt mogelijk zeer incidenteel voor in werkgebied - zwervend exemplaar vanuit
omgeving
F: fouragerend

Uit de toetsing blijkt dat het plan kan doorgang vinden in het licht van de Flora- en
Faunawet. De maatregelen NNP Kampina en Oisterwijkse bossen en vennen leveren
een beter leefgebied op voor diverse soorten waaronder strikte en minder zwaarder
beschermde soorten van de Ffwet. De ingreep heeft geen negatief effect op gunstig
instandhouding van aanwezig beschermde soorten.
In het deelgebied Kampina komen drie strikt beschermde amfibiesoorten
Vinpootsalamander, Poelkikker en Heikikker (tabel 3). Voor de uitvoering van de
werkzaamheden is in verband met overtreding van de verbodsbepalingen van 9
(doding) en 11 (vernietiging/verstoring verblijfplaats) een ontheffing nodig. Met
mitigerende maatregelen kunnen tijdelijk negatieve effecten tijdens de uitvoering worden
voorkomen. Daarnaast komen levendbarende hagedis en eekhoorn voor in het
werkgebied. Door toepassing van mitigerende maatregelen kunnen tijdelijk negatieve
effecten en overtreding van verbodsbepalingen in artikel 9 (doding) tijdens de uitvoering
worden voorkomen. Vrijstelling van ontheffing is mogelijk indien gewerkt wordt via een
Goedgekeurde gedragscode, bijvoorbeeld de Gedragscode voor de Unie van
Waterschappen.
In de omgeving van de deelgebieden De Logt en Braakloop komen (mogelijk) eveneens
strikt beschermde amfibiesoorten voor heikikker, poelkikker, kamsalamander en
vinpootsalamander voor. Het werkgebied vormt momenteel geen geschikt leefgebied,
overtreding van een verbodsbepaling treedt dan ook niet op.
In deze twee deelgebieden komt mogelijk wel de kleine modderkruiper, een tabel 2
soort, voor in de watergangen. Door toepassing van mitigerende maatregelen kunnen
tijdelijk negatieve effecten en overtreding van verbodsbepalingen in artikel 9 (doding)
tijdens de uitvoering worden voorkomen. Vrijstelling van ontheffing is mogelijk indien
gewerkt wordt via een Goedgekeurde gedragscode, bijvoorbeeld de Gedragscode voor
de Unie van Waterschappen.
In alle deelgebieden zijn broedvogels aanwezig. Verstoring van broedvogels is
verboden. Hiervoor is geen ontheffing mogelijk. Toepassing van mitigerende
maatregelen is vereist. In deelgebieden De Logt en De Kampina komen eveneens
vogelsoorten van categorie 5.
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Dit houdt in dat de nesten van deze soorten jaarrond beschermd worden indien er geen
uitwijkmogelijkheden zijn. De werkzaamheden hebben geen invloed op deze
vogelsoorten en hun vaste verblijfplaatsen. In De Logt en De Kampina kwam de
boomvalk voor met jaarrond beschermd nest (cat. 4); deze nesten worden niet meer
bewoond. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt nogmaals gecontroleerd op
aanwezigheid van bewoonde jaarrond beschermde nesten.
Voor de overige aanwezige wettelijk beschermde diersoorten van tabel 1 (amfibieën en
zoogdieren) geldt een algehele vrijstelling. Deze soorten profiteren van de mitigerende
maatregelen die voor de zwaarder beschermde soorten wordt toegepast.
2.6.4

Natuurbeschermingswet 1998
De NNP Kampina en Oisterwijkse bossen en vennen ligt voor een groot deel binnen het
Natura 2000-gebied Kampina & Oisterwijkse vennen. Dit Natura 2000-gebied van 2.294
hectare groot is geheel habitatrichtlijngebied, de Kampina is tevens aangewezen als
Vogelrichtlijngebied. Het habitatrichtlijngebied is aangewezen voor veertien habitattypen
en vier habitatrichtlijnsoorten. Het Vogelrichtlijngebied is voor drie vogelrichtlijnsoorten
aangewezen. De typen en soorten zijn in tabel 2.6 weergegeven. De met blauw
gemarkeerde typen en soorten zijn relevant voor het NNP en de maatregelen die
getroffen worden. In figuur 2.13 is de ligging van de habitattypen afgebeeld.
Tabel 2.6: Natura 2000 Kampina & Oisterwijkse vennen habitattypen en soorten
Habitattype

Habitatsoorten

H6410 – Blauwgraslanden

Kamsalamander

H3110 – Zeer zwakgebufferde vennen

Kleine modderkruiper

H3130 – Zwakgebufferde vennen

Drijivende waterweegbree

H3160 – Zure vennen

Gevlekte witsnuitlibel

H7110B – Actieve hoogvenen (heideveentjes)

Gestreepte waterroofkever

H7150 – Pioniersvegetaties met snavelbiezen
H4010A – Vochtige heiden (hogere zandgronden)

Vogelrichtlijn

H2310 – Stuifzandheiden met struikhei

roodborsttapuit

H2330 – Zandverstuivingen

dodaars

H4030 – Droge heiden

taigarietgans

H7210 – Galigaanmoerassen
H9190 – Oude Eikenbossen
H91E0C – Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)
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Figuur 2.13: Habitattypen
H
in het gebied ““Kampina & Oisterwijkse
O
ve
ennen”

Als onderde
eel van het projectplan
p
i s door Roya
al Haskoning
g een voortooets uitgevoerd.
Hierbij is in beeld gebra
acht of een a
activiteit mogelijk (signifficante) versslechtering of
o
ot gevolg he
eeft voor (ee
en deel van) een Natura 2000-gebieed of de
verstoring to
aangewezen soorten in
n dat gebied (zie bijlage 6). Eveneen
ns is gekekeen of de ambities
voor de EHS
S overeenko
omen met d e instandho
oudingsdoels
stellingen heet Natura 20
000
gebied.
Uit de voorttoets blijkt da
at de habita ttypen die in
n de invloedsfeer liggenn van de
maatregelen
n van de NN
NP qua type en ligging overeenkom
o
ertypen
en met de nnatuurbehee
zoals aange
eduid op de ambitiekaarrt van het Na
atuurbeheerrplan Noord--Brabant (20
0117)
met uitzond
dering van he
et Rietven. H
Hier is het best
b
passend
d type Zwakkgebufferd ve
en
i.p.v. Zuur ven.
v
Verder is er vanuit d
de EHS een
n hogere am
mbitie voor uiitbreiding da
an
opgenomen
n in het Natu
ura 2000 beh
heerplan. Diit geldt met name voor dde
Beekbegele
eidende boss
sen waar in het beheerp
plan behoud
d van huidig areaal is
opgenomen
n.
oets is verde
er geconclud
deerd dat de
e maatregele
en die in hett kader van NNP
In de voorto
Kampina en
n de Oisterw
wijkse bosse n en vennen
n worden ge
etroffen geenn negatief, maar
m
jjuist een positief effect hebben op d
de natuurlijk
ke kenmerke
en van het N
Natura 2000--gebied
n Oisterwijks
se vennen in
n het licht va
an de instandhoudingdooelen die in het
h
Kampina en
plangebied (potentieel) voorkomen
n. Een vergunning in hett kader van dde
Natuurbescchermingswe
et is niet van
n toepassing
g.

7

Natuurbeheerrplan 2011; ten opzichte van he
et Natuurbeheerplan 2009 zijn er geen wijziginngen voor het plangebied

NNP Nemerlaer voorzien.

Projectplan
ort
Definitief rappo

9X1367/R000001/902513/B
BW/DenB
- 55 -

4 mei
m 2012

2.6.5

Boswet
In het deelgebied Kampina bij de Huisvennen wordt circa 10,5 hectare bos gekapt. In
het kader van de boswet dient dit gemeld te worden bij Dienst Regelen van het
ministerie van EL&I en is in principe herplantplicht van toepassing. Dit betekent dat 10,5
hectare bos elders opnieuw gecompenseerd moet worden. Van deze verplichte
compensatie kan ontheffing aangevraagd worden. Dit is mogelijk bij omvorming van bos
naar (andere) natuur in geval van groot openbaar belang of het volledig ontbreken van
redelijke alternatieven. Het verzoek tot ontheffing kan binnen 3 jaar na de feitelijke kap
gedaan worden.
In het kader van NNP Kampina valt de maatregel onder belang van behoud en
ontwikkeling van natte habitattypen zure vennen, vochtige heide, pioniervegetatie met
snavelbiezen en actief hoogveen (Natura2000) en vergelijkbare natuurbeheertypen van
de EHS. Het belang van deze natte natuurtypen is groter dan de waarde van het
overwegend naaldbos. Binnen het Natura 2000-gebied en NNP is verder uitbreiding van
bosareaal in verband met de Natura2000 en EHS doelen niet wenselijk.
APV gemeente Boxtel
Het deelgebied Kampina ligt buiten de begrenzing van de bebouwde kom van de
gemeente Boxtel en valt niet onder de APV.

2.6.6

Monumentenwet (archeologie / cultuurhistorie)
Op basis van de gegevens afkomstig van de provincie Noord-Brabant en Beleidsplan
Archeologie Gemeente Oisterwijk met archeologische waarden en verwachtingskaart
(3 november 2009) is de verwachtingswaarde voor wat betreft archeologie en
cultuurhistorie in beeld gebracht.
De maatregelen worden grotendeels in agrarisch gebied uitgevoerd waar de
archeologische verwachtingswaarde laag is en/of diverse verstoring in het kader van
ruilverkaveling en landbouw in eerder situatie heeft plaatsgevonden.
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Figuur 2.14: Uitsnedes uit de Archeologische verwachtingswaarde kaart (bron: Gemeente Oisterwijk,
3 november 2009)

Deelgebied Braakse loop
De archeologische verwachtingswaarde van het werkgebied is conform de
Archeologische verwachtingskaart laag.
Deelgebied Stokske
Conform de Archeologische verwachtingskaart is een groot deel van het werkgebied
reeds vergraven (zie figuur 2.15 grijs gebied) en is er geen verwachtingswaarde. Een
deel van de watergang oostelijk van de Oostelvoortjes ligt in gebied met een
middelhoog archeologische verwachtingswaarde.
Deelgebied De Logt
De watergang nabij de woonerven aan De Logt waarbij het waterprofiel wordt vergroot
ligt grotendeels binnen een gebied met een lage archeologische verwachtingswaarde.
De drainagebuis ligt binnen een gebied met een middelhoog verwachtingswaarde. De
Logt is op basis van historische bronnen aangemerkt als archeologisch terrein (nr 139)
aangeduid met een rode cirkel (zie figuur 2.15).
Deelgebied De Rosep
Er worden geen maatregelen getroffen die invloed kunnen hebben op archeologische of
cultuurhistorische waarden in het gebied.
Deelgebied Kampina
Binnen het project is rekening gehouden met cultuurhistorische elementen. Deze
worden in takt gehouden. Verder wordt gekapt en organische laag verwijderd.
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De ondergrond blijft onaangetast. Verstoring van ondergrond en daarmee de mogelijke
archeologische waarden is geen sprake. Het gebied heeft een lage archeologische
verwachtingswaarde.
Ten aanzien van twee deelgebieden ’t Stokske en De Logt is er sprake van percelen
met middelhoge verwachting Bij de uitvoering van maatregelen in deze terreinen zal
archeologische begeleiding aanwezig zijn. Bij aanleg van een watergang van meer dan
2500m2 dient hiervoor bij de gemeente een omgevings(aanleg)vergunning te worden
aangevraagd. In de gebieden met een lage archeologische verwachtingswaarde gelden
bij bodemverstoring geen voorschriften, wel een meldingsplicht en wordt gevraagd om
eventueel archeologische begeleiding toe te staan. (Archeologisch beleid Gemeente
Oisterwijk waaronder deelgebieden Braakloop, ’t Stokske en De Logt vallen).
2.6.7

Explosievenwet
De locaties waar watergangen verder uitgediept worden in deelgebied De Logt en ’t
Stokske. Lokaal is voor de plaatsing van stuwen bij de Braakloop graafwerkzaamheden.
Zekerheidshalve dient er nog een Probleeminventarisatie nodig naar het voorkomen van
Conventionele Explosieven uit de tweede wereldoorlog.

2.6.8

Ontgrondingverordening
In verband met graafwerkzaamheden en vergroten van de waterprofielen in
deelgebieden Braakloop, ’t Stokske en De Logt is de Ontgrondingverordening van de
provincie Noord-Brabant van toepassing. Deze verordening bepaalt dat het waterschap
- onder voorwaarden - kan volstaan met een melding. De belangrijkste voorwaarde is
dat aardkundige, archeologische en cultuurhistorische waarden van de af te graven
locatie goed zijn onderzocht.

2.7

Het Waterschap dient een ontgrondingsmelding in voor de ontgravingswerkzaamheden
van dit plan. Hiervoor zal tevens een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd worden
wanneer er sprake is van grondafvoer.
.
Conclusies
In voorgaande paragrafen is aangetoond dat de waterstaatswerken in het projectplan
passen binnen de doelstellingen van het nationale en regionale waterbeleid en de
waterregelgeving. Daarnaast is aangetoond dat de gekozen maatregelen passen binnen
het geldende omgevingsbeleid.
In dit deel is onderbouwd dat de waterstaatswerken hun functie, namelijk een bijdrage
leveren aan het herstel van de Natte Natuurparel Kampina en de Oisterwijkse bossen
en vennen, ook werkelijk vervullen. Samenvattend stelt het waterschap dat de
waterstaatswerken uit dit projectplan (Deel I) een juiste invulling zijn van de
beleidsvrijheid binnen het boven beschreven kader. Met andere woorden: Het
waterschap stelt dat de ontwerpen een goede keuze zijn.
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Bijlage 1
Scenariostudie en inrichtingsplan natte natuurparel
Kampina en Oisterwijkse bossen en vennen
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1

INLEIDING

1.1

Achtergrond
Een groot natuurgebied met heide en vennen tussen twee natte beekdalen. Er zijn maar
weinig gebieden in Noord-Brabant waar beekdal en hogere gronden samen een
ecologische eenheid vormen. Kampina tussen Oisterwijk en Boxtel is zo’n gebied. Naar
het westen gaat het gebied over in de Oisterwijkse bossen en vennen. Het gehele
natuurcomplex kent een scala aan natte natuurdoeltypen: natte graslanden, moeras,
vochtige en natte heide, bossen en verschillende typen vennen.

Figuur 1.1: Ligging en begrenzing van de natte natuurparel Kampina en Oisterwijkse bossen en
vennen

1.2

Aanleiding
Veel Brabantse natuurgebieden hebben, ondanks de inspanningen van de afgelopen
jaren, nog steeds te lijden van verdroging. Het probleem van verdroging krijgt nu weer
meer aandacht binnen de uitwerking van de reconstructie. Met ‘het verdrag van Cork’ is
een bestuurlijke basis gelegd om het herstel van bepaalde prioritaire natte
natuurgebieden (natte natuurparels of Corkgebieden genaamd) als eerste te realiseren.
Hydrologisch herstel van deze gebieden dient te zijn gerealiseerd in 2012.
Kampina met de Oisterwijkse bossen en vennen heeft extra prioriteit omdat het niet
alleen als natte natuurparel is aangemerkt, maar ook is aangewezen als Natura2000gebied.
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Eerder is voor het gebied een verkenningsfase uitgevoerd in de vorm van een tweetal
ecohydrologische quickscans, één voor de Kampina (Royal Haskoning, 2007) en één
voor de Oisterwijkse bossen en vennen (Bureau Waardenburg, 2009). In het kader van
deze quickscans heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden van bestaande
knelpunten met betrekking tot de natte natuur binnen de Kampina en de Oisterwijkse
bossen en vennen.
Het voorliggende rapport vormt het resultaat van de definitiefase van het project. Tijdens
deze definitiefase zijn onder meer de volgende zaken in beeld gebracht:
• verschillende inrichtingsscenario’s voor het gebied;
• concrete maatregelen die moeten worden genomen om het Gewenste Grond- en
Oppervlaktewaterregime (GGOR) te realiseren;
• herstelmaatregelen voor een aantal vennen met de functie waternatuur.

1.3

Doel
Het waterschap staat voor de taak om voor het gehele gebied de hydrologische
randvoorwaarden te realiseren waarbij de natte natuurdoeltypen kunnen worden
gerealiseerd. De opgave is:
• bestrijding van verdroging en realisatie van het GGOR in de natte natuurparel;
• herstel van vennen zodat zij voldoen aan de functie waternatuur;
• verbetering van de kwaliteit van inundatiewater in de Logtse Velden; waar mogelijk
vermindering van inundaties in de Logtse Velden;
• optimalisatie van de waterbergingsgebieden Logtse Baan en Logtse Velden.
De doelstellingen van deze studie waren:
1. Het uitvoeren van een scenario-analyse om uiteindelijk te komen tot een
inrichtingsplan. De effecten van verschillende inrichtingsscenario’s op de natte
natuur binnen het projectgebied en de landbouw rondom de natte natuurparel zijn
met een grondwatermodel in beeld gebracht. Voor de Beerze en aangetakte
watergangen zijn ook berekeningen uitgevoerd met een oppervlaktewatermodel. Op
basis van de uitkomsten is een voorkeursscenario vastgesteld.
2. Formuleren van het inrichtingsplan voor de Kampina en de Oisterwijkse bossen en
vennen. Op basis van het voorkeursscenario is het inrichtingsplan opgesteld,
waarbij alle gewenste maatregelen zijn benoemd, beschreven en op kaart zijn gezet.
Waterschap de Dommel werkt momenteel de herstelmaatregelen voor de vennen nader
uit in de vorm van herstelplannen. De besluitvorming over deze maatregelen vindt apart
plaats, buiten het kader van het inrichtingsplan voor de natte natuurparel Kampina en
Oisterwijkse bossen en vennen.

1.4

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 van deze rapportage volgt een gebiedsbeschrijving. Deze is deels
ontleend aan de ecohydrologische quickscan Kampina (Royal Haskoning, 2007). In
hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de doelen voor de Kampina en de Oisterwijkse bossen
en vennen: de natuurdoeltypen en het bijbehorende optimale grond- en
oppervlaktewaterregime (OGOR).
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Tevens wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de Natura2000-doelen en wordt op
hoofdlijnen ingegaan op de doelen ten aanzien van de vennen in het gebied.
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de actuele situatie en de verschillen tussen de actuele
toestand en de optimale situatie. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de afwijkingen
tussen het AGOR en het OGOR voor de natte natuurdoeltypen en de actuele toestand
en knelpunten voor de vennen.
Hoofdstuk 5 behandelt de onderzochte mogelijke maatregelen, zowel voor de natte
natuurdoeltypen als herstelmogelijkheden voor de vennen. Per maatregel worden
tevens de verwachte effecten gepresenteerd.
In hoofdstuk 6 wordt het voorkeursscenario gepresenteerd. Dit is het inrichtingsvoorstel
voor de Kampina en de Oisterwijkse bossen en vennen met daarin de concrete
waterhuishoudkundige maatregelen, die Waterschap de Dommel wil realiseren t.b.v. het
herstel van de natte natuurwaarden binnen de natte natuurparel.
Tot slot volgen in hoofdstuk 7 de conclusies en aanbevelingen.
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2

GEBIEDSBESCHRIJVING

2.1

Landgebruik en eigendomssituatie
Het gebied van de Kampina en de Oisterwijkse bossen en vennen ligt tussen Oisterwijk,
Moergestel, Spoordonk en Boxtel, zie figuur 1.1. Het gebied De Kampina en de
Oisterwijkse bossen en vennen is in beheer bij Natuurmonumenten. De Hondsberg en
landgoed Ter Braakloop met het Galgeven is in beheer bij Stichting Noordbrabants
Landschap. Daarnaast zijn er nog particuliere eigendommen waaronder landgoed
Rosephoeve en in het westen van het bosgebied.
De Kampina bestaat uit een centraal heidegebied met daarin verspreid een aantal
vennen. Rondom dit centrale heidegebied bevinden zich bossen. In het dal van de
Beerze ligt een gebied met broekbosvegetatie en voedselrijke ruigte (Logtse Velden) en
een beekdal met bos, ruigte en enige waardevolle schraalgraslanden (Smalbroeken).
De beek de Rosep doorkruist de natte natuurparel van zuid naar noord. Het dal van de
Rosep en de beek zelf hebben een natuurlijk karakter. In het dal van de Rosep komen
complexen moeras en elzenbroekbos voor.
Ten westen van het dal van de Rosep liggen de Oisterwijkse bossen en vennen. Dit
gebied bestaat voor het grootste deel uit droge naaldbossen met daar tussen in een
heel complex aan vennen. Aan de westzijde wordt het gebied van de Oisterwijkse
bossen en vennen doorkruist door het dal van de Reusel. In tegenstelling tot de Rosep
heeft de Reusel een gestuwd en genormaliseerd karakter. In het dal van de Reusel
komen vochtige graslanden en bossen voor, alsmede verspreid liggende landhuizen en
andere bebouwing.
In de beekdalen van de Reusel, de Rosep en de Beerze bovenstrooms van de Kampina
en de Oisterwijkse bossen en vennen liggen landbouwgebieden. Er liggen ook
landbouwenclaves in het natuurgebied zoals Valkeniersheuvel.

2.2

Hoogteligging
Binnen de Kampina en de Oisterwijkse bossen komen op korte afstand relatief grote
hoogteverschillen voor. De beekdalen van de Reusel, de Rosep en de Beerze liggen
laag in het landschap terwijl droge bossen en heide op de zandruggen liggen. De
hoogste delen liggen nabij het Staalbergven, ten noorden van de Huisvennen en
zuidelijk in de omgeving van het Klokketorenven.
Globaal varieert de hoogte in de natte natuurparel Kampina en Oisterwijkse bossen van
circa 6 tot 12 m + NAP, zie figuur 2.1. Van west naar oost wordt het gebied doorsneden
door de beekdalen van de Reusel, de Rosep en de Beerze.
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Figuur 2.1: Hoogtekaart natte natuurparel Kampina (bron: Actueel Hoogtebestand Nederland) (De
dekzandrug waarop de natuurgebieden zijn gelegen worden doorsneden door beekdalen. Vooral
rondom de Oisterwijkse vennen (centraal gelegen) liggen hogere zandgronden)

Van nature inunderen de laaggelegen beekdalen van de Reusel, de Rosep en de
Beerze in geval van hoogwater. In de huidige situatie is in het dal van de Reusel vrijwel
geen sprake meer van inundaties, omdat de Reusel door normalisatie voldoende
capaciteit heeft gekregen. Door verontreiniging van het oppervlaktewater gingen
inundaties van de Beerze na de vijftiger jaren een bedreiging vormen voor de
waardevolle natte schraallanden van de Smalbroeken. Om die reden is Logtse Velden
ingericht als waterberging en is later bovenstrooms van de Kampina een retentiegebied
ingericht (Logtse Baan). De Heiloop, die parallel aan de Beerze loopt, heeft daarbij een
functie gekregen als bypass. Inundaties van de Smalbroeken komen momenteel niet
meer voor, maar de situatie is nog verre van optimaal. Later hierover meer.
De insnijding van de beekdalen van de Reusel, de Rosep en de Beerze (hoogteverschil
tussen dekzandrug en beekdal) bedraagt maximaal 2,5 m. De hoogteverschillen nemen
naar het noorden toe af.

2.3

Bodem
Op de bodemkaart worden in het gebied verschillende bodemeenheden onderscheiden,
zie figuur 2.2.
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Vennen
De Huisvennen liggen in een gebied met veldpodzolgronden, die onder natte
omstandigheden zijn ontstaan. Momenteel hebben ze voor een deel een diepe
ontwatering. Ter plaatse van de Huisvennen en de directe omgeving is volgens
Aquasense (2004a) in de ondiepe ondergrond een leem- en veenlaag aanwezig
(tot 4 m beneden maaiveld).
Het Winkelsven ligt in een gebied met diverse bodemtypen. Er komen eerdgronden
voor, gooreerdgronden en veldpodzolen. Het Belversven ligt in een zone met
beekeerdgrond. Deze gronden bevatten roest die binnen 35 cm begint en doorloopt tot
dieper dan 120 cm.
De Oisterwijkse bossen en vennen worden gevormd door een stuifzandcomplex met
daaromheen een lager gelegen zone met veldpodzolen. De meeste vennen liggen in het
stuifzandcomplex en zijn ontstaan als uitgestoven laagte. Bij het ontstaan van de
Kolkvennen, de Centrale vennen (waaronder Goorven) en Staalbergven heeft mogelijk
ook afsnoering van een voormalig stroomdal een rol gespeeld.

Figuur 2.2: Bodemtypen in het projectgebied. In het beekdal van de Beerze domineren
beekeerdgronden, het Rosepdal is venig en in het Reuseldal domineren lage enkeerdgronden (met
door de mens opgebrachte eerdlaag) (Op de dekzandrug neemt het aandeel duinvaaggrond van oost
naar west toe)
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Beekdalen
In het beekdal van de Beerze is naast zand ook leem afgezet. Ter plaatse van het
beekdal en de Logtse Velden komen de leemlagen tot dicht bij het maaiveld voor en zijn
enkele meters dik. In de Logtse Velden verder van de beek af is op deze leemlaag een
circa één meter dikke laag fijn tot grof zand afgezet. In het dal van de Beerze is deze
zandlaag zeer dun tot afwezig. Als gevolg van overstromingen van de Beerze zijn de
zand- en leemlagen in het beekdal en de Logtse Velden bedekt met een enkele
centimeters dikke laag (basenrijk) beekleem (Aquasense, 2004b).
In het beekdal van de Rosep liggen vooral vlierveengronden op zand. Deze gronden
bestaan uit broekveen. Veel van deze gronden komen voor onder bos en hebben geen
of slechts een zeer dunne, veraarde bovengrond. Hoger op de flank van het beekdal
liggen veldpodzolen, leemarm en bestaande uit zwak lemig fijn zand. Bij gronden die
voor de landbouw in gebruik zijn, is de humushoudende bovenlaag 25 à 30 cm dik.
Veldpodzolgronden zijn gevormd onder (periodiek) sterke invloed van water.
In het dal van de Reusel komen voornamelijk beekeerdgronden en lage
enkeerdgronden voor. Ten opzichte van het dal van de Rosep is het ook beduidend
minder nat.

2.4

Historische ontwikkeling
Voor 1900
In de Middeleeuwen waren de woeste gronden in het centrale deel van Brabant als
“gemeynten” in gemeenschappelijk gebruik bij de boerenbevolking. Door het branden,
kappen en beweiden van het oorspronkelijke eiken-berkenbos is heide ontstaan,
waaronder de Kampinasche heide. Sinds 1840 is de heide door landbouwontginningen
en door spontane en kunstmatige bebossing weer sterk gekrompen tot de huidige 400
hectare. Op oude kaarten is te zien dat rond 1840 al een ringsloot om de Huisvennen
was gegraven. De Huisvennen zijn sterk vergraven voor de turfwinning. In ieder geval
sinds 1825, maar waarschijnlijk al veel langer (Aquasense, 2004a).
Uit de structuur van het landschap is volgens Aquasense (2004a) af te leiden dat het
beekwater in het gebied Winkelsven vroeger waarschijnlijk gebruikt is voor bevloeiing
van de velden.
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Figuur 2.3a: De Kampina en de Oisterwijkse bossen en vennen in 1838-1840 (Wolters-Noordhoff,
1990). Op de dekzandrug met Kampina en de vennen domineert de heide. De Rosep stroomt door een
heidelandschap; vermoedelijk door gagelmoerassen. Bos komt vooral voor langs de Beerze.

Huisvennen
Uit de oude kaarten kan geconcludeerd worden dat rond 1840 in sommige vennen het
wateroppervlak groter en daarmee de waterstand hoger was dan in de huidige situatie.
Het areaal aan water was in de Huisvennen kleiner dan in de andere vennen. Op oude
kaarten is vaak alleen het Groot Huisven te herkennen, de andere Huisvennen lijken
nauwelijks waterdragend geweest te zijn. Het is zeer waarschijnlijk dat dit veroorzaakt
wordt doordat in deze situatie nog veel veen in de vennen aanwezig was. Echter, het is
ook mogelijk dat op oude kaarten niet alle vennen zijn aangegeven (Aquasense, 2004a).
Oisterwijkse bossen en vennen
Van oorsprong lagen de Oisterwijkse vennen in een open stuifzand- en heidegebied. Al
vrij vroeg is rond de vennen naald- en loofbos aangeplant. Al omstreeks 1840 was het
grootste deel van het gebied rondom de Oisterwijkse vennen bebost (zie figuur 2.3a).
Dit terwijl het overgrote deel van Midden- en Oost-Brabant nog uit uitgestrekte
heidevelden bestond. In eerste instantie is het bos opgeplant om de zandverstuivingen
vast te leggen. Na de aanleg van de spoorlijn in 1865 werden de Oisterwijkse bossen en
vennen ook aantrekkelijk voor rijkeren, die hier in de vrije natuur villa’s en landhuizen
bouwden.
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Figuur 2.3b: De Kampina en de Oisterwijkse bossen en vennen in 1898 (Robas Produkties, 1989) (Een
deel van de heide op de dekzandrug is omgezet in bos; vooral in het westen.)
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Vanaf 1900 tot heden
Huisvennen e.o.
Intensieve vergravingen in het gebied van de Huisvennen zijn aanwezig. Behalve veen
is hier ook zand vergraven en zijn bassins ten behoeve van de visserij aangelegd.
Waarschijnlijk is er altijd veel gevist in de Huisvennen (Aquasense, 2004a).
Dal van de Beerze
Het zuidoostelijke deel van de natte natuurparel Kampina wordt bepaald door het dal
van de Beerze. De Beerze doorsnijdt hier een dekzandrug met –van oorsprong- twee
grote heidecomplexen (Kampinasche Heide aan de noordwestzijde en de voormalige
Banisveldse Heide). Het dal is hier betrekkelijk smal, waardoor in het verleden
veelvuldig overstromingen plaatsvonden. Bij hoge afvoeren was sprake van opstuwing.
Naast de Smalbroeken (het beekdal van de Beerze ter plaatse van de doorsnijding van
de dekzandrug) inundeerden hierdoor ook de Logtse Velden, een brede vlakke laagte
bovenstrooms van de Smalbroeken (zie figuur 2.4).
Ten westen van de Beerze, tussen de Beerze en de Kleine Oisterwijkse Heide ligt een
zijdal. Midden door dit dal liep de kleine Stroom, die ter hoogte van de Logtse Baan in
de Beerze uitstroomde. Langs de westelijke rand van het zijdal stroomde de Oude
Heiloop. De Oude Heiloop was een heidebeek, die vanaf de Kleine Oisterwijkse Heide
langs de westrand van de broeklanden was doorgegraven en daar de westflank van het
dal van de Kleine Stroom ontwaterde. Bij Balsvoort traden regelmatig overstromingen
op, daar waar de Oude Heiloop in de Beerze uitstroomde en het dal smal is. Daarbij kon
het beekwater tot in het Winkelsven komen.
Volgens Aquasense (2004b) was rond 1940 de invloed van ontginningen al duidelijk
merkbaar. Als gevolg van het afgraven van hoogvenen, ontginning van heiden en
verbetering van de ontwatering in bovenstrooms gelegen gebied werd het neerslagwater
sneller afgevoerd en traden grotere fluctuaties in beekpeilen op. Hierdoor traden steeds
vaker ook ’s zomers inundaties op. In het begin van de jaren vijftig is in de
ruilverkaveling Spoordonk het oppervlaktewatersysteem en het functioneren ervan sterk
gewijzigd.
Vanaf 1924 zijn door de Vereniging Natuurmonumenten gebieden in de Kampina
aangekocht (Aquasense, 2004b).

9T1955/R00004/501329/BW/DenB
6 december 2010

Scenariostudie en inrichtingsplan Kampina
- 10 -

Definitief rapport

Figuur 2.4: Overzichtskaart Kampina met benaming van belangrijke vennen en het beekdal van de
Beerze met Logtse Baan – Logtse Velden – Smalbroeken

Oisterwijkse bossen en vennen
In de loop van de 20e eeuw kregen de Oisterwijkse bossen en vennen een steeds
belangrijkere recreatieve functie. Oisterwijk en de omliggende bossen en vennen
groeiden uit tot een druk bezocht vakantieoord, het Valkenburg van Brabant. De delen
van het vennengebied, die in de negentiende eeuw nog niet bebost waren, werden in
het begin van de 20e eeuw omgezet naar naaldbos (productiebos). In 1913 kocht
Natuurmonumenten de eerste vennen op, dit om de geplande verkaveling voor
villabouw te voorkomen.

2.5

Grondwatersysteem

2.5.1

Geohydrologische opbouw
Het grondwatersysteem bestaat uit een deklaag en daaronder een drietal
watervoerende pakketten.
De deklaag wordt gevormd door de Nuenenformatie en is ter plaatse van de Kampina
en de Oisterwijkse bossen goed ontwikkeld. De laag bestaat uit een afwisseling van fijne
zanden en leemlagen. Met name in de Kampina komen in de ondiepe ondergrond slecht
doorlatende leemlagen voor.
Het eerste watervoerende pakket wordt gevormd door de grofzandige Formatie van
Sterksel. Dit ondiepe watervoerende pakket wordt aan de onderzijde begrensd door de
slecht doorlatende kleilagen van Tegelen en Kedichem.
Scenariostudie en inrichtingsplan Kampina
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Het tweede watervoerende pakket wordt gevormd door de grove grindhoudende zanden
van de formatie van Tegelen. De tweede weerstandsbiedende laag wordt gevormd door
de klei-afzettingen van de Formatie van Oosterhout. Het derde watervoerende pakket
bestaat uit de fijnzandige mariene afzettingen van de Formatie van Oosterhout. De
geohydrologische basis wordt gevormd door de fijne kleihoudende zanden van de
Formatie van Breda.
2.5.2

Geohydrologisch systeem
Het landschap ligt in het zwak golvende Brabants dekzandgebied. De Kampina en de
Oisterwijkse bossen en vennen liggen op een zandrug die zich uitstrekt van Tilburg tot
bij St. Michielsgestel. Aan de oostrand van de Kampina is deze zandrug doorsneden
door de Beerze. Ten westen van de Kampina wordt de zandrug doorsneden door de
Rosep en de Reusel.
In de watervoerende pakketten onder de toplaag is de grondwaterstroming
noord/noordoost gericht. De voeding van het ondiepe pakket vindt plaats vanaf het
Kempisch Plateau tot de Kampina en de Oisterwijkse bossen en vennen. Water
infiltreert in de dekzandruggen en komt weer boven in de beekdalen. De
grondwaterstroming tussen de toplaag en het ondiepe pakket wordt op de Kampina en
in de Oisterwijkse bossen en vennen gekenmerkt door infiltratie op de heide en kwel in
delen van het dal.
Op basis van de geochemische eigenschappen van verschillende afzettingen kan het
grondwater in enige mate worden aangerijkt met kalk. Dit vindt plaats in de afzettingen
behorende tot de Nuenen Groep. In deze afzettingen kunnen plaatselijk kalkrijke
leemlagen (Brabantse Leem) voorkomen of schelpen van zoetwaterslakjes.
Dal van de Beerze
De grondwatersituatie in het dal van de Beerze bij Smalbroeken werd in de jaren veertig
bepaald door beekinundaties en kwel vanuit de Banisveldsche en Kampinasche heide.
Daarnaast trad zeer lokaal kwel op vanuit in het dal gelegen dekzandkoppen (Kiwa,
1997).
Door het graven van de Heiloop is sinds 1950 het Beerzedal afgesneden van het
oostelijk gelegen Banisveld-systeem. Door het lage peil van de Heiloop werd
grondwater aangetrokken vanuit het ondiepe pakket.
De matig zure voedselrijke standplaatsen waren kenmerkend voor door regenwater en
lokale kwel gevoede systemen. In de jaren veertig leidde een combinatie van
overstroming met beekwater, lokale kwel en stagnatie van regenwater tot gradiëntrijke
milieus (TNO/EAC/Alterra, 2006).
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Dal van de Rosep
Het dal van de Rosep doorsnijdt de dekzandrug waarop de Oisterwijkse bossen en de
Kampinasche heide liggen. Vanuit deze infiltratiegebieden wordt het Rosepdal gevoed
door grote lokale grondwatersystemen, die zorgen voor een langdurige aanvoer van
basenarm grondwater. Incidentele stijghoogtemetingen in winters en zomers vanaf 1990
wijzen erop, dat ter hoogte van de dekzandrug meestal wegzijging naar het eerste
watervoerend pakket optreedt. In het oorspronggebied (Moergestels Broek) wordt de
Rosep gevoed door regionale kwel uit het eerste watervoerend pakket en door
toestroming van in de kalkhoudende Nuenen Groep aangerijkt lokaal grondwater. Ter
hoogte van de monding van de Rosep in de Essche Stroom treedt in landbouwgebied
binnen het dal van de Essche Stroom kwel vanuit het middeldiepe pakket op.
Effecten grondwaterwinningen
De winning Oirschot heeft op regionale schaal een grote invloed op de stijghoogte in het
diepe watervoerend pakket. De verlaging in het diepe watervoerend pakket strekt zich
uit over een gebied van circa 11 km rondom de winning. De maximaal geschatte
verlaging ten gevolge van de winning bedraagt ruim 3 m in het diepe watervoerend
pakket. In het ondiepe en freatisch watervoerend pakket treedt geen verlaging op die
redelijkerwijs kan worden toegeschreven aan de winning Oirschot (Kiwa, 1997).
De conclusie volgens Kiwa (2001) is dat de winning Haaren nagenoeg geen effect in het
eerste watervoerend pakket en topsysteem heeft. Grondwatersystemen binnen deze
pakketten functioneren onafhankelijk van de diepere pakketten. Derhalve zijn er geen
effecten te verwachten op de grondwaterstroming en standplaatscondities in en rond de
onderzochte natuurgebieden (waaronder het dal van de Rosep). Op een aantal locaties
blijkt nog steeds kwel van onderuit het eerste watervoerende pakket op te treden (deel
van beekdal Essche Stroom).
Uit de lokale systeemanalyse voor het pompstation Haaren blijkt dat de lokale
grondwatersystemen vanuit de Oisterwijkse Bossen en Vennen en vanuit de
Kampinasche Heide door de winning Haaren niet worden beïnvloed. Ook wordt
toestroming vanuit het Sterksel-pakket in het dal van de Rosep door de hooguit geringe
stijghoogtedaling nauwelijks beïnvloed. Derhalve zullen geen veranderingen in de
grondwaterkwaliteit van terrestrische systemen in het beekdal zijn opgetreden.
Het Belversven wordt gevoed door uittredend lokaal grondwater vanuit de Kampina en
het ven verliest water naar het Rosepdal. Deze hydrologische toestand wordt vooral
bepaald door het reliëf en de grondwaterstanden rond het ven en door het waterpeil in
het ven. In het Belversven treedt volgens KIWA (2001) ten gevolge van de winning bij
Haaren geen verandering in standplaatscondities op.

2.6

Oppervlaktewatersysteem
Dal van de Beerze
Tot het einde van de jaren veertig van de vorige eeuw was het beekdal van de Beerze
nog vrij ongestoord. In de jaren vijftig vonden zowel boven- als benedenstrooms van de
Smalbroeken ruilverkavelingen plaats, waarbij de Beerze werd genormaliseerd.
Hierdoor trad de Beerze in het tussenliggende niet gekanaliseerde traject door de
Logtse Velden en de Smalbroeken veel vaker uit zijn oevers. Inmiddels was ook de
waterkwaliteit van de Beerze aanzienlijk verslechterd.
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Om inundaties van de Smalbroeken met verontreinigd beekwater en inundaties in het
landbouwgebied bovenstrooms van de Logtse Velden tegen te gaan is de Beerze in de
Logtse Velden tussen kaden gelegd en is een deel van de afvoer omgeleid in een nieuw
gegraven watergang, de Heiloop. Ook tussen de Logtse Baan en Viermannekesbrug is
de Beerze voorzien van kaden. Deze ingrepen hebben begin jaren ‘90 plaatsgevonden.
Kwaliteit oppervlaktewater Beerze
Om beter zicht te krijgen op wat de mogelijkheden zijn om waterberging en natuur te combineren, heeft
tussen 2002 en 2008 het Pilotprogramma Waterberging en Natuur gelopen. Eén van de geselecteerde
pilots lag langs de Beerze, waar circa vier jaar lang gemeten en gemonitord is (RWS-Waterdienst &
Alterra, 2008).
De Beerze is representatief voor de huidige situatie in veel Brabantse beekdalen: er is sprake van een
waterkwantiteitsprobleem, en (tijdelijke) berging van beekwater in natuurgebieden stuit op problemen,
met name vanwege de (eutrofe) waterkwaliteit. Tegelijkertijd speelt verdroging een rol. De Pilot Beerze
ligt in het traject Logtse Baan – Logtse Velden – Smalbroeken.
De verhouding grondwater – oppervlaktewater en de stromingsdynamiek zijn in belangrijke mate
bepalend voor de metaalconcentraties in de Beerze. Er is een duidelijk verschil te zien tussen de
meetwaarden van Cd, Cu en Zn enerzijds en Ni anderzijds. De eerste groep komt met name door
uitspoeling uit (landbouw)gronden in het oppervlaktewater terecht. Nikkel komt met name via het
(diepere) grondwater in het oppervlaktewater.
De ijzerconcentraties verschillen nauwelijks tussen de locaties en over het meetjaar. Het water in de
Heiloop bevat wel een structureel hoger ijzergehalte.
Het totaal- en orthofosfaatgehalte zijn het hoogst in de Heiloop. Concentraties van beide parameters
vertonen hoge pieken bij een hoge waterafvoer.
Concentraties van nitraat en nitriet verschillen, nog sterker dan andere parameters, tussen winter- en
zomerhalfjaar. Het ammoniumgehalte fluctueert in de Beerze. De sulfaatconcentraties in de Heiloop
zijn veel lager dan die in de Beerze. De concentratie van chloride en het hieraan gerelateerde
elektrisch geleidend vermogen (EGV) zijn lager in de Heiloop dan in de Beerze.
Ruimtelijk gezien treedt enige variatie op. Opvallend is dat het water bij de Heiloop, op het punt waar
de Heiloop de Beerze inloopt, anders van samenstelling is dan de Beerze zelf (met name Ni, Zn, SO4,
Cl, EGV (lager) en o-PO4 (hoger) (RWS-Waterdienst & Alterra, 2008).

Om inundatie van het reservaat Smalbroeken met eutroof beekwater nog verder tegen
te gaan is in 1989 een stuw met stroombegrenzing in de Brinksdijk geplaatst.
Tegelijk is tussen het beekdal en het Winkelsven een dijk aangelegd om inundatie van
het Winkelsven te voorkomen. Om afvoerproblemen bovenstrooms van de Logtse Dijk
te voorkomen is bij de Brinksdijk een overloop van de Beerze naar de Heiloop
aangelegd. Deze combinatie van ingrepen heeft geleid tot een verhoging van het
Beerzepeil in de Logtse Velden en omgeving. Ten zuiden van de Logtse Baan is een
waterbergingsgebied (Logtse Baan) gerealiseerd . Hier meandert de Beerze weer.
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Winkelsven
Tot 1963 kon beekwater bij hoge waterstanden tot in het Winkelsven komen. Na iedere
overstroming liep het ven weer leeg tot de hoogte van de natuurlijke drempels in het
landschap. Voor 1950 zal het instromende beekwater voor een groot deel water uit de
Oude Heiloop zijn geweest, na 1950 Beerzewater. Om eutrofiëring van het Winkelsven
te voorkomen door instromend voedselrijk Beerzewater is in 1963 een kade aangelegd
met een afsluitbare duiker, daardoor werd een groot deel van het ven niet meer
periodiek gevoed met Beerzewater.
Uit gegevens blijkt dat het Winkelsven in de loop der jaren steeds voedselrijker is
geworden. Naast het steeds voedselrijker wordende beekwater speelde waarschijnlijk
ook mee dat vanuit de landbouwenclave Balsvoort vroeger een sloot naar het
Winkelsven-oost liep, waardoor vermoedelijk voedselrijk water in het ven stroomde. Ook
waren er veedrinkplaatsen bij Balsvoort die in verbinding stonden met het ven. In de
afgelopen decennia is het Winkelsven-oost verder geëutrofieerd, ondanks het uitsluiten
van de invloed van het water uit de Beerze in 1961.
Tegenwoordig is de landbouwgrond verlaten en opgenomen in het begrazingsbeheer
van de Kampina (Aquasense, 2004b). De voedselrijkdom is in het gehele Winkelsven
hoog. Waarschijnlijk door mineralisatie in droge jaren komen er veel voedingsstoffen vrij
(interne eutrofiëring).
Inmiddels is in het Winkelsven een herstelplan uitgevoerd. De organische laag is
verwijderd, kades zijn verhoogd en er is een leiding naar het ven gelegd om voeding
met kalkhoudend water afkomstig van het pompstation van het drinkwaterbedrijf
mogelijk te maken.
Huisvennen in Kampina
Het water in de Huisvennen kon vroeger via een sloot aan de noordzijde weglopen. De
situatie is in 1951 veranderd door het plaatsen van een stuw in deze sloot waardoor het
waterpeil 75 cm werd opgezet. De verhoging van het waterpeil heeft er toe geleid dat de
Huisvennen minder onder invloed zijn komen te staan van kwel dan in de situatie van
voor 1951.
’s Winters staan vrijwel alle Huisvennen rechtstreeks met elkaar in verbinding, op enkele
vennen na. Het oppervlaktewater in de Huisvennen heeft de neiging om in noordelijke
richting (richting stuw in het Flesven) te stromen. Het Groot Huisven is het meest
zuidelijk gelegen ven van de Huisvennen en wordt daardoor minder beïnvloed door de
waterkwaliteit in de benedenstrooms gelegen andere Huisvennen. Dit is de belangrijkste
reden dat het Groot Huisven het voedselarme karakter langer heeft behouden dan de
overige Huisvennen (Aquasense, 2004a).
Als gevolg van de grote regenwaterinvloed is in de Huisvennen sprake van overwegend
zure tot matig zure, voedselarme omstandigheden. Het Groot Huisven was van
oorsprong een zwak gebufferd ven. De overige vennen zijn waarschijnlijk van oorsprong
zuurder geweest. Naast verzuring is in de jaren tachtig ook sprake van eutrofiëring.
Als belangrijkste oorzaak voor de eutrofiëring wordt de grote kokmeeuwenkolonie
gezien, die in de jaren zestig en zeventig voorkwam.
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In de huidige situatie geldt nog steeds dat de gehalten aan N- en P-totaal te hoog zijn in
de meeste vennen (Aquasense, 2004a).
Dal van de Rosep en Belversven
Het waterschap heeft alleen bij de Rosephoeve een punt waar peilen, debieten en
stroomsnelheden worden gemeten. De Rosep voerde in 1989-1990 hier gemiddeld 0,13
m3/s water af. Het debiet varieert van 0 m3/s (voornamelijk in augustus) tot 1,18-1,19
m3/s (voornamelijk in het voorjaar). Het peil van de beek varieerde van 7,50 m +NAP in
augustus tot 7,98 m +NAP in maart (Mostert, et al., 1991).
De bovenloop is volgens Mostert et al (1991) overmatig voedselrijk door bemesting in
het bovenstroomse gebied. In de benedenloop vindt buffering van nutriënten plaats en
blijft de beschikbaarheid aan nutriënten stabiel. In het benedenstroomse deel vindt
mineralisatie plaats van organisch materiaal. Door de grote humusconcentraties in de
bodem is het afgevoerde water door humuszuren sterk bruin gekleurd.
Oisterwijkse vennen
De vennen hebben een verschillende oorsprong. Het Groot Kolkven is een restant van
een oud smeltwaterdal. Witven, van Esschenven en het Groot- en Klein Aderven, die
alle in zuidwest-noordoostelijke richting liggen, zijn ontstaan door afsnoering of als
uitgestoven laagte in het stuifzandgebied. Ten noordoosten van deze vennen liggen ook
stuifduinen. De meeste andere vennen zijn terreindepressies in het dekzandlandschap.
Ten zuiden van het vennengebied lag van oorsprong het Moergestels Broek, destijds
een nat heide- en moerasgebied. Toen dit gebied nog niet ontgonnen was, werd in het
winterhalfjaar overtollig water uit dit gebied via een stelsel van door de mens gegraven
verbindingssloten en tussengelegen vennen, afgelaten op de Achterste Stroom bij
Oisterwijk. Het water stroomde vanuit het Moergestels Broek via het Achterste Kolkven
naar het Middelste Kolkven, het Groot Kolkven naar het Goorven, vervolgens naar het
Witven om via het Van Esscherven in de Achterste Stroom uit te komen. Hierdoor
ontstond een waardevolle gradiënt van voedselrijke, gebufferde vennen (Kolkvennen)
naar voedselarme, zure vennen (Witven, Van Esscherven).
Na de ontginning van het Moergestels Broek (vanaf de jaren dertig) veranderde de
kwaliteit van het aangevoerde water. Door bemesting en grondwaterstandsverlagingen
in het oorspronkelijke moerasgebied namen de concentraties stikstof en fosfaat toe.
Hierdoor trad eutrofiëring van de vennen op. Het sterkst was dit merkbaar in de
Kolkvennen.
Om verdere eutrofiëring van de vennen te voorkomen en de resterende voedselarme
vegetaties te behouden, werden omstreeks 1950 de toen aanwezige verbindingssloten
tussen de Kolkvennen, het Goorven, het Witven en het Van Esscherven afgedamd.
Hierdoor werden de vennen meer geïsoleerde systemen en verdween de gradiënt van
gebufferd naar niet gebufferd gaandeweg.
De vennen zijn daarna door luchtverontreiniging en de toevoer van verontreinigd ondiep
grondwater verder vermest en verzuurd. Door het veelvuldig voorkomen van algen is het
water troebel geworden en heeft zich op de bodem een sliblaag met onverteerde
plantenresten afgezet. Kenmerkende plantensoorten als Oeverkruid, Waterlobelia en
Moerashertshooi zijn daardoor verdwenen.
9T1955/R00004/501329/BW/DenB
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Halverwege de jaren ’90 is een aantal vennen (onder meer het Voorste Goorven, het
Van Esscherven en het Witven) opgeschoond. Hierbij zijn de vennen leeggepompt en is
de verontreinigde waterbodem verwijderd.
Dal Reusel en Ter Braakloop
De Reusel heeft een groot stroomgebied dat reikt tot aan de Belgische grens. De beek
heeft over grote lengte haar meanderend karakter verloren en is rechtgetrokken,
genormaliseerd en gestuwd. In het studiegebied ligt een stuw met zandvang aan de
rand van de bebouwing van Oisterwijk (de stuw Hondsberg). Het stuwpeil van deze stuw
bedraagt NAP + 8,0 m.
De Ter Braakloop of Heiloop ontwatert landbouwgebied, het bosgebied Kerkeindsche
Heide en het landgoed Ter Braakloop en de Hondsberg alvorens via het Rietven uit te
monden in de Reusel.

2.7

Huidige natuurwaarden
Dal van de Beerze (Smalbroeken) en Winkelsven
In de Smalbroeken liggen Blauwgraslanden met een bijzondere botanische waarde. Hier
zijn soorten aangetroffen als Blauwe zegge, Blauwe knoop, Spaanse ruiter, Hazezegge,
Blaaszegge, Klokjesgentiaan en Veelbloemige veldbies. Voor de schraallanden in
Smalbroeken geldt dat hier juist soorten als Klein glidkruid en Kleine valeriaan
ontbreken (mededeling Natuurmonumenten, 2007).
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Van de zeer zeldzame Kranskarwij (ooit hier geïntroduceerd van een groeiplaats uit de
omgeving van Eindhoven) werden in 2002 drie exemplaren aangetroffen, ook tijdens het
veldbezoek in juni 2006 is deze soort aangetroffen. Sinds 1960 is nog geen enkele soort
uit het terrein verdwenen. Er zijn wel verschuivingen waar te nemen, globaal van
Blauwgrasland naar Dotterbloemhooiland in combinatie met een toename van
Hennegras.
Uit gegevens van Cools (1989 uit: TNO/EAC/Alterra, 2006) blijkt dat de
blauwgraslanden in Smalbroeken ten opzichte van de periode 1970-1990 (weer) sterk in
oppervlakte zijn afgenomen. Daarentegen is het Dotterbloemhooiland toegenomen. De
Spaanse ruiter is sterk achteruit gegaan evenals veel andere soorten. Aan de hand van
vegetatiegegevens blijkt dat in Smalbroeken een verschraling en verzuring vanuit
Dotterbloemhooilanden heeft plaatsgevonden (Jalink et al., 1997).
De verschuivingen zijn het gevolg van een combinatie van factoren. Doordat geen
inundatie meer optreedt, is de aanvoer van basen gestopt. Er zijn regenwaterlenzen in
het terrein ontstaan. De opgeworpen kade langs de beek bevordert dit. De
schraalgraslanden zijn onderdeel van een bosreservaat. Het maaibeheer is niet altijd
consequent volgehouden. Een paar jaar liet men ruigtezones staan. De randen
verbossen en de beschaduwing neemt toe. Met name in de Logtse Velden kwamen en
komen inundaties met beekwater tamelijk frequent voor. Alleen bij een extreem hoge
wateraanvoer inunderen ook de Smalbroeken.
In het Winkelsven-oost zijn de bijzondere plantensoorten van het Oeverkruidverbond
tegenwoordig geheel verdwenen. Vermoedelijk was het ven in de jaren vijftig al eutroof
aan het worden, maar waren er plaatselijk nog gunstige omstandigheden voor soorten
van het Oeverkruidverbond. De uitgestrekte Galigaan-begroeiing rond het ven lijkt niet
veel veranderd sinds 1957, vermoedelijk is door verdroging het wilgenmoerasbos wel
verder opgerukt in de oeverzone.
In het Winkelsven-west kwamen zeer veel bijzondere oeverkruidsoorten voor zoals
Stijve moerasweegbree, Drijvende waterweegbree en Pilvaren. De vegetatie werd
gedomineerd door de verzuringsindicatoren Knolrus en Geoord veenmos naar
desondanks was de vegetatie nog steeds waardevol. Moerashertshooi, Oeverkruid en
Witte waterranonkel kwamen nog in grote aantallen voor, en ook Ondergedoken
moerasscherm, hoewel beperkt tot de sloot aan de zuidelijke rand van het ven. Door het
beheer (droog laten vallen en stukken afplaggen) konden de bijzondere soorten zich
nog vrij goed handhaven (Aquasense, 2004b). In 2007 is het Winkelsven afgegraven en
is een aanvoervoorziening met spoelwater van het drinkwaterbedrijf gerealiseerd. In
2008 zijn tijdens een excursie van de Plantensociologische Kring bijna alle ooit
aangetroffen soorten waaronder Moerassmele, Kruipende moerasweegbree,
Dwergzegge en Ondergedoken moerasscherm weer gezien.
Kampinasche Heide en Huisvennen
Natte heide komt voor in terreindelen met een hoge, weinig fluctuerende
grondwaterstand, en rond de vennen. In de natte heideterreinen komen op enkele
plekken nog zeldzame soorten voor als Veenbies, Kleine veenbes, Lavendelheide,
Klokjesgentiaan en Beenbreek. De vroeger toonaangevende Dopheide is veelal
vervangen door Pijpenstrootje en de venoevers zijn begroeid met Pitrus.
9T1955/R00004/501329/BW/DenB
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Op de overgangsvorm tussen droge en natte heide, de vochtige heide, komen Dopheide
en Struikheide naast elkaar voor. Bij vergrassing treden zowel Pijpenstrootje als
Bochtige smele op.
Bijzondere soorten van zure vegetaties kwamen in alle vennen voor. Gedurende de
tweede helft van de vorige eeuw zijn de bijzondere soorten van de zwak zure milieus
(Waterlobelia, Oeverkruid, Moerassmele en Moerashertshooi) allemaal verdwenen. De
bijzondere soorten van de zure milieus hebben zich kunnen handhaven, hoewel de
bedekkingen van soorten als Veelstengelige waterbies en Klein blaasjeskruid aan de
oevers Dopheide en Draadzegge aanzienlijk zijn verminderd. In alle vennen is een
toename van indicatoren van eutrofiëring (met name Pitrus), verdroging en verzuring
(Knolrus en Geoord veenmos) te zien (Aquasense, 2004a). In de Huisvennen komt de
Grote veenbes nog voor (mededeling Natuurmonumenten, 2007).
Dal van de Rosep en Belversven
In het dal van de Rosep komen Sporkenhout-Wilgenstruwelen en Berkenbroekbossen
voor met Moeraszegge en Snavelzegge. Elzenbroekbos komt langs de Rosep ten
westen van het Belversven voor op voedselrijke natte bodems.
De sterke voeding door lokale kwel heeft ertoe geleid dat in de doorsnijding van het
Rosepdal door de zandrug veengronden liggen. Doordat de Rosep vanuit zuidelijke
richting basenrijk water aanvoert ontstond in het beekdal een gradiënt van zuur naar
zwak zuur of neutraal. De lokale kwel komt tot uiting in het voorkomen van
Koningsvaren-Elzenbroek en het veelvuldig voorkomen van Veldrus, Bosbies,
Waterviolier, Snavelzegge en Draadzegge. Door de invloed van het basen- en slibrijke
beekwater komen ook Elzenzegge en Moeraszegge veel voor (Kiwa, 2002).
De vegetatie in het Rosepdal is duidelijk geëutrofieerd. Langs de beek zijn soorten als
Grote brandnetel en Liesgras in de elzenbossen gaan overheersen. De oorzaak ligt in
het bovenstrooms gelegen landbouwgebied Het Moergestels Broek. In hoeverre
verdroging bij deze veranderingen een rol heeft gespeeld is onduidelijk. Waarschijnlijk
zijn de (grond)waterstandsfluctuaties wel toegenomen door bebossing, bovenstroomse
ontginning en versnelde afvoer (Kiwa, 2002).
Het Belversven ligt in het Rosepdal en wordt van oudsher periodiek gevoed door
instroom van beekwater, naast lokale kwel vanuit de Kampinasche Heide. Dit uitte zich
rond 1940 nog in een gradiënt van (matig) zure standplaatsen met onder andere
Gagelstruweel, Waterlobelia en Moerashertshooi tot verlandingsgemeenschappen in
matig voedselrijk, basenrijk oppervlaktewater met onder andere Krabbescheer,
trilveenverlandingen met waterscheerling, Grote boterbloem, Draadzegge en
Veenmosorchis (Kiwa, 2002).
Het Belversven is een groot ven (10 ha) dat fungeerde als viswater. De vegetatie van
het Belversven is onderzocht door Eichhorn Ecologie (2005). Aan de oostzijde van het
ven bevindt zich een uitgestrekte moerasvegetatie die wordt gedomineerd door Riet.
Met name langs de oeverzijde groeit veel Wilde gagel. De moslaag is plaatselijk goed
ontwikkeld. De vegetatie langs de oostoever van het ven is fraai ontwikkeld.
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Plaatselijk domineren kruiden als Veenpluis, Knolrus, Kleine zonnedauw, Klein
blaasjeskruid, riet en Gele plomp. Tot de meest zeldzame soorten horen Plat
blaasjeskruid, Witte snavelbies en Ronde zonnedauw. Rond 2007 is het ven
uitgebaggerd.
De heide ten noordwesten van het ven kan als een overgangsvorm (vergraste vochtige
heide) worden beschouwd tussen Dophei en Pijpenstrootje. Met name langs de randen
ontwikkelen zich Gagelstruwelen. De heidevegetatie is te rekenen tot de natte heide met
Tormentil, Gewone veenbies, Blauwe zegge en Klokjesgentiaan.
Oisterwijkse vennen
De natte natuurwaarden in de Oisterwijkse bossen en vennen concentreren zich in de
vele vennen en enkele heiderestanten met gagelmoeras langs de Oirschotse Baan.
De Centrale vennen (Van Esschenven, Witven, Voorste Choorven) zijn in de negentiger
jaren gebaggerd en er is een grondwatervoorziening gerealiseerd om buffering van de
vennen mogelijk te maken teneinde verzuring te voorkomen. Een aantal plantensoorten
van zwakgebufferde vennen zijn weer verschenen waaronder Drijvende waterweegbree.
Het Staalbergven is al decennialang groeiplaats van de Grote biesvaren.
De landgoederen Hondsberg, Ter Braakloop en De Brekxsche Hoven
Dit gebied is overwegend bos met een aantal vennen waaronder het grote, verzuurde
Galgeven, Keelven en Schaapsven. Enkele vennen, Putven en Aalsven, zijn in
particulier eigendom. Het Rietven wordt doorstroomd door de Ter Braakloop en is sterk
aan het verlanden en aan het verbossen. Ooit kwam hier nog Klein glidkruid voor (Van
Dam, 1976).
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3

NATUURDOELEN

3.1

Natuurdoeltypen
De provinciale natuurdoelenkaart laat zien welke grondwaterafhankelijke
natuurdoeltypen worden nagestreefd in de natte natuurparel (zie bijlage 1). Inmiddels
heeft de provincie in haar beleid de natuurdoeltypen vervangen door beheertypen. Deze
omzetting vond plaats nadat voor De Kampina het Optimale Grond- en
Oppervlaktewaterregime (OGOR) was bepaald. Dit OGOR is dan ook gebaseerd op de
natuurdoeltypen. In tabel 3.1 is per natuurdoeltype het corresponderende beheertype
weergegeven.
Grote delen van het beekdal van de Beerze hebben de natuurdoeltypen Elzenbroekbos
of Vochtig schraalland gekregen. Het zuidelijke deel (Logtse Velden) heeft het doeltype
Moeras meegekregen. Langs de Rosep is het natuurdoeltype
Berkenbroek/Elzenbroekbos gelegd. Op de drogere gronden ligt het doeltype BerkenEikenbos (droge variant). Zowel de Huisvennen als het Winkelsven is omringd door
Natte heide. Het Belversven ligt in het bos met een zone Moeras aan de zuidoostkant
en een zone met Wilgenbroekbos aan de noordwestkant. Verder komen op grote delen
van de Kampina de doeltypen Natte heide/Gagelstruweel, Droge heide en droge en
vochtige typen van het Berken-Eikenbos voor. De natuurdoelen die Natuurmonumenten
nastreeft komen in dit gebied overeen met de provinciale natuurdoelen (Royal
Haskoning & TNO, 2005).
Het overgrote deel van het bosgebied rondom de Oisterwijkse Vennen (inclusief het
bosgebied rondom het Galgeven) heeft als natuurdoeltype droog Berken-Eikenbos
(droge variant) gekregen. Alleen aan de zuidzijde van het bosgebied, rondom de
Kolkvennen, komt als doeltype vochtig Berken-Eikenbos voor. Rondom het Kromven ligt
een gebied met het natuurdoeltype natte heide. In het Reuseldal is op een aantal
percelen het doeltype Vochtig Schraalland toegekend.
Voor alle provinciale natuurdoeltypen zijn hydrologische randvoorwaarden opgesteld die
de optimale situatie beschrijven voor de Gemiddelde Voorjaarsgrondwaterstand (GVG),
Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG), kwel en inundatie (Royal Haskoning &
TNO, 2005). Deze hydrologische randvoorwaarden gelden als uitgangspunt voor het
herstel van verdroogde gebieden en worden gebruikt in het programma Waternood voor
het berekenen van de doelrealisatie voor natuur. De randvoorwaarden voor de
natuurdoeltypen binnen het projectgebied zijn weergegeven in tabel 3.1.
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Tabel 3.1: Hydrologische randvoorwaarden van de natuurdoeltypen in de natte natuurparel (Royal
Haskoning & TNO, 2005)
Natuurdoeltype
Berken-Eikenbos (d)

Beheertype

GVG (in cm -mv)

GLG (in cm -mv)

Dennen-, Eiken en

≥83

gwo

Kwelafhankelijk

Beukenbos (N15.02)
Berken-Eikenbos (v)

Dennen-, Eiken en

40 – 60

Beukenbos (N15.02)
Berken-Eikenbos

Dennen-, Eiken en

(v)/Berkenbroekbos

21 – 40

Beukenbos (N15.02)
Rivier- en
beekbegeleidend bos
(N14.01)
Rivier- en
beekbegeleidend bos
(N14.01)
Rivier- en
beekbegeleidend bos
(N14.01)

-8 – 9

40

Ja

-5 - 15

<50

Ja

-3 - 20

0 – 40

Vochtig schraalland

Nat schraalland

7 – 25

40 – 80

Ja

Vochtig

Nat schraalland

13 – 31

80 – 120

Ja

18 - 42

80 – 100

Moeras (N05.01)

-39 – 3

0 – 120

Vochtige heide (N06.04)

-3 - 19

Elzenbroekbos

Berkenbroekbos/Elzenbroek
bos
Berkenbroekbos

(N10.01)
schraalland/Bloemrijk

(N10.01) / Vochtig

grasland

hooiland (N10.02)

Bloemrijk grasland (v)

Vochtig hooiland
(N10.02)

Moeras
Natte heide
(v)

3.2

= vochtig

(d)

= droog

gwo

≤100
= grondwateronafhankelijk

Natura2000-doelen
Een deel van De Kampina is aangewezen als Vogelrichtlijngebied. Samen met de
Oisterwijkse bossen en vennen is het aangemeld als Habitatrichtlijngebied. De doelen
voor het Vogelrichtlijngebied en het Habitatrichtlijngebied zijn samengevoegd in het
Ontwerp-Aanwijzingsbesluit voor het Natura2000-gebied De Kampina. In de
onderstaande tabel 3.2 zijn de habitattypen weergegeven met hun doelstelling, zoals
opgenomen in het Ontwerp-Aanwijzingsbesluit. Een kaart met de habitattypen is
weergegeven in figuur 3.1.
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Tabel 3.2: Natura2000-doelstellingen habitattypen
Habitattype

Doelstelling t.a.v.

Doelstelling t.a.v.

oppervlakte

kwaliteit

Wateropgave

H6410 – Blauwgraslanden

Uitbreiding

Verbetering

grondwater

H3110 – Zeer zwakgebufferde vennen

Uitbreiding

Verbetering

oppervlaktewater

H3130 – Zwakgebufferde vennen

Uitbreiding

Verbetering

oppervlaktewater

H3160 – Zure vennen

Instandhouding

Verbetering

oppervlaktewater

H7110B – Actieve hoogvenen (heideveentjes)

Uitbreiding

Verbetering

grondwater

H7150 – Pioniersvegetaties met snavelbiezen

Uitbreiding

Instandhouding

grondwater

H4010A – Vochtige heiden (hogere

Instandhouding

Verbetering

grondwater

zandgronden)
H2310 – Stuifzandheiden met struikhei

Uitbreiding

Verbetering

geen

H2330 – Zandverstuivingen

Uitbreiding

Verbetering

geen

H4030 – Droge heiden

Instandhouding

Verbetering

geen

H7210 – Galigaanmoerassen

Instandhouding

Verbetering

grondwater /

H9190 – Oude Eikenbossen

Instandhouding

Verbetering

geen

H91E0C – Vochtige alluviale bossen

Instandhouding

Verbetering

grondwater /

oppervlaktewater

(beekbegeleidende bossen)

oppervlaktewater

De belangrijkste wateropgaven voor het Natura2000-gebied zijn de areaaluitbreiding en
kwaliteitsverbetering voor Blauwgrasland en de uitbreiding en kwaliteitsverbetering van
(zeer) zwakgebufferde vennen.
Vogels
De Dodaars is een Vogelrichtlijnsoort die vooral op vennen broedt.
Op de Kampina komen veel verstoringsgevoelige vogels voor. De centrale open heide
dient in de broedperiode zeer rustig te blijven. Hiervoor is ondermeer rond de
Huisvennen een rustgebied gecreëerd. De achteruitgang van veel broedvogels van de
open heide heeft deels te maken met de toegenomen recreatiedruk en deels met de
ernstige verdroging en vergrassing die daarmee gepaard gaat (mededeling
Natuurmonumenten, 2007).
Overige fauna
Vanuit de Habitatrichtlijn zijn de Gestreepte waterroofkever (Voorste Choorven), de
Gevlekte witsnuitlibel, de Kleine Modderkruiper (o.a. Rosep, Beerze, Heiloop) en de
Kamsalamander (Smalbroeken e.o.) belangrijke soorten.
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Figuur 3.1: Habitattypen in het gebied “Kampina & Oisterwijkse vennen”

3.3

Beheerdoelen
Sinds 1978 zijn voor Kampina en de Oisterwijkse vennen beheersrichtlijnen en plannen
vastgesteld door Natuurmonumenten. Het beheer van vennen is erop gericht
verdroging, verzuring en eutrofiëring tegen te gaan.
Herstelmaatregelen van vennen, zoals opschonen en plaggen worden projectmatig
aangepakt, waarbij zwak gebufferde vennen eerste prioriteit hebben en zure
heidevennen tweede prioriteit. Voor de zwakgebufferde Oisterwijkse vennen zijn
inmiddels maatregelen uitgevoerd. De heidevennen van Kampina (Huisvennen) zijn
tussen 2004 en 2008 aangepakt. Rondom een aantal windgevormde vennen heeft
Natuurmonumenten stroken bos verwijderd.
Het doel van het heidebeheer is niet alleen het instandhouden en verkrijgen van een
voedselarme situatie, maar vooral het ontwikkelen van vochtige tot natte condities.
Daarvoor wordt het terrein, met name de centrale heide van Kampina, integraal
begraasd, tot in de jaren tachtig met behulp van schapen en later met runderen en
paarden. Aanvullend hierop is geplagd en gemaaid. De effecten van begrazing zijn
wisselend. Op de overgang van natte naar droge heide is de vergrassing met
Pijpenstrootje slechts in geringe mate teruggedrongen. Op de natte terreindelen was
begrazing niet afdoende tegen vergrassing. Plaggen en chopperen hebben op grote
schaal plaatsgevonden.
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Het beheer van het bos is gericht op behoud en ontwikkeling van
levensgemeenschappen van structuurrijk bos met inheemse en ter plaatse thuishorende
boomsoorten. Daarvoor is gedund ten gunste van inheemse soorten en zijn sommige
opstanden met exoten gekapt ten gunste van heide of aangeplant met Zomereik.
Uitheemse soorten als Amerikaanse vogelkers en Krentenboompje zijn bestreden. Voor
de toekomst wordt gestreefd naar meer zelfregulerende bossen (Aquasense, 2004a).
Eind jaren tachtig verkeerde de schraallanden nog in een goede conditie, al waren toen
al sporen van verruiging aanwezig als gevolg van inundaties met beekwater. Nadat het
maaibeheer werd gestaakt in de jaren negentig groeide de schraallanden in
toenemende mate dicht met allerlei ruigte- en moerasplanten alsmede elzen en wilgen.
Sinds 2002 heeft Natuurmonumenten het maaibeheer weer hervat. Hierdoor zijn diverse
kenmerkende soorten van het Dotterbloemhooiland weer duidelijk in aantal toegenomen
of teruggekeerd. Het voormalige blauwgrasland heeft zich nog niet kunnen herstellen, al
zijn sporadisch wel weer elementen aanwezig in de vorm van vegetaties met
Biezenknoppen en Geelgroene zegge. Natuurmonumenten is ook begonnen met herstel
van de voormalige schraallanden ten westen van de Beerze (TNO/EAC/Alterra, 2006).
De hooilanden in de Smalbroeken in het dal van de Beerze worden gemaaid. Het
maaisel wordt afgevoerd. De Logtse Baan wordt niet gemaaid vanwege overstroming
met eutroof water.
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4

ACTUELE SITUATIE EN KNELPUNTEN

4.1

Algemeen
Het actuele grond- en oppervlaktewaterregime en de eventuele knelpunten worden in dit
hoofdstuk uitgewerkt. Eerst wordt de aanpak beschreven, die is gevolgd voor de
berekening van het actuele grond- en oppervlaktewaterregime en de effecten van de
waterhuishoudkundige maatregelen (§ 4.2). In § 4.3 wordt het berekende actuele gronden oppervlaktewaterregime beschreven. Vervolgens wordt in § 4.4 ingegaan op de
bekende knelpunten in het grond- en oppervlaktewaterregime en daarna op de
verschillen tussen het berekende actuele en optimale grond- en
oppervlaktewaterregime. In § 4.5 volgt een beschrijving van de actuele toestand en
knelpunten voor de vennen binnen de Kampina en de Oisterwijkse Bossen en Vennen.

4.2

Aanpak
Het actuele grond- en oppervlaktewaterregime en de effecten van
waterhuishoudkundige maatregelen zijn bepaald met een detail-grondwatermodel voor
de Kampina en de Oisterwijkse bossen en vennen en de directe omgeving. Dit
detailmodel vormt een verfijning van het regionale grondwatermodel voor het
beheersgebied van Waterschap de Dommel. De opzet van het regionale
grondwatermodel wordt nader toegelicht in bijlage 2. Voor de opzet en uitwerking van
het detailmodel voor de Kampina wordt verwezen naar de rapportage
Modelinstrumentarium Kampina en De Utrecht (TAUW, 2008).
In eerste instantie zijn met het model tijdsafhankelijke berekeningen uitgevoerd voor een
zogenaamd synthetisch jaar. Dit is een ‘kunstmatig’ gemiddeld jaar op basis waarvan in
één keer de GHG, GLG en GVG kunnen worden bepaald1. Deze aanpak is jaren
geleden gekozen in het Waterdoelenmodel en was destijds noodzakelijk om de
rekentijden van het model werkbaar te houden.
De aanpak met het synthetische jaar leidde in een aantal gebieden tot ongeloofwaardige
waarden voor met name de GVG. Met name in afvoerloze gebieden, zoals het
heidegebied van de Kampina, werd de GVG structureel te laag berekend. Om deze
reden heeft Waterschap de Dommel ervoor gekozen om hier af te stappen van de
aanpak met het synthetische jaar en de GHG, GVG en GLG voortaan te bepalen op
basis van een doorgerekende reeks van minimaal 8 werkelijke weerjaren.
In de oorspronkelijke modelopzet op basis van het synthetische jaar is het detailmodel
stationair geijkt en is de berekende amplitude (verschil tussen berekende hoogste en
laagste grondwaterstanden) getoetst aan de verschillen tussen de gemeten GHG en
GLG ter plaatse van de peilbuizen. Deze ijking is te karakteriseren als stationair met een
beperkte toetsing op de berekende grondwaterdynamiek.

1

Conform de Stiboka-definitie (GHG is gemiddelde over 8 jaar van de drie hoogste tweewekelijkse

grondwaterwaarnemingen per jaar; GLG idem maar dan voor de laagste grondwaterwaarnemingen) zouden voor
het afleiden van de GHG, GLG en GVG minimaal 8 jaar tijdsafhankelijk moeten worden doorgerekend.
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Na het doorrekenen van het detailmodel voor de werkelijke weerjaren 1997 t/m 2005
bleek dat de grondwaterstanden in het heidegebied van de Kampina structureel te laag
werden berekend. Aanvullend heeft een modelijking plaatsgevonden, specifiek gericht
op het ongedaan maken van deze structurele afwijkingen in het grondwaterregime ter
plaatse van de heide. De aanpak en resultaten van deze aanvullende ijking worden
nader toegelicht in bijlage 3.

4.3

Actuele grond- en oppervlaktewaterregime
Het berekende actuele grondwaterregime wordt gepresenteerd in bijlage 4 in de vorm
van de berekende kwel (kaart 1), de berekende GHG (kaart 2, gemiddeld hoogste
grondwaterstand), GVG (kaart 3, gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand) en de GLG
(kaart 4, gemiddeld laagste grondwaterstand). De in kaart 1 gepresenteerde kwelflux
betreft het langjarig gemiddelde van de verticale flux door de deklaag.
Voor wat betreft het actuele grondwaterregime zijn de volgende deelgebieden te
onderscheiden:
• Bosgebied ten westen van de Reusel en rondom het Galgeven. Grondwaterstanden
liggen gehele jaar meer dan één meter beneden maaiveld. Ten zuiden van het
Rietven ligt een Elzenbroekbos met jaarrond grondwaterstanden vrijwel aan
maaiveld.
• Dal van de Reusel. Hier heersen voornamelijk vochtige omstandigheden. De GHG
en GVG liggen veelal tussen de 0 en 60 cm beneden maaiveld, de GLG in het
algemeen tussen de 60 en 100 cm beneden maaiveld. Alleen in delen van de zone
langs de Reusel komen permanent natte omstandigheden voor met jaarrond
grondwaterstanden tussen 0 en 30 cm beneden maaiveld. Kwel komt in het
Reuseldal vrijwel niet voor.
• Omgeving Oisterwijkse bossen en vennen. De grondwaterstanden liggen hier het
gehele jaar meer dan 60 cm beneden maaiveld. De vochtigste delen liggen in het
westelijke deel van het vennengebied, de droogste delen worden gevormd door de
stuifduincomplexen ten (noord)oosten van de Kolkvennen, het Goorven, het Witven
en het Van Esscherven. Rondom de Kolkvennen ligt een Berkenbroekbos met
jaarrond grondwaterstanden vrijwel aan maaiveld.
• Dal van de Rosep. Hier liggen de grondwaterstanden gedurende het hele jaar vrijwel
aan maaiveld. Hetzelfde geldt voor het gebied ten zuiden van het Belversven. In het
dal van de Rosep en rondom het Belversven komt in de huidige situatie op veel
plaatsen kwel voor.
• Heidegebied De Kampina. Hier is sprake van een afwisseling van natte
omstandigheden met grondwaterstanden jaarrond aan maaiveld, vlak rondom de
vennen en droge omstandigheden met grondwaterstanden permanent enkele
meters onder maaiveld in de stuifduincomplexen ten westen en ten noordoosten van
de Huisvennen.
• Beerzedal, Banisveld en Logtse Baan / Logtse Velden. Zowel in het dal van de
Beerze (de Smalbroeken) als in de gebieden Logtse Baan en Logtse Velden liggen
de grondwaterstanden permanent aan of direct onder maaiveld. Hetzelfde geldt voor
het Banisveld, waar op grote schaal maaiveldsverlaging heeft plaatsgevonden. In de
Smalbroeken en de deelgebieden Logtse Baan en Logtse Velden komt plaatselijk
kwel voor (zeker niet vlakdekkend). In het Banisveld wordt alleen kwel berekend in
de sloten en greppels.
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Foto: Waterbergingsgebied Logtse Baan, een dynamisch beekmoeras waar meer dan 100 dagen per
jaar inundatie optreedt.

4.4

Knelpunten in het grond- en oppervlaktewaterregime

4.4.1

Inventarisatie bekende knelpunten in het grond- en oppervlaktewaterregime
Bij de start van het project heeft een sessie plaatsgevonden (brainstormsessie
knelpunten natte natuurparel Kampina d.d. 21 november 2007) met verschillende
gebiedsdeskundigen, waarbij een inventarisatie is gemaakt van de bekende knelpunten
m.b.t. het grond- en oppervlaktewaterregime in en om de natte natuurparel. De
knelpunten zijn genummerd weergegeven op kaart 5 in bijlage 4. In de onderstaande
tabel 4.1 worden de verschillende knelpunten nader toegelicht.
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Tabel 4.1: Bekende knelpunten in het grond- en oppervlaktewaterregime in en rond de natte
natuurparels Kampina en Oisterwijkse bossen en vennen
Nummer

Toelichting knelpunt

1

Gebied heeft last van relatief lage peilen in het beekdal van de Voorste Stroom.

2

In dit deelgebied liggen twee boerderijen die in reguliere pacht zijn door jonge pachters. De omgeving
van deze boerderijen ondervindt hinder als gevolg van de landbouwactiviteiten. Er is een negatieve
invloed op de waterkwaliteit van de Ter Braakloop en de kleinere vennen op het landgoed. Er treden
verdrogingsverschijnselen op.

3

De Ter Braakloop heeft een drainerende werking op het gebied. De Ter Braakloop wordt gevoed door
voedselrijk drainagewater uit landbouwgebieden en zorgt mogelijk voor eutrofiëring van het Rietven en
het Elzenbroekbos ten zuiden van het Rietven, waar de Ter Braakloop doorheen loopt.

4
5

Inundaties van de Reusel vormen een knelpunt vanwege de ontoereikende waterkwaliteit
De eigendommen van de Rosephoeve worden onderbemalen. Dit leidt tot mogelijke verdroging van de
natte natuur in de omgeving (onder meer areaal natte heide rondom het Kromven).

6

Het slotenstelsel in dit deelgebied is afgestemd op de landbouwactiviteiten in het gebied en heeft
daardoor een verdrogend effect op de Kampina. Dit knelpunt wordt opgelost in het project “Natte
Natuurparel Nemerlaer” en is in dit kader dus niet relevant.

7

Hier ligt een camping, die in een laag deel van het natuurgebied ligt. Voor de camping moet een
ontwatering van het gebied gehandhaafd blijven. Vernatting van het gebied is daardoor slechts in geringe
mate mogelijk.

8

De Haarense Dijk doorsnijdt de vennen in het natte heide gebied van de Kampina

9

Het gebied Hoge Hei heeft diepe ontwateringssloten, terwijl percelen uit landbouwkundig gebruik zijn en
geen diepe ontwatering nodig hebben. Dit heeft een verdrogend effect op de omgeving.

10

Detailontwatering in het gehucht De Roond (buiten de begrenzingen van de natte natuurparel) heeft
mogelijk een verdrogend effect op de natte natuur binnen de natte natuurparel

11

Het deelgebied de Logt is vrijwel geheel verworven, op één perceel na. Door dit laatste perceel moet in
het gehele gebied de bestaande landbouwontwatering gehandhaafd blijven.

12

Ten zuiden van de Smalbroeken ligt de Heiloop, die ervoor heeft gezorgd dat de oorspronkelijk
aanwezige kwel wordt afgevangen. In de Smalbroeken zelf heeft zich door het wegvallen van de kwel
een neerslaglens gevormd. Deze heeft geleid tot verzuring van Blauwgraslanden.

13

De voormalige vuilstort Banisveld is onvoldoende afgedicht en geïsoleerd, waardoor er sprake is van een
verontreinigingspluim in de richting van de Smalbroeken.

14

De Logtse Baan vormt in combinatie met de Logtse Velden een waterbergingsgebied. In de praktijk blijkt
dat de Logtse Baan niet als eerste, maar tegelijkertijd met de Logtse Velden volloopt en als eerste weer
leegloopt. Dit is geen gewenste situatie. De Logtse Baan zou eerst moeten inunderen, pas als de Logtse
Baan ‘vol’ is zou het retentievolume van de Logtse Velden benut moeten worden. De Logtse Velden
komen te snel onder water te staan en blijven te lang onder water staan.

15

De waterhuishouding van de landbouwenclave Valkeniersheuvel is afgestemd op agrarisch gebruik. Dit
leidt tot mogelijke verdroging van de aanliggende natte natuur.

16

Watergang ’s Stokske wordt gevoed met landbouwwater en komt uit in het Achterste Kolkven. Dit leidt tot
eutrofiëring van het Achterste Kolkven

17

Mogelijk verdrogend effect van een tweetal grote drinkwaterwinningen in de omgeving: pompstation
Spoordonk en pompstation Haaren.
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Vervolg tabel 4.1: Bekende knelpunten in het grond- en oppervlaktewaterregime in en rond de natte
natuurparels Kampina en Oisterwijkse bossen en vennen
Nummer

Toelichting knelpunt

18

Toegenomen verdamping door aangeplante naaldbossen leidt in verschillende delen van het gebied tot
verdroging. Met name rondom het natte heide gebied van de Kampina.

19

Waterkwaliteit van de Beerze is te voedselrijk voor kwetsbare landnatuur. Daardoor vormen de –van
nature aanwezige- inundaties een probleem voor de (potentiële) schralere vegetatie in de Logtse Velden
en de Smalbroeken.

20

De Rosep is te diep ingesneden, waardoor deze een te sterk drainerende werking heeft op het gebied.
De waterkwaliteit van de Rosep is ontoereikend, waardoor piekafvoeren en inundaties ongewenst zijn .

Foto: Logtse Velden, een verruigd moerasgebied in het Beerzedal waar waterberging plaatsvindt.

4.4.2

Verschillen tussen het actuele en optimale grond- en oppervlaktewaterregime
Bepaling van het OGOR
Voor de verschillende functies in het gebied is het optimale grondwaterregime in beeld
gebracht.
Binnen de grenzen van de natte natuurparel is een vertaling gemaakt van de
natuurdoeltypen (zie bijlage 1) naar een optimale waarde voor GVG, GLG en kwel.
Daarbij is uitgegaan van de waarden die hiervoor zijn opgenomen in het programma
Waternood (versie Waternood 2007).
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In Waternood is per natuurdoeltype de relatie vastgelegd tussen de GVG, GLG en kwel
enerzijds en de doelrealisatie anderzijds. Deze relaties zijn trapeziumvormig, zie figuur
4.1.
De doelrealisatie is de mate waarin het grondwaterregime beantwoordt aan de eisen die
worden gesteld vanuit de functie. Bij 100 % doelrealisatie wordt optimaal voldaan aan
de hydrologische randvoorwaarden en vormt de waterhuishouding geen beletsel voor
optimale ontwikkeling van de functie (bijvoorbeeld maximale ontwikkeling van een
vegetatietype of maximale gewasopbrengst).
Bij 0 % doelrealisatie wordt totaal niet voldaan aan de eisen die de functie stelt aan het
watersysteem en bij een doelrealisatie tussen 0 en 100 % is sprake van suboptimale
omstandigheden.
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Figuur 4.1: Voorbeeld-relatie tussen GVG en doelrealisatie natuur

Tussen de waarden B1 en B2 is de doelrealisatie 100 %, d.w.z. dat de GXG geen enkel
beletsel vormt voor de ontwikkeling van het natuurdoeltype. Tussen A1 en B1 en B2 en
A2 varieert de doelrealisatie tussen 0 en 100 %. Bij een GXG-waarde hoger dan A1 en
dieper dan A2 kan het natuurdoeltype zich niet ontwikkelen en is de berekende
doelrealisatie 0 %.
Buiten de grenzen van de natte natuurparel is een vertaling gemaakt van het
landgebruik conform het LGN5-bestand naar een optimaal grondwaterregime. Voor
gronden in agrarisch gebruik is een vertaling gemaakt van het gewastype volgens LGN5
naar een combinatie van GHG en GLG, waarbij de opbrengstdervingen als gevolg van
droogte en wateroverlast minimaal zijn.
Voor bebouwd gebied is uitgegaan van een minimale waarde voor de GHG van 70 cm
beneden maaiveld (vanwege mogelijke grondwateroverlast).
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100

Doelrealisatie natuur
In kaart 6 in bijlage 4 is de berekende doelrealisatie voor natte natuur voor de huidige
situatie weergegeven. Voor de meeste locaties binnen de Kampina en de Oisterwijkse
Bossen en Vennen met natte, grondwaterafhankelijke natuurdoelen is de berekende
doelrealisatie laag (minder dan 70 %). Kaart 6 laat ook grote oppervlaktes met een hoge
doelrealisatie (meer dan 90 %) zien, maar dit betreft voornamelijk de drogere
natuurdoeltypen. De berekende totale doelrealisatie natuur is een resultante van apart
berekende doelrealisatiepercentages voor GVG, GLG, droogtestress en kwel. De
grootste knelpunten voor de natte natuur binnen het gebied worden veroorzaakt door te
lage waarden voor de GVG. De deelscores doelrealisatie GVG zijn ten opzichte van de
andere deelscores het laagst.
Kaart 7 in bijlage 4 geeft de absolute afwijkingen weer tussen de actuele GVG en de
optimale waarde voor GVG (B2-waarde, zie figuur 4.1). Het beeld voor de GVG wisselt
per deelgebied:
• Bosgebied ten westen van de Reusel, rondom het Galgeven. In het grootste deel
van dit deelgebied voldoet de GVG aan de eisen die worden gesteld vanuit de natte
natuurdoelen. Ten oosten van de Ter Braakloop heeft een gebied het
natuurdoeltypen vochtig Beuken- Eikenbos gekregen. Voor dit natuurdoeltype ligt de
GVG in de huidige situatie tot 40 à 60 cm te laag. Ter plaatse van het
Elzenbroekbos ten zuiden van het Rietven ligt de GVG wel hoog genoeg.
• Dal van de Reusel. In het algemeen wordt in de huidige situatie voor wat betreft de
GVG voldaan aan de eisen die worden gesteld vanuit de natte natuurdoelen. In een
zone direct langs de Reusel wordt het natuurdoeltype Vochtig Schraalland
nagestreefd. Voor dit natuurdoeltype is de GVG in de huidige situatie plaatselijk tot
40 à 60 cm te laag.
• Omgeving Oisterwijkse bossen en vennen. In dit deelgebied komen in de huidige
situatie vrijwel geen knelpunten voor. Rondom het Kromven ligt een gebied met
natuurdoeltype natte heide. In dit deelgebied ligt de GVG in de huidige situatie te
laag, gemiddeld zo’n 20 à 30 cm.
• Dal van de Rosep. Het dal van de Rosep heeft als natuurdoeltype Elzenbroekbos
gekregen. Voor dit natuurdoeltype ligt de GVG in de huidige situatie in het algemeen
aanzienlijk te laag, gemiddeld zo’n 50 à 60 cm. Rondom het Belversven wordt voor
wat betreft de GVG in de huidige situatie in het algemeen wel voldaan aan de eisen
die worden gesteld vanuit de natuurdoeltypen.
• Heidegebied De Kampina. In het algemeen wordt in de huidige situatie voor wat
betreft de GVG voldaan aan de eisen die worden gesteld vanuit de natte
natuurdoelen. Rondom de Huisvennen is het natuurdoeltype natte heide toegekend.
In delen van dit gebied ligt de GVG in de huidige situatie aanzienlijk te laag voor dit
natuurdoeltype. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat het natuurdoeltype natte
heide vlakdekkend is toegekend, ook aan de delen van het terrein die veel te hoog
liggen voor de ontwikkeling van natte heide (tot enkele meters hoger dan de
omgeving).
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Foto: Heiloop, een gegraven watergang langs natuurgebied Kampina (links op de foto) als omleiding
van de Beerze.

•

Beerzedal, Banisveld en Logtse Baan / Logtse Velden. Op de meeste plaatsen in dit
deelgebied ligt de GVG voldoende hoog voor het ontwikkelen van het beoogde
natuurdoeltype. Plaatselijk is sprake van een te lage GVG, maar deze knelpunten
komen grotendeels voort uit het feit dat in de toekenning van de natuurdoeltypen
onvoldoende rekening is gehouden met verschillen in terreinhoogte op korte
afstand. In het Banisveld ligt de GVG in de huidige situatie op veel plaatsen hoger
dan hetgeen gewenst is voor het natuurdoeltype (Vochtig Bloemrijk Grasland). Hier
kunnen zich met het huidige grondwaterregime nattere natuurdoeltypen ontwikkelen.
Specifiek voor de Smalbroeken geldt dat de kwaliteit van de aanwezige
Blauwgraslandvegetatie sterk is afgenomen door de afname van kwel. Een groot
deel van de oorspronkelijk aanwezige kwel wordt afgevangen door de Heiloop, die
eind jaren ’80 parallel aan de Beerze is gegraven. Dit heeft mede geleid tot
verzuring en verruiging van de Smalbroeken.
Rondom het Winkelsven wordt voor wat betreft de GVG in de huidige situatie in het
algemeen voldaan aan de eisen die worden gesteld vanuit de natuurdoeltypen.

Doelrealisatie landbouw
De berekende doelrealisatie voor landbouw is weergegeven in kaart 8 van bijlage 4.
Voor het grootste deel van het omliggende landbouwgebied (ongeveer 60 %) is de
huidige waterhuishoudkundige situatie te karakteriseren als optimaal voor de landbouw
(berekende doelrealisatie 90 % of hoger). Met name ten zuiden en zuidoosten van de
Kampina komen relatief grote arealen met een voldoende doelrealisatie voor
(70 – 90 %).
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Met name in het deelgebied De Logt en ten zuiden van het Banisveld komen
landbouwpercelen voor waar als gevolg van te hoge grondwaterstanden de
doelrealisatie is te karakteriseren als onvoldoende (minder dan 70 %).
Het gaat hier echter om een relatief zeer klein areaal: hooguit enkele procenten van het
totale omliggende landbouwgebied.

4.5

Actuele toestand en knelpunten m.b.t. de vennen
De actuele toestand en knelpunten m.b.t. de vennen in de Kampina en de Oisterwijkse
Bossen en Vennen is in de vorm van een tabel samengevat in bijlage 5. Per ven is een
karakterisering weergegeven, is aangegeven of het een prioritair ven is of niet en is
aangegeven wat de huidige toestand is en wat ten opzichte van het streefbeeld de
knelpunten zijn.
Het grootste deel van de vennen is opgenomen in het Uitvoeringsplan Venherstel
Noord-Brabant (Provincie Noord-Brabant, 2007). Aan deze vennen (die in bijlage 5 vet
en cursief zijn weergegeven), zijn KRW-typen toegekend. Op basis van deze KRWtypologie zijn per ven de abiotische randvoorwaarden vastgesteld. Na toetsing van de
actuele situatie aan deze abiotische randvoorwaarden zijn per ven knelpunten en
herstelmogelijkheden bepaald. Momenteel werkt Waterschap de Dommel de
herstelmaatregelen voor de vennen uit tot concrete herstelplannen. De besluitvorming
over deze maatregelen vindt apart plaats, buiten het kader van het inrichtingsplan voor
de natte natuurparel Kampina en Oisterwijkse bossen en vennen.
Ook in het kader van Natura2000 zijn doelen geformuleerd voor de vennen. De
Natura2000-opgave voor de vennen richt zich op:
a. De uitbreiding en verbetering van de kwaliteit van de mineraalarme, zeer
zwakgebufferde vennen op locaties waar deze habitat aanwezig is of tot na 1950
heeft weten stand te houden. Het gaat in de komende beheerplanperiode(n) om:
• behoud en monitoring van de al aanwezige habitat met onder andere Drijvende
waterweegbree in het Staalbergven;
• ontwikkeling van de habitat in het Galgeven door aanvoer van gebufferd
grondwater (al enkele jaren gaande) en in de komende beheerplanperiode door
kap van omringend bos in een zone van circa 50 meter en verwijdering van
organisch bladmateriaal langs oevers;
• ontwikkeling van de habitat in het Groot Huisven door vergroting van de
grondwatervoeding door kap van bos (reeds uitgevoerd) en baggeren van de
sliblaag in de komende beheerplanperiode;
• vrijstellen van de oeverzone in de Centrale vennen (Voorste Choorven, Witven,
Van Esschenven) waar een aantal jaren terug reeds maatregelen voor
venherstel hebben plaats gevonden. Hier komt ook de Gestreepte
waterroofkever voor;
• wellicht zijn er nog andere vennen waar dit habitat ooit aanwezig was. Voor die
vennen is nu minder goed bekend of ze zijn te herstellen. Voor een deel zijn ze
gerekend tot de zwakgebufferde vennen (zie volgende categorie).
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b. De uitbreiding en verbetering van de kwaliteit van de zwakgebufferde vennen op
locaties waar zwakgebufferd water aanwezig is of kan zijn vanwege de gunstige
ecohydrologische positie nabij een beekdal. In de komende planperiode gaat het
om:
• behoud en monitoring van de aanwezige habitats in het Winkelsven (en van
Drijvende waterweegbree), Centrale vennen (in mozaïek met andere
venhabitats) en Belversven;
• ontwikkeling van de habitat in het Beeldven onder andere door afkoppeling van
de wateraanvoer,
• ontwikkeling van de habitat in het Rietven door baggeren en maatregelen voor
Ter Braakloop;
• ontwikkeling van de habitat in één of meer van de Kolkvennen, wanneer de
thans aanwezige hengelsportactiviteit kan worden verplaatst naar een locatie
buiten “Kampina & Oisterwijkse vennen” en de aanvoer van water uit
landbouwgebied naar het Achterste Kolkven wordt verlegd.
c. Behoud van het areaal aan zure vennen (exclusief eerder genoemde vennen die zijn
te ontwikkelen naar andere typen). Kwaliteitsverbetering vindt plaats in deze en de
navolgende planperiode door de reductie van de atmosferische depositie van
verzurende en vermestende stoffen, het vrijstellen van venoevers en in sommige
gevallen door het baggeren van de organische laag.
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5

MOGELIJKE MAATREGELEN

5.1

Algemeen
Op basis van de knelpunten in het huidige grond- en oppervlaktewaterregime (zie
hoofdstuk 4) zijn in overleg met de projectgroep waterhuishoudkundige maatregelen
geformuleerd, die elk tot doel hebben om voor de natuurdoeltypen en de Natura2000doelen de juiste hydrologische randvoorwaarden te realiseren. Voor de meeste
maatregelen is met het grondwatermodel het hydrologische effect bepaald. Vervolgens
heeft per maatregel een bredere afweging plaatsgevonden. Daarbij is een kwalitatieve
beoordeling gemaakt op de volgende aspecten:
• effecten op de (grondwaterafhankelijke) landnatuur (natuurdoeltypen / Natura2000doelen);
• effecten op waternatuur;
• effecten op landbouwopbrengsten;
• inschatting van de kosten;
• in hoeverre is de maatregel Cork-proof2;
• overall-oordeel maatschappelijke wenselijkheid.
In dit hoofdstuk wordt de gebiedsindeling aangehouden, die eerder is gebruikt voor de
beschrijving van het actuele grond- en oppervlaktewaterregime en de knelpunten. Alle
onderzochte maatregelen zijn op kaart weergegeven in bijlage 6 van deze rapportage.

5.2

Deelgebied 1: gebied ten westen van de Reusel

5.2.1

Resumé knelpunten en aandachtspunten
In het grootste deel van dit deelgebied voldoet de GVG aan de eisen die worden gesteld
vanuit de natte natuurdoelen. Ten oosten van de Ter Braakloop heeft een gebied het
natuurdoeltypen vochtig Beuken- Eikenbos gekregen. Voor dit natuurdoeltype ligt de
GVG in de huidige situatie tot 40 à 60 cm te laag. Mogelijk speelt de drainerende
werking van de Ter Braakloop hier een rol. Ter plaatse van het Elzenbroekbos ten
zuiden van het Rietven ligt de GVG wel hoog genoeg.
Het Galgeven was in de jaren ’80 het meest verzuurde ven van Brabant. Sindsdien is de
verzuring van het ven verminderd door de vermindering van de depositie en de aanvoer
van opgepompt basenrijk, diep grondwater.
Het Rietven en het aangrenzende Elzenbroekbos ten zuiden van het ven hebben last
van eutrofiëring. Mogelijke oorzaak hiervan is de aanvoer van voedselrijk
landbouwwater via de Ter Braakloop.

2

In hoeverre is de maatregel in overeenstemming met het Akkoord van Cork. In dit akkoord, dat is opgesteld in het

kader van de Reconstructie, is vastgelegd dat de verdroging van de natte natuurparels wordt aangepakt met
maatregelen binnen de natte natuurparel. Uitstralingseffecten buiten de natte natuurparel worden geaccepteerd,
mits deze in overleg met de betreffende grondeigenaren worden gemitigeerd of financieel gecompenseerd.
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5.2.2

Onderzochte maatregelen
Op basis van de knelpunten en aandachtspunten zijn de volgende maatregelen
onderzocht.
1a. Deels isoleren van het Rietven
Het Rietven en het aangrenzende Elzenbroekbos hebben last van eutrofiëring,
waarschijnlijk als gevolg van de aanvoer van landbouwwater via de Ter Braakloop en
inundaties vanuit de Reusel. Een mogelijke maatregel is het isoleren van een deel van
het Rietven, waarbij tevens inundaties vanuit de Reusel worden tegengegaan. Het
geïsoleerde deel van het Rietven heeft dan niet meer te lijden onder de eutrofiëring en
kan zich herstellen, het niet-geïsoleerde deel blijft in de huidige toestand.
1b. Omleiden van de Ter Braakloop buiten de natte natuurparel om, verondiepen
oorspronkelijk tracé
Om de aanvoer van voedselrijk water naar het Rietven te stoppen, kan het
bovenstroomse deel van de Ter Braakloop (het deel ten zuiden van de A58) worden
afgekoppeld en omgeleid naar de Reusel (zie bijlage 6). Om de verdroging binnen de
natte natuurparel tegen te gaan kan het oorspronkelijke tracé van de Ter Braakloop
worden verondiept. Aangenomen is dat de drooglegging wordt verminderd tot 50 cm
beneden maaiveld.
In figuur 5.1 zijn de berekende effecten van deze maatregel op de GVG weergegeven.
Binnen de natte natuurparel zijn beperkte GVG-verhogingen te verwachten van 5 à 10
cm. De effecten op de natte landnatuur en de landbouwopbrengsten zijn beperkt. De
kosten van het omleiden van de Ter Braakloop zijn fors, enerzijds omdat de afstand
aanzienlijk is (ca. 2 km), anderzijds omdat het viaduct bij de Vinkenberg (oprit naar A58)
gepasseerd moet worden.
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Figuur 5.1: Berekende effecten van omleiden Ter Braakloop en verondiepen oorspronkelijk tracé op
GVG

1c. Omleiden van de Ter Braakloop buiten de natte natuurparel om, dempen van het
oorspronkelijk tracé
Deze maatregel komt overeen met maatregel 1b, alleen in dit geval wordt het
oorspronkelijke tracé van de Ter Braakloop gedempt. In figuur 5.2 zijn de berekende
effecten van deze maatregel op de GVG weergegeven. Binnen de natte natuurparel zijn
GVG-verhogingen te verwachten van maximaal 15 à 20 cm. De effecten op de natte
landnatuur en de landbouwopbrengsten zijn beperkt. Hoewel de berekende effecten op
de landbouwopbrengsten van de landbouwenclave binnen de natte natuurparel zelfs
beperkt positief zijn, leidt het dempen van de Ter Braakloop waarschijnlijk tot een
knelpunt m.b.t. de afwatering van dit gebied. Om deze reden heeft maatregel 1b
voorlopig de voorkeur boven maatregel 1c. Pas als de landbouwenclave binnen de natte
natuurparel uit pacht is genomen, is het volledig dempen van de Ter Braakloop een
reële optie. In dat geval moet ook een oplossing worden gevonden voor eventuele
vernattingsschade buiten de natte natuurparel.
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Figuur 5.2: Berekende effecten van omleiden Ter Braakloop en dempen oorspronkelijk tracé op GVG

1d. Waarborg waterkwaliteit Galgeven
Om de waterkwaliteit van het Galgeven in stand te houden, is het op de korte termijn
noodzakelijk om de (kunstmatige) aanvoer van basenrijk grondwater in stand te houden.
Als op termijn de atmosferische depositie verder afneemt, kan het afbouw van de
grondwatervoeding worden overwogen. Ter bevordering van de waterkwaliteit van het
Galgeven zullen de oevers van het Galgeven worden vrijgemaakt van bomen.
5.2.3

Samenvatting beoordeling maatregelen
De effecten van de onderzochte maatregelen zijn samengevat in tabel 5.1.
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Tabel 5.1: Samenvatting effecten maatregelen deelgebied 1
Maatregel
1a. Isoleren deel

Hydrologische

Effecten

Effecten

Effecten

effectiviteit

landnatuur

waternatuur

landbouw

0

0

0/+

0

Kosten
+

Cork-

Maatsch.

proof ?

wenselijkheid

ja

alleen bij

Rietven

effectiviteit
waternatuur

1b. Omleiden en

0/+

0/+

++

0

++

nee

verondiepen Ter

dure maatregel,
wel baten natuur.

Braakloop
1c. Omleiden en

+

0/+

++

-

++

nee

dure maatregel,

dempen Ter

wel baten natuur.

Braakloop

Afwatering
landbouw
probleem

1d. Maatregelen

0

0

+

0

+

ja

ja

t.b.v. Galgeven

Op basis van deze afweging hebben maatregelen 1b en 1d de voorkeur. Maatregel 1c is
pas op termijn mogelijk, als de landbouwgronden binnen de natte natuurparel uit pacht
zijn genomen. Bovendien biedt maatregel 1c weinig meerwaarde voor de landnatuur (de
beïnvloeding van het dempen van de Ter Braakloop reikt niet ver genoeg).

5.3

Deelgebied 2: Reuseldal

5.3.1

Resumé knelpunten en aandachtspunten
In het algemeen wordt in de huidige situatie voor wat betreft de GVG voldaan aan de
eisen die worden gesteld vanuit de natte natuurdoelen. In zone direct langs de Reusel
wordt het natuurdoeltype Vochtig Schraalland nagestreefd. Voor dit natuurdoeltype is de
GVG in de huidige situatie plaatselijk tot 40 à 60 cm te laag.
Vanwege de ontoereikende waterkwaliteit van de Reusel vormen inundaties mogelijk
een knelpunt voor de aanwezige natte landnatuur als het natuurdoeltype vochtig
schraalland wordt nagestreefd.

5.3.2

Onderzochte maatregelen
Op basis van de knelpunten en aandachtspunten zijn de volgende maatregelen
onderzocht.
2a. Stuwpeilverhoging Reusel stuw Hondsberg van 8,00 naar 8,35 m + NAP
Om de grondwatersituatie voor de natte natuur in het Reuseldal te verbeteren, is het
effect onderzocht van een stuwpeilverhoging van de Reusel bij de stuw Hondsberg van
8,00 naar 8,35 m + NAP. Deze maatregel resulteert in een behoorlijke vernatting van
het Reuseldal, zie figuur 5.3. Aan weerszijden van de Reusel worden GVG-verhogingen
berekend van 20 à 30 cm.
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Figuur 5.3: Berekende effecten peilverhoging Reusel van 8,00 naar 8.35 m + NAP op de GVG

De maatregel heeft positieve effecten voor de ontwikkeling van het natuurdoeltype
Vochtig Schraalland. Verdere stuwpeilverhoging is met name in de zomer niet
bevorderlijk voor de stroomsnelheid van de Reusel en daarmee voor de
zuurstofgehalten in het oppervlaktewater. De effecten voor de waternatuur zijn daarom
ongunstig. Voorts is vernattingsschade te verwachten voor landbouwgronden in het
Reuseldal binnen de natte natuurparel.
Een belangrijk risico van de maatregel is het mogelijk ontstaan van grondwateroverlast
aan verspreid liggende bebouwing in het Reuseldal. Bovendien worden de
grondwaterstanden mogelijk te hoog in een aantal oude eikenbossen binnen het
landgoed De Hondsberg.
2b. Stuwpeilverhoging Reusel stuw Hondsberg van 8,00 naar 8,50 m + NAP
Om de grondwatersituatie voor de natte natuur in het Reuseldal te verbeteren, is het
effect onderzocht van een stuwpeilverhoging van de Reusel bij de stuw Hondsberg van
8,00 naar 8,50 m + NAP. De effecten van deze maatregel komen in grote lijnen overeen
met maatregel 2a. Uiteraard is de vernatting net iets sterker dan bij maatregel 2b, zie
figuur 5.4.
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Figuur 5.4: Berekende effecten peilverhoging Reusel van 8,00 naar 8.50 m + NAP op de GVG

5.3.3

Samenvatting beoordeling maatregelen
De effecten van de onderzochte maatregelen zijn samengevat in tabel 5.2.
Tabel 5.2: Samenvatting effecten maatregelen deelgebied 2
Maatregel
2a.

Hydrologische

Effecten

Effecten

Effecten

effectiviteit

landnatuur

waternatuur

landbouw

+

+

-

-

Kosten
+

Cork-

Maatsch.

proof ?

wenselijkheid

ja

niet, vanwege

Peilverhoging

negatieve effecten

stuw Hondsberg

bebouwing,

naar 8,35 m +

landbouw en

NAP

waternatuur

2b.

+

+

-

-

+

ja

niet, vanwege

Peilverhoging

negatieve effecten

stuw Hondsberg

bebouwing,

naar 8,50 m +

landbouw en

NAP

waternatuur
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Op basis van deze afweging zijn de onderzochte stuwpeilverhogingen in de Reusel
geen wenselijke maatregelen. Weliswaar zijn de effecten voor het te ontwikkelen
natuurdoeltype Vochtig Schraalland beperkt positief, maar de maatregelen leiden tot
een mogelijke verslechtering van de biologische waterkwaliteit van de Reusel,
vernattingsschade aan landbouwareaal en een aanzienlijk risico op grondwateroverlast
aan verspreid in het Reuseldal gelegen bebouwing.

5.4

Deelgebied 3: Oisterwijkse bossen en vennen

5.4.1

Resumé knelpunten en aandachtspunten
In dit deelgebied komen in de huidige situatie vrijwel geen knelpunten voor. Rondom het
Kromven ligt een gebied met natuurdoeltype natte heide. In dit deelgebied ligt de GVG
in de huidige situatie te laag, gemiddeld zo’n 20 à 30 cm.
De eigendommen van de Rosephoeve worden onderbemalen. Dit leidt tot mogelijke
verdroging van de natte natuur in de omgeving (onder meer areaal natte heide rondom
het Kromven).
De buffering van de vennen is een punt van zorg. Tot omstreeks 1950 was sprake van
doorstroming tussen de verschillende vennen, met aanvoer van (basenrijk)
oppervlaktewater vanuit het Moergestels broek. Sindsdien heeft, ook onder invloed van
atmosferische depositie, verzuring van de vennen plaatsgevonden. In het Achterste
Kolkven is sprake van eutrofiëring, als gevolg van de aanvoer van voedselrijk water uit
de watergang ’t Stokske.

5.4.2

Onderzochte maatregelen
Op basis van de knelpunten en aandachtspunten zijn de volgende maatregelen
onderzocht.
3a. Onderbemaling de Rosephoeve stopzetten
Om de verdroging van natte natuur binnen de natte natuurparel tegen te gaan (onder
meer het areaal natte heide rond het Kromven), is het effect onderzocht van het
stopzetten van de onderbemaling van de Rosephoeve. De berekende
grondwatereffecten (verandering GVG) zijn weergegeven in figuur 5.5.
Ter plaatse van de onderbemaling zelf zijn GVG-verhogingen te verwachten van 15 à 20
cm. De uitstraling naar de natte natuur binnen de natte natuurparel is echter vrijwel nihil.
Er zijn daardoor geen baten voor de natte natuur.
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Figuur 5.5: Berekende effecten stopzetten onderbemaling Rosephoeve op de GVG

3b. Omzetting naaldbos Oisterwijkse bossen naar heide
Tot het begin van de 19e eeuw lagen de Oisterwijkse Vennen in een open heide- en
stuifzandgebied. Om de verdroging van natte natuur tegen te gaan, is het effect
onderzocht van omzetting van al het naaldbos naar heide. De maatregel leidt over een
grote oppervlakte tot GVG-verhogingen van 15 à 20 cm, zie figuur 5.6.
De meerwaarde voor de natte natuur van deze maatregel is betrekkelijk gering. Het
gebied heeft als bosgebied ook ecologisch een grote betekenis, bijvoorbeeld voor
Eekhoorn, bosvogels, broedgebied voor roofvogels, enz. Bovendien conflicteert de
maatregel met de grote recreatiebelangen in dit gebied. De maatschappelijke
wenselijkheid van deze maatregel is dan ook gering. Bovendien is bij de uitwerking van
de venherstelplannen voor enkele van de Centrale vennen (Royal Haskoning, in prep.)
gebleken, dat het gebied rondom deze vennen nauwelijks als een voedingsgebied
fungeert. Stroombaanberekeningen laten zien dat het inzijgende water niet voor een
deel via de ondergrond naar de vennen stroomt, maar ‘verdwijnt’ naar de diepere
ondergrond.
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Figuur 5.6: Berekende effecten omzetting naaldbos Oisterwijkse bossen naar heide op de GVG

3c. Helofytenfilter Achterste Kolkven
Om de eutrofiëring van het Achterste Kolkven tegen te gaan, is het mogelijk om een
helofytenfilter te plaatsen aan de bovenstroomse zijde van het ven. De afvoer van de
watergang ’t Stokske wordt dan door dit helofytenfilter heen geleid. Het is een
betrekkelijk laagdrempelige oplossing voor het eutrofiëringsprobleem. Nadeel is echter
dat een helofytenfilter alleen in het groeiseizoen werkt, terwijl een groot deel van de
nutriëntenvracht plaatsvindt in het winterseizoen.
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3d. Omleiden watergang ’t Stokske
Doel van deze maatregel is om de eutrofiëring van het Achterste Kolkven tegen te gaan.
Momenteel mondt de watergang ’t Stokske uit in het Achterste Kolkven. Vanuit het
Achterste Kolkven infiltreert water naar de ondergrond in de richting van het Kolkven.
Doel is om de watergang ’t Stokske buiten de natte natuurparel om af te leiden in de
richting van de Reusel. De belasting van het Achterste Kolkven met stikstof en fosfaat
zal hierdoor afnemen.
3e. Waarborg waterkwaliteit vennen
Om de waterkwaliteit op orde te houden, worden het Voorste Goorven en het
Staalbergven kunstmatig gevoed met diep grondwater. Op korte termijn blijft deze
aanvoer noodzakelijk om voldoende buffering van deze vennen te waarborgen. Als op
termijn de atmosferische depositie verder afneemt, kan het afbouw van de
grondwatervoeding worden overwogen.
Ter bevordering van de waterkwaliteit van het Voorste Goorven en de andere centrale
vennen zullen de oevers worden vrijgemaakt van bomen.
5.4.3

Samenvatting beoordeling maatregelen
De effecten van de onderzochte maatregelen zijn samengevat in tabel 5.3.
Tabel 5.3: Samenvatting effecten maatregelen deelgebied 3
Maatregel
3a. Onder-

Hydrologische

Effecten

Effecten

Effecten

effectiviteit

landnatuur

waternatuur

landbouw

+

0

0

--

Kosten
+/-

Cork-

Maatsch.

proof ?

wenselijkheid

nee

Onwenselijk. Geen

bemaling

baten natte natuur

Rosephoeve
stopzetten
3b. Omzetting

+

0

+/-

0

+

ja

Onwenselijk

naaldbos Oist.

vanwege

bossen naar

recreatiebelang

heide

Oisterwijkse
Bossen

3c.

0

0

+/-

0

-

ja

Helofytenfilter

nee, effectiviteit is
gering

Achterste
Kolkven
3d. Omleiding

0

0

+

0

+/-

ja

ja

0

0

+

0

+

ja

ja

watergang ’t
Stokske buiten
natte
natuurparel
3e. Maatregelen
ter waarborg
waterkwaliteit
vennen
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Op basis van de bovenstaande afweging zijn binnen dit deelgebied alleen het omleiden
van de watergang ’t Stokske buiten het Achterste Kolkven naar de Reusel en de
maatregelen ter bevordering van de waterkwaliteit van de vennen (maatregelen 3d en
3e) aan te merken als wenselijke maatregelen.

5.5

Deelgebied 4: Dal van de Rosep

5.5.1

Resumé knelpunten en aandachtspunten
Het dal van de Rosep heeft als natuurdoeltype Elzenbroekbos gekregen. Voor dit
natuurdoeltype ligt de GVG in de huidige situatie in het algemeen aanzienlijk te laag,
gemiddeld zo’n 50 à 60 cm.

5.5.2

Onderzochte maatregelen
Op basis van de knelpunten en aandachtspunten zijn de volgende maatregelen
onderzocht.
4a. Peilverhoging Rosep 25 cm
Als maatregel tegen de verdroging van het Elzenbroekbos in het Rosepdal zijn de
effecten onderzocht van een peilverhoging van de Rosep (alleen het tracé binnen de
natte natuurparel) van 25 cm. Deze peilverhoging zou moeten worden gerealiseerd door
verondieping en verbreding van het profiel. De berekende grondwatereffecten
(verandering GVG) zijn weergegeven in figuur 5.7.

Figuur 5.7: Berekende effecten peilverhoging Rosep met 25 cm op de GVG
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In het dal van de Rosep zijn GVG-verhogingen te verwachten tot maximaal 15 à 20 cm.
Deze vernatting is positief voor de instandhouding en verdere kwaliteitsverbetering van
het Elzenbroekbos in het Rosepdal.
4b. Peilverhoging Rosep 50 cm
Aanvullend zijn de effecten van een peilverhoging van de Rosep van 50 cm onderzocht
en doorgerekend. De berekende grondwatereffecten (verandering GVG) zijn
weergegeven in figuur 5.8.

Figuur 5.8: Berekende effecten peilverhoging Rosep met 50 cm op de GVG

In het dal van de Rosep zijn GVG-verhogingen te verwachten tot maximaal 30 à 40 cm.
Deze vernatting is positief voor de instandhouding en verdere kwaliteitsverbetering van
het Elzenbroekbos in het Rosepdal.
5.5.3

Samenvatting beoordeling maatregelen
De effecten van de onderzochte maatregelen zijn samengevat in tabel 5.4.

9T1955/R00004/501329/BW/DenB
6 december 2010

Scenariostudie en inrichtingsplan Kampina
- 48 -

Definitief rapport

Tabel 5.4: Samenvatting effecten maatregelen deelgebied 4
Maatregel
4a.

Hydrologische

Effecten

Effecten

Effecten

effectiviteit

landnatuur

waternatuur

landbouw

+

+

-

0

++

++

-

0

Kosten

Cork-

Maatsch.

proof ?

wenselijkheid

+/-

ja

nee

+/-

ja

nee

Peilverhoging
Rosep 25 cm
4b.
Peilverhoging
Rosep 50 cm

Beide maatregelen zorgen voor vernatting binnen de begrenzing van de natte
natuurparel, die gunstig is voor de natte natuurwaarden in het dal van de Rosep (m.n.
Elzenbroekbos). De vraag is echter of de verdroging van deze natte natuur is
veroorzaakt door insnijding van de Rosep in het verleden. Dit is gecontroleerd aan de
hand van ingemeten dwarsprofielen van de Rosep uit 1963, 1993 en 2007. Hieruit blijkt
dat de Rosep tussen 1963 en 2007 duidelijk breder is geworden (1,0 à 1,3 m), maar niet
dieper. Het bodemniveau in 2007 is vrijwel gelijk aan dat in 1963. Insnijding van de
Rosep heeft dus niet plaatsgevonden.
Peilverhoging van 25 of 50 cm in de Rosep is te realiseren door de aanleg van stuwen
of aanpassingen in de morfologie van de beek: versmallen, bodemverhoging of aanleg
van drempels. Gezien het waardevolle natuurlijke karakter van de beek zijn de aanleg
van stuwen of aanpassingen in de morfologie niet gewenst. Het enige acceptabele
alternatief is (beperkte) peilverhoging door plaatselijk minder onderhoud toe te passen.
De extensivering van het onderhoud moet beperkt blijven om inundatieproblemen in het
landbouwgebied direct bovenstrooms van de natte natuurparel te voorkomen.

5.6

Deelgebied 5: Heidegebied De Kampina

5.6.1

Resumé knelpunten en aandachtspunten
In het algemeen wordt in de huidige situatie voor wat betreft de GVG voldaan aan de
eisen die worden gesteld vanuit de natte natuurdoelen. Rondom de Huisvennen is het
natuurdoeltype natte heide toegekend. In delen van dit gebied ligt de GVG in de huidige
situatie aanzienlijk te laag voor dit natuurdoeltype. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat
het natuurdoeltype natte heide vlakdekkend is toegekend, ook aan de delen van het
terrein die veel te hoog liggen voor de ontwikkeling van natte heide (tot enkele meters
hoger dan de omgeving).
Overige knelpunten in en om de Kampina-heide zijn:
• mogelijk verdrogende invloed van de landbouwontwatering in het gebied
Valkeniersheuvel;
• mogelijk verdrogende invloed van de landbouwontwatering in het deelgebied De
Logt;
• mogelijk verdrogende invloed van de landbouwontwatering in het deelgebied De
Roond;
• mogelijk verdrogende invloed van naaldbossen rondom de Kampina-heide;
• doorsnijding van de vennen door de Haarense Dijk.
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5.6.2

Onderzochte maatregelen
Op basis van de knelpunten en aandachtspunten zijn de volgende maatregelen
onderzocht.
5a. Aanleg LOP-stuwen landbouwenclave Valkeniersheuvel
LOP-stuwen zijn kleine regelbare stuwtjes, bedoeld om in landbouwsloten zoveel
mogelijk water te conserveren. Doel van deze maatregel is om de grondwaterstanden in
het aanliggende natuurgebied te verhogen en daarmee de verdroging tegen te gaan van
gebied met natuurdoeltype natte heide tussen de Valkeniersbaan en de Belverse Baan.
De berekende GVG-veranderingen zijn weergegeven in figuur 5.9.
In het gebied van de Valkeniersheuvel zelf zijn GVG-verhogingen te verwachten tot
maximaal 15 à 20 cm. De uitstraling naar het aanliggende natuurgebied is echter zeer
gering. Deze beperkte uitstraling wordt veroorzaakt door het grote doorlaatvermogen
van de ondergrond in de Centrale Slenk. Het effect van grondwaterstandsstijgingen in
de deklaag wordt hierdoor uitgevlakt, zie ook § 5.6.3. De effecten van de maatregel op
de natte landnatuur zijn daardoor verwaarloosbaar.

Figuur 5.9: Berekende GVG-effecten aanleg LOP-stuwen Valkeniersheuvel

5b. Verhoging drainagebasis landbouwenclave Valkeniersheuvel
De drooglegging van alle sloten in het gebied beperken tot 50 cm beneden maaiveld.
Doel van deze maatregel is om de grondwaterstanden in het aanliggende natuurgebied
te verhogen en daarmee de verdroging tegen te gaan van gebied met natuurdoeltype
natte heide tussen de Valkeniersbaan en de Belverse Baan. De berekende GVGveranderingen zijn weergegeven in figuur 5.10.
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In het gebied van de Valkeniersheuvel zelf zijn GVG-verhogingen te verwachten tot
maximaal 20 à 30 cm. De uitstraling naar het aanliggende natuurgebied is echter zeer
gering. De effecten van de maatregel op de natte natuur zijn daardoor verwaarloosbaar.
Aan de andere kant resulteert de maatregel in aanzienlijke vernattingsschade aan de
landbouw.

Figuur 5.10: Berekende GVG-effecten beperking drooglegging Valkeniersheuvel tot max. 50 cm maaiveld

5c. Verwijderen drainage landbouwenclave Valkeniersheuvel
Alle sloten, greppels en drainages verwijderen. Doel van deze maatregel is om de
grondwaterstanden in het aanliggende natuurgebied te verhogen en daarmee de
verdroging tegen te gaan van gebied met natuurdoeltype natte heide tussen de
Valkeniersbaan en de Belverse Baan. De berekende GVG-veranderingen zijn
weergegeven in figuur 5.11.
In het gebied van de Valkeniersheuvel zelf zijn GVG-verhogingen te verwachten tot
maximaal 50 à 60 cm. De uitstraling naar het aanliggende natuurgebied is echter zeer
gering. De effecten van de maatregel op de natte natuur zijn daardoor verwaarloosbaar.
Aan de andere kant zorgt de maatregel ervoor dat de landbouw in het gebied
Valkeniersheuvel door de vernatting vrijwel onmogelijk wordt.
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Figuur 5.11: Berekende GVG-effecten verwijderen drainage Valkeniersheuvel

5d. Verondiepen sloot langs spoor met 0,5 m
Aan weerszijden van de spoorbaan ten noorden van de Kampina ligt een diep
ingesneden bermsloot. Verondieping van deze sloot met 0,5 m heeft tot doel om de
grondwaterstanden in het nabijgelegen natte heide gebied te verhogen. Uit
berekeningen met het grondwatermodel blijkt echter dat de grondwatereffecten zeer
lokaal van aard zijn en niet doorwerken tot in het natuurgebied. De effecten op de natte
grondwaterafhankelijke natuur zijn daardoor nihil.
5e. Verondiepen sloot langs spoor met 1,0 m
Als maatregel 5d, maar nu met 1,0 m verondieping. Ook voor deze ingreep blijkt dat de
grondwatereffecten beperkt blijven tot de directe omgeving van de spoorbaan en dat er
nauwelijks doorwerking is tot in het natuurgebied.
5f. Verwijderen detailontwatering Roond
Alle sloten, greppels en drainages verwijderen uit het landbouwgebied Roond, ten
noordoosten van de Kampina. Doel van deze maatregel is om de grondwaterstanden in
het aanliggende natte heide gebied te verhogen en daarmee de verdroging tegen te
gaan. Uit berekeningen met het grondwatermodel blijkt dat lokaal, in het
landbouwgebied zelf, grondwaterstandsverhogingen zijn te verwachten tot maximaal 20
à 30 cm. Er is echter nauwelijks doorwerking tot in het gebied, waardoor de effecten op
de natte natuur vrijwel nihil zijn.
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5g. Omzetting naaldbos naar het natuurdoeltype in zones van 100 m rondom de vennen
op de Kampina
Rondom de vennen op de Kampina komt momenteel op een groot aantal plaatsen
naaldbos voor. Voor de meeste van deze naaldbosopstanden is het natuurdoeltype
Droog Berken-Eikenbos of Droge Heide geformuleerd.
Met het grondwatermodel zijn de grondwatereffecten berekend van het omzetten van
het bestaande naaldbos in zones van 100 m rondom de vennen naar het toegekende
natuurdoeltype. Doel van een dergelijke maatregel is het laten toenemen van de
grondwateraanvulling en daarmee het realiseren van vernatting.

Figuur 5.12: Berekende GVG-effecten omzetting naaldbos naar natuurdoeltype in 100 m zones
rondom de vennen op de Kampina
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De berekende effecten van deze maatregel op de GVG zijn weergegeven in figuur 5.12.
De effecten zijn fors: in het centrale vennengebied worden GVG-stijgingen berekend tot
maximaal 50 à 60 cm. Dit is gunstig voor de ontwikkeling van het natuurdoeltype natte
heide. De aanwezigheid van een leemlaag op enkele meters beneden maaiveld speelt
hierbij een grote rol. Het draagt in belangrijke mate bij aan het grote effect.
5h. Ongedaan maken onderbemaling Heibloemdijk en verwijderen alle
drainagemiddelen deelgebied De Logt
Het deelgebied de Logt is een laagte ten zuiden van de natte natuurparel Kampina en
ten westen van de Logtse Velden. Het gebied watert middels een gemaal (Heibloemdijk)
in zuidelijke richting af. Het gebied is van oudsher in landbouwkundig gebruik, maar
inmiddels is een groot deel van de gronden verworven door Natuurmonumenten.
Met het grondwatermodel zijn de effecten berekend van het afkoppelen van de
aangekochte percelen in het deelgebied de Logt van de onderbemaling Heibloemdijk en
het verwijderen van alle drainagemiddelen uit deze aangekochte percelen. Aangenomen
is dat in de resterende landbouwenclave tussen de gronden van Natuurmonumenten en
de Kampina de bestaande ont- en afwatering wordt gehandhaafd.
De berekende effecten van deze maatregel zijn weergegeven in figuur 5.13.
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Figuur 5.13: Berekende GVG-effecten afkoppelen verworven percelen in De Logt van de
onderbemaling Heibloemdijk en verwijderen van alle drainagemiddelen

Binnen de aangekochte gronden worden GVG-stijgingen tot 50 à 60 cm berekend. De
uitstraling tot in de natte natuurparel (Logtse Velden) is beperkt. Aan de rand van de
Logtse Velden zijn GVG-stijgingen van maximaal 15 à 20 cm te verwachten.
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5.6.3

Samenvatting beoordeling maatregelen
De effecten van de onderzochte maatregelen zijn samengevat in tabel 5.5.
Tabel 5.5: Samenvatting effecten maatregelen deelgebied 5
Maatregel
5a. Aanleg LOP-

Hydrologische

Effecten

Effecten

Effecten

effectiviteit

landnatuur

waternatuur

landbouw

+

0

0

--

Kosten
+/-

Cork-

Maatsch.

proof ?

wenselijkheid

nee

Onwenselijk. Geen

stuwen

baten natte natuur

Valkeniersheuvel
5b. Verhoging

++

0

0

--

+

nee

drainagebasis

Onwenselijk. Geen
baten natte natuur

Valkeniersheuvel
5c. Verwijderen

++

0

0

--

+/-

nee

drainage

Onwenselijk. Geen
baten natte natuur

Valkeniersheuvel
5d. Verondiepen

+

0

0

-

+

nee

sloot langs spoor

Onwenselijk. Geen
baten natte natuur

met 0,5 m
5e. Verondiepen

+

0

0

-

+/-

nee

sloot langs spoor

Onwenselijk. Geen
baten natte natuur

met 1,0 m
5f. Verwijderen

+

0

0

--

+

nee

detailontwatering

Onwenselijk. Geen
baten natte natuur

Roond
5g. Omzetting

++

++

+

0

+/-

ja

Ja

++

+

0

0

+/-

ja

Ja

naaldbos naar
ndt in 100 m
zones rondom
vennen
5h. Afkoppelen
onderbemaling
en verwijderen
drainage De
Logt

Ten behoeve van het natte heide gebied De Kampina is een groot aantal
vernattingsmaatregelen buiten de natte natuurparel onderzocht. Al deze maatregelen
resulteren in vernatting in het gebied zelf, maar geven slechts beperkte uitstraling tot in
het natuurgebied. Dit wordt veroorzaakt door het grote doorlaatvermogen van de
ondergrond in de Centrale Slenk. De doorwerking van vernattingsmaatregelen in het
omliggende landbouwgebied naar het natuurgebied vindt plaats via het watervoerende
pakket. Het watervoerend pakket is dermate goed doorlatend dat het vernattingseffect
vanuit de deklaag vrijwel volledig uitvlakt. Waterconserveringsmaatregelen in het
omliggende gebied zijn alleen effectief als deze over een veel grotere oppervlakte
worden uitgevoerd.
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Uit de bovenstaande afweging komen alleen maatregelen 5g (omzetting van naaldbos
naar het natuurdoeltype in 100 m zones rondom de vennen) en 5h (afkoppelen
onderbemaling en verwijderen drainage de Logt) naar voren als wenselijke maatregelen.

5.7

Deelgebied 6: Beerzedal, Banisveld en Logtse Baan / Logtse Velden

5.7.1

Resumé knelpunten en aandachtspunten
Door het graven van de Heiloop (omstreeks 1950) is het Beerzedal afgesneden van het
oostelijk gelegen Banisveld-systeem. Door het lage peil vangt de Heiloop grondwater af
en is de kwel in de Smalbroeken afgenomen. Tegelijk zijn door de aanleg van de
Heiloop en de bekading van de Beerze en de Heiloop de inundaties met beekwater
verminderd. De afname van kwel en inundaties met beekwater hebben in de
Smalbroeken geleid tot verminderde buffering. Uit vegetatiegegevens blijkt dat in de
Smalbroeken een verschraling en verzuring heeft plaatsgevonden (KIWA., 1997). Door
de afname van kwel en inundaties is de invloed van zuur regenwater toegenomen. Uit
gegevens van Cools (1989 uit: TNO/EAC/Alterra, 2006) blijkt dat de blauwgraslanden in
Smalbroeken ten opzichte van de periode 1970-1990 (weer) sterk in oppervlakte zijn
afgenomen en dat het Dotterbloemhooiland daarentegen is toegenomen.
Door de aanleg van de stuw Brinksdijk is de inundatiefrequentie en –duur in de Logtse
Velden aanzienlijk toegenomen. De langdurige inundatie met voedselrijk Beerzewater
heeft geleid tot verruiging van het gebied. Deze verrruiging en de verwaarlozing van de
oorspronkelijk aanwezige detailontwatering heeft ervoor gezorgd dat het inundatiewater
extra lang in het gebied stagneert, waardoor de verrijking en verruiging nog is verergerd.
Door grootschalige maatregelen in het verleden (ontginning van de Banisveldse Heide,
graven van de Heiloop, etc.) is het grondwatersysteem van de Smalbroeken en de
Logtse Velden ingrijpend en ten dele onomkeerbaar veranderd. Door ontginningen,
ruilverkavelingen en beeknormalisaties bovenstrooms van de Kampina is het
afvoerregime van de Beerze veranderd; meer en hogere afvoerpieken. Complicerend
daarbij is de waterkwaliteit. Nog altijd zijn de concentraties stikstof en fosfaat dermate
hoog, dat er een risico bestaat op verruiging van de blauwgraslanden in de
Smalbroeken.
Gezocht is naar maatregelen om de kwaliteit van de blauwgraslanden in de
Smalbroeken duurzaam te verbeteren en de kwaliteit van het gebied de Logtse Velden
te verhogen. Kampina is tevens aangewezen als Natura2000-gebied, waarbij één van
de opgaven is het duurzaam in stand houden en uitbreiden en kwaliteitsverbetering van
het habitattype Blauwgrasland. Uitbreidingsmogelijkheden voor Blauwgrasland liggen
onder meer in de Logtse Velden, waar het enkele decennia terug nog voorkwam. Om dit
mogelijk te maken dient hier de inundatiefrequentie en –duur te worden teruggebracht.
Alvorens de verschillende optimalisatievarianten toe te lichten (§ 5.7.3), volgt eerst in §
5.7.2 een uiteenzetting over het huidige systeem.

5.7.2

Huidige situatie
De Beerze door de Kampina bestaat in de huidige situatie uit een serieschakeling van
een drietal gebieden: Logtse Baan, Logtse Velden en Smalbroeken, zie figuur 5.14.
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Logtse Baan
Het gebied tussen Viermannekesbrug en de Logtse Baan is een voormalig
landbouwgebied en maakte deel uit van de ruilverkaveling Spoordonk, die is uitgevoerd
in de jaren ’50. Eind jaren ’90 is het gebied aangewezen als extra retentiegebied, om
inundaties in de Logtse Velden en de Smalbroeken te verminderen. In 1999 is
begonnen met het omdijken van het gebied Logtse Baan, dit om inundaties van
omliggende gronden (zowel landbouw als natuur) te voorkomen. Binnen de dijken heeft
de in de jaren ’50 gekanaliseerde Beerze een meanderend profiel gekregen.

Foto: Waterbergingsgebied Logtse Baan

Logtse Velden
Tussen de Logtse Baan en de stuw Brinksdijk ligt het gebied Logtse Velden. Het is een
brede lage vlakte met een broekbosvegetatie. In het gebied hebben zich altijd al
inundaties van de Beerze voorgedaan, maar deze zijn door de aanleg van een bekading
en de bouw van stuw Brinksdijk in het begin van de negentiger jaren frequenter en
langduriger geworden. Hierdoor is het gebied sterk verruigd. Het landbouwgebied ten
zuidoosten van de Logtse Velden wordt afgewaterd door de watergang BS100, die
oostelijk langs het gebied naar de Koevertse Loop voert. Het is een diep ingesneden
watergang met kades aan weerszijden.
Smalbroeken
In de Smalbroeken ontstonden onder invloed van kwel vanuit de Kampinasche en
Banisveldse Heide en regelmatige inundaties met Beerzewater blauwgraslanden. Door
het ontginnen en intensiever ontwateren van het Beerzedal bovenstrooms van de
Smalbroeken en het normaliseren van de Beerze nam de overstromingsfrequentie in de
Smalbroeken aanzienlijk toe. Door bemesting werd het Beerzewater in de loop van de
tijd steeds voedselrijker.

9T1955/R00004/501329/BW/DenB
6 december 2010

Scenariostudie en inrichtingsplan Kampina
- 58 -

Definitief rapport

De inundaties in de Smalbroeken leidden daarom tot een sterke eutrofiëring. Tot aan
1989 kon het Beerzewater bij hoge afvoeren vrij het gebied in stromen.
Hierbij werd slib afgezet, wat de kwaliteit van de blauwgraslanden niet ten goede kwam.
In 1989 is de stuw Brinksdijk gerealiseerd, om deze regelmatige inundaties te
voorkomen.
Huidige situatie

Beerze door
Smalbroeken

Stuw Brinksdijk

Vispassage
Heiloop
Aflaatwerk

Waterberging
Logtse Velden

Waterberging
Logtse Baan
Beerze

Figuur 5.14: Schematische weergave Logtse Baan-Logtse Velden-Smalbroeken

Omstreeks 1992 is ter hoogte van de Smalbroeken ten zuiden van de Beerze een kade
gerealiseerd, met als doel de hoogste piekafvoeren te weren en inundaties van de
blauwgraslanden te voorkomen. In 1996 is ook aan de noordzijde van de Beerze een
kade aangelegd.
Van 2000 tot 2006 is het gebied Het Banisveld gefaseerd afgegraven. De gehele
bouwvoor, bestaande uit ongeveer 250.000 m3, werd afgegraven en afgevoerd.
Ongeveer 20.000 m3 van de oorspronkelijke bouwvoor is gebruikt om de oude vuilstort
op Banisveld af te dekken. Sinds het afgraven van de toplaag wordt in het Banisveld
een groot aantal Rode lijst en andere bijzondere plantensoorten aangetroffen, die
kenmerkend zijn voor natte schraallanden. Te noemen zijn onder meer
Moerashertshooi, Moeraswolfsklauw, Ronde Zonnedauw, Kleine Zonnedauw,
Rietorchis, Stekelbrem, Gevlekte Orchis en Grote Ratelaar.
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Stuw Brinksdijk
In 1989 werd bij Brinksdijk een kunstwerk gerealiseerd om (1) bij hoge afvoeren water te
kunnen bergen in de gebieden Logtse Velden en Logtse Baan en (2) een waterverdeling
tot stand te brengen tussen de Beerze en de Heiloop, zodanig dat de Smalbroeken zo
min mogelijk inunderen.
Op de Brinksdijk is in de Beerze een automatische stuw geplaatst met sturing op het
benedenstroomse peil. Naast de stuw is ook een vistrap met een afsluitbare duiker
gebouwd. Bij een bepaald peil benedenstrooms wordt de klep van de stuw opgetrokken,
waardoor water bovenstrooms van de stuw wordt vastgehouden in de Logtse Velden en
de Logtse Baan. Bovenstrooms van de Logtse Baan werden afvoerproblemen verwacht.
Om deze te voorkomen is vlak voor de stuw Brinksdijk een aflaatwerk gerealiseerd met
een automatische stuw om overtollig retentiewater af te voeren via de Heiloop.
De sturing bij Brinksdijk is schematisch weergegeven in figuur 5.15.
0-0,5 m3/s
vistrap

Beerze

0,5-5 m3/s
Heiloop

vistrap

Beerze

5-8 m3/s
Heiloop

Beerze

Heiloop

vistrap

Beerze

H=8,64 m+NAP
bovenstrooms
stuw Brinksdijk
(Beerze)

Qmax=0,5
m3/s

Q=3
m3/s

Figuur 5.15: Sturing Brinksdijk

Bij afvoeren tussen 0 en 0,5 m3/s wordt de gehele afvoer over de vistrap geleid. De
Beerze en de Heiloop zijn in deze situatie afvoerloos. Bij afvoeren tussen 0,5 en 5 m3/s
wordt een deel (max. 0,5 m3/s) over de vistrap gestuurd en het resterende deel wordt
afgevoerd via de Beerze. Bij afvoeren hoger dan 5 m3/s wordt de vistrap dichtgezet.
Maximaal 5 m3/s wordt afgevoerd via de Beerze, het resterende debiet wordt afgeleid
via de Heiloop.
5.7.3

Varianten voor optimalisatie inrichting en sturing
Er zijn verschillende varianten onderzocht die tot doel hadden om:
• Meer kwel te realiseren in de Smalbroeken door de drainerende werking van de
Heiloop op te heffen of te verminderen (om de aanwezige blauwgraslanden
duurzaam in stand te houden).
• Meer kwel te realiseren in de Logtse Velden door de drainerende werking van de
BS100 op te heffen of te verminderen (om geschikte hydrologische omstandigheden
te creëren voor de ontwikkeling van blauwgraslanden).
• Inundaties in de Smalbroeken te voorkomen (bescherming blauwgraslanden).
• De inundatiefrequentie en -duur in de Logtse Velden aanzienlijk terug te brengen
(om uitbreiding van het areaal blauwgraslanden mogelijk te maken).
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Aanvullende voorwaarde is dat er geen ongewenste effecten mogen optreden, zoals
verhogingen van piekafvoeren en –waterstanden benedenstrooms van de Smalbroeken.
De effecten van verschillende varianten op piekafvoeren en –waterstanden in de Beerze
(bij verschillende herhalingstijden) zijn berekend m.b.v. een oppervlaktewatermodel.
Onderstaand wordt ingegaan op de onderzochte varianten.
Variant 0+: Optimale werking waterbergingsgebieden met bestaande kunstwerken
en een stuw tussen Logtse Baan en Logtse Velden
Deze variant had tot doel om in beeld te brengen hoe de gebieden Logtse Baan en
Logtse Velden beter zijn in te zetten als waterbergingsgebied. Concrete maatregelen
waren (zie figuur 5.16):
• Optimalisatie van de kunstwerken bij Brinksdijk. De bestaande kunstwerken bij
Brinksdijk zijn zo geoptimaliseerd dat de huidige afvoermogelijkheden optimaal
worden benut en de waterstanden bovenstrooms van Brinksdijk niet hoger worden
dan nodig.
• Plaatsen van een extra kunstwerk ter plaatse van de Logtse Baan. Dit kunstwerk zal
ervoor zorgen dat de Logtse Baan als eerste inundeert en de inundatie in Logtse
Velden minder frequent zal voorkomen. Het debiet bij het nieuwe kunstwerk wordt
begrensd door de maximale capaciteit van de Beerze waar deze door de
Smalbroeken stroomt (5 m3/s). Het extra debiet boven deze maximale capaciteit zal
in de Logtse Baan geborgen worden. Als de Logtse Baan vol zit, wordt het debiet
doorgelaten en volgt inundatie van de Logtse Velden.

Optimalisering kunstwerken

Nieuw kunstwerk

Figuur 5.16: Maatregelen variant 0+
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Ondanks dat het debiet naar de Beerze wordt begrensd op 5 m3/s, treden er in deze
variant nog steeds inundaties op van de Smalbroeken. Dit komt omdat de capaciteit van
de Beerze door de Smalbroeken in de loop van de tijd (door verzanding en het
achterwege blijven van onderhoud) kleiner is geworden dan 5 m3/s. Wel is in de T=1 en
de T=10-situatie de geïnundeerde oppervlakte in de Smalbroeken afgenomen ten
opzichte van de huidige situatie.
Variant 0+ laat zien dat de capaciteit van Logtse Baan en Logtse Velden te klein is voor
het bergen van de afvoergolven. Beide gebieden inunderen al bij een T=1 situatie.
Variant 1: Dempen Heiloop en omleiding water ten oosten van de Kampina
In deze variant is de geoptimaliseerde situatie van variant 0+ aangevuld met het
dempen van de Heiloop, zie figuur 5.17. De kweldruk in de Smalbroeken wordt hiermee
verhoogd. Het dempen van de Heiloop heeft echter een verkleining van de
afvoercapaciteit tot gevolg. Het water wordt omgeleid ten oosten van de Kampina, deels
via een bestaande landbouwsloot. Deze omleiding moet zodanig worden ontworpen dat
het watersysteem voldoet aan de volgende randvoorwaarden:
• Logtse Velden mag alleen worden ingezet bij laagfrequente hoogwaterinundaties
(niet vaker dan één keer per 25 jaar). Logtse Baan wordt gebruikt voor
hoogfrequente hoogwaterinundaties (tot een herhalingstijd van 25 jaar).
• Bovenstrooms van de Logtse Baan mag geen wateroverlast optreden.
• Het watersysteem moet vis-passeerbaar blijven.
• Benedenstrooms Smalbroeken geen overlast a.g.v. nieuwe bypass. Dit is geen
randvoorwaarde voor het ontwerp, maar wordt als toetscriterium meegenomen.
Variant 1 zorgt voor het volledig voorkomen van inundatie in de Smalbroeken. De
inundatiefrequentie van de Logtse Velden wordt teruggebracht tot eens in de 25 jaar.
De omleiding buitenom krijgt echter enorme dimensies: een bodembreedte van ca. 6 m
en een bovenbreedte van meer dan 20 m.
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Optimalisering kunstwerken
Heiloop dempen

Nieuw kunstwerk

Omleiding aanleggen

Figuur 5.17: Maatregelen variant 1

Variant 2: Dempen Heiloop en vergroten waterberging Logtse Baan zodat
capaciteit omleiding beperkt kan blijven
Ten opzichte van variant 1 wordt de werking van Logtse Baan en Logtse Velden verder
geoptimaliseerd door het oppervlak van de Logtse Baan te vergroten. De kade tussen
Logtse Baan en Logtse velden wordt naar het noorden verschoven en het deelgebied
De Logt wordt bij het retentiegebied Logtse Baan gevoegd (zie figuur 5.18). Door het
vergroten van de Logtse Baan en het effectiever inzetten van de omleiding kan de
capaciteit van de omleiding kleiner worden dan in variant 1.
Evenals variant 1 zorgt variant 2 voor het volledig voorkomen van inundatie in de
Smalbroeken. De inundatiefrequentie van de Logtse Velden wordt teruggebracht tot
eens in de 25 jaar. De dimensies van de omleiding buitenom zijn kleiner dan die van
variant 1, maar nog steeds zeer fors: een bodembreedte van ca. 4 m en een
bovenbreedte van ca. 16 m.
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Optimalisering kunstwerken
Heiloop dempen

Deel LV bij LB

Nieuw kunstwerk

Omleiding aanleggen

Extra waterberging
De Logt
Figuur 5.18: Maatregelen variant 2

Variant 3: Behoud en omleiding Heiloop ten oosten van Logtse Velden, vergroten
waterberging Logtse Baan om inundatie Logtse Velden te verminderen
Varianten 1 en 2 resulteerden in een omleiding buitenom met dermate grote dimensies,
dat deze landschappelijk niet in te passen zijn. In variant 3 wordt de huidige Heiloop niet
gedempt, maar afgedicht met klei of folie zodat deze geen kwel onttrekt uit de
omgeving. Het oppervlak van de Logtse Baan wordt vergroot zodat er meer water
geborgen kan worden en de Logtse Velden minder frequent zal inunderen als in de 0+
variant. Gebleken is dat de Beerze in de Logtse Velden al vanaf 3 m3/s inundeert.
Daarom wordt in deze variant het water bij afvoeren boven 3 m3/s omgeleid. Deze
omleiding takt af van de Logtse Baan net bovenstrooms van de Logtse Velden en loopt
via een bestaande landbouwsloot (BS100) naar de Heiloop (zie figuur 5.19). Het profiel
van de landbouwsloot krijgt een verlaagd maaiveld wat kan overstromen bij hoge
afvoergolven. De afvoer naar de Beerze wordt gestuurd op maximaal 3 m3/s, terwijl het
water omgeleid wordt bij waterstanden vanaf NAP +9m. Tot waterstanden van 9 m en
bij afvoeren hoger dan 3 m3/s wordt het water geborgen in de Logtse Baan.

9T1955/R00004/501329/BW/DenB
6 december 2010

Scenariostudie en inrichtingsplan Kampina
- 64 -

Definitief rapport

Optimalisering kunstwerken

Heiloop afdichten

Omleiding aanleggen
vanuit LB
Deel LV bij LB

Nieuw kunstwerk

Landbouwwater BS100
afleiden naar
Koevertse Loop

Extra waterberging
De Logt
Figuur 5.19: Maatregelen variant 3

Variant 3 resulteert net als varianten 1 en 2 in het voorkomen van inundaties in de
Smalbroeken en reductie van de inundatiefrequentie van de Logtse Velden tot eens per
25 jaar. Evenals variant 2 heeft deze variant het bezwaar dat een deel van de Logtse
Velden moet worden toegevoegd aan het waterbergingsgebied Logtse Baan. Bovendien
moet het waterbergingsgebied worden uitgebreid met het gebied De Logt. Dit is een
maatregel met een flinke ruimtelijke impact, die binnen de uitvoeringstermijn van de
natte natuurparel (uiterlijk 2013) moeilijk realiseerbaar is.
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Variant 4: Behoud en omleiding Heiloop ten oosten van Logtse Velden, huidige
begrenzingen Logtse Baan en Logtse Velden handhaven
Variant 4 komt overeen met variant 3, met het verschil dat de huidige begrenzingen van
de gebieden Logtse Baan en Logtse Velden gehandhaafd blijven, zie figuur 5.20.
Variant 4 resulteert net als varianten 1, 2 en 3 in het voorkomen van inundaties in de
Smalbroeken en reductie van de inundatiefrequentie van de Logtse Velden tot eens per
25 jaar. Ten opzichte van de huidige situatie neemt het beschikbare bergingsvolume in
het systeem af (voor hoogwatergolven tot T=25). Benedenstrooms van de Smalbroeken
zijn hierdoor (ongewenste) verhogingen van de piekafvoeren te verwachten tot een
herhalingstijd van 25 jaar.

Optimalisering kunstwerken

Heiloop afdichten /
verhang optimaliseren

Omleiding aanleggen
vanuit LB

Nieuw kunstwerk

Landbouwwater BS100
afleiden naar
Koevertse Loop

Figuur 5.20: Maatregelen variant 4
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Variant 4a: Behoud Heiloop, dempen en omleiden BS100, huidige begrenzingen
Logtse Baan en Logtse Velden handhaven
Om ongewenste toenames van piekafvoeren benedenstrooms van de Smalbroeken te
voorkomen is een variant 4a uitgewerkt, waarin de gewenste inundatiefrequentie in de
Logtse Velden is aangepast tot eens in de 10 jaar. De overige maatregelen in variant 4a
zijn (zie ook figuur 5.21):
• Behoud van de Heiloop. Drainerende werking tegengaan door herinrichting als een
ondiepe groene rivier of een gestuwde watergang.
• Dempen en afleiden van de BS100 richting de Koevertse Loop door een nieuw te
graven watergang om het gebied heen.
Variant 4a resulteert in het voorkomen van inundaties in de Smalbroeken en reductie
van de inundatiefrequentie van de Logtse Velden tot eens in de 10 jaar.

Optimalisering kunstwerken

Heiloop opstuwen of
inrichten als groene rivier

BS100 dempen

Nieuw kunstwerk

landbouwwater
BS100 afleiden
naar Koevertse Loop

Figuur 5.21: Maatregelen variant 4a

In deze variant wordt de drainerende werking van de Heiloop opgeheven door deze in te
richten als brede, zeer ondiepe groene rivier of de Heiloop te verdiepen en op te stuwen
met een aantal stuwen.
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De groene rivier variant heeft als nadeel dat een deel van het heringerichte Banisveld
moet worden vergraven, hetgeen ten koste zal gaan van de rode lijst soorten, die zich
hier sinds enkele jaren hebben gevestigd. Het opstuwen van de Heiloop blijft een
kunstmatige oplossing en heeft als nadeel dat in droge perioden voedselrijk water vanuit
de Heiloop gaat infiltreren in de Smalbroeken.
Overzicht optimalisatievarianten
De verschillende onderzochte varianten zijn samengevat in tabel 5.6. Per variant zijn in
de tabel een beschrijving van de maatregelen, de positieve effecten en
nadelen/bezwaren weergegeven.
Tabel 5.6: Onderzochte varianten ter optimalisatie van de inrichting Logtse Baan-Logtse VeldenSmalbroeken
Nummer

Omschrijving

Positieve effecten

Nadelen

0+

Optimale werking

Afname inundatie-

Inundatiefrequentie Logtse Velden én

waterbergingsgebieden met

oppervlakte Smalbroeken

Logtse Baan vaker dan eens per jaar

bestaande kunstwerken en

t.o.v. huidige situatie, gebied

een stuw tussen Logtse Baan

Logtse Baan beter ingezet

en Logtse Velden
1

2

Dempen Heiloop en omleiding

Geen inundaties in

Omleiding buiten Kampina om

water ten oosten van de

Smalbroeken, inundaties

extreem groot, ruimtelijk niet

Kampina

Logtse Velden T=25

inpasbaar

Dempen Heiloop en vergroten

Geen inundaties in

- Omleiding buiten Kampina om zeer

waterberging Logtse Baan

Smalbroeken, inundaties

groot, ruimtelijk niet inpasbaar

zodat capaciteit omleiding

Logtse Velden T=25

- Uitbreiding Logtse Baan ten koste

beperkt kan blijven

van Logtse Velden
- Toevoegen De Logt aan
waterbergingsgebied binnen
uitvoeringstermijn moeilijk
realiseerbaar

3

Behoud en omleiding Heiloop

Geen inundaties in

- Uitbreiding Logtse Baan ten koste

ten oosten van Logtse Velden,

Smalbroeken, inundaties

van Logtse Velden

vergroten waterberging Logtse

Logtse Velden T=25

- Toevoegen De Logt aan

Baan om inundatie Logtse

waterbergingsgebied binnen

Velden te verminderen

uitvoeringstermijn moeilijk
realiseerbaar

4

Behoud en omleiding Heiloop

Geen inundaties in

Ongewenste toename piekafvoeren

ten oosten van Logtse Velden,

Smalbroeken, inundaties

benedenstrooms van de Smalbroeken

huidige begrenzingen Logtse

Logtse Velden T=25

tot T=25

Behoud Heiloop, dempen en

Geen inundaties in

Vernietiging rode lijst soorten

omleiden BS100, huidige

Smalbroeken, inundaties

Banisveld (bij inrichting Heiloop als

begrenzingen Logtse Baan en

Logtse Velden T=10

groene rivier) of infiltratie voedselrijk

Baan en Logtse Velden
handhaven
4a

Logtse Velden handhaven

water in Smalbroeken (bij opstuwen).

Van de onderzochte optimalisatievarianten lijkt in variant 4a de beste balans te zijn
gevonden tussen voor- en nadelen. Echter, ook aan deze variant kleeft een aantal
bezwaren.
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Herinrichten van de Heiloop als een groene rivier is niet wenselijk, omdat dit ten koste
zal gaan van de rode lijst soorten, die zich enkele jaren geleden hebben gevestigd in het
heringerichte deel van het Banisveld. Het kunstmatig opstuwen van de Heiloop is
evenmin een aantrekkelijke oplossing. Het risico bestaat namelijk dat in droge perioden
voedselrijk water vanuit de Heiloop gaat infiltreren naar de blauwgraslanden in de
Smalbroeken. Bovendien wordt de situatie, die nu al gekunsteld is, nog eens complexer
en kunstmatiger gemaakt met twee à drie extra stuwen in de Heiloop, een substantiële
profielverruiming van de Heiloop, aanleg van kades aan weerszijden van de Heiloop,
een extra kunstwerk tussen de gebieden Logtse Baan en Logtse Velden en een
omleiding van de watergang BS100. Bovendien zou er weer actief onderhoud moeten
worden gepleegd aan het tracé van de Beerze door de Smalbroeken (weghalen van
omgevallen bomen, herstel van kades aan weerszijden van de Beerze, etc.), terwijl dit
deel van de Beerze juist door het achterwege laten van onderhoud een zeer natuurlijk
en aantrekkelijk karakter heeft gekregen.
Terecht is daarom een discussie gestart over een fundamenteel andere oplossing voor
de knelpunten in het watersysteem van de Beerze door de Kampina. Startpunt voor
deze discussie was een expertmeeting (d.d. 18 mei 2010). Het verslag van deze
expertmeeting is opgenomen in bijlage 11. Alternatief voor een verdere fijnregeling van
de waterbeheersing is streven naar een meer natuurlijk en daarmee robuuster
watersysteem. Concreet bestaat deze oplossing uit de volgende maatregelen:
• Dempen van de Heiloop.
• Verwijderen waterverdeelwerk Brinksdijk. Hier alleen een stuw laten bestaan die bij
extreem hoogwater (T=10 en hoger) kan worden opgetrokken om waterberging in
de Logtse Velden en de Logtse Baan te realiseren.
• Dempen van de watergang BS100 en afleiden van het landbouwwater op deze
watergang naar de Koevertse Loop.
• Kleinschalige inrichtingsmaatregelen in de Logtse Velden en de Smalbroeken om
inundatiewater zo snel mogelijk weer uit deze gebieden te kunnen lozen.
De inundatiefrequentie in de Smalbroeken zal hierdoor toenemen, maar door het
dempen van de Heiloop neemt de (lokale) kwel naar de Smalbroeken toe, waardoor
inundatiewater minder in de bodem zal infiltreren. Daarnaast kan met kleinschalige
ingrepen in de afwatering worden voorkomen dat inundatiewater stagneert in de
blauwgraslanden, waardoor de aanrijking met nutriënten beperkt blijft. De
inundatiefrequentie en –duur van de Logtse Velden zal aanzienlijk afnemen ten opzichte
van de huidige situatie. Dit biedt kansen voor kwaliteitsverbetering in dit gebied.
Deze oplossing zal resulteren in een meer natuurlijk en robuuster watersysteem met
uiteindelijk ook meer winst aan natuurwaarde dan het huidige ingekaderde systeem.
Aan de andere kant zijn er minder harde garanties op behoud van de bestaande
natuurwaarden en is op lokale schaal ook achteruitgang van beschermde soorten en
habitats (Blauwgraslanden, Heischraal grasland) niet uit te sluiten. Dit staat op
gespannen voet met de doelstellingen vanuit Natura2000.
Gezien de bovengenoemde dilemma’s is het binnen de termijn van de aanpak van de
natte natuurparel (realisatie uiterlijk in 2012) voor dit deelgebied niet mogelijk om een
afgewogen pakket aan maatregelen neer te leggen.
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Het gehele gebied van de Smalbroeken, Logtse Baan, Logtse Velden en Papenhoefs
Veld is daarom uit het voorliggende inrichtingsplan voor de natte natuurparel gehaald en
zal in een tweede fase worden uitgewerkt tot een inrichtingsplan.
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6

VOORKEURSSCENARIO

6.1

Maatregelen in het voorkeursscenario
Op basis van de afwegingen die zijn toegelicht in hoofdstuk 5 is een voorkeursscenario
samengesteld met daarin de volgende maatregelen:
• omleiding Ter Braakloop buiten natte natuurparel om;
• omleiding watergang ’t Stokske;
• peilverhoging de Rosep met 10 cm;
• rondom het heidegebied van de Kampina omzetting van het bestaande naaldbos
naar loofbos of heide (afhankelijk van het natuurdoeltype);
• afkoppelen deelgebied De Logt van de onderbemaling Heibloemdijk en verwijderen
alle drainagemiddelen in het deelgebied De Logt;
• beekherstel Beerze Kampina.
Een overzichtskaart met de maatregelen in het voorkeursscenario is opgenomen in
bijlage 7.
Gezien de dilemma’s rondom de deelgebieden Smalbroeken, Logtse Baan en Logtse
Velden is het binnen de termijn van de aanpak van de natte natuurparel (realisatie
uiterlijk in 2012) voor deze deelgebied niet mogelijk om een afgewogen pakket aan
maatregelen neer te leggen. Het gehele gebied van de Smalbroeken, Logtse Baan,
Logtse Velden en Papenhoefs Veld is daarom buiten het voorliggende inrichtingsplan
voor de natte natuurparel gehaald en zal in een tweede fase worden uitgewerkt tot een
inrichtingsplan (zie ook overzichtskaart in bijlage 7).
De herstelmaatregelen voor de vennen maken geen deel uit van het voorkeursscenario
voor de natte natuurparel. Waterschap de Dommel werkt momenteel de
herstelmaatregelen voor de vennen nader uit in de vorm van herstelplannen. De
besluitvorming over deze maatregelen vindt apart plaats, buiten het kader van het
inrichtingsplan voor de natte natuurparel.
Onderstaand worden de maatregelen uit het voorkeursscenario nader toegelicht.
Omleiding en verondieping Ter Braakloop
Het Rietven en het aangrenzende elzenbroekbos ten zuiden van het ven hebben last
van eutrofiëring. Mogelijke oorzaak hiervan is de aanvoer van voedselrijk
landbouwwater via de Ter Braakloop. Voorgesteld wordt om de bovenlopen van de Ter
Braakloop (de watergangen RS199 en RS200) ten zuiden van de rijksweg A58 af te
leiden naar de RS194, die door de bebouwde kom van Moergestel uitmondt in de
Reusel, zie figuur 6.1.
De hydraulische effecten van deze omleiding zijn gemodelleerd met SOBEK, zie bijlage
8. Met het model zijn de peilverhogingen bij een 100 %, 140 % en 200 % afvoer
berekend en is nagegaan of er inundaties zijn te verwachten. Potentiële knelpunten in
de RS194 zijn de duiker onder de rijksweg A58 (lengte 32 m, diameter 800 mm) en een
overkluizing in de bebouwde kom van Moergestel (lengte 300 m, diameter 1000 mm).
Voor een 140% afvoer (afvoer met een herhalingstijd van eens per 10 jaar) voldoet de
RS-194. De waterstanden worden tot 20 cm hoger maar blijven binnen de insteek.
Scenariostudie en inrichtingsplan Kampina
Definitief rapport

9T1955/R00004/501329/BW/DenB
- 71 -

6 december 2010

Voor 200% afvoer (herhalingstijd eens per 100 jaar) wordt aanzienlijk meer opstuwing
berekend (tot maximaal 50 cm) en zijn lokaal inundaties te verwachten. De inundaties
vinden echter niet plaats in bebouwd gebied.

Figuur 6.1: Omleiding bovenlopen Ter Braakloop (RS199 en RS200) via de RS194 naar de Reusel
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De omleiding van de watergang is dus mogelijk; inundatieproblemen in bebouwd gebied
zijn niet te verwachten. Voorgesteld wordt om de RS199 vanaf de A58 tot aan het
Rietven voorlopig te handhaven en een stuw of bodemval te plaatsen direct
benedenstrooms van het omleidingstracé. In noodgevallen kan het resterende tracé van
de Ter Braakloop fungeren als bypass. Indien in de toekomst blijkt dat de omleiding naar
behoren functioneert, kan het oorspronkelijke tracé deels komen te vervallen.
Aandachtspunt is verder het beheer en onderhoud van de overkluizing door Moergestel.
Vanwege het extra waterbezwaar moet de overkluizing vaker worden onderhouden en
opgeschoond. Op termijn is een omleiding van de RS194 buiten de bebouwde kom van
Moergestel aan te bevelen. Deze mogelijkheid is nog niet verder onderzocht.
Omleiding watergang ’t Stokske
Watergangen ES22 en ES23 wateren af op het Kolkven (zie figuur 6.2) en beïnvloeden
de waterkwaliteit van het Kolkven in negatieve zin. Voorgesteld wordt om de
watergangen af te leiden naar de Reusel. Hiervoor zijn omleidingstracés vastgesteld (zie
figuur 6.2). In bijlage 9 wordt nader ingegaan op de mogelijke omleidingstracés.

Figuur 6.2: Afwatering ES22 en ES23 op Kolkven en voorgestelde omleiding naar de Reusel
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Peilverhoging de Rosep met 10 cm
Gezien de verdroging van de natte natuurwaarden in het dal van de Rosep is een
peilverhoging van de Rosep gewenst. Gezien het waardevolle natuurlijke karakter van
de beek zijn de aanleg van stuwen of aanpassingen in de morfologie niet gewenst,
temeer omdat uit nadere analyse geen overmatige erosie van de beekbedding van de
Rosep is gebleken. Het enige acceptabele alternatief is (beperkte) peilverhoging door
minder intensief onderhoud. De extensivering van het onderhoud moet beperkt blijven
om inundatieproblemen in het landbouwgebied direct bovenstrooms van de natte
natuurparel te voorkomen. In het voorkeursalternatief is uitgegaan van 10 cm
peilverhoging door minder intensief onderhoud. De effecten van het minder intensieve
onderhoud zullen intensief worden gemonitord, zodat overlast in de bovenstrooms
gelegen gebieden kan worden voorkomen.
Omzetting naaldbos naar loofbos of heide
Voorgesteld wordt om rondom het heidegebied van de Kampina het bestaande
naaldbos om te zetten naar loofbos of heide (afhankelijk van het natuurdoeltype). De om
te zetten arealen naaldbos zijn weergegeven in bijlage 7.
Afkoppelen deelgebied De Logt van de onderbemaling Heibloemdijk en
verwijderen alle drainagemiddelen deelgebied De Logt
Het deelgebied de Logt is een laagte ten zuiden van de natte natuurparel Kampina en
ten westen van de Logtse Velden. Het gebied watert middels een gemaal (Heibloemdijk)
in zuidelijke richting af. Het gebied is van oudsher in landbouwkundig gebruik, maar
inmiddels is een groot deel van de gronden verworven door Natuurmonumenten.
In het voorkeursalternatief is opgenomen dat de aangekochte percelen in het
deelgebied de Logt van de onderbemaling Heibloemdijk worden afgekoppeld en dat alle
bestaande drainagemiddelen uit deze aangekochte percelen worden verwijderd.
Aangenomen is dat in de resterende landbouwenclave tussen de gronden van
Natuurmonumenten en de Kampina de bestaande ont- en afwatering wordt
gehandhaafd.
Beekherstel Beerze Kampina-Smalwater
Voor het traject Beerze Kampina-Smalwwater, globaal vanaf de monding van de
Koevertse Loop in de Beerze tot aan de kruising met de Kempseweg, wordt een
herinrichting voorgesteld. Deze bestaat uit de volgende maatregelen:
• hermeandering;
• beekbodemophoging en profielverkleining, om de stroomsnelheden in de zomer te
verhogen;
• aanleg van een tweefasenprofiel, om de afvoercapaciteit van de beek bij hoogwater
op orde te houden.
De inrichtingsmaatregelen zijn in detail beschreven in het inrichtingsplan Beerze
Kampina-Smalwater (DHV, in voorbereiding). De hydraulische effecten en de
grondwatereffecten van de herinrichtingsmaatregelen zijn separaat gerapporteerd
(Royal Haskoning, 2010).
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6.2

Effecten op het gebied en de omgeving

6.2.1

Veranderingen in het grondwaterregime
De berekende veranderingen in het grondwaterregime als gevolg van het
Voorkeursalternatief zijn weergegeven in kaarten 1 tot en met 4 van bijlage 10. Kaarten
1 tot en met 3 geven de berekende veranderingen weer in de GHG, GLG en GVG. In
kaart 4 worden de berekende veranderingen in kwel en wegzijging gepresenteerd.
De veranderingen in het grondwaterregime blijven grotendeels beperkt tot het centrale
heidegebied (omzetting naaldbos naar loofbos of heide) en het deelgebied de Logt
(afkoppelen onderbemaling en verwijderen alle drainagemiddelen). De overige
maatregelen in het voorkeursalternatief hebben geen noemenswaardige effecten op het
grond- en oppervlaktewaterregime.
Het omzetten van naaldbos naar loofbos of heide resulteert in verhogingen van de
GHG, GLG en GVG tot maximaal 50 à 60 cm.
Als gevolg van het afkoppelen van de onderbemaling en het verwijderen van alle
drainagemiddelen uit de door Natuurmonumenten verworven gronden in De Logt
resulteert in stijgingen van de GHG en GVG van maximaal 50 à 60 cm. De stijgingen
van de GLG zijn aanzienlijk minder, maximaal 15 à 20 cm. De stijgingen van de
grondwaterstanden blijven grotendeels beperkt tot het gebied van de Logt zelf. De GVGstijgingen binnen de natte natuurparel bedragen hoogstens 15 à 20 cm.

6.2.2

Effecten op doelrealisatie natte natuur
In kaart 5 in bijlage 10 is de berekende doelrealisatie natuur weergegeven na realisatie
van de maatregelen uit het voorkeursalternatief. In grote delen van de natte natuurparel
blijft de doelrealisatie natuur onvoldoende (minder dan 70 %).
De berekende veranderingen in doelrealisatie natuur zijn weergegeven in kaart 6 van
bijlage 10. Voor een aantal vochtige en droge natuurdoeltypen (onder meer EikenBerkenbos, Droge Heide en Vochtige Heide) berekent het programma Waternood als
gevolg van de vernatting een achteruitgang in doelrealisatie. De omstandigheden
worden voor het betreffende natuurdoeltype te nat. In kaart 6 zijn deze effecten niet
gepresenteerd als een achteruitgang, maar als een kans om een natter natuurdoeltype
te realiseren: vochtige heide in plaats van droge heide, natte heide in plaats van
vochtige heide, et cetera. Dit is met name het geval in en rondom het centrale
heidegebied van de Kampina.
In het bosgebied ten oosten van de Ter Braakloop (doeltype vochtig Beuken-Eikenbos),
het dal van de Reusel (strook langs de beek met doeltype Vochtig Schraalland) en het
dal van de Rosep (doeltype Elzenbroekbos) blijft de doelrealisatie onvoldoende.
Rekening houdend met andere belangen en functies (bebouwing, infrastructuur,
beekmorfologie / waternatuur) en binnen de Cork-afspraken is in deze deelgebieden
geen verdere vernatting te realiseren. In deze gebieden dient aanpassing van de
natuurdoeltypen te worden overwogen.
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In het zuidoostelijke deel van de natte natuurparel (Smalbroeken, Papenhoefs Veld,
Logtse Baan en Logtse Velden) zijn in het voorkeursalternatief geen
vernattingsmaatregelen opgenomen, waardoor ook hier de doelrealisatie natuur in het
algemeen onvoldoende blijft. Voor dit gebied vindt nadere uitwerking plaats in een
tweede fase.
6.2.3

Effecten op doelrealisatie landbouw
De berekende effecten op de doelrealisatie landbouw zijn weergegeven in kaart 7 van
bijlage 10. Alleen in het deelgebied De Logt worden veranderingen in de doelrealisatie
landbouw berekend. De meeste veranderingen zijn te verwachten op gronden die reeds
zijn verworven door Natuurmonumenten en een natuurfunctie hebben (de rode contour
in kaart 7). Ten zuiden van deze aangekochte gronden ligt een aantal percelen met een
berekende afname van de doelrealisatie landbouw. Het betreft een areaal van enkele
hectaren met een afname van de doelrealisatie (toename vernattingsschade) van 5 à 10
%.
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7

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

7.1

Conclusies
•

Op basis van een analyse van het hydrologische systeem en de effectiviteit van
waterhuishoudkundige maatregelen is in overleg met de projectgroep en de
klankbordgroep een voorkeursscenario vastgesteld. Dit voorkeursscenario dient als
GGOR voor de natte natuurparel.

•

In het voorkeursscenario zijn de volgende maatregelen opgenomen:
- omleiding Ter Braakloop buiten natte natuurparel om;
- omleiding watergang ’t Stokske;
- peilverhoging de Rosep met 10 cm;
- omzetting van het bestaande naaldbos naar loofbos of heide (afhankelijk van het
natuurdoeltype) rondom het heidegebied van de Kampina;
- afkoppeling deelgebied De Logt van de onderbemaling Heibloemdijk en
verwijdering van alle drainagemiddelen deelgebied De Logt;
- beekherstel Beerze Kampina-Smalwater.

•

Gezien de dilemma’s rondom de deelgebieden Smalbroeken, Logtse Baan en
Logtse Velden is het binnen de termijn van de aanpak van de natte natuurparel
(realisatie uiterlijk in 2012) voor deze deelgebieden niet mogelijk om een afgewogen
pakket aan maatregelen neer te leggen. Het gehele gebied van de Smalbroeken,
Logtse Baan, Logtse Velden en Papenhoefs Veld is daarom buiten het GGOR voor
de natte natuurparel gehaald en zal in een tweede fase worden uitgewerkt tot een
inrichtingsplan.

•

Het voorkeursscenario resulteert weliswaar op verschillende locaties in de natte
natuurparel in grondwaterstandsverhogingen, maar het totale vernattingseffect is
beperkt. Dit heeft een aantal oorzaken:
- Voor het zuidoostelijke deelgebied (Smalbroeken, Logtse Baan, Logtse Velden)
is het vanwege inhoudelijke dilemma’s niet mogelijk gebleken om een
afgewogen pakket aan maatregelen vast te stellen.
- Binnen de Cork-afspraken die zijn gemaakt in het kader van de Reconstructie
zijn alleen maatregelen mogelijk binnen de begrenzing van de natte natuurparel.
De effecten van deze maatregelen zijn relatief beperkt.
- Vernattingsmaatregelen buiten de begrenzing van de natte natuurparel geven
slechts beperkte uitstraling tot in het natuurgebied. Dit wordt veroorzaakt door
het grote doorlaatvermogen van de ondergrond in de Centrale Slenk. De
doorwerking van vernattingsmaatregelen in het omliggende landbouwgebied
naar het natuurgebied vindt plaats via het watervoerende pakket. Het
watervoerend pakket is dermate goed doorlatend dat het vernattingseffect vanuit
de deklaag vrijwel volledig uitvlakt. Waterconserveringsmaatregelen in het
omliggende gebied zijn alleen effectief als deze over een grote oppervlakte
worden uitgevoerd; in een veel bredere zone dan de “bekende” knelpuntlocaties
rondom de Kampina.

•

De effecten van het voorkeursscenario op de doelrealisatie natuur zijn relatief
beperkt. Ook na realisatie van het voorkeursscenario is de doelrealisatie natuur
veelal onvoldoende (< 70 %).
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7.2

•

In en rondom het centrale heidegebied van de Kampina leiden de voorgestelde
maatregelen (met name omvorming van naaldbos) tot te natte omstandigheden voor
de beoogde natuurdoeltypen. Dit biedt perspectieven voor de ontwikkeling van
nattere doeltypen (bijvoorbeeld vochtige heide in plaats van droge heide).

•

In het bosgebied ten oosten van de Ter Braakloop (doeltype vochtig BeukenEikenbos), het dal van de Reusel (strook langs de beek met doeltype Vochtig
Schraalland) en het dal van de Rosep (doeltype Elzenbroekbos) blijft de
doelrealisatie onvoldoende. Rekening houdend met andere belangen en functies
(bebouwing, infrastructuur, beekmorfologie / waternatuur) en binnen de Corkafspraken is in deze deelgebieden geen verdere vernatting te realiseren.

•

De effecten op landbouwopbrengsten buiten de natte natuurparel zijn beperkt.
Alleen in het deelgebied De Logt worden veranderingen in de doelrealisatie
landbouw berekend. De meeste veranderingen zijn te verwachten op gronden die
reeds zijn verworven door Natuurmonumenten en een natuurfunctie hebben. Ten
zuiden van deze aangekochte gronden liggen een paar percelen met een berekende
afname van de doelrealisatie landbouw. Het betreft een areaal van enkele hectaren
met een afname van de doelrealisatie (toename vernattingsschade) van 5 à 10 %.

Aanbevelingen
•

Het is aan te bevelen om voor verschillende delen van de natte natuurparel de
bestaande natuurdoelen en toegekende natuurdoeltypen te heroverwegen. Het gaat
hierbij niet alleen om een verlaging van het ambitieniveau voor de gebieden waar de
benodigde vernatting binnen de gestelde uitgangspunten niet mogelijk is (landgoed
Ter Braakloop, dal van de Reusel en dal van de Rosep), maar ook om het verhogen
van de ambitie. Dit is met name het geval in en rondom het centrale heidegebied
van de Kampina, waar door de voorgestelde vernattingsmaatregelen nattere
doeltypen kunnen worden gerealiseerd.

•

Het zoeken naar geschikte GGOR-maatregelen voor het zuidoostelijke deel van de
natte natuurparel (Smalbroeken, Papenhoefs Veld, Logtse Baan en Logtse Velden)
is een tijdrovend proces gebleken, waardoor uiteindelijk een fasering van het GGOR
noodzakelijk is geworden. Belangrijke oorzaak hiervan was het ontbreken van een
eenduidige ontwikkelingsvisie voor dit gebied, zowel van de zijde van het
waterschap als van de terreinbeherende instantie (Natuurmonumenten). Alvorens
weer met modelberekeningen aan de slag te gaan, is het van groot belang om een
eenduidige en gedragen ecohydrologische visie voor dit gebied uit te werken en de
consequenties van deze visie op de te realiseren doelstellingen op het gebied van
natuur (Natura2000), waterkwaliteit en beekmorfologie (Kaderrichtlijn Water) en
hoogwaterbescherming (NBW) goed in beeld te brengen. De terreinbeherende
instantie (Natuurmonumenten) heeft hierin een leidende rol.

•

Het is aan te bevelen om op korte termijn nieuwe peilbuizen te plaatsen, met name
in de locaties waar positieve effecten worden verwacht voor de natte natuur en de
landbouwpercelen waar vernattingsschade is te verwachten. Dit is van groot belang
om voorafgaand aan de realisatie van de maatregelen de nulsituatie vast te leggen.
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•

Het is aan te bevelen om op korte termijn de dialoog aan te gaan met agrariërs met
gronden waar als gevolg van de voorgestelde maatregelen vernattingsschade is te
verwachten. Nagegaan moet worden of de schade kan worden tegengegaan door
mitigerende maatregelen of dat afkoop van schade of verwerving van gronden
gewenst is.

•

In het voorliggende programma van eisen is primair uitgegaan van de
natuurdoeltypen. Ten behoeve van het beheerplan Natura2000 dient aanvullend
hierop een habitattoets te worden uitgevoerd voor de habitattypen en –soorten, op
basis waarvan het gebied is aangewezen als Natura2000-gebied.
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Bijlage 2
Opzet regionaal grondwatermodel Waterschap De
Dommel
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Waterschap de Dommel heeft in november 2006 een update van het waterdoelenmodel
laten maken. Het 9-laags model van TNO is voor het gehele Dommelgebied op een
aantal punten aangepast en opnieuw geijkt. De belangrijkste aanpassingen zijn:
• De diepte en dikte van de deklaag zijn afgeleid uit boorgegevenens. Het betreft een
interpretatie van Royal Haskoning die een aantal jaar geleden is gemaakt tbv de
Zandmaasmodellen. De deklaag is vervolgens opgedeeld in 2 lagen, zodat een 10laags-schematisatie is ontstaan. De weerstand is overgenomen van de landelijke
kartering van het topsysteem (TNO).
• Het oppervlaktewatersysteem is opnieuw ingevuld waarbij gebruik is gemaakt van
gegevens uit de HIB-modellen en stuwgegevens van het waterschap.
• De bodemparameters zijn opnieuw ingevoerd, waarbij de k-waarden zijn
overgenomen van pompproefanalyses en eerdere modelstudies in Brabant.
Het model is stationair geijkt voor de periode september 1997 t/m september 1998. Dit
is een periode waarbij het neerslagoverschot overeenkomt met het gemiddelde
langjarige neerslagoverschot.
Het model heeft vervolgens als basis gediend om in een aantal gebieden, zoals de
Mortelen en de Brand, detailmodellen op te zetten.

Mortelen

De Brand
Figuur B2.1: Regionale model van de Dommel met de twee gebieden waar deelmodellen zijn gemaakt
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deklaag

Figuur B2.2: West-oost doorsneden

Het waterschap wil voor meerdere gebieden detailmodellen op gaan zetten waarbij het
bovenbeschreven model als basis moet dienen. Dit model wordt daartoe aangeleverd
aan het adviesbureau in de vorm van een hydrologische databank met alle kaarten en
bestanden die voor de modellering van het regionale model benodigd zijn. Vanuit deze
databank kan de modelinvoer samengesteld worden om zodoende het regionale model
te reproduceren of om deelmodellen te maken. De indeling van de databank is
weergegeven in figuur B2.3. De databank bevat in principe gegevens die onafhankelijk
zijn van modelcodes als Modflow. De gegevens zijn opgeslagen als vectorbestanden
(shapes) of als gridbestanden (bijvoorbeeld AHN).
Het idee om modellen op te bouwen vanuit een database met basisgegevens komt voort
uit de wens om zo flexibel mogelijk modellen te kunnen bouwen die goed aansluiten op
de vraag. Het maakt tevens mogelijk de modellen in de toekomst te blijven verbeteren
met het toenemen van de kennis in het datasysteem.
Er is de afgelopen maanden gestart met het opzetten van een hydrologische database
ten behoeve van de modellering. De database is een eerste begin en bevat nog
gegevens uit bestaande modellen die eigenlijk geen basisgegevens zijn. De komende
jaren zullen die als dat nodig is of mogelijk blijkt langzamerhand vervangen worden.
Verzocht wordt om aanpassingen die nodig blijken aan de parameters (bijvoorbeeld een
weerstandswaarde) zo aan te leveren aan het Waterschap dat ze opgenomen kunnen
worden in de database. In figuur 3 zijn in de directory bodemparameters zowel de
parameters van het regionale model te vinden als de parameters die aangepast zijn in
het deelmodel van de Mortelen. In principe zijn dat vooral de meer ondiepe parameters.
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Als modelparameters van het diepe systeem (bijv. de kD van Veghel/Sterksel)
aangepast dienen te worden kan dat het beste met het regionale model gedaan worden.
Een onderdeel van het beheer van de databank wordt om ervaringen opgedaan bij de
deelmodellen ook weer in de regionale basisdata op te nemen.

Figuur B2.3: Structuur databank

Uit eerdere studies waarbij deelmodellen zijn gemaakt (Mortelen en de Brand) is
gebleken dat het model met name verbeterd kan worden door:
• De schematisatie van de deklaag aan te passen aan de hand van boringen uit Dino
en eventueel de bodemkaart.
• Het waterpeil of drainageniveau opnieuw te bepalen, bijvoorbeeld door gebruik te
maken van een oppervlaktewatermodel.
Om de deelmodellen goed met elkaar en met het regionale model te kunnen vergelijken
dienen de volgende punten in acht genomen te worden:
• Het model wordt minimaal stationair geijkt naar inzicht van het adviesbureau. Echter
in ieder geval wordt het model ook vergeleken met een bijgeleverde set met
gemiddelde meetwaarden voor de periode september 1997 t/m september 1998.
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•

Er dient tijdsafhankelijk gerekend te worden waarbij minimaal gebruik gemaakt dient
te worden van een synthetisch jaar zoals door TNO is toegepast in Brabant in het
waterdoelenmodel. Dit synthetische jaar is representatief voor het bepalen van een
GLG en GHG. De resultaten dienen vergeleken te worden met GLG en GHG
bepaald uit metingen.
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Bijlage 3
Resultaten aanvullende ijking grondwatermodel
Kampina - Oisterwijkse Bossen en Vennen
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1. Inleiding
In deze bijlage worden de aanpak en resultaten van de aanvullende ijking van het
grondwatermodel van de Kampina toegelicht. Naar aanleiding van de structurele
onderschatting van de stijghoogte op het heidegebied door het grondwatermodel is
besloten tot een aanvullende ijking van het grondwatermodel. In deze bijlage wordt
achtereenvolgens ingegaan op de afwijkingen van het oorspronkelijke model ten
opzichte van de metingen, de doorgevoerde aanpassingen aan het model en de
resultaten van de aanvullende ijkingsslag.
.
2. Afwijkingen model ten opzichte van metingen
De oorspronkelijke versie van het grondwatermodel NNP Kampina en Oisterwijkse
Bossen en Vennen’ laat voor het heidegebied van de Kampina structurele afwijkingen
ten opzichte van metingen zien. In figuur B3.1 is de gemiddelde afwijking van het model
ten opzichte van metingen voor de periode 1997-2005 weergegeven.

Figuur B3.1: Gemiddelde afwijking op basis van langjarige berekening (voor aanvullende ijking)

Hieruit blijkt dat met het model de gemiddelde grondwaterstanden op de heide
structureel te laag worden berekend. De grondwaterdynamiek wordt wel goed
gereproduceerd. Op basis van deze probleemstelling is gezocht naar verklaringen en
zijn aanpassingen in het model doorgevoerd om de metingen beter te reproduceren.
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3. Analyse onderschatting grondwaterstanden en aanpassingen aan model
Het originele model uit de studie is aangepast voor de onderbemalingen in de omgeving
van de Kampina die geïnventariseerd zijn in het kader van Natura2000. Van west naar
oost zijn dit gemaal Waterhoef langs de Reusel, gemaal Heibloemdijk in de Heiloop en
gemaal Scheieindsven, zie figuur B3.2. Met dit model is vervolgens de aanvullende
ijking uitgevoerd.

Figuur B3.2: Ligging onderbemalingen in omgeving Kampina

De structurele onderschatting van de grondwaterstanden en stijghoogtes in het
heidegebied is nader geanalyseerd op basis van gemeten stijghoogteverschillen in
peilbuizen (peilbuizen met meerdere filters) en de beschikbare boringen. Uit de
metingen in de peilbuizen blijkt dat er voor een peilbuis met meerdere filters (peilbuis
B51A0204) nabij de Rosep nauwelijks stijghoogteverschillen zijn tussen ondiepe en
diepte filters. Er is hier dus sprake van een lage verticale weerstand in de ondergrond.
Naar het zuidelijke en oostelijke deel van de Kampina zijn er meer stijghoogteverschillen
tussen diepe en ondiepe filters en is er dus meer verticale weerstand aanwezig
(B51A0098 (oost) en B51A0138 (zuid)). In bijlage 3a zijn de peilbuizen met meerdere
filters te zien.
In het originele model zijn de boringen al gebruikt voor de detaillering van de deklaag.
Uit de diepere boringen komt een zeer gedifferentieerd beeld naar voren en is moeilijk
een algemeen beeld op te maken voor wat betreft weerstandslagen in de diepte. Uit de
testberekeningen is gebleken dat er teveel water infiltreert naar de diepte.
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Met andere woorden: de verticale weerstand lijkt te worden onderschat, mogelijk in
combinatie met een overschatting van de horizontale doorlatendheid.
Aan de hand van deze informatie en de al eerder bepaalde weerstand afkomstig uit
boringen is een nieuwe invulling gegeven aan de verticale weerstand in ondergrond.
Aangenomen is dat de specifieke weerstand (hydraulische weerstand per meter dikte)
toeneemt met de diepte. Naarmate een laag dieper ligt is de bovenbelasting en
daarmee de opgetreden consolidatie groter. In eerdere modelstudies zoals die t.b.v.
Grondwaterbeheer Midden-Nederland (IWACO, 1992) is aangenomen dat de specifieke
weerstand van een laag rechtevenredig toeneemt met de gemiddelde diepte van de
laag. De toepassing van dit concept is gecorrigeerd aan de hand van de eerder
genoemde bevindingen uit peilbuizen. Zo is de verticale weerstand nabij de Rosep naar
beneden toe gecorrigeerd, omdat hier vanuit metingen geen aanwijzing is voor veel
verticale weerstand. Doordat er weinig peilbuizen met zowel diepe als ondiepe filters in
het gebied aanwezig zijn, is de zone waar de verticale weerstand is aangepast
gedurende de calibratie door iteratie bepaald.

Figuur B3.3: Verticale weerstand in dagen

De verticale weerstand van de deklaag is weergegeven in figuur B3.3. De verticale
weerstand is begrensd op 4000 dagen.
De ontwatering door de aanwezige beken is verminderd door de horizontale
doorlatendheid van de deklaag en de drainageweerstand aan te passen. De horizontale
doorlatendheid was ingeschat als 5 m/dag (zand) maal de dikte van de deklaag. Dit lijkt
een overschatting, aangezien de stationaire ijking nog altijd te laag uitkwam na het
aanpassen van de verticale weerstand. De beken aan de randen van de Kampina
(Beerze, Essche Stroom en Rosep ) draineren hierdoor het systeem te sterk, waardoor
de berekende grondwaterstanden te laag uitkomen. Om deze reden is de horizontale
doorlatendheid op het heidegebied verlaagd.
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Dit geeft met name nabij de beken verbetering van het modelresultaat. De
drainageweerstand is afhankelijk gemaakt van de breedte van de waterlopen. Daardoor
draineren met name de grotere waterlopen minder sterk.
Na bovengenoemde aanpassingen aan de verticale weerstand en de horizontale
doorlatendheid van de deklaag en de drainageweerstand van de beken bleven de
berekende grondwaterstanden in het heidegebied plaatselijk te laag (in vergelijking met
de metingen).
Dit gold met name voor het noordelijk deel van de heide (omgeving Huisvennen). De
berekende grondwaterstanden blijken hier erg gevoelig voor de grondwateraanvulling.
Het grondgebruik afkomstig uit de landgebruikskaart (LGN) is hier overwegend
naaldbos. In de berekening van de grondwateraanvulling is er vanuit gegaan dat het
naaldbos met een hoge dichtheid betreft met een relatief hoge evapotranspiratie en een
geringe grondwateraanvulling.

Figuur B3.4: Foto’s van omgeving Huisvennen (bron: Wim Jansen o.a.)

Foto’s van de omgeving van de Huisvennen (figuur B3.4) laten zien dat de dichtheid van
het bos in de omgeving van de Huisvennen niet hoog is. In werkelijkheid zal er dus
minder verdamping plaatsvinden en zal de grondwateraanvulling groter zijn dan eerder
aangenomen. Op basis van deze bevinding is de grondwateraanvulling voor de
omgeving van de Huisvennen berekend op basis van de verdampingskarakteristieken
van gras in plaats van naaldbos. Hierdoor werd de berekende grondwateraanvulling
groter en kon het modelresultaat voor dit deel van het heidegebied verder worden
verbeterd.
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4. Resultaten aanvullende ijking
In figuur B3.5 is een overzicht weergegeven van de gemiddelde afwijking van het model
ten opzichte van de metingen voor de periode 1997-2005.

Figuur B3.5: Gemiddelde grondwaterstanden na aanvullende ijking

De gemiddelde grondwaterstanden komen met name op de heide veel beter overeen
met de metingen dan vóór de aanpassingen. Verder is er ook nabij de beken Rosep en
Beerze een verbetering van het modelresultaat zichtbaar, deze punten bleken met name
gevoelig voor de aanpassing in de horizontale doorlatendheden. In de bijlage zijn
tijdstijghoogtelijnen voor verschillende meetpunten weergegeven, met zowel de oude als
de nieuwe resultaten.
Opvallend is dat het model nog altijd voor de peilbuizen rondom Winkelsven te lage
stijghoogtes voorspelt. Veel van de peilbuizen in deze omgeving vallen droog in de
zomer, waardoor de lagere stijghoogtes niet gemeten worden en het gemiddelde
berekend over de resterende meetwaardes te hoog is. Het model berekent in de zomer
wel stijghoogtes en komt qua gemiddelde dus lager uit. Voor veel van deze peilbuizen
worden de hogere stijghoogtes wel redelijk goed berekend, al zit het model gemiddeld
wel wat te laag (zie tabel B3.1) .
Voor de meetpunten ten westen van de Rosep en buiten de begrenzing van het
aandachtsgebied zijn er weinig verschillen.
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Hierop is tijdens de aanvullende ijking ook niet gefocust aangezien berekende
stijghoogtes hier zowel in de tijd als gemiddeld al goed overeenkwamen met de
metingen.
In het grondwatermodel wordt uitgegaan van maaiveldhoogtes uit het AHN-bestand
(met uitzondering van het Banisveld, waar een correctie heeft plaatsgevonden voor de
maaiveldverlaging die een aantal jaren geleden is gerealiseerd). Voor een aantal punten
net ten noorden van de Beerze is er sprake van een groot verschil in opgegeven
maaiveldhoogte tussen DINO en het AHN. Dit is met name van invloed op het resultaat
in het aandachtsgebied ten noorden van de Beerze (zie figuur B3.5). Hier komen op
grote schaal grondwaterstanden aan of boven maaiveld voor, waardoor de
maaiveldshoogte zelf sterk bepalend is voor de berekende grondwaterstand. Plaatselijk
verschillen de maaiveldshoogten in DINO en het AHN-bestand tot 70 à 80 cm, waardoor
een groot verschil in de uitkomst tussen meting en berekening ontstaat.

Figuur B3.6: Peilbuizen op de heide

In figuur B3.6 wordt ingezoomd in op het heidegebied van de Kampina en zijn de namen
van de hier voorkomende peilbuizen weergegeven. In bijlage 3b zijn van de betreffende
peilbuizen tijdstijghoogtelijnen gepresenteerd. Van de centraal in het gebied gelegen
peilbuizen (bijv. B51A0398 t/m B51A0400, B51A0403 en B51A0406) komen de
tijdstijghoogtelijnen beter overeen met de metingen.
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Met name de hoge grondwaterstanden worden beter gereproduceerd, waarbij de lagere
stijghoogtes niet slechter worden. Dit komt bijvoorbeeld goed naar voren bij de
peilbuizen B51A0399 en B51A0406.
In tabel B3.1 is de afwijking ten opzichte van metingen voor en na aanvullende ijking
weergegeven. Na aanvullende ijking is het resultaat dus zowel gemiddeld als gemiddeld
absoluut verbeterd.
Tabel B3.1: Verschil in afwijking ten opzichte van metingen
Peilbuis

Gemiddelde afwijking voor aanvullende ijking

Gemiddelde afwijking na aanvullende ijking

B51A0098

-0.35

-0.15

B51A0138

-0.33

-0.21

B51A0204

-0.17

-0.17

B51A0326

-0.26

0.34

B51A0330

-0.30

-0.21

B51A0394

-0.39

-0.17

B51A0395

-0.54

0.30

B51A0396

-0.46

0.16

B51A0397

-0.35

-0.12

B51A0398

-0.40

-0.10

B51A0399

-0.55

-0.03

B51A0400

-0.39

0.10

B51A0401

-0.43

-0.13

B51A0403

-0.39

-0.19

B51A0404

-0.36

0.08

B51A0405

-0.51

-0.32

B51A0406

-0.36

-0.14

B51A0407

-0.35

-0.27

B51A0408

-0.43

-0.36

B51A0410

-0.41

-0.15

B51A0411

-0.57

-0.56

B51A0412

-0.53

-0.42

B51A0462

-0.59

-0.36

B51A0484

-0.43

-0.29

B51A0499

-0.31

-0.27

Gemiddeld

-0.41

-0.14

Gemiddeld absoluut

0.41

0.22

Voor de peilbuizen nabij de Rosep is het beeld wisselend. Voor peilbuis B51A0499 zijn
de verschillen klein, soms zakt de berekening wat verder ten opzichte van de eerdere
berekening. In andere droge periodes is het juist andersom. Ter plaatse van deze
peilbuis zijn de aanpassingen relatief gering ten opzichte van de eerdere berekening, er
was bijvoorbeeld al niet veel verticale weerstand gemodelleerd. Voor peilbuis B51A401
ziet het resultaat er nu een stuk beter uit, de stijghoogtes zakken in droge periodes
minder ver uit. De weerstand is hier van circa. 400 dagen naar ca. 50 dagen
teruggebracht.
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Voor de zuidelijk gelegen peilbuizen zijn de verschillen ten opzichte van de voorgaande
berekening vrij klein. Bij peilbuis B51A0330 is het nieuwe resultaat wat beter, de andere
peilbuizen vertonen in de grafieken alleen kleine verschillen. De gemiddelde afwijkingen
nemen wel af ten opzichte van de metingen. Dit is echter niet altijd een indicatie van een
beter resultaat, zoals bijvoorbeeld voor peilbuis B51A0462. Deze peilbuis valt nagenoeg
elke zomer droog waardoor de lagere grondwaterstanden niet gemeten worden.
Hierdoor komt het gemiddelde van deze peilbuis te hoog uit ten opzichte van de
werkelijke grondwaterstand. Of de nieuwe berekening beter is, is niet in te schatten,
maar gemiddeld komt dit wel beter uit aangezien de nieuwe berekening minder ver
uitzakt en daardoor dichter bij het gemiddelde van de meting komt.
Voor de meer naar het oosten gelegen peilbuizen is een verbetering van het resultaat
zichtbaar. Met name voor peilbuizen B51A0405 en B51A0410 komen de berekende
stijghoogtes beter overeen met de gemeten waarden. Peilbuis B51A0098 kwam al
redelijk overeen met metingen, maar dit is nog wat verder verbeterd, vooral voor de
pieken in 2003 en 2004 komen berekening en meting beter overeen. Voor peilbuis
B51A0404 is het nieuwe resultaat wel beter, maar nog voor verbetering vatbaar.
Gemiddeld is het resultaat een stuk beter, maar het tijdsafhankelijke beeld is niet veel
beter dan in de voorgaande berekening. Voor peilbuis B51A0411 is er weinig
verbetering zichtbaar, zowel gemiddeld als het beeld in de tijd.
Voor de noordelijkere peilbuizen (B51A0326, B51A0395 en B51A0396) komen de
berekende stijghoogtes te hoog uit ten opzichte van de metingen. Dit is ook terug te zien
in de gemiddelde afwijking. In de voorgaande berekeningen was de verticale weerstand
hier niet extra opgevoerd in de calibratie. In de stationaire ijking is hiertoe wel besloten
om dit te doen aangezien de stijghoogtes hier gemiddeld te laag uitkwamen en na het
opvoeren van de weerstand via de specifieke diepteafhankelijke weerstand goed
overeenkwamen. Tijdsafhankelijk blijkt dat de verticale weerstand hier waarschijnlijk
toch wat te hoog is ingeschat.
5. Conclusie
Na de aanvullende ijking komen de berekende stijghoogtes beter overeen met gemeten
waardes. Met name centraal op het heidegebied is het resultaat als gevolg van de
aanvullende ijking een stuk beter geworden. Het model is geschikt om effecten te
berekenen van scenario’s zowel op de heide als daarbuiten.
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Bijlage 3a. Tijdstijghoogtelijnen voor peilbuizen met meerdere filters
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Bijlage 3b. Berekende en gemeten tijdstijghoogtelijnen
B51A0326
9
8.8

Stand (m t.o.v. NAP)
Berekend

8.6
8.4

Oude Berekening

8.2
8
7.8
7.6
7.4
7.2
7
6.8
6.6
6.4
6.2
6
5.8
5.6
5.4
5.2

5
aug- aug- aug- aug- aug- aug- aug- aug- aug- aug- aug- aug- aug- aug- aug- aug- aug- aug- aug- aug- aug- aug87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08

B51A0330

11
10.8
10.6
Stand (m t.o.v. NAP)
10.4
Berekend
10.2
Oude Berekening
10
9.8
9.6
9.4
9.2
9
8.8
8.6
8.4
8.2
8
7.8
7.6
7.4
7.2
7
6.8
6.6
6.4
6.2
6
aug- aug- aug- aug- aug- aug- aug- aug- aug- aug- aug- aug- aug- aug- aug- aug- aug- aug- aug- aug- aug- aug87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Scenariostudie en inrichtingsplan Kampina
Definitief rapport

Bijlage 3
- 11 -

9T1955/R00004/501329/BW/DenB
6 december 2010
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Peilbuizen Winkelsven met infrequente metingen
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Bijlage 5
Karakterisering actuele toestand en knelpunten m.b.t.
de vennen in de Kampina en de Oisterwijkse Bossen
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Overzicht toestand, knelpunten en maatregelen vennen (versie 1.3 dd. 18 november 2008)
Vet- en cursiefgedrukt: in uitvoeringsplan vennen. (code br0xx = provinciale code)
Nummer

Naam + eigenaar

Toestand

Doelstelling

Ecohydrologische positie

Probleem

Oplossingsrichting /

Lit.

maatregelen
1 (br007)

Galgeven

Zuur; zandbodem.

Zeer

Op waterscheiding

zwakgebufferd ven

(BL)

Verzuring. In 80’er

Reeds uitgevoerd:

jaren meest zure ven in

Grondwaterpomp

Brabant

geïnstalleerd voor buffering

12

van ven naar pH 5 (- 7)
Nu monitoring nodig.
2 (br010)

Schaapsven

Rommelig ven, deels venig

(zuur tot) Zeer

Op flank tussen

Eigendom wordt

(BL 95%)

(trilveen), ook eutrafente

zwakgebufferd ven

waterscheiding en beekdal

gedeeld met particulier.

plantensoorten

Beheerstaak Brab. L.

8

n.v.t.

6, 12

6, 18

Zwemmende honden.
Gebruik round up.

14 (br003)

Baksven

In gebruik als zwemwater.

Zuur tot zeer

Goede potentie als

(part.)

Aanvoer grondwater max. 25

zwakgebufferd

natuurlijk ven; echter

m3/uur gedurende 90 – 100

particulier bezit.

dagen/jaar
3 (br017)

Rietven

Prut met wilg. Wilgen tot ver in

(zeer)

In landduincomplex nabij

Aanvoer en

Stroomgebied Ter

(BL)

water: bosmoeras in wording.

zwakgebufferd ven.

beekdal Reusel

doorstroming met water

Braakloop verkleinen; deel

Eiken staan tot op de rand van

Gezien

uit Ter Braakloop

van ven isoleren

het ven. Leukste is nog de

ecohydrologische

uitstroom.

positie grote
potentie.

6 (br045)

Groot Aderven

Botanisch niet correct maar

(NM)

landschappelijk wel fraai ven.

Zuur ven

e

Lokaal gagel (aanwijzing

Ven ligt al sinds 19

grondwaterstroming)

eeuw temidden van

vrijgesteld.

(naald-)bos.

Noodzaak opschonen?

Smalle zone met veel gele lis,

Oever is al aan een zijde

18

eutrafente soorten (liesgras) en
vensoorten (moerashertshooi).
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Nummer

Naam + eigenaar

Toestand

Doelstelling

Ecohydrologische positie

Probleem

Oplossingsrichting /

Lit.

maatregelen
Op oostoever wilgstruweel.
15 (br042)

e

Staalbergven

Staalbergven is een van de

Zeer

Met Adervennen en

Ven ligt al sinds 19

Oeverzone is in N al

14,

(NM)

weinige groeiplaatsen van

zwakgebufferd ven

Wolfsputten gelegen in

eeuw temidden van

vrijgesteld; loopt nu weer

18

biesvaren (Isoetes lacustris) en

een reeks van waterscheiding

(naald-)bos, waarbij het

dicht (2008)

drijvende waterweegbree; soorten

naar flank.

bos tot aan de oever

van (zeer) zwak gebufferd water.

Buffering is mogelijk door

voorkwam

Oeverkruid is nog present (2008)

aanvoer grondwater (nog van

(Staalbergven) of nog

toepassing?)

voorkomt. Deel is nu
ligweide.

5 (br041)

Wolfsputten

Hoogveenachtige vegetatie zou

Zuur tot

Vrijstellen van oeverzone

(NM)

zijn verdwenen. Nu veel

zwakgebufferd ven

(al in uitvoering)

6

waterlelie in open water.
Choorven-Witven-

Hersteloperatie uitgevoerd in 19.

(Zeer)

Deze vennen liggen in een

Ontwikkeling gradiënt

Vrijstellen van oeverzones;

Van Esschenven

Sindsdien zijn verschillende

zwakgebufferd

reeks, waarbij ooit water uit

was ooit beter.

op omringende landduinen

(NM)

zeldzamere vensoorten weer

de Rosep werd aangevoerd

open bos creëren ten

terug.

en overschot vanuit Van

gunste van meer

Esschenven richting de

grondwaterstroming.

Reusel = Achterste Stroom
werd gevoerd.
Nu aanvoer van gebufferd
grondwater.
4 (br027-

Kolkvennen

Groot Kolkven ligt in bos en

Deze vennen liggen in een

De vennen zijn

De gronden rond het

028-029)

(NM)

natuur en wordt sinds jaar en dag

reeks van vennen, waarbij

geëutrofieerd en

Achterste Kolkven zijn

gebruikt als viswater. Nu ook

ooit water uit de Rosep werd

hebben een

inmiddels van

vissers uit Belversven. Achterste

geleid naar de Kolkvennen en

baggerlaag.

Natuurmonumenten . Dan

Kolkven grenst aan

via Goorven, Witven, Van

6 mei 2008: veel run off

is het afleiden van

landbouwgebied en is

Esschenven richting de

uit A. Kolkven naar

‘landbouwwater’ en
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Nummer

Naam + eigenaar

Toestand

Doelstelling

Ecohydrologische positie

Probleem

Oplossingsrichting /

Lit.

maatregelen
geëutrofieerd. Via watergangen

Reusel = Achterste Stroom

broekbos vanwege

aanpakken van de trofie /

kan / kon water via Achterste

werd gevoerd.

bemaling.

baggerlaag ter overweging.

naar Middelste en vervolgens

A. kolkven ligt vanouds op

naar Groot Kolkven worden

grens natuur – cultuur en

gevoerd.

wordt deels omgeven door
broekbos.

16 (br070)

Vennen

Vennen zijn aan de zure kant en

De vennen en laagtes in de

De vennen worden

Eventueel onverharde weg

Haarensedijk bij

kennen een fluctuerende

heide liggen op de

doorsneden door een

verwijderen of omleggen

Brandven

waterstand.

dekzandrug om of nabij de

onverharde weg op de

waterscheiding

heide

(NM)
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Nummer

Naam

Toestand

Doelstelling

Ecohydrologische positie

Probleem

of kenmerken
(br053)

Oplossingsrichting /

Tongbersven-

Ven omgeven door naaldbos met

Hoogveenven

Het ven ligt in

west (part.)

loofbossen. In particulier bezit. Het

(zuur)

landduincomplex op de

dunnen en meer open

flank van de dekzandrug in

maken

ven kent een mooie trilveenvegetatie.

Lit.

maatregelen
Geen?

Rondom het ven bos

de overgang richting
beekdal Rosep.
14 (br068-

Kromven en

Vennen zijn aan de zure kant en

Nabij de vennen liggen

De vennen zijn

Vennen liggen in een

69)

Zandbergven

kennen een fluctuerende waterstand.

landduinen, die mogelijk van

wellicht te zuur en/of

open, beschermd

(NM)

De vennen maakten deel uit van een

belang zijn voor lokale

de waterstand

heidelandschap. Lokaal

begrazingseenheid met betreding

voeding. De vennen liggen

fluctueert te veel.

lijkt weinig mogelijk.

door grote grazers als gevolg (nog

in de centrale heide van

7 (br064)

8 (br065)

Zure vennen

steeds ?).

Kampina.

Ganzenven

Vennen liggen deels nabij landduinen

Nabij de vennen liggen

De vennen zijn

In latere fase baggeren.

(NM)

en op de flank van dekzandrug.

landduinen, die mogelijk van

wellicht te zuur en/of

Eventueel bos kappen op

Ganzeven is enigszins zurig.

belang zijn voor lokale

de waterstand

landduinen.

voeding.

fluctueert te veel
Verzuurd

Groot Huisven

Verzuurd ven waar ooit zowel

Zwakgebufferd

Gelegen in landduincomplex

(NM)

Littorellion als hoogveenvegetatie

ven met gradient

en daarmee kans op

aanwezig was
9 (br074)

Ansemven

Ven wordt omgeven door bos en

(NM)

bevat nogal wat organisch materiaal

gepland)
Ven maakt een

Verdroging lijkt hier niet het

dekzandrug. Fluctuerend

gestoorde indruk (lit 6)

probleem te zijn. In

Ven ligt langs een onverharde weg

(NM)

Zuur ven

bomen (2008).

Ven ligt evenals Ansemven

Verdroging lijkt hier

Begroeiing verwijderen

met bermsloot. Er is (was?) veel

op de flank van de

niet het probleem te

rondom ven; baggeren?

vertrapping door vee. Het ven is sterk

dekzandrug.

zijn. Deel van

aan het verlanden.

18

zuidelijk deel verdronken

overlaat.
Klein Glasven

2

Ven ligt op de flank van de
peil (pijpestrozone). Geen

9 (br073)

Baggeren en bekalking
inzijggebied (uitvoering

grondwaterinvloed
Zuur ven

2

18

aangrenzend bos is
verdronken (2008).
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Nummer

Naam

Toestand

Doelstelling

Ecohydrologische positie

Probleem

of kenmerken

Oplossingsrichting /

Lit.

maatregelen

11

Winkelsven

Winkelsven staat bekend als

Zwakgebufferd

Ven ligt aan of in het

Aanvoer van

Deelgebied De Logt (nr.

(br076-

(NM)

stroomdalven met zeer bijzondere

ven

stroomdal van de Beerze.

gebufferd water van

19) ligt ten westen van

vegetatie waaronder Moerassmele (in

drinkwaterbedrijf is als

Winkelsven. Als ook de

2008 weer waargenomen). Vrij recent

oplossing gekozen.

kleine enclave (nr. 18) is

zijn de nodige maatregelen genomen

Wellicht is

verworven, kan peil

voor herstel.

duurzamere oplossing

worden opgezet. Wellicht

mogelijk.

is toestand te realiseren

077)

2

waarbij peil in gebied nr 19
hoger staat t.o.v.
Winkelsven.
10 (br

Klokketoren-ven

Open water met smalle tot brede

Hoogveenven

Gelegen temidden van

Maakt geen

Ligt op waterscheiding.

078)

(landgoed

oeverzone en bomen dicht op het

(zuur)

landduinen; daarmee kans

verdroogde indruk. Er

Bos rondom op landduinen

Rosephoeve)

ven. Bekend als vindplaats van

op grondwaterinvloed.

is een peilbuis en

meer open maken.

Speerwaterjuffer, maar al bijna

18, 19

peilschaal.

verdwenen.

BL = Brabants Landschap; NM = Natuurmonumenten
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Overzichtskaart onderzochte maatregelen
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Bijlage 8
Modellering effecten omleiding bovenlopen Ter
Braakloop (RS199 en RS200) via RS194 naar de Reusel
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Figuur B8.1: In rood de verbinding tussen de RS199 en de RS194 waardoor er extra water door de
RS194 op de Reusel afwatert

Aanleiding
Eutrofiering van het Rietven als gevolg van de Ter Braakloop (RS199 en RS200).
Zoeken naar alternatieve afwatering van het landbouwwater RS199 en RS200
bovenstrooms van de snelweg via de RS194 door Moergestel naar de Reusel.
Vraagstelling
• Is de afvoercapaciteit van de RS-194 van de snelweg A58 tot en met de instroom in
de Reusel voldoende zodat het afwateringsgebied toegevoegd kan worden aan
deze watergang?
• Hoe groot dient het de te graven watergang van de RS199 tot aan de RS194 te zijn?
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Methodiek
Het betreft een hydraulisch vraagstuk waarbij de complexe geometrie van
overkluizingen, stuwen en duikers de afvoercapaciteit bepaalt. Een hydrodynamisch
numeriek model is daarvoor het meest geschikt. Keuze voor het pakket Sobek 2.12.001
is standaard bij Waterschap de Dommel.
Doelstelling model
Inzichtelijk brengen of de extra afvoer die a.g.v. het aantakken van de afvoer van de
RS199 en RS200 bovenstrooms van de rijksweg A58 kan worden afgevoerd met de
bestaande afmetingen van de RS194 zonder dat er wateroverlast ontstaat. Tevens
nagaan wat de veranderingen in waterstanden zijn met de extra afvoer.
Knellende objecten in waterloop RS194 zijn waarschijnlijk de duiker onder de snelweg
A58 (32 meter lang en een diameter van 800 mm) en de overkluizing in Moergestel
(ronde doorstroomopening, 132 meter lang en een diameter van 1000mm).
Beoordelingscriteria
• 140% landelijke afvoer (1 x per 10 jaar) met overstort bui 8 moet binnen de insteek
van de watergang blijven.
• 200% landelijk afvoer (1 x 100 jaar) zonder stedelijke afvoer mag niet leiden tot
inundaties in stedelijk gebied.
Aannames en vereenvoudigingen
Aannames voor de geometrie van de waterloop
• Onderhoud van de RS-194 is op orde.
• Wandruwheid van de waterloop Bos en Bijkerk 33.
• RS194 heeft geen significante invloed op de waterstanden in de Reusel. Deze
aanname is valide omdat het afwaterend gebied van RS194 vele malen kleiner is
dan van de Reusel. Veronderstelling is de dat de bijdrage aan afvoer in de Reusel
geen significante veranderingen aan de waterstanden in de Reusel veroorzaken.
• Dwarsprofielen gebaseerd op de het beheersregister datum april 2009.
• Duikers gebaseerd op beheersregister datum april 2009.
• Stuwen gebaseerd op beheersregister datum april 2009.
• Bruggen gebaseerd op beheersregister datum april 2009.
• Instroompunten gebaseerd op afwat.shp.
Benedenstroomse randvoorwaarde
• De omleiding valt binnen de ruilverkaveling de Hilver. De Reusel wordt hier
aangepast, waardoor waterstanden kunnen gaan veranderen.
• Enkele honderden meters stroomafwaarts van de afwatering van de RS194 in de
Reusel is een waterstand gemeten (bovenstrooms van de stuw door Peilschaal 345.
In figuur B8.2 is te zien dat de waterstanden tot bijna 10 meter + NAP zijn
waargenomen. Echter bij de ruilverkaveling Moergestel worden de waterstanden
van de Reusel in de toekomst lager.
• De waterstanden van de Reusel RS1 wordt als vaste randvoorwaarde aan het
model opgegeven.
• Aangenomen is een benedenstroomse waterstand van 9.60 m + NAP.
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Figuur B8.2: Grafiek met de waargenomen waterstanden in meters + NAP in de Reusel ter plaatse van
de instroom van de RS194

Uitgangspunten ontwerp overkluizingen
Bij waterschap de Dommel worden de volgende criteria gebruikt voor ontwerp van
overkluizingen en duikers.
• Voor het doorrekenen van duikers wordt onderscheid gemaakt tussen
overkluizingen (grote, lange duikers onder wegen/bebouwing/spoorbanen door, in
het algemeen langer dan 40 m en met grote diameter) en (kleinere) duikers.
• Kijk naar duikers in de buurt en de huidige situatie van de duiker (indien deze
vervangen wordt). Geen knijpconstructie aanleggen, maar indien nodig kan er een
stuwconstructie voor de duiker geplaatst worden. M.b.t. bestaande inundaties en
andere uitzonderingen overleggen met stroomgebied.
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Specifieke uitgangspunten voor het doorrekenen van overkluizingen:
• Rekenen met 5 - 10 cm grond in de duiker.
• Opstuwing maximaal 4 -5 cm.
• Rekenen met 140% afvoerpeil.
Specifieke uitgangspunten voor het doorrekenen van duikers:
• Rekenen met 5 - 10 cm grond in de duiker.
• Opstuwing mag 20 - 30 cm zijn (knijpconstructies, ook als er niet expliciet om
gevraagd wordt) zolang de drooglegging maar gehaald wordt.
• Drooglegging gelijk aan huidige situatie (= gebiedsafhankelijk).
• Rekenen met 140% afvoerpeil.
• Minimale ∅ = 300 mm.
Afwatering Landelijk gebied
Uitgegaan van de specifieke afvoer en afwateringsgebieden zoals gebruikt bij de
totstandkoming van de legger.
Afwatering Stedelijk gebied
• Kern Moergestel overstorten en regenwateruitlaten bij inventarisatie wateroverlast
stedelijke wateropgave 2007 geen knelpunten t.a.v. overstorten en overstromingen.
• Overstort Krijteborghstraat gaat in de toekomst dicht en dit wordt opgevangen door
dit rioolwater naar overstort het Brieltje te leiden en daar deels te bergen. Bij Bui 8 is
het totale volume van de debiet 175.8 m3, ongeveer 4% van de totale overstorten uit
de kern Moergestel. Overstortvolume Krijteborghstraat is 175,8 m3 met bui 8 19.8
mm. Aanname de overstortduur is gelijk aan de buiduur van 1 uur. De afvoer uit
overstort wordt daarmee ongeveer 50 liter/sec.
• Hemelwater van bedrijventerrein Sonman (+/- 13 ha) is hydrologisch neutraal
aangelegd (verbeterd gescheiden stelsel) en watert af op de RS194. Oppervlakte
Sonman is 13 ha, 0,2mm wordt afgepompt en heeft een retentie. Er wordt gerekend
met landelijke afvoernormen voor dit gebied. De specifieke afvoercoëfficiënt (
gemiddelde van de omgeving) is 0,67 liter/seconde/hectare. Dit betekent een
maatgevende afvoer van 0,67 x 13 = 8,71 liter/seconde.
Calibratie/validatie van het model.
Geen meetpunten, ervaringen in het stroomgebied.
Resultaten
• Voor zowel de 140% als de 200% afvoer is de afvoercapaciteit voldoende bij goed
onderhoud van de watergang. Bij de 200% afvoer zijn in het traject ten noorden van
de snelweg inundaties buiten bebouwd gebied te verwachten (zie figuur B8.5).
• Duiker culv_RS194-2143_12406 gaat in de nieuwe situatie opstuwen. Opmerkelijk is
dat deze duiker een diameter van 600 mm heeft, terwijl alle omliggende duikers
minimaal rond 800 mm zijn.
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Figuur B8.3: Lengteprofiel van de Rs-194 vanaf instroom RS197 tot de Reusel. In blauw de berekende
waterstanden bij een 140% afvoer de toekomstsituatie en in rood de referentiesituatie (Geel is het
dwarsprofiel met de onderkant de bodemhoogte en als bovenkant de insteekhoogte. De groene
objecten zijn duikers en stuwen.)
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Figuur B8.4: Lengteprofiel van de Rs194 vanaf instroom RS197 tot de Reusel (In blauw de berekende
waterstanden bij een 200% afvoer de toekomstsituatie en in rood de referentiesituatie.)

9T1955/R00004/501329/BW/DenB
6 december 2010

Bijlage 8
-6-

Scenariostudie en inrichtingsplan Kampina
Definitief rapport

Figuur B8.5: Potentieel overstromingsgebieden bij ontwerp (Donkerblauw 140% afvoer, lichtblauw
200% afvoer.)

Conclusies en aanbevelingen
• Voor een 140% afvoer voldoet de RS-194. De waterstanden worden tot 20 cm hoger
maar blijven binnen de insteek.
• Voor 200% afvoer zijn behoorlijke opstuwing en inundaties te verwachten. Er
overstroomt echter geen bebouwd gebied zoals te zien is in figuur B8.5. De
waterstand wordt maximaal 50 cm hoger ( ter plaatse van de snelweg).
• Aansluiten waterloop kan wel onder voorbehoud van de autonome ontwikkelingen
• Voorgesteld wordt om de RS199 vanaf de A58 tot aan het Rietven voorlopig te
handhaven en een stuw of bodemval te plaatsen direct benedenstrooms van het
omleidingstracé. In noodgevallen kan het resterende tracé van de Ter Braakloop
fungeren als bypass. Indien in de toekomst blijkt dat de omleiding naar behoren
functionneert, kan het oorspronkelijke tracé deels komen te vervallen.
• Aandachtspunt is het beheer en onderhoud van de overkluizing door Moergestel.
Vanwege het extra waterbezwaar moet de overkluizing vaker worden onderhouden
en opgeschoond.
• Aan te bevelen is om duiker RS19402143 vervangen door rond 800 mm i.p.v. rond
600 mm.
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•

Op termijn is een omleiding van de RS194 buiten de bebouwde kom van Moergestel
aan te bevelen (zie figuur B8.6). Hierdoor zijn geen overkluizingen meer nodig,
waardoor het onderhoud goedkoper en eenvoudiger wordt. Deze mogelijkheid is niet
berekend maar is hydrologisch mogelijk. Het verhang wordt iets minder omdat de
route naar de Reusel langer wordt, maar wordt gecompenseerd door minder duikers
en overkluizingen en met een iets groter dwarsprofiel.

Figuur B8.6: Suggestie voor een ander traject van de RS194 (in groen) buiten bebouwing Moergestel
om
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Bijlage 9
Mogelijke omleidingstracés ES22 en ES23 naar de
Reusel
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Aanleiding
Watergangen ES22 en ES 23 wateren landbouwwater af op het Kolkven (figuur B9.1).
Dit is gezien de waterkwaliteit ongewenst. Daarom is er op basis van het hoogtebestand
(AHN) en een eerste veldbezoek een voorstel gedaan voor een nieuw tracé (figuur
B9.2). Vervolgens heeft een tweede veldbezoek plaatsgevonden om na te gaan of het
voorgestelde tracé realistisch is en of er geen betere alternatieven zijn.

Figuur B9.1: Huidige afwatering van de ES22 en ES23 naar het Kolkven
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Figuur B9.2: Voorstel met in rood stippellijn de nieuwe afwatering

Bevindingen voorgestelde tracé
• Het tracé van de ES23 is het veld nagelopen (zie figuur B9.3). De stromingsrichting
langs het bestaande deel langs de weg is goed om te keren. In het zuiden moet er
een watergang gegraven worden door een akker. Vanwege de doorsnijding van het
perceel en de insnijding zou het gewenst zijn om deze watergang te overkluizen.
Een dergelijke overkluizing is echter lastig omdat het land nog bewerkt moet
worden. Bovendien heeft het tracé erg weinig verhang en is daarmee erg gevoelig
voor goed onderhoud. Omdat de omleiding langs vele eigenaren ligt is dit geen
realistische route.
• Het tracé van de ES22 is wel realistisch, mogelijk past de waterloop aan de andere
kant van de weg (westkant) waardoor een lange overkluizing overbodig wordt (zie
figuur B9.4).
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Figuur B9.3: Bevindingen ES23

Figuur B94: Bevindingen ES22
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Alternatief tracé
In het veld is echter een ander alternatief naar voren gekomen. Met dit alternatief
wateren zowel de ES22 als de ES23 af via een bestaande sloot (zie figuur B9.5) Deze
sloot is niet in eigendom van het waterschap en loopt deels door een particulier perceel.
Voor deze oplossing dient de betreffende eigenaar te worden benaderd voor het
opwaarderen van de sloot.

Figuur B9.5: Alternatief voorstel
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Bijlage 10
Kaartbijlage resultaten voorkeursalternatief
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Proces: Ontwikkelen watersystemen

Aan
: Eric Schellekens
Van
: Henk Tamerus
Datum
: 23 september 2009
Betreft
: Resultaten monitoring Braakloop en Rietven
Kopie aan: Marjolein van Buuren, Frank Gerritsen, Ron Schippers
Door de natte natuurparel de Kampina loopt de Braakloop, de RS199. Van de Braakloop
wordt gezegd dat de loop voedselrijk is en een eutrofierende werking heeft op het Rietven
waar de Braakloop doorheen stroomt. Deze uitspraak is niet onderbouwd op basis van
metingen.
Om duidelijkheid te krijgen over de waterkwaliteit van de Braakloop wordt hier een jaar lang
gemonitoord. Er wordt ook gemeten in het Rietven zelf, hieruit blijkt de voedselrijkdom van
het Rietven en kunnen beide wateren met elkaar vergeleken worden. In tabel 1 staan
gegevens van de meetpunten en in bijlage 1 zijn de meetpunten grafisch weergegeven. In
tabel 2 zijn de parameters weergegeven.
Het doel van de monitoring is om te bepalen hoe voedselrijk de Braakloop en het Rietven
zijn. Beide meetpunten zijn een jaar lang maandelijks bemonsterd.
Tabel 1. Meetpunten Braakloop en Rietven
MEPID
HP
SP
243529 RIETVEN RIETVEN MOERGESTEL (MEETPUNT MIDDEN VAN VEN)
243530 RS 199
BRAAKLOOP MOERGESTELSE W EG OISTERWIJK

Tabel 2. te onderzoeken parameters
Pakket
Pakketcode
ilowpunten
Veld
2
9
Nutriënten
3
54
Bicarbonaat
4

WATERTYPE
VEN
STR

X

Y
140725
140268

397114
396613

parameters
pH, EGV, temperatuur, zuurstof
Stikstof, fosfaat, chloride, sulfaat
HCO3

De Oisterwijkse vennen bestaan al sinds de laatste ijstijd. Door de droogte en wind zijn de
vennen uitgesleten. De Braakloop is in de loop van de tijd ook ontstaan om het water af te
voeren. Waarschijnlijk is in de jaren vijftig de Braakloop verlengt om landbouwgronden te
ontwateren.
Toetsingskader
Het Rietven en de Braakloop worden gemonitoord, om de metingen te toetsen aan de
resultaten zijn er normen nodig. In overleg met de ecologen zijn de volgende normen
beschikbaar. In tabel 3 staan de normen voor het Rietven, in tabel 4 de normen voor de
Braakloop. De resultaten van de Braakloop kunnen ook met de normen van het Rietven
worden vergeleken.
Tabel 3. Normen Rietven
Abiotische variabele
Eenheid
range
Zuurgraad
6.5 - 7.5
Alkaliniteit
meq/l
0.5 - 2.0
o-PO4-P
mg/l
<0.017 / <0.034
NO3-N
mg/l
<0.35
Sulfaat
mgl
10-30
Bron: Gemeenschap van diepe, zwak gebufferde zandbodemvennen/beekdalvennen (3b/3c). Natuurlijke
levensgemeenschappen van de Nederlandse binnenwateren, deel 13 vennen. LNV/Alterra, 2000.
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Tabel 4. Normen Braakloop R3

Resultaten
In tabel 5 staan overzichten van de nutriënten en in tabel 6 staan overzichten van de macroionen. In rood is aangegeven indien de waarde niet voldoet aan de norm, groen voldoet wel
en voor de grijze waarden zijn geen normen beschikbaar.
Tabel 5. Meetwaarden nutriënten

Tabel 6. Meetwaarden macroionen.

* De ondergrens voor sulfaat is 10 mg/l. Minder sulfaat in het systeem is niet erg, dus de gehalten zijn
beoordeeld als goed.
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Resultaten Rietven
Het Rietven voldoet officieel niet aan de norm voor het sulfaat gehalte. Het sulfaatgehalte is
een paar mg/l te laag. Door te weinig sulfaat in het systeem zal dit niet minder goed
functioneren. De waterkwaliteit van het Rietven is goed.
Resultaten Braakloop
Uit de tabellen blijkt al dat de Braakloop in de zomer geen of te weinig water bevat om een
monster te kunnen nemen. In de zomermaanden is de beïnvloeding van de Braakloop op
het Rietven minimaal. Op 25 september kon je door de Braakloop naar het Rietven toelopen.
De Braakloop voldoet niet aan de norm voor het totaal stikstof, totaal fosfaat en
zuurstofgehalte.
Het afgelopen jaar is extreem droog geweest. Het kan zijn dat in gemiddelde of natte jaren
er meer afvoer is van de Braakloop naar het Rietven.
Verschil op basis van concentraties
Stikstof
In de Braakloop liggen de concentraties totaal stikstof een factor 1 - 10 hoger dan in het
Rietven. In de zomer is er geen beïnvloeding door de Braakloop omdat er geen water
aanwezig is. In de winter is deze beïnvloeding er wel, maar de concentratie totaal stikstof in
de zomer en winter in het Rietven zijn vergelijkbaar.
Het ammoniumgehalte in de Braakloop is incidenteel hoog, 5 mg/l. Ook zit er relatief veel
nitriet in het water dat duidt op een slechte zuurstofhuishouding.
Fosfaat
Voor fosfaat geldt hetzelfde als voor stikstof. De concentraties in het Rietven zijn een factor
1 – 10 hoger. In de zomer is er geen beïnvloeding door de Braakloop omdat er geen water
aanwezig is. In de winter is deze beïnvloeding er wel, maar de concentratie totaal fosfaat in
de zomer en winter in het Rietven zijn vergelijkbaar.
Chloride
Het chloridegehalte in de Braakloop is 1 – 2 keer hoger dan in het Rietven. Er is geen
nadelige invloed van de Braakloop op het Rietven.
Geleidbaarheid
Het geleidbaarheid laat duidelijk het verschil zien tussen een ven en een waterloop. In het
Rietven is de geleidbaarheid laag, 210 µS/cm. In de Braakloop is deze hoger, 400 µS/cm.
Beide waarden zijn normaal voor relatief onbelaste watersystemen.
Hardheid
De hardheid is voor beide wateren zacht. Het Rietven heeft 0.6 – 0.8 meq/l en de Braakloop
0.69 - meq/l bicarbonaat.
Landgebruik
De laatste 2 km van de Braakloop stroomt door natte natuurparel de Kampina, dit is
natuurgebied. De bovenste 3 km van de Braakloop is in agrarisch gebruik als grasland/maïs,
zie bijlage 2. Er lozen geen RWZI of overstorten op de Braakloop. De belasting van stikstof
komt door natte en droge depositie van stikstof en door het landgebruik, zowel natuur als
landbouw. De belasting van fosfaat komt door de landbouw.
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Conclusies en aanbevelingen
De nutriënten stikstof en fosfaat in het Rietven voldoen aan de waterkwaliteitsnormen voor
vennen. Ook gezien de overige parameters heeft het Rietven een goede waterkwaliteit.
In de Braakloop overschrijden de nutriënten stikstof en fosfaat de normen conform de KRW.
Het zuurstofgehalte in de Braakloop is slecht. Ook is er incidenteel teveel ammonium en
nitriet aanwezig. Dit houdt verband met de slechte zuurstofhuishouding.
In de zomermaanden is er geen of minimale beïnvloeding van het Rietven door de
Braakloop. In de wintermaanden is deze beïnvloeding er wel. Er zijn geen debieten
gemeten, maar aangezien er monsters zijn genomen, is de Braakloop watervoerend. Het
jaar 2009 is wel erg droog geweest. In nattere jaren kan er in de zomermaanden misschien
wel afvoer zijn naar het Rietven, maar dit is niet bekend.
Theoretisch geredeneerd vindt er belasting plaats van het Rietven door de Braakloop. De
gehalten stikstof en fosfaat in de Braakloop zijn tot 10 keer hoger dan in het Rietven. Stikstof
kan in het Rietven worden omgezet in stikstofgas en hierdoor verdwijnt stikstof uit het water.
Fosfaat kan niet worden omgezet in een gas en zal in het systeem blijven en worden
opgenomen door planten en vastgelegd in de waterbodem.
Op basis van de analyseresultaten komt de beïnvloeding van het Rietven door de Braakloop
niet duidelijk terug. De gemiddelde gehalten in de zomer en winter in het Rietven zijn gelijk,
de logische uitzondering is natuurlijk de temperatuur.
Het grondgebruik rondom de Braakloop is natuur, gras en maïs, verder ligt er ook een
sportveld. Er zijn geen lozingen zoals een RWZI of overstorten. Er staan veel bomen in het
gebied, er is zeker een belasting met blad.
Sinds de jaren vijftig heeft de extra belasting van het Rietven door de Braakloop niet geleid
tot overschrijding van de normen. De natuurwaarden in het Ven kunnen hoger zijn. Op basis
van deze analyse komt niet duidelijk naar voren dat dit ligt aan de waterkwaliteit. De pH ligt
rond de 7 en het ven is niet verzuurd. De buffercapaciteit is goed. Ondanks de hoge
winterwaarden in de Braakloop voor fosfaat is er geen verhoging terug te vinden in de
winterwaarden in het Rietven.
Er kan nog gekeken worden naar het beheer en onderhoud van het ven. Het is een bosrijke
omgeving en de belasting met bladeren zal groot zijn. Misschien dat het opschonen voor
een ecologische verbetering van het ven kan zorgen.
Aanbevelingen
Er kan een nader onderzoek gedaan worden naar de toestand van het watersysteem van
het Rietven en dan met name de waterbodem. Hoeveel en van welke kwaliteit ligt er in het
ven. Ook zou nader onderzoek gedaan kunnen worden naar de redenen van de
verminderde ecologische kwaliteit van het ven.
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Bijlage 1. Ligging meetpunten
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Bijlage 2. Landgebruik en overstorten

MEMO

Proces: Ontwikkelen watersystemen

Aan
Van
Datum
Betreft

: Eric Schellekens
: Judith Coenen
: 17 mei 2011
: Rapportage resultaten waterkwaliteitsanalyse Achterste
Kolkven en aanvoerende watergangen ES119 en ES118 (voorheen ES22 en

ES23)
Deelgebied: ‘t Stokske
Van februari tot en met mei heeft een waterkwaliteitsbemonstering van 3 meetpunten
plaatsgevonden, als onderdeel van het project NNP Kampina. De bemonstering is onderdeel
van een AdHoc opdracht waarbij de mogelijke eutrofiërende werking van twee secundaire
waterlopen op het Achterste kolkven word geanalyseerd. Deze AdHoc opdracht is een
vervolg op eenzelfde opdracht die van november 2010 tot en met januari 2011 liep. Toen
werden onvoldoende resultaten behaald om een goed antwoord te geven op de doelvraag
van het onderzoek.

Meetpunten
De volgende figuur geeft de locatie van de meetpunten weer.
Figuur 1: locatie meetpunt 270077 (ES119), 270079 (ES118) en 245831 (Achterste Kolkven)
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Resultaten
De volgende tabel weergeeft een samenvatting van de bemonsteringsdata.
Tabel 1: gemiddelden analyseresultaten meetpunten Achterste kolkven en secundaire waterlopen.
EGVveld
µg/l

Cl
Mg/l

Meetpunt
245831
2010:
november
2011:
februari
2011:
maart
2011:
April
2011:
Mei
270077
2010:
november
2010:
December
2011:
Februari
2011:
maart
2011:
April
2011:
Mei
270079
2010:
December
2011:
Februari
2011:
Maart

1

HCO3
mg/l

NH4
mgN/l

N-totaal
mgN/l

O2
mg/l

O2verzadiging
%

pHveld

Temperatuur
water °C

TPO4
mgP/l

33,00

382,00

110,00

1,40

4,30

5,22

41,00

7,10

5,20

0,51

33,00

414,00

92,00

0,98

6,30

7,19

59,00

7,20

6,90

0,31

37,00

414,00

93,00

0,04

5,60

15,09

122,00

7,90

6,30

0,40

37

434

100

0,04

2,13

11,099

104

7,9

12,6

0,17

39

457

120

0,043

2,35

8,751

87

7,7

15,4

0,34

56,00

573,00

59,00

0,15

18,50

6,61

53,00

6,30

6,00

0,12

47,00

557,00

57,00

0,17

19,40

8,21

59,00

6,30

1,90

0,08

44,00

471,00

51,00

0,17

16,90

5,10

41,00

6,20

6,10

0,18

59,00

572,00

59,00

0,20

19,70

8,87

71,00

6,20

5,90

0,10

59

535

70

0,15

12

8,182

73

6,4

10,4

0,1

59

461

120

0,04

5,65

2,734

24

6,9

9,7

0,88

64,00

406,00

74,00

0,40

3,10

3,47

25,00

6,60

2,00

0,41

64,00

445,00

70,00

0,19

6,50

5,61

45,00

6,50

6,00

0,34

89,00

642,00

110,00

0,22

5,90

6,05

50,00

6,70

7,20

0,32

1: gemeten concentratie NH4 wordt is omgerekend en vervolgens getoetst aan de MAC waarde die 0,61.

De normen in onderstaande tabel zijn gebruikt om de meetwaarden te toetsen.
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Tabel 2: toetsingsnormen ven
Cl
Mg/l
Achterste Kolkven
(M12)

≤ 40

O2-verzadiging
%
60 -120

pH-veld

4,0 - 7,5

Temperatuur
water °C

≤ 27

N-totaal
mgN/l
≤ 0,8 – 2,0

TPO4
mgP/l
≤ 0,04 – 0,1

Analyse meetgegevens
Achterste kolkven, meetpunt 245831
Het AK kon niet bemonsterd worden in december omdat deze bevroren was.
Fysische chemische parameters
De concentratie chloride en watertemperatuur waren goed. De zuurstof verzadiging was te
laag gedurende november en februari, en de pH was te hoog ten tijde van alle
bemonsteringen.
Nutriënten
De totale concentratie stikstof en fosfaat waren te hoog ten tijde van de vijf bemonsteringen.
Wel was de stikstof concentratie 2 keer lager in april en mei (in vergelijking met voorgaande
maanden). De concentratie ammonium was te hoog in november 2010 en februari 2011.
Secundaire waterloop ES119, Meetpunt 270077
Fysische chemische parameters
Watertemperatuur en pH zijn goed. De concentratie chloride is hoog gedurende ieder
bemonsterde maand en de zuurstof verzadiging was te laag gedurende de eerste drie
bemonsteringsmaanden en in mei.
Nutriënten
In waterloop 270077 is het stikstofgehalte 4 keer zo hoog als in het AK (behalve in mei), in
de wintermaanden vindt hier een negatieve beïnvloeding plaats. De gehalten liggen boven
de norm die gehaald moet worden.
In waterloop 270077 is het fosfaatgehalte 2 keer zo laag als in het AK (behalve in mei), in de
wintermaanden vindt hier een positieve beïnvloeding plaats. De gehalten liggen boven de
norm die gehaald moet worden. In mei was de concentratie fosfaat ruim 2 keer zo hoog als
in het AK. Dit veroorzaakt een negatieve beïnvloeding.
Secundaire waterloop ES118, Meetpunt 270079
Deze watergang stond droog in april en mei.
Fysische chemische parameters
pH en watertemperatuur zijn goed. De zuurstof verzadiging was laag gedurende ieder
bemonsterde maand een de concentratie chloride hoog.
Nutriënten
In waterloop 270079 is het stikstofgehalte vergelijkbaar als in het AK, in de wintermaanden
vindt hier er geen beïnvloeding plaats. De gehalten liggen boven de norm die gehaald moet
worden.
In waterloop 270079 is het fosfaatgehalte iets lager als in het AK, in de wintermaanden vindt
hier een positieve beïnvloeding plaats. De gehalten liggen boven de norm die gehaald moet
worden.
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De debieten zijn niet gemeten, maar op basis van de concentraties vindt er
een negatieve beïnvloeding plaats. De grootte van de beïnvloeding is hiermee niet
inzichtelijk.
Op 6 april 2011 is een veldbezoek gebracht aan de locaties en in de zijsloten stond niet veel
water meer. Het is de verwachting dat de zijsloten in de zomer droog staan en het AK niet
beïnvloeden.
In 2009 is het AK bemonsterd in mei en augustus. Het totaal stikstof gehalte bedroeg 2.6
mg/l en 2.9 mg/l de norm bedraagt 0.8 – 2 mg/l. Hier wordt bijna aan voldaan.
Het totaal fosfaatgehalte bedroeg 0.35 mg/l de norm bedraagt 0.04 – 0.1 mg/l. De norm voor
fosfaat wordt ruim overschreden.

Conclusies
De zijsloten ES119 en ES118 beïnvloeden het AK in de wintermaanden negatief, de
gehalten zijn of hoger, vergelijkbaar of iets lager als in het AK, maar ze liggen boven de
normen die gehaald moeten worden. De verwachting is dat in de zomermaanden de
beïnvloeding er niet is omdat de zijsloten dan droog vallen. De sloot ES119 met meetpunt
270077 was nog niet droog gevallen in de maand mei, maar de verwachting is dat dit wel zal
gebeuren. Het AK voldoet dan niet aan de normen, met name het fosfaatgehalte wordt ruim
overschreden.
Fosfaat is een stof die bindt aan zwevend stof en vanuit de sloten kan bezinken in het AK.
Hierdoor vindt accumulatie plaats van P in de bodem. Ook de processen in het AK zorgen
voor een oplading van de waterbodem. Welk proces dominant is niet onderzocht.
Baggeren is een maatregel die eens per 5 – 10 jaar voor vennen uitgevoerd moet worden.
Hiermee worden veel nutriënten verwijderd en dit is goed voor de ecologie. Door het
omleiden van de waterlopen zal de oplading van het AK langzamer gaan, hoeveel dit scheelt
in het beheer en onderhoud is niet aan te geven. Dit is afhankelijk van debiet en
concentraties zwevende stof en de processen in het AK zelf.
Het is momenteel niet duidelijk welk proces dominant is en zorgt voor een te hoge
concentratie nutriënten. Wel is duidelijk dat er negatieve beïnvloeding gedurende de winter
plaatsvindt door zijsloot ES119 met meetpunt 270077.

4
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Proces: Ontwikkelen Watersystemen
Aan
: Eric Schellekens en Nico t. Heggeler
Van
: Judith Coenen
Datum
: 6 februari 2012
Betreft
: Immissietoets afkoppelen van ES119 naar de Reusel (KRW R5)
Kopie aan:

Aanleiding
Voorgaand onderzoek naar de mogelijke effecten van twee secundaire watergangen ES119
en ES118 op het Achterste Kolkven heeft laten zien dat waterloop ES119 (met meetpunt
270077) de waterkwaliteit in het ven negatief beïnvloedt. Deze watergang stroomt door
agrarisch gebied voordat het bij het ven uitkomt. Over een periode van 6 maanden werd in
deze watergang de waterkwaliteit bemonsterd en hieruit volgend bleek dat de
stikstofconcentratie in de wintermaanden 4x zo hoog was als concentraties in het ven.
Fosfaat concentraties daar in tegen waren lager, behalve gedurende de maand mei.
Besloten is om maatregelen te nemen bij de watergang ES 119 om de kwaliteit van het
Achterste kolkven als onderdeel van de NNP en Natura2000-gebied te verbeteren. Het plan
is om deze waterloop af te koppelen en via een nieuwe afvoerwatergang af te voeren naar
de Reusel. Voor de Reusel geldt een doelstelling vanuit de KRW (kader richtlijn water) voor
de waterkwaliteit. Het effect van de nieuwe lozing op de Reusel dient in dat perspectief
getoetst worden.
KRW
De Reusel is een R5 KRW waterlichaam dat in de toekomst moet voldoen aan de
verplichtingen naar Brussel. Normen voor stoffen moeten gehaald worden, waaronder ook
de fysisch chemische stoffen stikstof en fosfaat. Om in de toekomst aan de KRW normen te
voldoen worden bovenstrooms het projectgebied waterkwaliteitsverbeterende maatregelen
getroffen. Dit bijvoorbeeld in de Belevensche loop bovenstrooms.
Het Achterste Kolkven is geen KRW lichaam, maar wel een aangewezen prioritair ven in het
kader van de NNP en Natura2000 doelen waar in de komende jaren maatregelen zullen
plaatsvinden voor het herstel van het ecologische systeem. Prioritaire vennen zijn onderdeel
van het provinciale beleid.

Vraagstelling
De vraag is wat is het effect van afkoppeling van de ES119 op de waterkwaliteit van de
Reusel. De Reusel, een hoofdwatergang met R5 type, moet voldoen aan de KRW normen
voor R5 beken. De analyse vindt plaats door middel van een eenvoudige immissietoets.
Meetpunten:
Om de relatie tussen het Achterste kolkven, watergang ES 119 en de Reusel te kunnen
beoordelen zijn de monitoringsresultaten samen in één tabel gezet. Tabel 1 laat de
concentraties bij ieder meetpunt zien, gemeten in dezelfde maand en hetzelfde jaar.
Meetpunten zijn als volgt:
 240015: Reusel, Hoofdwaterloop, R5. meetpunt benedenstrooms lozingspunt van
ES119.
 245831: meetpunt Achterste Kolkven.
 270077: tijdelijk meetpunt in ES119, zijwatergang, huidige situatie lozing op het
Achterste Kolkven.
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Resultaten:
Tabel 1 weergeeft de resultaten. Tabel 2 laat de KRW toets van de Reusel zien van 2007 tot
en met 2011.
Tabel 1 laat zien dat de concentraties stikstof, van november tot mei, in watergang
ES119 ruim 4x zo hoog zijn als in de Reusel, benedenstrooms. In mei daalde de
concentratie in watergang ES119. Concentraties totaal fosfaat zijn vergelijkbaar of zelfs
lager in watergang ES 119.
Bijlage 1 laat zien dat de Reusel matig scoort voor de KRW normen totaal fosfaat en goed
voor totaal stikstof. Deze KRW concentraties zijn zomergemiddelden.
Tabel 1: gemiddelde monstername meetpunten.
Cl
Jaar/maand/meetpunt Mg/l

EGV-veld
µg/l

NH4
mgN/l

N-totaal O2-verzadiging
mgN/l
%

pHveld

temperatuur
water °C

TPO4
mgP/l

2010
November

42,00

457,67

0,54

8,45

59,33

6,97

7,07

0,29

240015

37,00

418,00

0,07

2,54

84,00

7,50

10,00

0,25

245831

33,00

382,00

1,40

4,30

41,00

7,10

5,20

0,51

56,00

573,00

0,15

18,50

53,00

6,30

6,00

0,12

240015

85,00

538,00

0,87

4,60

78,00

7,10

2,60

0,24

270077

47,00

557,00

0,17

19,40

59,00

6,30

1,90

0,08

240015

34,00

364,00

0,25

4,30

83,00

7,20

7,10

0,17

245831

57,00

414,00

0,98

6,30

59,00

7,20

6,90

0,31

270077

66,00

471,00

0,17

16,90

41,00

6,20

6,10

0,18

240015

34,00

381,00

0,24

3,70

85,00

7,30

10,10

0,40

245831

37,00

414,00

0,04

5,60

122,00

7,90

6,30

0,40

270077

59,00

572,00

0,20

19,70

71,00

6,20

5,90

0,10

240015

39,00

456,00

0,14

2,79

79,00

7,50

15,90

0,10

245831

37,00

434,00

0,04

2,13

104,00

7,90

12,60

0,17

270077

59,00

535,00

0,15

12,00

73,00

6,40

10,40

0,10

240015

41,00

454,00

0,15

2,35

79,50

7,40

13,75

0,12

245831

39,00

457,00

0,04

2,35

87,00

7,70

15,40

0,34

270077

59,00

461,00

0,04

5,65

24,00

6,90

9,70

0,88

270077
December

1

2011
Februari

Maart

April

Mei

1

Het ven was bevroren en kon niet bemonsterd worden

Om te kunnen beoordelen of aangevoerde vrachten na afkoppeling van watergang
ES119 effect hebben op de waterkwaliteit van de Reusel, is per bemonsterde maand een
immisietoets bestaande en nieuwe lozingen uitgevoerd. Het debiet voor watergang ES119
is bepaald op gemiddeld 0,008 m3/s; het debiet op de Reusel 3,7 m3/s.
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Uit deze toets kan het effect op de haalbaarheid van de KRW normen benedenstrooms in de
Reusel, na afkoppeling, beoordeeld worden. Dit is gedaan door de afkoppeling als een
nieuwe lozing te beschouwen. Bijlage 2 geeft als voorbeeld de toetsing voor november 2010
weer.
De immisietoets in deze maand laat zien dat afkoppeling niet resulteert in een toename van
10% MTR norm. De waterkwaliteit in de Reusel zal niet negatief beïnvloed worden na
lozing/afkoppeling en aanvullende maatregelen in watergang ES119 zijn ook niet
noodzakelijk. Deze toets is voor zowel totaal stikstof als totaal fosfaat uitgevoerd voor alle
maanden uit tabel 1. Het resultaat was voor alle maanden hetzelfde.

Samengevat
Er is in een korte periode data verzameld, waarbij alleen is gekeken naar de kwaliteit van het
oppervlaktewater. De conclusie die hier gegeven wordt is een inschatting.
Waterschap De Dommel heeft een KRW meetpunt in de Reusel, benedenstrooms de locatie
waar afkoppeling zal gaan plaats vinden. De KRW gaat uit van zomergemiddelden voor
nutriënten. Dit betekent dat er een gemiddelde wordt genomen van de zomermaanden
(vanaf april) en dit gemiddelde wordt getoetst aan de KRW.
Secundaire watergang ES119 voert vooral water aan in de winter, en in de zomer minder tot
niets. Om te beoordelen wat het effect op de Reusel zal zijn na afkoppeling zijn vrachten
totaal stikstof en totaal fosfaat doorberekend. Deze vrachten zijn vervolgens getoetst tegen
de vrachten aanwezig in de Reusel, en de haalbaarheid van de KRW normen na
afkoppeling.
Uit de resultaten blijkt dat afkoppeling niet leidt tot aantoonbare verslechtering van de
waterkwaliteit van de Reusel. Extra maatregelen ook niet noodzakelijk zijn. (Extra
maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit voorzuivering, dat voor het afkoppelings
(lozings)punt geplaatst zou moeten worden.)
Bovenstaande is berekend met een dataset van 6 maanden. Deze maanden waren vooral
wintermaanden, terwijl de KRW voor nutriënten uitgaat van zomergemiddelden. De
verwachting is dat de waterkwaliteit van de Reusel gedurende de zomerperiode als gevolg
van de afkoppeling van de ES119 niet (veel) zal veranderen. De aanvoer van de waterloop
ES119 is in deze periode zeer beperkt tot afwezig (droogval).
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BIJLAGE 1:

KRW resultaten Reusel 2006 tot en met 2010

Locatie

KRW

Toets

KRW
FysChem

KRW
FysChem

KRW
FysChem

KRW
FysChem

KRW
FysChem

KRW
FysChem

KRW prio

KRW prio

KRW prio

KRW
prio

KRW
overig

KRW
overig

nummer

Type

Jaar

Zuurstof
[%]
{ZGM}

Temperatuur
['C] {P98}

pH [-]
{ZGM via
H+}

Totaal-P
(mgP/l)
[ZGM]

Totaal-N
(mgN/l)
[ZGMKRWsom]

Chloride
(mg/l)
[ZGM]

Cd-opg
[ug/l]
{JGM}

Cd-opg
[ug/l]
{MAC}

Ni-opg
[ug/l]
{JGM}

Pb-opg
[ug/l]
{JGM}

NH4
[mgN/l]
{JGM
cor
pH/T}

NH4
[mgN/l]
{MAC
cor
pH/T}

240105

R5

2006

75,5

24,5

7,29

0,193

4,27

42

0,05

0,05

7,8

0,75

0,3304

1,6414

240105

R5

2007

81,5

21,1

7,29

0,233

4,11

36

0,06

0,14

10,4

0,75

0,3560

1,9601

240105

R5

2008

78,5

22,3

7,19

0,206

3,82

36

0,09

0,22

12,2

0,75

0,2581

1,1404

240105

R5

2009

70,3

21,3

7,39

0,178

3,38

44

0,05

0,05

11,4

0,75

0,7573

3,2151

240105

R5

2010

73,2

21,4

7,32

0,205

4,70

43

0,06

0,13

14,1

0,18

0,8787

3,4999

241113

R5

2006

81,7

22,7

7,22

0,160

5,71

43

0,05

0,05

5,4

0,75

1,0979

4,1272

241113

R5

2007

83,3

16,4

7,18

0,190

5,72

35

0,09

0,29

16,0

0,75

0,3696

0,4053

241113

R5

2008

88,0

17,7

7,27

0,192

4,35

36

0,09

0,23

15,0

0,75

0,5802

1,1481

241113

R5

2009

67,4

21,2

7,37

0,232

3,86

42

0,07

0,14

12,9

0,75

1,2805

2,2506

241113

R5

2010

67,5

17,8

7,31

0,265

4,11

42

0,09

0,21

15,2

0,17

1,1307

2,4939
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BIJLAGE 2: IMMISSIETOETS NOVEMBER TOTAAL FOSFAAT EN TOTAAL STIKSTOF
Figuur 1: voorbeeld immissietoets November 2010, voor totaal fosfaat

Figuur 2: voorbeeld immissietoets November 2010, voor totaal stikstof>

Bijlage 3
Watersysteemanalyse – ontwerpeisen
Deelgebied Braakloop
Deelgebied ‘t Stokske
Deelgebied De Logt
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4 mei 2012
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Proces: OW

Proces: : Ontwikkelen Watersysteem
Aan
: Projectgroep Beerze Kampina
Van
: Jeroen Tempelaars
Datum
: 3 februari 2012
Betreft
: ontwerpeisen omleiding waterloop 's Stokske
Kopie aan:
DEELGEBIED ‘t STOKSKE
Vraagstelling
Het is de bedoeling het water dat via waterloop ES119 (voorheen ES22) in het Achterste
kolkven komt om te leiden naar de RS-182 en uiteindelijke naar de Reusel. In deze memo
worden de ontwerpeisen onderbouwd.

Figuur 1 Overzicht van de maatregelen ’t Stokske. De groene lijnen zijn de watergangen
ES119 en ES118. De rode lijnen zijn bestaande duikers en overkluizingen; de blauwe lijn is
de nieuwe watergang; de roze lijn is de nieuwe overkluizing (max 76m lang ter hoogte van
woonerf en boomkwekerij)
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Figuur 2 Lokatie meest
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Afmetingen overkluizing.
Lengte 76 meter, diameter= 400 mm. De diameter is berekend met het DIWA spreadsheet.
Hierbij uitgegaan van een lengte van 76 meter en een afvoer van 40 liter/seconde.

Slootafmetingen
De sloot heeft een diepte van 80 cm en een bodembreedte van 50 cm. De taluds worden 1:
1,5.
Duiker vervangen
Duiker met Identificatie
1007-245-DKR-4 heeft een diameter rond 300 en moet
vervangen worden door en rond 400 mm.
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Oostelvoortjes bodemdieptes en dwarsprofielen
# dwarsprofielen pdf #
Bijlage 3 1007-245oostelvoortjes_bovenaanzicht huidige situatie
bijlage 3 Stokske_dwpr_en_grens
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: projectgroep Natte Natuur Parel Kampina
: J Tempelaars
: 02-03-2012
: Compenserende maatregelen voor vernatting de Logt
DEELGEBIED DE LOGT

Aanleiding en vraagstelling
Voor NNP Kampina worden er vernattingsplannen in de Logt gemaakt. Het perceel de Zeper
(zie figuur 1) komt mogelijk niet in eigendom. De bestaande landbouwfunctie (grasland) moet
in stand gehouden kunnen worden. Omdat het drainage niveau van de Logt ondieper wordt
zal dit gebied niet meer onder vrij verval naar gemaal Heibloemdijk kunnen afwateren. Er
dient een pomp te komen. De vraag is hoe groot de pompcapaciteit en opvoerhoogte moet
zijn. Tevens is het voornemen om de afwaterende sloot (groen traject in figuur 2) te
verondiepen omdat deze geen functie meer heeft en omdat onderhoud dan eenvoudig wordt.
De vraag is hoe groot deze watergang moet worden.
Om negatieve uitstraling naar de bewoning te voorkomen worden er in het zuidwesten van
de Logt enkel sloten (deels nieuw) aangelegd (figuur 1). De vraag is wat de afmetingen van
deze sloten moeten zijn.

Figuur 1 De verandering van de gemiddeld hoogste grondwaterstanden met in rode arceren
de effecten van de compenserende maatregelen
Afwatering perceel Zeper
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Het perceel Zeper heeft een oppervlak van ongeveer 4,8 hectaren. Omdat dit perceel nat is
en in de toekomst de omgeving vernat wordt zal is een realistische inschatting van de
specifieke afvoerfactor is 1,33 liter per seconde per hectare. De maatgevende afvoer is dus
6,38 liter per seconde. De maatgevende afvoer is de afvoer die gemiddeld 1 a 2 x per jaar
wordt overschreden. De afvoer die 1 x 10 jaar wordt overschreden is 1,4 maal hoger ( cultuur
technisch vademecum) is dus 8,94 liter per seconde. Dit is gelijk aan een pompcapaciteit van
32,18 m3/uur. De lokatie van de pomp is de zuidoosthoek van het perceel omdat daar nu de
natuurlijke afwatering ook is. Het inslagpeil wordt gebaseerd op de huidige bodemdiepte van
de waterloop op dat perceel. Het is niet de bedoeling te waterhuishouding hier te
optimaliseren maar alleen compenseren van de vernatting als gevolg van de
vernattingsmaatregelen in de Logt. De opvoerhoogte dient zoveel te zien dat het water tot op
het niveau van het maaiveld (9,1 m +NAP )
De huidige afwaterende watergang is gedeeltelijk geen legger watergang. De watergang
heeft een diepte van ongeveer 1,2 meter en een bovenbreedte van 4 meter. ( op basis van
waarnemingen veldbezoek op 13 mei 2011). Het perceel de Zeper is bijna het laagste
gedeelte en de ontwatering van de Logt moet zo ingesteld worden dat het verpompte water
nog wel weg kan stromen of geborgen kan worden in het gebied. (figuur 4). De
afvoercapaciteit van de afwaterende watergang moet gelijk zijn aan de pompcapaciteit.
Aanbevolen wordt een sloot van 50 – 70 cm diep te behouden met bodembreedte 50 cm en
talud 1:1,5. De bodemhoogte van de watergang moet 8,6 m +NAP. De lopstuw dient een
stuwbereik te hebben van 8,6 tot 9,1 m + NAP. De normale stuwstand dient 8,8 m + NAP te
worden.
Compenseren voor vernatting
De uitstraling van de stijgende grondwaterstanden in de zuidoosthoek wordt gecompenseerd
door deels bestaande sloten te graven en aan te sluiten op de afwatering naar gemaal
Heibloemdijk. De ligging van deze sloten is te zien op figuur 1. De afmetingen van deze
sloten is een diepte van 90 – 100 cm en een bodembreedte van 40 cm. De taluds zo steil
mogelijk ( 1:1,2) om zo min mogelijk ruimte nodig te hebben.
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Figuur 2 Overzicht van de compenserende maatregelen voor de vernatting in de Logt
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Figuur 3 lokatie perceel Zeper met de afwatering naar gemaal Heibloemdijk. Rood is in de
legger van het waterschap opgenomen oranje niet.
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Figuur 4 Het actueel hoogte bestand Nederland (blauw laag , rood hoog)
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Monitoringsplan Boskap omgeving Huisvennen
-CONCEPT-

Van:
Datum:
Status:

Corine Geujen
Afdeling Natuur en Landschap NATUURMONUMENTEN
4 februari 2012
-concept-

Inleiding
Een onderdeel van het GGOR/natte natuurparelproject Kampina is het kappen van bos ten met
als doel vernatting van de directe omgeving. Uit modelberekeningen komt dat met deze
maatregel vernatting van de natte heide en venoevers kan worden bereikt. Deze
modelberekeningen zijn echter niet heel nauwkeurig, ze geven vooral een richting aan, maar
preciezere bepaling van effecten zal worden gedaan met het daadwerkelijk meten in het veld. Het
plan zal gefaseerd worden uitgevoerd, waarbij we in de eerste fase delen van het bos willen
kappen en intensief effecten monitoren. Afhankelijk van de effecten beslissen we over uitbreiding
van het areaal boskap in een tweede fase.
In een veldbezoek met deskundigen E. Moors en XXXX van Alterra zijn de plannen besproken.
Bevindingen van het veldbezoek zijn in onderstaand monitoringsplan verwerkt.
Aanvullende modelberekeningen waterschap
Om beter inzicht te krijgen in waar het extra water door het kappen van bos naar toe stroomt zijn
extra waterbalansberekeningen door Royal Haskoning in opdracht van het waterschap
uitgeveord. Conclusie hiervan is dat het kappen van bos leidt tot verminderde verdamping en dat
leidt weer tot een grondwaterstandsverhoging van maximaal 20 – 25 cm. Ook de stijghoogte
onder de vennen stijgt waardoor de inzijging van grondwater afneemt. Omdat er minder water
kan inzijgt gaan de vennen meer water afvoeren.
Kortom, grondwaterstanden stijgen, wat gunstig is voor de natte heide langs de randen van de
vennen, en het extra water zakt niet geheel weg in de ondergrond maar komt ook als extra
grondwater in de vennen. Reden om de maatregel boskap en de monitoring daarvan verder uit te
werken.
Hydrologische monitoring van effecten van de boskap
Het beoogde effect van boskap is een extra grondwateraanvulling door verminderde verdamping
(door de bodem en door bladvang). Deze extra grondwateraanvulling heeft vermoedelijk effecten
op de grondwaterstand in het bosgebied en directe omgeving. Dit willen we meten met monitoring
d.m.v. peilbuizen.
Uitgangspunten
- Het monitoringsplan richt zich op monitoring van effecten van boskap
- Idealiter zou je enkele jaren willen meten voor de maatregel, maar het is niet wenselijk
om zo lang te wachten met uitvoering. Dit wordt ondervangen door te meten op gekapte
en ongekapte percelen en relateren aan langere meetreeksen die door NM tot 2012 zijn
bemeten
- monitoring gericht op deelplan A maar ook al installeren van meetpunten en deze gaan
meten in deelplangebied B
- meetpunten worden uitgerust met geautomatiseerde meetisntrumenten, deze worden
hoogfrequent ingesteld (1 keer per uur?)

-

dienen qua hydrologisch systeem en bodem min of meer gelijk te zijn – dit is erg lastig. Is
dat een probleem? In de bijlage een hoogte en bodemkaart
Meetlocaties op plekken met hoogst verwachte effecten en op min of meer qua bodem en
hydrologie gelijke locaties zonder maatregelen

Als basis zal het hydrologisch meetnet van Natuurmonumenten gebruikt worden aangevuld met
nog te plaatsen peilbuizen. Bijgevoegd een kaartje met het huidige hydrologische meetnet van
Natuurmonumenten. Het meetnet is na een meetnetevaluatie in 2001 door het KIWA sterk
uitgedund. Op bijgevoegd kaartje staan in groen de meetpunten die nu nog operationeel zijn, in
rood de meetpunten die na de meetnetevaluatie zijn gestopt. Al deze metingen zitten in dinoloket.
Te zien is dat we nog een peilschaal bij het flesven hebben. En een peilschaal en peilbuis bij het
Kogelvangersven. In principe moet dit genoeg zijn omdat tijdens de evaluatie is gebleken dat de
andere meetpunten hetzelfde reageren (zie grafieken hieronder). Dit heeft natuurlijk alles te
maken met het gevoerde stuwbeheer in de sloot bij het flesven.
Vraag: Meetpunten Waterschap / heeft het waterschap hier nog meetpunten?

Het meetnet voor deelplan A en B worden in winter van 2012 beiden ingericht. Voor deelplan A
zal dan slechts een korte periode de nulsitiatie gemeten worden alvorens te gaan kappen (najaar
2012). Voor deelplan B zullen we een langere meetreeks van de nulsituatie hebben.
Voorstel meetpunten (zie 2 kaartjes):
Deelplan A
Geen bestaande reeksen in directe omgeving. Wel meetreeksen tot 2001.
B6 weer actief maken (deze buis kon Ad niet meer vinden?)
P1 weer actief maken (kan gerelateerd worden aan L 3 in Flesven)
2 nieuwe meetpunten in te kappen deel (1) en (2)
1 nieuwe meetpunt in bos (3) - geen maatregelen
1 nieuw meetpunt in heide (4) - geen maatregelen
Deelplan B
L1 L6 worden nog steeds gemeten (wat is verschil? Vraag Ad??
B5 nog steeds gemeten – te kappen bos
1 peilb in heide (5) – geen maatregelen
2 peilbuizen in te kappen bos (6) en (7)
1 peilbuis in bos – geen maatregelen (8)
Daarnaast worden er 3 meetpunten die worden ingericht om de ontwikkeling van de
grondwaterstand in de natte heide te volgen (4), (9) en (10).
Erwin check jij nog gelet of ik de juiste locaties heb? Ze kunnen nog best wat verschuiven
Diepe buis is volgens mij niet zinvol.
Rondom de vennen bestaat bodem uit zwaklemig fijn zand met niet duidelijk scheidende laagjes.
Toch heeft het waterschap wel verschillende modellagen voor de eerste paar meter in het
grondwatermodel opgenomen. Is daar aanleiding voor? En zo ja dan zouden we wel een diep
meetpunt moeten inrichten. Vraag aan waterschap
Huidig meetnet Natuurmonumenten

Meetnet monitoring boskap
Behouden ivm
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rs en controle van de meetreeksen – door Rene Buijs
eerste inhoudelijke evaluatie ca een jaar na uitvoering van de boskap. De evaluatie
bestaat uit een combinatie van evaluatie van de meetreeksen en extra kennis uit
modellering (evt. studentenonderzoek begeleid door Alterra?)

Planning en organisatie
- Inrichting meetnet februari / maart 2012 – door rene Buijs binnen opdracht
meetnetonderhoud 1e fase (Corine bespreekt dit met Peter en Rene Buijs_
- meten tot eind zomer 2012
- uitvoering 1e fase boskap (deelplan A) najaar 2012
- evaluatie van meetresultaten eind 2013 en conclusies trekken voor fase 2
NM regelt inrichting van het meetnet
Kosten uit projectbudget van waterschap
Wie coördineert en betaalt evaluatie?
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:

NNP - Gevolgen wijziging EHS natuurdoeltypen
naar natuurbeheertypen

WATER

1. EHS wijziging natuurdoeltypen naar natuurbeheertypen & hydrologische
randvoorwaarden
De Ecologische hoofdstructuur (EHS) is door de provincie Noord-Brabant uitgewerkt, begrenst
en vastgelegd in natuurgebiedsplannen en één beheersgebiedplan (vaststelling 2002; laatste
update 2008). De natuurgebiedsplannen geven de gewenste natuurdoeltypen voor de bestaande
en nog te ontwikkelen natuurgebieden binnen de provinciale Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
weer.
Per 1 januari 2010 is het Subsidiestelsel voor Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) in werking
getreden en vervangt daarmee Programma beheer. In dit verband zijn de natuurgebiedsplannen
en beheersgebiedplan in september 2009 vervangen door het Natuurbeheerplan Noord-Brabant.
De natuurdoeltypen zijn conform de Index Natuur en Landschap omgezet naar
natuurbeheertypen en vastgelegd in de EHS ambitiekaart. In hoeverre de ambities voor natuur in
NNP Kampina en de Oisterwijkse bossen en vennen is gewijzigd wordt in paragraaf 2
beschreven.
Voor alle provinciale natuurdoeltypen zijn hydrologische randvoorwaarden opgesteld die de
optimale situatie beschrijven voor de Gemiddelde Voorjaarsgrondwaterstand (GVG), Gemiddeld
Laagste Grondwaterstand (GLG), kwel en inundatie (Royal Haskoning & TNO, 2005). Deze
hydrologische randvoorwaarden gelden als uitgangspunt voor het herstel van verdroogde
gebieden. Voor de Natte Natuurparel (NNP) Kampina en de Oisterwijkse bossen en vennen is op
basis van deze gegevens de doelrealisatie (de mate waarin het grondwaterregime beantwoordt
aan de eisen die worden gesteld vanuit de functie natuur) bepaald in eerdere studies waaronder
Scenariostudie en inrichtingsplan natte natuurparel Kampina en Oisterwijkse bossen (Royal
Haskoning, 6 december 2010).
Als gevolg van de wijziging van natuurdoeltypen naar natuurbeheertypen heeft de provincie
Noord-Brabant hydrologische randvoorwaarden voor het nieuwe systeem opgesteld. De nieuwe
OGOR (optimale grond- en oppervlaktewater regime)-natuurdata is in concept vrijgegeven
(9 april 2010). In paragraaf 3 wordt nader beschreven wat de gevolgen van de wijziging naar
natuurbeheertypen voor de hydrologische randvoorwaarden binnen NNP zijn. De provincie heeft
aangegeven dat (ook) de uitwerking van OGOR gebiedsspecifiek dient te gebeuren en het nodig
kan zijn aanvullende (of andere) hydrologische randvoorwaarden te gebruiken dan in het nieuwe
systeem.

A company of Royal Haskoning
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Tabel 1: Vertaling natuurdoeltypen naar ambitie natuurbeheertype in NNP
Natuurdoeltype

Ambitie Natuurbeheertype

Bostypen
Berken-Eikenbos (d)

Droog bos met productie
Vochtig bos met productie

Berken-Eikenbos (v)

Dennen-, eiken- en beukenbos

Beuken-Eikenbos (v)
Beuken-Eikenbos(v)/EikenHaagbeukenbos/Vogelkers-Essenbos

Rivier- en beekbegeleidend bos

Vogelkers-Essenbos/Elzenbroekbos
Berkenbroekbos/Elzenbroekbos
Elzenbroekbos
Braam/Doorn struweel

- type bestaat niet meer en is toegevoegd aan aangrenzende
typen;

Schraalgraslanden
Vochtig schraalland

Nat schraalland

Vochtig Schraalland/Bloemrijk grasland
Bloemrijk grasland (v)

Vochtig hooiland

(evt. met Braam/Doorn struweel)
Bloemrijk grasland (d)

Droog schraalgrasland

Voedselarme venen en vochtige heiden
Gagelstruweel

Vochtige heide

Natte heide
Ven (gebufferd-ongebufferd)

Zwakgebufferd ven

Ven (ongebufferd)

Zuur ven en hoogveenven

Open water en moeras
Moeras

Moeras

Natuurlijke laaglandbeek

Beek en bron
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Deelgebied Braakloop
De omzetting van natuurdoeltypen naar ambitienatuurdoeltypen is voor het deelgebied
Braakloop eenduidig gedaan waarbij de begrenzing nagegoeg hetzelfde is gebleven. De
bostypen Beuken-Eikenbos (v), Berken-Eikenbos (d), Beuken-Eikenbos (d) nabij de Braakloop
zijn vertaald naar ambitie natuurbeheertype Dennen-, eiken- en beukenbos. Het
Berkenbroekbos/Elzenbroekbos is het ambitietype Rivier- en Beekbegeleidend bos geworden.
Het Rietven met natuurdoeltype ongebufferd ven is vertaald naar ambitietype Zuur ven en
hoogveenven. Echter is hier het type Zwak gebufferd ven aanwezig conform het EHS
beheertypenkaart (Provincie Noord-Brabant, 2011) en het concept beheerplan Natura 2000
Kampina & Oisterwijkse vennen (september 2010).
Lokaal is bloemrijk graslasland met braamstruweel vertaald naar Vochtig hooiland. Zuidelijk van
het plangebied NNP zijn de natuurdoeltypen eveneens eenduidig vertaald naar overwegend
vochtig bos met productie, vochtig hooiland en lokaal vochtige heide.

Figuur 3: Ambitie natuurbeheertypen van deelgebied Braakloop en ‘t Stokske

Deelgebied ’t Stokske
De vennen Achterste Kolkven, Groot kolkven en Middelste ven met natuurdoeltype ongebufferd
ven hebben in afwijking van de vertalingstabel niet de ambitie Zuur ven en hoogveenven
toegekend gekregen maar het ambitietype Zwakgebufferd ven. Dit sluit aan op wat in het
concept beheerplan Natura 2000 is opgenomen; voor alle drie vennen is hier
uitbreiding/ontwikkeling naar Zwakgebufferde ven voorzien. Rond de vennen is vanuit de ambitie
natuurbeheertypen beekbegeleidend bos voorzien.

4 mei 2012

9X1367/N00001/902513/BW/DenB

5/10

Deelgebied De Logt
Het deelgebied De Logt ligt buiten de begrenzing van de NNP. Noordelijk en noordoostelijk van
dit deelgebied liggen waterafhankelijke natuurdoeltypen vochtig Berken-Eikenbos, Vochtige
heide, Natte heide, moeras, Elzenbroekbos met vochtig schraalland. De omringende
natuurdoeltypen zijn eenduidig vertaald naar ambitie natuurbeheertypen met uitzondering van
het Winkelsven. Dit ven met natuurdoeltype ongebufferd ven is vertaald naar de ambitie
Zwakgebufferd ven (i.p.v. Zuur ven en hoogveenven) wat aansluit op wat in het concept
beheerplan Natura 2000 is opgenomen. Conform de habitatkartering uitgevoerd in 2008 door
provincie Noord-Brabant is het type Zwakgebufferd ven hier reeds aanwezig.

Figuur 4: Deelgebied De Logt: EHS natuurdoeltypenkaart (links) en ambitiekaart natuurbeheertypen 2011-2012
(rechts)

Deelgebied De Rosep
De natuurdoeltypen rond de Rosep zijn eenduidig vertaald naar ambitie natuurbeheertypen, met
uitzondering van enkele vennen. Het Belversven heeft de ambitie Zwakgebufferd ven in plaats
van Zuur ven en hoogveenven wat de vertaling zou zijn van ongebufferd ven. Het ven is conform
het concept Beheerplan Natura 2000 (Provincie Noord-Brabant, september 2010) een
Zwakgebufferd ventype.
Het ven noordelijk van het Belversven heeft de ambitie Zuur ven en hoogveenven in plaats van
Zwakgebufferd wat zou aansluiten op ven (gebufferd-ongebufferd). De ambitietypen sluiten beter
aan met de aanwezige natuurtypen en hydrologische omstandigheden in het veld en wat in het
concept Beheerplan Natura 2000 is opgenomen.
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Figuur 5: Deelgebied De Rosep: EHS natuurdoeltypenkaart (links) en ambitiekaart natuurbeheertypen 20112012 (rechts)
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Deelgebied De Kampina
De natuurdoeltypen op de Kampina ter hoogte van de Huisvennen zijn eenduidig vertaald naar
ambitie natuurbeheertypen. De Huisvennen zijn van ongebufferd ven vertaald naar Zure vennen.

Figuur 6: Deelgebied De Kampina: EHS natuurdoeltypenkaart (boven) en ambitiekaart natuurbeheertypen 20112012 (onder)

3. Wijziging hydrologische randvoorwaarden OGOR NNP Nemerlaer
In tabel 2 staan de oude en nieuwe hydrologische randvoorwaarden voor de natuurdoeltypen
respectievelijk natuurbeheertypen. De waarden voor de natuurbeheertypen zijn de OGOR
(optimale grond- en oppervlaktewater regime)-natuurdata zoals in concept door provincie NoordBrabant vrijgegeven (9 april 2010).
Uit tabel 2 blijkt dat de hydrologische randvoorwaarden voor verschillende natuurtypen zijn
gewijzigd wat betreft de GVG. Bij een aantal typen is het door andere inschaling aangescherpt
(versmald optimaal bereik/amplitudo) of zijn de eisen natter of droger geworden.
De hydrologische voorwaarden voor vochtige schraallanden is voor de B1-waarde slechts enkele
centimeters gewijzigd. Door inschaling van het natuurdoeltype vochtig bloemrijk grasland bij
vochtig hooiland is de B2-waarde verkleind met 14 cm en is het optimale bereik versmald met 10
cm; de optimale grondwaterstand lag tussen 18-42 cm onder mv en is veranderd naar 14-28 cm
onder mv.
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Tabel 2: Hydrologische randvoorwaarden van de natuurdoeltypen (Royal Haskoning & TNO, 2005) en vertaling
naar natuurbeheertypen op basis van de kaarten(Provincie Noord-Brabant, concept april 2010) in de natte
natuurparel Nemerlaer (Met vet zijn de waarden gemarkeerd die sterk zijn veranderd)
Natuurdoeltype
Berken-Eikenbos (d)

GVG

GLG

(cm -mv)

(cm -mv)

≥83

gwo

Kwel

Natuurbeheertype

GVG

GLG

(cm –mv)

(cm -mv)

Droog bos met productie

(30) 83

-

Vochtig bos met

(-40) 42

-

(30) 76

-

Conform ambitiekaart

productie
Berken-Eikenbos (v)

40 - 60

≥ 150

Dennen-, eiken- en

Beuken-Eikenbos (v)
Berken-Eikenbos

beukenbos
21 – 40

-

(v)/Berkenbroekbos
Berkenbroekbos/Elzenbroekbo

-5 - 15

<50

Ja

Rivier- en

(-40) 11

beekbegeleidend bos

s
Elzenbroekbos

-8 - 9

≤ 40

Berkenbroekbos

-3 - 20

0 – 40

Vochtig schraalland

7 - 25

40-80

Bloemrijk grasland (v)

18 - 42

80 - 100

Vochtig Schraalland/Bloemrijk

13 - 31

80 - 120

Ja
Ja

Nat schraalland

(-20) 5-22 (50)

-

Ja

Vochtig hooiland

(-25) 14-28 (60)

-

Droog schraalland

(-10) 81

-

grasland
Bloemrijk grasland (d)
Gagelstruweel
Natte heide
Ven (gebufferd-ongebufferd)*

66
5 - 23

≤ 100

-3 - 19

≤ 100

-38 - -11

≤3

Ven gebufferd*

(v)

(-20) 7-22 (50)

Zwakgebufferd ven

-

(-300) -57- -19

≤ 16 (80)

(-300) -42 - -6 (60)

≤ 12 (90)

Zuur ven en

Ven ongebufferd*
Moeras

Vochtige heide

hoogveenven
-39 – 3

≤ 100

Moeras

= vochtig (d) = droog;gwo = grondwateronafhankelijk.

Grondwaterstandrange: (A1) B1 – B2 (A2): B1-B2 optimale grondwaterstand, A1-A2 uiterste waarden grondwaterstand. Voor
alle natuurbeheertypen is minimaal de B1 bepaald, de overige is afhankelijk van het type.
*de ventypen zijn niet geheel eenduidig vertaald; bij een aantal is deze aangepast naar correcte situatie in het veld.
Uitzondering is de vertaling bij het Rietven; dit ven heeft ten onrechte ambitie Zuur ven terwijl type Zwakgebufferd ven (in
ontwikkeling) aanwezig is.

De hydrologische randvoorwaarden voor vochtige heide is vergelijkbaar met het natuurdoeltype
gagelstruweel; de B1-waarde is 10 cm ‘droger’ dan bij het oude natuurdoeltype natte heide (van 3 cm onder mv naar 7 cm boven mv).
Bij de bostypen zijn de hydrologisch randvoorwaarden van de typen zelf nagegoeg niet gewijzigd
maar treden er door wijziging van ambitie wel veranderingen op. Zo is het vochtige berkeneikenbos en beuken-eikenbos veranderd in het drogere natuurbeheertype dennen-, eiken- en
beukenbos. De B1-waarde van dit type is 16-36 cm droger geworden; ipv een GVG van 40-60
cm –mv is deze 76 cm.
De GLG randvoorwaarden zijn voor een beperkt aantal natuurbeheertypen weergegeven. In
plaats van de GLG heeft de factor droogtestress in het nieuwe systeem een belangrijkere rol
gekregen voor bepaling van de doelrealisatie. De droogtestresswaarden zijn hier niet
weergegeven maar zullen bij de hydrologische doorberekening als aspect wel meegenomen
worden.
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De geschetste wijzigingen zijn beperkt. Het grootste effect is dat ter hoogte van de vochtige
bostypen Berken-Eikenbos (v) en Beuken-Eikenbos (v) de GVG minder hoog hoeft te zijn door
inschaling in een algemeen droger type. De opgave voor vernatting zal hier minder groot zijn.
Nieuwe berekeningen van de doelrealisatie op basis van de ambitie natuurbeheertypen en
nieuwe OGOR-natuur waarden is gezien de beperkte wijzigingen naar verwachting niet nodig.
De provincie heeft aangegeven dat de berekeningen op basis van het nieuwe systeem dit in
principe niet mag leiden tot grote wijzigingen. Daarnaast is het niet verplicht om in het kader van
dit project over te gaan naar de nieuwe typen en mag doorgegaan worden met hydrologische
berekeningen op basis van de oude natuurdoeltypen en OGOR-randvoorwaarden. De
maatregelen die in het kader van het projectplan worden genomen zijn eveneens voor een deel
op de waterkwaliteitsverbetering van vennen gericht.
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Bijlage 6
Voortoets Natuurbeschermingswet

Projectplan
Definitief rapport

9X1367/R00001/902513/BW/DenB
4 mei 2012
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Betreft

:

NNP Kampina en Oisterwijkse bossen en vennen:
Natuurbeschermingswet Voortoets Natura 2000
Kampina & Oisterwijkse vennen (133)

Bijlagen: 1. Natura 2000 “Kampina & Oisterwijkse vennen” instandhoudingsdoelstellingen &
Kernopgaven

1. Aanleiding Voortoets Natura 2000 Kampina & Oisterwijkse vennen
De NNP Kampina en Oisterwijkse bossen en vennen ligt voor een groot deel binnen het Natura
2000-gebied Kampina & Oisterwijkse vennen. Dit gebied valt onder de Natuurbeschermingswet
1998. Voor activiteiten die mogelijk een negatief effect kunnen hebben op beschermde waarden
die onder deze wet vallen, bestaat een vergunningplicht. Het uitvoeren van een Voortoets kan
uitsluitsel geven of een vergunningplicht voor een plan van toepassing is.
De Voortoets bevindt zich in de zogenaamde oriëntatiefase waarin wordt nagegaan of de
activiteit mogelijk (significante) verslechtering of verstoring tot gevolg heeft voor een (deel van
een) Natura 2000-gebied of de aangewezen soorten in dat gebied. Dit effect dient ook in verband
met mogelijke cumulatieve effecten in samenhang met andere plannen of projecten beschouwd
te worden. Indien uit de Voortoets blijkt dat negatieve effecten niet zijn uit te sluiten volgt in
overleg met Bevoegd gezag (in het geval van Natura 2000-gebied Kampina & Oisterwijkse
vennen provincie Noord-Brabant) mogelijk een verplichte verslechteringstoets of een passende
beoordeling (bij mogelijke significant negatieve effecten).
2. Doel & Werkwijze Voortoets
De Voortoets heeft als doel uitsluitsel te geven of voor het plan NNP Kampina en Oisterwijkse
bossen en vennen er wel of geen vergunningplicht van toepassing is en/of er mogelijk
aanvullend een verslechteringstoets of passende beoordeling nodig is.
Als eerste stap van de Voortoets is de beschrijving van de beschermde waarden van het
Natura 2000-gebied en het voorkomen van deze waarden in het plangebied. Vervolgens wordt
het plan met voorziene activiteiten beschreven. Daarna volgt de effectbeoordeling van het plan
en activiteiten op de beschermde waarden in het gebied. Bij de effectbeoordeling wordt tevens
gekeken of het plan in combinatie met andere plannen en projecten kan leiden tot negatieve
effecten. Uit de effectbeoordeling volgt de conclusie en eventuele aanbevelingen en
vervolgstappen.

A company of Royal Haskoning
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3. Beschrijving Natura 2000-gebied Kampina & Oisterwijkse vennen
Het Natura 2000-gebied Kampina & Oisterwijkse vennen is 2.294 hectare groot en valt geheel
onder de Habitatrichtlijn; de Kampina is tevens aangewezen als Vogelrichtlijngebied met een
oppervlakte van 1.262 hectare. Het habitatrichtlijngebied is aangewezen voor veertien
habitattypen en vier habitatrichtlijnsoorten. Het Vogelrichtlijngebied is voor drie
vogelrichtlijnsoorten aangewezen waarvan twee broedvogelsoorten. Voor deze typen en soorten
zijn ontwerp instandhoudingsdoelstellingen (oIHD) geformuleerd in het ontwerpbesluit (LNV,
2007). In bijlage 1 is een overzicht van de typen, soorten en bijbehorende
instandhoudingsdoelstellingen weergegeven. De instandhoudingsdoelen zijn leidend voor de
toetsing van het projectplan NNP Kampina en Oisterwijkse bossen en vennen.
Het plangebied NNP Kampina en Oisterwijkse bossen en vennen heeft een grote overlap met
het Natura 2000-gebied. Het gebied Nemerlaerbroek wat tussen Oisterwijk en Posthoorsne weg
ligt valt buiten de NNP Kampina en Oisterwijkse bossen en vennen maar binnen het natura 2000
gebied Kampina en Oisterwijkse vennen. Dit gebied is onderdeel van landgoed Nemerlaer en
valt onder de NNP Nemerlaer waarvoor apart een projectplan is opgesteld en maatregelen
worden uitgevoerd.
Habitattypen
In het plangebied NNP komen alle habitattypen van het Natura 2000-gebied voor. De
instandhoudingsdoelstellingen voor deze habitattypen zijn in onderstaand tabel weergegeven en
qua ligging te zien in figuur 1. De kartering van de habitattypen is in 2008 door de provincie
Noord-Brabant uitgevoerd. Met blauw zijn de typen gemarkeerd die relevant zijn voor de
maatregelen uitgevoerd in de deelgebieden.
Tabel 1: Overzicht habitattypen, instandhoudingsdoelstelling en wateropgave. Met blauw zijn de typen
gemarkeerd die relevant zijn voor de maatregelen uitgevoerd in de deelgebieden
Habitattype
H6410 – Blauwgraslanden

Doelstelling t.a.v.

Doelstelling t.a.v.

oppervlakte

kwaliteit

Uitbreiding

Verbetering

Wateropgave
grondwater

H3110 – Zeer zwakgebufferde vennen

Uitbreiding

Verbetering

oppervlaktewater

H3130 – Zwakgebufferde vennen

Uitbreiding

Verbetering

oppervlaktewater

H3160 – Zure vennen

Instandhouding

Verbetering

oppervlaktewater

H7110B – Actieve hoogvenen (heideveentjes)

Uitbreiding

Verbetering

grondwater

H7150 – Pioniersvegetaties met snavelbiezen

Uitbreiding

Instandhouding

grondwater

H4010A – Vochtige heiden (hogere

Instandhouding

Verbetering

grondwater

zandgronden)
H2310 – Stuifzandheiden met struikhei

Uitbreiding

Verbetering

geen

H2330 – Zandverstuivingen

Uitbreiding

Verbetering

geen

H4030 – Droge heiden

Instandhouding

Verbetering

geen

H7210 – Galigaanmoerassen

Instandhouding

Verbetering

grondwater /

H9190 – Oude Eikenbossen

Instandhouding

Verbetering

geen

H91E0C – Vochtige alluviale bossen

Instandhouding

Verbetering

grondwater /

oppervlaktewater

(beekbegeleidende bossen)
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Figuur 1:: Habitattypen
n in het gebied
d “Kampina & Oisterwijkse vennen” (Provincie Noord--Brabant, 2010
0). Het
ekleurd maar valt
v wel onderr H3130 Zwak
k gebufferde ve
ennen.
Belversven is niet inge

Figuur 2:: Visiekaart zo
oals opgenomen in conceptt Beheerplan Natura
N
2000 “Kampina & Oiisterwijkse ve
ennen”
bant, september 2010). Bij d
de Rosep is vo
ochtig alluviaa
al bos zoals in
n figuur 1 aanw
wezig en
(Provinciie Noord-Brab
wordt behouden. De vijf deelgebieden van de NN P Kampina & Oisterwijkse bossen en ve nnen zijn mett gele
angeduid.
cirkels aa
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In het concept beheerplan Natura 2000 Kampina & Oisterwijkse vennen (Provincie NoordBrabant, september 2010) is invulling gegeven aan de uitbreidingsopgave. Deze is visueel
weergegeven in de visiekaart zoals in figuur 2 opgenomen. In deze kaart zijn de deelgebieden
van de NNP Kampina & Oisterwijkse bossen en vennen toegevoegd waar maatregelen en/of
effecten zijn voorzien.
In tabel 2 zijn de habitattypen weergegeven die in de invloedsfeer liggen van de maatregelen van
de NNP. De habitattypen komen qua type en ligging overeen met de natuurbeheertypen zoals
aangeduid op de ambitiekaart van het Natuurbeheerplan Noord-Brabant (20111) met
uitzondering van het Rietven. Hier is het best passend type Zwakgebufferd ven i.p.v. Zuur ven.
Qua uitbreiding is er vanuit de EHS een hogere ambitie voor uitbreiding dan opgenomen in het
Natura 2000 beheerplan. Dit geldt met name voor de Beekbegeleidende bossen.
Tabel 2: Overzicht Habitattypen, gekoppeld aan natuurbeheertypen, aanwezig of te ontwikkelen in de Natte
Natuurparel
Habitattype

Natuurbeheertype

Locatie (aanwezigheid en uitbreiding)

ambitie
Deelgebied Braakloop
Zwakgebufferde ven

Ambitie Zuur ven;

Rietven, i.p.v. Zuur ven (ambitie n.b.t.) is hier conform visie

(H3130)

Aanwezig Zwakgebufferd

N2000 Zwakgebufferd ven het best passende type.

ven
Vochtige alluviale bossen

Beekbegeleidende bossen

(E91)

Zuidelijk van het Rietven. Hier komt momenteel gering areaal
voor. Conform ambitiekaart EHS is uitbreiding voorzien zuidelijk
van het Rietven.

Vochtige heide (H4010)

Vochtige heide

Lokaal langs de Braakloop met gering uitbreiding voorzien
conform ambitiekaart EHS

Deelgebied ‘t Stokske
Zwakgebufferde ven

Zwakgebufferd ven

(H3130)
Vochtige alluviale bossen

Achterste Kolkven, Middelste ven, Groot kolkven ontwikkeling
naar Zwakgebufferd ven

Beekbegeleidende bossen

(H91E0)

Niet aanwezig en vanuit N2000 geen uitbreiding voorzien; wel
vanuit EHS zuidelijk van Achterste kolkven

Deelgebied De Logt
Zwakgebufferde ven

Zwakgebufferd ven

(H3130)
Vochtige heide (H4010)

Winkelsven, aanwezig en uitbreiding areaal in visie N2000
voorzien ipv natuurbeheertype vochtige heide

Vochtige heide

In huidige situatie afwezig; uitbreiding conform visie N2000
voorzien noordelijk van Winkelsven; ambitie n.b.t. noordelijk en
westelijk van Winkelsven

Galigaanmoerassen

Moeras

(H7210)
Vochtige alluviale bossen

Aanwezig noordoostelijk van Winkelsven; op de ambitiekaart
moeras zuidelijk van Winkelsven

Beekbegeleidende bossen

(H91E0)

Niet aanwezig en vanuit N2000 geen uitbreiding voorzien; wel
vanuit EHS

Deelgebied De Rosep
Vochtige alluviale bossen
(H91E0)

1

Beekbegeleidende bossen

Aanwezig, vanuit N2000 geen uitbreiding voorzien; wel vanuit
EHS

Natuurbeheerplan 2011; ten opzichte van het Natuurbeheerplan 2009 zijn er geen wijzigingen voor het plangebied NNP

Nemerlaer voorzien.
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Vervolg tabel 2: Overzicht Habitattypen, gekoppeld aan natuurbeheertypen, aanwezig of te ontwikkelen in de Natte
Natuurparel
Habitattype

Natuurbeheertype

Locatie (aanwezigheid en uitbreiding)

ambitie
Vochtige heide (H4010)

Vochtige heide

In huidige situatie aanwezig tussen Rosep en Belversven;
uitbreiding conform visie N2000 en ambitie EHS voorzien tussen
Rosep en Belversven (droge heide naar vochtige heide) en met
name zuidelijk van Belversven (Klein en Groot
Goor/Valkeniersheuvel)

Zwakgebufferde ven

Zwakgebufferd ven

Belversven, reeds type Zwakgebufferd ven aanwezig

Zuur ven en

Vennen noordelijk van Belversven

(H3130)
Zuur ven (H3160)

hoogveenvennen
Actief hoogveen (H7110)

? (zwakgebufferd ven)

Aan oostzijde van het Belversven (verlanding)

Zuur ven en

Alle Huisvennen.

Deelgebied De Kampina
Zure vennen (H3160)

hoogveenvennen
Vochtige heide (H4010)

Vochtige heide

Ten westen van het bosgebied waar bomen gekapt worden.

Actief hoogveen (H7110)

Zure vennen/vochtige

Aan de randen van de Huisvennen.

heide
Pioniervegetatie met
snavelbiezen (H7150)

Vochtige heide

Aan de randen van de Huisvennen; grotere eenheid westelijk
van het bosgebied (verlande ven) waar bomen gekapt worden.

Habitatrichtlijnsoorten
In het Natura 2000-gebied zijn vijf habitatrichtlijnsoorten aangemeld: Kamsalamander, Kleine
modderkruiper, Drijvende waterweegbree, Gevlekte witsnuitlibel en Gestreepte waterroofkever
(zie tabel 2). Vanuit de maatregelen die in het projectplan NNP zijn opgenomen zijn alleen de
Kamsalamander en Kleine modderkruiper relevant. De overige drie soorten komen niet in de
deelgebied voor. De Gevlekte witsnuitlibel en Gestreepte waterroofkever zijn zeer lokaal
waargenomen (Achterste Goorven respectievelijk Voorste Goorven); de Drijvende
waterweegbree is op een aantal plekken ver van de deelgebieden waargenomen. In figuur 3 is te
zien waar de soorten zijn waargenomen.
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Figuur 3:: Voorkomen van
v aangewez
zen soorten va
an de Habitat-- en vogelrichtlijn.
Tabel 3: O
Overzicht Hab
bitatrichtlijnso
oorten in de N atte Natuurpa
arel Nemerlaerr
Habitatso
oort

Locatie
e

Kamsalam
mander

Nabij Braakloop
B
zuide lijk van A58 buiten Natura 2000
0-gebied;
Nabij Winkelsven.
W
Verrmoedelijk ook nabij
n
de Huisven
nnen.

Kleine modderkruiper

Reusel, Rosep, Beerze
e en Heiloop; ve
ermoedelijk ook
k in kleinere wattergangen
zoals Braakloop
B
en De
e Logt

Voor de
e Kamsalamander geldt een uitbreid
dingsopgave
e (leefgebied
d en populattie); voor Kle
eine
modderrkruiper een behoudsopgave.
Verdere
e uitbreiding van zwak gebufferde
g
vvennen onde
er meer doorr venherstel en aanleg van
v
nieuwe poelen (Ban
nisveld, Natu
uurmonume
enten) biedt gunstige perspectieven voor uitbreiding
msalamande
er evenals vo
oor gestreep
pte waterroo
ofkever, gevlekte witsnuuitlibel en driijvende
van kam
waterwe
eegbree. De
eze soorten zijn verbond
den aan een
n zwakgebuffferd watersyysteem.
ne modderkruiper komt verspreid b innen en bu
uiten het Nattura 2000-geebied voor. Het
De Klein
perspecctief voor deze soort is positief
p
gezie
en de maatrregelen vanu
uit beekhersstel en opheffen van
vismigra
atieknelpuntten.
Vogelricchtlijnsoorten
n
De Kam
mpina is aang
gewezen als
s vogelrichtllijngebied vo
oor de soorte
en Dodaars , Taigarietga
ans en
Roodbo
orsttapuit. De
e Huisvenne
en en Belverrsven zijn va
an belang vo
oor Dodaarss en Taigarie
etgans.
De Roodborsttapuitt komt met zeker
z
30 bro
oedparen voor met name
e op de cen trale (vochtiige)
n bij het Ban
nisveld.
heide en
Kwaliteitsherstel va
an droge en vochtige he ideterreinen
n en toekomstige herinri chting van
uwpercelen ten
t zuiden vvan Banisve
eld door Natu
uurmonumeenten zal naa
ar
voormalige landbou
hting een po
ositief effect hebben op uitbreiding van
v leefgebied van de R
Roodborsttapuit.
verwach
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4. Beschrijving maatregelen
De maatregelen die in het kader van NNP Kampina en Oisterwijkse bossen en vennen zullen
worden uitgevoerd zijn met name gericht op het verbeteren van de hydrologische
randvoorwaarden voor de nagestreefde natuurdoelen vanuit de EHS alsook de Natura2000. De
hydrologische maatregelen zijn:
 omleiden van voedselrijk water – vindt buiten Natura 2000 gebied plaats:
- deelgebied Braakloop: doel verbetering waterkwaliteit van het Rietven;
- deelgebied t’ Stokske: doel verbetering waterkwaliteit van het Achterste Kolkven.
 verhoging waterpeil en grondwaterstanden:
- De Logt: peilverhoging binnen gebied van Natuurmonumenten (buiten Natura 2000
gebied) met vernatting in aangrenzend gebied vallend onder NNP en Natura2000;
- De Rosep: geringe waterpeilverhoging t.b.v. vernatting bij reguliere waterafvoeren
(binnen Natura 2000 gebied);
- De Kampina: verwijdering bos van bijna 10 ha t.b.v. lokale grondwaterstijging (binnen
Natura 2000 gebied); dit betreft een pilot – de effecten op grondwaterstanden zullen
intensief worden gemonitord.
Naast deze maatregelen met een blijvend effect zijn er maatregelen met een tijdelijk effect. In het
kader van deze voortoets zijn alleen die maatregelen die binnen het Natura 2000-gebied
plaatsvinden. Effectbeoordeling van de maatregelen op de habitatrichtlijnsoorten die ook buiten
het Natura 2000-gebied voorkomen, kamsalamander en kleine modderkruiper, is gewaarborgd
via de toetsing aan de Flora- en faunawet.
5. Effectbeoordeling
De habitattypen en soorten zijn gevoelig voor bepaalde veranderingen in het milieu. Het
ministerie van LNV heeft voor elk Natura 2000-gebied een effectenindicator opgesteld waarin
diverse storingsfactoren zijn aangegeven waarvoor de habitattypen en soorten van het gebied
gevoelig voor zijn. De maatregelen NNP hebben raakvlak met een beperkt aantal
storingsfactoren. De relevante storingsfactoren vanuit planwerkzaamheden, aanwezigheid van
(potentiële) typen of soorten in het plangebied en gevoeligheid van de typen en soorten voor
bepaalde storingsfactoren zijn in onderstaande tabel aangeduid met een kruisje. De overige
storingsfactoren zijn niet van toepassing.
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Tabel 4: Relevante storingsfactoren vanuit planwerkzaamheden, aanwezigheid van (potentiële) typen of soorten
in het plangebied en gevoeligheid van de typen en soorten voor bepaalde storingsfactoren
Storingsfactor

Habitattypen:

Habitatsoorten:

Vogelsoorten

Zwakgebufferd ven

Kamsalamander

Dodaars,

Zure ven

Kleine modderkruiper

Taigarietgans

Pioniervegetatie met

Roodborsttapuit

snavelbies
Actief hoogveen
Vochtige heide
Droge heide
Alluviale bossen
Oppervlakteverlies

X

X

Verzuring

X

N.v.t.

X

Vermesting

X

N.v.t.

N.v.t.

Verdroging

X

N.v.t.

N.v.t.

Vernatting

X

X

X

Verandering stroomsnelheid

x

Verandering
overstromingsfrequentie

X

X

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

X

Verstoring door geluid

N.v.t.

X

X

Verstoring door trilling

N.v.t.

X

X

Optische verstoring

N.v.t.

X

X

Verstoring door mechanische

N.v.t.

X

X

effecten

Habitattypen
In het NNP zijn maatregelen opgenomen die gericht zijn op behoud en verbetering
natuurbeheertypen en gelijknamige habitatttypen Zwakgebufferd ven en Vochtige heide en
natuurbeheertype nat schraalland waaronder Blauwgrasland valt.
Zwakgebufferde ven (Rietven, Achterste kolkven, Belversven, Winkelsven)
Met de omleiding van voedselrijk water bij de Braakloop en ’t Stokske wordt aanvoer naar het
Rietven en Achterste kolkven gestopt. Alleen in tijden bij hoge aanvoer zal er nog water naar het
Rietven stromen. Deze maatregel heeft een positief effect op de waterkwaliteit van het Rietven
en Achterste kolkven en verdere ontwikkeling naar Zwakgebufferd ven.
De verhoging van waterpeilen in De Logt en De Rosep betekent en vernatting /peilverhoging van
het Winkelsven. Uit berekeningen is er met name in de droge periode een vernatting te
verwachten; de GLG zal ter hoogte van het Winkelsven met 5-10 cm stijgen. Dit heeft positief
effect voor verdere uitbreiding van Zwakgebufferd ven bij het Winkelsven. Voor het Belversven
zijn geen effecten te verwachten; de geringe waterpeilverhoging op de Rosep van maximaal 10
cm heeft geen uitstraling op het Belversven.
Zure vennen (Huisvennen-Kampina)
De bomenkap op de Kampina zal mogelijk leiden tot een geringe gemiddelde waterpeilverhoging
ten opzichte van de huidige situatie van de direct omliggende Huisvennen. In de winter en
voorjaar is dat circa 10 en 20 cm hoger (GHG en GVG); in de drogere periodes is het verschil
20-30 cm.
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Mogelijk dat door inzijging het watertype lokaal licht wordt gebufferd. Instroom van zeer jong niet
gebufferd en daarmee CO2 rijk water werkt positief op de ontwikkeling van zure vennen (en
hoogvenen).
Pioniervegetatie met snavelbiezen (Kampina)
De bomenkap op de Kampina zal leiden tot een verhoging van het gemiddelde waterpeil – en
grondwaterstand ten opzichte van de huidige situatie van het direct omliggende gebied. De
pioniervegetatie met snavelbiezen komt aan de randen van de Huisvennen voor en westelijk van
het te kappen bos. Ter hoogte van dit habitattype zal de gemiddelde winter en voorjaar
grondwaterstand circa 5 tot 20 cm hoger (GHG en GVG) komen te liggen; in de drogere periodes
is het verschil groter circa 20-30 cm. Deze vernatting zal een positief effect hebben voor dit type
dat op natte tot vochtige bodems voorkomt. De GLG zakt door de maatregelen minder ver weg;
dit is gunstig aangezien dit type droogtestress niet verdraagt.
De bomenkap zal een toename in aanvoer van zeer zwak gebufferd water inhouden naar de
omliggende Huisvennen door lokale inzijging. Instroom van zeer jong niet gebufferd en daarmee
CO2 rijk water werkt positief op de ontwikkeling van hoogveen / zure vennen en bijbehorende
pioniervegetaties.
Actief hoogveen (Kampina huisvennen – Belversven)
Evenals bij de pioniervegetatie geldt voor dit type vochtige tot natte bodems met zure tot matig
zure bodems. Dit habitattype verdraagt iets meer droogte (wegzakken van GLG) dan de
pioniervegetatie. De vernatting van met name de droge periodes zal gunstig zijn voor het type bij
de Huisvennen. Ter hoogte van het Belversven treedt er geen veranderingen op en zijn effecten
uitgesloten.
Vochtige alluviale bossen (zuidelijk van het Rietven en Rosep)
In het Natura 2000 gebied komt dit type beperkt voor zuidelijk van het Rietven en bij de Rosep.
De maatregelen bij de Braakloop heeft een gering positief effect voor uitbreidingskansen van
beekbegeleidend bos zuidelijk van het Rietven doordat geen aanvoer meer plaatsvindt met
voedselrijk water. Echter zal bij hoge afvoeren water uit landbouwgebied nog via de Braakloop
en Rietven afgevoerd worden met mogelijke inundatie van aangrenzend potentieel
Beekbegeleidend bos. Waterpeilverhoging op de Rosep heeft een positief vernatttend effect op
bestaand beekbegeleidend bos in het beekdal. Met name de kweldruk zal in het gehele beekdal
licht toenemen (1-2 mm toename). Dit type, met name Elzenbroekbos, is afhankelijk van kwel.
Vochtige heide
Dit type komt lokaal voor langs de Braakloop, westelijk van te kappen bos op de Kampina en
potentieel oostelijk van De Logt bij Winkelsven en oostelijk van de Rosep.
De grondwaterstijging als gevolg van de maatregelen bij De Kampina en De Logt heeft een
positief vernattingseffect op aanwezige en te ontwikkelen vochtige heide op deze locaties. Ter
hoogte van het gekapte naaldbos zal met name ruimte ontstaan voor ontwikkeling van dit type in
de lager gelegen delen.
De maatregelen bij de Braakloop en Rosep hebben geen effect op dit type; de
grondwaterstanden veranderen namelijk niet.

4 mei 2012

9X1367/N00002/902513/BW/DenB

9/14

Droge heide
Rond de locatie van de kap van naaldbos op de Kampina zal mogelijk door vernatting droge
heide zich mogelijk ontwikkelen naar vochtige heide. Dit betreft naar verwachting een beperkt
areaal. Ter hoogte van het areaal gekapt bos zijn naast potenties voor ontwikkeling van vochtige
heide met name op de hogere drogere delen potenties voor ontwikkeling van droge heide.
Stuifzandheide en Galigaanmoeras
Er zijn geen maatregelen die doorwerking hebben op deze habitattypen.
Conclusie: De maatregelen NNP hebben, zeker geen negatief maar juist een positief effect op de
instandhoudingsdoelstellingen.
Habitatsoorten
Kamsalamander
De maatregelen hebben een behoudend en/of positief effect op kwaliteit van het leefgebied van
de Kamsalamander. De soort is afhankelijk van minder zuur water. Door kwaliteitsverbetering
van de verschillende vennen kan de Kamsalamander ook meeliften met deze maatregelen.
Er zijn geen activiteiten binnen het huidige leefgebied van de Kamsalamander binnen het Natura
2000-gebied. Ter hoogte van de Braakloop buiten Natura 2000-gebied zijn maatregelen voorzien
nabij leefgebied. Effectbeoordeling vindt plaats vanuit de Flora- en faunawet. De soort wordt niet
verwacht binnen het werkgebied.
Kleine modderkruiper
Er vinden binnen het Natura 2000-gebied geen maatregelen plaats op leefgebied van de kleine
modderkruiper. Buiten het Natura 2000-gebied zijn maatregelen bij de Braakloop en De Logt
waar aanwezigheid niet geheel is uit te sluiten. Bij de uitvoering van tijdelijke werkzaamheden
zoals aanleg/aanpassing van een stuw in de Braakloop, verondiepen hoofdafvoerwatergang in
de Logt zijn mitigerende maatregelen van toepassing die vanuit de Flora- en faunawet voor deze
tabel 2 soort voortvloeien. Hierdoor vindt garantie plaats dat doding van individuen zoveel
mogelijk wordt voorkomen en dat de instandhouding van de aanwezige populatie zeker niet in
gevaar komt.
Overige soorten
Deze soorten komen niet voor in de deelgebieden. De maatregelen leiden tot algehele vernatting
van het gebied en verbetering waterkwaliteit van enkele vennen. Dit betekent verbetering van
potentieel leefgebied voor de Gevlekte witsnuitlibel, Geelgerande waterkever
Conclusie: De maatregelen NNP Nemerlaer hebben op het instandhoudingsdoelen van de
Kamsalamander, Kleine modderkruiper, Gevlekte witsnuitlibel en Geelgerande waterkever zeker
geen negatief effect, eerder een positief effect.
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Vogelrichtlijnsoorten
Roodborsttapuit, Dodaars en Taigarietgans
De bomenkap nabij de Huisvennen en Vochtige heide kan tijdelijke verstoring van deze soorten
optreden. Vanuit de Flora- en faunawet is verstoring tijdens broedseizoen van deze soorten
verboden. Door toepassing van mitigerende maatregelen (buiten broedseizoen werken) worden
negatieve effecten voorkomen.
De maatregelen betekent kwaliteitsverbetering van vennen en uitbreiding van vochtige heide wat
positief is voor de vogelrichtlijnsoorten.
Conclusie: De maatregelen NNP Kampina hebben op het instandhoudingsdoel van de
Roodborsttapuit, Dodaars en Taigarietgans zeker geen negatief maar een positief effect.
Cumulatieve effecten
In of rondom het plangebied van de NNP Kampina zijn geen plannen of projecten bekend die
mogelijk negatieve effecten hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000gebied. Er zijn wel projecten bekend gericht op venherstel (baggeren etc.) en beekherstel (o.a.
Rosephoeve) met positieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen.
6. Conclusie & aanbeveling
De maatregelen die in het kader van NNP worden getroffen hebben, ook in beschouwing van
cumulatieve effecten van overige plannen en projecten, zeker geen maar juist een positief effect
op de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Kampina en Oisterwijkse vennen in het
licht van de instandhoudingsdoelen die in het plangebied (potentieel) voorkomen.
Er is geen vergunningplicht van toepassing. Een aanvullende verslechteringstoets of passende
beoordeling is niet van toepassing.
Het is aan te bevelen deze conclusie uit de Voortoets ter goedkeuring aan bevoegd gezag,
provincie Noord-Brabant, voor te leggen (e-mail adres: Groenewetten@Brabant.nl). Bevoegd
gezag heeft het eindoordeel in dezen.
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Bijlage 1: Natura 2000 “Kampina & Oisterwijkse vennen”
Instandhoudingsdoelstellingen & Kernopgaven
Tabel B1.1: Instandhoudingsdoelstellingen Habitattypen “Kampina & Oisterwijkse vennen” (LNV, 2007 en
2006b)
Nederlandse naam

SvI**

RBE**

RBNL*

Stuifzandheiden met

Zeer ongunstig

Zeer groot

+

struikhei [H2310]
Zandverstuivingen

Uitbreiden oppervlakte en verbeteren
kwaliteit

Zeer ongunstig

Groot

-

[H2330]
Zeer zwak

Doelstelling*

Uitbreiden oppervlakte en verbeteren
kwaliteit

Zeer ongunstig

Groot

+

gebufferde vennen

Uitbreiden oppervlakte en verbeteren
kwaliteit

[H3110]
Zwak gebufferde

Matig ongunstig

Zeer groot

++

Zure vennen [H3160]

Matig ongunstig

Groot

+

Behoud oppervlakte en verbeteren

Vochtige heiden

Matig ongunstig

Zeer groot

+

Behoud oppervlakte en verbeteren

vennen [H3130]

Uitbreiden oppervlakte en verbeteren
kwaliteit
kwaliteit

[H4010]
Droge heiden

kwaliteit
Zeer ongunstig

Groot

+

[H4030]
Heischrale

Zeer ongunstig

Zeer groot

+

graslanden [H6230]
Blauwgraslanden

Zeer ongunstig

Zeer groot

-

Uitbreiden oppervlakte en verbeteren
kwaliteit

Matig ongunstig

Zeer groot

-

Uitbreiden oppervlakte en verbeteren

Matig ongunstig

-

+

Uitbreiden oppervlakte en behoud

[H7110]
Pioniervegetaties

Uitbreiden oppervlakte en verbeteren
kwaliteit

[H6410]
Actieve hoogvenen

Behoud oppervlakte en verbeteren
kwaliteit

kwaliteit

met snavelbiezen

kwaliteit

[H7150]
Galigaanmoerassen

Matig ongunstig

Groot

+

Behoud oppervlakte en verbeteren

Matig ongunstig

Zeer groot

+

Behoud oppervlakte en verbeteren

Matig ongunstig

Zeer groot/Groot

+

Behoud oppervlakte en verbeteren

[H7210]
Oude eikenbossen

kwaliteit

[H9190]
Vochtige alluviale

kwaliteit

bossen [H91E0]

kwaliteit

*: Volgt uit LNV (2007); **: Volgt uit LNV (2006b), voor achtergrond bij de begrippen zie LNV (2006a)
RBE: Relatieve bijdrage Nederland aan Europese instandhouding; RNL: Relatieve bijdrage van het gebied aan Staat van
Instandhouding in Nederland SvI: Staat van Instandhouding in Nederland --: zeer ongunstig; -: ongunstig; +: gunstig; ++: zeer
gunstig; ND: Niet gedefinieerd.
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Tabel B1.2: Instandhoudingsdoelstellingen Habitatrichtlijnsoorten “Kampina & Oisterwijkse vennen”
(LNV, 2007 en 2006b)
Soort

SvI**

RBE**

RBNL*

Doelstelling*

Gestreepte

Zeer ongunstig

Groot

+

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied

Gunstig

Zeer groot

-

waterroofkever [H1082]
Kleine modderkruiper

voor behoud populatie

[H1149]

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied
voor behoud populatie

Kamsalamander [H1166]

Matig ongunstig

Groot

+

Uitbreiding omvang en kwaliteit

Drijvende waterweegbree

Matig ongunstig

Zeer groot

++

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied

leefgebied voor uitbreiding populatie
[H1831]
Aanvullende doelen:

voor behoud populatie
Zeer ongunstig

ND

ND

Uitbreiding omvang en verbetering

Gevlekte witsnuitlibel

kwaliteit leefgebied en vestiging

[H1042]

duurzame populatie van ten minste 500
volwassen individuen.

*: Volgt uit LNV (2007); **: Volgt uit LNV (2006b), voor achtergrond bij de begrippen zie LNV (2006a)
RBE: Relatieve bijdrage Nederland aan Europese instandhouding; RNL: Relatieve bijdrage van het gebied aan Staat van
Instandhouding in Nederland SvI: Staat van Instandhouding in Nederland --: zeer ongunstig; -: ongunstig; +: gunstig; ++: zeer
gunstig; ND: Niet gedefinieerd.

Tabel B1.3: Instandhoudingsdoelstellingen Vogelrichtlijnsoorten “Kampina & Oisterwijkse vennen”
(LNV, 2007 en 2006b)
Soort

SvI**

RBE**

RBNL*

Dodaars [A004]

Gunstig

ND

-

Doelstelling*
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied
met een draagkracht voor een populatie
van ten minste 30 paren.

Roodborsttapuit [A276]

Gunstig

ND

-

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied
met een draagkracht voor een populatie
van ten minste 30 paren.

Taigarietgans (niet

Gunstig

ND

s+

broedvogel) [A039]

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied
met een draagkracht voor een populatie
van ten minste 300 vogels
(seizoensmaximum).

*: Volgt uit LNV (2007); **: Volgt uit LNV (2006b), voor achtergrond bij de begrippen zie LNV (2006a)
RBE: Relatieve bijdrage Nederland aan Europese instandhouding; RNL: Relatieve bijdrage van het gebied aan Staat van
Instandhouding in Nederland SvI: Staat van Instandhouding in Nederland.
--: zeer ongunstig; -: ongunstig; +: gunstig; ++: zeer gunstig; ND: Niet gedefinieerd.
s: slaapplaats.
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Kernopgaven
Aanvullend op de bovenstaande IHDs zijn in het gebiedendocument (LNV, 2006b) ook een vijftal
kernopgaven voor de soorten en habitats in het algemeen geformuleerd (zie box). De
kernopgaven zijn gebaseerd op de belangrijkste verbeteropgaven van de habitattypen en
soorten, de bijdragen van gebieden, en de “knoppen waaraan gedraaid kan worden”. De
kernopgaven geven in feite aan wat in een gebied de belangrijkste bijdrage is voor het realiseren
van de landelijke doelen (LNV, 2006a). In de kernopgaven kunnen soorten en habitattypen
genoemd staan, waarvoor “Kampina & Oisterwijkse vennen” niet is aangewezen. In dat geval
gelden deze onderdelen van de kernopgave niet voor dit gebied (LNV, 2009a)2. De kernopgaven
uit het gebiedendocument (LNV (2006b) en de ontwerp-instandhoudingsdoelstellingen (LNV,
2007) liggen in elkaars verlengde.
Kernopgaven “Kampina & Oisterwijkse vennen” (LNV, 2006b)

6.01. Mineraalarme Zeer zwakgebufferde vennen: Herstel en duurzaam behoud van grote zeer
zwak gebufferde vennen [H3110] in grote open heidevelden.

6.02. Zwak gebufferde vennen: Kwaliteitsverbetering (ook latere successiestadia) van
zwakgebufferde vennen [H3130] mede als habitat voor gevlekte witsnuitlibel en geoorde fuut.

6.03. Zure vennen waaronder dystrofe poelen en meren: Kwaliteitsverbetering. Een deel van de
vennen mag ontwikkeld worden naar de andere ventypen.

6.05. Natte heiden: Kwaliteitsverbetering en regionaal vergroting oppervlakte vochtige heiden
[H4010] en pioniervegetaties met snavelbiezen [H7150] en actieve hoogvenen (heideveentjes)
[H7110_B] in de vorm van hellingveentjes.

6.06. Schrale graslanden: Kwaliteitsverbetering en (indien mogelijk) oppervlakte uitbreiding
heischrale graslanden [H6230] en blauwgraslanden [H6410] in kansrijke situaties (op schrale
leemhoudende zandgronden).

Kernopgaven geven verbeteringen aan voor clusters van habitattypen en soorten die sterk onder
druk staan en waarvoor Nederland van groot tot zeer groot belang is. Deze kernopgaven vergen
op landschapsniveau en op gebiedsniveau een samenhangende aanpak in beheer en inrichting.

2

LNV, 2009a; Natura 2000-Essentietabellen - -Leeswijzer; Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit;

Den Haag.
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NNP Kampina en Oisterwijkse bossen en vennen:
Flora- en faunawettoetsing

1. Aanleiding
Het waterschap De Dommel heeft het voornemen waterhuishoudkundige maatregelen te treffen
om de aanwezige en te ontwikkelen natuurwaarden in de Natte natuurparel (NNP) Kampina en
Oisterwijkse bossen en vennen te kunnen realiseren. In dit verband worden in vijf deelgebieden
maatregelen getroffen. Deze ingrepen kunnen mogelijk effecten hebben op beschermde plantenen diersoorten van de Flora- en faunawet (Ffwet). Tijdelijke en langdurige effecten van de
geplande maatregelen moeten getoetst worden aan deze wet. De doelstelling van de Ffwet is de
bescherming en het behoud van de gunstige staat van instandhouding van in het wild levende
planten- en diersoorten. Uitgangspunt hierbij is dat activiteiten met een schadelijk effect op
beschermde soorten in principe verboden zijn en zoveel mogelijk voorkomen moeten worden.
Van het verbod op schadelijke handelingen kan onder voorwaarden worden afgeweken, met een
ontheffing of vrijstelling van ontheffing.
2. Doel & Werkwijze
Doel is inzicht te krijgen in de effecten van het plan op aanwezige wettelijk beschermde plant- en
diersoorten, de mitigerende maatregelen die toegepast kunnen worden en vaststellen voor welke
soorten ontheffing benodigd is. De nadruk ligt op toetsing van effecten op de zwaarder
beschermde soorten van de Ffwet (tabel 2 en 3 soorten) waarvoor mogelijk een ontheffing nodig
is. Voor tabel 1-soorten, de algemenere soorten, is vrijstelling van ontheffing van toepassing.
De maatregelen die onder het plan vallen en algemene effecten worden eerst beschreven.
Vervolgens wordt de aanwezigheid van beschermde soorten per deelgebied behandeld. Daarna
worden de effecten op de aanwezig beschermde soorten in het licht van de Ffwet getoetst.
Indien negatieve gevolgen optreden worden maatregelen voorgesteld om de negatieve gevolgen
te beperken. De conclusie omvat de samenvatting van de toetsing en vervolgprocedure voor wat
betreft benodigde ontheffing.
3. Beschrijving maatregelen NNP Kampina en Oisterwijkse bossen en vennen
De maatregelen die in het kader van NNP Kampina en Oisterwijkse bossen en vennen zullen
worden uitgevoerd zijn met name gericht op het verbeteren van de hydrologische
randvoorwaarden voor de nagestreefde natuurdoelen vanuit de EHS alsook de Natura2000.

A company of Royal Haskoning

4 mei 2012

9X1367/N00003/902513/BW/DenB

1/23

De hydrologische maatregelen zijn:
 omleiden van voedselrijk water:
- deelgebied Braakloop: doel verbetering waterkwaliteit van het Rietven;
- deelgebied t’ Stokske: doel verbetering waterkwaliteit van het Achterste Kolkven.
 verhoging waterpeil en grondwaterstanden:
- De Logt: peilverhoging binnen gebied van Natuurmonumenten met vernatting in
aangrenzend gebied vallend onder NNP en Natura2000;
- De Rosep: geringe waterpeilverhoging t.b.v. vernatting bij reguliere waterafvoeren;
- De Kampina: verwijdering bos van bijna 10 ha t.b.v. lokale grondwaterstijging.
Naast deze maatregelen met een blijvend effect zijn er maatregelen met een tijdelijk effect. Zo
leiden graaf- en kapwerkzaamheden en (ver)plaatsing van kunstwerken mogelijk tot tijdelijke
verstoring van de bodem en vegetatie, geluidverstoring en verstoring door trillingen en
aanwezigheid van mensen.
Maatregelen met tijdelijke effecten:
 plaatsing en verplaatsing stuwen in waterlopen:
- Braakloop: 3 locaties;
- De Logt: een nieuwe stuw.
 herprofilering bestaande watergangen (vergroten/verkleinen):
- Braakloop: nieuwe omleiding en afgekoppelde deel Braakloop door natuurgebied;
- ’t Stokske: ter hoogte van nieuwe omleiding;
- De Logt: vergroten ontwateringssloot woonerven t.b.v. drooglegging woonerven en
verondiepen met 40 cm van centraal watergang binnen terrein van Natuurmonumenten
t.b.v. algehele vernatting natuurgebied.
 graven nieuwe watergang:
- ’t Stokske: kort traject in berm oostzijde Oostelvoortjes;
- De Logt: watergang op grens natuurgebied t.b.v. drooglegging van woonerven.
 kap- en plagwerkzaamheden:
- Kampina areaal van circa 10 ha.
 aanleg, vervangen en/of verwijderen van duikers, aanleg overkluizing:
- Braakloop en ’t Stokske: plaatselijk ter hoogte van het omleidingstracé en directe
aansluitende watergangen.
 aanleg van gronddammen in waterloop:
- Braakloop, ’t Stokske en De Logt: lokaal ter afsluiting bestaande verbindingen en
wijziging afvoerrichting.
 plaatsing van waterpompen:
- Braakloop en De Logt: nabij landbouwbedrijf bij de Braakloop t.b.v. afvoer via omleiding,
resp. perceel De Zeper bij de Logt t.b.v. voldoende drooglegging particulier perceel in
landbouwkundig gebruik.
4. Voorkomen van beschermde soorten
Voordat per deelgebied het voorkomen van beschermde soorten wordt beschreven wordt hier
eerst de verspreiding van de zwaarder beschermde soorten weergegeven. Een aantal zwaar
beschermde soorten is eveneens habitatrichtlijnsoort van het Natura2000 Kampina en
Oisterwijkse bossen en vennen waarvan de verspreiding is figuur 1 is te zien.
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Figuur 1:: Voorkomen van
v habitatrichtlijnsoorten in en rond Na
atura2000 Kam
mpina en Oisteerwijkse bossen en
pt beheerplan 2010, werkve rsie 9)
vennen. ((bron: concep

De das (tabel 3) heeft leefgebie
ed rond de K
Kampina en Oisterwijkse
e bossen enn vennen. De
verspreiding is afge
ebeeld in figu
uur 2. Deze gegevens zijn
z mogelijk verouderd. Terreinbeheerder
monumenten
n geeft aan er
e op de Ka mpina en Oisterwijkse
O
bossen
b
en oomgeving
Natuurm
momentteel geen bu
urchten aanw
wezig zijn (m
mond. med. De Hoop).

Figuur 2:: Verspreiding
g das (bron: zo
oogdiervereniiging)
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4.1 Deelgebied Braakloop
Het werkgebied bestaat uit de waterlopen die voor een deel in landbouwgebied liggen en voor
een deel in het bos- en natuurgebied zuidelijk en noordelijk van de A58. De kans op
aanwezigheid van beschermde soorten is hier het grootst. De aanwezige biotopen zijn
weilanden, akkers, landbouwkundige waterlopen en droog en vochtig bos, vochtige heide en
vennen.
Flora
In het werkgebied komen naar verwachting geen beschermde plantensoorten voor. De
waterlopen zijn zeer voedselrijk en een natuurlijke oevervegetatie is afwezig en de
landbouwpercelen worden intensief bewerkt en bemest. Ter hoogte van de Braakloop door bosen natuurgebied komen mogelijk wel beschermde planten voor. Indien beschermde soorten
voorkomen is dat naar verwachting buiten het profiel van de Braakloop op de delen waar geen
invloed is van voedselrijk water.
Vissen
In de voedselrijke waterlopen komt naast algemene soorten mogelijk de kleine modderkruiper
voor, een zwaarder beschermde soort van tabel 2. Deze soort is waargenomen in de Reusel
zuidelijk van de NNP Kampina. Mogelijk komt ook het bermpje voor. Deze soort is niet meer
opgenomen in één van de tabellen van de Ffwet.
(bron: www.ravon.nl)
Amfibieën
In de (voedselrijke) waterlopen van de Braakloop en landbouwsloot komen mogelijk algemeen
beschermde amfibiesoorten voor zoals gewone pad, bruine kikker en middelste groene kikker
(tabel 1 –soorten). In de nabije omgeving van de Braakloop ter hoogte van het natuur- en
bosgebied rond de A58 met een aantal vennen komt een relictpopulatie van de kamsalamander
voor (Beheerplan, 2010, werkversie 9, waarnemingen Brabants Landschap voor 2005). De
kamsalamander is een strikt beschermde soort van tabel 3 en habitatrichtlijn. Conform de
verspreidingskaarten en aanwezigheid van biotoop komen hier mogelijk nog twee andere tabel 3
en habitatrichtlijnsoorten voor namelijk poelkikker en heikikker (nabij vochtige heide) en tabel 2
soort alpenwatersalamander. (bron: www.ravon.nl)
Reptielen
In de omgeving van de Braakloop komen ter hoogte van natuur- en bosgebied zuidelijk en
noordelijk van de A58 mogelijk de levendbarende hagedis (tabel 2) en hazelworm (tabel 3) voor.
De levendbarende hagedis komt voor op enigszins vochtige heide of heide met vennen maar ook
in structuurrijke weg- en spoorbermen en ruigten. De hazelworm komt voor in bossen,
bosranden, houtwallen, heide en weg- en spoorbermen. Andere beschermde soorten worden
hier niet verwacht. (bron: www.ravon.nl)
Zoogdieren
Soorten die in het werkgebied voor kunnen komen zijn vooral algemene soorten van tabel 1
zoals egel, konijn, mollen, diverse muizensoorten. Zwaarder beschermde soorten zoals
eekhoorn (tabel2) en vleermuizen (tabel 3/habitatrichtlijn) maken mogelijk gebruik van het
werkgebied. Eventueel ook de das (tabel 3) die noordelijk van Moergestel voorkomt (bron:
zoogdiervereniging) komen mogelijk voor in het bos- en natuurgebied in de omgeving.
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Het voorkomen van de waterspitsmuis (tabel 3) in de omgeving is niet bekend; het voorkomen
van deze soort bij de Braakloop is vrijwel uitgesloten aangezien deze waterloop ongeschikt is
als leefgebied voor deze soort. (bron: www.zoogdiervereniging.nl- verspreidingskaarten via
www.telmee.nl)
Broedvogels
Broedvogels komen mogelijk voor binnen het werkgebied. Ter hoogte van de waterlopen
broeden mogelijk watervogels, zoals meerkoeten en eenden. Binnen het werkgebied is geen bos
aanwezig maar wel aangrenzend. Hier komen zeker diverse broedvogels voor waaronder
mogelijk ook vogels met jaarrond beschermde nesten. De kans op aanwezigheid van
broedvogels (weide en akkervogels) op de intensief beheerde landbouwpercelen is naar
verwachting klein vanwege de intensieve verstoring.
Vlinders en overige insecten en groepen
In het werkgebied is geen geschikt leefgebied aanwezig voor zwaarder beschermde soorten van
insecten en overige groepen.
4.2 Deelgebied ‘t Stokske
Het werkgebied bestaat uit kleine landbouwwatergangen en bermen langs lokale wegen.
De aanwezige biotopen zijn landbouwkundige waterlopen, bermen, tuinerf en een boomkwekerij.
Flora
In het werkgebied worden geen zwaarder beschermde plantensoorten van tabel 2 of 3 verwacht.
Mogelijk dat in de bermen lokaal tabel 1-soorten voorkomen. Een aantal van deze soorten wordt
ook in tuinen aangeplant en kunnen zich van daaruit in de omgeving verspreid hebben (vb.
akkerklokje, grasklokje, klein maagdenpalm).
Amfibieën
De (voedselrijke) landbouwwatergang is mogelijk leefgebied van algemene soorten van tabel 1
(gewone pad, groene kikker). Zwaarder beschermde soorten komen hier zeker niet voor.
Zoogdieren
Het werkgebied vormt mogelijk onderdeel van leefgebied van algemene soorten van tabel 1.
(konijn, mol, muizen etc.). Zwaarder beschermde soorten worden hier niet verwacht, met
uitzondering van foeragerende das (tabel 3) en vleermuizen (tabel 3/habitatrichtlijn).
Vissen, reptielen, insecten en overige soortgroepen
De watergang en bermen bieden geen geschikt leefgebied voor deze soortgroepen.
Broedvogels
Nabij het woonerf zijn mogelijk broedvogels aanwezig. Afhankelijk van beheerintensiteit van de
aangrenzende landbouwterreinen komen hier mogelijk bodembroeders (weide- en/of
akkervogels) voor. Over het algemeen betreft het intensief bewerkte en bemeste percelen en is
de kans op aanwezigheid van broedvogels klein. De watergang is te klein als broedbiotoop voor
watervogels.
Vlinders en overige insecten en groepen
In het werkgebied is geen geschikt leefgebied aanwezig voor zwaarder beschermde soorten van
insecten en overige groepen.
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Figuur 3b
b-e: Kaarten verspreiding
v
Heikikker,
H
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Tabel 1: Voorkomen van amfibieën op de Kampina en terreingebruik
Soorten

Voorkomen

Voortplanting- water

Landbiotoop

Kampina
Heikikker

Vrijwel in geheel

Ondiepe stilstaande wateren met

Vochtige heidegebied met laag

(tabel 3/HR)

Kampina

oevervegetatie. Het water is vaak enigszins

struweel en ruigte

gekoppeld aan

zuur (pH 4 - 5.5) en voedselarm.

Aanwezig: juli t/m februari

vochtige heide

Aanwezig : half februari t/m augustus

Overwintering: november t/m

[paring begin/half maart tot begin april; larven

half februari

mei-juni]
Poelkikker

Bij de Huisvennen

Grotere watercomplexen, vennen en poelen

Dekkinggevende vegetatie

(tabel 3/HR)

en Klokketorenven

met voedselarm, zwak zure, stilstaande

/strooisellaag in (ruigte/bosschage.

wateren in bos- en heidegebieden.

overwinteren meestal op het land

oevervegetatie

en niet in het water

Aanwezig : globaal aprilt t/m augustus;

Aanwezig: september t/m half april

[paring eind april tot begin juli; larven juni t/m

Overwintering: november t/m

augustus

maart

Kamsalamander

In een poel bij het

Matig voedselrijke tot voedselrijke, stilstaande

Kleinschalig landschap met

(tabel 3/HR)

Winkelsven

wateren met een goed ontwikkelde

bosschage, struiken en ruigte.

onderwatervegetatie;

Aanwezig: eind juni (adulten) t/m

niet te zuur water

februari

Aanwezig : feb t/m augustus; klein deel

Overwintering: december t/m

jaarrond [paring half maart met piek in april;

februari

Larven juni t/m augustus]
Vinpootsalaman

Algemeen

Heide- en bosvijvers, poelen;

Bos op zandgrond

der

voorkomend op de

verdraagd ook relatief zuur water (tot pH 4)

Aanwezig: september t/m

(tabel 3/HR)

Kampina,met

Aanwezig : maart t/m juli/augustus, jonge

februari

name noordelijk

dieren blijven soms jaarrond in het water

[deel van populatie overwintert op

heidegebied;

(ook overwintering) [Paring maart t/m juni;

land]

lagere dichtheden

Larven juni t/m augustus]

rond Winkelsven
Alpenwater-

In een poel bij het

Niet kieskeurig wat betreft voortplantingswater,

Bossen, loof, naald en gemengd

salamander

Winkelsven

voorkeur visvrij

Aanwezig: september t/m

Aanwezig: februari-mei

februari

(tabel 2)

soms jaarrond (ook overwintering in modder)

NB: de aangegeven perioden zijn afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden.

Reptielen
Uit de inventarisatie van Natuurmonumenten (De flora en fauna van de Kampina.
Overzichtsrapportage inventarisaties 2000-2008, Natuurmonumenten juni 2010) blijkt dat de
levendbarende hagedis (tabel 2) wijd verspreid in het heidegebied van de Kampina voorkomt zo
ook net oostelijk van De Logt. De hazelworm (tabel 3) is waargenomen in het beekdal van de
Beerze op enige afstand van het werkgebied in de Logt. (zie ook figuur 4). Aanwezigheid van
deze beschermde soorten in het werkgebied is uitgesloten. Op dit moment is in De Logt voor
deze soorten nog geen geschikt biotoop, zoals (vochtige) heide en lokaal boomopslag,
aanwezig. Bovendien ligt het leefgebied van de hazelworm ver weg van het werkgebied. Op
termijn zullen deze soorten mogelijk wel voorkomen.
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Figuur 4:: Kaarten vers
spreiding Haze
elworm (tabel 3) en Levendbarend Kamsalamander, Po
oelkikker en
Vinpoots
salamander (ta
abel 3) Bron: Flora
F
en fauna
a op de Kampina. Overzichtt inventarisatiies 2000-2008 2010. ©
Verenigin
ng Natuuromo
onumenten, ‘s
s-Graveland

Zoogdie
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ering van da
as (tabel 3) en/of
e
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el3 /habitatric
chtlijn) die h ier mogelijk
foerageren. Conform
m de versprreidingsgege
evens van de das komt deze oostellijk van het
bied voor. (zzie kaart ww
ww.zoogdiervvereniging.n
nl)
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Figuur 5:: Kaarten vers
spreiding Boomvalk (cat 4)
O
inven
ntarisaties 200
00-2008 2010. © Vereniging N
Natuuromonum
menten, ‘sBron: Florra en fauna op de Kampina. Overzicht
Graveland
d

e insecten en
n groepen
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zig voor zwaarder beschhermde soorrten van
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n en overige
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Figuur 6: Weergaven bostypen en locaties (oude) roofvogelnestbomen/horsten

Flora
Het huidige bostype heeft een vrij schrale grazige ondergroei. In de ondergroei komen geen
bijzonder en/of beschermde soorten van de Ffwet voor. Buiten het werkgebied komen diverse
beschermde soorten voor. In de oeverzone langs het ven zuidelijk van het werkgebied komen
diverse beschermde plantensoorten voor van tabel 2. Dit zijn onder meer kleine en ronde
zonnedauw, beenbreek en wilde gagel. Daarnaast komen andere bijzondere soorten voor zoals
lavendelhei (rode lijstsoort). (bron: De flora en fauna van de Kampina. Overzichtsrapportage
inventarisaties 2000-2008, Natuurmonumenten juni 2010)
Vissen
Uitgesloten, er is geen geschikt biotoop aanwezig in het werkgebied.
Amfibieën
Uit inventarisatiegegevens van Natuurmonumenten (bron: De flora en fauna van de Kampina.
Overzichtsrapportage inventarisaties 2000-2008, Natuurmonumenten juni 2010) blijkt dat ter
hoogte van het werkgebied drie strikt beschermde amfibiesoorten van tabel 3 voorkomen:
vinpootsalamander, heikikker en poelkikker. De laatste twee zijn eveneens habitatrichtlijnsoorten.
De kans is vrij groot dat deze soorten in het werkgebied voorkomen buiten de
voortplantingsperiode. De kamsalamander (tabel 3/hr) en alpenwatersalamander (tabel 2)
hebben hier geen leefgebied. De vennen zijn met name voor de kamsalamander te zuur.
Reptielen
In en nabij het werkgebied met structuurrijke vegetatie met vochtige heide en lokaal bosschage
ontwikkeling komt de levendbarende hagedis (tabel 2) voor. Mogelijk komt deze soort incidenteel
in het open delen van het bos voor.
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De hazelworm (tabel 3) is waargenomen in het beekdal van de Beerze en wordt niet in het
werkgebied verwacht. (bron: De flora en fauna van de Kampina. Overzichtsrapportage
inventarisaties 2000-2008, Natuurmonumenten juni 2010)
Zoogdieren
Het werkgebied vormt mogelijk onderdeel van leefgebied van algemene soorten van tabel 1.
(konijn, mol, muizen etc.). In het bos komt mogelijk de eekhoorn (tabel 2) voor met vaste
verblijfplaatsen. De waterspitsmuis (tabel 3) die sinds 2008 voorkomt op de Kampina bij het
Winkelsven komt gezien de afstand en gebondenheid aan water niet voor in het werkgebied met
droog bostype.
Das (tabel 3) en/of vleermuizen (tabel3 /habitatrichtlijn) zwaarder beschermde soorten
foerageren mogelijk in het werkgebied. De das heeft geen burcht op de Kampina (bron:
Natuurmonumenten, 2012). Voor wat betreft vleermuizen komen in of nabij het werkgebied
mogelijk zeven vleermuissoorten voor die hier foerageren die ook verder op de Kampina zijn
waargenomen. Het zijn vooral dwergvleermuis, watervleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en
grootoorvleermuis en incidenteel ruige dwergvleermuis en de franjestaart. Vaste verblijfplaatsen
van boombewonende soorten wordt niet verwacht. Het bos bestaat uit dennen en jongere bomen
die als vaste verblijfplaats voor vleermuizen ongeschikt zijn.
Broedvogels
Bij de begrenzing van het deelgebieden A (en B) is expliciet rekening gehouden met behoud van
de aanwezige beschermde vaste nesten en/of rustplaatsen van onder ander havik, sperwer,
bosuil en ransuilen. In het werkgebied kwamen vier roofvogelboomnesten voor. Actueel is de
situatie gewijzigd en komt mogelijk nog één bewoonde horst voor. Vorig jaar (2011) was ook
deze nest niet meer bewoond.
Overige soorten die onder categorie 5 zoals zwarte mees, koolmees, kuifmees en goudhaantje,
alsook spechten als grote bonte specht, groene specht en de zeldzamere zwarte specht komen
mogelijk in het werkgebied voor. Van de groene specht zijn 2 territoria in het werkgebied bekend
(Natuurmonumenten 2010). Deze soorten van categorie 5 zijn de nesten niet jaarrond
beschermd indien voldoende alternatief leefgebied in de nabije omgeving aanwezig is. Verder is
de Wielewaal (soort valt niet onder jaarrond beschermde nesten) is vorig jaar waargenomen in
het zuidwestelijke deel van het bos met jonge eiken en berken.
Vlinders en overige insecten en groepen
De Kampina is rijk aan diverse vlindersoorten en insecten waaronder een zwaarder beschermde
soort. Het betreft het heideblauwtje (tabel 3) dat verspreid over het heidegebied voorkomt en de
gevlekte witsnuitbel (gebonden aan zwakgebufferd water). Het te kappen bos is voor deze
soorten ongeschikt als leefgebied en komen hier niet voor. Daarnaast zijn er (oude)
waarnemingen van rouwmantel en keizersmantel (beide tabel 3-soorten); dit betreft zwervende
exemplaren. Binnen het werkgebied komen verder geen andere beschermde soorten voor.
4.5 Rosep
De maatregel bij de Rosep betreft lokaal extensivering van beheer en onderhoud. Dit heeft geen
negatieve effecten op beschermde soorten van de Ffwet.
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4.6 Synthese
In tabel 2 is per deelgebied overzicht gegeven van de beschermde soorten die hier mogelijk
voorkomen.
Tabel 2: Overzicht aanwezige beschermde soorten per deelgebied
Nederlandse naam

Bescherming
Ffwet

1

2

3

4

Braak

Stokske

De Logt

Kampina

loop

–bos

Flora
-

-

-

-

-

x

-

x

-

(x)

-

(x)

x
x

Vissen
Kleine modderkruiper

Tabel 2

Amfibieën
Heikikker

Tabel 3/HR

Poelkikker

Tabel 3/HR

(x)

-

(x)

Kamsalamander

Tabel 3/HR

(x)

-

(x)

-

Vinpootsalamander

Tabel 3

-

-

(x)

x

Alpenwatersalamander

Tabel 2

(x)

-

-

-

Gewone pad

Tabel 1

x

X

X

X

Kleine watersalamander

Tabel 1

x

X

X

X

Groene kikker onbepaald

Tabel 1

x

X

X

X

Middelste groene kikker

Tabel 1

x

X

X

X

Bruine kikker

Tabel 1

x

x

x

x

Reptielen
Levendbarende hagedis

Tabel 2

-

-

-

x

Hazelworm

Tabel 3

-

-

-

-

Zoogdieren
Laatvlieger

Tabel 3/HR

F

F

F

F

Watervleermuis

Tabel 3/HR

F

F

F

F

Rosse vleermuis

Tabel 3/HR

F

F

F

F

Ruige dwergvleermuis

Tabel 3/HR

F

F

F

F

Gewone dwergvleermuis

Tabel 3/HR

F

F

F

F

Gewone grootoorvleermuis

Tabel 3/HR

F

F

F

F

Grootoorvleermuis

Tabel 3/HR

F

F

F

F

Das

Tabel 3

F

F

F

-

Eekhoorn

Tabel 2

-

-

-

x

Zoogdieren (muizen,

Tabel 1

x

x

x

x

onbepaald

kleine marterachtigen etc.

4 mei 2012

9X1367/N00003/902513/BW/DenB

13/23

Vervolg tabel 2: Overzicht aanwezige beschermde soorten per deelgebied
Nederlandse naam

Bescherming
Ffwet

1

2

3

4

Braak

Stokske

De Logt

Kampina

loop

–bos

Vogels
broedvogels

x

x

X

x
(X)

Broedvogels vaste nesten:
Boomvalk

Cat 3-4

-

-

(X)

Steenuil

Cat. 1

-

-

x

-

Groene specht

Cat. 5

-

-

X

x

Tapuit

Cat. 5

X

X

X

X

mezen etc.

Cat 5

x

x

x

x

-

-

-

-

Vlinders en overige insecten,groepen
-

Legenda x = waarschijnlijk aanwezig; (x): kleine kans op aanwezigheid; F = foeragerend; VV= vaste verblijfplaats
- : afwezig; x ; aanwezig; (x): komt mogelijk zeer incidenteel voor in werkgebied - zwervend exemplaar vanuit omgeving
F: fouragerend

5. Effectbeoordeling & mitigerende maatregelen
5.1 Deelgebied Braakloop
De werkzaamheden hebben mogelijk effecten op vissen (kleine modderkruiper tabel 2),
amfibieën (tabel 3:kamsalamander, heikikker, poelkikker; tabel 2 alpenwatersalamander en
algemene soorten van tabel 1) en broedvogels.
Vissen
Het is niet geheel uitgesloten dat de kleine modderkruiper in de watergangen voorkomen waar
werkzaamheden worden verricht zoals (ver)plaatsing van stuwen en duikers. Bij uitvoering van
deze tijdelijke werkzaamheden is overtreding van artikel 9 (doding) mogelijk plaatsvinden. Voor
tabel 2 soorten is geen ontheffing nodig, indien gewerkt wordt conform Goedgekeurde
gedragscode voor Unie van Waterschappen. In deze gedragscode zijn mitigerende maatregelen
opgenomen om overtreding te beperken. De maatregelen bestaan uit:
 Uitvoering werkzaamheden in watergangen tijdens minst kwetsbare periode 15 juli – 1
november (na de voortplanting en voor de winterrust). Tijdens winterperiode mag gewerkt
worden indien watertemperatuur boven 10°C is.
Hierdoor wordt gegarandeerd dat doding van individuen zoveel mogelijk wordt voorkomen. De
gunstige staat van de instandhouding van de aanwezige populatie komt zeker niet in gevaar.
Conclusie:
 De maatregelen hebben geen tijdelijk of blijvend negatief effect op de gunstige staat van
instandhouding van de Kleine modderkruiper.
 Ontheffing: Voor deze tabel 2 soort is geen ontheffing nodig indien gewerkt wordt conform
Goedgekeurde gedragscode voor Unie van Waterschappen.
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Amfibieën
De Braakloop en landbouwwatergangen binnen het werkgebied is mogelijk voortplantingsbiotoop
van algemene amfibiesoorten van tabel 1 en van tabel 2 (alpenwatersalamander). Voor de strikt
beschermde soorten van tabel 3 (kamsalamander, heikikker en poelkikker) die mogelijk in het
aangrenzende natuurgebied voorkomen bij de vennen en heide is het vrijwel uitgesloten dat
deze in het werkgebied met voedselrijke stromende waterlopen voorkomen. De strikt
beschermde soorten zijn gebonden aan stilstaand water zoals vennen, poel of plas en het
werkgebied is als biotoop ongeschikt.
Bij uitvoering van deze tijdelijke werkzaamheden zoals (ver)plaatsing van een stuw en duikers
zal overtreding van artikel 9 (doding en./of verwonding van dieren) mogelijk plaatsvinden van
tabel 1 en tabel 2 soorten. Voor de tabel 1-soorten geldt een algehele vrijstelling. Voor tabel 2
soort alpenwatersalamander is geen ontheffing nodig, indien gewerkt wordt conform
Goedgekeurde gedragscode voor Unie van Waterschappen. In deze gedragscode zijn
mitigerende maatregelen opgenomen om overtreding te beperken. De maatregelen bestaan uit:
 Uitvoering werkzaamheden in watergangen tijdens minst kwetsbare periode 15 juli – 1
november (na de voortplanting en voor de winterrust). Tijdens winterperiode mag gewerkt
worden indien watertemperatuur boven 10°C is. De dieren zijn dan nog voldoende mobiel om
te vluchten.
Hierdoor wordt gegarandeerd dat doding van individuen zoveel mogelijk wordt voorkomen.
De gunstige staat van de instandhouding van de aanwezige populatie van de
alpenwatersalamander (tabel 2) en overige algemene soorten van tabel 1 zeker niet in gevaar.
Er zijn verder geen werkzaamheden voorzien binnen het bos of bosschages wat geschikt landen winterbiotoop is voor algemene en zwaarder beschermde soorten. Er treedt hierdoor geen
overtreding van een verbodsbepaling op.
Conclusie:
 De maatregelen hebben geen tijdelijk of blijvend negatief effect op de gunstige staat van
instandhouding van de alpenwatersalamander (tabel 2) en overige algemene tabel 1 –
soorten.
 Ontheffing: Voor tabel 2 soort alpenwatersalamander is geen ontheffing nodig indien gewerkt
wordt conform Goedgekeurde gedragscode voor Unie van Waterschappen. Voor de tabel 1soorten geldt een algehele vrijstelling.
Zoogdieren
In het plangebied komen algemene soorten van tabel 1 voor, zoals diverse muizen,
marterachtigen etc. Voor de tabel 1-soorten geldt een algehele vrijstelling
Vanuit de zorgplicht worden algemeen mitigerende maatregelen getroffen waarbij negatieve
effecten worden voorkomen. Deze bestaat uit het kort maaien (en houden) van de vegetatie twee
weken voorafgaand aan de graafwerkzaamheden zodat het werkgebied onaantrekkelijk
wordt/blijft en de aanwezige dieren uitwijken naar andere locaties in de omgeving.
Conclusie:
 Geen ontheffing nodig.
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Broedvogels
De tijdelijke werkzaamheden bij de watergangen betekent mogelijk tijdelijk verstoring van
broedvogels. De kans op aanwezigheid van broedvogels is het grootst nabij het bosgebied.
Tijdens broedseizoen (indicatief tussen 15 maart-15 juli) zijn de nesten van broedvogels
beschermd. Verstoring is in deze periode niet toegestaan en ontheffing verbodsbepalingen van
artikel 11 van de Ffwet (verstoring vaste rust- en verblijfsplaatsen) wordt hiervoor niet verleend.
Mitigerende maatregel
 Werken buiten broedseizoen ter hoogte van natuur-en bosgebied.
 Werken tijdens broedseizoen is toegestaan, indien uit controle door een ter zake deskundig
blijkt dat er geen broedvogels aanwezig zijn
5.2 Deelgebied ’t Stokske
De werkzaamheden hebben mogelijk effecten op amfibieën (tabel 1 algemene soorten) en
broedvogels.
Amfibieën
De werkzaamheden aan de bestaande watergang waar mogelijk algemene soorten van tabel 1
voor kunnen komen zijn zeer beperkt. De kans dat een individu wordt gedood is zeer gering.
Voor tabel 1 soorten geldt een algehele vrijstelling. Ontheffing is niet nodig.
Broedvogels
Tijdelijke verstoring van broedvogels kan optreden ter hoogte van woonerf en boomkwekerij.
Tijdens broedseizoen (indicatief tussen 15 maart-15 juli) zijn de nesten van broedvogels
beschermd. Verstoring is in deze periode niet toegestaan en ontheffing verbodsbepalingen van
artikel 11 van de Ffwet (verstoring vaste rust- en verblijfsplaatsen) wordt hiervoor niet verleend.
Mitigerende maatregel
 Werken buiten broedseizoen ter hoogte van natuur-en bosgebied.
 Werken tijdens broedseizoen is toegestaan, indien uit controle door een ter zake deskundig
blijkt dat er geen broedvogels aanwezig zijn
5.3 Deelgebied De Logt
De werkzaamheden hebben mogelijk effecten op vissen (kleine modderkruiper tabel 2),
amfibieën (algemene soorten van tabel 1) en broedvogels en vogels met jaarrond beschermde
nesten (boomvalk- overigens in 2011 niet aangetroffen).
Vissen
Bij de plaatsing van een stuw en gedeeltelijk aanvullen van de hoofdwatergang
(waterbodemverhoging van 40 cm; van 120 naar 80 cm diep) zal overtreding van artikel 9
(doding en./of verwonding van dieren) mogelijk plaatsvinden van de kleine modderkruiper. Om
dit te voorkomen zijn mitigerende maatregelen van toepassing
 Uitvoering werkzaamheden in watergangen tijdens minst kwetsbare periode 15 juli – 1
november (na de voortplanting en voor de winterrust). Tijdens winterperiode mag gewerkt
worden indien watertemperatuur boven 10°C is. De dieren zijn dan nog voldoende mobiel om
te vluchten.
 De grond dient rustig en in zoveel mogelijk dunne lagen aangevuld te worden zodat de
dieren tijd hebben om op eigen initiatief uit het werkgebied te vluchten. Werkrichting is van
boven- naar benedenstrooms.
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Hierdoor wordt gegarandeerd dat doding van individuen zoveel mogelijk wordt voorkomen. De
gunstige staat van de instandhouding van de populatie komt zeker niet in gevaar.
Conclusie:
 De maatregelen hebben geen tijdelijk of blijvend negatief effect op de gunstige staat van
instandhouding van de Kleine modderkruiper.
 Ontheffing: Voor tabel 2 soorten is geen ontheffing nodig indien gewerkt wordt conform
Goedgekeurde gedragscode voor Unie van Waterschappen.
Amfibieën
In het werkgebied komen alleen soorten van tabel 1 voor waarvoor een algehele vrijstelling geldt.
Doding en/of verwonden van soorten is door toepassing van de mitigerende maatregelen
opgenomen voor de kleine modderkruiper vrijwel uitgesloten. De dieren kunnen buiten broed- en
winterseizoen op eigen initiatief uit het werkgebied vluchten.
Conclusies:
 Er is geen ontheffing voor amfibieën nodig.
 Met de toepassing van mitigerende maatregelen voor de kleine modderkruiper wordt
eveneens negatieve effecten voorkomen.
Zoogdieren
In het plangebied komen algemene soorten van tabel 1 voor, zoals diverse muizen,
marterachtigen etc.. Voor de tabel 1-soorten geldt een algehele vrijstelling.
Vanuit de zorgplicht worden algemeen mitigerende maatregelen getroffen waarbij negatieve
effecten worden voorkomen. Deze bestaat uit het kort maaien (en houden) van de vegetatie twee
weken voorafgaand aan de graafwerkzaamheden zodat het werkgebied onaantrekkelijk
wordt/blijft en de aanwezige dieren uitwijken naar andere locaties in de omgeving.
Conclusie:
 Geen ontheffing nodig.
Broedvogels
Tijdelijke verstoring van broedvogels kan door de werkzaamheden optreden tijdens
broedseizoen. De nesten van broedvogels zijn tijdens broedseizoen (indicatief tussen 15 maart15 juli) strikt beschermd. Verstoring is in deze periode niet toegestaan en ontheffing van
verbodsbepalingen van artikel 11 van de Ffwet (verstoring vaste rust- en verblijfsplaatsen) wordt
hiervoor niet verleend.
In het werkgebied kwam de boomvalk met een jaarrond beschermde vaste verblijfplaats voor in
een boom midden het werkgebied (categorie 4) en komt de steenuil (categorie 1) voor bij de
werkschuur van Natuurmonumenten Nabij de locatie van de boomvalk wordt een waterpomp
geïnstalleerd en vindt er graafwerkzaamheden aan de watergangen plaats in de omgeving. Deze
verstoring is tijdelijk van aard en zal, buiten broedseizoen, niet tot negatieve effecten op de
functionaliteit van de vaste verblijfplaats hebben. De maatregelen hebben eveneens geen effect
op de vaste verblijfplaats van de steenuil.
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Mitigerende maatregel
 Werken buiten broedseizoen.
 Werken tijdens broedseizoen is toegestaan, indien uit controle door een ter zake deskundig
blijkt dat er geen broedvogels aanwezig zijn
5.4 Deelgebied Kampina
De werkzaamheden in het bosdeel hebben mogelijk effecten op amfibieën (tabel 3
vinpootsalamander, heikikker en poelkikker en algemene soorten van tabel 1) en broedvogels.
Vogels met jaarrond beschermde nesten komen in het werkgebied niet meer voor.
Amfibieën
De Bomenkap en afplaggen heeft mogelijk tijdelijke effecten op individuen van de
Vinpootsalamander, Poelkikker en Heikikker (strikt beschermde soorten van tabel 3) en overige
algemene soorten van tabel 1 die mogelijk buiten het voortplantingseizoen in het bos voorkomen
en hier overwinteren. (land/winterbiotoop). De tijdelijke werkzaamheden leiden mogelijk tot
overtreding van de verbodsbepalingen in artikel 9 (doding/verwonding) en 11 (vernietiging
verblijfplaats) van de strikt beschermde soorten van tabel 3 Vinpootsalamander, Poelkikker en
Heikikker waarvoor een ontheffing noodzakelijk is. Voor de soorten van tabel 1 waarbij mogelijke
ook de verbodsbepalingen worden overtreden is algehele vrijstelling van toepassing
Mitigerende maatregelen zijn nodig om tijdelijk negatieve effecten op deze strikt beschermde
soorten Vinpootsalamander, Poelkikker en Heikikker te voorkomen. Deze maatregelen zijn:
 Het rooien en verwijderen strooisellaag uitvoeren buiten vogelbroedseizoen (15 maart- 15
juli) en winterrustperiode van amfibieën (1 november – 1 maart) plaats.
 rooiwerkzaamheden, exclusief verwijderen van strooisellaag, is mogelijk in winterrustperiode
waarbij strooisellaag/ winterschuilplekken zo min mogelijk worden verstoord door
kleinschalige ingrepen. De strooisellaag vervolgens na de winterrustperiode tijdens
voortplantingsperiode van amfibieën uitvoeren (eind april-augustus; de amfibieën zijn dan
weer in de vennen).
 Of rooiwerkzaamheden inclusief verwijderen van strooisellaag uitvoeren tijdens de
winterrustperiode wanneer aanwezigheid van zwaar beschermde amfibiesoorten (heikikker,
poelkikker en de vinpootsalamander) en overige amfibiesoorten is uitgesloten. Hiervoor dient
het werkgebied tijdig voorafgaand aan de werkzaamheden afgeschermd en doorzocht te
worden:
- Plaatsing van tijdelijke amfibiescherm bij voorkeur tijdens de voortplantingsperiode van
amfibieën (aanwezigheid individuen vrijwel uitgesloten) tot maximaal 1 oktober, in ieder
geval vóór de winterrust.
- Werkterrein daarna controleren op aanwezige exemplaren; de opgespoorde beschermde
dieren weggevangen en direct overzetten naar geschikt leefgebied in de directe
omgeving, maar buiten het werkgebied.
- Het opsporen en vangen van beschermde dieren en het elders terugplaatsen gebeurt
door of onder begeleiding van een ecologisch deskundig persoon met kennis van de
betreffende soorten (heikikker, poelkikker, vinpootsalamander).
- Het tijdelijke amfibiescherm moet voorkomen dat amfibieën terugkeren naar het
werkterrein, ook tijdens de werkzaamheden. Het scherm na de werkzaamheden
verwijderen.
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Hierdoor wordt gegarandeerd dat doding van individuen zoveel mogelijk wordt voorkomen. De
gunstige staat van de instandhouding van de aanwezige grotere populaties komt zeker niet in
gevaar.
Blijvende effecten: door de kap en verwijderen van organisch strooisellaag verdwijnt geschikt
winterbiotoop van de strikt beschermde soorten. Daarentegen betekent het ook uitbreiding van
natte natuur waaronder vochtige heide geschikt voor onder andere heikikker. Het verlies aan
winterbiotoop is zeer beperkt; er blijft namelijk voldoende bosschage en ruigte als winterbiotoop
in de directe omgeving beschikbaar. Deze ingreep heeft zeker geen negatief effect op de
aanwezige amfibieën; door vernatting heeft de ingreep over het algemeen een positief effect.
Conclusie:
 Ontheffing is nodig voor tabel 3 soorten Vinpootsalamander, Poelkikker en Heikikker t.a.v.
overtreding van de verbodsbepalingen in artikel 9 (doding/verwonding) en 11 (vernietiging
verblijfplaats).
 Door toepassing van mitigerende maatregelen is er geen tijdelijk of blijvend negatief effect op
de gunstige staat van instandhouding van de tabel 3 soorten Vinpootsalamander, Poelkikker
en Heikikker en overige algemene tabel 1 –soorten. Het blijvend effect van de ingreep is door
de vernatting positief.
 Voor de algemene soorten van tabel 1 is de algehele vrijstelling van toepassing. Deze
soorten profiteren eveneens van de mitigerende maatregelen.
Reptielen
In het te kappen bos komt mogelijk de levendbarende hagedis (tabel 2) incidenteel voor. De
tijdelijke werkzaamheden kunnen leiden tot overtreding van de verbodsbepalingen in artikel 9
(doding/verwonding) en 11 (vernietiging verblijfplaats).
Mitigerende maatregelen zijn nodig om tijdelijk negatieve effecten te voorkomen. Deze
maatregelen zijn werken buiten voortplantingsseizoen en winterperiode.
Hierdoor wordt gegarandeerd dat doding van individuen zoveel mogelijk wordt voorkomen. De
gunstige staat van de instandhouding van de aanwezige grotere populaties komt zeker niet in
gevaar.
Conclusie:
 De maatregelen hebben geen tijdelijk of blijvend negatief effect op de gunstige staat van
instandhouding van de levendbarende hagedis (tabel 2).
 Ontheffing: Voor tabel 2 soort levendbarende hagedis is geen ontheffing nodig indien
gewerkt wordt conform Goedgekeurde gedragscode voor Unie van Waterschappen.
Zoogdieren
In het te kappen bos komen algemene soorten van tabel 1 en mogelijk de eekhoorn (tabel 2)
voor met vaste nesten. Daarnaast komen vleermuizen in het gebied voor die langs de bosranden
foerageren. De bomenkap heeft geen negatief effect op de vleermuizen. In het bosgebied
worden geen bomen met vaste verblijfplaatsen gekapt, het gebied is geen onderdeel van een
vliegroute en het terrein blijft geschikt als foerageergebied. Ten aanzien van de algemene
soorten (o.a. muizen) en eekhoorn treedt mogelijk overtreding op van een verbodsbepalingen in
artikel 9 (doding/verwonding) en 11 (vernietiging verblijfplaats). Voor de tabel 1-soorten die in het
plangebied voorkomen geldt een algehele vrijstelling.
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Mitigerende maatregelen ten aanzien van de eekhoorn worden toegepast om overtreding van
verbodsbepaling te voorkomen. Deze maatregelen zijn:
 De te kappen bomen voorafgaand controleren door een ter zake deskundige op bewoonde
eekhoornnesten. Bij een bewoond eekhoornnest moet de kap van de boom uitgesteld
worden totdat de eekhoorn naar één van zijn andere nesten is vertrokken. Eekhoorns
gebruiken meerdere nesten.
Daarnaast kan ten aanzien van tabel 1 soorten vanuit de zorgplicht mitigerende maatregelen
worden toegepast. Dit bestaat uit het kort maaien (en houden) van de vegetatie twee weken
voorafgaand aan de graafwerkzaamheden zodat het werkgebied onaantrekkelijk wordt/blijft en
de aanwezige dieren uitwijken naar andere locaties in de omgeving.
Hierdoor wordt gegarandeerd dat doding van individuen zoveel mogelijk wordt voorkomen. De
gunstige staat van de instandhouding van de populatie komt zeker niet in gevaar.
Conclusie:
 De maatregelen hebben geen tijdelijk of blijvend negatief effect op de gunstige staat van
instandhouding van de eekhoorn en vleermuizen.
 Ontheffing: Voor de eekhoorn, tabel 2 soort, is geen ontheffing nodig indien gewerkt wordt
conform Goedgekeurde gedragscode voor Unie van Waterschappen. Voor de tabel 1 soorten
geldt algehele vrijstelling.
Broedvogels
Tijdelijke verstoring van broedvogels kan door de werkzaamheden optreden tijdens
broedseizoen. De nesten van broedvogels zijn tijdens broedseizoen (indicatief tussen 15 maart15 juli) strikt beschermd. Verstoring is in deze periode niet toegestaan en ontheffing
verbodsbepalingen van artikel 11 van de Ffwet (verstoring vaste rust- en verblijfsplaatsen) wordt
hiervoor niet verleend. Bomen met jaarrond beschermde nesten komen niet meer voor in het
werkgebied. Nesten van categorie 5 (groene specht, mezen etc.) zullen mogelijk worden gekapt.
Deze soorten hebben voldoende alternatief leefgebied om nesten te maken. De ingreep heeft
geen effect op de gunstige staat van instandhouding van deze soorten.
Mitigerende maatregelen worden toegepast om overtreding van verbodsbepaling te voorkomen.
Deze maatregelen zijn:
 werken buiten broedseizoen;
 de bomen controleren op voorkomen van jaarrond beschermde nesten (evenals
aanwezigheid van andere grote waardevolle loofbomen) door een ter zake deskundige;
indien er sprake is van bewoonde jaarrond beschermde nesten deze aanmerken om te
behouden.
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6. Conclusies & vervolg
6.1 Conclusies
Het plan kan doorgang vinden in het licht van de Flora- en Faunawet. De maatregelen NNP
Kampina en Oisterwijkse bossen en vennen leveren een beter leefgebied op voor diverse
soorten waaronder strikte en minder zwaarder beschermde soorten van de Ffwet. De ingreep
heeft geen negatief effect op gunstig instandhouding van aanwezig beschermde soorten.
Voor de uitvoering van werkzaamheden in het deelgebied de Kampina is een ontheffing vereist
voor drie strikt beschermde amfibiesoorten Vinpootsalamander, Poelkikker en Heikikker (tabel 3)
in verband met overtreding van de verbodsbepalingen van 9 (doding) en 11
(vernietiging/verstoring verblijfplaats). Met mitigerende maatregelen kunnen tijdelijk negatieve
effecten tijdens de uitvoering worden voorkomen.
De ingreep leidt mogelijk bij drie tabel 2 soorten kleine modderkruiper (Braakloop en De Logt),
levendbarende hagedis en eekhoorn (Kampina-Huisvennen) tot overtreding van de
verbodsbepalingen van 9 en/of 11. Door toepassing van mitigerende maatregelen kunnen tijdelijk
negatieve effecten tijdens de uitvoering worden voorkomen. Vrijstelling van ontheffing is mogelijk
indien gewerkt wordt via een Goedgekeurde gedragscode, bijvoorbeeld de Gedragscode voor de
Unie van Waterschappen.
In alle deelgebieden zijn broedvogels aanwezig. Verstoring van broedvogels is verboden.
Hiervoor is geen ontheffing mogelijk. Toepassing van mitigerende maatregelen is vereist.
Voor de overige aanwezige wettelijk beschermde diersoorten van tabel 1 (amfibieën en
zoogdieren) geldt een algehele vrijstelling. Deze soorten profiteren van de mitigerende
maatregelen die voor de zwaarder beschermde soorten wordt toegepast.
In tabel 3 is een overzicht weergegeven van de conclusies uit de Ffwettoetsing.
Tabel 3: Overzicht van aanwezige beschermde soorten in de deelgebieden, werkzaamheden en mitigerende
maatregelen
Nederlandse naam

Deelgebied

Werkzaamheden

Mitigerende maatregelen

Broedvogels

Braakloop

Alle

Werkzaamheden buiten broedseizoen

‘t Stokske

(indicatief 15 maart-15 juli)

De Logt

Werken tijdens broedseizoen is toegestaan, indien uit

Kampina

controle door een ter zake deskundig blijkt dat er geen
broedvogels aanwezig zijn
Geen ontheffing mogelijk

Vogels met beschermde
nesten (cat 1 t/m 5)

Kampina

Kap (naald)bos

Controle aanwezigheid van nesten voorafgaand aan
werkzaamheden. Bij bewoonde nesten bomengroep
laten staan.
Ontheffing: geen
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Nederlandse naam

Deelgebied

Werkzaamheden

Mitigerende maatregelen

Heikikker

Kampina

Kap (naald)bos en

Het rooien en verwijderen strooisellaag/afplaggen

afplaggen

uitvoeren buiten vogelbroedseizoen (15 maart- 15 juli) en

Tabel 3 HR
Poelkikker

winterrustperiode van amfibieën (1 november – 1 maart);

Tabel 3 HR

Of rooiwerkzaamheden, exclusief verwijderen van

Vinpootsalamander

strooisellaag/plaggen, is mogelijk in winterrustperiode

Tabel 3

waarbij strooisellaag/ winterschuilplekken zo min
mogelijk worden verstoord . De strooisellaag vervolgens
na de winterrustperiode tijdens voortplantingsperiode van
amfibieën (eind april-augustus) verwijderen.
Aanwezigheid van individuen is afwezig.
Of rooiwerkzaamheden inclusief verwijderen van
strooisellaag uitvoeren tijdens de winterrustperiode
wanneer aanwezigheid van zwaar beschermde
amfibiesoorten (heikikker, poelkikker en de
vinpootsalamander) en overige amfibiesoorten is
uitgesloten. Hiervoor dient het werkgebied tijdig
voorafgaand aan de werkzaamheden afgeschermd en
doorzocht te worden :
Ontheffing: vereist

Kleine modderkruiper

Braakloop

(Ver)plaatsing

Uitvoering werkzaamheden tijdens minst kwetsbare

Tabel 2

De Logt

stuw, duikers

periode (15 juli – 1 november). Tijdens winterperiode

herprofileren

mag gewerkt worden indien watertemperatuur boven 10°

watergang

C is.
Ontheffing: niet vereist indien gewerkt op basis van
goedgekeurde gedragscode

Levendbarende hagedis

Kampina

Tabel 2

Kap (naald)bos en

Werken buiten kwetsbare periode (voortplantingsperiode

afplaggen

en winterrust). Temperatuur moet voldoende hoog zijn
zodat hagedis kan vluchten.
Ontheffing: niet vereist indien gewerkt op basis van
goedgekeurde gedragscode

Eekhoorn

Kampina

Kap (naald)bos

Tabel 2

Controle aanwezigheid van nesten door een ter zake
deskundig voorafgaand aan werkzaamheden
Ontheffing: niet vereist indien gewerkt op basis van
goedgekeurde gedragscode

Gewone pad

Braakloop

(Ver)plaatsing

N.v.t.- zorgplicht-

Kleine watersalamander

‘t Stokske

stuw, duikers

Uitvoering werkzaamheden bij voorkeur tijdens minst

Groene kikker

De Logt

herprofileren

kwetsbare periode (15 juli – 1 november). Tijdens

watergangen

winterperiode mag gewerkt worden indien

onbepaald Middelste
groene kikker

watertemperatuur boven 10° C is.

Bruine kikker

Ontheffing: vrijstelling

(tabel 1)
Algemene voorkomende
kleine zoogdieren

Alle

Alle

N.v.t. – zorgplichtOntheffing: vrijstelling

Tabel 1
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6.2 Vervolgstappen
Ontheffingsaanvraag voor Vinpootsalamander, Poelkikker en Heikikker (tabel 3) in verband met
werkzaamheden op de Kampina – Huisvennen moet bij Dienst Regelingen (DR-loket), onderdeel
van ministerie van Economische zaken, Landbouw & Innovatie (ELI) ingediend worden.
Behandeltijd is naar inschatting 3 tot 6 maanden.
Aanvullend natuurinventarisatie – met uitzondering van een check van eventueel te rooien
bomen op aanwezigheid van jaarrond-beschermde nesten – is naar verwachting niet nodig.
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BOSOMVORMING KAMPINA
een kritische kijk

Uitzicht vanaf de Groene Bergen over het Kogelvangersven (één der Huisvennen),, in westelijke richting (foto: W. van Hoesel)
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VOORWOORD
Dit rapport is geschreven naar aanleiding van de gestelde maatregelen in het projectplan
ontremd de NATTE NATUURPAREL KAMPINA, waarbij het omvormen van het bos noodzakelijk is
gebleken. Het geven van een verdere invulling aan de bosomvorming op KAMPINA is voor mij
een mooie kans geweest om mijn kennis betreffende bosbeheer en inrichting eens goed te
testen. Ik heb er met plezier aan gewerkt!
Deze kans is mij aangeboden door Toon Loonen, beheerder NATUURMONUMENTEN MiddenBrabant – wie ik dan ook als eerste wil bedanken voor deze mogelijkheid. Ik heb er veel van
geleerd en het was me een waar genoegen om in samenwerking dit plan op te stellen.
Ook Eric Schellekens en Bas van Bergen, van WATERSCHAP DE DOMMEL, wil ik bedanken voor
de tijd en de nodige e-mails die van belang waren voor dit project.
Als laatste wil ik de volgende personen bedanken voor hun medewerking, bereikbaarheid
voor eventuele vragen en uiteraard de broodnodige gezelligheid op HUIS TER HEIDE en
omstreken!
(In alfabetische volgorde)

Jan Brabers

(NATUURMONUMENTEN)

Leo de Bruijn

(NATUURMONUMENTEN)

Hemmo Dekkers

(NATUURMONUMENTEN)

Hans Hofland

(NATUURMONUMENTEN)

Derek Noordermeer (NATUURMONUMENTEN)
Lex Querelle

(NATUURMONUMENTEN)

Luc Roosen

(NATUURMONUMENTEN)

Jan Verhagen

(NATUURMONUMENTEN)

En alsnog bedankt voor eenieder die ik mogelijk niet bij naam genoemd heb!

-WILLEM VAN HOESEL
HILVARENBEEK / DE MOER
DECEMBER 2010
(NOOT: VOOR VRAGEN ONTREMT DIT RAPPORT: TOON LOONEN BESCHIKT OVER CONTACTGEGEVENS)
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SAMENVATTING
Dit rapport betreft een kritische analyse van een aantal maatregelen uit het projectplan voor de ontwikkeling van de NATTE NATUURPAREL
KAMPINA. Met de titel NATTE NATUURPAREL duidt de PROVINCIE NOORD-BRABANT gebieden aan welke wegens haar hydrologische
omstandigheden erg waardevol zijn, en dus extra aandacht en bescherming behoeven. Het natuurgebied Kampina is, naast NATURA2000,
een dergelijk gebied. Het WATERSCHAP heeft een rapport laten opstellen waaruit blijkt dat middels omvorming van de omliggende bossen,
de grondwatertoestand, en dus de vennen in betere staat doen verkeren.
Het gebied van KAMPINA wordt gekenmerkt door het zwak golvend dekzand gebied (bestaande uit veldpodzolen). Dit gebied wordt
doorsneden door de stromen de BEERZE en de ROSEP. Door overbegrazing ontstonden er stuifzandcomplexen. Ook ontstonden er door
uitstuiven van zand vennen - die later dicht groeiden met veen (getuige historische kaarten). Ter hoogte van de Huisvennen stroomt het
grondwater in noordoostelijke richting.
De bosgebieden op KAMPINA wordt gekenmerkt door grove dennen. Dit zijn aanplanten geweest uit de tweede helft van de 19e eeuw. Ook
is er veel spontane opslag in het voormalig heidegebied. Hoewel de rest van de bossen variëren van soortensamenstelling en
bedekkinggraad, is het bos te karakteriseren als ‘open bostype’. Niet het gehele bosterrein rondom de Huisvennen is in eigendom van
Natuurmonumenten, in de noordwestelijke hoek van het gebied bevinden zich particuliere delen. In deze delen zijn veelal uitheemse
boomsoorten te vinden met een hogere bedekking dan elders.
In het verleden zijn al eerder maatregelen getroffen om de hydrologische situatie te verbeteren, en dan met name de vennen. Zo is er
onder andere al bos in de nabije omgeving van het KOGELVANGERSVEN en het BELVERSVEN verwijderd.
Kennis over bossen en waterhuishouding is, door de complexiteit, vaak overgeleverd aan specialisten. In het kader van dit rapport is het
goed om te weten dat bosverdamping berust op interceptie (het proces waarbij neerslag op het kronendak neerkomt, en daar ook
verdampt) en transpiratie (vocht dat wordt opgenomen uit de grond maar verdampt door de huidmondjes). Ter vergelijking, het water
dat het grondwater aanvult is bij grasland 40%, terwijl dat bij bos 28% is.
Gedurende het traject is continu de vraag geweest tot een scherpe afbakening van de term 'omvormen'. In de eerste instantie ging men
uit van het omvormen van naald- naar loofbos. Voor dit rapport is echter uitgegaan van de definitie van het doen ontstaan van een
opener bos. De omvorming naar een open bostype met een bedekkinggraad van 55% wordt als effectief beschouwd.
Het creëren van open bostypen kan op een aantal manieren. De meest gebruikte methode hiervoor is het maken van open gaten.
Hierdoor brengt met structuur en leeftijdsverschillen op korte afstand van elkaar aan, waarbij de grootte varieert. Daarnaast kan men
ook gebruik maken van (klassieke) dunning, groepdunning (vorm van extreem dunnen waar individuele bomen in sterke mate worden
vrijgesteld) en groepenkap (open plekken). Hierbij moet wel steeds de Boswet in acht worden genomen.
Binnen de huidige bosdelen zijn twee uitgangsituaties te onderscheiden. Dat is enerzijds Corsicaanse den (uitheems)/grove den, of
Douglasspar. Met deze uitgangssituatie kan ook een uitspraak gedaan worden over de verwachte verjonging binnen deze percelen. Het is
aannemelijk dat binnen de bosdelen met den de verjonging van grove den of Corsicaanse den te verwachten is.
Het beheer moet er in de toekomst op gericht zijn deze openheid te behouden. Het behouden van de huidige integrale begrazing is een
mogelijkheid daartoe. Daarnaast moet er gestuurd worden op het ontwikkelen van andere verjonging dan grove den, wil men de
soortensamenstelling blijvend veranderen.
Wilde dieren, zoals het konijn en ree, hebben een grote invloed op de verjongingsvoortgang van het bos. De invloed van de begrazing
(integrale begrazing) heeft een blijvend effect wanneer het vreten regelmatig over een zekere oppervlakte plaatsvindt.
Voor de verjonging van grove den en berk hoeft men geen extra maatregelen te nemen. Het is een heel ander verhaal als het gaat om
verjonging, zowel spontaan als geplant, van zomereik. Door beheeringrepen de kans op vestiging en ontwikkeling van eiken wel
bevoordeeld worden. Bij het creëren van meer openheid moet de aanwezigheid van zomereik in acht worden genomen.
De zaailingen van zomereik zijn zeer geliefd bij het wild en zonder bescherming tegen komt er niet veel van eikenverjonging terecht.
Waar ruimte (genoeg licht) wordt gemaakt voor de verjonging van eiken, en waar eiken worden aangeplant is het aan te raden deze te
beschermen tegen wild. Het plaatsen van rasters houd grazers buiten – zij zullen echter geen beperkingen opleggen voor andere wilde
dieren zoals konijn of haas.
Binnen de om te vormen bosdelen is een classificatie aangebracht om aan te geven waarbij onderscheid is gemaakt tussen bosdelen die
in één, of in meerdere dunningcycli omgevormd – opener gemaakt – worden. Verder is een kaart ontwikkeld waar indicatief de
verschillende manier van het maken van een opener bostype op aangegeven is.
In de toekomst is het van belang dat de huidige eigenaren van de particuliere bosdelen worden achterhaald: voor een vlakdekkend
overzicht van soortensamenstelling en bedekkinggraad. Verder is het aan te raden een inventarisatie te doen naar aanwezige (vitale)
zomereiken in het gebied (als zaadboom). Het is dus van belang dat eventuele verjonging, of mogelijke verjonging, wordt afgeschermd
van de (integrale) begrazing. Als laatste spelen fasering (om niet in strijd te komen met het interne bosbeleid en Boswet) en het open
houden van de terreinen een grote rol. Ook valt het aan te raden om een her-modellering plaats te laten vinden, om na te gaan wat de
maatregelen voor effect hebben. Dit is ook goed om in de toekomst de particulieren te kunnen overtuigen van de maatregelen en een
betere medewerking.
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[INLEIDING]
[LOCATIE] In dit rapport wordt gesproken over het natuurgebied

KAMPINA. Dit natuurgebied bevindt zich ten oosten van Tilburg –
tussen de dorpen Oisterwijk en Boxtel (Noord-Brabant), zoals
op nevenstaand kaartje te zien is. Het natuurgebied
OISTERWIJKSE BOSSEN EN VENNEN ligt ten westen van KAMPINA.
Beide natuurgebieden zijn voor het overgrote deel in beheer van
de VERENIGING NATUURMONUMENTEN. Dit rapport betreft het
natuurgebied KAMPINA in bijzonder.
[NATTE NATUURPAREL] Het concept NATTE NATUURPAREL is

een samenwerkingsverband van de
Provincie Noord Brabant en de Brabantse Waterschappen. Dit concept is ontworpen om gebieden
aan te duiden welke door hun natte omstandigheden ecologisch gezien zeer waardevol zijn. Door de
aanhoudende verdroging verliezen soorten die gebonden zijn aan natte omstandigheden (zowel
planten als dieren) terrein, sommige kwetsbare soorten zijn zelfs al helemaal verdwenen. Het is dus
van belang dat zulke terreinen in stand worden gehouden. Binnen de NATTE NATUURPARELS worden
maatregelen getroffen om de grondwaterstand te verhogen, kwelinvloeden hersteld en wordt
getracht de waterkwaliteit te verbeteren. Op deze manier kunnen de natte natuurgebieden hun
ecologische waarde behouden (Folder NNP, 2008).

Het Verdrag van Cork heeft de basis gelegd voor het herstel van een aantal prioritaire natte
natuurgebieden (Natte Natuurparels of Corkgebieden) en deze als eerste te herstellen, dit herstel
moet zijn gerealiseerd in 2012. Zowel KAMPINA als de OISTERWIJKSE BOSSEN EN VENNEN zijn
aangewezen als Natura 2000 gebieden en verdienen dus extra aandacht en prioriteit (Verhulst,
2010).
[WATERSCHAP DE DOMMEL] Het WATERSCHAP DE DOMMEL heeft als

taak om voor het gehele gebied de
hydrologische randvoorwaarden te realiseren, zodat de natte natuurdoeltypen kunnen worden
gerealiseerd. De belangrijkste opgaven zijn het tegengaan van verdroging door de realisatie van het
gewenst oppervlakte en grondwater regime (GGOR). Daarbij hoort ook het herstel van vennen
zodat zij voldoen aan de functie waternatuur (Verhulst, 2010).

[NATUURMONUMENTEN MIDDEN BRABANT] De

VERENIGING NATUURMONUMENTEN heeft het natuurgebied
KAMPINA in beheer. Het natuurgebied is onderdeel van het Groene Woud; een Nationaal Landschap
binnen de driehoek Tilburg, Eindhoven en Den Bosch. (Website NM, 2010).

[DOEL RAPPORT] Een van de meest effectieve maatregelen om

de natte situatie op KAMPINA te
herstellen, is het omvormen van bos rondom de Huisvennen. Deze vennen liggen in het
noordwesten van het natuurgebied. Dit omvormen is in de scenariostudie (Verhulst, 2010)
tweeledig beschreven: enerzijds wordt omvormen van huidige natuur naar heide (of grasheide)
bedoeld, anderzijds wordt het omvormen van naaldbos naar inheems loofbos.
In dit rapport wordt de term ‘omvorming’ grondig geanalyseerd, om zo tot een zo geschikt mogelijk
plan van aanpak te komen. Er wordt gekeken naar de huidige situatie, geschikte locaties voor
omvorming en de geplande maatregelen. Als laatste volgt een overzicht van waar de maatregelen
uitgevoerd zouden kunnen worden. In de toekomst kan men met dit plan verder om tot een nog
concretere invulling te komen als het gaat om bosomvorming op KAMPINA.
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[1. ABIOTIEK]
Een rapport zonder beschrijving van wat er zich in de ondergrond afspeelt, valt als incompleet te beschouwen. Het
doel van dit hoofdstuk is om kennis te nemen van de werkelijke basis van alles wat er groeit en bloeit op de KAMPINA,
met in het bijzonder de omgeving rondom de HUISVENNEN. Hoewel niet geheel op zijn plek, volgt ook een korte
beschrijving van het gebruik van KAMPINA in vroeger tijden.

(Voor topografische- en bodemkaart, zie respectievelijk BIJLAGE I –
TOPOGRAFISCHE KAART en BIJLAGE II – BODEMKAART.) Het landschap op KAMPINA wordt gekenmerkt
door het zwak golvend Brabants dekzand gebied, het bevindt zich op een zandrug die zich uitstrekt
van Tilburg tot bij St. Michielsgestel. De zandrug wordt aan de oostzijde doorsneden door de
Beerze. Ten westen van de Kampinasche Heide wordt de zandrug doorsneden door de Rosep en de
Reuzel (Jalink, 1995).
[1.1 GEOLOGIE EN BODEM]

De beken die in het dekzandgebied ontstonden, ontwaterden en sneden zich in het landschap,
waarbij klei, zand en veen werd afgezet. Waar de dekzanden aan de oppervlakte komen, ontstonden
door overbegrazing met schapen stuifzandcomplexen. Deze complexen worden gekenmerkt door
geaccidenteerd terrein (Athmer et al., 1997).
De dekzanden bestaan uit fijn zand en lemig fijn zand. De vennen zijn ontstaan in uitgestoven
laagten. Het uitgestoven zand heeft enkele grote stuifduinen gevormd ten noordwesten en
noordoosten van de Huisvennen. Deze stuifzanden bepalen grotendeels de vorm van het terrein
(RGD, 1985). De toppen van de stuifduinen steken enkele meters boven het maaiveld in de
omgeving en de vennen uit.
In het dekzand hebben zich voornamelijk veldpodzolen ontwikkeld met voor een deel een diepe
ontwatering. De jonge stuifduinen kennen weinig bodemvorming, kenmerkend door de
duinvaaggronden. (Stiboka, 1985). Ter plaatse van de Huisvennen en de omgeving is in de ondiepe
ondergrond een leem- en veenlaag aanwezig (tot 4 m – maaiveld), variërend van 0 tot 0,5 meter in
dikte. (OBN, 2003).
[1.2 HYDROLOGIE] Het watervoerend pakket onder de

toplaag stroomt in noord / noordoostelijke
richting, welke wordt gekenmerkt door de infiltratie op de heide en kwel in delen van het beekdal.
De Rosep wordt gevoed door lokale grondwatersystemen met een langdurige aanvoer van
basenarm water. (Verhulst, 2010). Bij de Huisvennen stroomt het grondwater voornamelijk naar
het noorden (Aquasense, 2004).
De Huisvennen konden vroeger via een sloot aan de noordzijde ontwaterd worden. In 1951 is er
een stuw geplaatst met als resultaat het stijgen van het water met een ruime 75 centimeter. Sinds
het plaatsen van de stuw hebben de vennen minder invloed van elkaar en is er minder kwel. De
stuw bevindt zich bij het Flesven.
De grondwaterstanden zijn overigens het hoogst bij het Groot Huisven, bij het Kogelvangersven
(meer naar het oosten) zijn de grondwaterstanden lager. Naar het noorden toe zijn de
grondwaterstanden duidelijk lager. Kenmerkend voor de vennen is een dikke roodbruine verkitte
laag die slecht doorlatend is (Aquasense, 2004). Op plekken waar deze laag ontbreekt, is kwel
mogelijk. In de winter is de grondwaterstand hoger dan de oppervlaktewaterstand, dit betekent dat
de vennen in de winter enkele maanden gevoed worden door het lokale grondwater. Dit
grondwater is recent geïnfiltreerd en is niet verrijkt met calcium, waardoor dit water geen groot
invloed heeft op de waterkwaliteit van de vennen (Aquasense, 2004).
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Op oude kaarten is vaak enkel het Groot Huisven te zien, waarschijnlijk doordat de overige vennen
verveend waren en dus nauwelijks waterdragend waren (Aquasense, 2004 – Verhulst, 2010). In de
winter staan bijna alle vennen in verbinding en het oppervlaktewater heeft de neiging in
noordelijke richting weg te stromen (via het Flesven, tevens verklaring voor het plaatsen van de
stuw). Het Groot Huisven is het zuidelijkst gelegen en is dus minder beïnvloed door de andere
vennen. Dit ven heeft daardoor langer een voedselarm karakter behouden. Voor alle vennen geldt
dat de invloed van regenwater groot is, wat resulteert in een zuur tot matige zure en ook
voedselarme omstandigheden. (Verhulst, 2010). Na het opzetten van het peil (stuw bij Flesven) is
hoogveenontwikkeling op gang gekomen (Aquasense, 2004).
[1.3 HISTORISCH GEBRUIK] Zoals

met de meeste woeste gronden, waren ook de gebieden die nu KAMPINA
zijn als gemeenschappelijk gronden in gebruik. Door het branden, kappen en de beweiding van
schapen is het eiken-berkenbos vervangen door een heide, waaronder de huidige Kampinasche
heide. Getuige de eerste topografische kaart (1840) is de heide door landbouwontginningen en
bebossing (zowel spontaan als kunstmatig) ingekrompen tot de huidige 400 ha. Rond 1840 was er
al een ringsloot op de Huisvennen aanwezig.
Onder andere voor de Boxtelse elektriciteitscentrale zijn de Huisvennen vergraven voor de
turfwinning. Met zekerheid kan worden gezegd dat dit sinds 1828 al plaatsvindt, maar naar alle
waarschijnlijkheid al veel langer. Behalve veen is er ook veel zand vergraven ten behoeve van de
visserij, zulk soort intensieve vergravingen zijn aanwezig in het Lelieven, Flesven en het
Meeuwenven.
Aan de oevers van de vennen zijn vaak rabatten te vinden, die duiden op een eikenhakhout beheer.
In de plas ten noorden van het Ganzenven worden de rabatten (elk 2 m breed) afgewisseld door
brede sloten. Ten noorden van het Flesven en het Lelieven zijn gegraven vennetjes, slootjes en
eilandjes aanwezig, de reden hiervoor is onduidelijk (Aquasense, 2004).
De vennen zijn altijd wel gebruikt voor de visserij zelfs op paling, getuige de restanten van een oude
vangbak in de afvoersloot van de Huisvennen (Beije, 1994 in Aquasense, 2004). Tegenwoordig is de
sportvisserij niet meer toegestaan en zijn er nauwelijks negatieve effecten te zien.

[1.4 CULTUURHISTORIE] De uitgestrekte

vlakte met heide, vennen en relicten van afwateringskanalen
zijn ontstaan ten gevolge van de turfsteek. De bossen op de Witte Bergen (ten oosten van het
Kogelvangersven) is een gefixeerde zandverstuiving te vinden. In de periode 1914-1918 was de
omgeving rondom bovengenoemd ven een militair oefenterrein. Er zijn relicten van loopgraven te
vinden, welke de vorm hebben van geulen in noord-zuid richting. De aan de randen geplante
naaldakkers van grove den dateren uit de periode 1900-1930. Het graf van P.G. van Tienhoven
(welke het terrein in 1924 schonk aan de Vereniging Natuurmonumenten) is gelegen op een heuvel
bij de Zandbergvennen (ten zuiden van de Huisvennen) (Lanen, 2004 – in AquaSense, 2004).
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[2. BIOTIEK]
Omdat het bosgebied rondom de Huisvennen een erg divers areaal betreft, is het van belang deze in kaart te
brengen. Dit hoofdstuk geeft een overzicht naar de structuur van het bos ter hoogte van de HUISVENNEN in het
natuurgebied KAMPINA. Het is opgedeeld in deelgebieden om een overzichtelijker geheel aan de lezer aan te bieden.
[2.1 INVENTARISATIE] Voor dit project heeft een inventarisatie

plaatsgevonden waarbij met name is
gekeken naar de bedekkingklasse van de boomfase. De gebruikte methodiek is de
bosstructuurkartering, welke als standaard wordt gebruikt binnen NATUURMONUMENTEN. Deze
kartering is een kwalitatieve methode welke middels vastgestelde klassen bosdelen inventariseert.
De bomen op het centrale heidegebied zijn voor de inventarisatie buiten beschouwing gelaten. Zij
zijn wel bekeken, maar niet als ‘bos’ geclassificeerd. De bomen staan vaak solitair en ver uit elkaar
waardoor er van bos geen sprake is. In het kader van dit rapport zullen zulke bomen dan ook geen
significante rol spelen in de waterhuishouding. Echte winst wordt behaald in de bosgebieden waar
omvorming kan plaatsvinden. Tevens zijn zulke solitaire bomen (eiken of grove dennen, maar ook
soms berken) van aanzienlijke landschappelijke waarde.

Het meeste bos op KAMPINA kenmerkt zich door grove dennen. Dit zijn aanplanten
geweest uit de tweede helft van de 19e eeuw, of uit het begin van de 20e eeuw. Daarnaast is er ook
veel spontane opslag op het voormalige heidegebied. Deze naaldbossen zijn van belang voor minder
zeldzame broedvogels zoals de buizerd, havik en bosuil. Plaatselijk komen ook bijzondere
paddenstoelen voor. (Natuurmonumenten, 2010).

[2.2 ALGEMEEN]

[2.3 DEELGEBIEDEN] Om

de beschrijving van het bosgebeid niet te ingewikkeld te maken, is er op basis
van voorkomen en locaties onderscheid gemaakt in de volgende gebieden. Er is een kaartje ter
verduidelijking. Voor de overzichtelijkheid wordt er niet teveel ingegaan op details, maar wordt er
een globaal beeld geschetst. Voor meer informatie wordt verwezen naar de tabellen van de
inventarisatiegegevens, welke per afdeling de opgedane informatie weergeeft. Deze zijn echter niet
in bijlage toegevoegd, maar zijn ter beschikking gesteld aan de beheerder. Hieronder een kort
overzicht van bruikbare overzichtskaarten, te vinden in de BIJLAGE.

BIJLAGE III
BIJLAGE IV
BIJLAGE V
BIJLAGE VI

geeft de geïnventariseerde gebieden weer
geeft de hoofdboomsoort van de bospercelen weer
geeft de bedekkinggraad van de bospercelen weer
geeft de hieronder beschreven deelgebieden aan

[1] Het gebied rondom het Belversven is al in 2008/9 voor een groot deel ontdaan van bomen. De
topografische kaart die beschikbaar is, klopt ook niet meer. Daarnaast bevinden er zich enkele
drijftillen in of aan het ven, bestaande uit wilgen en dergelijke. Aan de westzijde bevindt zich een
strook van grove dennen en berken met een niet al te hoge bedekking. Verder naar het westen toe
stuit men op beekbegeleidend bos met soorten van natte omstandigheden (zoals els).
[2] Dit deel wordt aan de westzijde begrensd door de Rosep en beekbegeleidend bos. Een nadere
inventarisatie van dit beekbegeleidend bos is echter niet gemaakt, omdat deze behouden moet
worden volgens de ambitiekaart van de provincie. Daarnaast zijn dit soort bosdelen van hoge
botanische en ecologische waarde, ingrijpen zou daar niet op zijn plek zijn. Het zuidelijk deel wordt
gekenmerkt door een berkenopstand welke bestaat uit met name staken. Dit is een dicht deel dat
ook uitgerasterd is voor de rondlopende grazers. Naar het westen toe bevind zich een bos
bestaande uit Japanse lariks en grove dennen, deze loopt door richting het noorden waar hij eindigt
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in de boomheide die dit deel begrenst. Het noordelijk deel van [2] wordt gekenmerkt door matig
open grove den. Het centrale deel bevat een ven (particulier) en heide.
[3] Dit gebied ligt ten zuiden van het particuliere deel (10). Deze bosgebieden rondom het
Palingven betreffen met name uitheemse naaldbomen (Corsicaanse den), met over het algemeen
een hoge bedekkinggraad. Het deel is aan de noordzijde begrensd met een hek om ervoor te zorgen
dat de grazers niet op particulier terrein kunnen komen. Deze bosdelen worden gekenmerkt door
weinig ondergroei, waarin de bosbodem is bedekt met overwegend naalden van de bomen.
[4] Dit deel bevindt zich recht tussen de Huisvennen in en vormt als het ware een soort schiereiland
van bos te midden de vennen. Het bestaat overwegend uit grove den met uitzondering van een
gesloten stukje Corsicaanse den aan de zuidkant. Aan de zuidkant is tevens al in 2003* een strook
van bos rondom het Kogelvangersven verwijderd, om zo de inval van organisch materiaal in het ven
te verkleinen (ook hier is de topografische kaart niet in overeenstemming met de werkelijkheid).
Opmerkelijk is het berkenopstandje in het westen van dit vak, welke vrij dicht op elkaar staan.
[5] Wat dit deel kenmerkt is dat het bestaat uit voornamelijk beuken. Het bestaat echter niet uit een
boombos zoals dat verwacht wordt bij beuk, maar uit een gevarieerde structuur. Naar het zuiden
toe neemt de grove den de overhand (niet te zien op kaart, wel op luchtfoto), waar de bomen verder
uit elkaar staan en waar de ondergroei bestaat uit hoge adelaarsvaren. Geschikte plekken voor
wilde dieren om er te verschuilen. Meer naar het noorden toe wordt de openheid steeds groter en
eindigt in een open plek grenzend aan de vennen.
[6] Het overgrote deel van de bossen op KAMPINA ter hoogte van de Huisvennen bestaat uit grove
dennen, zo getuige ook dit deel. De bedekkinggraad en de openheid kennen nogal wat variatie
binnen dit vlak, maar de grove den is beeldvormend. Het centrale gelegen deel (t.h.v. de
Huisvennen) kent een minder hoge bedekking dan de bosdelen in het noorden en in het zuiden. Ten
oosten van het Kogelvangersven is het terrein ook lichtglooiend. Daarnaast kenmerkt de ondergroei
zich door een grazige (vaak kort) ondergroei, overwegend bestaand uit gras. Bij de weg in het
noordwesten zijn smalle stroken van overwegend beuk en eik te vinden, welke mogelijk restanten
zijn van een oud lanenkarakter.
[7] Dit deel ligt helemaal in het oosten van het bosgebied rondom de Huisvennen. Dit deel wordt
apart beschouwd vanwege de boomsoort Douglasspar, waar de bedekkinggraad relatief vrij hoog is.
Er zijn een aantal ode open gaten in het kronendak aanwezig, waar zich op dit moment verjonging
van de douglasspar bevindt. Zowat het gehele douglasdeel bevat verjonging van deze boomsoort,
maar met meer licht in grotere getale. Dit deel wordt in het zuiden begrensd door een open
weiland. Meer naar het westen, richting de Zandbergsvennen, stuit men op bosdelen met
overwegend uitheemse naaldboomsoorten.
[8] Dit deel is kenmerkend door zijn natte omstandigheden. Zowat dit gehele bosdeel is op rabatten
gezet om op die manier bossen in stand te houden. Het overgrote deel bestaat uit ruim verspreid
staande grove dennen, met daaronder andere lagen. De bodem wordt echter wel vaak bedekt met
hoge pollen gras (pijpenstrootje) met hier en daar vlakken van bosbes. Het vak met Amerikaans eik
grenst aan een open weiland waar de grazers vaak te vinden zijn (voedselrijkere omstandigheden).
Ook de bossen in de nabijheid van het Ansemven zijn erg nat, met zelfs delen afgestorven staande
bomen. Ten oosten van het Ansemven bevindt zich een smalle strook met eik en berk, met een zeer
grazige ondergroei.
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[9] Dit deel betreft een bosreservaat (nabij Huize Kampina) waar natuurlijke processen ongestoord
hun gang kunnen gaan, wat ook blijkt uit de inventarisatie. Ook dit deel is erg nat, waar de bossen
op rabatten staan (in mindere mate zelfs beuk). De bossen vormen een geheel samen met brede
sloten waardoor de toegankelijkheid in natte perioden erg verminderd wordt. In dit deel bevindt
zich een groot deel beuk, welke ook weer voor een groot deel onder water staat (veel dood staand
en liggend hout). Noemenswaardig zijn de relatief grote jeneverbesstruiken die het beschermen
waard zijn.
[10] Dit deel omvat alle particuliere bosdelen. Dit is echter enkel het geval in de noordwest hoek
van het gebied. Voor een deel is daar geïnventariseerd, maar voor een groot deel ook niet. Het is wel
van belang dat dit in de toekomst gaat gebeuren, de reden hiervoor is in HOOFDSTUK 3 nader
verklaard. Doordat het in particuliere handen is, is er ook geen eenvormigheid of een duidelijke
beschrijving te geven. Wat opvalt, is het hoge aandeel van exoten, de variatie (op kleine schaal) en
de vrij hoge bedekking (ook duidelijk te zien op luchtfoto) binnen de bospercelen. Vaak zijn de
bosdelen tevens uitgerasterd en op de nodige plekken bevindt zich ook een locatie voor tijdelijk
verblijf (in de vorm van vervallen caravans o.i.d.).
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[3. PARTICULIERE BOSEIGENAREN]
In het duurzaam beheren van natuurgebieden kunnen particuliere boseigenaren een grote rol spelen. Ook in het
natuurgebied KAMPINA zijn bospercelen te vinden, welke in handen zijn van een particulier. In de loop van dit project
is een deel van deze mensen benaderd, maar een groot deel ook niet. Dit hoofdstuk geeft kort weer hoe contact is
gezocht met boseigenaren, en wat er nog ontbreekt.

Een groot deel van de geplande bosomvorming ligt op particulier terrein (zie BIJLAGE VII VOORKEURSSCENARIO). Voordat men met een daadwerkelijke invulling van beheer kan komen, moet
een inventarisatie plaatsvinden. Het betreft een groot aantal eigenaren verdeeld over relatief kleine
stukjes bos. Om niet zomaar het terrein van een particulier te betreden, is contact gezocht middels
post en later ook telefonisch, om toestemming te krijgen voor het betreden van de gebieden.
Hoewel met het overgrote deel contact is gezocht en toestemming is verkregen, blijft bij een paar
(grotere) boseigenaren de vraag nog steeds liggen. Het ontbreken van de toestemming berust op
het feit dat voor sommige bosdelen niet duidelijk is wie de eigenaar is, of hoe betreffende eigenaar
bereikt kan worden.
Daarnaast heeft er een inventarisatie plaatsgevonden op de terreinen voor welke toestemming is
verkregen. Er kan worden gezegd dat deze terreinen bestaan uit een mengelmoes van
boomsoorten, met een zeer hoog percentage uitheemse boomsoorten. Ook de kroonsluiting
(bedekking) is er over het algemeen hoger dan in de terreinen van Natuurmonumenten (zie BIJLAGE
V – BEDEKKINGSGRAAD BOOMLAAG). Het is een aanbeveling een nadere en vlakdekkende inventarisatie
te maken van de overige bosgebieden. Er kan hier mogelijk een grote winst behaald worden als het
gaat om de waterhuishouding.
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[4. OBN EN AMBITIEKAART]
Dit kort hoofdstukje is opgesteld om een beeld te schetsen van welke ingrijpende maatregelen al op KAMPINA hebben
plaats gevonden als het gaat om de verbetering van de waterhuishouding van de vennen.
[4.1 OBN] In 2004

verscheen het rapport van een vooronderzoek van de Huisvennen in het kader van
OBN (Overlevingsplan Bos en Natuur). In dit onderzoek komt naar voren dat de waardevolle, door
regenwater gevoede, heide- en vennengebieden van KAMPINA bedreigd worden in hun ecologische
waarde door het sluipend proces van verzuring en eutrofiëring dat al een eeuw voortschrijdt. In het
rapport wordt de kansrijkheid en het effect beoordeeld van mogelijke herstelmaatregelen.
De belangrijkste maatregel uit dit rapport is het baggeren van de vennen om zo de opeenhoping van
organisch materiaal te verwijderen, zodat de voedselarme toestand wordt hersteld. Ook wordt
voorgesteld om een deel van de vegetatie rondom de vennen te verwijderen, om de accumulatie van
organisch materiaal te verkleinen. Belangrijk voor deze rapportage is om te weten dat in 2005/6
het Belversven ontdaan is van haar water, vervolgens uitgebaggerd is en ook een flinke partij
wilgenopslag is verwijderd aan de randen. Daarbij zijn echter enkele drijftillen behouden. In
2008/9 is zijn de oevers van het Kogelvangersven bekalkt (verhogen pH) en is er een strook van het
bos ten noorden, en het op de oostkant gelegen bos ter hoogte gekapt om zo de windwerking en de
inval van organisch materiaal te verkleinen.

Voor de omvorming zijn op planologische schaal drie factoren waarmee
rekening moet worden gehouden. Dat is de ambitieniveaukaart van de PROVINCIE NOORD-BRABANT
welke als richtlijn geldt het natuurbeheer en voor de gehele natuurontwikkeling binnen de
provincie. Daarnaast is er de ambitiekaart van de VERENIGING NATUURMONUMENTEN. Beide kaarten
komen nagenoeg overeen.

[4.2 AMBITIEKAARTEN]

De ambitiekaart van de PROVINCIE voor beheertypen in natuurgebieden in NOORD-BRABANT, is
leidend als het gaat om natuurontwikkeling en beheer. De PROVINCIE stimuleert een ontwikkeling in
de realisering van de ambities en faciliteren dit met subsidie en soms ontheffing van de Boswet.
Voor NATUURMONUMENTEN geldt een inspanningsplicht als zij gebruik maakt van de
subsidiemogelijkheden.
Het is van belang dat de gestelde maatregelen (uit eindrapportage) zoveel mogelijk met in acht
neming van de ambities van de provincie worden gematched, opdat geen strijdigheden ontstaan
tussen NATUURMONUMENTEN en de PROVINCIE NOORD-BRABANT.

.
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[5. BOSSEN EN WATERHUISHOUDING]
Beschikbare kennis over bossen en waterhuishouding berust vaak op specialisten. Om rapporten en kennis van
derden beter te kunnen interpreteren is het belangrijk dat enige globale, oppervlakkige, kennis aanwezig is. Dit
hoofdstuk biedt een verdieping in de relatie bossen en waterhuishouding, om zo afwegingen in rapporten over
hydrologie beter te begrijpen.

In het kader van de NATTE NATUURPAREL is gesteld dat bossen in directe omgeving van de vennen
moeten worden gekapt, een ander deel moet worden omgevormd tot loofbos. Uit de rapportering
komt naar voren dat gewerkt is met een globaal model, om de invloed van de bestaande bossen op
de huidige waterhuishouding weer te geven. Voor zover bekend, is gekeken (onder andere met
behulp van luchtfoto’s en de zgn. ‘landsgebruikskaart’) naar de locaties van de bestaande bossen.
Vervolgens is er een model op toegepast, om ruimtelijk de locaties voor de te nemen maatregelen
(boskap of omvorming ) weer te geven (zie BIJLAGE VII - VOORKEURSSCENARIO).
De uitgangspunten voor de locaties voor kap of omvorming op KAMPINA berusten op de volgende
maatregelen:
•
•

het omzetten van naaldbos naar het natuurdoeltype in zones van 100 meter rondom de
vennen op Kampina (Verhulst, 2010) en
omzetting van naaldbos naar loofbos of heide (Verhulst, 2010).

Het omzetten van naaldbos naar loofbos of heide resulteert in verhogingen van de GHG, GLG en GVG
tot maximaal 50 á 60 centimeter (Verhulst, 2010). Naast de locaties van de omvorming rondom de
vennen (duidelijk en concreet), blijkt dat er enige willekeur is in de plaatsing van
omvormingsgebieden. Voordat men daadwerkelijk overgaat tot het (blindelings) uitvoeren is een
kritische en verhelderende kijk nodig. Door het veld in te gaan en de opstanden nauwkeurig in
kaart te brengen kan voor het vervolg een verdere ‘fine-tuning’ plaatsvinden als het gaat om de
locaties voor bosomvorming.
[5.1 VERDIEPING] Een verdieping in de

relatie bossen en de waterhuishouding kan meewerken in een
juiste beslissing van het te voeren beheer. Het is verstandig dat een globale kennis aanwezig is
binnen alle betrokken partijen, zodat de kennis niet alleen berust op specialisten. Onderstaande
informatie is een samenvatting van de meest belangrijkere kernpunten uit ‘De rol van bossen in de
waterhuishouding van Nederland’ uit 2000 (Dolman, 2000). Het doel van dat rapport is het
verkrijgen van inzicht in de precieze grootte van de verdamping van bossen, om zo betere
maatregelen te kunnen nemen ten behoeve van een betere waterhuishouding in de toekomst. Ter
verbetering van de waterhuishouding blijkt ook uit dit rapport dat bosomvorming de meest voor de
hand liggende maatregel is – uitgaande dat een bosgebied meer verdampt dan een grasveld en op
die manier de bosdoener is van de verdroging van grote gebieden in Nederland.
Al in 1939 is aangetoond dat de nuttige neerslag (water dat doorstroomt naar het grondwater)
aanzienlijk hoger lag bij korte vegetaties dan bij vegetaties zoals bos. Later werd de vraag gesteld of
bossen langer water kunnen vasthouden in het gebied, omdat deze door een diepere wortelzone
meer water vasthouden dat in nattere perioden is aangeleverd.
Ook het bos als ecosysteem en deel van het landschap, valt niet te onderschatten. De verdamping
welke plaatsvindt in een bos zal lokaal, windafwaarts, ook weer neerslaan en zorgt op die manier
weer voor een verspreiding van water. Interceptieverdamping (verdamping van water op de
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bladeren of bast) is een lokaal verschijnsel dat een hydrologische cyclus op gang brengt en kan
versnellen, maar ook zorgt voor lokale en regionale neerslag.
[5.2 ONDERDELEN WATERHUISHOUDING] Van belang is

dat de waterhuishouding van een bos uit vier delen

bestaat. Het betreft de volgende onderdelen:
INTERCEPTIE
TRANSPIRATIE
BODEMVOCHT
AFVOER

Het proces waarbij neerslag die op het kronendak neerkomt en daar ook weer
verdampt.
Vocht dat is opgenomen uit de grond maar verdampt door de huidmondjes.
Het water dat door het kronendak de grond bereikt en dus deel uit kan maken in
het reservoir maar ook nodig is voor de transpiratie.
Water dat verdwijnt via grond- of oppervlaktewater.

Voor bosverdamping zijn interceptie en transpiratie de belangrijkste factoren.
Op jaarbasis zijn de interceptieverliezen (d.w.z. het water dat niet naar de bodem afstroomt
vanwege het opvangen door het loof) van blad- of naaldverliezende soorten het laagst. De variatie
in het bodemvocht is over het hele jaar vrijwel gelijk, welke een belangrijke rol speelt in het
genereren van de afvoer, regulatie van de transpiratie en de aanvoer vanuit het grondwater. Ook de
bewortelingsdiepte en het bodemtype bepalen voor een groot deel de beschikbare hoeveelheid
vocht. Wortels gebruiken in de eerste instantie vocht uit de bovenste laag van de onverzadigde
zone, later pas via nalevering vanuit grondwater.
[5.3 VERBUIK EN AANVULLING] Bossen gebruiken dus

over het algemeen meer water, vooral door de
interceptieverdamping waardoor het uiteindelijk verbruik hoger ligt dan voor grasvegetaties. Deze
verdamping is 20-44% van de jaarlijkse bruto neerslag en is dus een direct verlies. Aan de andere
kant transpireren bossen minder dan korte vegetaties, en uiteindelijk bepaald de balans tussen
interceptieverdamping en transpiratie hoe groot de invloed van bos op de waterhuishouding is.
Bostypen zoals donker naaldbos (Douglasspar, fijnspar) komen met het totale waterverbruik ver
boven dat van graslanden uit. Bij licht naaldhout (zoals grove den) of eik is dit verschil niet zo groot.

Voor het bepalen van het verbruik van het aanwezige vocht door bossen zijn vaak schattingen
nodig, waarvan de nauwkeurigheid afhangt van de vraagstelling. Ook de orde van grootte voor
transpiratieverschillen kan verschillen tussen de jaren heen, waardoor het rekenen met gemiddelde
niet altijd representatief is voor het geheel. Globaal kan gezegd worden dat bos een groter negatief
effect heeft op de aanvulling van het grondwater, ter vergelijking: de aanvulling van grasland is
40%, tegenover 28% van bos.
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[6. OMVORMING]
Dit hoofdstuk vormt een eerste inleiding als het gaat om omvorming in het kader van vernatting van de huidige
situatie van de HUISVENNEN, in natuurgebied KAMPINA. Verder wordt beschreven hoe men in dit project tot een
werkbare definitie van ‘omvorming’ is gekomen. Het geeft de welafgewogen keuzes weer waarop de definitie is
gebaseerd.

Het NATTE NATUURPAREL-projectplan is in opdracht van de PROVINCIE NOORDBRABANT, en in samenwerking met het WATERSCHAP DE DOMMEL opgesteld. Tijdens de verdere
invulling is NATUURMONUMENTEN daar ook bij betrokken geweest. Uit het rapport komen bepaalde
voorkeursmaatregelen welke, mits uitgevoerd, helpen aan de verbetering van de grondwaterstand.
Ze betreffen het omvormen of het verwijderen van bos/bomen (zie hoofdstuk 5). Dit heeft als
gevolg dat de ecologisch gezien waardevolle vennen in het gebied beter kunnen functioneren. In de
rapportage van het WATERSCHAP (Verhulst, 2010) is echter niet duidelijk vermeld op welke manier
omvorming plaats moet vinden.

[6.1 WAAROM OMVORMING?]

[6.2 DEFINITIE OMVORMING] Gedurende

het projectverloop is er continu de vraag geweest naar een
scherpe afbakening van het begrip ‘omvormen’. In de meest recente rapportering (Verhulst, 2010)
wordt bosomvorming beschreven als het omvormen van donker naaldbos naar loofbos. Er blijkt in
de realiteit nauwelijks donker naaldbos (zoals sparrenbos) voor te komen binnen de afbakeningen
van de NATTE NATUURPAREL, dus de definitie moet bijgesteld worden.
Het huidige bos voornamelijk bestaat uit grove den met een niet al te hoge bedekking, het is in die
zin dus niet onder de noemer ‘donker naaldbos’ onder te brengen. Daarbij ontstaat de vraag of de
modelberekening moest worden aangepast. In het gebruikte model deze aanpassing al heeft
plaatsgevonden (pers. com., H. Verhulst, Royal Haskoning, 2010). Daar is voor een deel van het
bosgebied (‘open naaldbos’) gerekend met de gewasfactoren (verdampingskarakteristieken) van
grasland, in plaats van donker naaldbos. Door het omzetten van open naaldbos naar gras valt dus
minder vernatting te realiseren, dan door het omzetten van donker naar open naaldbos.
Het blijkt (pers. com., H. Verhulst, Royal Haskoning, 2010) dat het omvormen van bos, puur
gekeken naar de openheid (bedekking), ook kan worden beschouwd als de gewenste omvorming.
Ook dit heeft logischerwijs effect op de waterhuishouding; er valt dan immers meer regen op de
bodem. Daarbij is soortensamenstelling dus niet bepalend, zolang er maar van ‘gesloten’ naar ‘open’
bostype wordt ontwikkeld. Een scherpe afbakening is in eerste instantie niet gegeven (bijvoorbeeld
een kroonsluiting van de boomlaag van 50%).
In de modellering is verder niet geredeneerd over hoe lang een omvorming moet duren. Er is
uitgegaan van het eindresultaat, en dat is loofbos of heide/gras – afhankelijk van het gestelde
natuurdoeltype (ambitiekaarten). In hoeverre tijdsbestek een rol speelt in het gewenste effect, is
niet bekend. Hoe sneller er omgevormd wordt, hoe sneller het grondwater kan worden aangevuld
– daar komt wel bij dat hoe sneller er omgevormd wordt, des te ingrijpender de maatregelen.
Een bos kan namelijk op meerdere manieren omgevormd worden, en vlakdekkende omvorming
kan daarbij een vrij lange tijd in bestek nemen. Bijvoorbeeld, met een dunningscyclus van 6 jaar, is
bij een vlakgewijze omvorming van 10%, een totale omvorming binnen 60 jaar te bewerkstelligen.
Meer rigoureus is 20%, waarbij de omvorming twee keer zo snel verloopt – na 30 jaar dus.
In de modellering (door Royal Haskoning) is gebruik gemaakt van een bepaald oppervlakte dat als
‘open bos’ is bestempeld. Hiervoor is een bedekkingpercentage gerelateerd door deze over de
huidige inventarisatie heen te leggen. Vervolgens is gekeken naar de gemiddelde bedekking
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(kroonsluiting) van de bosgebieden binnen dit vlak (zie BIJLAGE VIII - MODEL). Na nauwkeurige
berekening komt dit neer op een kroonsluiting van 55%. Deze kroonsluiting is als standaard
genomen voor het begrip ‘open bostype’. Alle bosoppervlakten met een bedekking van 55% of
minder zijn open genoeg en behoeven geen verdere aandacht. Op deze manier kan er gewerkt
worden aan een concretere invulling voor beheeringrepen in het kader van de vernatting van het
natuurgebied.
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[7. VAN OPEN NAAR OPENER BOSTYPE]
Dit hoofdstuk beschrijft een tal van verschillende onderwerpen die allemaal te maken hebben met het opener
maken van het bos. Als eerste wordt beschreven waarvoor open plekken van belang zijn. Daarna volgt een
beschrijving over wat de gevolgen zijn op bosstructuur en soortensamenstelling, en hoe daar in gestuurd kan
worden. Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van de Boswet, welke voor dit project erg van belang is. Ook
wordt er het een en ander gezegd over uitgangssituatie, verwachte verjonging, toekomstig beheer, de rol van
bosbegrazing daarin – en uiteindelijk ook over de verjonging van eiken. De zomereik verdient extra aandacht, zeker
als het gaat om de verandering van soortensamenstelling. Als laatste volgt een flowchart om overzicht te bieden
aan de besproken onderwerpen.

Tegenwoordig is de meest gebruikte methode om een opener bostype te creëren, het maken van
open gaten. Daardoor brengt men structuur en leeftijdsverschillen op korte afstand van elkaar aan,
waarbij de grootte van de gaten varieert. Hierdoor wordt een gevarieerde structuur gecreëerd die
overeenkomt met meer natuurlijker situaties. De bomen die moeten wijken op de open plekken,
kunnen worden gebruikt om het aandeel dood hout in het bos te verhogen. Dit is van belang voor
de biodiversiteit van het bos, in het bijzonder voor de aan dood hout gebonden soorten.
De bomen kunnen worden omgeduwd, geringd of geveld, waardoor de boom in het bos achterblijft.
Dood hout (zowel staand als liggend) vormt de habitat voor allerlei geleedpotigen, en zijn op hun
beurt weer een voedselbron voor allerlei vogels en zoogdieren. Open plekken geven ook de ruimte
aan lichtminnende soorten (bosrandsoorten), mits de open plekken groot genoeg zijn. De kleinere
open plekken bieden ook kans voor soorten van schaduwrijke omstandigheden (Jansen, 2008).
Het plaatsen van open plekken in ruimte en tijd, om op deze manier structuurvariatie aan te
brengen, wordt de mozaïekmethode genoemd. Deze methode is vooral effectief bij homogene,
gelijkjarige en gelijksoortige bossen (Intranet NM, 2010). Door referentie te nemen aan natuurlijke
bossen, wordt in het Bosbeleid (2006) van Natuurmonumenten gesteld dat een oppervlakte van 1015% uit open bos moet bestaan. Doordat er continu een open stuk bos aanwezig is, ontstaat op de
lange termijn een structuurrijker en gevarieerder bos.
[7.1 STRUCTUUR EN SOORTENSAMENSTELLING] Omdat de definitie van omvormen is beschreven als ‘het doen
ontstaan van een opener bostype’, zijn er een tal van mogelijkheden denkbaar om de kroonlaag
opener te maken – deze worden hieronder nader besproken.

Daar waar het gaat om structuur, bieden het maken van gaten of lichten (sterk dunnen) de
oplossing. De manier en het doel van open gaten is hierboven nader beschreven. Het lichten,
waarbij er meer dan normaal gedund wordt, zorgt ervoor dat er meer ruimte tussen de kronen
komt. Het maken van open gaten (groepsgewijs) is ook een vorm van lichten. Bij lichting worden
niet alleen de lichtomstandigheden veranderd. Door het verwijderen van bomen neemt ook de
vocht- en voedingconcurrentie van de moederbomen af, welke gevolgen heeft voor de slagingskans
van de verjonging. Het meest natuurlijke is het dunningsgewijs of groepsgewijs oogsten van bomen
(Oosterbaan, 2000).
Het open maken van het kronendak middels (klassiek) dunnen zal leiden tot een groter aandeel
schaduwminnende soorten, met als gevolg de verdringing van lichtbehoeftige soorten. Het is dus
van belang dat er meer licht in het bos gebracht moet worden, wil men lichtbehoeftige soorten in
stand houden. Hoe groot de gaten moet zijn hangt af van de boomsoort, die de moederopstand
vormt, de soort waar men verjonging van wil en de rijkdom van de groeiplaats (Oosterbaan, 2000).
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Op het moment dat groepsgewijs bomen gekapt worden (voor het maken van open gaten), is het
mogelijk om de soortensamenstelling te beïnvloeden. Voor het overgrote deel van de bosgebieden
van KAMPINA is de ambitie om te voldoen aan het natuurbeheertype: ‘dennen-, eiken-, beukenbos’
(N15.02, Index Natuur & Landschap). Er kan dan gestuurd worden op soorten als den, eik of beuk,
maar ook berk. Dit type bos kan tevens bestaan uit, naast een combinatie van eerder genoemde
boomsoorten, een sterke dominantie van één soort. Het bevorderen van een meer gemengde
soortensamenstelling heeft voordelen als het gaat om structuurvariatie en biodiversiteit.
Het sturen op soortensamenstelling, middels natuurlijke verjonging, is een proces wat bij elke
boomsoort verschilt. Daarbij is de grootte van de open plek van belang. Over het algemeen moeten
gaten minimaal een doorsnede hebben van de (te verwachten) boomhoogte (Oosterbaan, 2000).
Vanwege de randwerking (schaduw, vochtconcurrentie) moeten gaten voor lichtbehoeftige soorten
groten worden gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met de rijkdom van de groeiplaats. Hoe
rijker de groeiplaats, des te minder licht is er nodig voor een goede ontwikkeling (Oosterbaan,
2000).
[7.2 WET EN REGELS – DE BOSWET] De

Boswet is de wet die erop toeziet dat hetgeen wat bos is, ook bos
blijft. Bij het opener maken van bossen kan de kroonsluiting zodanig veranderen, dat het areaal niet
meer als zodanig kan worden aangemerkt. In dat geval dient een herplantplicht, waarbij verplicht is
gesteld dat het verdwenen bos binnen drie jaar moet worden hersteld. Het liefst op dezelfde plek,
anders geldt de compensatieplicht op een terrein elders.
Daar waar men werkt met natuurlijke verjonging is het termijn zes jaar, omdat dit een trager
proces is dan het herplanten van bomen. Voor elk perceel dat onder de Boswet valt (o.a. alle
oppervlakten bos van 10 are of groter) geldt een meldingsplicht, waarbij gemeld moet worden voor
een toekomstige kap. Deze melding moet een maand voor de kap gemeld worden bij de provincie.
De kapmelding is géén kapvergunning, en moet vervolgens mij desbetreffende gemeente (hier:
Boxtel) aangevraagd worden. Voor het maken van open gaten (met het doel natuurlijke verjonging)
kan een kapvergunning nodig zijn, maar dit verschilt per provincie. Het is de provincie die toeziet
op de uitvoering van de Boswet (Natuurbeheer.nu, 2010).
De Provincie Noord-Brabant hanteert de regels die genoemd staan in de Boswet. De regels worden
door de provincie rechtstreeks gehanteerd. (Pers. com. B. Claerhoudt, 2010). De website van het
Ministerie van EL&I (voorheen LNV), geeft aan dat er bij ‘onderhoud dat is gericht op de groei van
de overblijvende houtopstand (dunning)’ geen melding nodig is. Bij twijfel is het aan te raden een
melding te doen.

[7.3 GROEPDUNNING OF GROEPENKAP] Bossen met een kroonbedekking van 55%

of hoger worden
omgevormd naar een opener bostype. Daarbij is van belang dat tevoren alle huidige open plekken
in kaart zijn gebracht (BIJLAGE IX – OPEN PLEKKEN). De open plekken op deze bijlage zijn in het veld
waargenomen en zijn met behulp van de luchtfoto’s (uit 2007) in kaart gebracht.
Voor het open maken van het bos zijn twee strategieën bedacht. Als eerste is daar groepdunning,
waarbij pleksgewijs een groep bomen wordt gekapt. Daarbij blijft echter wel een aantal bomen
staan, welke op die manier uit kunnen groeien tot dikkere (zaad)bomen. Deze bomen worden meer
dan normaal vrijgesteld, terwijl er tevens een open plek ontstaat. De lichtinval is hierbij minder dan
met het maken van open plekken. De tweede strategie is het maken van open plekken middels
groepenkap, hierbij wordt groepsgewijs een aantal bomen weggehaald waardoor er een gat in het
kronendak ontstaat. De grootte van de plek kan variëren, van een keer de boomlengte tot een
maximum van 2 tot 3 keer de (te verwachten) boomhoogte (Oosterbaan, 2000).
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[7.4 UITGANGSSITUATIE] De uitgangssituatie

is in de om te vormen gebieden vrij simpel. De boomlaag
bestaat of uit grove den (Pinus sylvestris), Corsicaanse den (Pinus nigra var. maritiema) of
Douglasspar (Pseudotsuga menziesii). Dit is te zien op BIJLAGE X - CLASSIFICERING. Daarnaast is de
bedekking van de kroonlaag van belang. De sluiting van de kroonlaag is een indicatie van hoe dicht
het bos is. Hoe dichter het bos, des te minder neerslag de bodem bereikt, des te minder de
grondwateraanvulling is.

[7.5 VERWACHTE VERJONGING] Na

uitgebreide veldbezoeken kan worden gesteld dat de verjonging
mogelijk zal bestaan uit grove den en berk. Zij verjongen spontaan op de plekken waar de
omstandigheden juist zijn, de plekken met veel licht. Op voormalig open plekken zie je dat deze vol
gegroeid zijn met grove den en berk. De opkomst van zaailingen wordt in het algemeen op de
belangrijkste bodemtypen (haarpodzol en holtpodzolgronden) niet beïnvloed door de
lichtingsgraad van de opstand (Kuper, 1994 – in Oosterbaan, 2000). Daar waar de gronden armer
zijn, speelt licht een grotere rol in de overlevering en groei van grove den dan op rijkere gronden.
(Oosterbaan, 2000). Aan de verjonging van eik is verderop in dit verslag een aparte paragraaf
toegewijd.
In het geval van de opstanden waar Douglasspar of lariks te vinden zijn, bestaat de verjonging voor
het overgrote deel ook uit Douglasspar en lariks (berk is ook aanwezig). Zowel Douglasspar als
lariks zijn gebaat bij situaties met voldoende licht, waarbij lariks veel licht nodig heeft voor een
goede ontwikkeling (Oosterbaan, 2000).

[7.6 TOEKOMSTIG BEHEER] Het doel van het omvormen naar een opener bostype

is om de inzijging van
regenwater naar het grondwater te bevorderen. Doordat het bos opener wordt, blijft er dus minder
water hangen in de bomen en stroomt het dus eerder door naar de bodem.
Op de meeste gronden in Nederland, en zo ook de hoge zandgronden van Noord Brabant, is het bos
de uiteindelijke climaxvegetatie. Zonder grote catastrofen of beheersingrepen zullen ook de open
plekken in het bos dichtgroeien, en wordt het effect van de genomen maatregelen te niet gedaan.
Het is dus van belang dat het beheer in de toekomst erop is gericht het aandeel openheid in stand te
houden. Het is een gegeven dat de open plekken dicht zullen groeien met de verjonging die op dat
moment de meeste kans heeft (afhankelijk van de hoeveelheid licht en moederbomen). Het beheer
moet er in de toekomst op gericht zijn deze openheid te behouden. Het behouden van de huidige
integrale begrazing is een mogelijkheid daartoe. Daarnaast moet er gestuurd worden op het
ontwikkelen van andere verjonging dan grove den, wil men de soortensamenstelling blijvend
veranderen.

[7.7 WILD & BEGRAZING] Wilde dieren,

zoals het konijn en ree, hebben een grote invloed op de
verjongingsvoortgang van het bos. Voor zowel de natuurlijkheid van de verjonging, als de het
economisch plaatje, is het niet gewenst om gebruik te maken van onnatuurlijke afrasteringen.
Daarnaast is de wilddruk in veel bosgebieden niet in overeenstemming met het aanwezige
voedselaanbod, waardoor bepaalde verjonging sterk gehinderd of zelfs verhinderd kan worden
(Oosterbaan, 2000).
De invloed van de begrazing (integrale begrazing) heeft een blijvend effect wanneer het vreten
regelmatig over een zekere oppervlakte plaatsvindt. De begrazing heeft vooral effect op open
plekken in een bos, en vertraagd de successie van open plekken naar gesloten bos. Bij bosbegrazing
is het van belang dat dit optreedt wanneer er in het bos al sprake is van openheid (Intranet NM,
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2010). Voor de bosgebieden op KAMPINA is dit wel toepasbaar. Wetenswaardig te vermelden is, dat
begrazing van een klein bosgedeelte bij een groot open gebied, waarbij de dichtheid is afgestemd op
het open houden van het grote gebied, tot slechte resultaten leidt (Intranet NM, 2010).
Mogelijkerwijs moet de dichtheid worden aangepast, zeker als het gaat om het open houden van de
centrale heide op KAMPINA waarbij de grasvorming wordt tegengegaan.
[7.8 EIKENVERJONGING] Voor de

verjonging van grove den en berk hoeft men geen extra maatregelen te
nemen. Het is een heel ander verhaal als het gaat om verjonging, zowel spontaan als geplant, van
zomereik (Quercus robur). Het valt aan te raden om bij de verdere invulling van groepdunning en
groepenkap rekening te houden met al aanwezige (zomer)eiken. Deze vormen potentiële
zaadbomen, en kunnen door vrijstelling een betere plek krijgen om breder uit te groeien en vitaler
te worden. Dat de verjonging van eik tegenwoordig niet voortvloeiend loopt, is een algemeen
gegeven. Echter kan door beheeringrepen de kans op vestiging en ontwikkeling van eiken wel
bevoordeeld worden.
Daar de zomereik onregelmatig zaad draagt en ook de verspreiding beperkt is, is het aan te raden
aan grondbewerking te doen. Het is niet noodzakelijk, maar wel om verzekerd te zijn van een goede
opkomst (Oosterbaan, 2000). Dit is dus het geval als het gaat om groepdunning waarbij aanwezige
eiken worden behouden, en deze als zaadboom dienen.
De zaailingen van zomereik zijn zeer geliefd bij het wild en zonder bescherming tegen, met name
ree, komt er niet veel van eikenverjonging terecht. Bij enige aanwezigheid van konijnen en reeën is
bescherming noodzakelijk om een aandeel eik van goede kwaliteit in de volgende bosgeneratie te
behouden (Oosterbaan, 2000). Ook door de aanwezige bosbegrazing/landschapsbegrazing
(bestaande uit runderen en paarden) op KAMPINA is het van belang dat de plekken waar zomereik
moet verjongen uitgerasterd wordt. Op die manier wordt er wel inbreuk gedaan op de integrale
begrazing van het natuurgebied.
Waar openheid wordt gecreëerd ten behoeve van de zomereik, ontstaan op de hogere zandgronden
geschikte situaties voor de groei van grove den, berk en lijsterbes. In een proef op de Veluwe is
gebleken dat zomereiken het een lange periode (10 jaar) vol kunnen houden tussen massale
berkenverjonging. Uiteindelijk is de beheerdoelstelling bepalend voor de gewenste hoeveelheid
eiken en de kwaliteit ervan (Oosterbaan, 2000). Uit de proef blijkt dus wel dat enige ingreep op
verjonging anders dan dat van zomereik, een ruime tijd kan wachten. Het is echter wel denkbaar
om de open plekken, waar zomereik verwacht wordt, goed te monitoren en ontwikkelingen bij te
houden – en daar waar nodig is, bij te sturen (zoals het verwijderen van dichte berkenopslag).
Waar ruimte (genoeg licht) wordt gemaakt voor de verjonging van eiken, en waar eiken worden
aangeplant is het aan te raden deze te beschermen tegen wild. Het plaatsen van rasters houd grote
grazers, maar ook de ree, buiten – zij zullen echter geen beperkingen opleggen voor andere wilde
dieren zoals konijn of haas. Het is dus van belang dat de geplante bomen worden beschermd tegen
wilde dieren middels plastic beschermhoezen. In hoeverre deze intensieve manier van
bosverjonging, omvorming, overeenkomt met de doelstelling van NATUURMONUMENTEN – het
extensief beheren van natuurgebieden – valt nader te beslissen.
[7.9 FLOWCHART] Deze

flowchart is opgezet zodat in een oogopslag duidelijk kan worden wat de
genomen stappen zijn, of kunnen worden. (Op volgende pagina.)
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OMVORMING
naar
‘OPEN BOSTYPE’
HUIDIGE BEDEKKING – KROONLAAG
(I) 55-70%
1 dunninscyclus
nodig

0-55%
niets doen

(II) 70-100%
> 1 dunningscyclus
nodig

UITGANGSSITUATIE - HOOFDBOOMSOORT

Grove den /
Corsicaanse den

(Relatief) open

Douglassspar

Dicht

GROEPENKAP

Dicht

Open plekken

Spontane verjonging
van grove den meest
waarschijnlijk

Soortsamenstelling
veranderen

AANPLANT /
VERJONGING
ZOMEREIK

Bevoordelen grove
den
GROEPDUNNING
Bevoordelen
zomereik – daar
waar mogelijk:
prioriteit

BEHEER – GERICHT OP OPEN HOUDEN TERREINEN
INTEGRALE
BEGRAZING v.
RUNDEREN EN
PAARDEN

(Uitrasteren
voedselrijke
gronden om dieren
op centrale heide
te laten grazen.)

Bescherming
eikenverjonging /
aanplant tegen
vraat

Resultaat: geen
integrale begrazing
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[8. SCENARIO’S BEHEERSINGREPEN]
Dit hoofdstuk beschrijft een verdere invulling in ruimte als het gaat om het opener maken van het bos. Als eerste
worden de verschillende scenario’s beschreven als het gaat over omvorming. Daarna volgt een stukje over de
aanwezige open gaten, en de classificatie van de aanwezige bosgebieden als het gaat om de locaties waar de
verschillende omvormingsmaatregelen plaats kunnen vinden.
[8.1 OVERZICHT MAATREGELEN] Hieronder volgt, middels overzichtelijke plaatjes
welke maatregelen er genomen kunnen worden.

(1) Het klassiek dunnen waarbij bomen wat meer groeiruimte krijgen. De
beste manier om te dunnen is om bepaalde toekomstbomen aan te wijzen en
deze in zekere mate vrij te stellen(25-70%), afhankelijk
van wat voor de boomsoort optimaal is. Hierbij wordt
de boom bevoordeeld, en kan uitgroeien tot een boom
van betere vitaliteit en groter formaat. ()
(2) Groepdunning waarbij bomen in extreme mate
worden vrij gezet. Dit wordt vooral gebruikt om meer
variatie tussen dikke en dunne bomen te creëren. Dit zorgt ervoor dat kleine
open gaten ontstaan en dat de boom, waar de open ruimte omheen is
gemaakt, betere groeiomstandigheden krijgt. Deze manier van vrijstellen is
echter niet voor elke boomsoort weggelegd en heeft
veelal goede resultaten bij soorten als grove den en
zomereik, wat in dit geval erg voordelig kan uitwerken.
(Open ruimte tot maximaal 1 keer boomlengte.)()
(3) Dit is eigenlijk hetzelfde principe als voorgaande, alleen is de open ruimte
nu groter en kunnen meerdere bomen in extreme mate worden vrij gezet. Dit is
een grotere open plek met meerdere bomen die dan kunnen dienen als
zaadboom voor de toekomstige verjonging. ()
(4) Deze manier is het maken van open gaten op de
manier zoals die wordt voorgeschreven in de
mozaïekmethode (Intranet NM, 2010). Waarbij de
grootte dus varieert, van een keer tot drie keer de (verwachte) boomlengte
(Oosterbaan, 2000). In dit geval blijft er dus geen boom in de open plek
aanwezig (zoals in de twee bovenstaande mogelijkheden wel het geval is).
Deze open plekken kunnen in de nabijheid van aanwezige zomereiken
worden geplaatst. Het zaadverspreidend vermogen van
de eik is laag, voor potentiële zomereiken verjonging is
het belangrijk dat een zomereik in de buurt is. Het is van
belang dat hierbij geen zomereiken verloren gaan. Dan is
het beter om te kiezen voor een groepdunning. ()
(5) Waar het om openheid gaat kan ook worden ingespeeld op de bosranden
die overgaan naar opener gebied. Daarbij kunnen bosranden worden
ontwikkeld, zodat de overgang van heide naar bos niet zo scherp en meer
natuurlijker is. In het geval van Kampina kan een geleidelijke bosrand zorgen
voor minder depositie van organisch materiaal en wordt windwerking op de
vennen vergroot. ()
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Hieronder volgt een overzicht in tabelvorm:
Methode

Vlakdekkend openheid
creëren

Verjonging van
Verandering bosbeeld
lichtboomsoorten (zoals
zomereik)
1
•
•
•
2
••
•
••
3
•••
••
•••
4
••••
•••
•••
5
••••
•••
••
[8.2 OVERZICHT OPEN GATEN] Het overzicht van open plekken welke zijn geïnventariseerd, zijn te vinden
in BIJLAGE IX – OPEN PLEKKEN. De kans is groot dat sommige open gaten niet zijn tegengekomen in het
veld of niet goed zichtbaar op de aanwezige luchtfoto’s (2007). Daarnaast kan het zo zijn dat er ook
na 2007 open plekken gemaakt zijn. Een open plek wordt overigens als open plek beschouwd als de
kroonsluiting dermate verschilt van de rest van de opstand dat daarbij de (lokale) omstandigheden
zijn veranderd. Er moet bij vermeldt worden, dat de kans dat alle open plekken tijdens een
veldbezoek opgemerkt worden klein is. Grote open plekken zijn, daarentegen, beter te herkennen.
[8.3 CLASSIFICERING ] Er zijn twee

verschillende klassen bedacht (zie flowchart, HOOFDSTUK 7 en BIJLAGE
X – CLASSIFICERING), waarbij onderscheid is gemaakt tussen bosdelen die in één, of in meerdere
dunningcycli omgevormd – opener gemaakt – worden. Een dunningcyclus bestaat uit een
beheerperiode van 6 jaar. Na zes jaar kan een open plek vol gegroeid zijn met verjonging (tevens
verplicht vanuit de Boswet). De gebieden die binnen klasse II (rood) vallen, hebben een
bedekkingsgraad van 70-100%, dat wil zeggen dat er middels een omvorming van 15-20% per
cyclus meerdere cycli nodig zijn. Dit is niet het geval bij de bospercelen met klasse I (geel) – waarbij
de bedekking tussen de 55 en 70& is. Daar kan mogelijkerwijs één cyclus volstaan. In de
bospercelen met een bedekking van 55% of lager (groen) worden niet meegenomen voor de
verdere aanpak van deze gebieden. Deze bedekking is immers al open genoeg (zie HOOFDSTUK 6).
Normaal gesproken wordt binnen NATUURMONUMENTEN de stelregel gehanteerd dat er niet meer dan
15-20% van het bosoppervlak bestaat uit open plek (jonge bosfasen), (Bosbeleid van
Natuurmonumenten, Siebel, 2006).
[8.4 LOCATIES] Op de

overzichtskaart (BIJLAGE XI – LOCATIES MAATREGELEN) is indicatief aangegeven
waar verschillende vormen van omvorming voor kunnen komen. De nummers komen overeen met
de nummers uit HOOFDSTUK 8.1 over de verschillende soorten maatregelen. De aangegeven locaties
zeggen enkel alleen iets over de mogelijke inrichting. Een verder concretisering moet plaatsvinden
na een veldbezoek gedurende het groeiseizoen, waarbij het voorkomen van bepaalde soorten en
eventuele nog niet in kaart gebrachte open plekken worden bijgehouden.
Als laatste volgen de belangrijkste richtlijnen aan de hand waarvan de indicaties zijn aangegeven:
• Bosdelen met Douglasspar vooral omvormen naar andere soorten middels open gaten (4)
• Bosdelen met beuk niet teveel openen in verband met zonnebrand (1)
• Bosdelen grenzend aan het centrale heidegebied of vennen, kan worden gewerkt naar
structuurrijke bosranden (5)
• Bosdelen met Corsicaanse den kunnen rigoureuzer worden aangepakt (4) waardoor ook
soortsamenstelling kan worden veranderd
• Bosdelen met grove den kan worden omgevormd middels open gaten (3,4), hierbij moet in
de praktijk wel extra aandacht aan aanwezige zomereik worden besteed
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[9. DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN]
In dit hoofdstuk volgen puntsgewijs alle discussiepunten en aanbevelingen die tijdens het schrijven van dit plan zijn
ontstaan. Het dient als een overzicht voor aangrijppunten voor het verdere vervolg voor de planning ontremd
bosomvorming op KAMPINA.

•

•

•

•

•

•

•

•

Bosstructuurkartering: de methode houdt nog vast aan de vak en afdelingenkaarten zoals die op dit
moment bekend zijn. Het is denkbaar dat in de toekomst een andere onderlegger moet worden gebruikt,
omdat er middels beheer gestreefd wordt naar een structuurrijker bos waarin (oude, scherpe) grenzen
verdwijnen. Dat is tevens de moeilijkheid van deze structuurkartering, omdat ook op dit moment
bosgebieden zodanig zijn veranderd, dan het zich houden aan vak en afdelingen haast onmogelijk is
geworden.
Particuliere boseigenaren: het is voor het vervolgonderzoek van belang al de huidige eigenaren van de
particuliere bosdelen te achterhalen (dit is voor een deel al getracht). Daarnaast moet ook de
inventarisatie op deze gronden worden uitgebreid, om zo een vlakdekkend overzicht te hebben van
bedekkinggraad en soortsamenstelling. Daarnaast moet een communicatietraject opgezet worden om bij
de boseigenaren begrip en meewerkzaamheid te doen ontstaan. Uit de eerste inventarisatie blijkt dat,
gezien de bedekking, hier mogelijk winst is te behalen.
Inventarisatie zomereiken: de zomereik heeft binnen de omvorming een speciale status toegewezen
gekregen. Waar op dit moment elke vorm van verjonging hoogstwaarschijnlijk uitdraait op grove den en
berk, is het met het beeld op variatie om de ontwikkeling van zomereik te stimuleren. Door middel van
gerichte dunning en bescherming van de zomereik kan dit mogelijk worden gerealiseerd. Het is van
belang dat voordat er maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd de aanwezige vitale zomereiken
worden geïnventariseerd, zodat de maatregelen hierop worden afgestemd.
Bescherming zomereiken: voor een groter slagingspercentage van de verjonging en ontwikkeling van
zomereiken is het aan te raden deze plekken uit te rasteren voor de aanwezige grote grazers en wilde
dieren. Hoewel een totale uitsluiting van wilde dieren (zoals konijn of haas) erg lastig is, is het plaatsen
van een raster toch noodzakelijk.
Integrale begrazing: als gevolg van bovenstaande beschermingsmaatregel wordt het gebied dus niet
meer als integraal begraasd – sommige delen worden dus uitgesloten van begrazing. De grootte van de
uitgesloten gebieden, hebben mijn inziens, geen nadelig effect op het principe van begrazing. Daar komt
bij dat binnen de gebieden waar integraal begraasd wordt, ook voormalige landbouwterreinen te vinden
zijn – die in voedselrijkdom ver boven die van de dennenbossen uitkomen. Met als gevolg dat de
ingezette grote grazers zich daar vergaren in plaats van de centrale heide, waarvoor ze ingezet zijn. (Dit is
echter een geheel ander beheersvraagstuk, maar wel van belang om te bespreken.)
Fasering: binnen de omvormingsgebieden moet rekening worden gehouden met een fasering (zoals te
lezen valt in hoofdstuk 9). Bij een relatief snelle omvorming levert spanning op als het gaat om het intern
bosbeleid van NATUURMONUMENTEN (aandeel open bosfasen) en de Boswet (het té open maken van het
bos, herplantplicht e.d.).
Open houden: de gestelde maatregelen zijn gericht op het opener maken van een al open bostype. Om
het effect langdurig te behouden, is het van belang dat dit ook opener blijft. Nu is de begrazing een
mogelijke oplossing om het landschap opener te houden, maar zoals gesteld zijn daar ook vragen aan
verbonden. Het is een aanbeveling het begrazingsregime op KAMPINA eens nader te bekijken.
Effectiviteit: de maatregelen uit dit rapport zijn in lijn met het projectrapport (Verhulst, 2010)
opgesteld. De werkelijke inrichting wijkt echter wel af van de initiële maatregelen (zie HOOFDSTUK 5). De
vraag rest echter in hoeverre de maatregelen voortvloeiend uit dit rapport effect hebben op de
grondwateraanvulling, en wat deze grondwaterverhoging voor effect heeft op de vennen – want daar
draait het geheel immers om. Door een (her)bepaling van de effecten kunnen ook de particulier
eigenaren worden overtuigd van de maatregelen en kan een betere medewerking verwacht worden. (In
dit rapport is de boskap op het centrale heidegebied, m.n., rondom de vennen, buiten beschouwing
gelaten. Er is al eerder aangegeven dat het kappen van het weinige aantal bomen (zie luchtfoto),
landschappelijk niet verantwoord is (zie HOOFDSTUK 2). Deze invalshoek valt nader te bespreken en om
het begrijpbaar te maken moet ook de verminderde effectiviteit kwantitatief worden weergegeven.)
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BIJLAGE I - TOPOGRAFISCHE KAART

Topografische kaart omgeving natuurgebied Kampina
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BIJLAGE II - BODEMKAART

Bodemkaart projectgebied - Kampina
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BIJLAGE III - GEÏNVENTARISEERDE GEBIEDEN

Geïnventariseerde bosgebieden met bosstructuurkartering
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BIJLAGE IV - HOOFDBOOMSOORT

Geïnventariseerde bosgebieden van Natuurmonumenten - hoofdboomsoort 1
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BIJLAGE V - BEDEKKINGSGRAAD BOOMLAAG

Geïnventariseerde bosgebieden - bedekking boomlaag
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BIJLAGE VI - DEELGEBIEDEN BESCHRIJVING BIOTIEK

Deelgebieden van het bosgebied op de Kampina (t.h.v. de Huisvennen)
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BIJLAGE VII - VOORKEURSSCENARIO

Geïnventariseerde bosgebieden - bedekking boomlaag & locaties voorkeursscenario
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BIJLAGE VIII - OPPERVLAKTE ‘OPEN BOS’ MODELBEREKENING

Oppervlakte 'open bostype' in model (+bedekkinggraad geïnventariseerde gebieden)
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BIJLAGE X - OPEN GATEN OVER LUCHTFOTO

BIJLAGE X - CLASSIFICERING VOOR MAATREGELEN

Classificering omvorming bosgebieden van Natuurmonumenten - Kampina
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BIJLAGE XI - LOCATIES MAATREGELEN

Classificering omvorming bosgebieden van Natuurmonumenten - Kampina
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Werksessie 7 juli 2011
bosomvorming Kampina
•

Uitgangspunt is het resultaat van scenario 6.
– Hoe komt het dat de effecten ophouden bij de vennen?
– Heeft dit gevolgen voor de keuze van het GGOR scenario?

•

Effecten worden begrens door het vennencomplex. Het
vennencomplex draineert het grondwater waardoor effecten
afnemen nabij de vennen (het verhoogde grondwater wordt namelijk
gedraineerd).
– De vraag is of het werkelijk zo is dat het grondwater in de vennen
afgevoerd wordt via een soort cascadesysteem.
– Het kan ook zijn dat de vennen mee bewegen met het grondwater en
pas gaan afvoeren als het peil boven een bepaalde drempelwaarde.
– In de volgende twee sheets is gepresenteerd wat het effect is bij een
cascadesysteem (1) en wat het effect is als het grondwater niet
gedraineerd wordt door de vennen (2)

Uitkomst scenario 6 waarbij de vennen draineren (zwart = ven)

Uitkomst scenario 6 waarbij de vennen niet draineren (zwart = ven)

Conclusie
•

•

•

Met de voorgestelde bosomvorming van scenario 6 is aan de hand
van de resultaten het maximale en minimale effect in te zien.
Afhankelijk van de precieze werking van de huisvennen op het
hydrologische systeem zal het effect binnen deze bandbreedte
liggen.
De effecten van de bosomvorming zijn beter te voorspellen met het
model als het cascadesysteem van de vennen beter in het model
wordt gezet. Hiervoor zou detailinformatie over het drempelniveau
van elk ven beschikbaar moeten komen.
Uit de mail van Corine Geujen (16-aug) begrijpen we dat het peil dat
gestuurd wordt door de stuwstand en dus maatgevend is voor het
peil in de vennen. Klopt dat? In dat geval voeren de vennen dus
grondwater af en zal het effect van de bosomvorming dus lijken op
de uitkomst met drainerende vennen.

Uitgangspunten
• Landgebruikskaart (LGN) vervangen door aangeleverde kartering
(uitgevoerd door Willem van Hoesel)
• Aangeleverde bedekkingsgraad bos verwerkt als factor in gewasverdamping.
• Detaillering van gewasverdamping bos door onderverdeling in donker naaldbos, licht naaldbos en loofbos
• Heide gemodelleerd met 50% gewasfactor gras en 50% gewasfactor kale grond (aanname)
• Bij een donker naaldbos met een bedekkingsgraad van 60% is voor 60% de gewasfactor van
donker naaldbos gemodelleerd. De resterende 40% is gemodelleerd als
Heide (= 50% gewasfactor gras, 50% kale grond)
• Onderstaande indeling gebruikt voor indeling boomsoort:
Code

Naam

Nummer

Indeling qua gewasfactor

AE

Amerikaanse eik

1

Loofbos

BE

Berk

2

Loofbos

BU

Beuk

3

Loofbos

EI

Eik

4

Loofbos

ELS

Els

5

Loofbos

RB

Ruwe Berk

6

Loofbos

ZB

-

7

Loofbos

ZE

Zomer eik

8

Loofbos

ZS

-

9

Loofbos

JL

Japanse Lariks

10

Loofbos

GD

Grove Den

11

Licht Naaldbos

CD

Corsicaanse Den

12

Licht Naaldbos

DS

Douglas Spar

13

Donker Naaldbos

FS

-

14

Loofbos

RP

-

15

Loofbos

Samenvatting scenario’s

• Scenario 1: Al het bos kappen m.u.v. de Smalbroeken
• Scenario 2: Als scenario 1, maar ook de particuliere bossen ongemoeid laten
• Scenario 3: Als scenario 2, maar dan enkel kappen binnen de NNP begrenzing
• Scenario 4: Geselecteerde percelen bos binnen NNP kappen.
• Scenario 5: Als scenario 4, maar buiten de NNP selectie percelen bos
uitdunnen tot 55% bedekkingsgraad
• Scenario 6: kappen bos binnen bepaalde polygon.

Bedekkingsgraad uitgangssituatie

Aanpassing bedekkingsgraad scenario 1

Scenario 1

Aanpassing bedekkingsgraad scenario 2

Scenario 2

Aanpassing bedekkingsgraad scenario 3

Scenario 3

Aanpassing bedekkingsgraad scenario 4

Scenario 4

Aanpassing bedekkingsgraad scenario 5

Scenario 5

Aanpassing bedekkingsgraad scenario 6

Scenario 6

Conclusie
• Het kappen van bos op de oostelijke flank langs
de Huisvennen (binnen NNP) heeft het meeste
effect i.c.m. “het boseiland”. (scenario 6)
– Rekening houdend met haalbaarheid en het doel.
– Kappen noordelijke delen is niet effectief (zit ook in
scenario 6 nu).

• Scenario 6 is een stuk effectiever dan de
boomweide (uitdunnen bos, scenario 5)
• Effecten door omvormen particuliere
bospercelen moeten per ven bekeken worden
(lokaal effect) kortsluiten met Jacco de Hoog.

