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SAMENVATTING
Dit projectplan geeft invulling aan het doel herstel van de Natte Natuurparel Nemerlaer.
Waterschap de Dommel heeft de taak het verdrogingsprobleem aan te pakken in
verdroogde (waterafhankelijke) gebieden, de Natte Natuurparels, waaronder Landgoed
Nemerlaer. Het waterschap voert herstel van de Natte Natuurparel Nemerlaer in
samenwerking met Brabants Landschap uit.
Tevens wordt invulling gegeven aan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van
Nederland waar de natte natuurparels deel van uit maken. Natte Natuurparel Nemerlaer
is daarnaast onderdeel van het Natura 2000-gebied Kampina en Oisterwijkse Vennen.
De maatregelen moeten aansluiten op de instandhoudingsdoelen die voor dit gebied zijn
geformuleerd.
In dit projectplan zijn de maatregelen uit het rapport “GGOR maatregelen NNP
Nemerlaer” (Royal Haskoning, 2009, zie bijlage 3) verder geconcretiseerd tot definitief
ontwerp. In deze studie is onderzoek gedaan naar het huidige grondwaterregime en het
optimale grond- en oppervlaktewaterregime (OGOR) voor de realisatie van de gewenste
natuurdoeltypen. Ook is hierin een verkenning gedaan naar mogelijke ingrepen in de
waterhuishouding voor optimalisatie van het grond- en oppervlaktewaterregime.
Voor verdere uitwerking van de GGOR maatregelen is een vertaling gemaakt van de
natuurdoeltypen naar de ambitie natuurbeheertypen. De ambitiekaart geeft de
natuurbeheertypen weer die de provincie volgens haar natuurbeleid wenst te realiseren.
Als onderdeel van het Natuurbeheerplan Noord-Brabant wordt met de Ambitiekaart de
kwalitatief gewenste situatie voor gebieden in beeld gebracht.
Landgoed Nemerlaer heeft grote cultuurhistorische- en natuurwaarden, maar kent wel
knelpunten als verdroging en onvoldoende (grond)waterkwaliteit.
Doel is realisatie van de hydrologische randvoorwaarden die nodig zijn om de beoogde
natuurbeheertypen te ontwikkelen voor vernatting en herstel van natuur binnen de
begrenzing van de natte natuurparel. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan de
Waterwet en het Waterbeheerplan van Waterschap de Dommel door verbetering van de
hydrologische en ecologische kwaliteit van de watersystemen en de natte natuur in
landgoed Nemerlaer.
Herstel van de Natte Natuurparel Nemerlaer wordt nader ingevuld door concrete
maatregelen ter verhoging van de (grond-)waterstanden in het gebied,
natuurontwikkeling ter plaatse van graslanden en herstel van grondwaterstromen in en
naar het Beeldven met als doel een betere waterkwaliteit. In de praktijk betekent dit
dempen van watergangen, aanleg gronddammen en stuwen ter verhoging van het
waterpeil en sturing van water en ontgrondingen voor verschraling en verdere vernatting
van percelen. Basis voor het vaststellen van de maatregelen zijn de uitgevoerde
hydrologische berekeningen en bodem-fosfaatonderzoek.
De opgave voor herstel van de Natte Natuurparel Nemerlaer wordt grotendeels behaald.
Een deel van de opgave kan (nog) niet bereikt worden doordat gronden nog niet
verworven zijn. Ook is uit onderzoek gebleken dat voor sommige percelen de gewenste
ambitie natuurbeheertypen niet behaald kunnen worden doordat de bodem en / of
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hydrologische omstandigheden niet optimaal kunnen worden gemaakt voor het
ontwikkelen van natte natuur. Voor deze percelen wordt een wijziging voorgesteld op
het ambitie natuurbeheertype.
De maatregelen voor herstel van de Natte Natuurparel Nemerlaer levert 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 Natura 2000 is middels een Voortoets
Natuurbeschermingswet inzichtelijk gemaakt. Hieruit is geconcludeerd dat de
voorgestelde maatregelen een positief effect hebben op de instandhoudingsdoelen van
het Natura 2000 gebied. Ook negatieve effecten tijdens de uitvoering zijn uitgesloten
omdat binnen de kaders van de Flora- en Faunwet wordt gewerkt.
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1

HERSTEL NATTE NATUURPAREL NEMERLAER

1.1

Aanleiding

Dit projectplan geeft invulling aan het doel herstel van de Natte Natuurparel Nemerlaer.
Waterschap de Dommel heeft de taak het verdrogingsprobleem aan te pakken in
verdroogde (waterafhankelijke) gebieden, de Natte Natuurparels, waaronder Landgoed
Nemerlaer.
Om de kwaliteit van de natuurwaarden te waarborgen en te verbeteren wil het
waterschap De Dommel in samenwerking met Brabants Landschap 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.

1.2

Ligging en begrenzing plangebied

Figuur 1.1 Begrenzing Natte Natuurparel Nemerlaer
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Natte Natuurparel Nemerlaer is gelegen ten oosten van Oisterwijk en valt binnen het
grensgebied van de gemeenten Oisterwijk en Haaren. Het projectgebied wordt in het
noorden begrensd door de Oisterwijksedreef en de Belversedijk, aan de zuid-oostzijde
door de Posthoornseweg met daarlangs de beek de Rosep en in het westen de
bebouwde kom van Oisterwijk. Het plangebied is gelegen binnen het Natura 2000
gebied Kampina en Oisterwijkse Vennen. In afbeelding 1.1 is de ligging en plangrens
van het project aangegeven.

1.3

Beschrijving van de huidige situatie

1.3.1

Huidige situatie

De natuurparel omvat het landgoed Nemerlaer welke doorsneden wordt door de
spoorlijn Tilburg-Boxtel en de beek de Essche Stroom waardoor twee delen zijn
ontstaan: Nemerlaer-noord en Nemerlaer-zuid.
Nemerlaer-noord is een oud cultuurlandschap rondom kasteel Nemerlaer. Kenmerkend
zijn de oude kasteellanen, houtwallen, hakhoutpercelen en bos, weitjes en akkers. Het
zuidelijk deel heeft meer het karakter van een half natuurlijk landschap bestaande uit
afgesloten beekmeanders, moeras, vennen, schrale graslanden, (vochtige) heide en nat
bos. Toponiemen als Het Broek, Moddervelden en Laagveld geven een idee over de
aard van het gebied.
De Essche Stroom is een kanalisatie van de Voorste- en de Achterste Stroom die
voorheen beiden door het landgoed stroomden. De Voorste Stroom wordt tegenwoordig
ter hoogte van het landgoed de Nemer genoemd. Ten zuiden van de Essche Stroom
zijn nog Meanderresten van de Achterste stroom in het gebied terug te vinden.
Daarnaast loopt hier de ‘TOB-sloot’ (aangelegd als bermsloot voor een ooit geplande
provinciale weg) die bepalend is voor de afvoer van een deel van het gebied. Centraal in
het gebied ligt ook het Beeldven, een vergraven zwakgebufferd ven.
De gronden binnen het plangebied zijn grotendeels in eigendom van Brabants
Landschap en Waterschap de Dommel.
1.3.2

Watersysteem (huidig)

Oppervlaktewatersysteem
De belangrijkste waterloop die het gebied doorsnijdt is de Essche Stroom. Door de
gestuwde afvoer van de Essche Stroom kent het peil geen grote dynamiek. Recentelijk
is de Essche stroom tussen de samenkomst van de Achterste- en Voorste Stroom tot
iets voorbij de Kasteellaan geherprofileerd. Het peil bovenstrooms van de stuw
Nemerlaer (ES1-1044) is gemiddeld NAP +6,70m. Het benedenstroomse peil is ca.
5,40m+NAP. Het verval bij de stuw is ongeveer 1,3 - 1,4 m.
Ter hoogte van het projectgebied is de Essche Stroom voorzien van een lage kade om
te voorkomen dat het water inundeert in Nemerlaerbroek.
In percelen rondom de Essche Stroom is de gewenste peilverhoging al gerealiseerd
door herinrichting van de Essche Stroom en beekherstel in de Nemer (2008-2009).
9V8774.A0/R00004/903092/DenB
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Hierbij is de Nemer aangetakt op de Essche Stroom, het beekprofiel van de Essche
Stroom versmalt en stuwen vervangen voor vistrappen.
Figuur 1.2 Overzicht Legger watergangen Nemerlaer

Nemerlaer-Noord wordt doorsneden door een patroon van watergangen. De
belangrijkste watergangen zijn de kasteelgracht en de Nemer.
In Nemerlaer-Zuid liggen verschillende (gegraven) waterlopen die afwateren op de
Rosep. De TOB-sloot loopt evenwijdig aan de Essche stroom en voert water uit het
gebied. In Nemerlaerbroek is deze TOB-sloot vrijwel verland, meer naar het oosten
voert de TOB-sloot duidelijk water af. Net ten oosten van het rabattenbos met Elzen en
Eiken ligt een stuw. Ten oosten van deze stuw wordt een lager peil gehandhaafd omdat
hier diverse percelen in eigendom zijn van particulieren.
Ook aan de oostzijde van het gebied, op de helling tussen de Moddervelden en het
beekdal van de Rosep, liggen diverse sloten die het gebied voor de huidige
landbouwkundige functie ontwateren. Het water van deze percelen wordt afgevoerd via
de bermsloot langs de Posthoornse weg en vervolgens via meerdere duikers naar de
Rosep.
Centraal in het gebied ligt het Beeldven. Tussen 1992 en 1994 is het ven opgeschoond
(Brabants Landschap, 2001). Om verzuring van het zwakgebufferde ven tegen te gaan,
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zijn twee koppelleidingen aangelegd die het Beeldven met de meanderrest van de
Achterste Stroom en de bermsloot van de provinciale weg verbindt. Vanuit de
meanderrest van de Achterste stroom in de Moddervelden-West wordt in de
winterperiode een geringe hoeveelheid enigszins zuur water aangevoerd naar het ven
(door het geringe hoogteverschil lukt dit net met een peilverhoging). De oostelijke
waterloop voert het overschot aan water af. Door middel van een schotbalkstuw wordt
het waterpeil in het Beeldven geregeld.
De Essche Stroom (ES1) en Nemer (ES2) zijn als hoofdwaterloop op de Legger van het
Waterschap opgenomen. Een deel van de TOB-sloot (ES26) wordt aangeduid als
zijwatergang. Daarnaast liggen verschillende schouwsloten in het gebied die onder
beheer van de grondeigenaar vallen (zie afbeelding 1.3).
Grondwatersysteem
In het beekdal van de Essche Stroom komt kwel voor. Deze kwel wordt hoofdzakelijk
door greppels en watergangen weggevangen en afgevoerd. In de zomerperiode is het
wel mogelijk dat kwelwater via capillaire opstijging het maaiveld bereikt in
tussenliggende percelen. Het grondwater bestaat uit zwak gebufferd water.
In het veld zijn in diverse waterlopen kwelverschijnselen, een ijzerfilm op het water,
aangetroffen: in de meanderrest van de Achterste Stroom, in de TOB-sloot en de oevers
van de Nemer.
Nemerlaer zuid staat onder invloed van kwelwater dat infiltreert in de hoger gelegen
grond ten zuiden van het plangebied, de Oisterwijksevennen. De kwel in Nemerlaer
Noord is afkomstig van de hogere enkeerdgronden in het noorden.
Het waterpeil van de Essche Stroom is ten opzichte van het maaiveld achter de kade
relatief hoog. Hierdoor staat mogelijk een smalle strook langs de Essche Stroom onder
invloed van kwel uit de Essche Stroom. De Essche Stroom heeft een behoorlijk effect op
de diepere kwelstromen in het plangebied. De gegraven watergang vangt een groot deel
diep kwelwater af.
1.3.3

Gebiedsanalyse en onderzoeken

Om beter inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van de potentiële maatregelen en de
effecten van de maatregelen op het gebied zijn onderstaande onderzoeken uitgevoerd.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecohydrologische quickscan
Studie Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR)
Historisch bodemonderzoek
Onderzoek slib en waterkwaliteit Beeldven
Verkennend bodemonderzoek
Bodem- en Fosfaat onderzoeken
Hydrologische (scenario-) berekeningen
Kwaliteitsgegevens grondwaterbuizen
Archeologisch bureauonderzoek
Explosieven bureauonderzoek
Inventarisatie flora en fauna
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1.4

Doel en knelpunten

Door de provincie Noord-Brabant zijn voor de EHS ambitie natuurbeheertypen
vastgesteld. Afbeelding 1.3 geeft de ambities voor landgoed Nemerlaer weer.
Belangrijkste knelpunten bij het realiseren van de gewenste natuurwaarden zijn lage
(grond)waterstanden, een verminderde kwelstroom en hoge voedselrijkdom in de
bodem. In dit plan zijn de maatregelen opgenomen die bijdragen aan het bereiken van
de gewenste ambities. Potentiële maatregelen zijn het verhogen van de
grondwaterstand, het verwijderen van de voedselrijke bovengrond en het kappen van
bos rondom het Beeldven.
Figuur 1.3 EHS ambitiekaart natuurbeheertypen NNP Nemerlaer
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1.5

Beschrijving en maatvoering van de waterstaatswerken

1.5.1

Werkwijze

De provincie Noord-Brabant heeft voor de natuurbeheertypen hydrologische
randvoorwaarden opgesteld. Aan de hand van hydrologische berekeningen (par. 2.2.2,
bijlage 7) en bodem-fosfaatonderzoek (bijlage 6) is de haalbaarheid van de
natuurbeheertypen en natuurontwikkelingskansen voor Nemerlaer onderzocht.
Onderstaand schema geeft het proces weer dat is gevolgd om te komen tot geschikte
maatregelen voor herstel van de Natte Natuurparel Nemerlaer.
Figuur 1.4 Processchema herstel Natte Natuurparel Nemerlaer

Op basis van de resultaten van de onderzoeken is een indeling gemaakt in te treffen
maatregelen voor de percelen:
• Perceel is op orde voor realisatie van het ambitie natuurbeheertype. Er zijn geen
aanvullende maatregelen nodig.
• Ambitie natuurbeheertype is haalbaar door uitvoering van maatregelen.
• Ambitie natuurbeheertype is niet haalbaar, voorstel voor wijziging ambitie
natuurbeheertype.
• Ambitie natuurbeheertype is op langere termijn te realiseren. Hier speelt
grondeigendom bijvoorbeeld een rol.
9V8774.A0/R00004/903092/DenB
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Ontwerp
In bijlage 1 is het ontwerp opgenomen met een overzicht van de maatregelen in het
gebied (zie tekening 2323-111). Voor een totaalbeeld van de maatregelen voor herstel
van de natte natuurparel Nemerlaer zijn op de ontwerptekeningen en in dit projectplan
naast waterstaatswerken ook de overige maatregelen die geen waterstaatswerken
betreffen opgenomen.
De uitvoeringsmaatregelen zijn op de overzichtstekening maatregelen benoemd met
behulp van objectcodes. Hierdoor is goed onderscheid te maken tussen de
verschillende maatregelen. In de onderbouwing van de maatregelen worden de
objectcodes van de maatregelen vermeld, zodat eenvoudig de locatie van de
maatregelen op de tekening terug te vinden is.
Dit ontwerp is met name van belang bij de uitwerking van het projectplan naar
contractstuk (bestek). Bij de uitvoering kunnen hier afwijkingen op ontstaan door
werkwijze, terreinomstandigheden en/ of onvoorziene omstandigheden zoals benoemd
onder paragraaf 1.5.
In bijlage 1 is een overzicht opgenomen met de percelen waar een wijziging van ambitie
natuurbeheertype wordt voorgesteld (zie tekening 2323-113). Voor een onderbouwing
van deze wijziging wordt verwezen naar de maatregelentabel in bijlage 2. In hoofdstuk 2
wordt verder ingegaan op de te verwachten effecten en eventuele maatregen die
worden getroffen ter voorkoming van negatieve effecten.
1.5.2

Maatregelen

In het kader van de genoemde doelen in paragraaf 1.1 worden onderstaande
maatregelen uitgevoerd. Navolgend zijn deze beschreven.
Maatregel
1.
Aanleg gronddammen
2.
Dempen watergangen
3.
Aanleg stuw
Aanpassing stuwen
4.
Maaiveldverlagingen
5.
Aantakken watergangen (oude meander)
Aantakken greppels
6.
Aanleg poel
7.
Kappen bos / struweel rondom Beeldven
8.
Plagwerkzaamheden

1.

Waterstaatswerk
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee

Aanleg gronddammen

In het gehele gebied worden gronddammen (objectcodes G3.1 t/m G.3.17) aangelegd
bij de uitstroom van sloten en watergangen. Uitgangspunt is dat er geen verslechtering
optreedt van de bestaande natuurwaarden. De ligging van de gronddammen is tevens
afgestemd met particuliere eigenaren om effecten op bebouwing te minimaliseren.
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De functie van de gronddammen is het vasthouden van water in de watergangen
waardoor de grondwaterstand in de omliggende percelen hoger komt te staan. Door de
vernatting van de percelen kan (grond-)waterafhankelijke natuur zich ontwikkelen.
Figuur 1.5 Principe gronddam

De gronddammen worden aangelegd tot 30 cm onder maaiveld waardoor het waterpeil
in de aanliggende watergangen en sloten zal stijgen.
Uit de hydrologische berekeningen is gebleken dat verondiepen van de watergangen
hetzelfde effect heeft als aanleg van gronddammen. Om onnodige schade aan vegetatie
en het terrein te voorkomen en uit kostenoverwegingen is de voorkeur gegeven voor de
aanleg van gronddammen.
De ligging van de gronddammen is gebaseerd op de ambitiekaart natuurbeheertypen en
hoogteligging van de percelen op basis van de algemene hoogtekaart Nederland (AHN).
Op tekening 2323-811 (bijlage 1) is een principedetail weergegeven van een gronddam.
2.

Dempen watergangen

Sloot langs Moddervelden
Om vernatting van de percelen langs de Posthoornseweg te realiseren zal de
afwateringssloot tussen de Moddervelden (natte heide) en deze percelen (vochtig
hooiland) worden gedempt.
Doel van deze demping (objectcode W2.2) en verondiepingen (W2.3) is enerzijds het
verminderen van de afvoer van water waardoor vernatting optreedt in de percelen.
Anderzijds draagt het dempen in combinatie met de maaiveldverlaging van de oostelijke
percelen (zie maatregel 5) er aan bij dat een natuurlijke gradiënt kan ontstaan van natte
heide naar vochtig hooiland.
De demping wordt uitgevoerd met schrale grond. De afwateringssloot zal tot de hoogte
van het maaiveld gedempt worden rekening houdend met de maaiveldverlagingen. De
zijsloten worden verondiept tot 30 cm onder maaiveld, uitgaande van nieuw maaiveld
na maaiveldverlaging.
Aanvoersloot Beeldven

9V8774.A0/R00004/903092/DenB
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Uit onderzoek (Onderzoek slib en bodemkwaliteit Beeldven, Royal Haskoning, bijlage 5)
blijkt dat de bodem van het ven voedselarm en zwak gebufferd is. De hoeveelheden slib
in het ven zijn gering. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het grondwater of de
hoeveelheid slib een beperkte invloed hebben op de waterkwaliteit. Gezien de geringe
hoeveelheden slib, wordt verwijdering van dit slib momenteel niet als een maatregel met
meerwaarde gezien.
Figuur 1.6 Ligging Beeldven

Beeldven

Het ven wordt deels gevoed door water vanuit de Oude Meander en wordt deels gevoed
via grondwater (zie de stroombaananalyse figuur 1.7). Om de doorstroming van
grondwater te bevorderen wordt de aanvoersloot naar het ven gedempt (objectcode
W2.1) en de bestaande duiker te verwijdert (K2.2). Hierdoor wordt de aanvoer van
enigszins zuur water vanuit achterliggende gebieden gestopt. Het ven komt hierdoor
meer onder invloed van het grondwater te staan. In de zomer kan het waterpeil in het
Beeldven door de verminderde wateraanvoer verder uitzakken, waardoor meer
grondwater kan opkwellen. Een overschot aan grondwater en neerslag uit de directe
omgeving wordt in de winterperiode via de te handhaven schotbalkstuw afgevoerd.
Aanvullend wordt een deel van de bossage rondom het ven verwijderd om de bladval in
het water te verminderen. Dit is beschreven onder maatregel 7.
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Figuur 1.7 Stroombanen naar het Beeldven

3.

Aanleg/aanpassing stuwen

De TOB-sloot is met name in het oostelijke deel ter hoogte van de Zeven Weitjes diep
uitgesneden en zorgt voor ontwatering van het gebied. Om ter plaatse van de
Schaapskooi en Zeven Weitjes extra verhoging van de (grond)waterstand te realiseren
wordt een extra stuw (objectcode K1.1) aangelegd in combinatie met een gronddam
(G3.15) ter hoogte van de Zeven Weitjes.
De nieuwe stuw (K1.1) wordt uitgevoerd als LOP-stuw met een overstorthoogte van
NAP +6.40m. Hierdoor wordt het peil ten westen van de stuw tot ca. 30 cm onder
maaiveld opgezet. Benedenstrooms van deze stuw wordt het peil niet opgezet, om te
voorkomen dat particuliere percelen te nat worden. Bij een LOP-stuw is handmatig het
waterpeil aan te passen waardoor het gebied voor beheer en onderhoud toegankelijk
gehouden kan worden.
De bestaande schotbalkstuw (K1.2) in de TOB-sloot is aan vervanging toe. Hier zal een
nieuwe LOP-stuw worden geplaatst. De nieuwe stuw wordt in het bestaande wandelpad
geplaatst, waarbij de bestaande duiker vervangen wordt. De overstorthoogte blijft
gehandhaafd op NAP +6.60m. Ook hier blijft middels de LOP-stuw regeling van het
waterpeil voor beheer en onderhoud mogelijk.
De bestaande stuw (K1.3) in de oude meander ter hoogte van Nemerlaerbroek verkeerd
in betere staat en kan gehandhaafd blijven. In verband met beheer en onderhoud aan
9V8774.A0/R00004/903092/DenB
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het gebied zal een verstelbare klep op de huidige constructie aangebracht worden. De
overstorthoogte blijft gehandhaafd op NAP +6.90m.
Figuur 1.8 Stuwen

Voorbeeld Lop-stuw

bestaande stuw in TOB-sloot

bestaande stuw in Oude Meander
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4.

Maaiveldverlagingen

Voor percelen met ambitie natuurbeheertype ‘vochtig hooiland’ zijn, in de huidige
situatie, de volgende knelpunten voor realisatie van de natuurbeheertypen te
onderscheiden:
• percelen hebben een te hoge fosfaatrijkdom (in de toplaag)
• percelen hebben een te lage GVG (gemiddelde voorjaars grondwaterstand)
• percelen hebben een te lage GVG èn te hoge fosfaatrijkdom (in de toplaag)
• percelen hebben een extreem lage GVG èn te hoge fosfaatrijkdom (tot grote diepte)
• de overgangen tussen de ambitie natuurbeheertypen zijn te abrupt.
Dit is gebaseerd op hydrologische (scenario-) berekeningen van de grondwaterstanden
(bijlage 7) en bodem-fosfaatonderzoek (bijlage 6).
Bij percelen met een te hoge fosfaatrijkdom in de toplaag en/of te lage GVG wordt
maaiveldverlaging toegepast (objectcodes G1.1 t/m G1.8). Hierdoor wordt de
voedselrijkdom in de toplaag verminderd en/of komt het maaiveld dichter bij de
grondwaterstand te liggen. Door het aanbrengen van gronddammen en stuwen (zie
onder 1 en 3) kan de grondwaterstand extra worden verhoogd. Voor sommige percelen
zal verschraling via maaien en afvoeren en/of uitmijnen volstaan. Dit
verschralingsbeheer zal door de huidige terreinbeheerder en grondeigenaar, Brabant
Landschap, worden uitgevoerd.
Door de maaiveldverlaging wordt de nutriëntenrijkdom in de bodem verminderd zodat
meer kansen ontstaan voor de ontwikkeling van voedselarme natuur. Deze
maaiveldverlaging draagt tevens bij aan het verhogen van de lokale grondwaterstanden
ten opzichte van maaiveld.
Bij de maaiveldverlagingen wordt tussen 20 en 30 cm afgegraven. Op de maatregelen
tekening (zie bijlage 1) is weergegeven in welke percelen maaiveldverlaging uitgevoerd
zal worden en is per perceel de ontgrondingsdiepte aangegeven. De mate van
ontgraving is gebaseerd op dikte van de voedselrijke bodemlaag en de GVG ter plaatse
van het perceel. Met een verkennend bodemonderzoek is aangetoond dat de
vrijkomende grond geclassificeerd kan worden als schone grond.
Maatregel G1.1 en de langs het betreffende perceel gelegen bodemverontdieping is met
instemming van de huidige eigenaar afgebeeld. Uitvoering van deze maatregelen is
echter onder voorbehoud van grondverwerving. Indien geen uitvoering plaatsvindt zijn er
geen negatieve effecten op dit perceel als gevolg van de overige maatregelen.
Tussen Moddervelden en Posthoornseweg is een kans voor realisatie van een
natuurlijke gradiënt tussen de beheertypen natte heide en vochtig hooiland (zie figuur
1.9). Dit kan gerealiseerd worden door geleidelijke afgraving (objectcodes G1.7, G1.9) in
combinatie met de maaiveldverlaging in de oostelijk percelen en het dempen van de
sloot tussen de percelen (zie onder 3). Tussen de maaiveldverlaging in de oostelijk
percelen en de te dempen sloot wordt 0 tot 30 cm afgegraven.
Figuur 1.9 Principe realiseren gradiënt
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Op perceel 80, ten noorden van de TOB-sloot wordt door realisatie van een flauw talud
een flauwe oever met een natuurlijke gradiënt gerealiseerd (G1.2). Bij deze afgraving
wordt het maaiveld 0 tot 40 cm verlaagt met een talud van 1:20.
Bij een te lage GVG in combinatie met een hoge fosfaatrijkdom tot grote diepte is
geconcludeerd dat het gewenste natuurbeheertype niet haalbaar is. Voor deze percelen
wordt een wijziging voorgesteld voor de ambitie natuurbeheertypekaart. Een overzicht
van deze percelen is weergegeven op tekening 2323-113 (bijlage 1).
Na maaiveldverlaging is naar verwachting geen geschikte zaadbank aanwezig. Zonder
bronpopulaties van gewenste doelsoorten in de directe omgeving is de kans op
vestiging van deze soorten te verwaarlozen. Naar verwachting zullen dan andere
dominante plantensoorten tot ontkieming komen waardoor niet het gewenste
natuurbeheertype zal ontstaan.
Daarom zal na afgraving plaatselijk herintroductie van de gewenste doelsoorten worden
toegepast. Dit wordt uitgevoerd door het uitstrooien van maaisel en/of plagsel van
geschikte referentievegetaties op deze percelen. Hierdoor kan een voorspoedige
vestiging van de gewenste vegetatie worden bevorderd. Hiermee wordt ook de vestiging
van andere dominante plantensoorten belemmert.
5.

Aantakken watergangen en greppels

Greppels in Nemerlaerbroek
Perceel 59 (zie tekening 2323-111, bijlage 1) in Nemerlaerbroek is al een perceel met
hoge natuurwaarden met nat schraalgrasland. De vegetatie in het gebied wijst
overwegend op tamelijk zure, stagnante omstandigheden. Om verzuring door
regenwater op aanwezige natuurwaarden te beperken worden bestaande greppels
aangetakt op de omliggende afwateringssloten (objectcode W3.1). Doel van deze
maatregel is een snellere afvoer van de zure lens met regenwater via de greppels.
Hierdoor komt de vegetatie meer onder invloed van het kwelwater en wordt verdere
verzuring van de toplaag tegengegaan.
Op tekening is middels een arcering het perceel waarbinnen de maatregel wordt
uitgevoerd weergegeven. Effecten van de maatregel beperken zich tot het gearceerde
gedeelte zoals weergegeven op tekening.
Oude Meander
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Tussen de spoorlijn en TOB-sloot is een restant meander van de Achterste Stroom en
een rabattenbos gelegen. Ondanks dat de TOB-sloot in verbinding staat met de
spoorsloot en bovenstrooms met de TOB-sloot bestaat de meander uit stilstaand water.
Om meer vernatting en doorstroming in het rabattenbos te creëren en zo ook de
waterkwaliteit te verbeteren wordt de meander ter hoogte van de bestaande stuw
aangetakt op de TOB-sloot.
De verbinding met de TOB-sloot wordt gerealiseerd middels een duiker Ø 800mm
(objectcode K2.1) en verdere uitgraving van de meander (objectcode W1.1). Door
aanleg van de duiker kan het wandelpad behouden blijven.
Figuur 1.10 Oude meander

In de TOB-sloot worden ter hoogte van de meander twee gronddammen (objectcodes
G3.4 en G3.5) aangelegd. De functie van deze gronddammen is om meer water via de
meander te leiden (uitwerking zie maatregel 2).
Tevens wordt een gronddam (G3.3) aangelegd ter hoogte van de spoorsloot. Vanwege
de diepe insnijding heeft de spoorsloot een verdrogende werking. Door aanleg van de
gronddam zal dit effect verminderen.
6.

Aanleg poel

Om de habitat voor de aanwezige kamsalamander uit te breiden in het kader van Natura
2000 wordt een poel aangelegd in perceel 81d van de Zeven Weitjes (objectcode W4.1).
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De oppervlakte van de poel bedraagt ca. 400m2. Bij het ontwerp is uitgegaan van
verschillen in de waterdiepte waarbij de diepste delen op de gemiddeld laagste
grondwaterstand komen te liggen. De bodem van de poel komt hiermee op ca. 1,50
meter onder maaiveld. De poel mag zo nu en dan droogvallen.
De poel is gelegen op het laagste punt van de weitjes. De vormgeving van de poel is
zodanig gekozen dat een brede noordoever ontstaat. De oever warmt hier snel op
waardoor dit een gunstige verblijfplaats is voor de kamsalamander en andere amfibieën.
De noordoever krijgt een flauw talud van 1:10, de zuidelijke oever wordt steiler met talud
1:3. Het omliggende terrein bestaat uit een grazige vegetatie (ambitietype vochtig
hooiland) met houtwallen en struweel. Dit kleinschalige landschap vormt een goede
biotoop voor kamsalamanders.
Figuur 1.11 Sfeerbeeld poel

7.

Kappen bos/struweel rondom Beeldven

Het Beeldven is (zeer) zwak gebufferd. Hierdoor is het ven zeer gevoelig voor verzuring.
De kans op verzuring door aanvoer van humuszuren in het Beeldven kan worden
beperkt door het verwijderen van bomen en struweel langs de oevers van het Beeldven.
Hierdoor wordt de bladval sterk beperkt en kunnen minder humuszuren worden
gevormd. Door het vrijzetten van de oevers wordt ook een overgangszone naar het
water gerealiseerd voor de ontwikkeling van oevervegetatie. Deze maatregel kan tevens
zorgen voor een verbeterd doorzicht in het water, wat de plantengroei in het ven ten
goede komen.
Bomen en struweel op de noordoever van het Beeldven zullen worden gekapt
(objectcode V1.1), waarbij de aanwezige Gagel struweel ontzien zal worden.
Door de steile oevers in het Beeldven zijn er minder kansen voor watervegetatie. In
verband met de cultuurhistorische achtergrond van het Beeldven is ervoor gekozen de
vrij steile oevers niet te vergraven voor realisatie van natuurlijker oevers.
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8.

Plagwerkzaamheden

Uit het bodem-fosfaatonderzoek (bijlage 6) is gebleken dat enkele percelen (lokaal) een
dichte vegetatiemat of een grotere fosfaatrijkdom in de toplaag hebben.
Om meer kansen te bieden voor bijzondere vegetatie en om de overgang tussen
afgegraven percelen en te handhaven percelen te verminderen, zal de vegetatiemat in
deze percelen (G2.1, G2.2, G2.3) worden geplagd.
In bijlage 1 is weergegeven op welke percelen plagwerkzaamheden uitgevoerd zullen
worden.

1.6

Wijze van uitvoering

Middels een RAW 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 grotendeels uit grondverzet; ontgrondingen, het dempen
en verdichten van watergangen en aanleg gronddammen in watergangen.
Een deel van de werkzaamheden zal in verband met bereikbaarheid uitgevoerd worden
met behulp van klein materieel (minigraver, rupsvoertuigen o.i.d.)
Voorafgaand aan de aanleg van de gronddammen zal 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.
Voorafgaand aan de maaiveldverlagingen zullen de percelen worden gemaaid en
gefreesd. De percelen worden natuurtechnisch afgegraven waarbij de vrijkomende
grond 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.
Ten behoeve van de werkzaamheden in Nemerlaerbroek (aanleg stuw, graven
greppels) zal tijdens uitvoering her en der gesnoeid dienen te worden in verband met de
bereikbaarheid van de locaties.
1.6.2

Archeologische begeleiding

Voor het gebied is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd (bijlage 8). In relatie
tot de af te graven percelen zijn de volgende verwachtingen aangeduid:
•
•

Perceel 81D – Zeven weitjes: Onbekende verwachting, zone 10.
Percelen 91 t/m 93 – Posthoornseweg: Hoge verwachting voor resten van jager
en verzamelaars, zone 3.
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•

Perceel 98b – Posthoornseweg: Onbekende verwachting, zone 10.

De afgravingen beperken zich tot de toplaag van voormalige landbouwgronden. In het
kader hiervan wordt in overleg met het bevoegd gezag bepaald op welke wijze de
archeologische begeleiding plaats zal gaan vinden.
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;
2. (Voortoets) Natuurbeschermingswet;
3. Bestemmingsplan
4. Ontgrondingverordening
5. Boswet en APV
Het waterschap geeft met dit projectplan in eerste plaats duidelijkheid over de
functionele eisen van de waterstaatswerken die zij wil realiseren. Daarnaast wordt het
ruimtebeslag en de maatvoering van deze werken zo nauwkeurig mogelijk aangegeven.
Voor de aanleg van kunstwerken en de grondwerken geldt echter dat naast dit plan nog
vergunningen en ontheffingen nodig zijn. Deze vergunningen en ontheffingen kunnen
nog leiden tot nadere invulling aan constructie, afmeting en uiterlijk van het
waterstaatswerk. De waterstaatkundige belangen zullen echter te allen tijde
gewaarborgd blijven.
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. De maatregelen leveren een beter leefgebied op voor diverse
(beschermde) soorten. Tijdens de uitvoering kan mogelijk wel tijdelijk schade ontstaan
aan beschermde soorten. Door toepassing van mitigerende maatregelen worden
nadelige gevolgen voorkomen. Dit houdt vooral in dat de werkzaamheden buiten de
voor planten en dieren kwetsbare perioden (zoals voortplanting- en
overwinteringsperiode) zullen worden uitgevoerd.1
In de notitie “NNP Nemerlaer: Flora- en faunawettoetsing” (bijlage 12) zijn de mogelijke
effecten op aanwezige flora en fauna in beeld gebracht. Hierbij zijn mitigerende
maatregelen benoemd om negatieve effecten op de instandhouding van (beschermde)
flora en fauna te voorkomen.

1

Bij reguliere beheer- en onderhoudsmaatregelen kan gewerkt worden conform Goedgekeurde Gedragscodes

zoals Gedragscode voor Unie van Waterschappen, Gedragscode voor bosbeheer en Gedragscode voor
natuurbeheer. Bij inrichtingsmaatregelen is, indien mogelijk verstoring of vernietiging optreedt van zwaar
beschermde soorten ( tabel 3), ontheffing nodig. De uitvoerder dient vervolgens een ecologisch werkprotocol op te
stellen
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Tabel 1.6. Overzicht mitigerende maatregelen
Werkzaamheden

Mitigerende maatregelen

Beschermde soorten

Aanleg gronddammen

•

Werkpad beperken tot bestaande paden,

Planten: Vochtige heide; Kleine

•

toepassen van lichte voertuigen/materieel,

zonnedauw, Ronde zonnedauw,

•

uitvoering tijdens droge periode, vorst in de grond

Wilde gagel en/of Beenbreek

en/of gebruik rijplaten.

(tabel 2)

Werkzaamheden uitvoeren buiten broedseizoen

Vogels: broedvogels

•

vogels (15 maart – 15 juli)
Maaiveldverlagingen/

•

Plagwerkzaamheden
•

Aanleg poel
•

Kappen bos / struweel

•

rondom Beeldven
•

Afgraven/plaggen tijdens voortplantings- of

Amfibieën: Vinpootsalamander,

winterrustperiode;

Heikikker, Kamsalamander,

Vegetatie twee weken voorafgaand aan de

Poelkikker (tabel 3)

graafwerkzaamheden kort maaien (en houden)

Planten: Geen beschermde

zodat het werkgebied onaantrekkelijk wordt / blijft

plantensoorten aanwezig t.p.v.

en de eventueel aanwezige individuen zelf kunnen

ontgrondingen

uitwijken.

Zoogdieren: diverse muizen,

Werkzaamheden uitvoeren buiten broedseizoen

marterachtigen, ed. (tabel 1)

vogels (ca. half maart – half juli)

Vogels: broedvogels

Bomenkap vindt plaats buiten winterrustperiode (1

Amfibieën: Vinpootsalamander,

november – 1 maart) OF

Heikikker, Kamsalamander,

Afschermen werkgebied en opsporen, wegvangen

Poelkikker (tabel 3)

en verplaatsen individuen naar nabij gelegen
geschikt biotoop

Terugzetten bomen
Karpervijver

•

Zoogdieren: eekhoorn (tabel 1)

Vangen en terugplaatsen van beschermde dieren
onder ecologische begeleiding

•

Vogels: broedvogels

Voorafgaand werkzaamheden controleren bomen
op aanwezigheid van eekhoorn nesten.

•

Werkzaamheden uitvoeren buiten broedseizoen
vogels (ca. half maart – half juli)

•

Voorafgaand werkzaamheden controleren bomen
op aanwezigheid van nesten broedvogels.

Aanleg stuw / Aanpassing

•

stuwen in TOB-sloot
Aantakken watergangen

•

Modderkruiper (tabel 2)

Vrijkomende bagger onderzoeken op aanwezige
werkzaamheden

Aantakken greppels
Baggeren Karpervijver

Vissen: Kleine en Grote

modderkruipers en terug/herplaatsen na

(oude meander)
Dempen watergangen

Uitvoering in minst kwetsbare periode 15 juli – 1
november en watertemperatuur boven 10°C

•

Vangen en terugplaatsen van beschermde dieren
onder ecologische begeleiding

Mogelijke gevolgen voor omwonenden
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 oktober 2011
t/m februari 2012.

9V8774.A0/R00004/903092/DenB
1 juli 2011

Projectplan NNP Nemerlaer
- 18 -

Definitief

1.7

Legger, beheer en onderhoud

Het deel van de TOB-sloot ten westen van aan te leggen stuw K1.1 vervalt als
leggerwatergang. Dit is mogelijk omdat Brabants landschap de enige belanghebbende
eigenaar is. Doel hiervan is dat natuurwaarden in achterliggende gebieden zich optimaal
kunnen ontwikkelen. Het reguliere beheer van de watergang zal door Brabants
Landschap worden uitgevoerd. De leggerwatergangen worden door het waterschap
onderhouden.
Figuur 1.11 Wijziging TOB-sloot; status leggerwatergang vervalt

1.8

Samenwerking

Het project Natte Natuurparel Nemerlaer is ontworpen en wordt uitgevoerd in
samenwerking met de Brabants Landschap. Brabants Landschap en het Waterschap de
Dommel staan beide achter de herinrichting van het plangebied zoals beschreven in
onderhavig plan.
Brabants Landschap en het Waterschap hebben ieder eigen verantwoordelijkheden en
taken. Zo is het Waterschap verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van de
waterstaatswerken, te weten de grondwerken voor demping en aanleg gronddammen in
watergangen en aanpassen/ aanleg kunstwerken. En zal Brabants Landschap als
eigenaar van het gebied (buiten de Legger watergangen) verantwoordelijk zijn voor
beheer en onderhoud. Hier onder vallen ook maatregelen zoals: lokaal plaggen,
terugzetten bomen en verwijderen sliblaag in de Karpervijver.
Het plangebied Nemerlaer maakt onderdeel uit van de Natte Natuurparel (NNP). Aan de
zuid-oostzijde grenst het projectgebied aan het Natura 2000 gebied Kampina en
Oisterwijkse Vennen.
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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

Hydrologische doelrealisatie natuur

De maatregelen voor NNP Nemerlaer hebben als doel om het verdrogingprobleem aan
te pakken. Met de hydrologische scenarioberekeningen is berekend in hoeverre de
doelrealisatie van de ambitietypen wordt gehaald met de voorgestelde maatregelen. Uit
de berekeningen blijkt dat de maatregelen in positieve zin bijdragen aan de realisatie
van de gestelde natuurdoelen, zie fig. 2.3 afbeelding 2.
De gestelde natuurdoelen blijken echter niet overal haalbaar. Bij de uitwerking van het
plan is tevens een voorstel gedaan voor wijziging van de natuurbeheertypen voor een
aantal percelen. Ook hiervan is de doelrealisatie bepaald.
De doelrealisatie van enkele percelen met ambitie natuurbeheertype Rivier- en
beekbegeleidend bos blijft in enkele gevallen desondanks beperkt. Dit komt doordat de
kwelstroom voor enkele specifieke zuurgevoelige subtypen niet voldoende
geoptimaliseerd kan worden. In afbeelding 3 is de doelrealisatie weergegeven exclusief
toetsing op kwel. Hieruit blijkt dat de ontwikkelingskansen voor minder kwelafhankelijke
subtypen alsnog aanzienlijk is.
Figuur 2.3 Berekende doelrealisatie natuur

1.

Doelrealisatie natuur bij maatregelen en
getoetst a.h.v. huidige ambitiekaart
natuurbeheertypen
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2.

Doelrealisatie natuur bij maatregelen en
getoetst a.h.v. aangepaste ambitiekaart
natuurbeheertypen

2.3

3.

Doelrealisatie natuur bij maatregelen en
aangepaste ambitietypen zonder
kwelberekening en aangepaste ambitie bij
percelen Posthoornse weg

Hydrologische effecten

De gronden binnen het plangebied zijn grotendeels in eigendom van Brabants
Landschap en Waterschap de Dommel. Het project Natte Natuurparel Nemerlaer is in
samenwerking met Brabants Landschap en het Waterschap de Dommel tot stand
gekomen. Beide partijen staan dan ook achter de herinrichting van het plangebied en de
uit te voeren maatregelen.
De maatregelen zorgen lokaal voor een verhoging van de (grond)waterstanden. Voor de
overige belanghebbenden in en nabij het plangebied is daarom afzonderlijk het effect
van de geplande maatregelen op deze locaties in tabel 2.1.1 in beeld gebracht. Dit
maatregelen en effecten zijn besproken met belanghebbenden.
Mede naar aanleiding van de gesprekken zijn extra berekeningen uitgevoerd en
beheersmaatregelen benoemd voor een optimaal inzicht terplekke en minimale
uitstralingseffecten te bereiken. De maatregelen in de rechter kolom dienen ter mitigatie
van uitstraling op particuliere percelen en zijn opgenomen op de maatregelenkaart. De
uitgevoerde berekeningen tonen aan dat er geen grondwaterstijging of (negatieve)
effecten op naastgelegen gebieden en particuliere gronden zal optreden.
Tabel 2.1.1 Wijziging GVG en GHG per deellocatie
Deellocatie
1.

Kasteel Nemerlaer

Verhoging GVG

Verhoging

Drooglegging

Mitigerende

GHG

nieuwe situatie

maatregelen

-

-

Geen wijziging van de GVG en
GHG.

2.

Nemerlaerweg, woonhuis

< 5 cm

5 – 10 cm

en schuren

60 a 80cm - mv

(langs TOBsloot)

3.

Nemerlaerweg nr. 2,

5 – 10 cm

5 – 10 cm

Sloot rondom huis
opschonen; dam
verplaatst

60 a 80cm - mv

-

-

Afwatering schouwsloot

woonhuis en schuren
4.
5.

Posthoornseweg, woonhuis

Geen wijziging van de GVG en

nabij Zeven Weitjes

GHG.

Posthoornseweg, Bed &

< 5 cm

gewaarborgd.
< 5 cm
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> 100cm - mv

Dam verplaatst; sloot tpv

9V8774.A0/R00004/903092/DenB
- 21 -

1 juli 2011

Breakfast

woonhuis in stand
gehouden

6.

Landbouwperceel (nr. 87,

5 – 10 cm

5 – 10 cm

-

-

-

-

91b*)
7.
8.

Gaspeldoornstraat,

Geen wijziging van de GVG en

rand woonwijk (nr. 64*)

GHG.

Bosperceel langs

5 – 10 cm

5 – 10 cm

-

< 5 cm

< 5 cm

-

Posthoornseweg (nr. 99b*)
9.

Bosperceel langs
Posthoornseweg (nr. 82*)

Dam verwijderd; sloot in
stand houden

* Perceelnummer op tekening 2323-111
Figuur 2.1 Berekende effecten van de maatregelen op GVG
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Door middel van grondwatermodellering is de verhoging van de grondwaterstanden
(GVG en GHG) als gevolg van de uitvoering van de maatregelen berekent. In figuur 2.1
zijn de particuliere locaties in relatie tot de verandering op de GVG (Gemiddelde
Voorjaars Grondwaterstand) weergegeven. Figuur 2.2 geeft de verandering op de GHG
(Gemiddeld Hoogste Grondwaterstanden) weer.
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Figuur 2.2 Berekende effecten van de maatregelen op GHG
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2.3.1

Conclusie Hydrologische berekeningen
Bij de voorbereiding van dit projectplan zijn hydrologische scenarioberekeningen
uitgevoerd om de effecten van de voorgenomen maatregelen te onderbouwen en te
toetsen. In dit onderzoek is ook berekend welke uitstraling de vernattingsmaatregelen
hebben.
Met de berekeningen is aangetoond dat de maatregelen bijdragen aan het realiseren
van de hydrologische randvoorwaarden voor een gedeelte van de geambieerde
natuurbeheertypen. Voor enkele percelen is, middels hydrologisch-, fosfaat-, en overige
onderzoeken, aangetoond dat het niet haalbaar is de gewenste typen te realiseren. Voor
deze percelen worden dan ook geen nadere vernattingsmaatregelen uitgevoerd. Ook is
bij het inpassen van de inrichtingsmaatregelen rekening gehouden met het voorkomen
van onnodige uitstraling bij opstallen. Hiermee zijn onnodige negatieve effecten beperkt
of weggenomen.
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2.4

Wetten, regels en beleid

2.4.1

Waterbeleid en waterregelgeving

De samenhang tussen waterbeleid en waterregelgeving en de bijbehorende doelen
staat weergegeven in het schema in figuur 2.3.
Figuur 2.3 Schema waterbeleid en waterregelgeving met doelen
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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 primair op het op orde krijgen van de waterkwantiteit, maar
draagt ook bij aan de andere twee doelstellingen.
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 Nemerlaer. De maatregelen zorgen voor verhoging van grond- en
oppervlaktewater binnen de het plangebied. Hierdoor wordt een positieve bijdrage
geleverd aan het herstel van de Natte Natuurparel Nemerlaer en versterking van de
Ecologische Hoofdstructuur.
De maatregelen zorgen concreet voor beperking van waterschaarste in het gebied door:
- herstel van kwelstromen
- verhoging van (grond)waterstanden
- optimalisatie van waterstromen
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 Nemerlaer zorgen voor een
verbetering van de ecologische kwaliteit van de watersystemen. Er wordt een bijdrage
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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 Nemerlaer.
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.
Sub c Vervulling van de maatschappelijke functies van het watersysteem
Het plan draagt bij aan het Waterschapsbeleid ‘Mooi water’ (Waterbeheerplan 20102015). Mooi water houdt in dat mensen, zowel inwoners van stad en platteland als
toeristen, kunnen genieten van het water. Wandelen, varen, fietsen en vissen. Dit wordt
gerealiseerd door de ontwikkeling en versterking van de natuurwaarden.
De maatregelen richten zich primair op het op orde krijgen van waterkwaliteit en kwantiteit, de maatschappelijke functie lift zo veel mogelijk mee.
Bij het opstellen van de maatregelen is rekening gehouden met de openstelling van het
landgoed voor recreatie.
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.
Waterschap de Dommel heeft onderzoek uit laten voeren naar het Gewenst Grond- en
Oppervlaktewater Regime voor Nemerlaer. Dit heeft geresulteerd in de rapportage
GGOR maatregelen NNP Nemerlaer, Royal Haskoning, mei 2009 (zie bijlage 3). Dit
rapport heeft als uitgangspunt gediend voor de maatregelen voor herstel van de Natte
Natuurparel.
In dit rapport is bepaald welke doelen nagestreefd worden met de aanpak van NNP
Nemerlaer. Bij dit onderzoek is de verenigbaarheid van de verschillende doelen
onderzocht en zijn verschillende uitvoeringsvarianten tegen elkaar afgewogen. Daarbij is
naast de kwantiteit- en kwaliteitsopgave nadrukkelijk rekening gehouden met
leefomgevingswaarden en de maatschappelijke functie van water.
Met dit rapport wordt de GGOR voor het plangebied Nemerlaer vastgesteld.
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2.4.2

Omgevingsbeleid – en regelgeving

2.4.2.1

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.
Landgoed Nemerlaer 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.
Met de groenblauwe structuur streeft de provincie de volgende doelen na:
1. Een positieve ontwikkeling van de biodiversiteit;
2. Een robuuste en veerkrachtige structuur;
3. De natuurlijke basis en landschappelijke contrasten versterken;
4. De gebruikswaarde van natuur en water verbeteren.
De maatregelen in NNP Nemerlaer 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.
2.4.2.2

Gemeentelijke structuurvisie en bestemmingsplan

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.
Bestemmingsplan Oisterwijk Buitengebied
Het zuidelijk deel van het plangebied valt onder het bestemmingsplan “voorontwerp
Bestemmingsplan Oisterwijk Buitengebied” (25 juni 2010)
Binnen het plangebied zijn de volgende bestemming te onderscheiden:
- Natuur (N)
- Agrarisch met waarden – Landschap, Natuur en Cultuurhistorie (AW-LNC)
Waterberging (wb): Binnen de waterbergingsgebieden kunnen functies als landbouw,
natuur en recreatie zich binnen grenzen ontwikkelen. Er kunnen beperkingen gelden ten
aanzien van in het buitengebied voorkomend (agrarisch) grondgebruik. De ontwikkeling
van kapitaalintensieve functies is in principe uitgesloten.
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Figuur 2.6 Bestemmingsplan Oisterwijk Buitengebied (Nemerlaer zuid)

Bestemmingsplan Haaren Buitengebied
Het noordelijk deel van het plangebied valt onder het bestemmingsplan
“Bestemmingsplan Haaren Buitengebied” (9 juli 2009).
Binnen het plangebied zijn de volgende bestemming te onderscheiden:
- Natuur (N)
- Agrarisch en Natuur (AW-LN2)
- Waterstaat – Waterberging (WS-WB): gebied tussen Nemer en Essche
Stroom.
- Waterstaat – Natte natuurparel kernzone
- Waterstaat – Natte natuurparel bufferzone
- Waarde – Cultuurhistorie (WR-C)
Gebiedsaanduidingen:
- Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied
- Reconstructiewetzone – extensiveringsgebied
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Figuur 2.7 Bestemmingsplan Haaren Buitengebied (Nemerlaer noord)

Een aanlegvergunning is vereist voor de volgende werken:
- bouwwerken, geen gebouwen zijn hoger dan 3m en oppervlakte 20m2
- grondwerken op percelen groter dan 100m2, of dieper dan 0,50m
- aanpassingen aan watergangen
- aanpassingen aan bestaande structuren, natuur- en landschapselementen
- aanpassingen aan de waterstand
Conclusie
De maatregelen voor herstel Natte Natuurparel Nemerlaer zorgen niet voor
verslechtering van de bestaande natuurwaarden, maar dragen juist bij aan versterking
en verdere ontwikkeling van de natuurwaarden. Het plan past doordoor binnen de
Structuurvisie van de Gemeente Oisterwijk.
De maatregelen passen binnen de bestemmingen Agrarisch en Natuur van de
Gemeenten Oisterwijk en Haaren. Een wijziging op de bestemmingsplannen is niet
nodig, wel dient een aanlegvergunning aangevraagd te worden.
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2.4.3

Flora- en faunawet

Op Landgoed Nemerlaer komen beschermde soorten voor. In opdracht van Waterschap
de Dommel heeft Natuurbalans in 2010 een Flora en faunaonderzoek uitgevoerd in het
beekdal van de Essche Stroom, waaronder ook Landgoed Nemerlaer (zie bijlage 14).
Uit dit onderzoek komt naar voren dat in de NNP Nemerlaer diverse bijzondere en
wettelijk beschermde soorten voorkomen. Bij dit onderzoek zijn de volgende (tabel 2 en
3)-soorten aangetroffen:
Tabel 2.3. Aangetroffen beschermde flora en fauna binnen Natte Natuurparel Nemerlaer

Groep

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Beschermingsniveau
Flora en Faunawet

Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Flora
Dagvlinders

Tongvaren
Kleine zonnedauw
Ronde zonnedauw
Waterdrieblad
Wilde gagel
Beenbreek
Heideblauwtje

Asplenium scolopendrium
Drosera intermedia
Drosera rotundifolia
Menyanthes trifoliata
Myrica gale
Narthecium ossifragum
Plebeius argus

Tabel 2
Tabel 2
Tabel 2
Tabel 2
Tabel 2
Tabel 2
Tabel 3

Libellen

Gevlekte witsnuitlibel

Leucorrhinia pectoralis

Tabel 3

Vissen
Vissen

Kleine modderkruiper
Grote Modderkruiper

Cobitis taenia
Misgurnus fossilis

Tabel 2
Tabel 3

Amfibieën
Amfibieën
Amfibieën
Amfibieën

Heikikker
Poelkikker
Kamsalamander
Vinpoot salamander

Rana arvalis
Rana lessonae
Triturus cristatus
Lissotriton helveticus

Tabel 3
Tabel 3
Tabel 3
Tabel 3

Reptielen
Vleermuizen
Vleermuizen
Vleermuizen
Vleermuizen
Vleermuizen
Vleermuizen
Vleermuizen
Overige
zoogdieren

Levendbarende hagedis
Laatvlieger
Watervleermuis
Rosse vleermuis
Ruige dwergvleermuis
Gewone dwergvleermuis
Gewone grootoorvleermuis
Grootoorvleermuis onbepaald
Eekhoorn

Zootoca vivipara
Eptesicus serotinus
Myotis daubentonii
Nyctalus noctula
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pipistrellus
Plecotus auritus
Plecotus auritus/austriacus
Sciurus vulgaris

Tabel 2
Tabel 3
Tabel 3
Tabel 3
Tabel 3
Tabel 3
Tabel 3
Tabel 3
Tabel 2

Voor de beschermde flora en fauna die in Nemerlaer is aangetroffen is het effect van de
uitvoeringsmaatregelen op de soorten en hun habitat beoordeeld. Dit is middels de
notitie “NNP Nemerlaer: Flora- en faunawettoetsing” in beeld gebracht, zie bijlage 12.
Tabel 2.4 Overzicht van broedvogels binnen Natte Natuurparel Nemerlaer (bron: Flora en
faunaonderzoek Essche Stroom 2010, Natuurbalans)

Nederlandse naam

wetenschappelijke naam

Nestcategorie

Boerenzwaluw
Boomklever

Hirundo rustica
Sitta europaea

5
5

Boomkruiper

Certhia brachydactyla

5

Bosuil

Strix aluco

5
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Buizerd

Buteo buteo

4

Ekster
Grauwe vliegenvanger

Pica pica
Muscicapa striata

5
5

Groene specht

Picus viridis

5

Grote Gele Kwikstaart
Havik

Motacilla cinerea
Accipiter gentilis

3
4

Huismus

Passer domesticus

2

Kleine bonte specht
Torenvalk

Dendrocopos minor
Falco tinnunculus

5
5

Wespendief

Pernis apivorus

5

Zwarte kraai

Corvus corone corone

5

Zwarte specht

Dryocopus martius

5

Gelet op de aard van de werkzaamheden en toepassing van mitigerende maatregelen is
geen negatief effect te verwachten op de aanwezige soorten. De werkzaamheden
bestaan in hoofdzaak uit grondwerken zoals aanleg van gronddammen,
maaiveldverlaging en aanleg poel. Hiernaast worden enkele stuwen vervangen en
aangelegd. Rondom het Beeldven en de Karpervijver worden enkele bomen gekapt. De
meeste van deze werkzaamheden zijn beperkt in omvang en worden buiten
broedseizoen uitgevoerd.
De werkzaamheden voor ontgrondingen vinden plaats op gronden die voormalig in
landbouwkundig gebruik zijn geweest. Op deze locaties komen geen bijzondere of
beschermde soorten voor. De verwachte effecten op flora en fauna zijn naar
verwachting dan ook minimaal. Bij de aanleg van gronddammen en kunstwerken wordt
rekening gehouden met aanwezige beschermde soorten.
De locatie waar de bomen gekapt worden komen mogelijk zwaar beschermde
amfibiesoorten voor. Het rooien vindt bij voorkeur buiten winterrust plaats en/of het
werkgebied wordt tijdig afgeschermd en mogelijk aanwezige exemplaren weggevangen
en verplaatst. In de te kappen bomen zijn geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen
en eekhoorns waargenomen. Nadelige effecten op deze soorten en hun leefgebied
wordt dan ook niet verwacht. De houtopstanden wordt vanuit zorgplicht gecontroleerd
op aanwezigheid van jaarrond beschermde vaste nesten van vogels en eekhoorn.
Binnen het plangebied zijn de soorten Heideblauwtje en Gevlekte witsnuitlibel (tabel 3)
aangetroffen. De vindlocaties bevinden zich echter niet in of nabij de uitvoeringslocaties,
zodat geen nadelig effect op de habitat van deze soorten te verwachten is.
Om te voorkomen dat schade ontstaat aan de aangetroffen plant- en diersoorten vallend
onder tabel 2 kan volgens de gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen
worden gewerkt. Zodoende is voor deze soorten geen ontheffing nodig.
Bij inrichtingsmaatregelen is, indien mogelijk verstoring of vernietiging optreedt van
zwaar beschermde soorten (tabel 3), wel ontheffing nodig. Dit is van toepassing voor de
vier zwaar beschermde amfibieën die mogelijk schade ondervinden tijdens
werkzaamheden in geschikt landbiotoop.
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2.4.4

Natuurbeschermingswet

Instandhouding habitats
Landgoed Nemerlaer maakt deel uit van en ligt in de invloedsfeer van Natura 2000
gebied Kampina en Oisterwijkse bossen. Verschillende van de in het concept
aanwijzingsbesluit genoemde instandhoudingdoelen, zowel soorten als habitats, komen
voor in het landgoed.
In het voortraject van het Inrichtingsplan is door Royal Haskoning een voortoets
uitgevoerd. Hierbij is in beeld gebracht of een activiteit mogelijk (significante)
verslechtering of verstoring tot gevolg heeft voor (een deel van) een Natura 2000-gebied
of de aangewezen soorten in dat gebied (zie bijlage 11).
In deze voortoets is geconcludeerd dat de maatregelen die in het kader van NNP
Nemerlaer worden getroffen geen negatief, maar juist een positief effect hebben op de
natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Kampina en Oisterwijkse vennen in
het licht van de instandhoudingdoelen die in het plangebied (potentieel) voorkomen.
De conclusie uit de Voortoets is ter goedkeuring aan bevoegd gezag, provincie NoordBrabant, voorgelegd. De Provincie onderschrijft de conclusies uit de Voortoets:
“ De maatregelen hebben een positief effect op de instandhoudingdoelstellingen van het
Natura 2000-gebied. Ook negatieve effecten tijdens de aanlegfase zijn uitgesloten,
mede omdat gewerkt zal worden binnen de kaders van de Flora- en Faunawet.”
Een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 is daarom niet nodig.
In de bijlage is de brief met reactie van Provincie Noord-Brabant toegevoegd.
Doelrealisatie hydrologische randvoorwaarden habitats
De maatregelen voor NNP Nemerlaer hebben als doel om het verdrogingprobleem aan
te pakken. Naast toetsing van effecten op instandhouding is middels GIS analyse de
hydrologische effecten van de voorziene maatregelen voor de habitats in het Natura
2000 gebied doorgerekend. Zie ook bijlage 15, “ Notitie Habitattypen Nemelaer toetsing doelrealisatie hydrologische randvoorwaarden”.
Binnen de begrenzing van Natte Natuurparel Nemerlaer komen in het kader van Natura
2000 de volgende twee habitattypen voor:
• H4010 Vochtige heide (Noord-Atlantische vochtige heide met Erica):
- subtype A1 indien met veenmos en/of gagel;
- subtype A met pijpestro, maar zonder veenmos en gagel.
• H3130 - Zwakgebufferde wateren (Oligo- tot mesotrofe stilstaande wateren met
Littorelletalia uniflorae en Isoëto-Nanojuncetea).
De voorziene maatregelen (het scenario) leveren een zeer geringe verbetering op van
de berekende doelrealisatie van de vastgestelde habitattypen. Er treedt geen
achteruitgang op.
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2.4.5

Monumentenwet (archeologie / cultuurhistorie)

In opdracht van Waterschap de Dommel heeft het Archeologisch Adviesbureau RAAP
B.V. een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied. Zie daarvoor
bijlage 8. Dit is getoetst en goedgekeurd door de Provincie Noord-Brabant.
De uitvoeringsactiviteiten zullen conform de adviezen uit dit onderzoek worden
uitgevoerd.
Met de maatregelen is rekening gehouden met de resultaten uit dit onderzoek door:
- maaiveldverlagingen uit te voeren tot maximaal 30cm onder maaiveld
- handhaven cultuurlijke oevers van het Beeldven
Binnen het project is in beeld brengen van, of herstel van cultuurhistorische elementen
overwogen. Vanwege de geringe mogelijkheden en meerwaarde is er echter geen
aanleiding gevonden om elementen te herstellen. Een deel van de TOB-sloot krijgt
overigens wel de mogelijkheid om te verlanden.
Bij uitvoering van maatregelen in percelen met een hoge- of middelhoge verwachting zal
archeologische begeleiding aanwezig zijn.
2.4.6

Explosievenwet

In opdracht van het waterschap voerde AVG Geoconsult Heijen BV een
Probleeminventarisatie uit naar het voorkomen van Conventionele Explosieven uit de
tweede wereldoorlog in het gehele beekdal van de Essche Stroom (waaronder ook
Nemerlaer). Zie hiervoor bijlage 9. In dit onderzoek zijn geen verdachte locaties
geconstateerd in landgoed Nemerlaer. Een vervolgonderzoek is niet nodig.
2.4.7

Ontgrondingverordening

Voor het realiseren van de ontgravingen voor het beoogde natuurherstel 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.
Het Waterschap dient een ontgrondingsmelding in voor de ontgravingswerkzaamheden
van dit plan. Hiervoor zal tevens een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd worden.

2.5

Conclusies

In paragraaf 2.3 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 paragraaf 2.2 van dit deel is onderbouwd dat de waterstaatswerken hun functie,
namelijk een bijdrage leveren aan het herstel van de Natte Natuurparel Nemerlaer, ook
werkelijk vervullen.
Projectplan NNP Nemerlaer
Definitief

9V8774.A0/R00004/903092/DenB
- 33 -

1 juli 2011

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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BIJLAGEN
Hieronder een lijst van rapporten en documenten welke als bijlage bij dit rapport zijn
toegevoegd. Deze onderzoeken en rapporten zijn opgesteld ter voorbereiding van dit
plan en horen bij het projectplan.
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1
Ontwerptekeningen
2
Maatregelentabel
• Overzicht situatie en maatregelen per perceel - NNP Nemerlaer (2010),
Royal Haskoning
3

GGOR studie
• GGOR maatregelen NNP Nemerlaer (2009), Soetens, A., Kessels, J.C.H.M.
& Zweers, H., Royal Haskoning
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Ecohydrologische quickscan
• Ecohydrologische quickscan natte natuurparel Nemerlaer (2007), Pors, A. &
Ertsen, A.C.D., Royal Haskoning
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(Water-) Bodemonderzoeken
• Ontwikkeling en herstel van het Beeldven binnen NNP Nemerlaer (2009),
Antheunisse, M., Waterschap de Dommel
• Aanvullende kwaliteitsgegevens grondwaterbuizen (2009), Antheunisse, M.,
Waterschap de Dommel
• Vooronderzoek bodem landgoed Nemerlaer, Inventaris potentiële
bodemverontreinigingen (2010), Coninck, H.L., Royal Haskoning
• Onderzoek slib en waterkwaliteit Beeldven (2010), Coninck, H.L. & Van der
Welle, M.E.W., Royal Haskoning
• Verkennend bodemonderzoek (2011), Lankelma Geotechniek Zuid B.V.
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• Fosfaatonderzoek Natte Natuurparel Nemerlaer (2010), Mullekom, M. & Loeb,
R., B-WARE Research Centre

7

Hydrologisch scenario
• Kaarten scenario’s: kwel, GLG, GVG, GHG, doelrealisatie natuur (2011), Royal
Haskoning

8

Archeologisch onderzoek
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Een cultuurhistorische studie van het beekdal (2008), Roymans, J.A.M. &
Keijers, D.M.G., RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.

9

Explosievenonderzoek
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Van den Brandhof, W., AVG Geoconsult Heijen BV
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Oisterwijkse vennen (133) (2010), Zweers, H., Royal Haskoning
• Brief beoordeling Natuurbeschermingswet (2011), Provincie Noord Brabant
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BIJLAGE 1: ONTWERPTEKENINGEN
Tekeningnr.
2323-111
2323-112
2323-113
2323-811

Omschrijving
Overzicht maatregelen
Overzicht legger-watergangen
Nemerlaer
Voorstel wijziging ambities
Principe details
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