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1

INLEIDING

1.1

Achtergrond en aanleiding
De Natte Natuurparel Nemerlaer ligt ten oosten van de gemeente Oisterwijk, op de
(voormalige) samenvloeiing van de Voorste Stroom en de Achterste Stroom (zie
figuur 1.1). Het gebied wordt doorsneden door de Essche Stroom, waardoor er twee
delen zijn ontstaan: Nemerlaer-Noord en Nemerlaer-Zuid. Nemerlaer-Noord kan
gekenschetst worden als een oud cultuurlandschap rondom kasteel Nemerlaer. In
Nemerlaer-Zuid is meer sprake van een halfnatuurlijk landschap met een afwisseling
van afgesloten beekmeanders, moeras, schrale graslanden, (vochtige) heide en bos.
Figuur 1.1: De ligging en begrenzing van de natte natuurparel Nemerlaer en Natura2000

Het gebied heeft zowel grote cultuurhistorische als grote natuurwaarden. Het kent
mogelijk wel enkele knelpunten zoals verdroging en lokaal een ontoereikende
waterkwaliteit, met name in het Beeldven.
Nemerlaer is één van de natuurparels waarvan het Waterschap zich ten doel heeft
gesteld het GGOR-proces uiterlijk in 2010 te doorlopen. Het gebied heeft extra prioriteit
omdat het een groot deel van Nemerlaer-Zuid tevens onderdeel is van het Natura2000gebied Kampina en Oisterwijkse Vennen. Het waterschap is verantwoordelijk voor het
realiseren van de juiste hydrologische randvoorwaarden voor natuur.
Eerder is voor het gebied een initiatieffase doorlopen, waarin de mogelijkheden voor
herstel van de natte natuurwaarden op hoofdlijnen zijn onderzocht. De resultaten van
deze initiatieffase zijn vastgelegd in de Ecohydrologische Quickscan voor de natte
natuurparel Nemerlaer (Royal Haskoning, 2007).
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De vervolgstap is het nader concretiseren van de knelpunten op het gebied van
waterkwantiteit en -kwaliteit en het definiëren van mogelijke maatregelen.
De voorliggende maatregeleninventarisatie is opgesteld in de periode januari tot en met
april 2009 door Royal Haskoning in overleg met de projectgroep NNP Nemerlaer. De
projectgroep bestond uit deskundigen van het Waterschap De Dommel en Brabants
Landschap. De namen van de deelnemers aan de projectgroep zijn opgenomen in
bijlage 1 van deze rapportage.

1.2

Probleem- en doelstelling
Door de provincie Noord-Brabant zijn voor de gehele EHS natuurdoeltypen
gedefinieerd. Binnen de natte natuurparel Nemerlaer zijn natuurdoeltypen gedefinieerd
die afhankelijk zijn van het grond- en oppervlaktewaterregime. Het Waterschap de
Dommel staat voor de taak om voor de natte natuurparel Nemerlaer de hydrologische
randvoorwaarden te realiseren die nodig zijn om de natte natuurdoeltypen te kunnen
realiseren.
Daarnaast moeten de maatregelen aansluiten op de instandhoudingsdoelen die voor
Natura2000 Kampina en Oisterwijkse Vennen zijn geformuleerd en in het kader van het
conceptbeheerplan momenteel worden uitgewerkt. De maatregelen voor herstel zullen
opgenomen worden in het beheerplan dat in het voorjaar 2009 in concept gereed moet
zijn.
Doel van voorliggende studie is om:
• Inzicht te verschaffen in de eisen die de natuurdoelen voor de Nemerlaer stellen aan
het grondwaterregime (het zogenaamde optimale grond- en
oppervlaktewaterregime, OGOR).
• In beeld te brengen hoever het huidige grondwaterregime (actuele grond- en
oppervlaktewaterregime, AGOR) afwijkt van het OGOR, van zowel natuur als
landbouw.
• Te verkennen welke ingrepen in de waterhuishouding mogelijk genomen kunnen
worden om het huidige grondwaterregime meer in overeenstemming te laten zijn
met het optimale grond- en oppervlaktewaterregime van de natuurdoeltypen en de
instandhoudingsdoelstelling van Natura2000 en daarin tevens de
waterkwaliteitsonderzoek van het Beeldven te betrekken. Potentiële maatregelen en
aanvullend onderzoek dienen als input voor het beheerplan Natura2000.
Het doorrekenen van de effecten van de potentiële maatregelen is geen onderdeel van
deze studie.

1.3

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 van deze rapportage volgt een gebiedsbeschrijving en een beschrijving
van de natuurdoelen. De gebiedsbeschrijving is grotendeels ontleend aan de
ecohydrologische quickscan (Royal Haskoning, 2007). Bij de natuurdoelen worden
zowel de natuurdoeltypen en het bijbehorende optimale grond- en
oppervlaktewaterregime (OGOR) behandeld als de doelen vanuit Natura2000.
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In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de actuele situatie en de verschillen tussen de actuele
toestand en de optimale situatie. Ingegaan wordt op de afwijkingen tussen het AGOR en
het OGOR voor de natte natuurdoeltypen en de landbouw (doelrealisatie). Tevens wordt
ingegaan op de actuele toestand en knelpunten van het Beeldven.
Hoofdstuk 5 behandelt de mogelijk te nemen maatregelen, zowel t.b.v. de natte
natuurdoeltypen als herstelmaatregelen voor het Beeldven.
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2

GEBIEDSBESCHRIJVING

2.1

Landgebruik en eigendomssituatie
De natte natuurparel Nemerlaer ligt ten oosten van de gemeente Oisterwijk, op de
(voormalige) samenvloeiing van de Voorste Stroom en de Achterste Stroom. In het
oosten is wordt Nemerlaer begrenst door de Posthoornseweg. Het gebied wordt
doorsneden door de spoorlijn Tilburg-Boxtel en de Essche Stroom, waardoor er twee
delen zijn ontstaan: Nemerlaer-Noord en Nemerlaer-Zuid. Nemerlaer-Noord kan
gekenschetst worden als een oud cultuurlandschap rondom kasteel Nemerlaer. In
Nemerlaer-Zuid is meer sprake van een halfnatuurlijk landschap met een afwisseling
van afgesloten beekmeanders, moeras, schrale graslanden, (vochtige) heide en bos. In
figuur 2.1 is het landgebruik opgenomen, gebaseerd op LGN5.
Figuur 2.1: Landgebruik volgens LGN5

Het grootste deel van het gebied is in eigendom van het Brabants Landschap. Het dal
van de Rosep en het gebied ten oosten daarvan is in eigendom bij Natuurmonumenten.
Een deel van de percelen verspreid over het gebied is in eigendom bij particulieren.
De begrenzing van de natte natuurparel (in figuur 2.2) is anders dan op basis van het
natuurdoeltype mag worden verwacht. Hierbij gaat het onder andere om het westelijk
(Boxtelse Baan en Gever) en het noordelijk deel van Nemerlaer-Noord (weerszijden
Kasteellaan) en het zuidwestelijk deel van Nemerlaer-Zuid (bebouwd gebied Oisterwijk).
Voor de analyse van de doelrealisatie worden de terreinen die buiten de begrenzing
vallen maar binnen de EHS liggen, meegenomen.
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Figuur 2.2: Ligging gebied, begrenzing natte natuurparel en eigendom Brabants Landschap

2.2

Hoogteligging
Het beekdal van de Essche Stroom is als duidelijke laagte in het gebied aanwezig. Ten
noorden en zuiden hiervan loopt het maaiveld op. De laagste delen van het gebied
liggen in Nemerlaer-Noord (ongeveer 6 m+NAP). Naar het noorden loopt het maaiveld
op tot ongeveer 8 m+NAP. In Nemerlaer-Zuid loopt het maaiveld op vanaf de Essche
Stroom (6,5 m+NAP) naar de dekzandruggen in het zuiden (globaal 9 m+NAP). Het
verloop van het maaiveld is opgenomen in figuur 2.3.
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Figuur 2.3: Hoogteligging in het gebied

2.3

Historische ontwikkeling
Voor 1850
Rond 1838 werd Nemerlaer nog doorsneden door twee sterk meanderende beken: de
Voorste stroom (tegenwoordig Nemer genoemd ter hoogte van het landgoed) en de
Achterste stroom (figuur 2.4a). Ter hoogte van Kasteel Nemerlaer vloeiden de beken
samen tot de Aa of Run (tegenwoordig de Essche Stroom genoemd). Langs de beken
waren natte hooilanden gelegen, vaak begrenst door houtsingels. Nemerlaer-Zuid
bestond indertijd voor het grootste gedeelte uit natte heide met enkel wat loofbos
rondom het Beeldven.
1850 tot 1950
In de periode tussen 1845 en 1895 heeft in het gebied een aantal veranderingen
plaatsgevonden. In 1865 werd de spoorlijn van Tilburg naar Boxtel aangelegd die dwars
door het gebied loopt (figuur 2.4b). Men is in deze periode tevens begonnen met het
“rechttrekken” van de Voorste en Achterste Stroom. Meanders werden afgesneden en
het beekprofiel werd steeds meer genormaliseerd. Tevens werden delen van de
vochtige heiden ontgonnen.
1950 tot nu
In de afgelopen eeuw werden de Voorste en Achterste Stroom steeds verder
gekanaliseerd en genormaliseerd totdat in de zestiger jaren de Essche Stroom is
aangelegd (Kiwa, 2001). Deze gegraven waterloop is aangelegd in het kader van de
ruilverkaveling en met het oog op het verwezenlijken van de provinciale weg TilburgBoxtel, die dwars door het gebied zou gaan lopen.
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De nieuw gegraven Essche Stroom was vele malen breder en dieper dan de Voorste en
de Achterste stroom waardoor het gebied sterk werd ontwaterd. De oude lopen van de
Voorste stroom en de Achterste stroom zijn grotendeels gedempt. In Nemerlaer-Zuid is
een meanderrest van de Achterste stroom intact gebleven. De geplande provinciale weg
aldaar is er nooit gekomen, maar de bermsloot en het talud van het traject zijn nog wel
aanwezig in het terrein.
Opvallend is dat de beek de Rosep in de huidige situatie nog steeds grotendeels zijn
oorspronkelijke vorm heeft behouden.
Figuur 2.4: Nemerlaer in a) 1837 (Wolters-Noordhoff, 1990) en b) 1895 (Robas Producties, 1989)

a)

b)
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2.4

Bodem
In figuur 2.5 zijn de voorkomende bodemtypen aangegeven. In het gebied wordt een
groot scala aan bodemtypen aangetroffen, wat de natte natuurparel zeer uniek maakt.
Langs de Essche Stroom komen hoofdzakelijk beekeerdgronden op zwak lemig zand
voor. Aan de noordzijde van Nemerlaer-Noord komen zwarte Enkeerdgronden voor,
ontstaan door eeuwenlange agrarische bewerking. De bodem van het centrale deel van
Nemerlaer-Zuid bestaat hoofdzakelijk uit gooreerdgronden: kalkloze fijnzandige
leemarme gronden met een humeuze bovenlaag tot 35 cm, op een ondergrond van
zwak lemig dekzand. Op de hogere delen richting het zuiden worden achtereenvolgens
veldpodzolen en duinvaaggronden aangetroffen. De bodem in het dal van de Rosep
bestaat uit vlierveengronden, op zand dat op minder dan een meter beneden maaiveld
begint.
Figuur 2.5: Bodemtypen in het projectgebied

Uit de studie van het Kiwa (2001) blijkt dat aan de noordwest-, west- en zuidwestzijde
van het gebied ondiepe leemlagen aanwezig zijn. De dikste leemlagen komen voor in
Het Broek en net ten westen ervan. Overigens is in het bodemprofiel van meetpunt
NEM-Q3 (in het Nemerlaerbroek) geen leem in de ondergrond aangetroffen, maar wel in
de bovenste 30 cm. Het voorkomen van ondiepe leemlagen is niet gebiedsdekkend en
neemt af naar het oosten. Zo wordt bijvoorbeeld op meetpunt NEM-Q1 (Nemerlaernoord tussen Nemer en Musdonk) op 1,6 m een leemlaag van 20 cm dikte aangetroffen
en op meetpunt NEM-Q2 (ook Nemerlaer-Noord nabij Essche Stroom, oostelijk van het
Laagveld) geen leemlaag.
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Of er op grotere diepte een (aaneengesloten) leemlaag aanwezig is, is onduidelijk. In
Het Broek zelf en de Moddervelden worden ondiep af en toe veenlagen aangetroffen. In
het bodemprofiel van NEM-Q3 (in Nemerlaerbroek) is op 1,7m diepte een sterk zandige
veenlaag van 20 cm aangetroffen. De ligging van de meetpunten is opgenomen in
figuur 2.7.

2.5

Grondwatersysteem

2.5.1

Geohydrologisch systeem
De natte natuurparel Nemerlaer is in de Centrale Slenk gelegen. De afzettingen die aan
of nabij het oppervlak worden aangetroffen zijn tijdens het Pleistoceen en Holoceen
afgezet. Geohydrologisch gezien ligt er een circa 10 m dikke deklaag (Formatie van
Boxtel, voorheen Nuenengroep) op een dik eerste watervoerend pakket (Formatie van
Sterksel en Veghel). Enkele diepe boringen rondom het projectgebied geven aan dat er
in de zandige ondergrond leemlagen bevinden (Kiwa, 2001).
De stroming in het eerste watervoerend pakket is gericht naar het noorden/noordoosten
(figuur 2.6). De aanwezigheid van de grondwaterwinning buiten de NNP Nemerlaer bij
Haaren is duidelijk zichtbaar in het isohypsenpatroon.

2.5.2

Kwantiteit
Kwel en infiltratie
De kweltypenkaart uit Watersystemen in beeld (TNO, 2000) geeft aan dat in het beekdal
van de Essche Stroom kweltype IIz voorkomt (figuur 2.6). Dit houdt in dat er kwel
optreedt die hoofdzakelijk door greppels en watergangen wordt weggevangen, maar dat
het wel mogelijk is dat in de zomerperiode kwelwater via capillaire opstijging het
maaiveld bereikt in tussenliggende percelen. In een zone daaromheen treedt slootkwel
op: deze kwel komt direct in de sloten terecht en wordt afgevoerd.
Stijghoogtegegevens van meetpunten in de directe omgeving van Nemerlaerbroek
geven aan dat er nauwelijks overdruk is vanuit het eerste watervoerend pakket, maar
ook geen wegzijging. In de omgeving van de Rosep is wel sprake van een lichte
overdruk en kan dus kwel optreden (Kiwa, 2001). In het veld zijn op diverse locaties
kwelverschijnselen in de waterlopen aangetroffen: in de meanderrest van de Achterste
Stroom en in de bermsloot van de provinciale weg is een ijzerfilm op het water
aangetroffen. Ook in Nemerlaer-Noord is langs de oevers van de Nemer (vlak bij het
kasteel) een ijzerfilm langs de oever aangetroffen.
De kwel in Nemerlaer-Zuid is afkomstig uit de hoger gelegen delen van het gebied uit de
omgeving van de Oisterwijkse vennen. Het gaat hier om een sub-regionaal tot lokaal
systeem. De hoger gelegen gronden ten zuiden van het projectgebied fungeren als
infiltratiegebied. Het peil van de Essche Stroom is relatief hoog (gemiddeld 6,5 tot 6,7 m
+ NAP ,bovenstrooms van de stuw) ten opzichte van het achter de kade gelegen
maaiveld, waardoor mogelijk een smalle strook langs de Essche Stroom onder invloed
staat van kwel uit de Essche Stroom.
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Figuur 2.6: Kwel, infiltratie en winterstijghoogte 1ste WVP (in m +NAP) (TNO, 2000)

Ook in Nemerlaer-Noord is sprake van een lokaal kwelsysteem, waarbij de hogere
enkeerdgronden in het noorden als infiltratiegebied fungeren. Volgens Kiwa (2001)
wordt het gebied niet beïnvloed door water uit het eerste watervoerend pakket en heeft
de winning van pompstation Haaren geen invloed op het gebied. Echter, gezien de
winterisohypsen in figuur 2.6, is in het winterhalfjaar een klein effect in het noordoostelijk
deel van de natte natuurparel niet uit te sluiten. Ook de berekeningen met het
grondwatermodel die ten grondslag liggen aan deze studie sluiten dit niet uit.
De Essche Stroom heeft een behoorlijk effect op de diepere kwelstromen in het
plangebied. De gegraven watergang vangt een groot deel diep kwelwater af.
Momenteel is Plan Nemer in uitvoering. Medio 2009 is de herprofilering van de Essche
stroom en beekherstel van de Nemer gereed. Benedenstrooms van de stuw tot aan de
monding van de Nemer wordt de Essche stroom flink versmald waardoor het waterpeil
in het voorjaar naar verwachting opstuwt tot circa 60 cm bij de stuw (waterpeil 5,40
m+NAP). In de zomer treedt geen verandering op ten opzichte van voor de herinrichting.
In het voorjaar heeft dit een uitstralend effect van 80 -140 meter met toename van 50-75
cm in de eerste twintig meterzone en 5-20 cm in de zone verder van de beek af.
Langs de Nemer ten noorden van de Essche Stroom vindt door het beekherstel en
waterpeilverhoging van 5-15 cm lokaal grondwaterstijging plaats van 5-15 cm in de zone
van enkele tientallen meters breed.
2.5.3

Kwaliteit
De grondwatermonsters uit het gebied (juli 2006, maart en oktober 2008) duiden op
zwak gebufferd grondwater, zowel in Nemerlaer-Noord als Nemerlaer-Zuid. Ook uit de
rapportage van het Kiwa (2001) blijkt dat het grondwater zwak gebufferd is en schoon.
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In tabel 2.1.zijn de waarden van verschillende parameters in het grondwater van de drie
metingen weergegeven. Tussen de monsterpunten zijn behoorlijke verschillen. De
meting in 2006 is niet geheel representatief aangezien dit in een zeer droge periode is
uitgevoerd. NemQ1 nabij Musdonk en de Nemer is gebufferd, nutriëntenarm en
ionenrijk. NemQ2 is zeer zwak gebufferd, nutriëntenrijk (zowel N als P) en ionenarm.
NemQ3 is zwak gebufferd, matig nutriëntenrijk (P hoger) en ionenarm. In figuur 2.7 is de
ligging van de drie meetpunten weergegeven.
Figuur 2.7: De ligging van de grondwaterpunten in Nemerlaer
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Tabel 2.1. Grondwaterkwaliteitsgegevens van de drie peilbuizen in Nemerlaer in zomer 2006, voorjaar
2008 en najaar 2008.
NEMQ1
Parameter

NEMQ2

NEMQ3

Eenheid 2006-07 2008-03 2008-10 2006-07 2008-03 2008-10 2006-07 2008-03 2008-10

Algemene parameters
EGV

uS/cm

pH

1113

420

411

194

118

94

396

165

153

6,77

6,6

6,2

6,42

5,7

5,4

7,04

7,2

6,9

Stijghoogte in GW
buis

cm

98

115

154

198

54

66

O2

%

4

6,9

43

12

22

34

0,48

0,746

5,1

1,309

2,654

3,855

7,5

12

19,8

8

11,6

21,3

7,3

9,9
20

mg/l
T

oC

17,8

Ca

mg/l

62,9

54

48

10,4

11

8,5

19,3

21

HCO3

mg/l

120

120

140

35

14

28

67

53

59

CaCO3

mg/l

200

165

147

33

39

29

55

61

57

Alkaliniteit

mmol/l

Buffering

Nutrienten: stikstof
NH3

mg N/l

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,002

0,001

0,001

NH4

mg N/l

0,04

0,044

0,12

0,12

0,04

0,04

0,38

0,21

0,39

NO2

mg N/l

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

NO3

mg N/l

0,18

0,13

0,05

0,05

5,1

0,61

0,05

0,05

0,05

sNO3NO2

mg N/l

0,2

0,14

0,05

0,05

5,1

0,61

0,05

0,05

0,05

N-Kjeldahl

mg N/l

1,1

1,4

1,1

1,2

0,69

0,84

N-totaal

mg N/l

1,24

1,45

6,2

1,81

0,74

0,89

Nutrienten: fosfor
PO4

mg P/l

0,01

0,01

0,023

0,01

0,01

0,01

0,15

0,083

0,21

P

mg P/l

0,04

0,04

0,076

0,22

0,59

0,048

0,22

0,18

0,22

92

87

50

50

10

3,6

3,8

1,5

1,5

Metalen (totaal)
Al

ug/l

Zn

ug/l

Pb

ug/l

Ni

ug/l

2,4

3,1

3,4

10

7,4

8,6

1,5

1,5

1,5

Mn

ug/l

210

240

310

130

15

14

130

150

160

12

50

50

3

8,7

1,5

1,5

3

3

3

1,5

1,5

Cr

ug/l

1,6

1,9

1,4

1,4

0,68

0,99

Cu

ug/l

1

1,8

2,2

4,2

4,8

6,9

1

1

1

Cd

ug/l

0,1

0,1

0,1

0,12

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

mg/l

28

16

7,2

5,2

7

2,7

10

15

12

Overig
Cl
DOC

mg/l

14

14

9,4

10

3,2

3,6

Fe

mg/l

1,8

4,2

0,07

0,072

2,2

4,5

FeII

mg/l

0,429

K

mg/l

13,5

3,7

3,1

9,1

4

4,5

0,71

0,63

0,6

Mg

mg/l

10,4

7,4

6,6

1,6

2,7

1,9

1,7

2

1,8

Na

mg/l

20,1

23

25

3

4,5

3,5

6,2

7,7

6,5

SO4

mg/l

140

95

70

13

12

9,9

9

15

10

2,64
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2.6

Oppervlaktewatersysteem

2.6.1

Kwantiteit
Essche Stroom
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. De
waterstand van de Essche Stroom bovenstrooms van de stuw bij Haaren (PS047),
varieert tussen de 5,62 en 7,35 m+NAP, met een gemiddelde waarde van 6,52 m+NAP.
De herprofilering van de Essche stroom zorgt voor een hogere gemiddelde waterpeil
van 6,70 m+NAP.
Het benedenstroomse peil (PS088) varieert tussen de 6,27 m+NAP en 4,50 m+NAP,
met een gemiddeld peil van 5,14 m+NAP. Door de aanpassing van de Essche stroom
zal het waterpeil in het voorjaar opstuwen tot circa 60 cm bij de stuw (waterpeil 5,40
m+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.
De afvoermetingen van de stuw zijn weergegeven in figuur 2.8. In de meetperiode van
30 jaar is het debiet nooit lager geweest dan 220 l/s. Het maximale debiet is circa 20
m3/s. Doorgaans voert de Essche Stroom tussen de 0,5 en 5 m3/s af.
De Nemer wordt in 2009 aangesloten op de Essche stroom waardoor het water met een
gemiddeld debiet van 1,8 m3/s met een maximum van 2 m3/s door deze beekloop gaat
stromen.
Figuur 2.8: Afvoer van de Essche Stroom bij stuw Nemerlaer IV (meetpunt P08)
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1.0
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P08 alle metingen 1973-2004 debiet (m3/s)
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Nemerlaer-Noord
Nemerlaer-Noord wordt doorsneden door een patroon van watergangen. De
belangrijkste watergangen zijn de kasteelgracht en de Nemer (die ook wel Voorste
Stroom wordt genoemd). De Nemer wordt in 2009 aangesloten op de Essche Stroom
via een nieuwe aantakking ten oosten van het RWZI. De watervoerendheid van de
kasteelgracht is een knelpunt; door beekherstel wordt het peil verhoogd. In de zomer
zakken het peil van de Nemer en de kasteelgracht ver weg. Aanvullend wordt een extra
vistrap gerealiseerd in de Nemer nabij Kasteel Nemerlaer om voldoende water door de
kasteelgrachten te laten stromen (mondelinge mededeling uitvoeringsplan Nemer, april
2009).
Nemerlaer-Zuid
In Nemerlaer-Zuid liggen verschillende (gegraven) waterlopen die afwateren op de
Rosep. De bermsloot (ook TOB-sloot genaamd) van de niet (meer) aan te leggen
provinciale weg loopt evenwijdig aan de Essche stroom en voert water uit het gebied. In
Nemerlaerbroek is deze bermsloot vrijwel verland, meer naar het oosten voert de sloot
duidelijk water. 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 ontwateren vanwege de
huidige landbouwkundige functie. Het water van deze percelen wordt afgevoerd via de
bermsloot langs de Posthoornse weg en vervolgens via meerdere duikers naar de
Rosep.
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, 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 Grote morgen en Moddervelden-West wordt het overschot aan
gebufferd water in de zomerperiode 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 schotstuwbalk wordt het waterpeil
geregeld.
De beek de Rosep heeft met haar meanderende loop en dynamische afvoer nog
grotendeels een natuurlijk karakter. Het debiet van de Rosep varieert van 0,1 m3/s tot
maximaal 2,3 m3/s en de beek is het gehele jaar watervoerend.
2.6.2

Kwaliteit
Essche Stroom
Het water van de Essche Stroom is verontreinigd met hoge concentraties aan zink
(tabel 2.2). Uit meetresultaten van waterkwaliteitgegevens blijkt dat de zinkconcentratie
van het water de KRW-norm niet overschrijdt. De waarde is vergeleken met de
waterkwaliteit van het Beeldven en meanderrest van de Achterste Stroom vrij hoog wat
waarschijnlijk te maken met (voormalige) industriële activiteit in het achterland. De
waterbodem van de Essche stroom en ook van bovenstroomse beeklopen worden in de
toekomst gesaneerd. De nutriëntengehalten voor stikstof en fosfaat in het water zijn
hoog; de waarden zijn bijna 2 x de KRW–norm.
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De voedselrijkdom van het water wordt waarschijnlijk veroorzaakt wordt door agrarische
activiteiten op de beekdalflanken van de Essche Stroom en eventueel door
bovenstroomse gelegen RWZI’s.
Rosep
Het water van de Rosep heeft hoge nutriëntengehalten voor zowel stikstof als fosfaat.
Deze stoffen zijn waarschijnlijk afgespoeld van bemeste akkers in de bovenstroomse
delen van de beek. De zinkgehalten in het water van de Rosep zijn aan de hoge kant,
vergelijkbaar met de Essche Stroom. De vervuiling wordt vermoedelijk veroorzaakt door
oude zinkstortplaatsen maar dit is niet vastgesteld. Van oudsher waren bovenstrooms
geen leerlooijeren aanwezig.
Tabel 2.2: Waterkwaliteit oppervlaktewater van enkele stoffen in Essche Stroom, Rosep en
watersystemen in Nemerlaer-Zuid met normen voor Goed Ecologisch Potentieel vanuit Kaderrichtlijn
water (KRW-norm GEP)
Locatie

pH

alkaliniteit
(meq/l)

EGV
(µS/cm)

TOC**
(mg/l)

N-totaal
(mg/l)

N-NH4
(mg/l)

P
(mg/l)

Zntotaal
(µg/l)

-

-

-

-

4

-

0.14

40

7.26

-

517

-

6.24

-

0.30

27.46

7.11

-

287

-

4.34

-

0.20

25.33

6.1

0.18

30

9

0.5

0.04

0.04

9

4.7

0.08

70

25

3.0

0.87

0.04

16

Beeldven*

5-5.5

0.13

74

28

1.7

0.32

0.04

19

TOB-sloot*

5.9

0.41

142

15

2.5

0.27

0.04

27

KRW- norm
(GEP)
Essche Stroom
(Belverse Brug )
Rosep
Achterste Stroom
meander*
Aanvoersloot*

* Gegevens monstering 23 februari 2009, Waterschap De Dommel/GWL. Meting Essche Stroom en Rosep
periode 2003-2005).
** TOC is total organic carbon.

Nemerlaer-Noord
In het verleden hebben de wasserijen en leerlooiers in Oisterwijk en Tilburg hun
afvalwater op de Voorste Stroom geloosd. Hierdoor heeft het verlengde van de Voorste
Stroom, de Nemer, te kampen met een verontreinigde waterbodem (klasse IV).
Verontreinigd slib is ook in de inundatievlaktes van de waterloop terecht gekomen. De
vervuilde waterbodems in de Essche stroom en de Nemer zijn in het kader van
uitvoering Plan Nemer medio 2009 volledig gesaneerd. Het traject benedenstrooms van
de instroompunt van de Nemer in de Essche stroom volgt in een latere uitvoeringsfase.
De Nemer wordt nu deels gevoed door de Essche Stroom; na volledige aansluiting op
de Essche Stroom is de waterkwaliteit zoals beschreven bij de Essche stroom; vrij
voedselrijk en boven de KRW-norm.
Nemerlaer-Zuid
Het water in de meanderrest van de Achterste Stroom kan gekarakteriseerd worden als
zwak gebufferd schoon kwelwater. Het zinkgehalte blijkt uit recent onderzoek (februari
2009) veel lager te zijn (9 µg/l ) dan voorheen is gemeten. Voorheen lag het
fosfaatgehalte boven de norm; recente meting in februari 2009 laat een lage waarde
zien die ruim onder de norm ligt.
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Het water in het Beeldven is matig zuur en zeer zwak gebufferd. Het wordt gevoed door
lichte kwelstroom, neerslag en aanvoer van oppervlaktewater vanuit de ModderveldenWest. In de jaren tachtig was het bufferend vermogen van het ven te laag. De
herstelmaatregelen uitgevoerd in 1992-1994, met realisatie van de inlaat via de
Moddervelden-West (‘aanvoersloot’) van zwak gebufferd water uit de meanderrestant
van de Achterste stroom heeft geresulteerd dat de pH een tijd lang tussen de 6 en 7 lag.
Recente meting geeft lagere pH-waarden tussen de 5 en 5,5 en alkaliniteit van 0.13
meq/l. De waterkwaliteit past bij het zeer zwak gebufferde ventype met een pH > 5 en
een alkaliniteit >0,1 meq/l. In hoeverre de aanvoersloot een bijdrage heeft geleverd voor
de aanvoer van gebufferd water vanuit de restmeander is niet duidelijk.
Het is niet uitgesloten dat de verbetering veroorzaakt is door venherstel en afname van
atmosferische depositie en dat de aanvoersloot weinig heeft bijgedragen. De
aanvoersloot is namelijk al vrij snel dichtgegroeid waardoor er wateraanvoer vanuit de
‘zurige’ Moddervelden-west de overhand heeft gekregen. Uit de recente meetgegevens
is te zien dat de waterkwaliteit in de aanvoersloot bestaat uit ongebufferd (alkaliniteit van
0.08 meq/l) en zurig water (pH <5) met bovendien vrij hoge gehalten aan stikstof en
organische stof (TOC). Dit duidt op grote invloed van uit de Moddervelden en niet vanuit
de restmeander van de Achterste Stroom met gebufferd en voedselarm water.
Qua voedingstoffen is het gehalte aan fosfaat in het Beeldven zeer gunstig (P-PO4
<0,010 mg/l); daarentegen zijn de recente stikstofgehaltes aan de hoge kant met
waarden tussen 0,32 mg/l N-NH4 en 0,21 mg/l N-NO3. Ten opzichte van 2006 is er
sprake van een flinke toename (resp. 0,05 en 0,04). Hierbij moet opgemerkt worden dat
de meting in juli 2006 is uitgevoerd waarbij deze en voorgaande maand extreem droog
en warm waren. Hoge ammoniumconcentraties kunnen verzurend werken via nitrificatie.
Ammonium heeft ook een direct toxisch effect op hogere planten.
Het zinkgehalte in het Beeldven ligt tussen de 12 en 19 Zink µg/l ruim onder de KRWnorm van 40 µg/l.
De waterkwaliteit van de TOB-sloot is gebufferd maar enigszins voedselrijk.

2.7

Vegetatie en natuurdoelen
De flora in Nemerlaer is zeer rijk. Er komen in het gebied wel 270 verschillende
plantensoorten voor (Brabants Landschap, 1987). Dit heeft voornamelijk te maken met
de variatie in bodemgesteldheid en verschillen in vochtlevering vanuit de bodem.
Huidige vegetatie, Nemerlaer-Noord
De flora in Nemerlaer-Noord verschilt zeer van die van Nemerlaer-Zuid. Dit heeft
voornamelijk te maken met dat de bodem hier veel voedselrijker is. Soorten als
Bosanemoon, Speenkruid, Vogelkers, Reuzezwenkgras en Zwarte Bes bepalen de
vegetatiesamenstelling in het bos. Op de rabatten, de droogste delen, zijn soorten als
Adelaarsvaren, Kamperfoelie en Braam te vinden.
In de natte graslanden langs de Essche stroom worden Ruwe Smele, Geknikte
Vossestaart en Scherpe Boterbloem aangetroffen. De percelen in beheer zijn duidelijk
soortenrijker dan de verpachte percelen.
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Huidige vegetatie, Nemerlaer-Zuid
In Nemerlaerbroek liggen enkele schraalgraslanden. Spaanse ruiter, een soort die in het
verleden nog wel voor kwam, is helaas verdwenen. Plantensoorten die vandaag de dag
nog wel worden aangetroffen zijn Blauwe Zegge, Holpijp, Watertorkruid, en
Wateraardbei. Deze soorten duiden op (zwak) gebufferde omstandigheden. Plaatselijk
komen plekken met Kleine Zeggensoorten en Veenpluis voor, duidend op zuurdere
omstandigheden. In de meanderrest van de Achterste Stroom zijn grote hoeveelheden
Slangewortel aangetroffen (ooit ingezet door de toenmalige beheerder).
In de voedselarme delen van de Moddervelden in Nemerlaer-Zuid bepalen soorten als
Pijpestrootje en Gagel het beeld. Andere plantensoorten die we aantreffen in het gebied
zijn onder andere Draadzegge, Ronde Zonnedauw, Witte Snavelbies, Veenpluis,
Gevlekte Orchis en Veelstengelige Waterbies. Plaatselijk zijn delen geplagd en tevens
zijn enkele petgaten aangelegd. Aan de randen van de Moddervelden heeft zich
Berkenbroekbos en Elzenbroekbos ontwikkeld.
Al in het begin van de 20e eeuw was het Beeldven vrij voedselrijk. In de jaren ’20 en ’30
kwamen soorten voor als Typha sp., Phragmites australis, Nuphar lutea, Nymphaea
alba. In 1957 waren met name de helofyten dominant langs de oever, daarnaast waren
er verlandingstrajecten met Myrica gale, Hypericum elodes en verscheidene Carex
soorten. In 1976 kwamen deze soorten en vegetatietypen nog steeds voor, onder water
werd het kranswier Nitella translucens waargenomen, tevens was de sieralgenflora
goed ontwikkeld en karakteristiek voor mesotrofe condities (Verschoor, 1977). In de
jaren ’80 namen de eutrafente soorten in dominantie toe, ten koste van de mesotrofe
verlandingsvegetaties; in 1989 waren Carex diandra en N. translucens verdwenen en H.
elodes sterk achteruitgegaan. Rondom het ven was een struweel ontstaan met Salix sp.
en Betula sp., maar ook nog M. gale. (Van Beers, 1996). In 1992-1994 zijn
herstelmaatregelen uitgevoerd met verwijdering van sliblaag en aanvoer van
voedselarm gebufferd water (kwelwater vanuit het beekdal van de oude Achterste
Stroom). In 1992 werd langs de aanvoersloten reeds H. elodes, Potamogeton
polygonifolius en Scirpus fluitans aangetroffen. in 1994 werd in het Beeldven zelf N.
translucens aangetroffen en tevens ook verscheidene Utricularia soorten (Van Beers &
Bruinsma, 1999). Het jaar daarop was de dominantie van verscheidene Potamogeton
soorten weer afgenomen, Utricularia was al weer verdwenen (Van Beers, 1996). Een
analyse van de sieralgenflora in 2001 wees uit, dat deze sterk verarmd was en met
name uit triviale zuurresistente soorten bestond (www.desmids.nl, 2001). Soorten die
vandaag de dag nog worden aangetroffen zijn Duizendknoopfonteinkruid, Groot
Blaasjeskruid en Moerashertshooi.
In het dal van de Rosep heeft zich zuidelijk van de spoorlijn een Berkenbroekbos
ontwikkeld. Het dalgedeelte van de Rosep valt buiten de begrenzing van de NNP
Nemerlaer. Noordelijk van de spoorweg ligt de rechtgetrokken beek in agrarisch gebied.
Streefbeeld natuurdoelen
Uit de provinciale natuurdoeltypenkaart (Provincie Noord-Brabant, 2008) komt naar
voren dat in de natte natuurparel verschillende grondwaterafhankelijke natuurdoeltypen
worden nagestreefd (bijlage 2a).
In Nemerlaer-Noord wordt in het grootste deel van het gebied een afwisseling
nagestreefd van open delen met Vochtig schraalland/Bloemrijk grasland (v) en bosrijke
delen met Beuken-Eikenbos(v)/Eiken-Haagbeukenbos/Vogelkers-Essenbos.
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Welke type zich uiteindelijk het beste kan ontwikkelen is afhankelijk van het bodemtype
en maaiveld. Op de hogere delen wordt vochtig Bloemrijk grasland nagestreefd. Op de
bosranden wordt ingezet op ontwikkeling braam- en doornstruweel Langs de oevers van
de Essche stroom, Nemer en Essche stroom bestaat het natuurdoeltype uit Moeras. Op
enkele kleine locaties wordt Elzenbroekbos nagestreefd.
Nemerlaer-Zuid kent een grote variatie in natuurdoeltypen. In de omgeving van de
meanderrest van de Achterste stroom wordt Vochtig schraalland nagestreefd, omsloten
door samengesteld bostype Beuken-Eikenbos(v)/Eiken-Haagbeukenbos of VogelkersEssenbos. In de Moddervelden bestaat het natuurdoeltype uit een afwisseling van
Gagelstruweel, Elzenbroekbos en Natte heide. Het Beeldven zelf heeft als doeltype
Gebufferd/Ongebufferd ven. Rondom dit centrale deel hebben delen als doeltype
vochtig schraalland/bloemrijk grasland, waarvan een aantal gebieden nog in agrarisch
gebruik zijn. In het gebied tussen de Voorste en Achterste stroom “Het Broek” is het
vochtige bostype Vogelkers-Essenbos/Elzenbroekbos voorzien. In het dal van de Rosep
wordt noordelijk van de spoorbaan open rietmoeras, vochtig schraalland/bloemrijk
grasland nagestreefd.
Brabants Landschap volgt in principe de natuurdoelen zoals ze zijn vastgesteld door de
provincie Noord-Brabant. In de huidige situatie wordt lokaal afgeweken van de
provinciale natuurdoelen. Zo wordt in Nemerlaer-Noord een perceel “De Musdonk”
vanwege het cultuurhistorische aspect hersteld als bolle akker in plaats van het
natuurdoeltype vochtig Bloemrijk grasland). In het kader van het beekherstel van de
Nemer, Essche stroom en de Rosep worden bovendien oude meanders opgezocht
waardoor plaatselijk de natuurdoeltypen anders ingevuld worden.
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. De randvoorwaarden voor de natuurdoeltypen binnen
het projectgebied zijn weergegeven in tabel 2.3.
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Tabel 2.3: Hydrologische randvoorwaarden van de natuurdoeltypen in de natte natuurparel Nemerlaer
(Royal Haskoning & TNO, 2005)
Natuurdoeltype

GVG (in cm -mv)

GLG (in cm -mv)

Berken-Eikenbos (v)

40 - 60

≥ 150

Beuken-Eikenbos (v)

40 - 60

≥ 150

≥31

gwo

18 -42

80 - 100

≥ 64-

gwo

Beuken-Eikenbos(v)/Eiken-

Kwelafhankelijk

Ja

Haagbeukenbos/Vogelkers-Essenbos
Bloemrijk grasland (v)
Bos met verhoogde natuurwaarde
Braam/Doorn struweel

≥ 70

gwo

Elzenbroekbos

-8 - 9

≤ 40

Gagelstruweel

5 - 23

≤ 100

Moeras

-39 - 3

≤ 100

Natte heide

-3 - 19

≤ 100

-38 - -11

≤3

Ven (gebufferd-ongebufferd)

Ja

Vochtig schraalland

7 - 25

40-80

Ja

Vochtig Schraalland/Bloemrijk grasland

13 - 31

80 - 120

Ja

Vogelkers-Essenbos/Elzenbroekbos

10 - 36

40 - 80

(v)

= vochtig

(d)

= droog

gwo = grondwateronafhankelijk

2.8

Overige natuurwaarden
Natura 2000 - gebied Kampina & Oisterwijkse vennen
Het zuidelijk deel van Nemerlaer is deels opgenomen in het Natura2000-gebied
Kampina & Oisterwijkse vennen. In het plangebied komen twee habitattypen voor die in
2008 zijn gekarteerd door de provincie Noord-Brabant en één type waarvan de huidige
soortensamenstelling onvoldoende was maar wel duidelijk herstelmogelijkheden biedt
(zie tabel 2.4). Dit betreft enkele zeer natte percelen nabij de restmeander van de
Achterste Stroom met veel Veldrus en Snavelzegge waar vroeger blauwgrasland
aanwezig was. Voor dit type geldt een uitbreidingsdoelstelling en in het ConceptBeheerplan Kampina & Oisterwijkse vennen (conceptversie februari 2009) is herstel van
dit type opgenomen voor de komende beheerplanperiode van 6 jaar. De te behouden en
ontwikkelen habitattypen wijken komen qua type en ligging overeen met de
natuurdoeltypen uit het natuurgebiedsplan (zie tabel 2.4).
Tabel 2.4: Overzicht Habitattypen, gekoppeld aan natuurdoeltypen, aanwezig of te ontwikkelen in de
Natte Natuurparel Nemerlaer
Habitattype

Natuurdoeltype

Locatie

Zwakgebufferde ven (H3130)

Ven (gebufferd-ongebufferd)

Beeldven

Vochtige heide (H4010)

Natte heide

In de Moddervelden-West en

Gagelstruweel

‘t Kievitsblek met Gagelmoeras

Vochtig schraalland

Afwezig, herstel van (voormalig)

(subtype Blauwgrasland)

blauwgrasland voorzien nabij

Blauwgrasland (H6410)

restmeander van de Achterste
Stroom (2-4 ha)
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Qua habitatrichtlijnsoorten komen in het begrensde Natura2000-gebied van de natte
natuurparel Nemerlaer de Kamsalamander en Drijvende waterweegbree voor in of nabij
de TOB-sloot (zie tabel 2.5). Ook buiten de begrenzing noordelijk van de spoorweg komt
de Kamsalamander voor nabij kasteel Nemerlaer en komt de Kleine modderkruiper voor
in de Essche stroom. In bijlage 2b is het voorkomen van de habitattypen en –soorten op
kaart opgenomen (Royal Haskoning, 2009). De Kamsalamander en Drijvende
waterweegbree zijn soorten die in dit gebied verbonden zijn aan zwakgebufferde
watersysteem. Het water mag niet te zuur zijn.
Tabel 2.5: Overzicht Habitatrichtlijnsoorten in de Natte Natuurparel Nemerlaer
Habitatsoort

Locatie

Drijvende waterweegbree

TOB-sloot

Kamsalamander

TOB-sloot en aangrende percelen ‘Zeven weitjes’; nabij Kasteel
Nemerlaer

Kleine modderkruiper

Essche stroom

De Kampina oostelijk van de natte natuurparel Nemerlaer is aangewezen als
vogelrichtlijngebied voor de soorten Dodaars, Taigarietgans en Roodborsttapuit.
Dodaars en Roodborsttapuit komen mogelijk ook in het plangebied voor.
Bij het opstellen en uitvoeren van de maatregelen moet rekening gehouden worden met
de te ontwikkelen habitattypen en het voorkomen van Drijvende waterweegbree,
Kamsalamander en Kleine modderkruiper.
Aquatische natuurwaarden
De Essche Stroom is zeker leefgebied van Bittervoorn, Kleine modderkruiper en
mogelijk leefgebied van Rivierdonderpad en Bermpje. Stuw Nemerlaer vormt
momenteel nog een barrière voor optrek van beekvissen (Royal Haskoning, 2007). In
het voorjaar 2009 wordt de Nemer aangetakt op de Essche stroom met vistrappen zodat
de vissen weer vrij in het beekdal kunnen zwemmen. De herprofilering van de Essche
Stroom zelf met ondiepe en diepe delen en oeverdelen biedt een gevarieerde
habitatdiversiteit en verbetering van stroomsnelheden. De waterkwaliteit blijft qua
voedselrijkdom matig door landbouwkundig gebruik in bovenstrooms gebied.
Op landgoed Nemerlaer komt de Grote modderkruiper in de kasteelgrachten voor.
De visstand in de Rosep heeft een duidelijk stroomminnend karakter. Voorkomende
soorten zijn Paling, Riviergrondel en Bermpje (Bureau Waardenburg, 2005). Vismigratie
wordt belemmerd door een tweetal stuwen, met name door de stuw bij de uitlaat in de
Essche Stroom.
Vogels
De broedvogelpopulatie in Nemerlaer is rijk geschakeerd (Brabants Landschap, 1987).
Er broeden in het gebied bijna 60 verschillende vogelsoorten. Deze grote diversiteit
heeft te maken met de gevarieerde begroeiingstypen in het gebied.
In Nemerlaer-Noord komen voornamelijk vogelsoorten voor die een voorkeur hebben
voor goed ontwikkelde loofbossen, zoals Boomklever, Zwarte Specht, Kauw, Roodborst
en Tuinfluiter. Daarnaast worden aan moeras gerelateerde soorten aangetroffen zoals
de gele kwikstaart.
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In Nemerlaer-Zuid broeden naast vogelsoorten van goed ontwikkelde bossen ook
vogelsoorten van een meer open landschap (heide) waaronder mogelijk de
vogelrichtlijnsoort Roodborsttapuit.
Amfibieën en Reptielen
Met name in de voedselarme delen van Nemerlaer-Zuid komen verschillende soorten
amfibieën voor waaronder de Bruine kikker, Groene kikker, Gewone pad,
Kamsalamander en Heikikker. Daarnaast is de Levendbarende hagedis waargenomen
in het gebied (ook tijdens het veldbezoek). Vroeger kwam in de Moddervelden de
Boomkikker voor, maar deze is sinds 1976 verdwenen uit het gebied (Brabants
Landschap, 1987).

2.9

Beheer en onderhoud
Vrijwel alle graslandpercelen in Nemerlaer-Noord hebben een beheer van beweiding en
af en toe een gift van stalmest om verzuring tegen te gaan (Brabants Landschap, 2001).
Het beheer van de graslanden in Nemerlaerbroek bestaat uit jaarlijks maaien in juni. In
extreem natte jaren blijft het maaibeheer achterwege. Voor de Geitskooi is Brabants
Landschap van plan om aanvullend te plaggen (20 cm verwijderen; aanpak vervilting)
door middel van proefvlakken. Risico bestaat op extra vernatting en groei van pitrus.
Onlangs is een greppelsysteem aangebracht in een deelgebied om voldoende
drooglegging te creëren (afvloei van regenwater) om te kunnen maaien.
De natte heide en gagelterreinen worden geplagd en zaailingen verwijderd.
Rondom het Beeldven wordt af en toe bos gekapt om het ven open te houden. Uit de
Kasteelgracht is onlangs slib en organisch materiaal verwijderd; op korte termijn wordt
de Karpervijver geschoond en vrijgezet van bomen. In de bosgebieden wordt geen
beheer uitgevoerd.
Het waterschap voert het beheer en onderhoud uit aan de leggerwaterlopen.
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3

ACTUELE SITUATIE EN KNELPUNTEN

3.1

Aanpak
Om het actuele grond- en oppervlaktewaterregime in beeld te brengen en om in de
toekomst de effecten van waterhuishoudkundige maatregelen te bepalen, is voor
Nemerlaer en de directe omgeving een detail-grondwatermodel opgezet en geijkt. De
opzet en ijking van het grondwatermodel is beschreven in bijlage 5.
In paragraaf 3.2 wordt het actuele grond- en oppervlaktewaterregime beschreven.
Vervolgens wordt in paragraaf 3.3 ingegaan op de verschillen tussen het actuele en
optimale grond- en oppervlaktewaterregime. In paragraaf 3.4 volgt een beschrijving van
de actuele toestand en knelpunten voor de vennen binnen de natte natuurparel
Nemerlaer.

3.2

Actuele grond- en oppervlaktewaterregime
Het berekende actuele grondwaterregime wordt gepresenteerd in bijlage 3 in de vorm
van de berekende kwel (kaart a), de berekende GHG (kaart b, gemiddeld hoogste
grondwaterstand), GVG (kaart b, gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand) en de GLG
(kaart d, gemiddeld laagste grondwaterstand). De resultaten van de berekeningen
geven een beeld van de situatie in de periode 1989-2000.
Voor wat betreft het actuele grondwaterregime is het gebied in vijf deelgebieden op te
splitsen:
Nemerlaer-Noord:
• Noordwestelijk deel van Landgoed Nemerlaer: De grondwaterstanden variëren hier
per plaats nogal. Dit is mede afhankelijk van de maaiveldhoogte. Op de akker in de
Musdonk ligt het grondwaterniveau een stuk lager. Op de lage delen ligt de GHG tot
50 cm beneden maaiveld, op de akker is dit tussen 100 en 160 cm beneden
maaiveld. De GLG ligt tussen 70 cm en 100 cm onder maaiveld, tot maximaal meer
dan 200 cm. De GVG varieert tussen 10 tot 50 cm, 60 tot 90 cm en 140 tot 180 cm.
De kwel treedt in dit gebied alleen uit langs de sloten met een intensiteit tot 1 mm
per dag.
• Noordoostelijk deel van Landgoed Nemerlaer: De GHG ligt hier tussen 0 en 50 cm
onder maaiveld. De GLG varieert tussen 70 en 140 cm; en de GVG varieert tussen
0 en 70 cm. Langs de sloten treedt kwel uit met een intensiteit tot 2 mm per dag.
Nemerlaer-Zuid:
• Moddervelden: Hier worden vrij hoge grondwaterstanden aangetroffen. De GHG
staat hier tot 40 cm beneden maaiveld. De GLG staat tussen 120 en 160 cm
beneden maaiveld. De GVG ligt tussen 40 cm en 100 cm beneden maaiveld. In het
deel dat tegen de Rosep aan ligt is het maaiveld hoger, en worden daarom lagere
grondwaterstanden aangetroffen. De kwelintensiteit varieert maximaal tussen 0,5 en
1 mm per dag. De kwel treedt het meest op langs de waterlopen.
• Nemerlaerbroek en Het Broek: Dit is een vrij nat gebied. De GHG ligt hier aan
maaiveld, tot een diepte van 40 cm. De GVG ligt tussen 20 en 80 cm beneden
maaiveld. De GLG zakt uit tot 100 cm beneden maaiveld. Ook hier treedt de kwel uit
langs de waterlopen met een intensiteit tot 5 mm per dag.

GGOR maatregelen NNP Nemerlaer
Eindrapport

9T9920/R00002/903944/AH/DenB
- 22 -

6 mei 2009

•

Omgeving van het Beeldven: Dit gebied bestaat uit een afwisseling van bossen,
graslanden en natte heide. De GHG ligt hier vrij hoog, maaiveld tot 40 cm. De GLG
zakt hier uit tot meer dan 1 m beneden maaiveld. De GVG ligt tussen 40 en 80 cm
beneden maaiveld. De kwel treedt op langs het Beeldven en de waterlopen in de
omgeving met een intensiteit van 0,2 tot 5 mm per dag.

Bevindingen klimatologische periode 1998-2005
De periode 1998-2005 was klimatologisch gezien natter dan de periode 1989-2000.
Over deze periode is een aanvullende berekening gedaan van de GHG, GLG en GVG.
Alle drie grondwatergemiddelden zijn in de recentere jaren hoger dan over de periode
1989-2000.
De GHG komt in de periode 1998-2005 vaker op maaiveld. De gemiddelde stijging in
het gebied is 15 à 20 cm. De stijging is het sterkst in de omgeving van het Beeldven, en
het gebied tussen Beeldven en TOB-sloot. Hier is de stijging 20 à 30 cm. Ten zuiden
van het Beeldven is de stijging van de GHG 20 à 25 cm. In Moddervelden-Oost en het
meest noordelijke deel van Nemerlaer-Noord is de stijging 10 à 15 cm. De laagste
stijging wordt aangetroffen in het zuidelijke deel van Nemerlaer-Noord, Nemerlaerbroek
en Het Broek. De stijging van GHG is hier 0 tot 10 cm.
De GLG stijgt gemiddeld over het gebied ongeveer 15 cm. De stijging is het grootst in
Het Broek en de lage delen van Moddervelden. Het verschil is hier maximaal 20 cm. De
verschillen zijn het kleinst in Nemerlaerbroek, langs de Nemer, en de Essche Stroom
benedenstrooms van de kruising met de spoorlijn, maximaal 10 cm.
De gemiddelde stijging van de GVG bedraagt 15 cm. In de omgeving van het Beeldven
en ten zuiden hiervan is de stijging het sterkst, 20 à 30 cm. In de overige delen is de
stijging vergelijkbaar, 0 tot 15 cm.

3.3

Doelrealisatie
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 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). 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 3.1.
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 3.1: Voorbeeld-relatie tussen GVG en doelrealisatie natuur
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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).
3.3.1

Resultaten natuur
In bijlage 4a is de berekende totale doelrealisatie voor natte natuur voor de huidige
situatie weergegeven. Dit is een resultante van apart berekende
doelrealisatiepercentages voor GVG, GLG en kwel .Voor het overgrote deel van de
natte natuurparel is de berekende doelrealisatie laag (minder dan 10%). De plaatsen
waar de doelrealisatie wel wordt gehaald liggen langs de waterlopen en in het
bosgebied aan de zuidkant van de Natte Natuurparel (natuurdoeltype: BerkenEikenbos).
In kaart 4b. is het doelgat van de GVG voor natuur weergegeven. Dit is het verschil
tussen de OGOR en de berekende AGOR. De GVG ligt in de huidige situatie in de helft
van de natte natuurparel dieper dan de optimale waarde.
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Nemerlaer-Noord:
• Noordwestelijk deel van landgoed Nemerlaer: Op veel plekken is de GVG hier te
laag voor het beoogde natuurdoeltype (overwegend bloemrijk grasland, vochtig). De
afwijkingen variëren van 30 tot 100 cm. Op de akker ligt de GVG zelfs meer dan 100
cm te laag. Het gedeelte dat hier als natuurdoeltype bos heeft geeft geen doelgat.
• Noordoostelijk deel van landgoed Nemerlaer: Op plekken in dit deelgebied voldoet
de GVG. Op andere plekken is de GVG 30 tot 100 cm te laag. De GVG voldoet ook
hier in de bostypen, terwijl de graslandtypen het hier slecht doen.
Nemerlaer-Zuid:
• Moddervelden: Hier is de GVG overal te laag. Dichtbij het Beeldven is dit nog 10 à
20 cm, dichterbij de Rosep is het 40 tot 100 cm te laag.
• Nemelaerbroek en ‘t Broek. Hier ligt de GVG 20 tot 80 cm te laag, afgewisseld met
plekken waarde GVG voldoet.
• Omgeving van het Beeldven: De GVG is hier 40 tot 80 cm te laag.
De GLG is over het algemeen te laag. Afwijkingen van 80 cm zijn normaal. Het niet
behalen van de doelrealisatie ligt zowel aan de GLG als aan de GVG. Op basis van
veldonderzoek blijkt in het veld dat de GVG van bijvoorbeeld de Moddervelden niet echt
te laag te zijn. Dit kan mogelijk verklaard worden doordat het modelresultaten
(weliswaar geijkte) betreft of doordat reliëfvariatie parten speelt
3.3.2

Resultaten landbouw
De berekende doelrealisatie voor landbouw is weergegeven in bijlage 4 kaart c.
Binnen de Natte Natuurparel varieert de doelrealisatie landbouw aanzienlijk. De grootste
delen kennen een doelrealisatie voldoende (>70%) tot optimaal (>90%). Een
onvoldoende doelrealisatie (<70%) komt vooral voor aan de oostzijde van de natte
natuurparel (rond de Rosep, Essche Stroom en de Schaapskooi) en aan de zuidzijde
van de Musdonk. De oorzaak van de lage doelrealisaties is een te hoge GHG. Buiten
Nemerlaer is de doelrealisatie voldoende tot optimaal.

3.4

Waterkwaliteit Beeldven
De waterkwaliteit van het Beeldven, wat van nature een zwakgebufferd ven is door
voeding van regenwater en mineraalhoudend (kwel)water, is veranderd in een zeer
zwak gebufferd ventype met pH tussen de 5 en 5,5 en alkaliniteitwaarde van 0,13 meq/l.
Wanneer de pH-waarde onder de 5 daalt met een alkaliniteit lager dan 0,1 meq/l dan
spreekt men van een zuur en dystroof ventype. De herstelmaatregelen heeft jarenlang
voor een stabiele pH-waarde tussen de 6 en 7 gezorgd (periode van 1994-2006).
Onderdeel van herstel was een inlaatvoorziening om zwakgebufferd water vanuit de
restmeander van de Achterste Stroom naar het ven aan te voeren. Het water in de
aanvoersloot blijkt nu te bestaan uit zuur en ongebufferd water met pH-waarde van 4,7
en alkaliniteit van 0,08 meq/l.
Oorzaak van de lagere pH-waarde van het venwater is niet het ijzergehalte (deze is zeer
laag) maar de verminderde/gestopte aanvoer van gebufferd water vanuit de
restmeander van de Achterste stroom door dichtgroeien van de aanvoersloot en
toename van aanvoer water vanuit de Moddervelden-West met humuszuren en mogelijk
de hogere ammoniumconcentraties in het water.
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Humuszuren zijn afbraakproducten van lignine en ontstaan vooral in venige bodems.
Humuszuren geven het water een geel-bruine kleur en vertroebelen het water. Kijken
we naar het totale gehalte aan organisch stof in het water dan blijkt in de Aanvoersloot
en het Beeldven het gehalte veel hoger te zijn dan in de meanderrest en de TOB-sloot.
De doorkijk is onvoldoende, tussen 0,5 -0,7 m of lager. Het Beeldven is vrij diep (2
meter); het doorzicht is onvoldoende voor een goede ontwikkeling van ondergedoken
waterplanten en kranswieren. Plaatselijk staan bomen dicht aan de oever. Bladval en
aanvoer van organisch materiaal via de aanvoersloot heeft mogelijk weer een sliblaag
aangelegd op de bodem.
Op basis van de metingen lijkt dat het stikstofgehalte in het water van het Beeldven in
2009 sterk verhoogd is ten opzichte van 2006. Voor nitraat een factor 4 en voor
ammonium een factor 8. Ook in de Aanvoersloot zijn hogere waarden gemeten. Hoge
ammoniumconcentraties kunnen verzurend werken via nitrificatie en daarnaast heeft de
stof een direct toxisch effect op hogere planten. Dit laatst is mogelijk, naast de
troebelheid van het water, een verklaring voor het achterwege blijven van macrofyten.
Hierbij moet opgemerkt worden dat de meting in 2006 in juli tijdens een zeer droge
periode is uitgevoerd en is daarmee niet representatief. De meting in 2009 is in februari
uitgevoerd, buiten groeiseizoen wat mogelijk een periodiek verhoogde waarde geeft die
ook niet representatief is. Wel kunnen de bemonsterde wateren onderling vergeleken
worden. De restmeander heeft duidelijk een veel lagere stikstofgehalte.
De huidige waterkwaliteit van het Beeldven lijkt sterk onder invloed te staan van het
water wat via de aanvoersloot wordt aangevoerd. De aanvoersloot wordt gevoed vanuit
de Moddervelden-West maar ontvangt mogelijk ook verrijkt water vanuit het westelijk
gelegen stedelijk en landbouwgebied (maïsakkers en boomkwekerij) via het
oppervlaktewatersysteem. In ieder geval stroomt dit water naar het Nemerlaerbroek. Het
meetpunt van de restmeander van de Achterste stroom geeft geen representatief beeld
van de overige watergangen die door het Nemerlaerbroek lopen. Het meetpunt ligt
namelijk in het deel waar vrij veel kwel aanwezig is met minder aanvoer van
oppervlaktewater uit stedelijk en landbouwgebied. De oppervlakte aan landbouwgebied
is overigens beperkt.
De waterscheiding van het Beeldven ligt op een afstand van circa 300 m ten oosten van
het ven. Dit is ongeveer het midden tussen Beeldven en Rosep. Een gedeelte van de
grondwateraanvoer van het ven zal komen uit het ondiepe grondwater van de
Moddervelden. Dit is water dat hier infiltreert en in het Beeldven opkwelt. In figuur 3.2 is
een kaart opgenomen met de berekende grondwaterstanden in de AGOR. Op basis van
deze berekening is de ligging van de waterscheiding tussen Beeldven en Rosep
geschetst.
In figuur 3.3 is een kaart opgenomen met de berekende stijghoogte ten opzichte van
NAP. Uit deze figuur kan worden afgeleid dat de stromingsrichting in dit pakket in
noordoostelijke richting is. Kwel die in het Beeldven terechtkomt, infiltreert in de
Kampina.
Een eenduidig antwoord op de oorzaak van verzuring en achteruitgang van typische
soorten van zwakgebufferde ven is momenteel niet te geven.
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Figuur 3.2: De berekende grondwaterstanden ten opzichte van NAP met de waterscheiding tussen
Rosep en Beeldven. M = meetpunt waterkwaliteit Restmeander; cirkel is indicatief de locatie voor
vochtig schraalland/blauwgrasland

M

Figuur 3.3: De berekende stijghoogte in Nemerlaer ten opzichte van NAP
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3.5

Knelpunten
Zowel Nemerlaer-Noord als Nemerlaer-Zuid hebben duidelijk potenties om de gewenste
natuurdoelen, ook in het kader van Natura2000, te realiseren. Mede door beekherstel
van de Nemer en herprofilering van de Essche Stroom, dat in 2009 uitgevoerd is, komen
een aantal doelen dichterbij. Toch zijn er ten aanzien van de optimale
grondwaterstanden en waterkwaliteit enkele knelpunten die een optimale ontwikkeling in
de weg staan.
Nemerlaer-Noord
• In gebied noordelijk van kasteel Nemerlaer is het vochtige type van bloemrijk
grasland voorzien. Hier is de grondwaterstand in het voorjaar 20-80 cm lager dan de
optimale waterstanden. Voor een optimale waterhuishouding zou de
grondwaterstanden ongeveer 20-30 cm omhoog moeten. De aanwezige
ontwateringsloten vangen kwelwater af en zorgen voor lokale verdroging. De grote
verschillen met de optimale waterstand van meer dan 30 cm is te verklaren door de
hogere ligging van het maaiveld. Het vochtige type is ook op de hogere delen
mogelijk toch te realiseren doordat hier beekeerdgronden aanwezig zijn met een
groter vochthoudend vermogen. Aandachtspunt is de drooglegging van de wegen
en oude laanbomen.
• Lokaal ligt een karpervijver waarbij een Elzenbroekbos is voorzien; hier is een
doelgat van 100 cm. Echter, dit vormt geen knelpunt: de vijver is watervoerend en
het Brabants landschap gaat de sliblaag verwijderen en het bos terugzetten.
• De hoger gelegen enkeerdgrond met akker “de Musdonk” heeft als natuurdoeltype
vochtig schraalland/bloemrijk grasland. Dit natuurdoeltype is niet realiseerbaar door
de hoge ligging (doelgat > 100cm); het Brabants Landschap beheert dit als
cultuurhistorisch graanakker. De huidige grondwaterstanden vormen geen knelpunt
voor het huidig en toekomstig gebruik als akker.
• Voor realisatie van het natuurdoeltype vochtig schraalland/bloemrijk grasland in het
oostelijk deel van het Laagveld zou de grondwaterstand circa 60 cm omhoog
moeten. Dit terrein is hier hoger gelegen en er is geen ontwateringssysteem
aanwezig. Het natuurdoeltype sluit niet aan op de daadwerkelijke situatie en zal
mogelijk aangepast moeten worden naar een droger type.
• Het natuurdoeltype rietmoeras is langs de beek de Nemer en Essche stroom
voorzien. Langs de Nemer zal de waterstand door beekherstel op korte termijn
verbeteren waardoor de optimale grondwaterstanden voor dit type gerealiseerd
wordt. Het rietmoerastype is bij de Essche Stroom buiten het beekprofiel van de
Essche stroom voorzien. Dit type is hier alleen te realiseren indien dit gebied
betrokken wordt bij het beekdal.
• Voor realisatie van het natuurdoeltype vochtig schraalland/bloemrijk grasland en
rietmoeras in het beekdal van de Rosep bij de Essche stroom zou de
grondwaterstand met 20-30 cm omhoog moeten. Realisatie van dit natuurdoeltype
en rietmoeras is nog niet mogelijk door landbouwkundig gebruik en lagere
waterpeilen op de Essche Stroom.

GGOR maatregelen NNP Nemerlaer
Eindrapport

9T9920/R00002/903944/AH/DenB
- 28 -

6 mei 2009

Nemerlaer-Zuid
• In “Het Broek” met Vogelkers-Essenbos/Elzenbroekbos moet voor een ideale
grondwaterstand het peil met 20 cm omhoog.
• Voor de landbouwpercelen tussen spoorlijn en Essche stroom is vochtig
schraalland/bloemrijk grasland voorzien. Voor een optimale GVG moet hier het peil
met 20 cm omhoog. De landbouwsloten worden gevoed door kwelwater; ook via een
inlaat kan water van de Essche Stroom worden ingelaten. Afvoer vindt via de Nemer
ten westen van het RWZI en via de brede spoorbermsloot die weer afwatert in de
Essche stroom. De bermsloot Tilburg-Boxtel heeft in dit gebied mogelijk een sterk
drainerende werking door de diepe insnijding. De vraag is of hier voldoende kwel
aan het maaiveld komt om vochtig schraalland te realiseren. Daarnaast speelt het
fosfaatgehalte in de bodem een knelpunt voor ontwikkeling van het doeltype. De
herprofilering van de Essche stroom met een geringe waterpeilverlaging veroorzaakt
zeer lokaal een geringe verdroging.
• Nemerlaerbroek heeft zowel kenmerken van een zwak gebufferd schraalgrasland
als lokaal van een Klein-zeggenmoeras. De greppels die overtollig regenwater
moeten afvoeren hebben geen contact met de restmeander van de Achterste
Stroom. Volgens de berekening van de GVG zal het peil met 20 cm omhoog moeten
voor een optimale grondwaterstand. Het probleem zit waarschijnlijk eerder in de
kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. In het slotensysteem is met name in
het westelijk deel kwel aanwezig. De vraag is of hier überhaupt voldoende gebufferd
water aangevoerd kan worden via kwel voor ontwikkeling van blauwgrasland. De
diepere kwelstromen worden grotendeels door de Essche stroom weggevangen en
basenaanrijking via overstroming kan niet meer optreden.
• Waterkwaliteit van de restmeander Achterste Stroom is historisch verontreinigd met
zink.
• De Moddervelden-west en ‘t Kievitsblek met vochtige heide en gagelstruweel moet
voor een optimale grondwaterstand het peil met 20 tot 40 cm omhoog. Tenminste
delen van het terrein lijken in het veld echter voldoende nat te zijn in het voorjaar. In
het terrein lopen meerdere ontwateringssloten waar de verdroging het sterkst is.
Deze sloten ontvangen geen tot zeer beperkt kwel.
• Het Beeldven is nu een zeer zwakgebufferde ven. Het ammonium en nitraatgehalte
zijn relatief hoog en het water is troebel. De groeiomstandigheden voor
ondergedoken waterplanten en kranswieren zijn niet optimaal (troebel water,
waterdiepte 2 m). De gehalten aan ijzer, fosfaat en zink zijn laag; ruim onder de
gestelde milieunormen. Er staan plaatselijk bomen lang het ven waardoor extra
organisch afval in het ven terecht komt (opbouw ongewenste sliblaag).
• De waterhuishouding in de Moddervelden oostelijk van het Beeldven is voor een
groot deel (natuurdoeltype Gagelstruweel) redelijk goed. De ontwateringssloten
zorgen echter wel voor een 20 cm diepere grondwaterstand dan gewenst. De
percelen tussen de Moddervelden en het dal van de Rosep met natuurdoeltype
vochtig bloemrijk grasland worden ontwaterd door meerdere sloten die hun water
afvoeren naar de Rosep. Enkele van deze percelen zijn nog in particulier eigendom
(landbouwkundig gebruik).
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•

•
•
•

Voor realisatie van de natuurdoelen vochtig schraalland, bloemrijk grasland en
vochtig berken-eikenbos ten zuiden van de boerderij ’t Kievitsblek moet het
grondwater met 60 – 100 cm stijgen voor een optimale voorjaarspeil. Direct oostelijk
van dit gebied liggen meerdere landbouwsloten bijeen die kwelwater ontvangen en
afvoeren.
Een verklaring voor de grote afwijking ten opzichte van optimale waterstand is de
verhoogde ligging van het terrein gecombineerd met ontwatering in het
naastgelegen terrein. De huidige vochtige natuurdoeltypen voor de hoger gelegen
terreinen is niet haalbaar en zullen aangepast moeten worden naar een drogere
type.
Lokaal is rietmoeras voorzien oostelijk van de Schaapskooi. Hiervoor moet de
waterstand met 60-80 cm omhoog.
De zeven weitjes waar vochtig schraal grasland is voorzien, heeft voor het oostelijk
deel de waterhuishouding op peil. Het westelijk deel moet voor een optimale
grondwaterstand het peil met 20 cm omhoog.
De TOB-sloot heeft lokaal een verdrogende werking. De kwaliteit is zwak gebufferd
water; door landbouwkundig gebruik is het voedselrijk.
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4

POTENTIËLE GGOR-MAATREGELEN

4.1

Vertrekpunt
De Essche stroom zorgt al sinds de zestiger jaren onomkeerbaar voor het wegvangen
van diepere kwelstromen. De huidige kwel in de kleinere waterlopen betreft zacht water
(relatief jong grondwater, zeer zwak gebufferd). Voor het gebied Nemerlaer-Zuid geldt
dat hier van oudsher een gradiënt aanwezig is van hoger gelegen zurige moerige
gronden met natte heide naar het beekdal met op de flank blauwgrasland. Aanrijking
met basen vond vroeger waarschijnlijk vooral plaats door overstroming met basenrijk
beekwater. Door de Essche Stroom is inundatie van het Nemerlaer-Broek met restanten
van blauwgrasland niet meer mogelijk en bovendien niet meer wenselijk gezien de hoge
concentraties aan nutriënten. Het terrein ontwikkelt zich richting zuurder milieu zoals
bijvoorbeeld bij de Geitskooi. In het grasland komen plekken voor met Kleine
zeggenvegetaties met bijvoorbeeld Veenpluis. Dit past in de gradiënt aansluitend op de
zurige moerige gronden. Van de Kievitsblek naar Achterste stroom zou een mooie
gradiënt kunnen ontwikkelen.
Dit houdt in dat realisatie van natuurdoeltypen die afhankelijk zijn van basenrijk
kwelwater niet overal meer haalbaar zijn. Het risico van vorming van neerslaglenzen ligt
hier al gauw op de loer. Daarmee is deze locatie minder geschikt als uitbreidingslocatie
van het habitattype Blauwgrasland in het kader van Natura2000 - Kampina &
Oisterwijkse vennen.
De aanwezige zwakgebufferde kwel kan verder gestimuleerd worden; stimulatie van
kwel en afvoer van grondwater over maaiveld is altijd gunstig ten opzichte van
regenwater. Huidige beschikbare waterkwaliteitsgegevens geven verschillen tussen
verschillende watergangen. Een dichter net van peilbuizen (met frequentere monitoring)
is nodig om voor het hele gebied een goede uitspraak te kunnen doen over effecten van
maatregelen met name op de kwaliteit van het water.

4.2

Autonome ontwikkelingen
1. Plan Nemer fase 2: beekherstel Nemer en herinrichting van de Essche stroom
benedenstrooms van uitmonding van de Nemer:
• aanleg/herstel van een nieuwe meander bij de Essche stroom;
• aanleg/herstel van meanders bij de Rosep.
2. Aanpak Essche stroom benedenstrooms met waterpeilverhoging (ca 20-40 cm):
• stuw in de Rosep wordt door peilverhoging voor vissen passeerbaar;
• grondwaterstandsverhoging van aangrenzende gronden op het peilvak tot stuw
Nemerlaer en uitmonding van de Nemer.
3. Herinrichting Voorste stroom (in uitvoering) en Achterste stroom:
• invloed op realisatie natuurdoeltypen in tussenliggend gebied (Het Broek).
4. Verwerving van landbouwgronden in de EHS (voor 2018):
• Nemerlaer-Noord: aankoop nodig langs de Nemer en de Rosep bij de
uitmondingen;
• Nemerlaer-Zuid: enkele percelen bij TOB-sloot en oostelijk van de
Moddervelden; het Broek en gebied tussen Essche stroom en spoorlijn;
• wegnemen van landbouwgronden betekent waterkwaliteitsverbetering
(stopzetten bemesting).
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4.3

Potentiële maatregelen
De potentiële maatregelen betreffen in hoofdlijnen:
• Nader onderzoek: waterkwaliteitsonderzoek (meerdere meetpunten/frequentere
metingen) voor kwelpotentie, inzicht herkomst water, invloed voedingsstoffen;
fosfaatonderzoek agrarisch gebieden; bepaling dikte van sliblaag Beeldven
• Het (deels) dempen van ontwateringssloten waardoor de grondwaterstand met 1520 cm kan stijgen:
- mogelijk volledig bij zure natuursystemen;
- deels bij kwelafhankelijke en/of zwakgebufferd natuurdoeltypen voor garantie
afvoer van bovenste zure regenwaterlens. Bij voldoende kweldruk kunnen
sloten/drainagesysteem mogelijk volledig dicht.
• Mogelijk op termijn aanpassen van vochtige naar drogere natuurdoeltypen die op
hoger gelegen terreinen zijn geprojecteerd (zie figuur 4.1);
• Beeldven: specifiek maatregelen:
- afkoppelen van de aanvoersloot vanuit de Moddervelden (moerig terrein) stopzetten aanvoer troebel water/humuszuren, te zuur en voedselrijk water;
- aanpak vertroebeling/doorkijk:
1. Eerst: Sliblaag mogelijk verwijderen (vermindering nalevering nutriënten) na
meting dikte sliblaag.
2. Inventariseren huidige waterplantenvegetatie op smalle oeverrand.
3. Daarna: Deels verondiepen van het beeld (ca 1 meter diep) en effect
monitoren.
4. Eventueel uiteindelijk taluds aanpassen indien wenselijk (let op
cultuurhistorische waarde als visvijver - no regret).
- oevers vrijstellen van bosbeplanting (ndt Elzenbroekbos): voorkomen bladinval
en toename toevoer zwakgebufferd afspoelwater (‘run-off”), ook vanuit hoger
gelegen Moddervelden.
• Stuwing van water in de TOB-sloot en bij de Achterste stroom: vernatting en
doorstroming van het rabattenbos en maaibeheer mogelijk maken van terreinen in
Nemerlaerbroek.
In tabel 4.1 zijn de potentiële maatregelen specifieker benoemd voor Nemerlaer. In
bijlage 6 zijn deze maatregelen op kaart weergegeven. De nummers op deze kaart
verwijzen naar de maatregelen uit tabel 4.1.

GGOR maatregelen NNP Nemerlaer
Eindrapport

9T9920/R00002/903944/AH/DenB
- 32 -

6 mei 2009

Figuur 4.1: Mogelijk op termijn aanpassen van natuurdoeltypen

Tabel 4.1: Potentiële GGOR-maatregelen natte natuurparel Nemerlaer
Locatie

Natuurdoelen

Knelpunt

Maatregel (nummers komen terug op kaart
bijlage 6)

Nemerlaer-

Vochtige

Te lage grondwaterstanden

Noord

schraalland/

20-80 cm

1

Dempen van ontwateringssloten,
vermindering afvoer van kwelwater.

bloemrijk grasland

Natuurdoeltypen liften mee met
herinrichting/waterpeilverhoging Essche
Stroom/Rosep.
Vochtige natuurdoeltype op

2

Aanpassen natuurdoeltype naar droger

hoger gelegen gronden of

type: bloemrijk grasland (droog) o.a.

ander gebruik

Laag veld; cultuurhistorisch akker
(Musdonk).

Rietmoeras

3

Te lage waterstanden, ligt buiten huidig
beekprofiel. Lift mee met herinrichting/
waterpeil verhoging Essche
Stroom/Rosep.

Open water/Elzenbroekbos
(Karpervijver)
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Locatie

Natuurdoelen

Knelpunt

Maatregel (nummers komen terug op kaart

Nemerlaer-

Zwakgebufferd ven

Waterkwaliteit in Beeldven

5

bijlage 6)
Zuid

Afkoppelen van aanvoersloot en

relatief voedselrijk

monitoring. Ven wordt voldoende gevoed

(nitraat/ammonium), troebel,

door kwelwater voor zeer zwak gebufferd

mede door aanvoer slecht

ventype. Overige maatregelen:

water uit Moddervelden-West

•

en mogelijk

Vrij zetten van bos en struweel in
invanggebied

•

landbouw/stedelijk gebied

Aanpak vertroebeling en doorkijk
door:
a)

Sliblaag meten en mogelijk
verwijderen.

b)

Inventariseren huidige
waterplantenvegetatie op
smalle oeverrand.

c)

Deels verondiepen van het
beeldven (ca 1 m.) en effect
monitoren.

d)

Eventueel uiteindelijk taluds
aanpassen indien wenselijk
(conflict chw).

•
Vochtige heide

Verdroging van 20-40 cm in

6

de Moddervelden –West

Onderzoek waterkwaliteit.

Dempen van ontwateringssloten, wel
behoud oppervlakkige afstroming.

door drainage
Gagelstruweel

Verdroging van 20-40 cm in ’t

7

Kievitsblek en

Dempen van ontwateringssloten, wel
behoud oppervlakkige afstroming.

Moddervelden-oost door
ontwateringssloten
•

8•

Vochtig schraalland

Nemerlaerbroek wel kwel

(o.a. blauwgrasland)

aanwezig maar te lage

feite Moddervelden doorzetten naar

grondwaterstanden (GVG)

Geitskooi. Ontwikkeling naar

van 20 cm, verzuring door

blauwgrasland is door afwezigheid

vasthouden regenwater,

basenrijk kwelwater niet mogelijk.

geen aanvoer van basenrijk

•

kwelwater door afvang

Keuze voor venige ontwikkeling; in

Opnieuw aantakken van ondiepe
greppels op bestaande waterlopen

Essche stroom.

(afvoer bovenste zure waterlens)
•

Versterken invloed kwelwater door
verondiepen afvoerwatergang/
restmeander Achterste stroom

•

Buffering van het grasland vanuit
oppervlaktewater meanderrestant
Achterste Stroom en sloten die kwel
bevatten.

•

Lokaal afplaggen en aanpak
vervilting bij de Geitskooi:
versterken invloed kwelwater,
afvoer van regenwater en
maaibeheer mogelijk maken; BL is
begonnen met proefvlak
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Locatie

Natuurdoelen

Knelpunt

Maatregel (nummers komen terug op kaart

Vochtige

Te lage grondwaterstanden

9

schraalland/

20-cm algemeen

bijlage 6)
Dempen van ontwateringssloten,
vermindering afvoer van kwelwater.

bloemrijk grasland

Dempen/verondiepen diepe bermsloot
Tilburg-Boxtel ten westen van de Essche
stroom.
Maatregel TOB-sloot: extra stuw met
vernatting van rabattenbos.
Extra stuwtje bij Achterste stroom: t.b.v.
maaibeheer.
Vochtige natuurdoeltype op

10

Op langer termijn mogelijk aanpassen

hoger gelegen gronden

natuurdoeltype naar een droger type

zuidelijk van boerderij

bijvoorbeeld bloemrijk grasland (droog).

‘t Kievitsblek
Percelen zijn nog in

11

Aankoop/realisatie i.h.k.v. EHS/Natte

landbouwkundig gebruik

natuurparel voor 2018.

(tussen Essche stroom en

Fosfaatonderzoek agrarisch gebied.

spoorlijn; Zeven weitjes) +

Vervolg mogelijk uitmijnen (en/of

rijk aan voedingsstoffen

afgraven).

Vochtig bloemrijk

Sterke ontwatering van het

grasland

(landbouw)gebied, 40-80 cm

tussen Moddervelden en dal van de

verhoging nodig voor

Rosep.

12

Landbouwsloten dempen op percelen

optimale grondwaterstand.
Percelen oostelijk van de

13

Aankoop/realisatie i.h.k.v. EHS/Natte

Moddervelden zijn voor een

natuurparel voor 2018.

deel nog in landbouwkundig

Fosfaatonderzoek landbouwpercelen.

gebruik + rijk aan

Vervolg mogelijk afgraven of uitmijnen.

voedingsstof

Brabants Landschap is op haar percelen
al bezig met uitmijnen (geeft hier
voorkeur aan boven afgraven). Afgraven
mogelijk interessant voor extra
vernatting.

Berken-eikenbos

Vochtige natuurdoeltype op

vochtig

hoger gelegen gronden

natuurdoeltype naar droger type: Berken-

zuidelijk van boerderij

eikenbos (droog).

14

Mogelijk op langer termijn aanpassen

‘t Kievitsblek
Rietmoeras

Waterstandsverhoging van

15

Herinrichting van het terrein met ondiep

60-80 cm nodig. Type komt

water zone, verbonden aan TOB-sloot

zeer lokaal voor nabij de

(enigszins voedselrijk water nodig).

Schaapskooi
Vogelkers-

Het Broek, grondwaterstand

Essenbos/Elzen-

moet met 20 cm omhoog

16

Lift mee met herinrichting Voorste en
herstel Achterste stroom.

broekbos
Algemeen

Invloed stedelijk gebied en
landbouwenclave ten westen

17

Aanvullend onderzoek waterkwaliteit en
onderzoek fosfaat landbouwgrond.

van Nemerlaer-Zuid
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Natura2000
Ten aanzien van de Natura2000-instandhoudingsdoelen blijkt dat uitbreiding van
blauwgrasland binnen de Natte natuurparel door afwezigheid van basenrijk kwelwater
minder goed mogelijk is. De maatregelen voor het Beeldven, zoals met name de
afkoppeling van de Aanvoersloot, zal de kwaliteit verbeteren. In hoeverre het ven
terugkeert van een zeer zwak gebufferde naar een zwakgebufferde ven is nog niet
duidelijk.
De vochtige heide lift met de maatregelen mee. De maatregelen hebben geen negatief
effect op de habitatsoorten die (mogelijk) in het gebied voorkomen.
Externe werking
Er is vermoedelijk wel een vermestende invloed van het Beeldven via het
oppervlaktewatersysteem vanuit de landbouwenclave en stedelijk gebied ten westen
van Nemerlaer-Zuid. Dit zal na afsluiting van de Aanvoersloot geen effect hebben op het
Beeldven. De enclave is relatief klein en zal vermoedelijk geen vermestend effect
hebben op het grondwater en kwelwater richting het Beeldven. Het kwelwater is
grotendeels afkomstig uit natuurgebieden.
De vochtige heide staat voor zover bekend niet direct onder invloed van voedselrijk
water vanuit westelijk gelegen landbouwgebied.
In hoeverre grondwateronttrekking in dit gebied verder een verdrogende invloed heeft
op het Natura2000-gebied is nog niet duidelijk. Van het Beeldven is niet bekend dat
deze te kampen heeft met lage waterstanden.
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Bijlage 2
Kaarten natuur
a) Natuurdoeltypen
b) Habitattypen en –soorten N2000
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Bijlage 4
Kaarten doelrealisatie
a) Natuur %
b) Natuur GVG (te nat - te droog)
c) Landbouw %
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Bijlage 5
Beschrijving opzet en ijking grondwatermodel
Nemerlaer
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Beschrijving opzet en ijking grondwatermodel Nemerlaer
In deze bijlage worden de stappen beschreven voor de modellering van de AGOR van
NNP Nemerlaer. Eerst wordt de bouw van het grid beschreven, vervolgens de opbouw
van de parameters. En als laatste het ijkingsresultaat.
Grid
Bij de bouw van het grid zijn de volgende bestanden gebruikt:
• modelrand;
• waterlopen;
• onttrekkingen;
• dichtheidspolygonen.
De modelrand is zo gekozen dat er minimaal 3 km is tussen de grens van de waterparel
Nemerlaer de rand van het model. Hierbij is rekening gehouden met de ligging van
grotere waterlopen. Aanpassingen in het plangebied zullen zo zeker geen invloed
hebben op de grondwaterstanden en stijghoogtes aan de modelranden.
Voor de waterlopen zijn drie bronnen gebruikt. De grote waterlopen uit de hydrologische
databank (dit zijn in het plangebied bijvoorbeeld de Essche Stroom, de Rosep en de
Nemer). De greppels uit de hydrologische databank. En een aantal door het waterschap
ingemeten sloten. Verder is een verbindingssloot tussen de Nemer en de Essche
stroom, die op dit moment wordt aangelegd toegevoegd als waterloop.
De ligging van de onttrekkingen uit het model van Waterschap de Dommel zijn
overgenomen. Hieraan zijn nog de exacte locaties van de putten van pompstation
Haaren en beregeningsputten toegevoegd.
De knooppuntafstand is 100 m aan de rand tot 10 m binnen NNP Nemerlaer. Het grid
bestaat uit 49539 knooppunten en 98662 elementen.
Bouw model
Als basis voor het model is het model voor de Kampina gebruikt, wat weer gebaseerd is
op het regionale model van waterschap de Dommel. Nemerlaer ligt tegen het Natura
2000 gebied van Kampina aan, dus veel parameters uit het Kampinamodel zijn
bruikbaar voor het model Nemerlaer.
Aan het Kampinamodel zijn een aantal dingen veranderd en toegevoegd:
• De onttrekkingen van het pompstation Haaren zijn geactualiseerd per pompput. Er is
een gemiddelde over de periode 1989- 2001 genomen.
• Verbindingssloot tussen Nemer en Essche stroom is uitgeschakeld. In het
uiteindelijke AGOR zal deze waterloop wel worden meegenomen. Ook zijn de
oppervlaktewaterstanden uit het ‘plan Nemer’ overgenomen. Dit geldt zowel voor de
expliciet meegenomen waterlopen als de stuwpeilen.
• Een deel van de waterlopen die door het waterschap zijn ingemeten zijn in het
model opgenomen als vlakparameter. Hiervoor is het topsysteem in het gebied
tussen het Beeldven en de spoorlijn aangepast. De ingemeten dieptes van de sloten
zijn gebruikt als drainagediepte. De afstand tussen de meetpunten zijn gebruikt om
drainageweerstanden te schatten. Uiteindelijk is deze laatste waarde met 4
vermenigvuldigd om een realistische waarde voor de drainageweerstand te krijgen.
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IJkingsresultaat
Na opbouw van het model en aanpassing van de parameters is de ijlking van het model
voldoende om de GGOR berekeningen uit te voeren. De grootste afwijkingen zijn nog te
vinden in de tweede modelaquifer (30 cm te laag berekend). De eerste en derde
modelaquifer geven echter een vrij kleine afwijking (maximaal 20 cm).
De metingen in de peilbuizen die het waterschap heeft doorgegeven geven gemiddeld
een hogere stand aan dan berekend. Een van de oorzaken is de periode waarin deze
gemeten zijn (2007-2008) dit zijn vrij natte perioden, hierdoor is de afwijking groter dan
van de andere peilbuizen die over een langere periode zijn bemeten.
Figuur B5.1: Calibratieresultaat tweede modelaquifer (De cirkel geeft een kritische peilbuis aan)
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Bijlage 6
Potentiële GGOR-maatregelen NNP Nemerlaer
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