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SAMENVATTING 

 

Inleiding 

De beleidsevaluatie van de verdrogingsbestrijding in Noord-Brabant is onderdeel van de 

evaluatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) van eind 2012. De beleidsevaluatie omvat 

de volgende twee onderdelen: 

 

1 Het opstellen van een beheerdersoordeel voor alle natte natuurparels in Noord-

Brabant (prestatiemonitoring). 

2 De evaluatie van de toestandsgegevens uit het Beleidsmeetnet Verdroging (BMV). 

 

Aanpak 

In totaal zijn binnen de provincie Noord-Brabant 190 natuurgebieden aangemerkt als 

verdroogd gebied. Een deel van deze gebieden is geheel of gedeeltelijk aangemerkt als 

Natte Natuurparel. In totaal zijn binnen de provincie Noord-Brabant 97 Natte 

Natuurparels vastgesteld. Deze natte natuurparels omvatten 124 van de in totaal 190 

verdroogde gebieden (geheel of gedeeltelijk).  

 

De prestatiemonitoring is uitgevoerd voor de volgende twee verzamelingen van 

gebieden: 

 

1 Alle 124 verdroogde gebieden die geheel of gedeeltelijk zijn aangemerkt als Natte 

Natuurparel (in totaal circa 52.000 ha). 

2 Alle 97 Natte Natuurparels (in totaal ca. 36.000 ha). 

 

In Brabant heeft de evaluatie eerder plaatsgevonden in 1999, 2003 en 2007. In deze 

opdracht is een herziening uitgevoerd voor de situatie 2012. De waterbeheerders 

hebben de stand van zaken m.b.t. de voortgang van de verdrogingsprojecten 

aangeleverd. De terreinbeheerders en waterbeheerders hebben een nieuwe 

beoordeling gemaakt van het gerealiseerde hydrologisch herstel (toestand) van de 

verdroogde gebieden. 

 

Voor de evaluatie van het BMV is uitgegaan van de methodiek die is ontwikkeld door 

TNO (Stuurman et al., 2002) en die eerder is toegepast door KWR (KWR, 2009). 

Globaal genomen bestaat de evaluatie uit de volgende drie stappen: 

 

a. Analyse verdrogingstoestand met hydrologische variabelen BMV. 

b. Analyse verdrogingstoestand met bodem- en waterkwaliteitsgegevens en 

vegetatiegegevens BMV. 

c. Bepaling totale verdrogingsscore per gebied uit het BMV. 

 

Het Beleidsmeetnet Verdroging omvat in totaal 28 gebieden. Hiervan zijn er 20 

geëvalueerd (19 natte natuurparels en 1 verdroogd gebied). Van 8 gebieden zijn de 

meetreeksen nog te kort om deze te kunnen evalueren. 

 

Verder heeft een syntheseslag plaatsgevonden, waarbij de resultaten van de 

prestatiemonitoring zijn vergeleken met de evaluatieresultaten van het BMV. In een 

syntheseworkshop zijn de resultaten van de (technische) evaluaties besproken en 

gecheckt met het beeld van de water- en terreinbeheerders. 
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Prestatiemonitoring 

Tabel 1 geeft voor het onderzochte areaal verdroogd gebied de verdeling van de 

projectfasering weer. Tabel 2 geeft het overzicht voor 2012 voor de 97 Natte 

Natuurparels. 

 

Het aantal projecten waar niets gedaan is (F0) wat in voorbereiding en onderzoek is 

(F1), is gedaald ten opzichte van 2007.Ten opzichte van 2007 is een toename te zien 

van het aantal projecten in uitvoering (F3), gedeeltelijk uitgevoerd (F4) en uitvoering 

afgerond/mogelijk vervolg (F5). 
 

Tabel 1: Overzicht projectfasering 1995-2012 (hectares) 

 
 

Tabel 2: Overzicht projectfasering Natte Natuurparels 2012 

 

 

Een substantieel deel van de projecten dat in 2007 in de voorbereidings- en 

onderzoeksfase zat, ligt momenteel stil als gevolg van de bezuinigingen op de aankoop 

van EHS-gronden. Het gaat om circa 14% van de onderzochte verdroogde gebieden 

(zie tabel 1) of 15% van de natte natuurparels (zie tabel 2). 

 

Beheerdersoordeel 

Hydrologisch herstel is door middel van een enquête en expert judgement beoordeeld 

op basis van vier categorieën: 

 100%: verdroging volledig opgelost; 

 >50%: meer dan 50% hersteld (areaal grotendeels hydrologisch hersteld); 

 <50%: minder dan 50% hersteld (areaal beperkt hydrologisch herstel); 

 0%: problematiek nog niet aangepakt. 

 

Figuur 1 geeft de mate van hydrologisch herstel weer voor de onderzochte verdroogde 

gebieden door de jaren heen. 
  

Fasering 1995 1997 1999 2003 2007 2012

Niets gedaan (F0) 18086 6639 2830 5963 11257 2755

Voorbereiding en onderzoek (F1) 9341 19609 18853 13679 30831 11969

In uitvoering (F3) 1696 2820 4600 7807 1073 9812

Gedeeltelijk uitgevoerd/project ligt nu stil (F4) 7353 12528 9622 7960 1431 9191

Uitvoering afgerond/ mogelijk vervolg (F5) 907 2966 8791 10397 7193 9280

Uitvoering afgerond/ verdroging opgeheven (F6) 0 58 58 112 112 471

voorbereiding/onderzoek gestart, project ligt stil (F7) 0 0 0 0 0 7518

Onduidelijk/onbekend 14648 7409 7275 6114 134 1036

Totaal 52031 52031 52031 52031 52031 52031

Fasering Aantal Aantal Oppervlakte Oppervlakte

Niets gedaan (F0) 11 11% 2133 6%

Voorbereiding en onderzoek (F1) 24 25% 9702 27%

In uitvoering (F3) 14 14% 7246 20%

Gedeeltelijk uitgevoerd/project ligt nu stil (F4) 12 12% 6883 19%

Uitvoering afgerond/ mogelijk vervolg (F5) 15 15% 3446 10%

Uitvoering afgerond/ verdroging opgeheven (F6) 2 2% 191 1%

voorbereiding/onderzoek gestart, project ligt stil (F7) 13 13% 5519 15%

Onduidelijk 6 6% 664 2%

TOTAAL 97 100% 35784 100%
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Figuur 1: Hydrologisch herstel verdroogde gebieden door de jaren heen 

 

Ten opzichte van 2007 is sprake van een substantiële toename van de arealen “volledig 

en grotendeels hydrologisch herstel” en “beperkt hydrologisch herstel”. Het areaal 

zonder hydrologisch herstel en het areaal waarvoor dit niet bekend is, is ten opzichte 

van 2007 aanzienlijk afgenomen. 

 

Tabel 3 laat zien dat volledig en grotendeels hydrologisch herstel (50 - 100%) is 

gerealiseerd over ca. 26% van het onderzochte verdroogde areaal en ca. 19% van het 

totale areaal Natte Natuurparel. Beperkt hydrologisch herstel (0 - 50%) is gerealiseerd 

over ca. 62% van het onderzochte verdroogde areaal en ca. 68% van het totale areaal 

Natte Natuurparel. Over ca. 9% van het onderzochte verdroogde areaal en ca. 10% van 

het totale areaal Natte Natuurparel is geen sprake van hydrologisch herstel. 

 

Tabel 3: Hydrologisch herstel 2012 binnen verdroogde gebieden en Natte Natuurparels 

 
 

Evaluatie BMV 

De eindscores voor de meetpunten in de BMV-gebieden zijn veelal onvoldoende tot 

slecht vanwege het toegepaste principe ‘one out - all out’. Ruim twee derde van de 

onderzochte toestandsmeetpunten scoort onvoldoende tot slecht.  
  

Hydrologisch herstel Aantal %
Opper-

vlakte
% Aantal %

Opper-

vlakte
%

100% (volledig) 5 4% 657 1% 2 2% 191 1%

>50% (grotendeels) 29 23% 13116 25% 23 24% 6288 18%

<50% (beperkt) 54 44% 32099 62% 44 45% 24385 68%

0% (geen) 31 25% 4914 9% 20 21% 3641 10%

onbekend 5 4% 1245 2% 8 8% 1279 4%

TOTAAL 124 100% 52031 100% 97 100% 35784 100%

Verdroogde gebieden Natte Natuurparels
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De deelscores van de meetpunten in de BMV-gebieden geven een ander, veel 

genuanceerder beeld, zie tabel 4.  

 

Tabel 4: Verdeling eindscores en deelscores voor de toestandsmeetpunten in de BMV-gebieden 

  GXG Venpeil Stijghoogte Buffering Verontreiniging Eindscore 

(Bijna) goed 18 4 9 17 10 15 

Matig   7    

Onvoldoende - 

slecht 

17 1 6 5 8 33 

Onbekend/onzeker 3 1    1 

Totaal 38 6 22 22 18 49 

 

In bijna 80% van de 22 meetpunten waar buffering relevant is en wordt gemeten, is de 

buffering van bodem of grondwater in orde. De kweldruk (stijghoogte) is voor 30% van 

de toestandsmeetpunten benoemd als slecht en in meerderheid (70%) matig tot goed. 

De grondwaterstand (GXG) wordt in de helft van de toestandsmeetpunten gehaald. De 

verontreiniging van grondwater (m.n. stikstof, fosfaat, sulfaat of chloride) is in meer dan 

de helft van de toestandsmeetpunten (bemeten op 18 punten) een punt van zorg. 

 

In een beperkt deel van de onderzochte peilbuizen is een trend in de grondwaterstand 

waarneembaar. Het betreft 21 peilbuizen. Hiervan vertonen 14 peilbuizen een stijgende 

trend en 7 een dalende trend. Een dalende trend is waargenomen in peilbuizen op de 

Brabantse wal (Groote Meer, Zoomland), Den Dulver (Westelijke Langstraat) en bij 

Sang en Goorkens. Een stijgende trend is waarneembaar in één of meer peilbuizen in 

de Binnenpolder van Terheijden, Urkhovense zegge, Regte Heide, Pannenhoef en 

Strijper Aa. In de meeste gebieden met een stijgende trend zijn hydrologische 

maatregelen uitgevoerd. 

 

In zes (deel)gebieden is een verdrogingstendens merkbaar in de vegetatie. Het gaat om 

de heide/vengebieden Groote Meer en Cartierheide, om het beekdal Smalbroeken bij de 

Kampina, de Binnenpolder van Terheijden en de bosgebieden De Brand en 

Wijboschbroek. In vijf (deel)gebieden is juist een tendens van vernatting in de vegetatie 

aanwezig. 

 

Syntheseslag 

In een syntheseslag zijn de verschillende uitkomsten van BMV, beheerdersoordeel en 

vegetatie analyse naast elkaar gezet en gecontroleerd op consistentie. Voor een aantal 

gebieden zijn de conclusies vanuit de evaluatie van het BMV en de prestatiemonitoring 

consistent. Voor de volgende gebieden is de toestand op de meetpunten niet goed en 

moeten de maatregelen nog worden uitgevoerd: Strabrechtse Heide, Den Dulver, 

Groote Peel, De Brand en Strijper Aa. In andere gebieden is er een wisselend beeld 

zichtbaar (zowel meetpunten (bijna) goed als slecht tot onvoldoende) en is verdroging 

nog een probleem of heeft vernatting deels plaats gevonden: Cartierheide, Zoomland, 

Merkske, Sang en Goorkens. Voor het Groote Meer zijn maatregelen in uitvoering en is 

het verdrogingsprobleem nog duidelijk merkbaar op de toestandsmeetpunten. 

 

Voor de gebieden Lange Maten en Strijbeekse Heide zijn de uitkomsten van het BMV 

en de prestatiemonitoring niet consistent.  
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Het oordeel van de meetpunten in het BMV is (bijna) goed maar volgens de beheerders 

zijn nog maatregelen en verder herstel noodzakelijk. 
 

In twee gevallen is de toestand op basis van de beschikbare gegevens overal te 

beoordelen als goed en heeft natuurontwikkeling en vernatting plaatsgevonden: Riels 

Laag/Rechte Heide en Pannenhoef. 

 

In gebieden als ‘t Merkske, Urkhovense Zegge en Binnenpolder van Terheijden zijn 

maatregelen genomen en is voor wat betreft de grondwaterstanden herstel zichtbaar, 

maar staan de seinen op toestandsmeetpunten op rood vanwege onvoldoende 

stijghoogte of te hoge concentraties van bepaalde stoffen (bijvoorbeeld sulfaat) in het 

grondwater. 

 

Het aantal BMV-meetpunten per verdroogd natuurgebied is beperkt. Dit was van 

oorsprong ook de opzet omdat de evaluatie systematiek bedoeld is om een algemeen 

beeld van de verdrogingtoestand in Brabant te vormen en niet zo zeer om een 

verdroogd natuurgebied in zijn geheel in detail te volgen. Gezien de 

meetverantwoordelijkheden vanuit KRW en Natura 2000 is het aan te bevelen de 

beoordeling van de toestand per natte natuurparel gebiedsdekkend te laten zijn. 

Aangezien KRW en Natura 2000 vooralsnog geen vastgestelde meetprotocollen 

voorschrijven, kan gedacht worden aan: 

 Uitbreiding van het aantal peilbuizen in het BMV zodat beoordeling van natte 

natuurparels in zijn geheel mogelijk is.  

 De ambitie van de natuurdoeltypekaart verder te verfijnen, enerzijds door rekening 

te houden met het microreliëf (vast te stellen op basis van AHN3) en anderzijds door 

gebruik te maken van habitattypen. 

 

Bij de evaluatie van het BMV is een koppeling gelegd tussen de looproutes van het 

vegetatiemeetnet en de toestandsmeetpunten van het BMV. Met deze aanpak konden 

geen trends worden afgeleid uit de vegetatiegegevens. Door per natuurgebied alle 

vegetatiegegevens mee te nemen konden wel trends worden bepaald. Aanbevolen 

wordt dit ook voor de volgende evaluatie te gebruiken. 

 

De tijdelijke buizen hebben juist de functie om lange reeksen te koppelen aan buizen die 

destijds nieuw geplaatst werden in het gebied en dus korte reeksen hebben. Met de 

analyse die nu uit is gevoerd, kan gesteld worden dat dit niet altijd heeft gefunctioneerd. 

Een aantal gebieden met tijdelijke buizen is niet meegenomen in de evaluatie van het 

BMV: Halsteren, Deurnse Peel en Tongelaar. In andere gebieden zijn de als tijdelijk 

aangemerkte buizen nooit bemeten en moet een keuze worden gemaakt tussen óf de 

tijdelijke buizen definitief te laten vervallen óf de metingen in de tijdelijke buizen alsnog 

op te starten. Voor Groote Peel en Sang en Goorkens zijn de meetreeksen van de 

permanente en tijdelijke buizen met elkaar vergeleken en is de correlatie bepaald. 

Aanbeveling op basis van deze exercitie is om de tijdelijke buizen vooralsnog te 

handhaven. 

 

De volledigheid van de kwaliteitsgegevens en oppervlaktewaterpeilen in het BMV laat 

sterk te wensen over. Door deze onevenwichtigheid in databeschikbaarheid in 

combinatie met het principe ‘one out all out’ ontstaat een grote gevoeligheid voor fouten 

en artefacten.  
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Voor een toekomstige beleidsevaluatie kan daarom overwogen worden om de volgende, 

meer stapsgewijze aanpak te volgen, die efficiënter kan worden uitgevoerd en minder 

gevoelig is voor artefacts: 

 

a. Trendanalyse op grondwaterstandsreeksen binnen natuurgebieden. Neem hierin 

alle geschikte peilbuizen voor mee, dus niet alleen de BMV-buizen. 

b. Trendanalyse op vegetatiegegevens per natuurgebied. 

c. Beheerdersoordeel terreinbeheerders en waterschap: 

 Zijn de trends in grondwaterstanden en vegetatie onderling consequent?  

 Worden de trends in grondwaterstanden en vegetatie herkend op basis van 

observaties van gebiedsdeskundigen terreinbeheerder en waterschap?  

 Zijn de gevonden trends te verklaren uit getroffen maatregelen binnen en buiten 

de natuurgebieden of andere projecten en ontwikkelingen? 
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1 INLEIDING 

De bestrijding van de verdroging staat al enkele decennia op de agenda van de 

provincie Noord-Brabant. Natte natuurparels, Natura 2000 gebieden, beekdalen en 

laagtes met ecologische waarden zijn in hoge mate afhankelijk van een passend grond- 

en oppervlaktewaterregime. Een evaluatie van de verdrogingsbestrijding is van belang 

om trends en de effectiviteit van de genomen maatregelen te bepalen. De evaluatie is 

verder nodig ten behoeve van het planproces van de Kaderrichtlijn Water (KRW).  

 

Sinds 2003 is het Beleidsmeetnet Verdroging (BMV) operationeel in Noord-Brabant. In 

28 natuurgebieden worden grondwaterstanden, stijghoogten en oppervlaktewaterpeilen 

gemeten en wordt de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater en bodem gemonitord. 

Een groot deel van de locaties van het BMV ligt in de buurt van de meetroutes van het 

vegetatiemeetnet van de provincie. Voor deze locaties is een koppeling gelegd tussen 

de monitoring van abiotische omstandigheden en vegetatie-opnamen. 

 

In 2008 is het BMV voor de eerste keer geëvalueerd. Inmiddels is in een groot deel van 

de gebieden meer dan 8 jaar gemeten en is het tijd om de toestand van de verdroging 

van de natte natuur in Brabant opnieuw in beeld te brengen.  

 

Dit rapport is het resultaat van de beleidsevaluatie van de effectiviteit van de 

verdrogingsbestrijding in Noord-Brabant. De rapportage is onderdeel van de evaluatie 

van de Kaderrichtlijn Water (KRW), die eind 2012 gereed moet zijn. De beleidsevaluatie 

bestrijkt de volgende twee onderdelen: 

 

1. Opstellen van een beheerdersoordeel voor alle 97 natte natuurparels 

(prestatiemonitoring).  

2. Evaluatie van de toestandsgegevens uit het Beleidsmeetnet Verdroging (BMV).  

Het BMV omvat in totaal 28 gebieden. Voor 20 BMV-gebieden is een evaluatie 

uitgevoerd. Van 8 gebieden is de meetreeks nog te kort (minder dan 5 jaar) om deze 

te kunnen evalueren.  

 

In een syntheseworkshop zijn de resultaten van de (technische) evaluaties besproken 

en gecheckt met het beeld van de water- en terreinbeheerders. De resultaten van deze 

workshop zijn verwerkt in de synthese in deze rapportage (hoofdstuk 5). 
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2 AANPAK 

Dit hoofdstuk gaat in op de aanpak voor zowel de prestatiemonitoring als de evaluatie 

van het BMV.  

 

2.1 Prestatiemonitoring 

Eerder heeft in 2007-2008 een evaluatie plaatsgevonden van de verdrogingsaanpak van 

124 verdroogde gebieden (Royal Haskoning, 2008). Per gebied heeft de 

waterbeheerder aangegeven in welke fase het herstelproject zich bevindt (nog starten, 

onderzoek/voorbereiding, etc.) en heeft de terreinbeheerder op basis van expert-

judgement een inschatting gemaakt van de mate van verdroging. 

 

Het onderdeel prestatiemonitoring van deze opdracht behelst een herziening/update van 

de eerder uitgevoerde evaluatie voor de situatie 2012. De waterbeheerder en de 

terreinbeheerder zijn benaderd met de vraag de prestatiemonitoringstabel van het 

eerdere beheerdersoordeel uit 2007/2008 (rapportage van Royal Haskoning, 2008) aan 

te vullen voor de situatie 2012. De ingevulde tabel is vervolgens geanalyseerd en 

verwerkt in een concept-statusoverzicht van verdroogde gebieden. Vervolgens heeft 

een aggregatieslag van verdrogingsgebieden naar natte natuurparels plaatsgevonden. 

De status van de 97 natte natuurparels zijn in tabelvorm en op kaart weergegeven. 

Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 3.  

 

2.2 Evaluatie BMV 

Voor de evaluatie van het BMV is in eerste instantie uitgegaan van de methodiek zoals 

beschreven door KWR (KWR, 2009a). Globaal genomen bestaat de evaluatie uit de 

volgende drie stappen: 

 

a. Analyse verdrogingstoestand met hydrologische variabelen BMV. 

b. Analyse verdrogingstoestand met bodem- en waterkwaliteitsgegevens en 

vegetatiegegevens BMV. 

c. Bepaling totale verdrogingsscore per gebied uit het BMV. 

 

Elke stap wordt hieronder bondig toegelicht, waarbij er met name aandacht is voor de 

aanpassingen die in deze evaluatie (2012) zijn doorgevoerd.  

 

Het BMV bestaat uit toestandsmeetpunten en verklaarmeetpunten. 

Toestandsmeetpunten zijn representatief voor de grondwaterafhankelijke vegetatie 

binnen de natte natuurparel en dienen om de actuele toestand voor wat betreft 

hydrologie en waterkwaliteit te toetsen. De verklaarmeetpunten hebben in het algemeen 

een langere meetreeks en dienen om eventuele trends in grondwaterstanden en 

waterkwaliteit te monitoren. 

 

a. Analyse verdrogingstoestand met hydrologische variabelen BMV 

Voor elk te evalueren natuurgebied in het BMV zijn alle beschikbare 

grondwatermeetreeksen opgesplitst in voortschrijdende deelreeksen van 5 jaar. Per 

deelreeks is met Menyanthes een impulsresponsfunctie afgeleid voor neerslag en 

verdamping.   
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Door deze impulsresponsfuncties los te laten op een langjarige reeks is per deelreeks 

een waarde voor GHG, GVG en GLG berekend. Uitgaande van de impulsresponsfunctie 

zijn deze berekend uit een neerslag- en verdampingsreeks over 1970 t/m 2011. Door de 

opeenvolgende GXG waarden in de tijd uit te zetten ontstaat inzicht in de trends in 

GHG, GVG en GLG. 

 

De gevolgde tijdreeksanalysemethodiek wordt nader toegelicht in bijlage 1 van deze 

rapportage. 

 

Aanvullend op de trendanalyse zijn voor de meetpunten, die representatief zijn voor een 

deel van de natte natuur binnen de gebieden, de berekende GXG-waarden getoetst aan 

de hydrologische randvoorwaarden per natuurdoeltype. Deze zijn opgesteld voor de 

provinciale natuurdoeltypen en beschrijven de optimale situatie voor de Gemiddelde 

Voorjaarsgrondwaterstand (GVG), Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG), kwel en 

inundatie (Royal Haskoning & TNO, 2005). Voor de natuurdoeltypen natte, vochtige en 

droge heide zijn de hydrologische randvoorwaarden herzien aan de hand van de 

Ecologische Vereisten Habitattypen (KWR, 2009b). 

 

De toetsing heeft plaatsgevonden voor alle toestandsmeetpunten uit het BMV en - voor 

zover mogelijk - voor een deel van de verklaarmeetpunten. Uitgangspunt voor deze 

methodiek is dat de meetpunten qua maaiveldhoogte en ligging ook daadwerkelijk 

representatief zijn voor het natuurdoeltype waar aan getoetst is. In een aantal gevallen 

bleek dit duidelijk niet het geval, zie deelrapport gebiedsbeschrijvingen. 

 

Voor de hydrologische stuurvariabele kwel is eveneens uitgegaan van de methodiek die 

is gevolgd in de eerdere beleidsevaluatie verdrogingsbestrijding in 2009. Voor deze 

parameter is uiteindelijk een score goed (100%) of slecht (0%) berekend. Scores tussen 

0 en 100% behoren niet tot de mogelijkheid.  

 

Voor de beoordeling van kwel zijn de volgende stappen doorlopen: 

 

1. Is het gebied kwelafhankelijk? (afhankelijk van natuurdoeltype)? 

2. Is er sprake van kwantitatieve kwel tot in de wortelzone?  

 Dit is het geval als de gemiddeld gemeten stijghoogte in het diepere 

watervoerende pakket hoger was dan de freatische stijghoogte én de stijghoogte 

in het diepere watervoerende pakket reikt tot in de wortelzone (maaiveld – 40 

cm). 

 Hiervoor zijn de gemeten grondwaterstanden en stijghoogten in de toestands- 

en verklaarmeetpunten gebruikt. 

 

Vervolgens is nagegaan of uit de bodem- en waterkwaliteitsgegevens buffering van de 

wortelzone blijkt, zie onderdeel b. 

 

Overstroming bleek geen item te zijn in de beoordeling van behandelde BMV-gebieden. 
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b. Analyse verdrogingstoestand met bodem- en waterkwaliteitsgegevens en 

vegetatiegegevens BMV 

 

Bodem en grondwater 

Op diverse toestandsmeetpunten (T-buizen) zijn gegevens beschikbaar van de ondiepe 

grondwaterkwaliteit en de zuurgraad van de bodem (meetronden 2004, 2006, 2009 en 

2011). Deze data geven informatie over de verdrogingstoestand van een locatie of 

terrein. Hierbij gaat het om pH bodem en sulfaat, stikstof, chloride, fosfaat (alle 

grondwaterkwaliteit).  

 

De doelrealisatiescores voor pH, zoutgehalte, vochttoestand en voedselrijkdom zijn 

bepaald met behulp van de database “ecologische vereisten Natura-2000 gebieden” 

(Runhaar & Jalink, 2009).  

 

Om de deelscore te berekenen is uitgegaan van de methode die is beschreven in het 

rapport Beleidsmeetnet Verdroging - deelrapport I Methodeontwikkeling (KWR, 2009a). 

 

Vegetatie 

Vanuit de Provincie zijn vegetatiegegevens beschikbaar van meetroutes die de 

afgelopen 18 jaar zijn gemeten. De gekozen aanpak is de biotoop specifieke 

benadering. Dit is de standaard werkwijze in het Handboek projectmonitoring en is 

toegepast op alle 17 gebieden. In de werkwijze zijn de volgende stappen te 

onderscheiden: 

 Toedeling secties aan beoordelingsset. Uit de looproutes zijn de secties 

geselecteerd die representatief zijn voor de te beoordelen natuurbeheertypen. 

 Voor de geselecteerde secties zijn de (door de provincie berekende) 

indicatorwaarden in de tijd uitgezet om trends te bepalen. Voorts zijn de 

indicatorwaarden getoetst aan de vereisten vanuit de natuurbeheertypen. Door de 

provincie zijn vanuit de vegetatieopnames gemiddelde indicatiewaarden berekend 

voor voedselrijkdom, vochttoestand en zuurgraad. Daarbij is gebruik gemaakt van 

indicatiewaarden die zijn afgeleid van de indeling in ecologische soortengroepen 

volgens Runhaar et al. (1989). De betekenis van de indicatiewaarden per soort is als 

volgt: 

Vocht Voedselrijkdom Zuurgraad 

1: Aquatisch 1: Voedselarm 1: Zuur 

2: Nat 2: Matig voedselrijk 2: Zwakzuur 

3: Vochtig 3: Zeer voedselrijk 3: Basisch 

4: Droog   

 Als laatste stap zijn de resultaten van de bovenstaande analyse vergeleken met de 

uitkomsten van de tijdreeksanalyse (zie stap a.). 

 

c. Bepaling totale verdrogingsscore per gebied uit het BMV 

In deze stap zijn de verdrogingsscores van de hydrologische stuurvariabelen, 

grondwaterkwaliteit, zuurgraad bodem en vegetatie (resultaat van stappen a. en b.) met 

elkaar vergeleken. Hierbij is nagegaan in hoeverre de scores elkaar al dan niet 

versterken. Voor elk van de 17 gebieden is een totaalscore bepaald voor de 

verdrogingstoestand. Hiervoor is de methodiek aangehouden die eerder door KWR is 

gevolgd (zie rapportage Beleidsmeetnet Verdroging, KWR 2009a).  
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3 PRESTATIEMONITORIING 

3.1 Inleiding 

De beleidsevaluatie verdrogingsbestrijding vormt een onderdeel van de evaluatie van de 

Kaderrichtlijn Water (KRW). Onderdeel hiervan is de prestatiemonitoring waarbij voor 97 

Natte Natuurparels de stand van zaken in de verdrogingsbestrijding is bepaald.  

 

In deze evaluatie wordt de mate van herstel van verdroging zowel in aantal (volgens de 

provinciale doelstelling) als in oppervlak (volgens de rijksdoelstelling) weergegeven.  

 

De huidige inventarisatie is op dezelfde wijze opgezet als die uit 2008. Er is informatie 

verzameld over de voortgang en effectiviteit: de voortgang in de aanpak (projectfase), 

de geconstateerde knelpunten, de inschatting van hydrologisch herstel en monitoring. 

De informatie over de projectvoortgang is aangeleverd door de waterschappen. De 

inschatting van de mate van hydrologisch herstel is aangeleverd door de 

terreinbeheerders. 

 

In de bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de resultaten. 

 

3.2 Aanpak 

In totaal zijn binnen de provincie Noord-Brabant 190 natuurgebieden aangemerkt als 

verdroogd gebied. Een deel van deze gebieden is geheel of gedeeltelijk aangemerkt als 

Natte Natuurparel. In totaal zijn binnen de provincie Noord-Brabant 97 Natte 

Natuurparels vastgesteld. Deze natte natuurparels omvatten 124 van de in totaal 190 

verdroogde gebieden (geheel of gedeeltelijk). De prestatiemonitoring is uitgevoerd  

voor de volgende twee verzamelingen van gebieden: 

 

1 Alle 124 verdroogde gebieden die geheel of gedeeltelijk zijn aangemerkt als Natte 

Natuurparel. 

2 Alle 97 Natte Natuurparels. 

 

In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de projectvoortgang en de mate van 

hydrologisch herstel in de deelverzameling van 124 verdroogde gebieden (§ 3.3.1 en 

3.3.2). Daarna volgen in § 3.4 de resultaten voor de 97 Natte Natuurparels.  

 
Voortgang in aanpak per fase 
Om de stand van zaken van de verschillende gebieden in beeld te brengen is 
onderscheid gemaakt in 6 verschillende projectfasen: 

 fase 0 (F0): nog starten; 

 fase 1 (F1): voorbereiding/onderzoek; 

 fase 3 (F3): maatregelen in uitvoering; 

 fase 4 (F4): maatregelen gedeeltelijk uitgevoerd/project ligt stil; 

 fase 5 (F5): uitvoering van de voorgestelde maatregelen is afgerond; 

 fase 6 (F6): niet meer verdroogd. 

 

In 2012 is een fase toegevoegd: fase 7 (F7): voorbereiding gestart, maar het project is 

stilgelegd als gevolg van de bezuinigingen van het Decentralisatieakkoord Natuur.  
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In het verleden heeft fase 2 (besteksvoorbereiding) ook bestaan, maar sinds 2003 is 

deze fase niet langer opgenomen. De gebieden die voorheen onder fase 2 vielen, zijn 

verschoven naar fase 1 (voorbereiding). Wanneer voor een gebied meerdere fasen zijn 

aangegeven, is dit gebied in de overzichten opgenomen als “onduidelijk” (code 998). 

 

Hydrologisch herstel 

Naast het in beeld brengen van de voortgang van de herstelprojecten is de geschatte 

omvang van hydrologisch herstel in kaart gebracht. Hydrologisch herstel is gedefinieerd 

als het bereiken van het grond- en oppervlaktewaterregime binnen het natuurgebied 

behorende bij het voor dat gebied vastgestelde natuurdoeltype. 

 

Hydrologisch herstel is in de meeste gevallen ingeschat op basis van expert judgement. 

In beperkte mate zijn ook monitoringsgegevens gebruikt. De mate van herstel is aan te 

geven als volledig herstel (100%), grotendeels herstel (>50%), beperkt herstel (<50%) of 

geen herstel (0%). De percentages hebben betrekking op het deel van het areaal binnen 

het natuurgebied waarover hydrologisch herstel is gerealiseerd. 

 

3.3 Verdroogde gebieden aangemerkt als Natte Natuurparel 

3.3.1 Voortgang per fase in Noord-Brabant 

De actuele stand van zaken van 2012 is toegevoegd aan de gegevens voor de periode 

1995-2007 om zodoende ook de ontwikkeling weer te geven.  

 

De voortgang in de aanpak van de gebieden is weergegeven in tabel 3.1a (getallen) en 

3.1b (hectares). Tevens zijn de aantallen visueel weergegeven in figuur 3.1. Het gaat 

om 124 verdroogde gebieden die onderdeel vormen van in totaal 97 natte natuurparels.  

 

Kaart 2 in bijlage 4 geeft per gebied de projectfase weer. 

 

Tabel 3.1a: Overzicht projectfasering 1995-2012 (aantallen) 

 
 

Tabel 3.1b: Overzicht projectfasering 1995-2012 (hectares) 

 

Fasering 1995 1997 1999 2003 2007 2012

Niets gedaan (F0) 28 21 12 22 28 15

Voorbereiding en onderzoek (F1) 26 35 34 30 75 29

In uitvoering (F3) 3 7 9 13 3 15

Gedeeltelijk uitgevoerd/project ligt nu stil (F4) 13 21 21 14 4 19

Uitvoering afgerond/ mogelijk vervolg (F5) 2 5 14 16 11 20

Uitvoering afgerond/ verdroging opgeheven (F6) 0 1 1 2 2 5

voorbereiding/onderzoek gestart, project ligt stil (F7) 0 0 0 0 0 18

Onduidelijk/onbekend 52 34 33 27 1 3

Totaal 124 124 124 124 124 124

Fasering 1995 1997 1999 2003 2007 2012

Niets gedaan (F0) 18086 6639 2830 5963 11257 2755

Voorbereiding en onderzoek (F1) 9341 19609 18853 13679 30831 11969

In uitvoering (F3) 1696 2820 4600 7807 1073 9812

Gedeeltelijk uitgevoerd/project ligt nu stil (F4) 7353 12528 9622 7960 1431 9191

Uitvoering afgerond/ mogelijk vervolg (F5) 907 2966 8791 10397 7193 9280

Uitvoering afgerond/ verdroging opgeheven (F6) 0 58 58 112 112 471

voorbereiding/onderzoek gestart, project ligt stil (F7) 0 0 0 0 0 7518

Onduidelijk/onbekend 14648 7409 7275 6114 134 1036

Totaal 52031 52031 52031 52031 52031 52031
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Figuur 3.1: Aantallen gebieden per fase in de periode 1995-2012 

 

In de resultaten vallen de volgende zaken op: 

 In 2012 is er een nieuwe projectfase (F7) bijgekomen (aangegeven vanuit 

waterschap de Dommel en waterschap Brabantse Delta). Het betreft projecten die in 

2007 in voorbereiding en onderzoek waren en die intussen stil zijn komen te liggen 

vanwege de bezuinigingen op de verwerving van EHS-gronden. Deze status betreft 

in totaal 18 van de 124 verdroogde gebieden en naar oppervlakte gerekend 7518 

hectare ofwel ongeveer 14% van het onderzochte verdroogde areaal.  

 Het aantal projecten waar niets gedaan is (F0) en dat in voorbereiding en onderzoek 

is (F1), is gedaald ten opzichte van 2007. 

 Zoals verwacht is een toename te zien van het aantal projecten in uitvoering (F3), 

gedeeltelijk uitgevoerd (F4) en uitvoering afgerond/mogelijk vervolg (F5) ten 

opzichte van 2007. 

 

In figuur 3.2 zijn de oppervlaktes van de gebieden per fase in percentages per jaar 

uitgezet. De oppervlaktes per fase zijn per jaar gesommeerd en op 100% gesteld.  
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Figuur 3.2: Percentage oppervlakte van de gebieden per fase in de periode 1995-2012 

 

De figuur laat een redelijk overeenkomstig beeld zien in vergelijking met figuur 3.1. Voor 

2012 blijkt dat: 

 Fase 0 (niets gedaan) in aantal relatief hoog is, maar in oppervlakte voor minder dan 

10% bijdraagt.  

 Fase F1 (onderzoek en voorbereiding) blijkt zowel in aantal als in oppervlakte de 

grootste te zijn. 

 Fase F3 heeft een lager aantal gebieden dan fase 4 en 5, maar heeft bezien naar 

oppervlakte juist een iets groter aandeel. 

 Fases F6 en F7 hebben naar aantal en percentage een vergelijkbaar aandeel. 

 

3.3.2 Hydrologisch herstel 

Hydrologisch herstel is beoordeeld door de terreinbeheerders op basis van expert-

judgement, waarbij onderscheid is gemaakt naar de volgende vier categorieën: 

 100%: verdroging volledig opgelost; 

 >50%: meer dan 50% hersteld; 

 <50%: minder dan 50% hersteld; 

 0%: problematiek nog niet aangepakt. 

 

De percentages hebben betrekking op het deel van het areaal van de verdroogde 

gebieden waar de verdroging hydrologisch is opgelost (grond- en 

oppervlaktewaterregime op orde). 

 

De inschatting van de mate van hydrologisch herstel door de waterbeheerders is 

weergegeven in figuren 3.3 en 3.4 en in kaart 1 in bijlage 4. Figuur 3.3 geeft de 

aantallen gebieden weer en figuur 3.4 de arealen. Hierbij zijn ook de jaren 1999, 2003 

en 2007 toegevoegd.  
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In de figuren wordt het relatieve aandeel aangegeven, hierbij is ook het aandeel 

verdroogde gebieden waarvan het hydrologisch herstel onbekend is, weergegeven. 

 

 

Figuur 3.3: Mate van hydrologisch herstel door de jaren heen in aantallen verdroogde gebieden 

 

 
Figuur 3.4: Mate van hydrologisch herstel door de jaren heen in oppervlaktes 

 

Figuren 3.3 en 3.4 laten zien dat het relatieve aandeel van gebieden met meer dan 50% 

en 100% hydrologisch herstel is toegenomen sinds 2007. In 2012 is 27% van de 

verdroogde gebieden voor meer dan 50% hersteld (tegenover 17% in 2007).  
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Gerekend naar oppervlakte is 26% van het totale areaal verdroogde gebieden voor 

meer dan 50% hersteld (tegenover 17% in 2007). 

 

Ook het aandeel verdroogde gebieden met herstel tussen 0 en 50% is toegenomen ten 

opzichte van 2007. In 2012 is 44% van de verdroogde gebieden tussen 0 en 50% 

hydrologisch hersteld (tegenover 38% in 2007). Gerekend naar oppervlakte is het 

aandeel aanzienlijk groter: 62% van het totale areaal verdroogde gebieden heeft een 

hydrologisch herstel tussen 0 en 50% (tegenover 49% in 2007). 

 

Het aandeel zonder enig hydrologisch herstel is afgenomen ten opzichte van 2007. In 

2012 gaat het om 25% van de gebieden (31% in 2007). Gerekend naar oppervlakte is 

het aandeel veel kleiner: 9% van het totale areaal verdroogde gebieden heeft geen 

hydrologisch herstel (20% in 2007). 

 

Tot slot is het aantal gebieden zonder beoordeling aanzienlijk afgenomen ten opzichte 

van 2007. In 2012 gaat het om 4% van de gebieden (15% in 2007), gerekend naar 

oppervlakte gaat het om 2% (14% in 2007). 

 

3.4 Voortgang Natte Natuurparels 

Delen van de 124 onderzochte verdroogde gebieden zijn aangemerkt als Natte 

Natuurparel. In totaal zijn er in Brabant 97 Natte Natuurparels. Een aantal natte 

natuurparels bestaat uit delen van twee of meer verdroogde gebieden. Het totale areaal 

aan Natte Natuurparels bedraagt circa 70% van de eerdere deelverzameling van 

verdroogde gebieden (35.784 ha Natte Natuurparel vs. 52.031 ha verdroogde 

gebieden). 

 

In deze paragraaf zijn de voorgaande resultaten geaggregeerd: de verdroogde gebieden 

zijn aan een Natte natuurparel gekoppeld en vervolgens is per Natte Natuurparel een 

eindbeoordeling gemaakt. Dit is op basis van één of meerdere verdroogde gebieden 

gebeurd. In het geval de verschillende verdroogde gebieden binnen één Natte 

Natuurparel verschillende beoordelingen gaven, is voor de beoordeling van de Natte 

Natuurparel uitgegaan van het gebied met de grootste oppervlakte. 

 

In tabel 3.2 en figuur 3.5 en kaart 2 van bijlage 4 zijn de resultaten weergegeven voor 

wat betreft de projectfasering. 

 

Tabel 3.2: Voortgang projectfase 

 
  

Fasering Aantal Aantal Oppervlakte Oppervlakte

Niets gedaan (F0) 11 11% 2133 6%

Voorbereiding en onderzoek (F1) 24 25% 9702 27%

In uitvoering (F3) 14 14% 7246 20%

Gedeeltelijk uitgevoerd/project ligt nu stil (F4) 12 12% 6883 19%

Uitvoering afgerond/ mogelijk vervolg (F5) 15 15% 3446 10%

Uitvoering afgerond/ verdroging opgeheven (F6) 2 2% 191 1%

voorbereiding/onderzoek gestart, project ligt stil (F7) 13 13% 5519 15%

Onduidelijk 6 6% 664 2%

TOTAAL 97 100% 35784 100%
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Figuur 3.5: Fasering projectfasen Natte Natuurparels 2012 

 

Uit de figuur blijkt dat voor de meeste fasen geldt dat het beeld voor aantallen 

overeenkomt met het beeld van de oppervlaktes. Alleen voor fase F4, F5 en de 

projecten waarvan de voortgang onduidelijk is, zijn verschillen te zien.  

 

De verdeling naar de verschillende fasen komt redelijk overeen met die van de 

onderzochte verdroogde gebieden. 

 

Tabel 3.3 en kaart 1 in bijlage 4 geven de resultaten weer voor wat betreft hydrologisch 

herstel. 

 

Tabel 3.3: Hydrologisch herstel binnen Natte Natuurparels 

Hydrologisch herstel Aantal % Oppervlakte % 

100% 2 2% 191 1% 

>50% 23 24% 6288 18% 

<50% 44 45% 24385 68% 

0% 20 21% 3641 10% 

Onbekend 8 8% 1279 4% 

TOTAAL 97 100% 35784 100% 
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Globaal genomen komt het beeld overeen met dat van de onderzochte verdroogde 

gebieden. De volgende zaken vallen op: 

 In 2012 heeft 26% van de Natte Natuurparels meer dan 50% hydrologisch herstel. 

Gerekend naar areaal is dit aandeel kleiner: 19% van het totale areaal Natte 

Natuurparel is voor meer dan 50% hydrologisch hersteld (ter vergelijking: dit was het 

geval voor 26% van het totale verdroogde areaal). 

 45% van de Natte Natuurparels heeft beperkt hydrologisch herstel (0 tot 50%). 

Gerekend naar areaal is dit aandeel groter: 68% van het totale areaal Natte 

Natuurparel is tussen 0 en 50% hydrologisch hersteld (ter vergelijking: dit was het 

geval voor 62% van het onderzochte verdroogde areaal). 

 In 20 van de 97 Natte Natuurparels (21%) is nog geen sprake van hydrologisch 

herstel. Gerekend naar areaal gaat het om 3641 van de in totaal 35784 ha (ca. 

10%). Dit aandeel komt redelijk overeen met dat van de onderzochte verdroogde 

gebieden. 
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4 EVALUATIE BMV 

4.1 Opzet 

Per BMV-gebied is naar de databeschikbaarheid gekeken. De data zijn geanalyseerd 

waarbij per peilbuis een totaalscore is bepaald. In bijlage 2 is per meetpunt voor de 

bewerkte BMV-gebieden deze totaalscore weergegeven. Voor de achterliggende data 

(deelscores GVG, buffering en verontreiniging grondwater) wordt verwezen naar de 

gebiedsrapportages (achtergronddocument).  

 

4.2 Resultaten voor de gebieden 

De uitkomsten met de scores voor natuurgebieden met vochtige heide en/of hoogveen 

(tabel 4.1) en/of met vennen (tabel 4.2) laten zien dat de doelrealisatie voor vochtige of 

natte heide in aantal gebieden niet of onvoldoende wordt bereikt (Groote Peel, Lange 

Maten-Ketelmeer, Kampina, Cartierheide) maar in andere gevallen wel worden bereikt 

(Regte Heide, Strijbeekse Heide). In één geval (meetpunt in Lange Maten) kon bij het 

oordeel de kwaliteit van grondwater en bodem worden betrokken. Het leidde daar tot het 

oordeel matig. 

 

De analyse van de vegetatie op delen van looproutes nabij het meetpunt geeft meestal 

geen duidelijke trend.  

 

Tabel 4.1: Eindoordeel van meetpunten in natuurgebieden met vochtige heide of hoogveen. N.B.: zie 

voor meetpunten in heide met vennen tabel 4.2 

 
 

In heidegebieden waar tevens vennen als meetpunt zijn opgenomen (tabel 4.2), zijn 

slechte oordelen opgenomen voor een aantal vennen. De beoordeelde vennen 

scoorden matig tot slecht. Voor de vennen is vaak het kwaliteitsoordeel bepalend, mede 

omdat peilgegevens ontbreken of omdat geen streefwaarden zijn benoemd.  

 
  

code BMV Gebied Natuurdoeltype volgens kaart 2007

GHG 

score

GVG 

score

GLG 

score

Stijg-

hoogt

e

pH 

bode

m

Buffe

ring 

GW

Chlori

de 

GW

Sulfa

at 

GW

OW  

trofie

Vege

tatie

_voc

htind

icatie

Vege

tatie

_zuur

indic

atie

Vege

tatie

_voe

dseli

ndica

eind-

oordeel 

toestands-

meetpun

t

BMV26PT2f1 Groote Peel (SBB) n.v.t.

BMV26PT3f1 Groote Peel (SBB) Natte heide/Hoogveen 0 0 n.v.t. slecht

BMV26PT4* Groote Peel (SBB) Natte heide/Hoogveen 0 0 slecht

BMV05PK1 Lange Maten-Ketelmeren (NM) Natte heide 40 3-4 9,5 7,8 33 + / +- +- +- onvoldoende

BMV05PT2 Lange Maten-Ketelmeren (NM) Natte heide 56 - +- +- onvoldoende

BMV17PT1f1 Cartierheide (SBB) Beuken-Eikenbos (v) 65 onvoldoende

BMV17PT2 Cartierheide (SBB) Natte heide 98 bijna goed

BMV17PT3 Cartierheide (SBB) Natte heide 41 onvoldoende

Kampina (NM) 70 onvoldoende
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Tabel 4.2: Eindoordeel van meetpunten in natuurgebieden met vochtige heide met vennen 

 
 

De meetpunten in de natte schraalgraslanden scoorden overwegend matig tot slecht 

(tabel 4.3). In enkele gevallen kon wel een voldoende of goed worden gescoord.  

De slechte scores werden veroorzaakt door een negatief oordeel voor GVG en/of 

stijghoogte en/of kwaliteitsparameters. Meerdere ‘overtredingen’ waren meestal aan de 

orde. 

 

De vegetatie op delen van looproutes nabij het meetpunt gaf veelal geen duidelijke 

verandering of trend, met uitzondering van graslanden waar de voedselrijke toplaag was 

verwijderd en een afname in indicatie van voedselrijkdom merkbaar was in de vegetatie. 

 

Tabel 4.3: Eindoordeel van meetpunten in natuurgebieden met nat schraalgrasland in beekdalen en 

laagveenzoom 

 
  

code BMV Gebied Natuurdoeltype volgens kaart 2007

GHG 

score

GVG 

score

GLG 

score

Stijg-

hoogt

e

pH 
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m

Buffe

ring 

GW

Chlori

de 

GW

Sulfa

at 

GW

OW  

trofie

Vege

tatie

_voc

htind

icatie

Vege

tatie

_zuur

indic

atie

Vege

tatie

_voe

dseli

ndica

eind-

oordeel 

toestands-

meetpun

t

BMV08PT2 Strijbeekse Heide-GoudbergvenNatte heide/Hoogveen 100 27 goed

BMV08PT3f1 Strijbeekse Heide-GoudbergvenNatte heide 100 n.v.t goed

BMV08SK1 Strijbeekse Heide-GoudbergvenVen (ongebufferd) goed? ? s lecht s lecht

BMV08SK2 Strijbeekse Heide-RondvenVen (ongebufferd) goed? ? matig onvoldoende

BMV08SK3 Strijbeekse Heide Ven (ongebufferd) ? goed onbekend onbekend

BMV03PT2 Zoomland (BL) Moeras 100 - +- +- goed

BMV03SK1 Zoomland (BL) Ven (ongebufferd-gebufferd) goed? goed s lecht (regelmatig overschri jdingen N en P)\niet recent bepaalds lecht

Strabrechtse heide (SBB) onvoldoende onvoldoende

Beuven (Bosgroep-zuid) onvoldoende ? onvoldoende onvoldoende onvoldoende

BMV02SK1 Groote Meer (SBB) Ven (ongebufferd-gebufferd)5% 53 100 bi jna  goed matig tot s lecht (N en P regelmatig overschreden)s lecht

BMV06PT2f1 Pannenhoef-de Lokker (BL) Berkenbroekbos/Elzenbroekbos 88 67 n.v.t +- +- +- bi jna  goed

BMV06PV2f1 Pannenhoef-de Lokker (BL) Berkenbroekbos/Elzenbroekbos ?? 1,8 goed +- +- +-bi jna  goed??

BMV06SK3 Pannenhoef-de Lokker (BL) bi jna  goed bi jna  goed

BMV11PT1f1 Regte Heide (BL) Moeras 100 goed goed

BMV11PT2 Regte Heide (BL) Natte heide 100 goed

BMV11PT3f1 Regte Heide (BL) Natte heide 100 n.v.t. goed

code BMV Gebied Natuurdoeltype volgens kaart 2007
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GVG 
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oordeel 
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t

BMV16PK1 Smalbroeken elzenbroekbos 100 matig s lecht

BMV16PK2 Smalbroeken blauwgrasland 100 matig s lecht

BMV09PK1 Merkske - Broskens Vochtig schraalland wordt niet gemeten

BMV09PK2f1 Merkske - Broskens Vochtig schraalland 0 s lecht +- +- +- tot < s lecht

BMV09PK3f1 Merkske- Halsche beemdenVochtig schraalland 82 matig 4-5 58 21 9,7 +- +- +- tot <onvoldoende

BMV09PK4f1 Merkske- Halsche beemdenVochtig schraalland 100 matig onvoldoende

BMV09PK5f1 Merkske- Halsche beemdenVochtig schraalland 100 matig onvoldoende

BMV22PK2f1 Urkhovense Zeggen (SBB) kleine zeggenmoeras 100 s lecht4,8-5,6 66 31 12 +- +- +- s lecht

BMV22PK3f1 Urkhovense Zeggen (SBB) heischraal grasland 100 goed 4-5 47,7 26 29 +- +- +- onvoldoende

BMV22PK5f1 Urkhovense Zeggen (SBB) Moeras 62 5-5,5 73 40 27 +- +- +- onvoldoende

BMV22PT4 Urkhovense Zeggen (SBB) Blauwgrasland 100 goed

BMV13PK1 Bossche Broek (SBB) Blauwgrasland 0 goed 4,8-6,2 241,9 16 <1 +- +- +- te nat

BMV13PK2f1 Bossche Broek (SBB) Vochtig schraalland/Bloemrijk grasland39 matig 4,2-5,5 1078 12 50 +- +- +- onvoldoende

BMV04PK1 Binnenpolder Terheyden (SBB) Vochtig schraalland 80 5-6 214 25 140 +- +- < s lecht

BMV04PK2 Binnenpolder Terheyden (SBB) Vochtig schraalgrasland 0 4,8-5,2 205 25 <1 + + < s lecht

BMV10PT1 Den Dulver (SBB) Vochtig schraalland 68 s lecht (zie PV1) +- +- +- onvoldoende

BMV10PT2 Den Dulver (SBB) Vochtig schraalland 2 s lecht (zie PV1) +- +- +- sterk onvoldoende
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Een aanzienlijk deel van de meetpunten in natuurgebieden met natte bossen werd niet 

bemeten. In De Brand was de bodemkwaliteit wel bepaald, maar was de 

beschikbaarheid van hydrologische informatie zeer beperkt. De meetpunten in natte 

bossen scoorden vaak onvoldoende tot slecht vanwege onvoldoende stijghoogte of 

buffering en in enkele gevallen ook vanwege het niet halen van GVG (tabel 4.4).  

De vegetatie op delen van looproutes nabij het meetpunt gaf meestal geen duidelijke 

verandering of trend. 

 

Tabel 4.4: Eindoordeel van meetpunten in natuurgebieden met broekbos en vogelkers-essenbos 

 
 

In 2008 waren 10 gebieden met in totaal 16 toestandsmeetpunten geëvalueerd (KWR, 

2009a). De resultaten waren meestal vergelijkbaar met die van 2012. 

 

4.3 Resultaten voor het BMV-meetnet 

Eind- en deelscores 

De eindscores voor de gebieden zijn in vele gevallen onvoldoende tot slecht vanwege 

het toegepaste principe ‘one out, all out’. Ruim twee derde van de onderzochte 

toestandsmeetpunten scoort onvoldoende tot slecht (tabel 4.5). De eindscores voor de 

onderzochte BMV-gebieden zijn tevens weergegeven op kaarten 1 en 2 van bijlage 5 

(resp. West- en Oost-Brabant). 

 

De deelscores geven een ander beeld (fig. 4.1). In veel gevallen (bijna 80% van de 22 

meetpunten waar buffering speelt) is de buffering van bodem of grondwater in orde. De 

stijghoogte is voor 30% van de toestandsmeetpunten benoemd als slecht en daarmee in 

meerderheid matig tot goed. De grondwaterstand (GXG) wordt in de helft van de 

toestandsmeetpunten gehaald. De verontreiniging van grondwater is wel in meer dan de 

helft van de toestandsmeetpunten (bemeten op 18 punten) een punt van zorg. 

 

Tabel 4.5: Verdeling van de oordelen (scores) voor de toestandsmeetpunten per parameter en voor 

het eindoordeel 

  GXG Venpeil Stijghoogte Buffering Verontreiniging Eindscore 

(Bijna) goed 18 4 9 17 10 15 

Matig   7    

Onvoldoende - slecht 17 1 6 5 8 33 

Onbekend/onzeker 3 1    1 

Totaal 38 6 22 22 18 49 
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BMV27PK1f1 Sang en Goorkens (SBB)Moeras 79 goed 4-5,2 29,2 5,1 <1,0 +- +- +- onvoldoende

BMV27PK2f1 Sang en Goorkens (SBB)Berkenbroekbos/Elzenbroekbos 0 100 goed 4,6-5,0 55,6 18 <1,0 +- +- +- te nat??

BMV27PK3f1* Sang en Goorkens (SBB)Berkenbroekbos/Elzenbroekbos 100 100 goed goed

BMV12PK2 De Brand (BL) Elzenbroekbos wordt niet gemeten 3-4 35 11 18 +- +- +- s lecht

BMV12PT1f1 De Brand (BL) Elzenbroekbos 0 0 s lecht +- +- +- s lecht

BMV19PK1 Strijper Aa (SBB) Natte heide ? 3,5-4,2 <5 17 18 +- +- +- onvoldoende

BMV19PK2f1 Strijper Aa (SBB) Elzenbroekbos 100 100matig tot goed4,8-5,2 105,8 28 19 +- +- +- onvoldoende

BMV24PK1f1 Wijboschbroek (SBB)  Vogelkers-Essenbos 100 s lecht3,5-7,5 441 32 76 +- +- +- onvoldoende

BMV24PK2f1 Wijboschbroek (SBB)  Vogelkers-Essenbos 92 s lecht 7-8 210 22 4,4 +- +- +- bi jna  goed
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Figuur 4.1: Procentuele verdeling van de oordelen (scores) voor de toestandsmeetpunten per 

parameter en voor het eindoordeel 

 

Trend in grondwater 

Voor de toestands- en verklaarmeetpunten is ook gekeken naar de trend van de GXG. 

Van de 51 meetpunten met een reeks over tenminste 5 jaar is in 40% (21 meetpunten) 

een trend waarneembaar. Daarvan vertonen 14 meetpunten een stijgende trend en 7 

een dalende trend. Een dalende trend is waargenomen in peilbuizen op de Brabantse 

wal (Groote Meer, Zoomland), Den Dulver (Westelijke Langstraat) en bij Sang en 

Goorkens. 

 

Een stijgende trend is waarneembaar in één of meer peilbuizen in de Binnenpolder van 

Terheijden, Urkhovense zegge, Regte Heide, Pannenhoef en Strijper Aa. In de meeste 

van deze gebieden zijn hydrologische maatregelen uitgevoerd. 

 

Trend in vegetatie 

Eerder is gemeld dat de vegetatie op delen van looproutes nabij het meetpunt meestal 

geen duidelijke verandering of trend vertoont. Indien ‘volledige‘ looproutes in de BMV-

gebieden worden geanalyseerd, dan blijkt in bepaalde gevallen wel een trend 

waarneembaar te zijn (tabel 4.6). In zes (deel)gebieden is een verdrogingstendens 

merkbaar in de vegetatie. Het gaat om heide/vengebieden zoals Groote Meer en 

Cartierheide, om het beekdal Smalbroeken bij Kampina, de Binnenpolder van 

Terheijden en de bosgebieden De Brand en Wijboschbroek. In vijf (deel)gebieden is juist 

een tendens van vernatting in de vegetatie aanwezig. 
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Tabel 4.6: Trend voor vochttoestand van vegetatie in ‘volledige’ looproutes in BMV-gebieden (bron: 

provincie Noord-Brabant) 

Code  Naam gebied  Droger Stabiel Natter 

BMV26 Groote Peel oost 

 

x   

BMV05 Lange Maten 

 

x   

BMV17 Cartierheide x 

 

  

BMV15 Kampina vennen 

 

x   

BMV08 Strijbeekse Heide, Rondven 

 

x   

BMV08 Strijbeekse Heide, Goudbergven 

 

x   

BMV02 Groote Meer x 

 

  

BMV06 Pannenhoef, De Lokker 

 

x   

BMV20 Strabrechtse heide Scheidingsven 

  

x 

BMV20 Strabrechtse heide Grafven 

 

x   

BMV09 Merkske, Halsche Beemden 

  

x 

BMV09 Merkske, Broskens 

 

x   

BMV16 Smalbroeken x 

 

  

BMV16 Winkelsven bij Smalbroeken 

 

x   

BMV22 Collse Zeggen zuid 

  

x 

BMV22 Collse Zeggen noord 

 

x   

BMV14 Bossche Broek 

 

x   

BMV04 Binnenpolder Terheijden x 

 

  

BMV10 Dulver (westelijke Langstraat) 

  

x 

BMV10 Dullaard (westelijke Langstraat) 

 

x   

BMV27 Sang en Goorkens zuid 

  

x 

BMV27 Sang en Goorkens midden 

 

x   

BMV12 De Brand west 

 

x   

BMV12 De Brand oost 

 

x   

BMV12 De Brand zuid x 

 

  

BMV19 Strijper Aa, Berkenputten 

 

x   

BMV24 Wijboschbroek x     
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5 SYNTHESE 

De BMV-gebieden zijn grofweg te verdelen in gebieden waar wel of niet 

natuurontwikkeling en/of verdrogingsbestrijding heeft plaatsgevonden en maatregelen 

tot uitvoering zijn gebracht. In hoofdstuk 3 is al aangegeven, dat volgens de 

prestatiemonitoring 25% (uitgaande van areaal) van (deelgebieden van) natte 

natuurparels voor meer dan 50% is hersteld. Een percentage van 10% (49 

[deel]gebieden) verkeert nog in fase 0 of 1 (niets gedaan of onderzoek/voorbereiding). 

  

Groote Peel, Strabrechtse Heide, Den Dulver, Sang en Goorkens, De Brand en 

Wijboschbroek zijn voorbeelden van gebieden waar volgens de prestatiemonitoring 

(nog) geen maatregelen tot uitvoering zijn gebracht (zie tabel 5.1 in de kolom voortgang) 

of nog geen effecten van maatregelen zijn te verwachten. Deze gebieden zijn als nu nog 

verdroogd aan te merken en/of kunnen nog verder worden vernat. De mate van herstel 

is in deze gebieden ingeschat als < 50% (tabel 5.1). Interessant is om hier de resultaten 

van de evaluatie van de BMV-gebieden naast te leggen.  

 

Tabel 5.1: Voortgang verdrogingsbestrijding en mate van herstel volgens het beheerdersoordeel in 

de onderzochte BMV-gebieden (Zoomland is geen natte natuurparel en daarom als <?> gemarkeerd) 

Nr. Naam verdroogd gebied Oppervlak 2007 2012 2007 2012 

      Voortgang Herstel   

Gebieden met meetpunten in vochtige heide en/of 

hoogveen   

 

  

 

  

26 Groote Peel 1066 F1 F1 <50% <50% 

5 Lange maten 406 F1 F4 >50% >50% 

17 Cartierheide 417 F1 F7 <50% < 50%  

15 Kampina/Oisterwijk 2230 F0 F3 <50%  < 50% 

Gebieden met meetpunten in vochtige heide en vennen   

 

  

 

  

7 Strijbeekse Heide/Strijbeekse Beek 902 F1 999 <50%   

3 Zoomland   ? ? ? ? 

20 Strabrechtse Heide 2513 F1 F1 <50% <50% 

2 Groote Meer 161 F1 F3 0% 0% 

6 Pannenhoef 774 F5 F5 >50% >50% 

11 Regte Heide - Riels Laag 785 F5 F4 0% >50% 

Gebieden met meetpunten in schraalgraslanden   

 

  

 

  

9 't Merkske 52 F1 F5 <50% >50%  

16 Smalbroeken (zie Kampina)   

 

  

 

  

22 Urkhovensche Zegge 413 F0 F1/F3 <50% >50% 

13 Bossche Broek/Beneden Dommeldal 690 F4 F4 0% <50% 

4 Binnenpolder Terheijden 242 F3 F5 <50% <50% 

10 Westelijke Langstraat 697 F5 F1 <50% < 50%  

Gebieden met meetpunten in natte bossen   

 

  

 

  

27 Sang en Goorkens 280 F1 F1 <50% <50% 

12 De Brand 1005 F1 F7/F4 0% <50% 

19 Strijper Heg/Het Goor 690 F1 F7 <50% <50% 

24 Wijboschbroek 31 F1 F3 <50% <50% 

 
  



 
 
 
 
 
 

 

Beleidsevaluatie verdrogingsbestrijding  9X6220/R00003/902793/AH/DenB 

Definitief rapport - 19 - 1 februari 2013 

 
  

 

De eindscore voor toestandsmeetpunten in Den Dulver, Strabrechtse Heide en de 

Groote Peel is in lijn met de prestatiemonitoring: het is nog niet goed. Dit geldt ook voor 

De Brand. In Sang en Goorkens zijn rond 2000 en in Urkhovense Zeggen rond 2007 

maatregelen uitgevoerd en deze lijken door te werken in de toestandsmeetpunten.  

 

De evaluatie van het Wijboschbroek toont in een ander opzicht iets opmerkelijks. Na 

1993 heeft een vernatting plaats gevonden in tenminste een deel van het gebied; deze 

is het gevolg van de verruiming van de Zuid-Willemsvaart waarbij de sluis ter plaatse is 

verlegd richting Den Bosch. Op toestandsmeetpunten wordt de GVG gehaald (NB: 

buffering wordt wel gesignaleerd als een zorgpunt). Toch wordt het gebied door de 

beheerder nog steeds gezien als minder dan 50% hersteld. Dat geldt ook voor het 

Bossche Broek waar in 2011 grondverwerving en herinrichting heeft plaats gevonden en 

waar tegenwoordig ’s winters inundatie wordt toegepast. Verwacht wordt dat de effecten 

van deze maatregelen in een toekomstige BMV-evaluatie wel worden aangetoond.  

 

Wanneer we alle beschikbare informatie van de vegetatie ( ‘volledige’ looproute) hier 

naast leggen (tabel 4.6), dan blijkt een trend naar natter merkbaar in Den Dulver (in 

strijd met evaluatie BMV) en Strabrechtse heide bij Scheidingsven. Oorzaak en gevolg 

zijn op basis van de voorliggende gegevens niet volledig te verklaren voor deze 

gebieden. In Den Dulver is van enkele percelen de toplaag afgegraven, waardoor zich 

hier een venachtige vegetatie heeft ontwikkeld. 

 

Vervolgens is er de andere groep, namelijk met gebieden waar volgens de 

prestatiemonitoring maatregelen zijn uitgevoerd (F4, F5) en/of > 50% herstel heeft 

plaats gevonden. Daaronder zijn de volgende BMV-gebieden: Lange Maten, 

Pannenhoef, Regte Heide/Riels Laag, Merkske en Urkhovense zegge. Laatstgenoemd 

gebied vertoont een wisselend beeld van slecht tot goed, terwijl de andere drie gebieden 

overwegend matig tot goed scoren voor de toestandsmeetpunten. De informatie van de 

vegetatie op basis van de ‘volledige’ looproute (tabel 4.6) bevestigt een trend naar natter 

in de volgende gebieden: Sang en Goorkens, Merkske en Collse Zeggen-zuid 

(Urkhovense Zegge).  
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1 Prestatiemonitoring 

 Het aantal projecten waar niets gedaan is (F0) en wat in voorbereiding en 

onderzoek is (F1), is gedaald ten opzichte van 2007. 

 Ten opzichte van 2007 is een toename te zien van het aantal projecten in uitvoering 

(F3), gedeeltelijk uitgevoerd (F4) en uitvoering afgerond/mogelijk vervolg (F5). 

 Een substantieel deel van de projecten dat in 2007 in de voorbereidings- en 

onderzoeksfase zat, ligt momenteel stil vanwege de bezuinigingen op de verwerving 

van EHS-gronden. Het gaat hier om 14% van het areaal onderzochte verdroogde 

gebieden en 15% van het totale areaal aan Natte Natuurparel.  

 Volledig en grotendeels hydrologisch herstel (50 - 100%) is gerealiseerd over ca. 

26% van het onderzochte verdroogde areaal en ca. 19% van het totale areaal Natte 

Natuurparel. 

 Beperkt hydrologisch herstel (0 - 50%) is gerealiseerd over ca. 62% van het 

onderzochte verdroogde areaal en ca. 68% van het totale areaal Natte Natuurparel. 

 Over ca. 9% van het onderzochte verdroogde areaal en ca. 10% van het totale 

areaal Natte Natuurparel is geen sprake van hydrologisch herstel (0%). 

 Ten opzichte van 2007 is sprake van een substantiële toename van de arealen 

“volledig en grotendeels hydrologisch herstel” en “beperkt hydrologisch herstel”. Het 

areaal zonder hydrologisch herstel en het areaal waarvoor dit niet bekend is, is ten 

opzichte van 2007 aanzienlijk afgenomen. 
 

6.2 Evaluatie van het BMV 

 De eindscores voor de meetpunten in de BMV-gebieden zijn veelal onvoldoende tot 

slecht vanwege het toegepaste principe ‘one out - all out’. Ruim twee derde van de 

onderzochte toestandsmeetpunten scoort onvoldoende tot slecht. De deelscores 

van de meetpunten in de BMV-gebieden geven een ander, veel genuanceerder 

beeld. Het is dan ook aan te bevelen om in de eindbeoordeling van de gebieden ook 

de deelscores mee te nemen. 

 Voor de natuurgebieden met vochtige heide en/of hoogveen zijn de eindscores 

onvoldoende tot slecht. Dit wordt veroorzaakt door onvoldoende tot slechte scores 

op GVG en GLG. De deelscores op waterkwaliteit en vegetatie zijn beter. 

 Voor de gebieden met heide met vennen zijn de eindscores voor natte heide in het 

algemeen goed. De beoordeelde vennen scoorden matig tot slecht, met name door 

een te hoge voedselrijkdom. 

 De meetpunten in de natte schraallanden scoorden overwegend matig tot slecht, 

met name door een negatief oordeel voor GVG, stijghoogte en/of 

waterkwaliteitsparameters.  

 De meetpunten in natte bossen scoorden veelal onvoldoende tot slecht vanwege 

onvoldoende kweldruk (stijghoogte te laag) en te weinig buffering. In enkele gevallen 

was ook de GVG te laag. 

 In een beperkt deel van de onderzochte meetpunten is een trend waarneembaar. 

Het betreft 21 meetpunten. Hiervan vertonen 14 meetpunten een stijgende trend en 

7 een dalende trend.  

- Een dalende trend is waargenomen in peilbuizen op de Brabantse wal (Groote 

Meer, Zoomland), Den Dulver (Westelijke Langstraat) en bij Sang en Goorkens. 
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- Een stijgende trend is waarneembaar in één of meer peilbuizen in de 

Binnenpolder van Terheijden, Urkhovense zegge, Regte Heide, Pannenhoef en 

Strijper Aa. In de Binnenpolder Terheijden zijn de hydrologische maatregelen 

uitgevoerd, in Regte Heide en Pannenhoef is een deel van de maatregelen 

uitgevoerd, in Urkhovense Zegge zijn de maatregelen nu in uitvoering en in het 

gebied Strijper Aa zijn maatregelen in voorbereiding. 

 In zes (deel)gebieden is een verdrogingstendens merkbaar in de vegetatie. Het gaat 

om heidegebieden zoals Groote Meer, Cartierheide, beekdal Smalbroeken bij 

Kampina, de binnenpolder van Terheijden en de bosgebieden De Brand en 

Wijboschbroek. In vijf (deel)gebieden is juist een tendens van vernatting in de 

vegetatie aanwezig. 

 

6.3 Syntheseslag voor BMV-gebieden 

 In een syntheseslag zijn de verschillende uitkomsten van BMV, beheerdersoordeel 

en vegetatie analyse naast elkaar gezet en gecontroleerd op consistentie. 

 Voor een aantal gebieden zijn de conclusies vanuit de evaluatie van het BMV en de 

prestatiemonitoring consistent. Voor de volgende gebieden is de toestand op de 

meetpunten niet goed en moeten de maatregelen nog worden uitgevoerd: 

Strabrechtse Heide, Den Dulver, Groote Peel, De Brand en Strijper Aa. In andere 

gebieden is er een wisselend beeld zichtbaar (zowel meetpunten (bijna) goed als 

slecht tot onvoldoende) en is verdroging nog een probleem of heeft vernatting deels 

plaats gevonden: Cartierheide, Zoomland, Merkske, Sang en Goorkens. Voor het 

Groote Meer zijn maatregelen in uitvoering en is het verdrogingsprobleem nog 

duidelijk merkbaar op de toestandsmeetpunten. 

 Voor de gebieden Lange Maten en Strijbeekse Heide zijn de uitkomsten van het 

BMV en de prestatiemonitoring niet consistent. Het oordeel van de meetpunten in 

het BMV is (bijna) goed maar volgens de beheerders zijn nog maatregelen en 

verder herstel noodzakelijk. 

 In twee gevallen is de toestand op basis van de beschikbare gegevens overal te 

beoordelen als goed en heeft natuurontwikkeling en vernatting plaatsgevonden: 

Riels Laag/Rechte Heide en Pannenhoef. 

 In gebieden als ‘t Merkske, Urkhovense Zegge en Binnenpolder van Terheijden zijn 

maatregelen genomen en is voor wat betreft de grondwaterstanden herstel 

zichtbaar, maar staan de seinen op toestandsmeetpunten op rood vanwege 

onvoldoende stijghoogte of te hoge concentraties van bepaalde stoffen (bijvoorbeeld 

sulfaat) in het grondwater. 

 Het aantal BMV-meetpunten per verdroogd natuurgebied is beperkt. Dit was van 

oorsprong ook de opzet omdat de evaluatie systematiek bedoeld is om een 

algemeen beeld van de verdrogingtoestand in Brabant te vormen en niet zo zeer om 

een verdroogd natuurgebied in zijn geheel in detail te volgen. Sinds de opzet van de 

meetsystematiek heeft echter een aggregatie en prioritering plaatsgevonden van 

verdroogde gebieden naar natte natuurparels en TOP-gebieden. Natte natuurparels 

bestaan hierdoor vaak uit meerdere verdroogde gebieden. Deze vertaling heeft in 

het meetnet nog onvoldoende invulling gekregen. Als gevolg hiervan wordt vaak niet 

in alle deelgebieden die onderdeel uitmaken van een natte natuurparel gemeten. Er 

kan dus in sommige gevallen slechts voor een deel van een natte natuurparel een 

uitspraak gedaan worden over de verdrogingtoestand.  
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Het beheerdersoordeel is een belangrijke aanvulling op het BMV omdat hiermee wel 

een gebiedsdekkende uitspraak gedaan kan worden. Gezien de 

meetverantwoordelijkheden vanuit KRW en Natura 2000 is het aan te bevelen de 

beoordeling van de toestand per natte natuurparel gebiedsdekkend te laten zijn. 

Aangezien KRW en Natura 2000 vooralsnog geen vastgestelde meetprotocollen 

voorschrijven, kan gedacht worden aan: 

- Uitbreiding van het BMV zodat beoordeling van natte natuurparels in zijn geheel 

mogelijk is. Inmiddels staan in de meeste natuurgebieden aanzienlijk meer 

peilbuizen, die geen deel uit maken van het BMV maar van het projectmeetnet. 

Veel van de peilbuizen staan er pas 1 tot 3 jaar, waardoor ze nu beperkt 

bruikbaar zijn. Bij een volgende evaluatiemoment zullen de reeksen langer zijn, 

waardoor met de nieuwe peilbuizen wel op grote schaal toestands- en 

trendbepaling mogelijk is. Aanbevolen wordt om van meerdere peilbuizen 

(buiten het BMV) de trend te bepalen om een homogener beeld van de 

hydrologie van een natuurgebied te krijgen en om beter te kunnen verklaren wat 

de oorzaak is van herstel of achteruitgang. 

- De ambitie van de natuurdoeltypekaart aan te passen aan het bijbehorende 

microreliëf door bij de toetsing van de ambitiekaart gebruik te maken van 

habitattypen. De kartering van natuurdoeltypen en natuurbeheertypen is op een 

grove schaal gedaan omdat ze op grove schaal een uitspraak doen voor de SNL 

beheervergoedingen. Voor de toestandsbepaling van verdrogingbestrijding is 

het aan te bevelen gebruik te maken van een gedetailleerder toetsingskader 

zoals de habitattypen. Wanneer een natuurgebied een groot verschil in 

microreliëf heeft, kan dit namelijk in sommige gevallen ervoor zorgen dat de 

toetsing niet homogeen representatief is voor het hele gebied. Ook een goede 

ecosysteemanalyse is hierbij van belang. Door de relatie tussen de gemeten 

GXG op de toestandsmeetpunten en de ambitie van de doelrealisatie binnen de 

habitattype vlakken beter op elkaar af te stemmen, ontstaat een realistischer 

beeld (m.b.v. van bijvoorbeeld de AHN3 en in een eenmalige GIS-actie).  

 Bij de evaluatie van het BMV is een koppeling gelegd tussen de looproutes van het 

vegetatiemeetnet en de toestandsmeetpunten van het BMV. Met deze aanpak 

konden geen trends worden afgeleid uit de vegetatiegegevens. Door per 

natuurgebied alle vegetatiegegevens mee te nemen konden wel trends worden 

bepaald. Aanbevolen wordt dit ook voor de volgende evaluatie te gebruiken. 

 De tijdelijke buizen hebben juist de functie om lange reeksen te koppelen aan 

buizen die destijds nieuw geplaatst werden in het gebied en dus korte reeksen 

hebben. Met de analyse die nu uit is gevoerd, kan gesteld worden dat dit niet altijd 

heeft gefunctioneerd. Een aantal gebieden met tijdelijke buizen is niet meegenomen 

in de evaluatie van het BMV: Halsteren, Deurnse Peel en Tongelaar. In andere 

gebieden zijn de als tijdelijk aangemerkte buizen nooit bemeten en moet een keuze 

worden gemaakt tussen óf de tijdelijke buizen definitief te laten vervallen óf de 

metingen in de tijdelijke buizen alsnog op te starten. Voor Groote Peel en Sang en 

Goorkens zijn de meetreeksen van de permanente en tijdelijke buizen met elkaar 

vergeleken en is de correlatie bepaald. Aanbeveling op basis van deze exercitie is 

om de tijdelijke buizen vooralsnog te handhaven. 

 De volledigheid van de kwaliteitsgegevens en oppervlaktewaterpeilen in het BMV 

laat sterk te wensen over. Door deze onevenwichtigheid in databeschikbaarheid in 

combinatie met het principe ‘one out all out’ ontstaat een grote gevoeligheid voor 

fouten en ‘artefacten’.  



 
 
 
 
 
 

 

Beleidsevaluatie verdrogingsbestrijding  9X6220/R00003/902793/AH/DenB 

Definitief rapport - 23 - 1 februari 2013 

 
  

 

Een meetpunt met alleen gemeten grondwaterstanden zal gemiddeld hoger scoren 

dan een meetpunt met zowel grondwaterstanden als kwaliteitsgegevens. Eén 

slechte score in de waterkwaliteitsgegevens kan immers leiden tot een slechte 

totaalscore. Voor een toekomstige beleidsevaluatie kan daarom overwogen worden 

om een andere, meer stapsgewijze aanpak te volgen. De evaluatie kan hierdoor 

efficiënter worden uitgevoerd en wordt minder gevoelig voor ‘artefacts’. Aanbevolen 

wordt alleen bij inconsequente of onverklaarbare trends in grondwaterstanden en 

vegetatie een nadere analyse op basis van waterkwaliteitsgegevens en/of 

oppervlaktewaterpeilen uit te voeren. Deze stapsgewijze evaluatie kan bestaan uit: 

a. Trendanalyse op grondwaterstandsreeksen binnen natuurgebieden. Neem hierin 

alle geschikte peilbuizen voor mee, dus niet alleen de BMV-buizen. 

b. Trendanalyse op vegetatiegegevens per natuurgebied. 

c. Beheerdersoordeel terreinbeheerders en waterschap: 

- Zijn de trends in grondwaterstanden en vegetatie onderling consequent?  

- Worden de trends in grondwaterstanden en vegetatie herkend op basis van 

observaties van gebiedsdeskundigen terreinbeheerder en waterschap?  

- Zijn de gevonden trends te verklaren uit getroffen maatregelen binnen en 

buiten de natuurgebieden of andere projecten en ontwikkelingen? 
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Bijlage 1 
 Methodiek ter bepaling van de toestand en trend van het 

grondwater 
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In figuur B1.1 is de methodiek ter bepaling van de GHG, GLG en GVG schematisch 

weergegeven.  

 

 
Figuur B1.1: Schematische weergave methodiek bepaling GHG, GVG en GLG 
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Stap 1: Meetreeks opknippen 

Voor elke periode van vijf jaar is een model berekend met een voortschrijdend interval 

van 1 jaar. Er worden dus net zoveel modellen gemaakt als de meetreeks in jaren lang 

is (minus 4 jaar). De toegepaste methode maakt het mogelijk om GLG, GVG en GHG 

voor meetperioden van enkele jaren met elkaar te vergelijken waarbij veranderde 

systeemeigenschappen worden meegewogen. 

 

Stap 2: Tijdreeksanalyse 

Om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over de GHG, GLG en GVG gerelateerd 

aan een korte periode van een grondwaterstandstijdreeks, zonder last te hebben van 

een toevallige meteorologische situatie, wordt voor de gewenste periodes de relatie 

tussen het neerslagoverschot en de grondwaterstandsreeks bepaald. Dit wordt gedaan 

met behulp van een transfermodel (Box-Jenkins model).  

 

KWR gaat ervan uit dat een model betrouwbaar is als de verklaarde variantie groter is 

dan 70% en de neerslag en verdamping een significant effect hebben op de 

grondwaterstand en de verdampingsfactor tussen 0,5 en 2 ligt. Als het model aan één 

van deze voorwaarden niet voldoet, is het onbetrouwbaar. 

 

In de voorliggende rapportage is ook getoetst of de tijdreeksmodellen betrouwbaar zijn 

volgens de criteria van KWR. Er is echter voor gekozen om de GHG, GVG en GLG van 

onbetrouwbare modellen wel te presenteren in de figuren. Met behulp van symbolen (zie 

legenda figuur B1.2) is weergegeven aan welke voorwaarde niet wordt voldaan.  

 

 
Figuur B1.2: Peilbuis B49G0106 – filter 1 
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Aanvullend is gekeken of elk jaar in de periode van 5 jaar tenminste over 11 metingen 

beschikt. Indien een periode van 5 jaar in 1 of meer jaren niet over voldoende 

meetgegevens beschikt (dus minder dan 11 metingen) dan is voor deze periode geen 

GHG, GVG en GLG bepaald. 

 

Stap 3: Simulatie langjarige reeks en bepalen GHG, GVG en GLG 

Door gebruik te maken van de gevonden relatie tussen het neerslagoverschot en de 

grondwaterstandsreeks uit stap 2 kan een grondwaterstandsreeks gegenereerd worden. 

Deze gegenereerde reeks heeft over de volledige lengte dezelfde statistische 

eigenschappen als de periode waarvoor het transfermodel is bepaald. Het verschil is 

echter dat, door gebruik te maken van een lange neerslagoverschotreeks, de toevallige 

weersinvloeden van een korte periode niet meer doorslaggevend zijn voor het 

berekenen van de gewenste reekskenmerken (GHG, GVG en GLG).  

 

Zowel in de studie van KWR (2008) als in deze rapportage is per gebied een neerslag- 

en verdampingsreeks geselecteerd op basis waarvan het tijdreeksmodel opgesteld is en 

de simulatie van de langjarige reeks is uitgevoerd.  

 

In afwijking van de KWR-methodiek (2008) is ervoor gekozen om de GHG, GVG en 

GLG altijd te bepalen over dezelfde langjarige periode. Indien een neerslagstation niet 

over voldoende neerslaggegevens beschikte is de reeks verlengd op basis van een 

nabijgelegen station. Verdampingsreeksen zijn verlengd op basis van de verdamping 

gemeten in De Bilt. De gebruikte gegevens zijn weergegeven in tabel B1.1. Indien een 

reeks is verlengd op basis van een ander station, is dit onder de tabel aangegeven.  

 

Voor elk gebied zijn neerslag- en verdampingsgegevens verzameld over de periode 

1960 tot en met augustus 2012. De grondwaterstanden zijn ook voor deze periode 

gesimuleerd. De GHG, GVG en GLG zijn bepaald over de periode 1970 tot en met 

2011. De eerste 10 jaar zijn beschouwd als inspeelperiode voor het tijdreeksmodel. 
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Tabel B1.2: Gebruikte verdampinggegevens 

 
 

De GHG, GVG en GLG zijn bepaald door van de gesimuleerde reeks de waarden op de 

14e en 28e van elke maand te pakken. De GHG en de GLG zijn berekend door 

respectievelijk per jaar de drie hoogste en laagste gegenereerde waarden te middelen 

en deze weer te middelen voor de volledige periode van 42 jaar (1970 t/m 2011).  

 

De GVG is bepaald door het gemiddelde van alle gegenereerde standen van 28 maart 

te berekenen. Dit is conform de werkwijze van TNO, in de TNO rapportage wordt echter 

een periode van 71 jaar genoemd gebaseerd op neerslag en Verdamping van De Bilt. 

KWR heeft gebruik gemaakt van de lengte van de beschikbare lokale neerslag en 

verdampingsreeksen, deze is in de meeste gevallen korter dan de door ons gebruikte 42 

jaar, omdat op de lokale stations het KNMI verdamping pas later is gaan meten. 

 

 

 

 

 

 

studie:

Gebied Neerslag Verdamping Neerslag Verdamping

Groote Meer (SBB) Hoogerheide Vlissingen Hoogerheide Vlissingen

Zoomland (BL) Bergen op Zoom Vlissingen Vlissingen Vlissingen

Binnenpolder Terheyden (SBB) Oosterhout Vlissingen Gilze-Rijen Vlissingen

Lange Maten-Ketelmeren (NM) Zundert Gilze-Rijen Zundert Gilze-Rijen

Pannenhoef-de Lokker (BL) Zundert Gilze-Rijen

Den Dulver (SBB) Capelle (nb) Vlissingen Capelle Vlissingen

Cartierheide (SBB) Eersel Eindhoven

Stri jper Aa  (SBB) Leende Eindhoven Eindhoven Eindhoven

Groote Peel  (SBB) Someren Eindhoven

Sang en Goorkens  (SBB) Helmond Eindhoven

Regte Heide (BL) Tilburg Gilze-Rijen

De Brand (BL) Giersbergen Gilze-Rijen

Bossche Broek (SBB) Boxtel Gilze-Rijen

Urkhovense Zeggen (SBB) Eindhoven Eindhoven Eindhoven Eindhoven

Stri jbeekse Heide Chaam Gilze-Rijen

MerkskE Chaam Gilze-Rijen

Wijboschbroek (SBB)  Dinther Volkel

Verdamping Vl iss ingen 1-1-1960 t/m 02/07/1963 De Bilt

Verdamping Gi lze-Ri jen 1-1-1960 t/m 04/04/1987 De Bilt

Verdamping Einhoven 1-1-1960 t/m 02/07/1984 De Bilt

Verdamping Volker 1-1-1960 t/m 31/10/1992 Volkel

Neers lag Giersbergen 1-1-1960 t/m 03/11/1993 Capelle (nb)

Neers lag Eindhoven 1-1-1960 t/m 17/08/1984 Helmond

Royal Haskoning 2012 KWR 2009
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Bijlage 2 
 Eindoordeel per meetpunt in BMV-gebieden 
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BMV02 Groote Meer 

 

 
 

 

  

BMV02SK1 Ven (ongebufferd-gebufferd)

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GHG 0% 5% +- sinds 2000 lichte schommelingen

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering
matig buffering OW

Verontreiniging
slecht

N en P regelmatig 

overschreden

Eindbeoordeling

op basis van vergelijking met 

streefbeeld

slecht
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BMV03 Zoomland 

 

 
 

  

BMV03PT2 Moeras

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG 100% +- zeer wisselend

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering geen gegevens

Verontreiniging geen gegevens

Eindbeoordeling

BMV03SK1 Ven (ongebufferd-gebufferd)

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

waterstanden referentie Score Beschrijving

venpeil goed? geringe peilfluctuatie

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering goed

Verontreiniging slecht

regelmatig 

overschrijdingen N en P

Eindbeoordeling slecht

op basis van vergelijking met 

streefbeeld

goed

op basis van vergelijking met 

streefbeeld
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BMV04 Binnenpolder Terheijden 

 

 
  

BMV04PK1 Vochtig schraalland

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG 100% goed ↑ stijgend sinds 2007

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering goed

stijghoogte en 

bodem pH goed

Verontreiniging slecht

chloride matig, 

sulfaat slecht

Eindbeoordeling

BMV04PK2 Vochtig schraalgrasland

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG 0% +- vlakke lijn 

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering goed

stijghoogte en 

bodem pH goed

Verontreiniging matig

chloride matig, 

sulfaat goed

Eindbeoordeling

op basis van vergelijking met 

streefbeeld

slecht

op basis van vergelijking met 

streefbeeld

slecht
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BMV05 Lange maten - Ketelmeren 

 

 

BMV05PT4f2 Natte heide

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG 100% +- sterk wisselend

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering

Verontreiniging

Eindbeoordeling

BMV05PK1 Natte heide

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG 40% onvoldoende +- sterk wisselend

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering goed pH bodem optimaal

Verontreiniging matig

buffering goed, Chloride 

goed, sulfaat matig

Eindbeoordeling

BMV05PT2 Natte heide

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG 56% onvoldoende ↑ stijgend sinds 2000

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering geen gegevens

Verontreiniging geen gegevens

Eindbeoordeling onvoldoende

op basis van vergelijking met 

streefbeeld

goed

op basis van vergelijking met 

streefbeeld

onvoldoende

op basis van vergelijking met 

streefbeeld



 
 
 
 
 
 

 

Beleidsevaluatie verdrogingsbestrijding Bijlage 2 9X6220/R00003/902793/AH/DenB 

Definitief rapport - 5 - 1 februari 2013 

 
  

 

BMV06 Pannenhoef - de Lokker 
 

 
  

BMV06PT2f1 Berkenbroekbos/Elzenbroekbos

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG 88% bijna goed ↑ licht stijgend sinds 2008

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering

Verontreiniging

Eindbeoordeling

BMV06PV2f1 Berkenbroekbos/Elzenbroekbos

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG ?? bijna goed? ↑ stijgends sinds 1990

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering goed

stijghoogte 

goed

Verontreiniging

Eindbeoordeling ??

op basis van vergelijking 

met streefbeeld

bijna goed

op basis van vergelijking 

met streefbeeld
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BMV08 Strijbeekse Heide 

 

 
 
  

BMV08PT2 Natte heide/Hoogveen (goudbergven)

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG 100% +- trend 2 jaar, sterk wisselend

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering

Verontreiniging

Eindbeoordeling

BMV08PT3f1 Natte heide (goudbergven)

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG 100% +- trend 2 jaar, sterk wisselend

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering

Verontreiniging geen gegevens

Eindbeoordeling

BMV08PT5 Berken-Eikenbos (d)

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG 100% ↓ dalend sinds 1990

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering geen gegevens

Verontreiniging geen gegevens

Eindbeoordeling goed

op basis van vergelijking 

met streefbeeld

goed

op basis van vergelijking 

met streefbeeld

goed

op basis van vergelijking 

met streefbeeld
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BMV08SK1 Ven (ongebufferd) - goudbergven

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

waterstanden referentie Score Beschrijving

venpeil goed?geringe peilfluctuatie + stijgend sinds 2001

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering geen gegevens

Verontreiniging slecht OW trofie slecht -

Eindbeoordeling

BMV08SK2 Ven (ongebufferd) - rondven

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

waterstanden referentie Score Beschrijving

venpeil goed?geringe peilfluctuatie

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering geen gegevens

Verontreiniging voldoet

OW trofie van 

matig naar goed +

Eindbeoordeling

op basis van vergelijking 

met streefbeeld

goed

op basis van vergelijking 

met streefbeeld

slecht
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BMV09 ’t Merkske  

 

 

BMV09PK2f1 Vochtig schraalland

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG 0% slecht ↑ stijgend sinds 1996

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering slecht stijghoogte slecht

Verontreiniging geen gegevens

Eindbeoordeling

BMV09PK3f1 Vochtig schraalland

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG 100% goed ↑ stijgend sinds 1996

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering matig

stijghoogte matig tot 

slecht, pH goed

Verontreiniging matig

buffering, sulfaat 

goed, chloride matig

Eindbeoordeling

BMV09PK4f1 Vochtig schraalland

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG 100% goed ↑ stijgend sinds 1996

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering matig

stijghoogte matig tot 

slecht

Verontreiniging geen gegevens

Eindbeoordeling

BMV09PK5f1 Vochtig schraalland

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG 71% bijna goed ↑ stijgend sinds 1996

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering matig

stijghoogte matig tot 

goed

Verontreiniging geen gegevens

Eindbeoordeling

op basis van vergelijking met 

streefbeeld

onvoldoende

op basis van vergelijking met 

streefbeeld

slecht

op basis van vergelijking met 

streefbeeld

onvoldoende

op basis van vergelijking met 

streefbeeld

onvoldoende
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BMV10 Den Dulver 

 

 
  

BMV10PT1 Vochtig schraalland

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG 68% onvoldoende +- sterk wisselend

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering slecht

stijghoogte slecht 

in PV1

Verontreiniging

Eindbeoordeling

BMV10PT2 Vochtig schraalland

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG 0% slecht ↓ licht dalend sinds 2007

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering slecht

stijghoogte slecht 

in PV1

Verontreiniging

Eindbeoordeling

op basis van vergelijking met 

streefbeeld

onvoldoende

op basis van vergelijking met 

streefbeeld

slecht
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BMV11 Regte Heide 

 

 
  

BMV11PT3f1 Natte heide

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG 100 goed +- trend 5 jaar. Sterk wisselend

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering

Verontreiniging geen gegevens

Eindbeoordeling

BMV11PT2 Natte heide

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG 100 goed +- trend 6 jaar, sterk wisselend

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering geen gegevens

Verontreiniging geen gegevens

Eindbeoordeling

BMV11PT1f1 Moeras

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG 100 goed +- trend 6 jaar, gelijkmatig

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering goed

stijghoogte 

goed

Verontreiniging geen gegevens

Eindbeoordeling

op basis van 

vergelijking met 

goed

op basis van 

vergelijking met 

goed

op basis van 

vergelijking met 

goed
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BMV12 de Brand 

 

 
 

  

BMV12PT1f1 Elzenbroekbos

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG 0 slecht +- trend 4 jaar, sterk wisselend

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering slecht stijghoogte slecht

Verontreiniging geen gegevens

Eindbeoordeling

BMV12PK2 Elzenbroekbos

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG geen gegevens

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering slecht pH slecht

Verontreiniging goed

buffering, chloride 

en sulfaat goed

Eindbeoordeling

op basis van vergelijking met 

streefbeeld

slecht

op basis van vergelijking met 

streefbeeld

slecht
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BMV13 Bossche Broek 

 

 
  
  

BMV13PK1 Blauwgrasland

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG ? te nat ↓

licht dalend sinds 

2008

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering ? goed pH goed ?

Verontreiniging ? goed

buffering, chloride 

en sulfaat goed ?

Eindbeoordeling

BMV13PK2f1 Vochtig schraalland/Bloemrijk grasland

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG ? 39% onvoldoende +-

tijdreeks 4 jaar, 

sterk wisselend

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering ? matig

buffering matig tot 

slecht, pH goed ?

Verontreiniging ? matig

buffering, chloride 

goed, sulfaat matig ?

Eindbeoordeling

op basis van vergelijking 

met streefbeeld

goed

op basis van vergelijking 

met streefbeeld

onvoldoende
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BMV15 Kampina 
 

 
 
BMV16 Smalbroeken 

 

 
  

BMV15PT1 Vochtige en natte heide

Aspect Toestand Trend

op basis 

van 

vergelijki

ng met

Grondwaterstanden referentieScore Beschrijving

GVG onvoldoende ↑ stijgend

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering n.v.t.

Verontreiniging

Eindbeoordeling

op basis van vergelijking met 

streefbeeld

onvoldoende

BMV16PK1 Elzenbroekbos

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG goed goed ↑

GLG goed goed ↑

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering geen kwel maar infiltratie pH goed

Verontreiniging slecht

te hoog 

sulfaat

Eindbeoordeling

BMV16PK2 Vochtig schraalland

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG goed ↑

GLG goed ↑

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering ? geen kwel maar infiltratie pH goed

Verontreiniging ? slecht

te hoog 

sulfaat

Eindbeoordeling

op basis van vergelijking met 

streefbeeld

slecht

op basis van vergelijking met 

streefbeeld

slecht
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BMV17 Cartierheide 

 

 
  

BMV17PT2 Natte heide

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG 98% bijna goed +-

trend 5 jaar, 

wisselend

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering geen gegevens

Verontreiniging geen gegevens

Eindbeoordeling

BMV17PT3 Natte heide

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG 41% onvoldoende +-

trend 5 jaar, 

wisselend

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering geen gegevens

Verontreiniging geen gegevens

Eindbeoordeling onvoldoende

op basis van vergelijking 

met streefbeeld

bijna goed

op basis van vergelijking 

met streefbeeld
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BMV19 Strijper Aa 

 

 
  

BMV19PK2f1 Elzenbroekbos

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG 100% goed +- gelijkmatig

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering matig

stijghoogte matig tot goed, pH 

bodem goed

Verontreiniging goed

buffering, chloride, sulfaat 

goed

Eindbeoordeling

BMV19PK1 Natte heide

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG ?? onvoldoende? ↑ licht stijgend sinds 2007

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering goed pH bodem goed

Verontreiniging matig

buffering beperkt, chloride, 

sulfaat goed

Eindbeoordeling

op basis van vergelijking met 

streefbeeld

onvoldoende

op basis van vergelijking met 

streefbeeld

onvoldoende
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BMV20 Strabrechtse heide en Beuven 

 

 
  

BMV20PK1 heide

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score: 0,60 Beschrijving

GVG
Ca 5 dm onder 

referentie/streefbeeld matig

↑ 

↑ Vanaf 

dieptepunt 

rond 1990 

licht 

gestegen

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en zuurbuffering n.v.t.

Verontreiniging vermoedelijk geen probleem

Eindbeoordeling

Beuven

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

streefpeil vermoedelijk onvoldoende

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer of zuurbuffering Regelmatig pH <5,5, te w einig zuurbuffering

trofie P-totaal boven streefw aarde

Eindbeoordeling

op basis van vergelijking met streefbeeld

onvoldoende

op basis van vergelijking met streefbeeld

onvoldoende
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BMV22 Urkenhovense Zegge 

 

 
  

BMV22PK2f1 moeras met kleine zeggenvegetatie

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG goed ↑

licht stijgend sinds 

2004

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering slecht

stijghoogte slecht, pH 

bodem goed

Verontreiniging matig

buffering, chloride 

goed, sulfaat matig

Eindbeoordeling

BMV22PK3f1 heischraalgrasland

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG goed N.B. in 2007 +-

trend 5 jaar, sterk 

wisselend

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering goed

stijghoogte goed, pH 

bodem goed

Verontreiniging matig

buffering goed, 

chloride, sulfaat matig

Eindbeoordeling

BMV22PT4 Blauwgrasland

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG 100% goed +- sterk wisselend

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering geen gegevens

Verontreiniging geen gegevens

Eindbeoordeling

BMV22PK5f1 Moeras

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG 62% onvoldoende +- gelijkmatig

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering goed pH bodem goed

Verontreiniging matig

buffering goed, 

chloride, sulfaat matig

Eindbeoordeling

op basis van vergelijking met 

streefbeeld

onvoldoende

op basis van vergelijking met 

streefbeeld

goed

op basis van vergelijking met 

streefbeeld

slecht

op basis van vergelijking met 

streefbeeld

onvoldoende
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BMV24 Wijboschbroek 

 

 
 

 

  

BMV24PK1f1 Vogelkers-Essenbos

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG 100% goed +-

trend 4 jaar, sterk 

wisselend

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering matig

stijghoogte slecht,  

bodem matig 

gebufferd

Verontreiniging matig

buffering goed, 

chloride, sulfaat matig

Eindbeoordeling

BMV24PK2f1 Vogelkers-Essenbos

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG 92% bijna goed +-

trend 4 jaar, sterk 

wisselend

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering bijna goed

stijghoogte slecht, 

maar bodem 

gebufferd

Verontreiniging goed

buffering, chloride, 

sulfaat goed

Eindbeoordeling

op basis van vergelijking met 

streefbeeld

matig

op basis van vergelijking met 

streefbeeld

bijna goed
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BMV26 Grote Peel 

 

 
  

BMV26PT3f1 Natte heide/Hoogveen

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG 0% slecht ↑ licht stijgend sinds 2003

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering

Verontreiniging geen gegevens

Eindbeoordeling

BMV26PT4 Natte heide/Hoogveen

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG 0% slecht ↑ stijgend sinds 2003

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering geen gegevens

Verontreiniging geen gegevens

Eindbeoordeling slecht

op basis van vergelijking met 

streefbeeld

slecht

op basis van vergelijking met 

streefbeeld
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BMV27 Sang en Goorkens 

 

 
 

BMV27PK3f1 Berkenbroekbos/Elzenbroekbos

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG 100% goed ↓

licht dalend sinds 

2002

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering goed stijghoogte goed

Verontreiniging geen gegevens

Eindbeoordeling

BMV27PK2f1 Berkenbroekbos/Elzenbroekbos

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG 100% stijghoogte boven mv +-

trend 4 jaar. sterk 

wisselend

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering goed

stijghoogte goed, pH 

bodem goed

Verontreiniging goed

buffering, sulfide, 

chloride goed

Eindbeoordeling

BMV27PK1f1 Moeras

Aspect Toestand Trend

op basis van 

vergelijking met

Grondwaterstanden referentie Score Beschrijving

GVG 79% onvoldoende +- gelijkmatig

Grondwaterkwaliteit

Kwelaanvoer en 

zuurbuffering goed

stijghoogte goed, pH 

bodem optimaal

Verontreiniging goed

buffering, sulfide, 

chloride goed

Eindbeoordeling onvoldoende

op basis van vergelijking met 

streefbeeld

goed

op basis van vergelijking met 

streefbeeld

goed

op basis van vergelijking met 

streefbeeld
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Prestatiemonitoring oordelen waterbeheerders 2012 

 

 
 
  

Naam verdroogd gebied Ws naam natte natuur parel Terreinbeheerder

Oppervlak 

(ha)

Fasering 2012 

(waterbeheerders)

hydrologisch herstel 2012 

(waterbeheerders)

De Bundertjes AM Aa bij Helmond GEM 114 F0 <50%

De Berken AM Astense Aa BL, SBB 44 F1/F0 0%

Beekloop (beekdal) Do Beekloop NM 462 F1 0%

Groote Beerze (beekdal) Do Beerze BL 411 F4 <50%

Beleven Do Beleven BL, PART 207 F6 100%

Binnenpolder Terheijden BD Binnenpolder Terheijden SBB 242 F5 <50%

Bossche Broek/Beneden Do Bossche Broek SBB, GEM, PART 690 F4 <50%

Mark (beekdal) BD Boven-Markdal NM 294 F0 0%

Buulderbroek Do Buulder Aa / Buulderbroek GEM, PART 280 F1 <50%

Buulder Aa (beekdal) Do Buulder Aa / Buulderbroek GEM, PART 67 F1 0%

Boswachterij de Kempen Do Cartierheide / Witrijt / De Goorloop SBB, PART 1266 F7 > 50%

Cartierheide Do Cartierheide / Witrijt / De Goorloop SBB, PART 417 F7 < 50%

Aa of Goorloop Do Cartierheide / Witrijt / De Goorloop SBB, PART 38 F7 <50%

Chaamse Beken BD Chaamse Beek / Het Broek PART 970 F5 >50%

Landgoed Valkenberg/Annabos/ 

Voorbos/Ulvenhout BD Chaamse Beek / Het Broek PART 864 F5 < 50%

Kelsdonk/Zwemlaken BD De Berk / Strijpen / Kelsdonk / Zwermlaken SBB 257 F1 <50%

Strijpen/ De Berk BD De Berk / Strijpen / Kelsdonk / Zwermlaken SBB 201 F1 <50%

De Brand Do De Brand BL,PART 1005 F7/F4 10%

De Bult AM De Bult SBB 105 F1 0%

Beneden Dommel (beekdal) Do De Geelders / Dommeldal SBB, BL 261 F4/F7 <50%

De Geelders Do De Geelders / Dommeldal SBB,BL 693 F7 < 50%

De Matjens BD De Matjens SBB 162 F1 <50%

De Mortelen Do De Mortelen / Velderbosch BL, PART 1291 F4 <50%

De Paljaart Do De Mortelen / Velderbosch BL, PART 295 F4 <50%

Scheeken Do De Scheeken/ Hezelaarsbroek BL 627 F7 <50%

Landgoed de Utrecht Do De Utrecht PART 2472 F3/F7 <50%

Reusel (beekdal) Do De Utrecht PART 311 F7 100%

De Vilt AM De Vilt BL 133 F5 90%

De Worp BD Den Ham / De Worp SBB 42 F1 0%

De Ham BD Den Ham / De Worp SBB 31 F1 0%

Deurnese Peelgebieden AM Deurnese Peel SBB 2423 F3 <50%

Zonzeel BD Distelweg Hooge Zwaluwe (Zonzeel) SBB 146 F5 >50%

Venrode/Zegenwerp Do Dommel bij Gemonde BL 432 F0  

't Spekt Do Dommeldal (Breugelsbroek) SBB 168 F0 0%

Breugels Broek Do Dommeldal (Breugelsbroek) SBB 193 F0 0%

Dommelbeemden/Wolfswinkel Do Dommeldal bij Dommelbeemden SBB 408 F0  

Dommel (Beekdal) Do Dommeldal bij Waalre NM 299 F0 0%

Den Eikenhorst (Boxtel) Do Eikenhorst en Uilenbroek BL 27 F6 100%

Uilenbroek Do Eikenhorst en Uilenbroek BL 117 F0 <50%

Mastbos BD Galdersche Beek SBB 848 F1 >50%

Gijzenrooische Zegge Do Gijzenrooiech zeggen BL, PART 167 F0/F4 >50%

Gorp en Roovert Do Gorp en Roovert BL,PART 1181 F5 <50%

Roovertsche Heide Do Gorp en Roovert BL,PART 703 F5 <50%

Groote Meer BD Groote en Kleine Meer NM, PART 161 F3 0%

Kleine Meer/Jagers Rust BD Groote en Kleine Meer NM, PART 216 F4 >50%

Groote Peel AM Groote Peel SBB 1066 F1 <50%

Grootgoor Do Grootgoor SBB 353 F7 <50%

Buitenlust BD Halstersche Laag SBB 282 F1 0%

Dassenberg/Oudlands Laag/ BD Halstersche Laag SBB 393 F4 <50%

Brokkenbroek/Zwijnsbergen Do Helvoirtsche Broek / Brokkenbroek BL, PART 125 F6 10%

Helvoirts Broek Noord Do Helvoirtsche Broek / Brokkenbroek BL,PART 213 F7 10%

Helvoirts Broek Noord Do Helvoirtsche Broek / Brokkenbroek BL,PART F7 10%

Reuselse Moeren Do Het Goor / Reuselse Moeren Leeg 225,207 999 < 50%

Het Oudland BD Het Oudland SBB,BL 168,934 F3 <50%

Hooge Raam AM Hoge Raam SBB, BL, PART 246,229 F1 0%

Tongelaar/Ossenbroek/ 

Nieuwenhoef/Dennen AM Hoge Raam SBB, BL, PART 830,803 F4 >50%

Landgoed Pax AM Hooibroeken NM, BL, PART 43,02 F5 >50%

Hooibroeken AM Hooibroeken NM, BL, PART 206,596 F3  

Kampina/Oisterwijk Do Kampina en omgeving NM 2230,353 F3 10%
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Naam verdroogd gebied Ws naam natte natuur parel Terreinbeheerder

Oppervlak 

(ha)

Fasering 2012 

(waterbeheerders)

hydrologisch herstel 2012 

(waterbeheerders)

Nemelaer Do Kampina en omgeving NM 291,299 F5 80%

Keersop (beekdal) Do Keersopdal NM 654,737 F7 <50%

Kleine Dommel (beekdal) Do Kleine Dommel bij Heeze SBB 414,098 F1 <50%

Kornse Boezem RL Kornsche Boezem BL, SBB 45,005 F5 > 50%

Kortenhoef BD Kortenhoef SBB 159,126 F5 >50%

Bevert RL Kreken Biesbosch (Noordwaard) Bevert SBB, PART 28,616 F3 0%

Boomgatcomplex RL Kreken Biesbosch (Noordwaard) Boomgat SBB, PART 97,407 F3 0%

Bakkers Kil RL Kreken Biesbosch (Oostwaard) SBB, PART 148,35 F1 0%

Bakkerskil/Bleeke Kil RL Kreken Biesbosch (Oostwaard) SBB, PART 20,037 F1 0%

Oostkil/Bleeke Kil RL Kreken Biesbosch (Oostwaard) SBB, PART 54,903 F1 0%

Tonnenkreekstelsel BD Kreken Fijnaart - Tonnenkreekstelsel SBB 62,136 F5 0%

Roode Weel BD Krekensysteem De Beek / Roode Weel BL 58,355 F6 100%

De Vuchtpolder BD Lage Vuchtpolder SBB,PART 127,86 F1 0%

Landgoed Baest Do Landgoed Baest SBB 659,712 F5 <50%

Landschotse Heide Do Landschotsche Heide BL, GEM 383,013 F1 <50%

De Hartel BD Lange Bunders en Slangwijk / De Hartel SBB, PART 41,234 F1 0%

Haagse Beemden BD Lange Bunders en Slangwijk / De Hartel SBB, PART 138,972 F1 <50%

Lange Water BD Lange Water SBB 41,436 F5 >50%

Westelijke Langstraat BD Langstraat SBB 697,183 F1 < 50 %

Leemkuilen Do Leemkuilen (Udenhout) BL 144,219 F0  

Groote Heide Do Leenderbos / Groote Heide BL, SBB, PART 809,34 F1 <50%

Valkenhorst Do Leenderbos / Groote Heide BL, SBB, PART 632,471 F1 <50%

Tongelreep (beekdal) Do Leenderbos en Strijper Aa en Tongelreep Leeg 695,26 F5/F7 >50%

Regte Heide - Riels Laag BD Lei / Rechte Heide BL, PART 785,473 F4 >50%

Malpiebeemden Do Malpie en Plateaux GEM, NM, PART 538,223 F3 >50%

Plateaux Do Malpie en Plateaux GEM, NM, PART 380,135 F5/F3 >50%

Hooger Waard Polder BD Markiezaatsmeer BL 68,205 F4 <50%

Mattenburgh BD Mattemburgh BL 188,192 F4 >50%

Mispeleindse en Neterselse Heide Do Mispeleindsche / Neterselsche Heide BL 780,71 F4 <50%

Moergestels Broek Do Moergestels Broek / De Gement SBB,BL 606,872 F5 >50%

Kleine Beerze (beekdal) Do Molenbroek / Spekdonken BL, PART 208,028 F1 0%

Molenkreekstelsel BD Molenkreekstelsel NM 33,389 F0 0%

Vressels Bos Do Niet van toepassing Leeg 102,829 999 0%

Calfven BD Noordpolder Ossendrecht NM, PART 259,915 F4 >50%

Nuenens Broek Do Nuenensch Broek SBB, PART 142,523 F7 0%

Oude Hondsberg e.o. Do Oisterwijksche bossen en vennen NM 1033,928 F1 10%

De Oeterd AM Oude Gooren SBB 45,803 F0 0%

De Schouw AM Oude Gooren SBB 53,206 F0  

Lange maten BD Pannenhoef BL 405,548 F4 >50%

Pannenhoef BD Pannenhoef BL 773,928 F5 >50%

Pompveld RL Pompveld BL 278,399 F4 >50%

Poppelsche Leij (beekdal) Do Poppelsche Leij Leeg 707,478 999 0%

Oude Leij (beekdal) thv Abcoven Do Rovertsche Leij / Nieuwe Leij BL 106,081 F0 0%

Sang en Goorkens AM Sang en Goorkens SBB, PART 280,277 F1 <50%

Sompen en Zooislagen AM Sompen en Zooislagen SBB, NM, GEM, PART 136,153 F3 0%

Annanina's Rust/Diessens Broek Do Spruitenstroompje / De Gooren BL 500,439 F6,F5 >50,<50%

Chaamse Bossen BD St. Annabosch/Chaamse bossen SBB, PART 1110,891 F5 >50%

De Pan/Sterkelse Aa Do Sterkselse Aa SBB, PART 430,062 F0 0%

Strabrechtse Heide Do Strabrechtse Heide SBB 2512,841 F1 <50%

's Heerenven AM Strabrechtse Heide SBB 23,484 F1 0%

De Weijer AM Strabrechtse Heide SBB 16,621 F4 <50%

Strijbeekse Heide/Strijbeekse BD Strijbeekse Heide/Strijbeekse Beek Leeg 901,808 999 > 50%

Stijper Heg/ Het Goor Do Strijper Aa / Het Goor SBB 689,917 F7 <50%

't Merkske BD 't Merkske SBB 52,302 F5 > 50%

De Moeren BD Turfvaart / Bijloop (Zuid) NM, PART 384,267 F4 <50%

Oude Buissche Heide BD Turfvaart / Bijloop (Zuid) NM, PART 791,842 F4 <50%

Rietmussen/Hooidonken Do Urkhovense Zeggen GEM, SBB, PART 256,993 F1 <50%

Urkhovensche Zegge Do Urkhovense Zeggen GEM, SBB, PART 412,775 F1/F3 >50%

Vlijmensch Ven / De Moerputten AM Vlijmensch Ven/ Moerputten Leeg 706,266 F3 <50%

Vloeiweide Do Vloeiweide BL 224,095 F4 <50%

Rooskensdonk BD Weimeren / Rooskensdonk SBB 53,344 F6 100%

Weimeren BD Weimeren / Rooskensdonk SBB 281,83 F1 <50%

Wijboschbroek AM Wijboschbroek SBB 31,146 F3 <50%

Kasteel Heeswijk AM Wijboschbroek SBB 134,336 F1 <50%

St. Annabos (Wijstgronden Uden) AM Wijstgronden Uden SBB, PART 69,367 F3 >50%
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Bijlage 4 
 Kaarten prestatiemonitoring 

 





Sources: Esri, DeLorme, NAVTEQ, TomTom, Intermap, iPC, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance
Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), and the GIS User Community

Figuur

Datum Schaal

Titel

Opdrachtgever

Project

1

Mate van hydrologisch herstel - 2012
Natte Natuurparels

Beleidsevaluatie verdrogingsbestrijding 2012

Provincie Noord-Brabant

1:600000

Gecontroleerd door Volgnummer

JSN 2

± Legenda

 

0%
< 50%

100%
> 50%

onbekend

Hydrologisch herstel

5-12-2012 



Sources: Esri, DeLorme, NAVTEQ, TomTom, Intermap, iPC, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance
Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), and the GIS User Community

Figuur

Datum Schaal

Titel

Opdrachtgever

Project

2

Fasering Natte Natuurparels- 2012

Beleidsevaluatie verdrogingsbestrijding 2012

Provincie Noord-Brabant

1:600000

Gecontroleerd door Volgnummer

JSN 2

± Legenda

 

Fasering 2012
F0: Nog starten
F1: voorbereiding/
onderzoek
F3: maatregelen in 
uitvoering
F4: maatregelen deels
uitgevoerd/project ligt stil
F5: uitvoering is 
afgerond

F6: niet meer verdroogd
F7: voorbereiding / 
onderzoek gestart, 
project ligt stil
onbekend

5-12-2012 
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Bijlage 5 
 Kaarten evaluatie BMV 
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Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), and the GIS User Community

Figuur

Datum Schaal

Titel

Opdrachtgever

Project

1

Oordelen BMV-gebieden 
West-Brabant

Beleidsevaluatie verdrogingsbestrijding 2012

Provincie Noord-Brabant

1:300000

Gecontroleerd door Volgnummer

JSN -

± Legenda
Oordeel BMV (per peilbuis)

 

Natte natuurparel
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!( bijna goed
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!( sterk onvoldoende
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04-02-2013

BMV03 Zoomland

BMV02 Groot Meer

BMV06 Pannenhoef-Lokker

BMV04 Binnenpolder Terheijden

BMV10 Den Dulver

BMV12 De Brand

BMV11 Regte Heide e.o.

BMV08 Strijbeekse Heide

BMV09 't Merkske

BMV05 Lange Maten-Ketelmeren
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Sources: Esri, DeLorme, NAVTEQ, TomTom, Intermap, iPC, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance
Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), and the GIS User Community

Figuur

Datum Schaal

Titel

Opdrachtgever

Project

2

Oordelen BMV-gebieden 
Oost-Brabant

Beleidsevaluatie verdrogingsbestrijding 2012

Provincie Noord-Brabant

1:300000

Gecontroleerd door Volgnummer

JSN -

± Legenda
Oordeel BMV (per peilbuis)

 

Natte natuurparel

!( goed
!( bijna goed
!( onvoldoende
!( sterk onvoldoende
!( slecht
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04-02-2013 

BMV17 Cartierheide

BMV13 Bossche Broek

BMV24 Wijboschbroek

BMV26 Groote Peel

BMV27 Sang en Goorkens

BMV19 Strijper Aa

BMV22 Urkhovensche Zegge

BMV20 Strabrechtse Heide

BMV15-16 Kampina - Smalbroeken
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