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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De Kampina & Oisterwijkse Vennen is een natuurgebied dat bijzondere natte natuurparels bevat en 

aangewezen is als Natura 2000-gebied (zie figuur 1-1). In 2008 is Waterschap De Dommel begonnen 

met het uitwerken van een GGOR1-inrichtingsplan voor de natte natuurparels Kampina en Oisterwijkse 

Vennen en Bossen. Dit GGOR-inrichtingsplan diende tevens als basis voor de uitwerking van het 

(hydrologisch) maatregelenpakket zoals opgenomen in het Programma Aanpak Stikstofdepositie (hierna 

het PAS, medio 2015 vigerend) alsook in het beheerplan Natura 2000 Kampina & Oisterwijkse Vennen 

(januari 2017).  

 

 
Figuur 1-1: Natura 2000 Kampina en Oisterwijkse vennen en ligging plangebied NNP Kampina fase 2 (indicatief). 

 

Tijdens de uitwerking van het GGOR-inrichtingsplan ontstond vrij snel overeenstemming over de 

benodigde hydrologische herstelmaatregelen in de Oisterwijkse Bossen en Vennen, het Reuseldal en 

het heidegebied van de Kampina. Rond de aanpak van het Beerzedal in het zuidoostelijke deel van het 

Natura 2000-gebied en met de deelgebieden Logtse Velden, Smalbroeken en Banisveld, bleef 

onduidelijkheid over de oplossingsrichtingen bestaan tussen het Waterschap en Natuurmonumenten. 

Om niet te vertragen is niet alles tegelijkertijd uitgevoerd in het project. 

 

Een eerder stadium omvat de maatregelen rondom het Rietven (inclusief het omleggen van de Ter 

Braakloop), het Achterste Kolkven (omleggen van landbouwsloten), het verondiepen van sloten in het 

deelgebied De Logt en het kappen van circa 10 ha naaldbos ten noordoosten van de Huisvennen. Deze 

maatregelen zijn in 2012 vastgelegd in een Projectplan Waterwet. Inmiddels zijn de maatregelen 

gerealiseerd. 

                                                  
1 GGOR = gewenste grond- en oppervlaktewaterregime 
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Het huidige project omvat het uitwerken van de benodigde hydrologische herstelmaatregelen voor het 

Beerzedal in de deelgebieden Logtse Velden, Smalbroeken en Banisveld ten behoeve van 

instandhouding blauwgraslanden en beekbegeleidende bossen alsook 1,2 km 

hermeandering/beekherstel (KRW) en herstel Natte Natuurparel waaronder Natura 2000-

instandhoudingsdoelen (totaal 341 ha inclusief eerder uitgevoerde maatregelen).  

 

Maatregelen NNP Kampina Zuidoost systeemherstel met gestuurde waterberging 

Op basis van diverse nadere hydrologische en ecologische onderzoeken is invulling gegeven aan de 

maatregelen voor het plangebied Zuidoost. Het waterschapsbestuur heeft gekozen voor de variant 

waarbij de gestuurde waterberging behouden en geoptimaliseerd wordt, in combinatie met het behalen 

van de natuurdoelen. 

  
Toetsing aan Wet natuurbescherming (Natura 2000 & beschermde soorten) en Natuurnetwerk Brabant 

De voorziene maatregelen voor Kampina Zuidoost moeten qua tijdelijke en blijvende effecten getoetst 

worden aan de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000 Kampina en Oisterwijkse bossen in het licht 

van diens instandhoudingsdoelen. Onder deze doelen vallen ook habitattypen en soorten die niet direct 

gerelateerd zijn aan het beekdal die mogelijk door vernatting en overstroming negatieve gevolgen 

ondergaan.   
 

Naast de bescherming als Natura 2000-gebied valt het plangebied ook onder het Natuurnetwerk Brabant 

(hierna NNB), de planologische en beleidsmatige bescherming van natuurgebieden. Ook het effect van 

de maatregelen dienen aan het NNB getoetst te worden waarbij de doelen vanuit het Natura 2000 

leidend zijn. 

 

Tevens dienen de maatregelen getoetst te worden op gevolgen voor de wettelijk beschermde soorten die 

in het plangebied voorkomen.  

 

1.2 Doel  

Doel van deze natuurtoets is het inzichtelijk maken van de gevolgen van de voorziene hydrologische 

maatregelen NNP Kampina Zuidoost voor Natura 2000 Kampina & Oisterwijkse bossen, het 

Natuurnetwerk Brabant en de wettelijk beschermde soorten in het plangebied en/of een vergunning of 

ontheffing benodigd is in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).  

 

Natura 2000 (Wnb) 

De toetsing aan Natura 2000 Kampina & Oisterwijkse bossen geeft uitsluitsel over de tijdelijke en 

blijvende gevolgen voor de habitattypen en -soorten en vogelrichtlijnsoorten die in onder invloed staan 

van de voorziene maatregelen. Hierbij wordt gekeken of er sprake is van negatieve gevolgen en/of deze 

significant zijn. Voor de effectbeoordeling wordt de meest actuele informatie gehanteerd.  Bij de 

beoordeling van niet stikstof-gerelateerde effecten wordt de nieuwe eindsituatie getoetst aan de 

referentiesituatie van de habitat- respectievelijk vogelrichtlijn: 

▪ 7 december 2004 voor de habitatrichtlijn, het moment van plaatsing van het Natura 2000-

gebied op de Europese communautaire lijst; 

▪ 10 juni 1994 voor vogelrichtlijnsoorten. 

Indien van toepassing worden mitigerende en/of compenserende maatregelen voorgesteld. Uit de 

effectbeoordeling volgt of een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming nodig is, of deze 

te verkrijgen is op basis van welke belangen. 

 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

5 juli 2019 NATUURTOETS KAMPINA ZUIDOOST BE2783-100-100-R001F02 6  

 

Natuurnetwerk Brabant 

Bij de effectbeoordeling van het Natuurnetwerk Brabant wordt gekeken of er sprake is van een 

significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden op basis van de beheertypen en 

ambitietypenkaart. Uit de effectbeoordeling volgt of een ontheffing nodig is en/of bijstelling van het 

ambitietype.   

 

Beschermde soorten (Wnb) 

Bij de toetsing aan de wettelijk beschermde soorten wordt beoordeeld of overtreding van de 

verbodsbepalingen uit de wet aan de orde is en of negatieve effecten gemitigeerd danwel 

gecompenseerd dienen te worden. Uit de effectbeoordeling volgt voor welke soorten een ontheffing van 

de Wet natuurbescherming nodig is.  

 

De toetsingskaders van de Wnb en NNB zijn opgenomen in bijlage 1.  

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is het plangebied beschreven met de opgaven vanuit Natura 2000, Kaderrichtlijn Water 

(KRW) en Natuurnetwerk Brabant (NNB)  voor het plangebied NNP Kampina Zuidoost. In dit hoofdstuk 

zijn ook de ecologische (hydrologische) randvoorwaarden voor de Natura 2000 habitattypen, NNB 

ambitietypen en KRW (beekherstel) opgenomen. In hoofdstuk 3 is de huidige situatie van het plangebied 

beschreven voor wat betreft de  Beerze, de overstromingsdynamiek en sedimentatie, de 

grondwaterstanden en de huidige doelrealisatie van de Natura 2000 habitattypen en de NNB 

ambitietypen.  

In hoofdstuk 4 zijn  de maatregelen uitgewerkt die in het NNP Kampina Zuidoost uitgevoerd gaan 

worden. Deze maatregelen zijn gericht op het behalen van de opgaves die in hoofdstuk 2 zijn 

opgenomen en de hydrologische effecten zijn eveneens in hoofdstuk 4 opgenomen. 

In de volgende hoofdstukken 5, 6 en 7 volgt respectievelijk de toetsing aan Natura 2000 Kampina & 

Oisterwijkse vennen (H5), NNB ambitietypen en KRW-doelen (H6) en de Wnb soortenbescherming (H7) 

inclusief de conclusie betreffende te treffen maatregelen en benodigde Wnb vergunning en/of ontheffing.   
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2 NNP Kampina Zuidoost - opgaven Natura 2000, NNB en KRW 

2.1 Gebiedsbeschrijving Kampina & Oisterwijkse vennen 

Het Natura 2000-gebied Kampina en Oisterwijkse Vennen met een omvang van 2.280 hectare bestaat 

uit een licht glooiend zandlandschap met bossen, vennen, bijzondere graslanden en heide. Het oostelijk 

deel van het Natura 2000-gebied (Kampina) wordt sinds lange tijd (circa 150 jaar) gekenmerkt door een 

open heidelandschap en het westelijk deel (Oisterwijkse bossen) door bos met vennen.  

Beekdalen doorsnijden het landschap. De Kampina is vooral van belang vanwege de vennen, natte 

heide en de fraaie overgangen naar schraallanden in de Smalbroeken. Deze unieke natuur is 

grotendeels afhankelijk van water. Het gebied is daarom aangewezen als Natte Natuurparel. Er leven 

zeldzame planten- en diersoorten, zoals de drijvende waterweegbree, kamsalamander en taigarietgans. 

 

Plangebied NNP Kampina Zuidoost ‘beekdal van de Beerze’ 

Het projectgebied bestaat uit het beekdal van de Beerze van de Logtsebaan tot de uitmonding van de 

Heiloop in de Beerze. De ligging van het plangebied is indicatief weergegeven in figuur 2-1 met de 

belangrijkste toponiemen. Het plangebied omvat van zuid naar noord achtereenvolgens de Logtse 

Velden en  Smalbroeken gelegen in het Beerzedal getypeerd door bos en kleinschalige graslanden. 

Oostelijk van het beekdal ligt het hoger gelegen Banisveld bestaande uit open vochtige en droge 

heidevelden.  

 

  
Figuur 2-1: Topografische kaart plangebied het Beerzedal Kampina fase 2 (zwarte omlijnd indicatief) 
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2.2 Opgaven Natura 2000 

2.2.1 Natura 2000 beschrijving en instandhoudingsdoelen 

Natura 2000 Kampina & Oisterwijkse vennen valt geheel onder de habitatrichtlijn en is van belang voor 

dertien typerende habitattypen van heide- en vennenlandschap en vier habitatrichtlijnsoorten waaronder 

de zeldzame drijvende waterweegbree en kamsalamander. In tabel 2-1 zijn de habitattypen 

weergegeven waarbij onderscheid is gemaakt tussen (grond)waterafhankelijke habitattypen en typen van 

droge standplaatsen. In 2018 is een ontwerp-aanwijzingsbesluit genomen waarin twee nieuwe 

habitattypen en twee soorten aan het besluit zijn toegevoegd en de habitattypenkaart is aangepast. Dit 

besluit is nog niet definitief maar wordt mogelijk dit jaar vastgesteld en is dan vigerend. Anticiperend op 

het komend definitief besluit zijn deze nieuwe gegevens in tabel 2-1 toegevoegd. De oppervlakten blijven 

overwegend gelijk; de ruimtelijk ligging van de beekbegeleidende bossen wijzigen in het nieuwe 

aanwijzingsbesluit.  

 

In figuur 2-2 zijn de aanwezige habitattypen op kaart weergegeven met in figuur 2-3 het voorkomen van 

de habitat- en vogelrichtlijnsoorten. 

 
Tabel 2-1: Habitattypen Natura 2000 Kampina & Oisterwijkse Vennen en bijbehorende instandhoudingsdoelen  

 IHD 
 

 Aanwezig areaal 
Vigerend  

Aanwezig areaal 
ontwerp-

aanwijzingsbesluit 

Habitattypen areaal -kwaliteit 2014 2018 

(grond)waterafhankelijke typen     

H3110 Zeer zwak gebufferd ven > >  5 ha 5 ha 

H3130 Zwak gebufferd ven > >  30 ha 30 ha 

H3160 Zuur ven =(<)  >  47 ha 48 ha 

H4010A Vochtige heide  > >   66 ha 62 ha 

H6410 Blauwgraslanden = >  2,2 ha 2,3 ha 

H7110B *Actieve hoogvenen (heideveentjes) > > 2,1 ha 2,1 ha 

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen > =  14  ha 14  ha 

H7210 *Galigaanmoerassen = >  1,4 ha 1,4 ha 

H91E0C *Beekbegeleidend bossen  = > 25 ha 24 ha 

H91D0 *Hoogveenbossen = > (0,5 ha) 3,7 ha 

Droge typen    

H2310 Stuifzandheide met struikhei > >  13 ha 13 ha 

H2330 Zandverstuivingen > >  0,2 ha 0,2 ha 

H4030 Droge heide > >  151 ha 151 ha 

H9190 Oude eikenbossen (zand) = > < 1 ha 4,5 ha 

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst  = = (12,3 ha) 8,8 ha 

*prioritair = extra opgave voor Nederland vanwege groot Europees belang 

cursief -nieuw toegevoegde habitattypen in het ontwerp-aanwijzingsbesluit; grijze markering: doelen en 

gekarteerd areaal in 2014 maar niet kwalificerend. 
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Figuur 2-2 Habitattypenkaart 2014 (vigerend) Natura 2000 Kampina en Oisterwijkse vennen (Beheerplan, 2016) 

 
Figuur 2-3 Voorkomen van (vigerende) habitat- en vogelrichtlijnsoorten Natura 2000 Kampina en Oisterwijkse 

vennen (Beheerplan, 2016),  exclusief de nieuwe soorten in het ontwerp-aanwijzingsbesluit.  
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Tabel 2-2: Habitat- en vogelrichtlijnsoorten Natura 2000 Kampina & Oisterwijkse Vennen en bijbehorende 

instandhoudingsdoelen.  

Habitatrichtlijnsoorten  Areaal-kwaliteit-populatie  Vogelrichtlijnsoorten  Areaal-kwaliteit 
(paren) 

H1831 Drijvende waterweegbree 
> > > 

A004 Dodaars (B) 
==  (>30) 

H1082 Gestreepte waterroofkever 
> > > 

A276 Roodborsttapuit (B) 
==  (>35) 

H1149 Kleine modderkruiper 
= = = A039 Taigarietgans (NB)             = =  (gem.100) 

H1166 Kamsalamander 
> > >   

H1163 Rivierdonderpad = = =   
H1042 Gevlekte Witsnuitlibel > > >   

IHD:  =  behoud; > uitbreiding en/of verbetering; B = broedvogel;  NB = niet broedvogel 

cursief -nieuw toegevoegde habitattypen in het ontwerp-aanwijzingsbesluit; grijze markering: doelen 

maar nog niet kwalificerend. 
 

2.2.2 Opgaven Natura 2000 voor het Beerzedal  

Opgave habitattypen en soorten 

Vanuit de PAS-gebiedsanalyse (december 2017) en Natura 2000-beheerplan (december, 2016) zijn in 

het Beerzedal specifiek voor het plangebied maatregelen opgenomen waarvoor het waterschap De 

Dommel trekker is. Deze maatregelen zijn in tabel 2-3 weergegeven alsook ten behoeve welke doelen 

de maatregelen zijn. 

 

Tabel 2-3: Overzicht van hydrologische maatregelen  (Beheerplan, 2016) 

Nr. Omschrijving maatregel doelen 

M2 Waterhuishoudkundige ingrepen in de Logt H3130 zwakgebufferde vennen 

H6410 blauwgraslanden 

H1166 kamsalamander 

M9 Verbeteren waterhuishoudkundige maatregelen t.b.v. behoud 

blauwgrasland (GGOR): NNP Kampina Zuidoost inclusief 1,2 km 

beekherstel  (KRW) 

H6410 blauwgraslanden 

 

M14 Herstel Smalbroeken H6410 blauwgraslanden 

H1149 kleine modderkruiper 

H1166 kamsalamander 

M15 Waterberging in Logtse Velden en bijbehorende waterhuishoudkundige 

voorzieningen in het beekdal t.b.v. uitbreiding blauwgraslanden. 

H6410 blauwgraslanden 

 

 

Naast het hydrologische herstel op landschapsniveau zijn in de PAS-gebiedsanalyse de volgende 

herstelmaatregelen opgenomen waar het waterschap geen trekker van is en dan ook niet in het plan zijn 

meegenomen: 

▪ greppels voor afvoer regenwater herstellen (gaat de effecten van verzuring en vermesting door 

stikstofdepositie tegen); 

▪ plaggen en kappen op uitbreidingslocaties rond aanwezige blauwgraslanden Smalbroeken 

als herstelmaatregel vochtige heide Banisveld 

▪ kappen van bomen t.b.v. uitbreiding pioniervegetaties Banisveld 

▪ aanvoer grondwater naar Winkelsven continueren (fall-back galigaanmoeras en zwakgebufferd ven)  
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Het project NNP Kampina Zuidoost geeft invulling aan het hydrologische herstel van het Beerzedal met 

een specifieke instandhoudingsopgave voor 2021 welke is weergegeven in tabel 2-4. Uitbreiding van 

natte schraalgraslanden (38 ha ) inclusief een aandeel blauwgrasland (≥ 5 ha) is noodzakelijk voor het 

behoud van typische soorten van blauwgraslanden o.a. dagvlinders. Deze uitbreiding, voornamelijk in de 

Logtse velden, is Natura 2000 ambitie2. 

 

Tabel 2-4: Doelen/ambitie zoals opgenomen in doelendocument T. de Boer (2014)  

 
 

 
 

2.3 Beschrijving habitattypen en soorten in plangebied 

2.3.1 Voorkomen van habitattypen in plangebied 

In tabel 2-4 zijn alle habitattypen, kwalificerende en niet kwalificerende, weergegeven die in het 

plangebied van de Beerze en directe omgeving voorkomen conform vigerende habitattypenkaart en het 

ontwerp-aanwijzingsbesluit. In figuur 2-4a en 2-4b zijn de habitattypenkaarten weergeven conform 

vigerende habitattypenkaart respectievelijk het ontwerp-aanwijzingsbesluit (2018). De grootste wijziging 

is de ruimtelijke ligging van de beekbegeleidende bossen (lichtgroen) en de beukeneikenbossen 

(donkergroen). 

                                                  
2 Overleg 9 januari 2017 met provincie Noord-Brabant. 

Doelstelling Oppervlakte 

Natura 2000  

Behoud van oppervlakte en kwaliteitsverbetering 

blauwgraslanden Smalbroeken 

2, 4 ha 

Behoud van oppervlakte en kwaliteitsverbetering 

beekbegeleidende alluviale bossen in Smalbroeken 

22 ha 

Ambitiekaart  

Ontwikkeling natte schraalgraslanden (blauwgraslanden 

dotterbloemhooilanden en veldrushooilanden) 

38 ha 

Beoogde aandeel blauwgraslanden  ≥  5 ha 
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Figuur 2-4a: Voorkomen van kwalificerende habitattypen in het Beerzedal (Smalbroeken, Logtse Velden en 

Banisveld) conform vigerend habitattypenkaart 2014. 

 
Figuur 2-4b: Voorkomen van kwalificerende habitattypen in het Beerzedal (Smalbroeken, Logtse Velden en 

Banisveld) conform ontwerp-aanwijzingsbesluit (2018) 
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Tabel 2-5: Habitattypen in het Beerzedal. Schuingedrukte habitattypen en grijze markering zijn nog niet 
kwalificerend, in afwachting van het definitief aanwijzingsbesluit. 

Habitattypen  voorkomen Areaal  
Vigerend 

2014 

Areaal  
Ontwerp-

aanwijzingsbesluit  
2018 

(grond)waterafhankelijk    

H3130   Zwak gebufferd ven Winkelsven, rand Banisveld  9,5 ha 9,5 ha 

H4010A Vochtige heide  Banisveld 12,6 ha 11,9 ha 

H6410   Blauwgraslanden Smalbroeken 2,1 ha 2,3 ha 

H7150   Pioniervegetaties met snavelbiezen Banisveld 0,6 ha 0,6 ha 

H7210 *Galigaanmoerassen Winkelsven 1,4 ha 1,4 ha 

H91E0C *Beekbegeleidende bossen  Smalbroeken, Logtse velden 21,9 ha 18,4 ha 

H91D0 *Hoogveenbossen Smalbroeken 0 ha 0,15 ha 

Droge standplaats    

H4030 Droge heide Banisveld  19,0 ha 18,8 ha 

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst  Smalbroeken  (zandruggen) 11,4 ha 6,8 ha 

* betreft prioritaire habitattypen waarvoor Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid heeft vanwege groot Europees belang 

 

2.3.2 Habitatrichtlijn- en vogelrichtlijnsoorten in plangebied 

Habitatrichtlijnsoorten 

In het dal van de Beerze komen vijf habitatrichtlijnsoorten voor die verbonden zijn aan open water. De 

verspreiding van de soorten is in tabel 2-6 en in figuur 2-5 weergegeven.  

 
Tabel 2-6: Habitat- en vogelrichtlijnsoorten in het plangebied. Cursief weergegeven zijn soorten opgenomen in het 
ontwerp-aanwijzingsbesluit (nog niet kwalificerend). 

habitatrichtlijnsoorten Voorkomen in plangebied 

H1831 Drijvende waterweegbree  Winkelsven 

H1149 Kleine modderkruiper Beerze,  lokaal bij de Heiloop 

H1166 Kamsalamander Winkelsven 

H1042 Gevlekte Witsnuitlibel Sinds 2006 gevestigd. Winkelsven, Heiloop en poel bij Heiloop 

H1163 Rivierdonderpad Beerze, benedenloop Heiloop  

vogelrichtlijnsoort Voorkomen in plangebied 

A276 Roodborsttapuit (B) Banisveld, Logtse Baan, heidegebied Kampina 

 

Vogelrichtlijnsoorten 
Van de drie vogelrichtlijnsoorten komt alleen de roodborsttapuit  voor in de open gebieden van het 

plangebied. De roodborsttapuit komt voor in het Banisveld, Logtse baan. 
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Figuur 2-5: Voorkomen van habitat- en vogelrichtlijnsoorten in het Beerzedal : kleine modderkruiper, 

rivierdonderpad, kamsalamander, gevlekte witsnuitlibel, drijvende waterweegbree, roodborsttapuit. 

 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

5 juli 2019 NATUURTOETS KAMPINA ZUIDOOST BE2783-100-100-R001F02 15  

 

2.4 Opgaven Natuurnetwerk Brabant  

 

Het plangebied is onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant. Tevens is het gebied vanwege de 

bijzondere watergerelateerde waarden aangewezen als Natte natuurparel en valt de Beerze onder de 

Kaderrichtlijn Water. Het NNB omvat alle Natura 2000 gebieden alsook natuurgebieden daarbuiten. De 

gebieden onder het NNB worden via de ruimtelijke ordening planologisch beschermd. Het natuurbeleid 

richt zowel op het realiseren van de Natura 2000 doelen als de ambities voor het Natuurnetwerk Brabant. 

Bevoegd gezag hiervoor is de provincie Noord-Brabant. 

 

De kenmerken en waarden van het Natuurwerk is vastgelegd in een beheertypenkaart op basis van de 

aanwezige waarden en een ambitiekaart met potentiele hogere natuurdoelen. Op de ambitiekaart (zie 

figuur 2-6) en ten opzichte van de huidige beheertypen verdere uitbreiding van N10.1 nat schraalland in 

de Smalbroeken en Logtse velden vanuit huidig N10.2 vochtig hooiland voorzien. Verder komt de 

ambitiekaart grotendeels overeen met de beheertypenkaart. De Beerze is grotendeels hersteld met 

natuurlijke meandering en verhang. In de Logste velden moet de beekloop nog hersteld worden. 

De ambitietypen komen grotendeels overeen met de habitattypenkaart met uitzondering van het 

voorkomen van droge en vochtige heide en zwakgebufferde vennen. Conform het NNB komt 

hoofdzakelijk vochtige heide voor op het Banisveld; de habitattypenkaart geeft meer areaal aan droge 

heide en zwakgebufferde vennen bij de afgedamde Heiloop op de zuidwestelijke rand van het Banisveld. 

 

 
Figuur 2-6: Natuurnetwerk Brabant met de gewenste natuurbeheertypen (Natuurbeheerplan, 2019). 
 

Opgave voor het NNB, KRW en  Natte natuurparel is aanpak van verdroging door hydrologisch herstel 

en beekherstel in de Logtse velden. Deze natuurtoets bevat alleen de toetsing aan de Wet 

natuurbescherming. Voor de KRW opgave zie de beschrijving in het projectplan Waterwet (RHDHV, 

2019).  
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2.5 Ecologische randvoorwaarden 

2.5.1 Ecologische randvoorwaarden habitattypen 

De kwaliteit van habitattypen zijn gebonden aan abiotische en biotische randvoorwaarden. In tabel 2-7 

zijn de hydrologische randvoorwaarden per habitattype weergegeven op basis van waternood. Het 

betreft de gemiddelde grondwaterstanden in het voorjaar (GVG), de grondwaterstanden in de zomer 

(GLG) berekend over een langere periode en droogtestress (DS), kwelafhankelijk en gevoeligheid voor 

overstroming met beekwater. In de tabellen staat het optimaal bereik3 per type weergegeven.   

Voor blauwgraslanden is in de zomer drooglegging nodig maar er mag geen sprake zijn van 

droogtestress. In het Beerzedal is sprake van een zwaklemig of lemig fijn zand waarbij de GLG niet 

dieper mag wegzakken dan 70 cm -mv.  

 

 
Tabel 2-7: Hydrologische randvoorwaarden Natura 2000 habitattypen in het plangebied (Waternood3 en aanvulling 
Natuurmonumenten) 

Natura 2000 
GVG 

(in cm-mv) 

GLG 

(in cm-mv) 

DS 

(dgn) 
Kwel 

overstroming 

(duur) 
sedimentatie 

 (grond)waterafhankelijke typen 

H6410 Blauwgraslanden  

(vochtig schraalland) 

0-18 

 

n.v.t. 2-(12) dgn; 

(GLG 70 cm) 

 

ja Ja, 

Max 14-21/ 

6-25 dgn 

Incidenteel  

(1x > 5jaar of 

geen slibafzetting) 

Nee, i.v.m. 

risico fosfor 

aanrijking 

H91E0 Beekbegeleidende bossen        

 elzenbroekbos  -15 - 12 Max  50 n.v.t. ja onbeperkt Niet gevoelig 

Vogelkers-essenbos)  27 - 60 (< 60) DS 15 (25) ja onbeperkt Niet gevoelig 

H3130 Zwakgebufferde vennen 

-49 - -18 -49 - -18 n.v.t. ja nee Nee, i.v.m. 

risico fosfor 

aanrijking 

H7210 Galigaanmoerassen -70 - - 20 20 (50) n.v.t. ja ja  

H4010A Vochtige heide  

Erica tetracilis typicum 

Erica tetralicis spaghnetosum (veenmos)  

 

5 – 29 

-3 -  15  

 

(≤ 100) DS 

20 cm 

 

10 (20) dgn 

n.v.t. 

 

nee 

 

nee 

 

n.v.t. 

H7150 Pioniervegetaties met 

snavelbiezen  

-4 - 18 

 

(≤ 100) DS 0 (5) dgn nee nee n.v.t. 

 droge typen       

H4030  Droge heide  >70 (50) diep Gwo1 nee n.v.t. n.v.t. 

H9120 Beuken-eikenbossen  >69 (30) diep gwo nee n.v.t. n.v.t. 

DS= droogtestress; gwo = grondwateronafhankelijk; gwo1 ; bij droge heide kan ook sprake zijn van droogtestress onder 

zeer droge omstandigheden zoals in 2018 (neerslagtekort na half juli 225-250 mm) 
  

 

                                                  
3. Optimaal bereik: in waternood is per type een optimaal bereik B1-B2 aangegeven alsook de waterstanden die daar aan grenzen 
maar voor het type suboptimaal zijn. In deze natuurtoets is getoetst aan het optimale bereik (Dommel & Natuurmonumenten, 

2019). 
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2.5.2 Ecologische randvoorwaarden ambitietypen NNB 

De kwaliteit van de beheertypen van het NNB zijn net zoals de Natura 2000 habitattypen gebonden aan 

abiotische en biotische randvoorwaarden. In tabel 2-8 zijn de hydrologische randvoorwaarden per 

beheertype weergegeven op basis van waternood.  Voor nat schraalland en rivier- en beekbegeleidend 

bos is gekozen voor plantengemeenschappen die binnen  het type vallen met kritischere eisen.  

 

Tabel 2-8: Hydrologische randvoorwaarden (B1-B2) Natura 2000 habitattypen in het plangebied. Groene markering 
– kritischer eisen dan beheertype. Tussen haakjes =suboptimale ondergrens 

Code Ambitie/beheertype 
GVG 

(cm -mv) 
GLG 

(cm -mv) 
DS 

(dgn) Kwelafh gwo 
Overstroming 

beekwater 

(grond)waterafhankelijke typen 

N03.01 Beek en bron waterv waterv   gwo ja 

N04.02 Zoete plas waterv waterv   gwo 
ja 

N05.01 Moeras -42 -  -6 12 (90)    
ja 

N06.05 Zwakgebufferd ven -57 -  -19 16 (80)  ja  nee 

N06.04 Vochtige heide 7 -22     nee 

N10.01 Nat schraalland 5- 22   ja  ja 

 Blauwgrasland 0-18 56 (70)  ja  ja 

N10.02 Vochtig hooiland 14-28 n.v.t.   ja  ja 

N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos 11 0 7 (40) ja  ja 

 Elzenbroekbos > 9 40 (70)  ja  ja 

N16.02 Vochtig bos met productie 42  12 (45)   ja 

N17.01 Vochtig hakhout en middenbos 41  <15   ja 

Droge typen 

N07.01 Droge heide 75 gwo   
gwo 

nee 

N11.01 Droog schraalland 81 gwo < 25   
gwo 

nee 

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 46 0 24 (45)   ja 

N12.03 Glanshaverhooiland 75 0 27 (45)   ja 

N12.05 Kruiden- en faunarijke akker 83 0 24 (55)   nee 

N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos 76 
gwo 

19  
gwo 

nee 

N16.01 Droog bos met productie 83 
gwo 

<23  
gwo 

nee 

DS = droogtestress; gwo = grondwateronafhankelijk 
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3 Beschrijving huidige hydrologische situatie 

3.1 Waterkwaliteit Beerze  

De Beerze is een typische middenloop die in de zomer niet droog valt.  De Beerze is in de Logtse velden 

een rechtgetrokken beekloop met aan weerszijden een kleine verhoging (kade) begeleidt door 

populieren. De beekloop voldoet op dit traject momenteel niet aan de KRW -waarden (R5-type) o.a. qua 

waterkwaliteit. De waterkwaliteit is voor het aspect fosfor totaal sinds 2013 op orde. De concentraties zijn 

ten opzichte van 2009 afgenomen. Voor stikstof totaal ligt de waarde bij de Beerze nog te hoog en is ten 

opzichte van 2009 ongeveer gelijk gebleven. Verder worden de normen voor verontreinigende stoffen 

nikkel en overig zink overschreden (zie figuur 3-1). 

 

   

 
Figuur 3-1: Ecologische toestand Beerze KRW R5-type (Factsheet: NL27_B_1_2Groote Beerze - Waterschap de 

Dommel), locatie van meetpunten en gemeten concentraties (mg/l).  
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3.2 Overstroming en sedimentatie (eutrofiering) 

In de huidige situatie regelt de stuw Brinksdijk de waterverdeling over de Beerze en de Heiloop en de 

waterberging in de Logtse Velden.  

 

Overstroming in de Smalbroeken 

Het stuwbeheer is  in principe afgestemd op een maximale afvoer door de Beerze van 5 m3/s waarvan 

een klein deel via de meestromende geulen (1 m3/s) stroomt. De rest van de afvoer gaat via de Heiloop. 

De omleiding via de gegraven Heiloop, gerealiseerd in 1990-1991, had samen met bergingsgebied 

Logtse velden als doel om regelmatige overstroming van de blauwgraslanden met voedselrijk water te 

voorkomen.  

 

In Smalbroeken zijn direct langs de Beerze lage oeverwallen aanwezig die moeten voorkomen dat 

inundatie gemakkelijk optreedt (Sival et al., 2008). In de huidige situatie zijn er twee lage plekken in de  

oeverwal langs de Beerze waar de beek als eerste buiten zijn oevers treedt. Net noordelijk van de stuw 

Brinksdijk is het maaiveld hier 9,15 +NAP; verder benedenstrooms is ter hoogte van het Papenhoefse 

Veld een andere lagere locatie met 8,20m +NAP. Het maaiveld in de Smalbroeken ter hoogte van de 

blauwgraslanden is 8,2-8,4m +NAP.  

 

 
Figuur 3-2: Inundatiekaart van een hoogwatersituatie in februari 2016. 

 

In de huidige situatie gaat bij een waterafvoer groter dan 2,5-3 m3/s op de Beerze de geulen in de 
Smalbroeken meestromen (Voorn, 2010) doordat de Beerze zelf minder water kan afvoeren door onder 
andere aanzanding en dood hout in de beekloop. In figuur 3-2 is een inundatiekaart met indicatief de 
stromingsrichting (rode pijlen) en inundatieduur weergegeven. Dit is op basis van modellering van een  
referentie hoogwaterafvoergolf  die heeft plaatsgevonden in februari 2016.  
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De blauwgraslanden bij “de bril”worden jaarlijks overstroomt hoofdzakelijk  via de slenkvormige laagte 

met beemden en een stuk met alluviaal (broek-)bos  oostelijk van de Beerze. Vanaf het brilvormige 

grasland stroomt het water deels over maaiveld, deels via 2 greppels terug naar de Beerze zodra de 

afvoer daar lager is. De  greppel met vaste drempel zorgt ook voor afvoer van zure regenlenzen. 

Conform het  onderzoek (Sival et al, 2008) 4  staat het noordelijk blauwgrasland van de brilvormig perceel 

iets meer onder invloed van de Beerze (ligt er dichter bij). Het zuidelijk deel staat minder onder invloed 

van de Beerze. 

 
Sedimentatie Smalbroeken (risico eutrofiering) 

Uit veldonderzoek in de periode 2004-2007 (Sival et al, 2008) blijkt dat in de Smalbroeken eenmalig in 

2004 sediment aangetroffen in één van de blauwgraslanden, als gevolg van een technische storing aan 

de stuw Brinksdijk. Hierbij is een aanvoer van stikstof 3 gram/m2 en fosfaat bijna 4 gram /m2 via het 

sediment gemeten (zie bijlage 2). Normaliter vindt hier geen sedimentatie plaats. Het 

waterretentiegebied Logtse Baan functioneert als belangrijk slib- en zandvang. Daarnaast vindt ook ter 

hoogte van de Logtse Velden bezinking plaats. Ook kan de Beerze overstromen/bezinken in Baest 

Noord (ca 5 km stroomopwaarts Brinksdijk) en Westelbeers Broek ( ca. 14-15 km stroomopwaarts 

Brinksdijk). Voordat het beekwater bij overstroming bij de blauwgraslanden aankomt is deze ook door de 

beboste ondiepe geul in de Smalbroeken gestroomd. 

Het noordelijk deel van de brilvormige blauwgraslanden staat meer direct onder invloed van de Beerze 

wat zich uit in een hogere productie (metingen 2004-200, zie bijlage 2). Ook in het Natura 2000-

beheerplan (2016) is aangegeven dat door experts wordt bevestigd dat de huidige overstromingen  niet 

hebben geleid tot aantasting van de blauwgraslanden door verbeterde waterkwaliteit van de Beerze en 

bezinking van slibvracht in de bergings- en overstromingsgebieden. Hierdoor stroomt relatief schoon en 

helder water ter hoogte van de blauwgraslanden en broekbossen. 

 

Overstroming in de Logtse velden 

Conform het waterbergingsonderzoek aan de Beerze (Sival et al, 2008) is direct langs de Beerze in de 

Logtse velden een kade aangebracht van 9,20-9,80m+NAP. Deze kades zijn aangebracht ter 

voorkoming van inundatie. De inundaties manifesteren zich al bij lagere beekpeilen: vanaf het moment 

dat het Beerzepeil boven het maaiveld (van de beemden) uitkomt. De kaden blijken niet voldoende 

waterkerend. Er zijn vele kortsluitingen die een beperkte weerstand hebben zodat er ook in de Logtse 

Velden al snel inundaties plaatsvinden. 

 

In de huidige situatie treedt de Beerze ter hoogte van het laagste punt in de lage opgebrachte oeverkade 

net zuidelijk van de stuw Brinksdijk als eerste buiten zijn oevers. Het maaiveld is hier 8,75m +NAP; het 

maaiveld in het oostelijk deel van de Logtse Velden is 8,8-9,0m +NAP. In de huidige situatie staat de 

Logtse Velden een groot deel van de winter water op het maaiveld. De waterstand op de Beerze 

schommelt in de winterperiode rond en net boven het laagste punt (data januari, periode 1990-2000). In 

enkele jaren is een hoogwaterpiek naar 10,3m +NAP.  

 

In het waterbergingsonderzoek (Sival et al, 2008) wordt aangegeven dat nadat het Beerzepeil gezakt is 

het overstromingswater niet rechtstreeks kan terugstromen naar de Beerze. Dit verlengt de 

overstromingsduur wat ook optreedt in het groeiseizoen. (pag. 72, Sival et al, 2008). Recent is de 

begreppeling aangepakt in de Logtse velden met positieve effecten voor de kwel  en een verbeterde 

afvoer van de neerslaglens (KWR advies 2014) en kortere overstromingsperiode. Voor realisatie van 

natte graslanden waaronder blauwgraslanden blijft het nog te lang geïnundeerd.  

                                                  
4 Beerze : Sival, F, H. van Manen, E. Eigenhuijsen, P. Hommel, M. Riksen, L. Verbeek, V. Beumer, T. Pelsma, J. Daling, L. de 

Bruijn, S. Stuijfzand, 2008. Praktijkervaringen met waterberging en natuur in een beekdal. Achtergrondrapport Beerze. Pilot 

programma Waterberging-Natuur. RWS Waterdienst rap.nr. 2007.014, Alterra-rapport 1631. April 2008. 
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Sedimentatie Logtse Velden (risico eutrofiering):  

Uit veldonderzoek in de periode 2004-2007 (Sival et al., 2008) blijkt dat de sedimentatie na een inundatie 

in de Logtse Velden minder is dan in het retentiegebied Logtse Baan. In de Logtse Baan blijft de grootste 

hoeveelheid sediment achter. Eenmalig (2004) was dit (op één locatie nabij de beek) zelfs 45 kg/m2. In 

andere jaren worden dichtbij de beek hoeveelheden van ca. 4.5 kg/m2 aangetroffen. Er zijn meerdere 

verklaringen voor deze variatie zoals: grote ruimtelijke variatie in het sedimentatiepatroon nabij de beek, 

verschil in inundatie tussen de seizoenen, activiteiten bovenstrooms en/of stabiliteit van de beekbodem. 

Het gebied de Logtse Baan functioneert in feite als zand- en slibvang. In de Logtse Velden bezinkt in de 

huidige situatie relatief meer organische stof. Hier hechten relatief meer nutriënten en metalen aan.  

 
Zowel in de Logtse Baan als de Logtse Velden sedimenteert (meestal) het meeste materiaal dicht 

bij de beek en op de laagst gelegen locaties. Dit is te verklaren uit het principe dat de gesedimenteerde 

hoeveelheid afhankelijk is van de afstand tot de beek en de hoogte van de  waterkolom. Het organisch 

stofgehalte en hieraan gebonden stoffen (nutriënten, metalen) neemt juist toe met de afstand tot de 

beek. Echter, doordat de totale gesedimenteerde massa dan afneemt is de totale sedimentatie aan deze 

gebonden stoffen nog steeds het hoogst dichtbij de beek. 

 

3.3 Grondwaterstanden, kwel en doelbereik habitattypen 

De huidige gemiddelde voorjaarsgrondwaterstanden (GVG),  de gemiddelde laagste grondwaterstanden 

(GLG) en kweldruk is bepaald. De kaarten zijn opgenomen in bijlage 3. De grondwaterstanden variëren 

afhankelijk van de hoogteligging in het gebied.  De kweldruk is in het plangebied vrijwel overal gelijk (2,5-

5,0 mm/d) in het beekdal. 

 

3.3.1 Natura 2000 doelrealisatie  

In hoeverre de habitattypen binnen het doelbereik van de GVG (gemiddelde grondwaterstanden in het 

voorjaar) en de GLG (gemiddelde laagste grondwaterstanden in de zomer) is voor de huidige situatie 

weergegeven in de doelrealisatiekaarten opgenomen in  figuur 3-2 en figuur 3-3. In tabel 3-1 is per 

habitattype de huidige situatie toegelicht. 
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Tabel 3-1 Doelrealisatie Natura 2000 habitattypen in de huidige situatie 

Natura 2000 habitattypen  Huidige situatie doelrealisatie  

(grond)waterafhankelijk 

H6140 blauwgraslanden 

de GVG voldoet voor de helft van het areaal. In het noordoostelijk gelegen perceel is de GVG 

op orde; voor het middelste perceel en de ‘bril’ zijn de omstandigheden in het voorjaar 

overwegend te droog (10-30 cm te laag). 

De huidige GLG is 90-110 cm -mv voldoet niet aan de optimale maximale diepte  van 70 cm -

mv waardoor er mogelijk droogtestress kan optreden. Veldwaarnemingen o.a. in 2018 (zeer 

droog) laten geen  droogtestress zien.  

De kweldruk in de winter 2,5-5,0 mm per dag; dit is niet sterker dan in de omgeving..  

Potentiele uitbreidingslocaties  Smalbroeken en Logtse velden: In de Smalbroeken is de GVG 

hier op orde; in de Logtse velden is het 10 cm te nat. De GLG ligt tussen de 70-90 cm -mv; net 

onder de optimale GLG van 70 cm-mv. 

H91E0C *beekbegeleidende 

bossen (elzenbroekbos) 

de situatie is in het voorjaar over vrijwel gehele areaal te droog; de GVG is 30-50 cm te laag 

alsook nog lager dan 50 cm. Dit komt deels door verkeerde ligging van de habitattypen op de 

vigerende habitattypenkaart (2014);  met het definitief gewijzigd aanwijzingsbesluit wordt dit 

gecorrigeerd. Dit betekent dat de GVG voor een groter areaal op orde is. 

De GLG is vrijwel overal meer dan 50 cm te laag.  De grondwaterstanden sluiten op de hogere 

drogere delen beter aan op de drogere plantengemeenschap vogelkers-essenbossen die ook 

onder beekbegeleidende bossen valt.  

De kweldruk in de winter is 2,5-5,0 mm per dag en is niet sterker dan in de omgeving. 

H4010A vochtige heide 

de GVG is voor een groot deel van het areaal in het Banisveld 10-20 cm te laag. Dichter bij de 

Heiloop zijn de omstandigheden droger dan verder van de Heiloop af. Voor het vochtige heide 

subtype typicum vormt de lagere grondwaterstanden in de zomer geen knelpunt.   

H7150 pioniervegetaties met 

snavelbiezen  

De GVG is evenals bij vochtige heide op het Banisveld  met 10-20 cm te laag en vormt de GLG 

geen knelpunt.  

H3130 zwakgebufferde 

vennen 

Ter hoogte van de afgedamde Heiloop is de GVG in de huidige situatie op orde en is sprake van 

een hogere kweldruk van 7,5-10 mm per dag. In de drogere periode zakt de GLG te diep weg 

met 10 tot 50 cm ten opzichte van het optimaal bereik van 18 cm-mv.  

Bij het Winkelsven is de GVG grotendeels op orde; de GLG zakt dieper weg dan wenselijk.  

H7210 galigaanmoerassen zowel de GVG en GLG is met 30 tot 50 cm lager dan wenselijk.   

H91D0 hoogveenbossen zowel de GVG en GLG met 30 tot 50 cm lager dan wenselijk.   

Droge typen (grondwateronafhankelijk) 

H4030 droge heide 
GVG is te nat met 10-50 cm t.o.v. vereiste diepte van 70 cm -mv. Op het Banisveld 30-40 cm-

mv te nat; oostelijk van de Logtse velden is deze tussen de 40-50 cm -mv te nat. 

H9120 beuken-eikenbossen 

met hulst 

GVG is plaatselijk op orde en plaatselijk te nat. Dit komt mede doordat de habitattype niet 

goed ruimtelijk is ingetekend.  Wordt aangepast in het definitief gewijzigd aanwijzingsbesluit. 
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Figuur 3-3: Natura 2000 GVG doelgat van habitattypen (2014) in de huidige situatie 

 
Figuur 3-4: Natura 2000 GLG doelgat van habitattypen (2014) in de huidige situatie 
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3.3.2 NNB ambitietypen doelrealisatie 

Voor de ambitietypen van het Natuurnetwerk is eveneens het doelgat bepaald voor de GVG en GLG 

(figuur 3-5  resp. 3-6 en tabel 3-2). Op deze kaarten zijn tevens de habitattypen geprojecteerd voor 

oriëntatie van mogelijke potentiele ontwikkellocaties. 

 
Tabel 3-2 Doelrealisatie Natura 2000 habitattypen in de huidige situatie 

NNB ambitietypen  Huidige situatie doelrealisatie  

(grond)waterafhankelijk 

natte schraallanden (N10.01) 

Ter hoogte van de natte schraallanden (blauwgraslanden) is zoals bij de habitattypen 

naar voren komt de GVG deels op orde en is de GLG te laag.  

Potentiele uitbreidingslocaties Smalbroeken en Logtse velden: 

de GVG is grotendeels op orde in de Smalbroeken en Logtse velden; de GLG is in de 

Logtse velden op orde; bij de Smalbroeken iets te droog. 

vochtige hooilanden (N10.02) 

Dit type ligt op enige afstand van het plangebied: ten noordwesten van de Logtse 

velden (buiten de kade), oostelijk van het Banisveld (Koevoortse dijk). De  GVG is hier 

te droog met 30-50cm. De GLG is niet relevant. 

beekbegeleidende bossen (N14.01) 
de GVG is op orde. Dit komt mogelijk door de minder strikte ecologische eisen voor dit 

type.  De GLG is met meer dan 50 cm te droog. 
 

vochtige heide (N6.04) 

Het Banisveld bestaat voornamelijk uit vochtige heide. De huidige GVG is hoger op het 

Banisveld op orde/ Dichter bij het beekdal en de Heiloop is de GVG te droog (30-50 

cm). Uit de analyse bij de habitattypen waren deze locatie voor droge heide te nat. 

Waarschijnlijk is hier sprake van een mozaiek van droge en vochtige heide afhankelijk 

van het microreliëf.  

Het rechthoekig perceel is een ophoging in het terrein waar de GVG met >50 cm te 

droog is; het type  vochtige heide is hier niet haalbaar. 

zwakgebufferde ven (N6.05) De GVG bij het Winkelsven voldoet voor meer dan de helft 

Droge typen (grondwateronafhankelijk) 

droge heide(N7.01) Een perceel noordelijk van de Heiloop; de GVG is hier op orde. 

dennen-, eiken- en beukenbossen 

(N15.02) 
GVG is plaatselijk op orde en plaatselijk te nat.  

kruiden- en faunarijk grasland 

(N12.02) 
In de omgeving van het plangebied aan weerszijden van de Logtse velde (buiten de 

kade). de GVG is op orde. 
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Figuur 3-5: Natura 2000 GLG doelgat van habitattypen (2014) in de huidige situatie 

 

 
Figuur 3-6: Natura 2000 GLG doelgat van habitattypen (2014) in de huidige situatie 
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4 Uitwerking maatregelen & effecten 

4.1 Beschrijving hydrologische maatregelen 

De voorziene maatregelen zijn opgenomen in weergegeven in figuur 4-1 en beschreven in tabel 4-1. In 

bijlage 3 kaartenbijlage is de ontwerpkaart opgenomen (BTL,  versie mei 2019). 

 

 
Figuur 4-1: Overzicht van maatregelen in het Beerzedal Kampina Zuidoost (versie 15-5-2019). 
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Tabel 4-1: Maatregelentabel Beerzedal Kampina Zuidoost. 

Locatie Maatregelen 

Beerze  traject Logtse 

Velden 

▪ Hermeanderen op basis van historische loop en natuurlijke 

herprofilering  

▪ Inpassing van de nieuwe beekloop is zodanig dat bomen 

(populieren) met voor vleermuizen geschikte spleten en holtes 

gemeden wordt; alleen die bomen worden gekapt die voor de 

hermeandering nodig zijn. 

Watergang BS100 –

oostelijk van Logtse 

Velden 

▪ Verleggen van de watergang BS100: dempen traject en graven 

nieuw traject 

Heiloop (Smalbroeken) ▪ Dempen van de bypass Heiloop (aangelegd in 1950) tussen stuw 

Brinksdijk en aansluiting op de Beerze. Een stuw in de Heiloop 

wordt verwijderd.  

▪ Bodemhoogte is vergelijkbaar met de geulvormige laagte in de 

Smalbroeken oostelijk van de Beerze. 

▪ Westelijk van de Heiloop wordt benedenstroom van de 

brilvormige blauwgraslanden de aangebrachte zandkade 

verwijderd. Vooralsnog wordt bovenstrooms de zandkades 

tussen de hogere zandruggen behouden. 

stuw Brinksdijk en stuw 

Heiloop 

 

▪ Stuw (aanleg 1989) bij bos aanpassen en/of vervangen door 

regelbare stuw met groter bereik. nieuw stuwpeil 0,60 m lager 

(gestreken). 

▪ Bij hogere afvoeren richting T=10; wordt de afvoer geknepen en 

wordt hoog water via de gedempte Heiloop-laagte afgevoerd,  

5 m3/s naar de Beerze en Smalbroeken en 6 m3/s  naar de 

Heiloop. 

 

Een aantal maatregelen uit het projectplan Waterwet is niet opgenomen in deze natuurtoets aangezien 

deze geen negatief effect hebben op de aanwezige natuurwaarden. Het betreft bijvoorbeeld het 

verondiepen van een waterloop bij een agrarisch perceel en het vervangen van drainage door een 

peilgestuurde drainage bij de Koevoortseweg. Voor een uitgebreidere beschrijving van deze maatregelen 

wordt verwezen naar het projectplan Waterwet van het gelijknamig project. 

 

4.1.1 Beerze hermeanderen en herprofilering 

Met het beekherstel in de Logtse Velden wordt op dit traject de natuurlijke meandering hersteld met een 

natuurlijk verloop in het waterpeil  en waterbodem in de Logtse velden met voldoende verhang om vooral 

in de kritische periode, de zomer, een hogere stroomsnelheid  te verkrijgen. In figuur 4-2 is de herstelde 

loop weergegeven. 
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Figuur 4-2: Maatregelenkaart Logtse velden – hermeandering van de Beerze met nieuwe principeprofiel 

(waterbodem 4 m breed) 

 

4.1.2 Verleggen watergang BS100 ten oosten van de Logtse Velden 

Direct ten oosten van de huidige kade langs de Logtse Velden ligt de BS100. Deze watergang wordt 

gevoed met voedselrijk landbouwwater en voert naar de Koevertse Loop. Het is een diep ingesneden 

watergang met kades aan weerszijden.  

De BS100 wordt naar het oosten verlegd. De huidige en nieuwe omleidingstracé is weergegeven in 

figuur 4-3. Bij het ontwerp van het nieuwe tracé is zoveel mogelijk aangesloten op bestaande 

bermsloten. Deze worden waar nodig verbonden en qua dimensie opgewaardeerd. Voor het nieuwe 

traject langs de Achtbundersdijk en het aanbrengen van duikers wordt geen bos en/of bomen verwijderd.  

 

Voor de profielen van de nieuwe BS100 wordt uitgegaan van het bestaande profiel van de BS100 ten 

oosten van de Logtse Velden.  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

5 juli 2019 NATUURTOETS KAMPINA ZUIDOOST BE2783-100-100-R001F02 29  

 

 
Figuur 4-3: Demping BS100 (blauw) oostelijk van de Logtse velden en nieuwe loop van de BS100 (groen). 

 

4.1.3 Demping van de Heiloop en doorsteken van de kade 

De Heiloop wordt vanaf de Brinksdijk tot aan de uitmonding in de Beerze zodanig gedempt dat er een 

soort zeer ondiepe geul resteert die bij hoog water volledig overstroomd. De benedenstrooms gelegen 

stuw in de Heiloop komt door de demping te vervallen. Aan de oostzijde van de Heiloop wordt een 

bosstrook verwijderd en de bodem aldaar verlaagd. 

De benodigde grond is onder  andere afkomstig van de af te graven kade bij de Heiloop.  Aan de 

westzijde zijn natuurlijke zandruggen aanwezig waartussen kades zijn aangebracht. Niet alle delen van 

de westelijke kade worden verwijderd om bij hoogwater te voorkomen dat beekwater te vroeg vanuit de 

geul van de voormalige Heiloop via de laagtes in het maaiveld naar de blauwgraslanden (brilvorm) 

stroomt. Benedenstrooms komt wel een opening (zie figuur 4-4). Zuidelijk van de weg Banisveld komt 

een nieuwe poel/natte laagte. 
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Figuur 4-4: Demping van de Heiloop en sloten, deels verwijdering van de kade  (paars) en kap van een bosstrook. 

 

 

4.1.4 Aanpassing van stuwen Brinksdijk en Heiloop 

De stuw in de Beerze bij de Brinksdijk wordt aangepast naar een regelbare stuw met een groter bereik 

zodat het nieuwe stuwpeil 0,60 m lager is dan het huidig peil. Ook de stuw in de Heiloop bij de Brinksdijk 

wordt aangepast. De stuw in de Beerze is na aanpassing passeerbaar voor vis, waardoor de vistrap 

overbodig geworden is. De vistrap wordt bovenstrooms afgedamd. 

Bij hoger afvoeren richting T=10; wordt de afvoer op de Beerze bij stuw Brinksdijk geknepen en wordt 

hoog water via de gedempte waterloop afgevoerd, 5 m3/s naar de Beerze en 6 m3/s  naar de 

(gedempte) Heiloop. 
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Figuur 4-5: Veranderingen stuw Brinksdijk (Beerze) en stuw Heiloop bij de Brinksdijk. Vistrap is overbodig geworden 

aangezien de stuw vispasseerbaar geworden is. De vistrap wordt bovenstrooms afgedamd. 

 

4.2 Hydrologische effecten 

4.2.1 Verandering in overstromingspatroon en duur 

 

De verschillende overstromingssituaties  jaarlijks (T=1), 1x in de 10 jaar (T=10 jaar), 1x 25 jaar (T=25 

jaar), 1x 50 jaar (T=50) , 1 x 100 jaar (T=100) zijn in figuur 4-2 voor de huidige en nieuwe situatie 

weergegeven.  Inundatie kan ontstaan door hoge grondwaterstanden (gebiedseigen water bijvoorbeeld 

voedselarm zuur water) of door overstroming van beekwater (gebiedsvreemd water, gebufferd en 

voedselrijk).  De overstromingsduur voor het jaar 2016 is in figuur 4-6 in beeld gebracht. In februari 2016 

trad een overstroming op met een duur van een maand met 3x hoger afvoeren waaronder 9,5 m3/s. De 

afvoeren lagen tussen een T=1 (9 m3/s_) en T=10 (12 m3/s). 

 

Smalbroeken en Banisveld 

De grootse verandering treedt op in het Banisveld in de zone bij de Heiloop. Ten opzichte van de huidige 

situatie (referentie) stroomt in de nieuwe situatie bij hoog water jaarlijks beekdalwater oostelijk van de 

Heiloop een gedeelte van het Banisveld in over de aanwezige vochtige heide (H4010A), 

pioniervegetaties (H7150) en droge hei (H4030). Voorheen overstroomde dit gedeelte eens in de 10 jaar. 

Ter hoogte van de blauwgraslanden bij de bril zijn er geen grote wijzigingen.  Via de openingen tussen 

de natuurlijke zandruggen stroomt water vanuit de geul van de Heiloop naar het beekdal, maar 

benedenstrooms van de bril. Dit water stroomt wel naar de andere blauwgraslandjes. 

De overstromingsduur van de blauwgraslanden neemt met enkele dagen iets af; de overstromingsduur 

ligt tussen de 10-20 dagen. De overstromingsduur bij de potentiele uitbreidingslocatie net noordelijk van 

de Brinksdijk neemt met enkele dagen af maar blijft tussen de 20-30 dagen  qua overstromingsduur. 

 

  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

5 juli 2019 NATUURTOETS KAMPINA ZUIDOOST BE2783-100-100-R001F02 32  

 

Logtse velden 

Bij hoog water staat de Logtse velden zeker jaarlijks onder water met een duur van 20-30 dagen. Bij 

lagere afvoeren zal de Logtse velden waaronder de hooilanden en potentiele uitbreidingslocatie van 

blauwgraslanden vanwege de lagere stuwpeil (0,6 m lager) minder snel overstromen en zal het water 

ook beter afgevoerd kunnen worden. 

 

Vanwege de meanderende loop van de Beerze zal naar verwachting vanuit bovenstroomse beekloop de 

hooilanden gaan overstromen  in plaats vanuit de benedenstroomse lager deel in de opgebracht kade 

net zuidelijk van stuw Brinksdijk (zie ook 3.2). Dit verbetert de doorstroming van de hooilanden en 

voorkomt stilstaand water. Een goede doorstroming voorkomt afzetten van slib en het risico van 

aanrijking met fosfaat.  

 

 
Figuur 4-6 Inundatiekaarten  

 

 
Figuur 4-7 inundatieduur voor hoogwatersituatie in 2016 in februari met een afvoer tussen T=1 en T=10 (3x 

hoogwatergolven met piek 9,5 m3/s) 
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4.2.2 Grondwaterstanden 

Als gevolg van de demping van de Heiloop en verlegging van BS100 nemen de grondwaterstanden in 

het beekdal ten opzichte van de huidige situatie toe met 10-20 cm en dichter bij de gedempte 

watergangen 20-30cm (zie figuur 4-8). Dit ondanks de verlaging van de drempel in de Beerze. In het 

voorjaar is het vernattend effect het grootst. De GVG neemt direct rond de Heiloop 0,5-1m toe en in de 

nabije omgeving 30-50cm. Rond de gedempte BS100 neemt de GVG toe met 30-50cm. In de 

zomerperiode neemt is met name vernatting te zien rond de Heiloop met een toename van 20-30cm.  

Ter hoogte van de nieuwe loop van de BS100 is in het voorjaar de GVG maximaal 20-30cm lager dan in 

de huidige situatie.  

 

 
Figuur 4-8: Verandering in gemiddelde grondwaterstanden in het Beerzedal als gevolg van demping van Heiloop en 

verlegging van de BS100 (ondergrond: topografische kaart oude situatie). 

4.2.3 Kwel 

De kweldruk neemt in de winter door het herstel van de opbolling van het grondwater toe in het gehele 

beekdal.  Het effect is het sterkst bij gedempte Heiloop alsook in de Logtse velden ter hoogte van de 

potentiele uitbreidingslocatie van blauwgraslanden (1,0-2,0 en 2,0-5,0 mm/d). Zeer lokaal is sprake van 

een geringe afname in kweldruk. In de zomer is er geen verandering in kweldruk. Jaargemiddelde laat in 

de Smalbroeken en Logtse velden een lichte toename zien in kweldruk. 
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Figuur 4-9: Verandering in kweldruk in het Beerzedal als gevolg van demping van Heiloop en verlegging van de 

BS100 (ondergrond: topografische kaart oude situatie). 

4.3 Doelrealisatie nieuwe situatie  

4.3.1 Natura 2000 habitattypen doelrealisatie 

De doelrealisatie voor de GVG en GLG zijn weergegeven in de doelrealisatiekaarten in  figuur 4-10 en 

figuur 4-11. Over het algemeen is er een grote verbetering voor de (grond)waterafhankelijke typen. Voor 

droge heide worden de omstandigheden te nat.  In tabel 4-2 is de nieuwe situatie toegelicht. 

 

Tabel 4-2 Doelrealisatie Natura 2000 habitattypen in de nieuwe situatie 

Natura 2000 habitattypen  Nieuwe situatie doelrealisatie  

(grond)waterafhankelijk 

H6140 blauwgraslanden 

De grondwaterstanden nemen toe waardoor GVG voldoet voor al het gehele areaal (i.p.v. de 

helft). De GLG is verhoogt naar de 70-90 cm -mv, en ligt net onder de optimale GLG van 70 cm-

mv. De kweldruk in de winter 2,5-5,0 mm/dag neemt met 0,1-0,5  en 0,5-1,0 mm/dag toe.  

 Potentiele uitbreidingslocaties Smalbroeken en Logtse velden:  

De GVG worden op beide locaties met  10 -20 cm te nat. De kweldruk in de winter 2,5-5,0 mm 

per dag neemt met 1,0-2,0 mm/d toe. Bij de gedempte Heiloop neemt de kwel sterk toe  2-5 

mm/dag. De GVG en GLG zijn hier ook voor blauwgraslanden op orde. Deze locatie biedt 

potenties voor uitbreiding van blauwgraslanden op de randen van de overstromingsvlakte. 

H91E0C *beekbegeleidende 

bossen (elzenbroekbos) 

De GVG en GLG verbeteren en zijn voor een deel op orde (o.a. in Logtse velden). Beide 

doelrealisaties lijken niet op orde  maar dat komt grotendeels door de foutieve ligging  op de 

vigerende habitattypenkaart (2014). De GLG is 30-50 cm te laag.  De grondwaterstanden 

sluiten op de hogere drogere delen beter aan op de drogere plantengemeenschap vogelkers-

essenbossen die ook onder beekbegeleidende bossen valt.  

De kweldruk in de winter is 2,5-5,0 mm/ dag neemt iets toe. 

H4010A vochtige heide 

Vrijwel het gehele areaal op het Banisveld komt binnen  het doelbereik te liggen. Langs de 

Heiloop  is de GVG met 10-20 cm te nat voor typicum, maar past binnen het subtype met 

veenmos (hoger kwaliteit/meer soorten) alsook bij kale plekken pioniervegetaties met 

snavelbiezen  (voorwaarde geen overstroming). De kwel neemt bij de vochtige heide langs de 

Heiloop toe waardoor kansen ontstaan voor ontwikkeling van blauwgraslanden. 

H7150 pioniervegetaties met 

snavelbiezen  
De GVG is evenals bij vochtige heide op het Banisveld  op orde.  

H3130 zwakgebufferde 

vennen 

Ter hoogte van de afgedamde Heiloop blijft de GVG op orde en neemt de hoge kweldruk van 

2,5-5,0  mm per dag nog toe met 1-2 mm/dag.  De GLG verbetert; voor de helft van het areaal 

is het op orde, voor het ander deel is het 10-20 cm te droog ten opzichte van het optimaal 

bereik van 18 cm-mv. Bij het Winkelsven zijn er geen effecten op de grondwaterstanden.  

H7210 galigaanmoerassen Evenals bij zwakgebufferde vennen zijn hier geen effecten op de grondwaterstanden  

H91D0 hoogveenbossen 
zowel de GVG en GLG laat een beperkte toename zien in grondwaterstanden;  de 

grondwaterstanden blijven lager dan wenselijk.   

Droge typen (grondwateronafhankelijk) 

H4030 droge heide 

De GVG is voor het merendeel van het areaal te nat  en komt voor een deel in het doelbereik 

van vochtige heide (zie ambitiekaart).  Door lokale omstandigheden met microreliëf zal  

mozaïek van vochtige heide en droge heide ontstaan. 
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H9120 beuken-eikenbossen 

met hulst 

GVG is plaatselijk op orde en plaatselijk te nat. Dit komt mede doordat de habitattype niet 

goed ruimtelijk is ingetekend.  Wordt aangepast in het definitief gewijzigd aanwijzingsbesluit.  

 

 

 
Figuur 4-10: Natura 2000 GVG doelgat van habitattypen (2014) in de nieuwe situatie 
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Figuur 4-11: Natura 2000 GLG doelgat van habitattypen (2014) in de nieuwe situatie 

4.3.2 NNB ambitietypen doelrealisatie  

Voor de ambitietypen van het Natuurnetwerk is eveneens het nieuwe doelgat bepaald voor de GVG en 

GLG (figuur 4-12  resp. 4-13). Op deze kaarten zijn tevens de habitattypen geprojecteerd voor oriëntatie 

van mogelijke potentiele ontwikkellocaties. In tabel 4-3 is per ambitietype een toelichting gegeven. 

 

Tabel 4-3:  NNB ambitietypen doelrealisatie in de nieuwe situatie 

NNB ambitietypen  Nieuwe situatie doelrealisatie  

(grond)waterafhankelijk 

natte schraallanden (N10.01) 

De GVG is op orde in de Smalbroeken ter hoogte van de blauwgraslanden; de GLG is 

nog te laag. 

Potentiele uitbreidingslocaties Smalbroeken en Logtse velden: 

 De GVG wordt met 10-20 cm te nat maar de GLG is in de nieuwe situatie op orde . 

vochtige hooilanden (N10.02) 
liggen op enige afstand van het plangebied: ten noordwesten van de Logtse velden 

(buiten de kade), oostelijk van het Banisveld (Koevoortse dijk). De  GVG is hier te droog 

met 30-50cm. De GLG is niet relevant. 

beekbegeleidende bossen (N14.01) 
de GVG is op orde. Dit komt mogelijk door de minder strikte ecologische eisen voor dit 

type.  De GLG is 30-50 cm te droog. 

vochtige heide (N6.04) 
De GVG  is vrijwel overal op orde.  Dichter bij de gedempte Heiloop wordt het natter 

wat kansen biedt voor het type met veenmos. Bij de  hogere terreindelen is  de GVG 

nog met 30-50 cm te nat; hier komt volgens de habitattypenkaart droge heide voor. 
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Op het Banisveld is en zal zich een mozaïek van vochtige en droge heide ontwikkelen. 

Het rechthoekig perceel is een ophoging in het terrein waar de GVG met >50 cm te 

droog is; het type  vochtige heide is hier niet haalbaar 

zwakgebufferde ven (N6.05)  Geen verandering bij het Winkelsven (deels op orde). 

Droge typen (grondwateronafhankelijk) 

droge heide (N7.01) 
Een perceel noordelijk van de Heiloop; de GVG wordt hier 10-20 cm te nat (ten 

opzichte van 70 cm -mv. 

dennen-, eiken- en beukenbossen 

(N15.02) 
GVG is plaatselijk op orde en plaatselijk te nat.  

kruiden- en faunarijk grasland 

(N12.02) 
In de omgeving van het plangebied aan weerszijden van de Logtse velde (buiten de 

kade). De GVG is op orde. 

 

 

 
Figuur 4-12: GVG doelgat van ambitietypen in de nieuwe situatie 
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Figuur 4-13: GLG doelgat van ambitietypen in de nieuwe situatie 
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4.4 Stikstofdepositie tijdens uitvoering5 

De uitvoerwerkzaamheden voor het realiseren van de hydrologische herstelmaatregelen in de Kampina 

Zuidoost kunnen een tijdelijke toename van stikstofdepositie tot gevolg hebben op nabijgelegen 

stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van habitatrichtlijnsoorten. Om dit in beeld te brengen is 

er een Aerius-berekening uitgevoerd (bijlage 5). Uit deze berekening blijkt dat hierbij de totale emissie 

van NOx in het jaar van uitvoering 80,66 kg/j betreft. De Aerius-berekening geeft tevens aan dat deze 

emissie geen stikstofdepositie tot gevolg heeft op nabijgelegen stikstofgevoelige habitattypen of 

leefgebieden van habitatsoorten van meer dan 0,05 mol/ha/j. De Aerius-berekening laat deposities onder 

de 0,05 mol/ha/j niet zien. Het optreden van een stikstofdepositie van minder dan 0,05 mol/ha/j kan met 

deze berekening niet worden uitgesloten.  

 

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in 

enkele beroepszaken tegen Natura 2000-vergunningen die zijn gebaseerd op het Programma Aanpak 

Stikstof (PAS) 2015–2021 (Kamerstuk 32 670, nr. 146). Consequentie van deze uitspraak is (o.a.) dat de 

vrijstelling van de vergunningplicht voor herstelmaatregelen in een beheerplan (op grond van artikel 2.9 

lid 1 sub a Wnb) niet meer onvoorwaardelijk van toepassing is. Het effect van stikstofemissies door de 

uitvoering van de herstelmaatregelen is onvoldoende in het beheerplan getoetst en beoordeeld. Voor 

elke vorm van deze stikstofemissie, hoe klein ook, dient nader beoordeeld te worden of deze de 

natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied zullen aantasten.  

 

De habitattypen waarvoor het Natura 2000-gebied Kampina en Oisterwijkse vennen is aangewezen zijn 

stikstofgevoelig en de huidige emissies van stikstof leiden tot overschrijding van kritische 

depositiewaarden (KDW) (Gebiedsanalyse, 2017). Elke toename van stikstofdepositie kan daarmee in 

potentie een negatief effect hebben op het behalen van de voorgenomen instandhoudingsdoelstellingen.  

De stikstofdepositie als gevolg van uitvoer van de herstelmaatregelen is zeer klein (< 0,05 mol/ha/j) en 

tijdelijk van aard. Een toename van stikstofdepositie van deze omvang is dermate beperkt (in omvang en 

tijd) dat deze volledig zal wegvallen tegen de heersende achtergrondwaardes (en autonome fluctuaties) 

in het gebied. Van een verdere verslechtering van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied 

is geen sprake. Een (significant) negatief effect als gevolg van de stikstofdepositie door de 

uitvoeringswerkzaamheden op het behalen van de kwaliteitsdoelstellingen van kwalificerende 

habitattypen en leefgebieden van soorten (tabel 2-1 natuurtoets RHDHV) is uitgesloten.  

 

Wat verder bij de beoordeling van het effect van stikstofdepositie meegewogen moet worden is het feit 

dat de werkzaamheden noodzakelijk zijn om de instandhoudingsdoelen van habitattypen en 

habitatsoorten te kunnen behalen. Binnen de invloedsfeer van de stikstofdepositie liggen alleen 

(grond)waterafhankelijke habitattypen (tabel 2-1 natuurtoets RHDHV). Deze habitattypen staan 

weliswaar onder invloed van atmosferische depositie, maar van veel groter belang op de kwaliteit van 

deze habitattypen is de ophoping van voedingsstoffen door eutrofiëring via het beekwater en de beperkte 

grondwaterinvloed (Gebiedsanalyse, 2017). De herstelmaatregelen zijn gericht op het herstel van 

waterkwaliteit en -dynamiek in het Beerzedal en Smalbroeken. Het beoogde herstel van de natuurlijke 

hydrologische situatie zorgt voor een groter bufferend vermogen tegen verzuring van (atmosferische) 

stikstofdepositie. Het heeft daarmee een belangrijk positief effect op het behoud en kwaliteitsverbetering 

van deze habitattypen binnen het plangebied.  

 
Om toe te werken naar systeemherstel in het Beerzedal, Smalbroeken en Banisveld en een natuurlijk en 

daarmee robuust watersysteem zijn de voorgenomen herstelmaatregelen noodzakelijk (Beheerplan, 

2017). Met inachtneming van een kleine en tijdelijke toename van stikstofdepositie tijdens de 

uitvoerwerkzaamheden, kan met zekerheid geconcludeerd worden dat de voorziene herstelmaatregelen 

de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet zullen aantasten, maar juist resulteren in een 

belangrijke en noodzakelijke kwaliteitsverbetering.  

                                                  
5 BTL Advies,5 juli 2019,  Notitie ‘Onderbouwing effectbeoordeling stikstofdepositie uitvoeringsfase Kampina Zuidoost’ 
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5 Natura 2000 Kampina & Oisterwijkse vennen effectbeoordeling 

5.1 Algemeen 

Dit hoofdstuk betreft de effectbeoordeling van het planontwerp en de voorziene (hydrologische) 

herstelmaatregelen op Natura 2000 Kampina en Oisterwijkse vennen. Binnen de effectbeoordeling is 

onderscheid gemaakt in directe en indirecte effecten.  Het ontwerp en uitvoering kunnen leiden tot 

directe effecten zoals areaalverlies van een habitattype of leefgebied. Dit effect is duidelijk en met een 

zorgvuldige uitvoering in tijd, ruimte en werkwijze kunnen directe effecten voorkomen worden. Indirecte 

effecten van de -maatregelen zijn onder meer de verandering in habitattypen en/of leefgebied door 

verandering in grondwaterstanden, kwel en overstroming met beekwater met verandering in ruimtelijke 

ligging.  

 

De positieve effecten van de maatregelen zijn zodanig groot dat deze de negatieve effecten van de 

stikstofdepositie als gevolg van de uitvoering ruimschots te niet doen. 

 

In het Natura 2000 beheerplan (2016) is ten aanzien van de verandering in arealen van de verschillende 

habitattypen als gevolg van vernatting en beheermaatregelen het volgende opgenomen: 

 

De uitbreiding van habitats vinden plaats in het natuurgebied door vernatting en beheermaatregelen. 

Daarbij wordt een verdringingsreeks gehanteerd, waarbij natte biotopen (zoals vochtige heide) zich 

uitbreiden ten koste van drogere biotopen (zoals droge hei of bos) en biotopen van open landschap 

(heide, graslandtypen) voorgaan op bos (tenzij dit een habitattype is). De analyse bij de Natte 

Natuurparel heeft uitgewezen dat deze verdringingsreeks geen problemen oplevert. Hiermee is 

oppervlakteverlies voor dit gebied geen relevante storingsfactor voor de beoordeling van de huidige 

activiteiten.  

 

5.2 Effectbeoordeling habitattypen 

In het plangebied komen acht habitattypen voor waarvan zes (grond)waterafhankelijk en twee typen zijn 

van droge standplaatsen. De hydrologische herstelmaatregelen zijn ten eerste gericht op behoud en 

kwaliteitsverbetering van blauwgraslanden en beekbegeleidende bossen alsook gericht op met name 

uitbreiding van blauwgraslanden. Beide typen zijn typerend voor het beekdal en zijn afhankelijk van kwel. 

Deze typen worden eerst beoordeeld. Vervolgens wordt het habitattype zwakgebufferd ven beoordeeld; 

dit  type is ook afhankelijk van toevoer van kwel  in een zeer voedselarm systeem. Verder op de flanken 

komen in een beekdal de habitattypen vochtige heide, pioniervegetaties met snavelbiezen en droge 

heide voor die niet meer onder invloed staan van beekwater. Het betreft  door achterwege blijven van 

overstroming een zuurdere standplaats die  afhankelijk van de toevoer van ondiep grondwater nat tot 

droog zijn.  

 

 

H6410 Blauwgraslanden  

 

Algemene beschrijving 

Het habitattype komt optimaal voor op voedselarme, matig zure tot neutrale bodems. Buffering vindt 

plaats door aanvoer van basen met grond- en/of oppervlaktewater. In de winter staat het grondwater aan 

of op maaiveld, in de zomer zakt de grondwaterstand enkele decimeters of meer weg. Hoe diep de 

grondwaterstand mag wegzakken is sterk afhankelijk van het bodemtype en de aard van het 
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zuurbufferend proces. Voor het beekdal van de Beerze mag de GLG niet dieper wegzakken dan 70 cm-

mv. (zie ecologische randvoorwaarden in 2.5.1). 

 

Blauwgraslanden komen in beekdalen voor waar periodiek sprake is van inundatie. Beekwater is slibrijk 

en daardoor komen blauwgraslanden van nature (normale waterkwaliteit) alleen voorop plekken waar die 

inundaties weinig frequent plaatsvonden of waar geen slib werd afgezet. Van oorsprong was er sprake 

van lage fosfaatgehalte en werd de groei van graslanden hierdoor gelimiteerd. De waterkwaliteit is 

verslechterd met hoge gehaltes aan fosfaat (gehecht aan met name organische slibdeeltjes) waardoor er 

risico op vermesting bestaat na een inundatie. 
 

In sommige beekdalen is blauwgrasland te vinden in een gradiënt van overstroming met basenrijk 

beekwater en lokale kwel van basenarm water vanuit omliggende hogere zandgronden. Het 

blauwgrasland komt dan voor aan de rand van het beekdal, waar het beekwater zodanig is verdund met 

kwel- en regenwater en er zo weinig afzetting van slib optreedt, dat er nauwelijks eutrofiëring optreedt. 

 

Beschrijving voorkomen in het Natura 2000-gebied 

Uit het veldonderzoek dat is uitgevoerd in 2004-2007, blijkt dat de blauwgraslanden op het perceel met 

brilvorm  bestaan uit een mozaïek van soortenrijke  rompgemeenschappen van het Junco-Molinion en de 

associatie Cirsio-Molinietum  (Sival et al., 2008). In de onderzoeksperiode was er sprake van fluctuatie in 

soortensamenstelling van kenmerkende soorten in de vegetatie. Dit heeft niet geleid tot een 

achteruitgang van de botanische waarden. Wel lijkt er sprake te zijn van toename van de biomassa en 

duidt de ontwikkeling van de soortensamenstelling op een zekere verrijking. Van verarming en verzuring 

lijkt hoe dan ook geen sprake te zijn.  

 

De veranderingen in de soortensamenstelling van de blauwgraslanden zijn niet eenduidig. In de periode 

2004-2006 namen kenmerkende soorten als Blauwe zegge, Pijpestrootje en Tandjesgras toe. Zwarte 

zegge, Schapegras  en Hondsviooltje hadden zich t.o.v. 2004 nieuw gevestigd. Eveneens kenmerkende 

soorten als Bleekgele zegge Hazezegge en Klokjesgentiaan (alleen in 2005) werden daarentegen in 

2006 niet meer teruggevonden. In 2007 bleek de Blauwe zegge weer iets te zijn teruggelopen en werd 

het Hondsviooltje niet meer teruggevonden, terwijl de Klokjesgentiaan weer opdook in één proefvlak. 

Daarbij bleek over de hele periode bezien Hennegras (Calamagrostis canescens) te zijn toegenomen 

(althans in frequentie) en lijkt ook het aandeel van soorten die wijzen op affiniteit met 

Dotterbloemhooiland en/of Moerasruigte, zoals Scherpe zegge (Carex acuta) en 

Kattestaart (Lythrum salicaria) iets toe te nemen. Een deel van deze veranderingen was in 2005 

al zichtbaar. Mogelijk heeft dit een relatie met de eenmalige sedimentatie afzetting in 2004 als gevolg 

van een technische storing (zie 3.2). Uit het onderzoek van Beerze (2008) bleek  dat de 

blauwgraslanden in de Smalbroeken P-gelimiteerd te zijn , met een lage  productiviteit. Een toename van 

fosfor zou toename in productiviteit en verruiging kunnen betekenen.  

Sinds 2008 wordt er ook in nattere jaren met aangepast materieel gemaaid en afgevoerd, dit werd voor 

die tijd niet gedaan (maaien werd jaar overgeslagen of heel laat gedaan), waardoor er hogere productie 

werd waargenomen. 

 

Ondanks de Heiloop die er voor moet zorgen dat de blauwgraslanden niet overstromen om het risico van 

aanvoer van voedselrijk slib te voorkomen treedt sinds een tiental jaren jaarlijks overstroming op.  Deze 

overstromingen hebben de kwaliteit van de blauwgraslanden niet aangetast. De waterkwaliteit op de 

Beerze is sterk verbeterd en bovendien is hier geen sprake van sedimentatie (zie 3.2; Natura 2000 

beheerplan, 2016). Verzuring vormt in dit beekdal vanwege de overstroming geen knelpunt (Sival et 

al.,2008).  
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In 2017 is door Natuurmonumenten een florakartering uitgevoerd. Daarbij zijn tientallen klokjesgentianen 

vastgesteld en veel Spaanse ruiter (>1600).  Het hondsviooltje is niet aangetroffen. De kwaliteit van de 

blauwgraslanden is stabiel. In 2018 is ondanks het zeer droge jaar de Spaanse ruiter uitbundig in bloei 

gegaan. De drogere omstandigheden lijken vooralsnog op de flora geen negatieve effecten te hebben 

gehad. 

  
Conform het beheerplan (2016) is sprake van verbossing door achterstallig beheer omdat de terreinen in 

bosreservaat (niets doen) ligt.  In 2014 zijn de bosranden reeds teruggezet en zijn takken in de randen 

verwijderd. Hooilandbeheer is noodzakelijk voor behoud van blauwgraslanden. 

 

Potentiele uitbreidingslocatie in Logtse velden oost  

Tot aan de ruilverkaveling Spoordonk in 1950 lagen in de Logste Velden Oost aan de oostelijke hoge 

rand nog circa 5 ha blauwgrasland en andere natte schraalgraslanden (Meltzer 1948; Beije 1978). Als 

gevolg van de ontwatering van de omgeving en de inzet van het gebied voor waterberging zijn de natte 

schraalgraslanden vrijwel geheel uit het gebied verdwenen en zijn condities ongunstig geworden voor de 

ontwikkeling van nieuwe schraalgraslanden.  

 

Sinds de jaarlijkse overstromingen en langdurige waterstagnatie 100-200 dagen/jaar is het terrein 

veranderd van laag productieve graslanden naar hoog productieve graslanden en Grote zegge-vegetatie 

(met name de zeldzame Associatie van Blaaszegge; Caricetum vesicariae). Deze zijn deels goed 

ontwikkeld en deels gedomineerd door Hennegras (Calamagrostis canescens). Uit het onderzoek tussen 

2004-2007 blijkt dat in die periode het soortenaantal (van moeras/natte ruigte) duidelijk was 

toegenomen.  

 

De gemiddelde hoogte van de vegetatie is in de meetperiode 2004-2007 gestaag toegenomen, en de 

productiviteit is op sommige plekken hoog. Deze toenmalige negatieve ontwikkelingen kunnen 

waarschijnlijk niet alleen verklaard worden door aanvoer van nutriënten en vochtige groeicondities, maar 

ook door achterstallig beheer. Inmiddels zijn de Logtse Velden met ondiepe greppels en een 

afwateringsklepduiker beter ontwatert en vindt er sinds 2010 consistenter  maaibeheer plaats waardoor 

de vegetatie weer meer richting hooilanden begint te ontwikkelen. Dotterbloemhooilanden zijn minder 

gevoelig voor overstroming dan blauwgraslanden en veldrushooilanden en komen van nature juist veel 

voor in overstroomde gebieden, ook op plekken waar het oppervlaktewater voedselrijk is (Runhaar en 

Jansen 2004).  

 

Instandhoudingsdoelen 

Voor de habitattype geldt het doel behoud areaal en verbetering van de kwaliteit. 

Indirect is areaaluitbreiding nodig voor behoud van areaal omdat het huidig areaal met 2,3 ha klein is. 

 

 

Effectbeoordeling H6410 blauwgraslanden 

 

Blijvende effecten 

Door demping van de Heiloop vindt er een verbetering plaats voor de GVG, GLG en de kwel. De 

grondwaterstanden in het voorjaar (GVG) bij  alle drie percelen voor bijna het gehele areaal op orde. De 

GLG verbetert en ligt tussen de 70-90 cm -mv. De droogtestress die mogelijk op mag treden bij een GLG 

dieper dan 70cm -mv is maximaal 15 dagen. De kwel (nu 2,5-5 mm/d) neemt toe met 0,1-0,5 tot 1,0 

mm/d door opbolling van het grondwater. De hydrologische maatregelen betekent herstel van de 

natuurlijke hydrologische grondwatersituatie met positief effect op het behoud en kwaliteitsverbetering 

van de blauwgraslanden. 
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Met de demping van de Heiloop verandert de overstroming van de blauwgraslanden voor wat betreft de 

herkomst van het water. In de huidige situatie stroomt water van de Beerze via een laagte door onder 

meer bos naar de blauwgraslanden.  In de nieuwe situatie blijft dat zo, maar wordt tevens een deel van 

het beekwater via de gedempte Heiloop gemengd met voedselarm licht gebufferd water afkomstig van 

het Banisveld. Het meeste mengwatertypewater dat via de gedempte Heiloop terug de Smalbroeken 

instroomt zal dat net na de Kattenbeemd (brilvorm) doen, maar wel via het 2e en 3e blauwgrasland. Door 

de demping van de Heiloop neemt de kwel hier flink toe. Dit is gunstig voor de kwaliteit van het water dat 

vervolgens over de blauwgraslanden stromen.  

 

De duur van overstroming blijft bij een hoogwater die tussen de T=1 en 10 zit ongeveer 10-20 dagen. Dit 

treedt normaliter in de winter op. Het habitattype is gevoelig voor overstroming in de zomer en moet 

zeker niet lang duren. De stuw bij de Brinksdijk kan in dit soort gevallen ingezet worden om de 

hoogwatergolf tijdig te sturen over de Heiloop waarbij het brilvormig perceel wordt ontzien. 

 

De gewijzigde overstromingspatroon deels via de Heiloop en deels via de oude route door de 

geulvormige laagte door beemden en het bos, betekent geen vergroot risico op ongewenste 

sedimentatie van slib.  De afstand van beekwater door de geulen, de lage sedimentgehalte en de 

menging van jong voedselarm (grond)water Banisveld heeft een positief effect op de waterkwaliteit. 

 

Tijdelijke effecten bij uitvoering 

Gedurende de uitvoeringsperiode is tijdelijk een verhoogd risico op verhoogd sedimentconcentraties in 

het water dat benedenstrooms, o.a. bij de blauwgraslanden in de Smalbroeken kan worden afgezet. 

Gedurende de graafwerkzaamheden aan de Beerze in de Logtse Velden bovenstrooms is (bij 

hoogwater) extra erosie en extra sedimentatie van zand en slib benedenstroomse gebieden te 

verwachten. Daarnaast kan bij aanpassing van stuw Brinksdijk ook slib van de waterbodem vrij komen. 

Het zand dat vanuit de nieuw gegraven bedding in het natuurgebied de Logtse velden mogelijk erodeerd 

is naar verwachting niet fosfaatrijk en vormt geen extra risico. Het slib in de huidige beekdalbodem bij de 

stuw is naar verwachting wel fosfaatrijk. Sedimentatie van fosfaatrijk slib op de huidige blauwgraslanden 

moet worden voorkomen.  Maatregelen ter voorkoming van ongewenst aanvoer van fosfaatrijk slib (en te 

veel zand) zijn onder andere: 

 

▪ Verwijderen van het slib net bovenstrooms van de stuw voor dat de stuw wordt aangepast; 

▪ Meanders graven en aantakken, maar de oude rechte loop indien mogelijk nog jaar laten liggen 

voor  zand-/slibvangfunctie tevens gunstig voor natuurlijke migratie beschermde fauna uit te 

dempen restant beektrajecten; 

- De stuw Brinksdijk in de periode na uitvoering tijdelijk hoger instellen bij hoge afvoeren, zodat 

ten tijde van meer erosie, meer water door de Heiloop stroomt in plaats van door de Beerze. De 

weg naar de blauwgraslanden is hierdoor langer, waardoor het sediment al eerder neergeslagen 

is. 

- Eventueel  aanleggen van een tijdelijke zandvang bovenstrooms van de blauwgraslanden 

 
 

Potentiele uitbreiding Logtse velden 

De grondwaterstanden zijn in de oostelijke flanken (zoekgebied uitbreiding) in het voorjaar iets te nat, in 

de zomer is deze op orde. De kwel is toegenomen door de demping van de BS100. Door verlaging van 

het stuwpeil bij de Brinksdijk loopt de Logtse velden en de hooilanden (potentieel uitbreidingslocatie) 

minder snel vol en kan de regenwaterlens ook beter afgevoerd worden. De overstromingsduur blijft bij 

een hoogwatersituatie hetzelfde (20-30 dagen). Een verbetering is de doorstroming van de hooilanden 

bij hoogwater door de verlegging van de Beerze waardoor bovenstrooms de hooilanden zullen gaan 
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overstromen en benedenstrooms kunnen afvoeren versterkt door lager stuwpeil. Het risico op afzetten 

van (fosfaatrijk)slib wordt hierdoor veel kleiner dan in de huidige situatie waar het water stil staat.  

De kansen voor doorontwikkeling naar blauwgraslanden, mogelijk in combinatie met de nattere 

dotterbloemgraslanden, wordt met de maatregelen flink verbeterd. 

 

Potentiele uitbreiding Smalbroeken  

De stroomgeul met hooilanden in de Smalbroeken zijn net zoals in de Logtse velden in het voorjaar net 

iets te nat, de GLG is op orde. De overstroming en overstromingsduur wijzigt niet ten opzichte van de 

huidige situatie. Kansen op ontwikkeling naar blauwgraslanden is aanwezig maar kleiner dan bij de 

gedempte Heiloop.  Langs de gedempte Heiloop ontstaat een natuurlijke overgangsgradiënt waar op de 

rand van jaarlijkse overstromingscontour zeer goede kansen liggen voor uitbreiding van 

blauwgraslanden dat hoger op de flanken over zal gaan vochtige heide. De omstandigheden zijn hier 

gunstig door hoge grondwaterstanden, aanvoer van gebufferd kwelwater en jaarlijkse tot incidentele 

overstroming. Dat er sprake is van aanvoer van gebufferd water in het Banisveld is momenteel al in de 

zuidoosthoek van de vochtige heide bij de kruising Brinksdijk Achtbundersdijk te zien aan het voorkomen 

van o.a. moerashertshooi een typische soort van zwakgebufferde vennen.  

 

Synthese H6140 blauwgraslanden: de hydrologische maatregelen zorgen voor herstel van de 

natuurlijke hydrologische situatie met een positief effect op  duurzaam behoud van de blauwgraslanden 

in het beekdal met kwaliteitsverbetering en uitbreiding in de Logtse velden en langs de gedempte 

Heiloop op het Banisveld. 

 

 

H91E0C *Beekbegeleidende bossen 

Algemene beschrijving 

De beekbegeleidende essenbossen komen voor in beekdalen en langs kleinere rivieren van de hogere 

zandgronden en het heuvelland. Ze bezitten een typische ondergroei met een bijzonder uitbundig 

voorjaarsaspect. In brongebieden van beekdalen wisselen Vogelkers-Essenbos af met natte bossen met 

elzen, de zogenaamde elzenbroekbossen. Beekbegeleidende bossen staan op vochtig, zeer vochtig, nat, 

zeer nat gronden die ’s winters inunderen. De gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand kan variëren van 20 

cm boven maaiveld tot >40 cm beneden maaiveld bij een droogtestress van < 14 dagen. De bodem is 

relatief basen- en voedselrijk. 

 

Kwel en/of inundaties met beekwater spelen in dit bostype een grote rol bij het op peil houden van de 

buffercapaciteit. Met name in licht verdroogde situaties is ook de kwaliteit van het bladstrooisel daarvoor 

van belang. Dit betekent dat de samenstelling van de boomlaag daar in belangrijke mate de zuurgraad 

van (het bovenste deel van) de bodem bepaalt. 

 

Het habitattype is gevoelig voor veranderingen in de hydrologie in de vorm van grondwaterstandsdaling of 

afname van kwel. Op plekken die regelmatig overstromen kan daarnaast een te hoge voedselrijkdom van 

het overstromende beekwater en het afgezette beekslib en/of een toename van overstromingen zorgen 

voor eutrofiering en verruiging van de vegetatie.  
 

Instandhoudingsdoelen 

Voor de habitattype geldt het doel behoud areaal en verbetering van de kwaliteit. 

 

Beschrijving voorkomen in het Natura 2000-gebied 

Naast kleine arealen langs de Rosep en de Reusel komt het merendeel voor in het dal van de Beerze. In 

totaal betreft het 22 ha. In de Smalbroeken komt het type voor in landschappelijke samenhang met 

schraallandjes. Hier komt ook het elzenzegge-elzenbroekbos voor. Deels betreft het hier rabattenbos 
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waar de typische soorten (tenminste 9 soorten) vooral in de greppels staan.  In de Logtse velden komt 

het type aan de oostzijde van het beekdal voor. De kwaliteit neemt met de verbetering van de 

waterkwaliteit toe. 

 

Effectbeoordeling beekbegeleidende bossen 

Voor de beekbegeleidende bossen, met het grootste areaal in het beekdal van de Beerze, is het effect 

naar verwachting overwegend positief vergelijkbaar. De kwel en grondwaterstanden nemen toe wat zeer 

gunstig is voor dit type. Het risico op eutrofiering neemt af. De overstroming in de Smalbroeken is voor 

een deel met beekwater gemengd voedselarm water vanaf het Banisveld. In de Logtse velden vindt bij 

hoog water een verbeterde doorstroming plaats.  

 
Synthese beekbegeleidende bossen:  de hydrologische maatregelen zorgen voor herstel van de 

natuurlijke hydrologische situatie met een positief effect op de beekbegeleidende bossen en 

bijbehorende instandhoudingsdoelen  (het behoud en kwaliteitsverbetering). 

 

 

H3160 Zwakgebufferde vennen  

 

Algemene beschrijving 

Een zwak gebufferd ven bevat zeer helder water met vegetaties uit het oeverkruidverbond. Vennen zijn 

laagten met water die in de zomer soms droogvallen. Zwakgebufferde vennen is een habitattype dat zowel 

water- en oeverbegroeiingen betreft als begroeiing in de hogere oeverzone van vennen op natte 

pionierplekken. Rond de vennen komen doorgaans droge en natte heide en soms kleine zeggenvegetaties 

of blauwgrasland voor. Het water is voedselarm, een beetje gebufferd en is daarom niet echt zuur. 

Anorganisch stikstof (i.e. door planten vrij opneembaar stikstof) en fosfaat zijn in deze vennen limiterend 

voor de plantengroei. 

 

Van oorsprong worden zwak gebufferde vennen gevoed door regenwater en lokaal grondwater. De mate 

van buffering via het grondwater is sterk afhankelijk van aanrijking via de bodem bijvoorbeeld door 

aanwezigheid van leem. Ook kan inwaaiend stuifzand kunnen bijdragen tot een geringe buffering. De 

buffering uit zich in een ijle, veelal uit zeldzame planten bestaande vegetaties. Kenmerkende soorten zijn 

waterlobelia, oeverkruid, ongelijkbladig fonteinkruid, pilvaren, moerashertshooi, veelstengelige waterbies, 

grote en kleine biesvaren. Zwakgebufferde vennen (H3130) zijn veel soortenrijker dan Zure vennen 

(H3160). 

 

Beschrijving van het voorkomen in het Natura 2000-gebied 

Er is 30 ha van het habitattype zwakgebufferde vennen aanwezig waarvan  9,5 ha bij het Winkelsven en 

een klein deel in het beekdal van de Beerze ter hoogte van een afgedamd deel van de gegraven Heiloop 

oostelijk van oostkade van de Logtse velden. In het afgedamde deel is een venachtig watertype ontstaan 

dat kwalificeert als habitat. De zwakgebufferde vennen zijn goed tot matig ontwikkeld met een positieve 

trend en potentie voor verder herstel. 

 

Instandhoudingsdoelen 

Voor dit habitattype geldt het doel uitbreiding areaal en verbetering van de kwaliteit. 

 

Effectbeoordeling zwakgebufferde vennen 

Door de  hydrologische herstelmaatregelen neemt de kwel naar de zwakgebufferde ven in het reeds 

gedempte Heiloop toe alsook in de omgeving. De grondwaterstanden worden ook gunstiger. De 

maatregelen  hebben een positief effect voor behoud, kwaliteitsverbetering alsook voor verdere 
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uitbreiding op het Banisveld. In de huidige situatie zijn reeds kenmerken van zwakgebufferde delen te 

zien op het Banisveld dat door de opbolling van het grondwater versterkt wordt. 

 

Synthese H3130 zwak gebufferde vennen: de hydrologische maatregelen zorgen voor herstel van de 

natuurlijke hydrologische situatie met een positief effect op  duurzaam behoud van de zwakgebufferde 

vennen  met kwaliteitsverbetering en potenties voor uitbreiding op het Banisveld. 

 

 

 

H4010A Vochtige heide  

 

Algemene beschrijving 

Vochtige heiden is een habitattype dat voorkomt op voedselarme, zeer natte tot zeer vochtige, matig 

zure tot zure standplaatsen (<5,5) op de hogere zandgronden en in het heuvelland. Uitgestrekte 

Vochtige heidevegetaties zijn in Nederland meestal ontstaan op uitgeputte bodems. Door het rooien van 

bomen; het plaggen of begrazen van de heide, zijn eeuwenlang mineralen afgevoerd. De meeste zure 

en natte heiden tenderen naar hoogveen. Op leemhoudende standplaatsen bevatten de natte 

heidebegroeiingen veelal soorten van blauwgraslanden en heischraal grasland (zie habitattypen H6410 

en *H6230).  

De gewenste grondwaterstand in de winter/voorjaar is 0 tot 25 cm onder het maaiveld. Een ondiepe 

grondwaterstand kan ontstaan op een verdichte ondergrond in combinatie met langzame afvoer 

(schijngrondwaterspiegel) en/of hoge grondwaterstanden. Kenmerkend is de hoge bedekking van gewone 

dophei (Erica tetralix). Goed ontwikkelde vochtige heidetypen zijn de associatie van de gewone dopheide 

(Ericetum tetracilis typicum) en de associatie met veenmos (Ericetum tetracilis spagnetosum). De 

subassociatie met veenmos is gelieerd aan hoogveen waarbij de grondwaterstand gedurende het jaar niet 

ver mag uitzakken. Op plagplekken in de natte heide ontwikkelen zich doorgaans begroeiingen van het 

habitattype H7150 Pioniervegetatie met snavelbiezen (slenken in veengronden). In gedegradeerde 

vochtige heide gaan grassen zoals pijpenstrootje domineren of treden struiken zoals gagel op de 

voorgrond. Als zulke gemeenschappen met dopheidegemeenschappen kleinschalige mozaïeken vormen 

worden ze als deel van het habitattype beschouwd. Regulier beheer van vochtige heide bestaat uit 

kleinschalig plaggen, maaien, branden en/of begrazing. 

 

Instandhoudingsdoelen 

Voor de habitattype geldt het doel uitbreiding areaal en verbetering van de kwaliteit. 

 

Effectbeoordeling vochtige heide  

Vochtige heide komt nabij de Heiloop voor. De maatregelen bij  te dempen Heiloop en te dempen gebied 

oostelijk hiervan zijn zodanig ingepast dat er geen overlap is met de aanwezige habitattypen. Gedurende 

de werkzaamheden kunnen tijdelijke bodemverstoring van vochtige heide plaatsvinden wanneer vaak 

over de vegetatie wordt gereden. Het effect is tijdelijk en kan door zorgvuldig natuurtechnisch werken 

worden voorkomen. Hierbij is een goede afweging van werkmethode (o.a. werkpaden buiten 

habitattypen, lichter werkmateriaal, tijdelijke rijplaten) en planning (o.a. werken in drogere periodes) van 

groot belang om de schade aan de kwetsbare habitattypen vochtige en droge heide te voorkomen. In 

feite komt deze manier van werken overeen met regulier natuurbeheer en onderhoudswerkzaamheden. 

Indien onverhoopt toch op enkele locaties heide is beschadigd is dit niet nadelig voor deze typen die 

voor behoud o.a. afhankelijk zijn plaggen.  

 

Als gevolg van de wijziging in de hydrologie met jaarlijkse overstroming met beekwater vanuit de 

gedempte Heiloop zal de vochtige heide zich hier mogelijk ontwikkelen naar blauwgraslanden en ter 

plaatse verdwijnen. Hoe groot de verschuiving van vochtige heide naar een ander habitattype zal zijn is 
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afhankelijk van de breedte van de stroming van het beekwater en de aanvoer zuurder lokaal water vanaf 

het Banisveld.  

De vernatting bij droge heide is zodanig dat er gunstige omstandigheden zijn voor ontwikkeling naar 

vochtige heide. De hydrologische herstelmaatregelen zorgen voor een verhoging van de 

grondwaterstanden (GVG en GLG). Dit is gunstig voor de kwaliteit van de  vochtige heide op het 

Banisveld met mogelijk lokaal kansen voor de associatie met veenmossen alsook voor situaties met 

lichte buffering gunstig voor klokjesgentiaan en gevlekte orchis.   

 

In figuur 5-1 zijn de arealen die onder invloed staan weergegeven, met daarnaast de overstromingskaart 

en er onder de GVG doelrealisatiekaarten. Langs de Heiloop ligt 3,09 en 1,75 ha aan vochtige heide 

waarvan het perceel direct aan de Heiloop zich zal ontwikkelen naar een andere vegetatie.  Van het 

groter areaal op de flanken (3,09 ha) zal  naar verwachting 1/3 tot de ½ mogelijk zich naar een ander 

habitattype ontwikkelen. Dit betekent op termijn een verandering van habitattype op 3,35 ha aan vochtige 

heide. Daar staat tegenover dat door de vernatting minimaal 6 ha droge heide (veelal in mozaïek 

aanwezig met vochtige heide) zich definitief gaat door ontwikkelen naar vochtige heide. Daarnaast is op 

het Banisveld nog een flink aantal hectares aanwezig waar de hydrologische omstandigheden zeer 

gunstig worden voor vochtige heide (zie figuur 5-1 P-vh op GVG doelgat NNB ambitietypen). Kortom, de 

demping van de Heiloop en afvoer van beekwater over deze laagte leidt tot een ruimtelijke verschuiving 

van het habitattype vochtige heide en een uitbreiding van minimaal 3 ha. 

 

 
Figuur 5-1 Verandering van habitattypen (situatie 2014) door wijziging in overstroming en grondwaterstanden. 

Doelgatkaarten geven de grondwaterstand na maatregelen aan in vergelijking met de wensen van de vigerende 

habitattypen van 2014.  O = wijziging door overstroming; overig verandering door hogere grondwaterstanden.  
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Synthese H4010A vochtige heide:  de hydrologische maatregelen zorgen voor herstel van de 

natuurlijke hydrologische situatie met een positief effect op de vochtige heide. De ligging verschuift maar 

het areaal breidt uit en er treedt een kwaliteitsverbetering op vanwege de verhoging van de 

grondwaterstanden (GVG en GLG). 

 

 

H7150 pioniervegetatie met snavelbiezen 

Algemene beschrijving 

Pioniervegetatie met snavelbiezen is zoals de naam aangeeft een pioniervegetatie van afgeplagde of 

open getrapte vochtige heide of in zure halfvennen waar in een laagte langdurig regenwater op het 

maaiveld staat. In ons land ontwikkelen deze pioniergemeenschappen zich echter meestal op de natte 

minerale zandbodem die blootgelegd wordt door het steken van plaggen of die ontstaat als gevolg van 

intensieve betreding. Op geplagde plekken en heidepaadjes zijn de pioniervegetaties van het habitattype 

doorgaans slechts kortstondig aanwezig. Ze gaan daar al snel over in gesloten vochtige 

heidebegroeiingen (H4010A). Vervolgens kan het type weer ontwikkelen naar vochtige heide. Afhankelijk 

van lokale verschillen in reliëf, kwel en invloed van regenwater kan een mozaïek van dit type met 

vochtige heide ontstaan. 

 

 

Voorkomen in het Natura 2000-gebied 

In de Kampina komt totaal 14 ha aan pioniervegetaties voor. In het Banisveld komt 0,6 ha voor verspreid 

over  twee locaties. Het betreft kleine arealen op voormalige akkers. Een locatie is tussen de vochtige 

heide oostelijk van de Heiloop. De andere locatie is hoger op de flanken tussen de droge heide. De 

huidige kwaliteit is goed tot matig. De trend voor pioniervegetaties is positief (Natura 2000 Beheerplan, 

2016). 

 

Instandhoudingsdoelen 

Voor dit habitattype geldt het doel uitbreiding areaal en verbetering van de kwaliteit. 

 

Effectbeoordeling pioniervegetatie met snavelbiezen 

Door de opbolling van het grondwater als gevolg van de maatregelen is de situatie voor pioniervegetatie 

met snavelbiezen op het Banisveld gunstig. Het areaal (0,43 ha) in de vochtige heide oostelijk van de 

gedempte Heiloop gaat mogelijk als gevolg van mogelijk jaarlijkse overstroming verloren (zie figuur 5-1). 

De locatie ligt niet direct nabij de Heiloop; mogelijk is het bufferend effect beperkt en blijft de habitattype 

behouden. Zoals eerder aangegeven is het type voor behoud afhankelijk van kleinschalig plaggen. Met 

toepassing van regulier beheer op het Banisveld is er zeker sprake van behoud van deze 

pioniervegetatie op het Banisveld en zijn er goede kansen voor uitbreiding. Binnen enkele jaren is na 

plaggen nieuwe pioniervegetatie aanwezig. Er is geen sprake van negatieve gevolgen voor het 

habitattype en bijbehorende instandhoudingsdoelen. 

 

Synthese H7150 pioniervegetaties met snavelbiezen:  de hydrologische maatregelen zorgen voor 

herstel van de natuurlijke hydrologische situatie met kwaliteitsverbetering alsook uitbreiding van 

pioniervegetaties met snavelbiezen op het Banisveld. 

 

 

H4030  droge heide 

Algemene beschrijving 

Het habitattype betreft struikheibegroeiingen in het laagland en gebergte van Europa. Ze worden 

gedomineerd door struikhei al dan niet in combinatie met andere dwergstruiken, grassen en mossen. 
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Droge heide komen in Nederland voor op matig droge tot droge, kalkarme zure bodems waarin zich 

meestal een podzolprofiel heeft gevormd. Het meest komt het type voor op –al dan niet lemige- 

dekzanden en op stuwwallen, maar ze strekken zich ook uit op stuwwallen, rivierterrassen en tertiaire 

(mariene) zandafzettingen. 

 

Beschrijving van het voorkomen in het Natura 2000-gebied 

Droge heide komt hoofdzakelijk voor in het centrale deel van de Kampina. In totaal komt in het gebied 

155 ha voor.  De huidige kwaliteit  is goed tot matig. De trend is positief met name door de uitbreiding op 

het Banisveld (19 ha) na natuurontwikkeling op voormalige landbouwgrond. Langs de Heiloop en op het 

Banisveld komt ook enkele ha aan droge heide voor.  

 

Instandhoudingsdoelen 

Voor dit habitattype geldt het doel uitbreiding areaal en verbetering van de kwaliteit. 

 

Effectbeoordeling droge heide 

Droge  heide komt nabij de Heiloop  en te dempen BS 100 voor. De maatregelen bij  te dempen Heiloop 

en te dempen gebied oostelijk hiervan zijn zodanig ingepast dat er geen overlap is met de aanwezige 

habitattypen. Gedurende de werkzaamheden kunnen tijdelijke bodemverstoring van de heide 

plaatsvinden wanneer vaak over de vegetatie wordt gereden. Het effect is tijdelijk en kan door zorgvuldig 

natuurtechnisch werken worden voorkomen (zie ook vochtige heide). Daarnaast kan droge heide, een 

pioniervegetatie van open zandgronden, zich ook weer vestigen op de eventueel open gereden 

vegetatie.  

 

De hydrologische herstelmaatregelen betekenen een zodanige vernatting dat de droge heide zich naar 

vochtige heide gaat ontwikkelen. Langs de gedempte Heiloop zal het richting blauwgraslanden gaan.  

Uiteindelijk zal naar verwachting 8 ha droge heide zich ontwikkelen naar een (grond)waterafhankelijk 

type. Sinds het referentiejaar 2004 is het areaal aan droge heide uitgebreid waaronder op het Banisveld 

onder nog niet natuurlijke hydrologische omstandigheden. Hierdoor is meer droge heide ontwikkeld dan 

onder natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied zou kunnen ontstaan.  Met de verschuiving van 

8 ha aan droge heide naar droge heide blijft er  ten opzichte van het referentiejaar nog steeds sprake 

van een uitbreiding van 10 ha en is er geen sprake van significant negatieve gevolgen. Daarbij is de 

natuurontwikkeling op het Banisveld, een voormalig landbouwgebied, nog steeds gaande met gunstige 

omstandigheden voor verdere ontwikkeling en uitbreiding van droge heide (zie figuur 5-1 P-dh). De 

voorziene maatregelen hebben mogelijk negatieve gevolgen voor droge heide, maar is zeker niet 

significant. Dit is ook als zodanig opgenomen in het Natura 2000 Beheerplan (2016). Verdringing van 

habitattypen door vernatting vormt geen probleem voor het behalen van de instandhoudingsdoelen. 

 

Synthese H4030 droge heide:  de hydrologische maatregelen zorgen voor herstel van de natuurlijke 

hydrologische situatie met verschuiving van droge heide naar vochtige heide. Dit heeft op de 

instandhoudingsdoelen van droge heide en bijbehorende instandhoudingsdoelen (uitbreiding areaal en 

kwaliteitsverbetering) geen significant negatieve gevolgen. Ten opzichte van de referentie is nog steeds 

sprake van een uitbreiding van 10 ha aan droge heide dat zich nog steeds verder uit zal breiden op het 

Banisveld. 

 

H91D0 *Hoogveenbossen (toegevoegd in ontwerp-aanwijzingsbesluit) 

Algemene beschrijving 

Dit prioritaire habitattype betreft in Nederland berkenbossen op venige ondergrond met een constant 

hoge grondwaterstand (berkenbroek). Berkenbroekbos is in Nederland een zeldzaam bostype dat in 

verschillende landschappen wordt aangetroffen. Op de pleistocene zandgronden komt het type voor in 
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kwelzones aan de randen van hoogvenen, op veendijken en in beekdalen. In de boomlaag van de 

veenbossen domineert zachte berk terwijl in de ondergroei diverse veenmossoorten voorkomen.  
 

Beschrijving van het voorkomen in het Natura 2000-gebied 

Het habitattype komt, in beperkte mate en met zowel goede als matige kwaliteit, voor op enkele locaties 

in deelgebied Kampina (bij de Moddervelden, het Belversven en in Smalbroeken). Behoud is voldoende, 

omdat er weinig mogelijkheden zijn voor uitbreiding (zonder dat dat ten koste zou gaan van 

uitbreidingsdoelstellingen voor vennen en heide) en kwaliteitsverbetering. 

In de Smalbroeken komt dit type in een vrij geïsoleerde laagte voor omringd door hoger zandruggen. 

 

Instandhoudingsdoelen 

Voor dit habitattype  (nog niet kwalificerend) geldt het doel behoud areaal en kwaliteit. 

 

Effectbeoordeling *hoogveenbossen 

De hydrologische herstelmaatregelen betekenen een verhoging van de grondwaterstanden voor de 

hoogveenbossen. Er is geen wijziging in overstroming ten opzichte van de huidige situatie en daardoor 

geen effecten. De maatregelen hebben een positief effect voor het behoud van het areaal en kwaliteit 

van de hoogveenbossen (wanneer het type kwalificeert). 

 

Synthese H91D0 *hoogveenbossen (toegevoegd in ontwerp-aanwijzingsbesluit):  de hydrologische 

maatregelen betekenen herstel van de natuurlijke hydrologische situatie met een positief effect op de 

hoogveenbossen en bijbehorende instandhoudingsdoelen (behoud areaal en kwaliteit). Dit aangezien de 

GLG omhoog gaat en er niet meer inundatie plaats gaat vinden. 

 

 

H9120 beuken-eikenbossen met hulst (nog niet kwalificerend) 

Algemene beschrijving 

Beuken-eikenbossen met hulst zijn oude loofbossen (>100 jaar) of loofbos op oude bosgronden. Het type 

beuken-eikenbossen is een verdere vervolgstap in de successie van eikenbossen door natuurlijke 

verbeuking en donker wordende bossen. De vegetatie van beuken-eikenbossen met hulst bestaat meestal 

uit beuk in de boomlaag en hulst en/of taxus in de struiklaag. Een belangrijk deel van de biodiversiteit van 

dit habitattype komt voor in de zomen en mantels van het bos zelf. Belangrijke kenmerken zijn op 

landschapsschaal de aanwezigheid van soortenrijke open plekken en bosranden met plantensoorten uit 

de klasse gladde witbol van havikskruiden of bijzondere braamsoorten en aanwezigheid van oude levende 

of dode dikke bomen en/of oude hakhoutstoven. Typische soorten zijn maleboskorst, dalkruid, gewone 

salomonszegel, witte klaverzuring, lelietje-van-dalen, hazelworm, boomklever en zwarte specht. 

 

Beschrijving van het voorkomen in het Natura 2000-gebied 

Het habitattype komt, met wisselende kwaliteit, met name voor op de wat hoger gelegen delen in 

deelgebied Smalbroeken (Kampina) en lokaal in deelgebied Oisterwijkse Vennen. Het gaat om bos op 

oude bosgroeiplaatsen (de bosopstanden zelf zijn jonger). Behoud is voldoende, omdat de 

mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering in de vrij kleine, verspreid liggende locaties beperkt zijn. 

 

Instandhoudingsdoelen 

Voor dit habitattype  (nog niet kwalificerend) geldt het doel behoud areaal en kwaliteit. 

 

Effectbeoordeling beuken-eikenbossen met hulst 

De beuken-eikenbossen komen van nature op de hoge droge zandruggen voor. Op de vigerende 

habitattypenkaart zijn de bossen niet goed ruimtelijk ingetekend waardoor de doelrealisatiekaart voor 

een deel weergeeft dat de grondwaterstanden  op orde zijn (voldoende droog)  en deels  te nat. Met de 
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hydrologische herstelmaatregelen worden deze locaties nog natter. Op dit moment heeft dit geen 

negatieve gevolgen aangezien het type niet kwalificeert. 

Op het moment van het definitief aanwijzingsbesluit kwalificeert dit type en treedt de nieuwe 

habitattypenkaart in werking. Op deze kaart is de ligging van  de bossen ruimtelijk aangepast naar de 

hoger gelegen droge zandruggen. Met de herstelmaatregelen blijft het op deze locaties voldoende droog 

voor behoud van de beuken-eikenbossen met hulst.  Er zijn, bij kwalificatie, geen negatieve gevolgen 

voor dit habitattype.  

 

Synthese H9190 beuken-eikenbossen met hulst (nog niet kwalificerend):  de hydrologische 

maatregelen hebben geen negatieve gevolgen voor beuken-eikenbossen met hulst en bijbehorende 

instandhoudingsdoelen (behoud areaal en kwaliteit). Dit aangezien ze gelegen zijn op de hoge droge 

zandruggen. 
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5.3 Effectbeoordeling habitatrichtlijnsoorten 

Uit hoofdstuk 2 blijft dat in het plangebied er vijf habitatrichtlijnsoorten in het plangebied voorkomen, 

namelijk drijvende waterweegbree, kleine modderkruiper, kamsalamander en twee nog niet 

kwalificerende soorten gevlekte witsnuitlibel en rivierdonderpad. Het effect van de voorziene 

maatregelen worden per soort beschreven.  

 

 

Drijvende waterweegbree 

Algemene beschrijving en voorkomen in het Natura 2000-gebied 

De drijvende waterweegbree is een soort van zwakgebufferde vennen en van matig voedselrijke niet 

zure waterlopen. De soort komt in de Kampina voor in diverse vennen waaronder het Staalbergven, 

Winkelsven, het Witven en in het Van Esschenven. Er is een zeer oude waarneming van de soort in een 

watergang op de grens zuidelijk van het Banisveld; deze komt hier niet meer voor. De soort komt voor in 

het Winkelsven. 

 

Instandhoudingsdoelen 

De doelen voor deze soort is uitbreiding van areaal en populatie en  kwaliteitsverbetering van het 

leefgebied. 

 

Effectbeoordeling drijvende waterweegbree 

De kweldruk naar het Winkelsven neemt lichtelijk toe dat positief is voor het behoud van de drijvende 

weegbree. De versterking van de kweldruk met hogere grondwaterstanden in het Banisveld biedt goede 

potenties voor uitbreiding van de drijvende waterweegbree in onder meer de zwakgebufferde vennen ter 

hoogte van de huidig gedempte Heiloop. De maatregelen hebben een positief effect voor de drijvende 

waterweegbree. 
 

Synthese drijvende waterweegbree: de hydrologische maatregelen zorgen voor herstel van de 

natuurlijke hydrologische situatie met een positief effect op  duurzaam behoud en verbetering van 

standplaatsen van de drijvende waterweegbree met potenties voor uitbreiding op het Banisveld in 

samenhang met uitbreiding van zwakgebufferde vennen. 

 

 
Kleine modderkruiper 

Algemene beschrijving en voorkomen in het Natura 2000-gebied 
De kleine modderkruiper is een soort van stilstaande en langzaam stromende wateren met zandige tot 

modderige bodems. Het betreft (polder)sloten, greppels, beken, kanalen en oeverzones van meren en 

plassen. Ook wordt hij wel in geïsoleerde plassen waargenomen. 

Conform het beheerplan heeft de kleine modderkruiper leefgebied in de Heiloop, de Beerze en de 

Rosep. Recentere waarnemingen (NDFF2013-2018) geven aan dat de soort is aangetroffen lokaal in de 

Heiloop, in het laatste benedenstrooms traject van de Heiloop en  met name in de Beerze zelf  ter hoogte 

van de Logtse velden en met name in de Logtse baan (zie  2.3.2). De  kleine modderkruiper  is 

waargenomen in de diepere trajecten van de Heiloop die niet droogvallen in de zomer. 

De soort komt met name voor in de Beerze, waar variatie in stroomsnelheid, waterplanten, substraat en 

zuurstofgehalte zorgen voor geschikt leefgebied. Plaatselijke aanwezigheid van stroomversnellingen als 

gevolg van het nodige “hout” en een wisselende breedte in de enigszins dichtgegroeide Heiloop zorgt 

kennelijk nog voor (plaatselijke) geschikte omstandigheden voor de kleine modderkruiper, zie ook figuur 

5-2.  

 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

5 juli 2019 NATUURTOETS KAMPINA ZUIDOOST BE2783-100-100-R001F02 53  

 

 

Figuur 5-2: de Heiloop vanuit het zuiden ter hoogte van de Oetendonken. Plaatselijke stroomversnellingen in 

bredere, open delen bieden waarschijnlijk nog geschikt leefgebied voor kleine modderkruiper en rivierdonderpad. 

Verder naar achter is te zien dat de Heiloop uit een sterk verbost gebied stroomt, waarbij de loop steeds verder 

dichtgroeit, wat weer ongunstig is voor vissen (Royal HaskoningDHV, 2016). 

 

Instandhoudingsdoelen 

De doelen voor deze soort is behoud van areaal, populatie en kwaliteit van het leefgebied. 
 

Effectbeoordeling kleine modderkruiper 
De demping van de Heiloop en beekherstel van de Beerze in de Logtse velden wordt minder geschikt 

leefgebied van de kleine modderkruiper vervangen door nieuw en geschikter leefgebied. Het Natura 

2000-gebied biedt voldoende draagkracht voor deze vrij algemeen voorkomende soort. De wijziging in 

afvoer bij hoogwater die bij een beeksysteem van nature thuishoort, heeft geen negatieve gevolgen voor 

deze soort. Door de doorstroming van de geulen vindt er extra dynamiek plaats. Dit is een gunstig effect 

voor het leefgebied van deze soort die plaatselijk schone onbegroeide zachte en zandige bodems 

prefereert.  

 

De demping van de Heiloop en aanpassing van de Beerze in de Logtse velden en aanpassing van de 

stuw kan mogelijk leiden tot doding van de kleine modderkruiper. Er dient zodanig gewerkt worden dat 

eventuele doding van de kleine modderkruiper (en overige vissoorten en waterfauna) moet worden 

voorkomen. De maatregelen zijn conform de zorgplicht van de soortenbescherming en gedragscode van 

de Unie van Waterschappen van toepassing zijn. Deze maatregelen houden onder meer het volgende in 

dat er bij voorkeur  gewerkt wordt in de minst kwetsbare periode (september-november) en dat er altijd 

eerst nieuw leefgebied wordt gerealiseerd voordat bestaand leefgebied verloren gaat (gedempt).  

 

 

 

 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

5 juli 2019 NATUURTOETS KAMPINA ZUIDOOST BE2783-100-100-R001F02 54  

 

Voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van doding van kleine modderkruiper6 (en overige vissen) : 

▪ dempen van watergangen uitvoeren buiten de kwetsbare periode van de voortplanting (april-

augustus), bij voorkeur in september-november (minst kwetsbare periode). Deze periode kan zowel 

eerder als later beginnen of eindigen afhankelijk weersomstandigheden; 

o In de zomerperiode mag de watertemperatuur niet hoger zijn dan 25 graden Celsius; 

o In de winterperiode moet de luchttemperatuur boven het vriespunt liggen en er mag geen ijs 

aanwezig zijn in de watergang.  

▪ leg eerst de nieuwe watergangen/beekdelen aangetakt op de waterloop en dam de te dempen 

watergang bovenstrooms af en laat benedenstrooms nog voor een jaar een open verbinding; de 

vissen gaan vanwege stilstaand water zelf de stromende beek opzoeken;  

▪ vervolgens dempen waarbij eerst het traject afdammen en leeglopen en/of leeg pompen (mede i.v.m. 

beschermde waterlarven van de beekrombout bosbeekjuffer) zodat achtergebleven dieren 

weggevangen en overgezet kunnen worden; 

▪ maatregelen moeten bij grotere projecten in een ecologisch werkprotocol worden opgenomen. Dit 

ecologisch werkprotocol moet op de locatie aanwezig zijn en onder betrokken werknemers bekend 

zijn. Werkzaamheden moeten conform dit protocol worden uitgevoerd. 

▪ Maatregelen moeten worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van 

de kleine modderkruiper. 

 

Synthese kleine modderkruiper: 

De maatregelen hebben geen negatieve gevolgen voor het leefgebied van de kleine modderkruiper 

(behoud areaal en kwaliteit). Er zijn geen significant negatieve gevolgen voor de populatie. Tijdens de 

uitvoering dient zorgvuldig gewerkt worden om doding te voorkomen. Deze voorzorgsmaatregelen in 

relatie tot de uitvoering zijn onder de soortenbescherming opgenomen.  

 

 

Kamsalamander 

De kamsalamander is een typische beekdalsoort en komt voor in grotere matige voedselrijke wateren 

met een goed ontwikkelde waterplantenvegetatie. De soort komt bij het Winkelsven voor westelijk van de 

Logtse velden voor. De Logtse velden zijn als overwinteringslocatie voor deze soort vanwege de 

overstroming ongeschikt. 

 

Instandhoudingsdoelen 

De doelen voor deze soort is uitbreiding van areaal en populatie en  kwaliteitsverbetering van het 

leefgebied. 
 

Effectbeoordeling kamsalamander 
Rond het leefgebied van de kamsalamander in de Logtse velden vinden werkzaamheden plaats zoals de 

hermeandering van de Beerze en aanpassing van de stuw. Deze werkzaamheden leiden niet tot 

vernietiging van leefgebied en niet tot mogelijke doding van individuen. Dit werkgebied betreft geen 

voortplantingslocatie en het is ook geen overwinteringslocatie  vanwege aanwezigheid van vissen en 

overstroming. 

 

De hydrologische herstelmaatregelen leidt tot uitbreiding van natte plekken en poelen potentieel geschikt 

als voortplantingswater zoals oostelijk van de kade van de Logtse velden en bij het Banisveld. 

 

Synthese kamsalamander:  De maatregelen hebben positieve gevolgen voor het leefgebied van de 

kamsalamander (uitbreiding areaal en kwaliteitsverbetering).  

                                                  
6 Soortenstandaard kleine modderkruiper, maart 2014. 
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Gevlekte witsnuitlibel (nog niet kwalificerend) 

Algemene beschrijving en voorkomen in het Natura 2000-gebied 

De gevlekte witsnuitlibel komt voor in plassen, sloten  en vennen met ondiep helder water met een goed 

ontwikkelde verlandingsvegetatie, bestaande uit zowel ondergedoken planten, als drijvende planten, 

helofyten en oeverplanten zoals riet en lisdodde. Het water is matig voedselarm tot voedselrijk: niet sterk 

geëutrofieerd en niet verzuurd.   

De soort is zeer mobiel, die goed kan zwerven en op allerlei plekken kan opduiken. De vliegtijd is van 

eind april tot en met eind juli met een piek in mei en de eerste helft van juni. Jonge gevlekte 

witsnuitlibellen vliegen weg van het water, soms zelfs ver weg, en zijn te vinden op allerlei beschutte 

plekken. Eitjes  worden al vliegend afgezet op plaatsen met veel waterplanten. De larven overwinteren 

twee keer tussen waterplanten in de verlandingszone. Uitsluipen gebeurt van eind april tot eind juni, 

maar vooral in mei en begin juni. De larvenhuidjes zijn meestal tot enkele decimeters hoogte in de 

oevervegetatie te vinden. 

 

Sinds 2006 heeft de soort zich in het gebied ge(her)vestigd en wordt sindsdien verspreid in het deelgebied 

Kampina waargenomen. De soort komt voor ter hoogte van het zwakgebufferde ven oostelijk van  de kade 

van de Logtse Velden, bij enkele verspreid gelegen poelen en natte laagtes in de heidevelden langs de 

Heiloop en op het Banisveld. 
 

Instandhoudingsdoelen  

De doelen voor deze soort is uitbreiding van areaal en populatie en  kwaliteitsverbetering van het 

leefgebied. 
 

 

Figuur 5-3 : voorkomen van gevlekte witsnuitlibel (NDFF 2013-2018) 
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Effectbeoordeling gevlekte witsnuitlibel 
De soort is in het plangebied  gebonden aan zwakgebufferde vennen/poel. Door de hydrologische 

herstelmaatregelen neemt dit leefgebied toe. De overstroming van de gedempte Heiloop met 

overstroming van de nabijgelegen poel in de winter betekent meer dynamiek in het water en heeft 

mogelijk negatieve gevolgen voor de overwinterende larven. In de huidige situatie overstroomt de poel 

echter ook vanuit de Heiloop. In de poel is Amerikaanse hondsvis en jonge snoek aangetroffen (bron: M. 

Scheepens, A. de Glopper).  In hoeverre negatieve gevolgen op zullen treden is afhankelijk van de 

sterkte van de doorstroming en aanwezigheid van waterplanten in de poel die de stroming remmen. Bij 

de inrichtingswerkzaamheden kan het terrein zo ingericht worden (b.v. kade) dat sterke stroming door de 

poel wordt voorkomen. Een eventuele verslechtering van deze voortplantingslocatie wordt opgeheven 

door de nieuwe en grotere natte zones en ondiepe poelen bij de gedempte Heiloop, zoals oostelijk van 

de Logtse kade en op het Banisveld. De maatregelen hebben een positief effect op kwaliteitsverbetering 

en uitbreiding van het leefgebied van deze soort.  

 

Gedurende de dempingswerkzaamheden aan de Heiloop en BS100 (oostelijk van de kade Logtse 

velden) is een kleine kans aanwezig dat larven van de soort gedood wordt. De kans op aanwezigheid in 

de Heiloop en BS100 zelf is vrij klein vanwege het ontbreken van een rijke verlandingsvegetatie door 

onder meer schoning van deze watergangen. De waarnemingen betreffen waarschijnlijk vliegende 

exemplaren. Indien er onverhoopt larven aanwezig zijn en met de werkzaamheden worden gedood heeft 

dit geen doorwerking in de aanwezige populatie. De belangrijke hotspots blijven in het plangebied 

behouden en worden uitgebreid door demping van de Heiloop en BS100 en aanleg van een nieuwe poel 

op het Banisveld. De soort is ook via het soortenbeschermingsdeel van de Wnb beschermd waarbij 

eveneens getoetst wordt aan effecten op leefgebied en doding. (zie hoofdstuk 7).  

 

 

Figuur 5-4: actueel leefgebied van de gevlekte witsnuitlibel in deze natte laagte (kwalificerend als habitattype H3130 

zwakgebufferd ven) langs een deel van de oostelijke kade langs de Logtse Velden. 

 

Synthese gevlekte witsnuitlibel (niet kwalificerend):  De maatregelen hebben geen negatieve gevolgen 

voor het leefgebied van de gevlekte witsnuitlibel (uitbreiding areaal, kwaliteitsverbetering leefgebied t.b.v. 

uitbreiding populatie). Er zijn geen significant negatieve gevolgen voor de populatie. Tijdens de 

uitvoering dient zorgvuldig gewerkt worden om doding van te voorkomen. Deze maatregelen zijn onder 

de soortenbescherming opgenomen.  
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Rivierdonderpad (nog niet kwalificerend)  

 

Beschrijving en voorkomen in Natura 2000-gebied 

De rivierdonderpad is een bodemvis. Het leefgebied bestaat uit rivieren, beken, meren, kanalen, vaarten 

en sloten. In stagnante watertypen zoekt rivierdonderpad plaatsen met hogere zuurstofgehalten op zoals 

oevers met windwerking of onder stuwtjes waar water overheen valt. De soort is nachtactief en eet 

prooien zoals vlokreeften, waterpissebedden, muggenlarven, kleine visjes of visseneieren. Overdag 

verschuilen rivierdonderpadden zich tussen stenen of andere vormen van beschutting zoals boomwortels 

of tussen oeverbeschoeiing. Deze plekken worden als nestholte gebruikt. Het vrouwtje legt hier haar 

eitjes in de periode maart - april. Nadat het mannetje de eitjes bevrucht heeft bewaakt hij het nest. 
 

De rivierdonderpad komt voor in de Beerze en in de Heiloop (benedenstrooms deel) in het deelgebied 

Smalbroeken. De populatie is waarschijnlijk niet groot.  

 

Instandhoudingsdoelen  

De doelen voor deze soort is behoud van areaal,  populatie en kwaliteit van het leefgebied. 
 

Effectbeoordeling rivierdonderpad 
Voorkomen van rivierdonderpad in de gehele Heiloop en BS100 wordt niet aannemelijk geacht, omdat 

deze soort vooral in stromende wateren voorkomt waar voldoende zuurstof aanwezig is. Uitzondering is 

de locatie van de stuw in het benedenstrooms deel van de Heiloop; hier zijn ook waarnemingen van 

deze bodemvis. Verder is aanwezigheid van stenen en/of boomwortels onder water nodig. Dit ontbreekt 

in beide te dempen waterlopen.  

 

Door het verwijderen van de stuw in het benedenstrooms deel van de Heiloop verdwijnt de zuurstofrijke 

locatie van de rivierdonderpad. Met het beekherstel van de Beerze in de Logtse velden ontstaat een 

groter nieuw geschikt leefgebied voor deze soort, met meer dynamisch en zuurstof rijk water en 

boomwortels in het water. De maatregelen hebben geen negatieve gevolgen voor het leefgebied en 

populatie van deze soort maar juist een positief effect.  

 

Doding van de rivierdonderpad benedenstrooms van de stuw kan worden voorkomen door de stuw weg 

te halen voordat het benedenstrooms deel wordt gedempt. Door de zuurstofarmere omstandigheden 

zullen de vissen op eigen beweging uitwijken naar de Beerze. Overige maatregelen zijn onder de 

soortenbescherming opgenomen (in hoofdstuk 7).  

 

Synthese rivierdonderpad (niet kwalificerend):  De maatregelen hebben geen negatieve gevolgen voor 

het leefgebied van de rivierdonderpad (behoud areaal, kwaliteit en populatie). Er zijn geen significant 

negatieve gevolgen voor de populatie. Tijdens de uitvoering dient zorgvuldig gewerkt worden om doding 

van te voorkomen. Deze maatregelen zijn onder de soortenbescherming opgenomen (H7.2).  

 

 

5.4 Effectbeoordeling vogelrichtlijnsoorten 

Uit hoofdstuk 2 blijft dat in het plangebied er een vogelrichtlijnsoort in het plangebied voorkomt, namelijk 
de roodborsttapuit. Het effect van de voorziene maatregelen wordt hier beschreven.  
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Roodborsttapuit 

Beschrijving en voorkomen in Natura 2000-gebied 
De roodborsttapuit is een vogel van open vochtige en droge heideterreinen met struweel. In de Kampina 
komen zeker dertig broedparen voor, met name de centrale heide is een belangrijk gebied. In het 
Banisveld en ook in agrarisch gebied rondom de Kampina is de soort aanwezig. 
 

Instandhoudingsdoelen  

De doelen voor deze soort is behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht 

van minimaal 35 broedparen. 
 

Effectbeoordeling roodborsttapuit 

De maatregelen hebben geen negatieve gevolgen voor het leefgebied van de roodborsttapuit. De 

vernatting van het Banisveld maakt het vochtige heidesysteem robuuster. 

Bij de uitvoering van de dempingswerkzaamheden bij de Heiloop dient rekening gehouden te worden 

met mogelijke verstoring van broedvogels op het Banisveld waaronder de roodborsttapuit. Hierdoor 

wordt verstoring van de roodborsttapuit eveneens voorkomen.   

De maatregelen vormen geen belemmering voor het behalen van de instandhoudingsdoelen van de 

roodborsttapuit (behoud leefgebied voor minimaal 35 broedparen). 

 

Synthese roodborsttapuit):  De maatregelen hebben geen negatieve gevolgen voor de roodborsttapuit 

en bijbehorende instandhoudingsdoelen (behoud areaal en kwaliteit leefgebied).  

 

5.5 Conclusie toetsing Natura 2000 & vervolg 

De voorziene maatregelen zijn gericht op het herstel van een natuurlijk beekdalsysteem. De beek zal 

meer natuurlijker en ongehinderd meanderen. De demping van de Heiloop en BS100 zorgt voor 

hydrologisch herstel  en herstel van een natuurlijk gradiënt tussen het beekdal en het hoger gelegen 

Banisveld. Heel belangrijk hierbij is de toename van kwel in de Smalbroeken, het Banisveld en het 

oostelijk deel van de Logtse Velden. 

Duidelijk is dat de habitattypen blauwgraslanden, beekbegeleidende bossen, zwakgebufferde vennen, 

vochtige heide en eventueel pioniervegetaties met snavelbiezen profiteren van de maatregelen  

De kwel naar de blauwgraslanden neemt toe alsook de grondwaterstand. Daarnaast zijn de 

omstandigheden gunstig langs de gedempte Heiloop en in de Logtse velden voor uitbreiding van dit type.  

Het hydrologisch herstel en vernatting betekent dat er ruimtelijke verschuiving in en uitbreiding van 

habitattypen zal optreden. Bij de vochtige heide en de pioniervegetaties treedt verschuiving op en is 

sprake van uitbreiding vanuit droge heide dat al op delen in mozaiek met vochtige heide voorkomt.  

Het areaal aan droge heide zal in het Banisveld op termijn afnemen door de vernatting. Ten opzichte van 

de referentiesituatie in 2004 is nog steeds sprake van een uitbreiding. Verder blijft op het Banisveld een 

groot areaal geschikt gebied aanwezig waar verdere uitbreiding van droge heide zal plaatsvinden.   

 

Voor alle habitatrichtlijnsoorten zijn de herstelmaatregelen in het plangebied positief. Aandachtspunt is 

leefgebied van de gevlekte witsnuitlibel langs de Heiloop; de demping van de Heiloop moet hier zodanig 

ingericht worden dat sterke doorstroming van de poel wordt voorkomen. Ook voor deze soort vindt 

uitbreiding van geschikt leefgebied plaats door vernatting en een nieuwe poel. Verder zijn tijdens de 

uitvoering van de dempingswerkzaamheden maatregelen nodig om doding  van de kleine modderkruiper 

en rivierdonderpad (habitatrichtlijnsoorten) te voorkomen.  
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Ook dient natuurtechnisch gewerkt te worden om (bodem)verstoring van de habitattypen droge en 

vochtige heide langs de Heiloop en BS100 te voorkomen. De resultaten van de effectbeoordeling zijn in 

tabel 5-1 samengevat. 

 

Vervolg Wnb vergunning Natura 2000 

Naar verwachting dient alleen voor H4030 droge heide en de kleine modderkruiper een vergunning te 

worden aangevraagd (zie tabel 5-1). Deze Wnb-vergunning is naar verwachting verkrijgbaar aangezien 

voldoende voorzorgsmaatregelen getroffen kunnen worden waardoor geen negatieve effecten optreden 

en er ten opzichte van de referentiesituatie van 7 december 2004 sprake is van uitbreiding van de 

habitattypen. De voorziene verdringing van droge heide naar vochtige heide is in het Natura 2000 

Beheerplan (2016) eveneens niet als probleem beschouwd. De maatregelen zijn in het belang van de 

instandhouding van de natuurlijke habitat van Natura 2000 Kampina & Oisterwijkse vennen noodzakelijk. 

 

Tabel 5-1 Samenvatting effectbeoordeling Natura 2000 en gevolgen voor vergunning 

Natura 2000 habitattypen  Effectbeoordeling voorziene hydrologische herstel maatregelen  Wnb vergunning 

(grond)waterafhankelijk 

H6140 blauwgraslanden (>>) Significant positieve gevolgen (kwaliteitsverbetering en uitbreiding) nee 

H91E0C *beekbegeleidende bossen 

(elzenbroekbos) (=>) 
Significant positieve gevolgen nee 

H4010A vochtige heide (>>) 

Significant positieve gevolgen (kwaliteitsverbetering en uitbreiding 

vanuit droge heide). Nieuwe areaal van circa 6 ha vanuit vernatting 

van droge heide op het Banisveld alsook op termijn verschuiving 

van circa 3 ha door verdringing naar gebufferde habitattype met 

kansen voor ontwikkeling van blauwgraslanden.  

nee, onder 

voorwaarde 

natuurtechnisch 

werken 
Voorzorgsmaatregelen/natuurtechnische werken nodig om 

(bodem)verstoring van vegetatie tijdens uitvoering  te voorkomen. 

H7150 pioniervegetaties met 

snavelbiezen (= >) 

Significant positieve gevolgen (kwaliteitsverbetering) 

Mogelijke doorontwikkeling van 0,4 ha; via regulier beheer op 

voorhand nieuwe kleinschalig plagplekken realiseren op het 

Banisveld. 

nee, onder 

voorwaarde 

aanbieden 

plagplekken 

via regulier beheer 

H3130 zwakgebufferde vennen (>>) Significant positieve gevolgen (kwaliteitsverbetering en uitbreiding) nee 

H7210 galigaanmoerassen (=>) Gering positieve gevolgen nee 

H91D0 hoogveenbossen (=>)(niet 

kwalificerend) 
Gering positieve gevolgen nee 

droge typen (grondwateronafhankelijk) 

H4030 droge heide (>>) 

Mogelijk negatieve gevolgen, niet significant. 

Verwachte areaalverschuiving van circa 8 ha door vernatting 

(hydrologisch herstel; voorziene verdringing zoals opgenomen in 

Natura 2000-beheerplan (2016). Verdere uitbreiding mogelijk op 

Banisveld. 

Ja,  vergunbaar 

H9120 beuken-eikenbossen met hulst 

(==) (niet kwalificerend) 

Geen negatieve gevolgen. Type staat foutief op de vigerende 

habitattypenkaart. Het type staat op van nature op hogere 

zandruggen en blijven voldoende droog. 

Nee 

(niet kwalificerend) 
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habitatrichtlijnsoorten Voorkomen in plangebied Wnb vergunning 

H1831 Drijvende waterweegbree 
(>>>) 

Significant positieve gevolgen 
 

nee 

H1149 Kleine modderkruiper 
(===) 

Positief effect. Verschuiving van minder geschikt leefgebied naar 
nieuw optimaal leefgebied. 

Ja, vergunbaar 

Voorzorgsmaatregelen nodig  bij uitvoering (demping Heiloop en 
Beerze) conform gedragscode Unie van Waterschappen om 
doding te voorkomen. 

H1166 Kamsalamander (>>>) Positief effect nee 

H1042 Gevlekte Witsnuitlibel 
(niet kwalificerend) (>>>) 

Positief effect. Voorzorgsmaatregelen nodig om leefgebied nabij 
Heiloop niet door doorstroming te laten verstoren. 

nee (niet 
kwalificerend) 

H1163 Rivierdonderpad (===) 
Positieve gevolgen. Verschuiving van leefgebied; nieuw optimaal 
leefgebied. Zorgvuldige uitvoering. 

Nee( niet 
kwalificerend) 

vogelrichtlijnsoort Voorkomen in plangebied Wnb vergunning 

A276 Roodborsttapuit (B) (==>35) Positieve gevolgen nee 

Achter de habitattype en/of soort zijn tussen haakjes de instandhoudingsdoelen (IHD) voor respectievelijk areaal-kwaliteit- omvang 

populatie weergegeven. 

= behoudsdoelstelling;   > verbeter- of uitbreidingsdoelstelling;  

* Prioritair habitattype en/of soort – hiervoor heeft Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid vanwege groot Europees belang 
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6 NNB  effectbeoordeling 

 

6.1 Effectbeoordeling Natuurnetwerk Brabant 

 

De maatregelen hebben door de werkzaamheden en herinrichting mogelijk direct effect op een 

ambitietype vanwege ruimtebeslag. Daarnaast wijzigt de grond- en oppervlaktewaterhuishouding wat 

gevolgen heeft voor de ambitietypen. In deze hoofdstuk zijn de belangrijkste gevolgen voor de 

ambitietypen van het NNB beschreven. 

 

Directe effecten  
Met de herinrichting  en hermeandering van de Beerze wordt invulling gegeven aan de KRW-en 

ambitietype langzaamstromende laaglandbeek. Met de nieuwe inrichting wordt voldaan aan het 

ambitietype. 

De kap van een bos langs de Heiloop  (bij bosperceel) en kade  betekent areaalverlies van de dennen-, 

eiken- en beukenbos. Dit betekent verlies aan bos ten behoeve van een nat of vochtig 

schraallandvegetatie. Het verlies aan bosareaal kan door spontane  bosontwikkeling lokaal langs de 

Heiloop of op de hogere delen in het Banisveld opgeheven worden door bijvoorbeeld lokaal niet te 

beheren.  De kap van dennen-, eiken- en beukenbos (ambitie beekbegeleidend bos) voor de aanleg van 

de BS100 betekent hier lokaal verlies van bos; ter hoogte van de gedempte BS100 kan weer spontaan 

bos ontwikkelen, zoals beekbegeleidend bos oostelijk van kade van de Logtse velden. 

De herinrichtingswerkzaamheden leiden verder conform de ambitiekaart lokaal tot ruimtebeslag van de 

beekbegeleidende bossen bij de Logtse velden door hermeandering van de beek en ruimtebeslag van 

vochtige heide langs de Heiloop. Daadwerkelijk komen deze typen (nog) niet vlakdekkend voor (zie ook 

habitattypen) en vindt er geen verlies aan natuurtype plaats. Langs de Beerze worden enkele bomen 

(voornamelijk populieren) verwijderd daar waar de nieuwe loop  komt te liggen. 

 

Indirecte effecten  

Net zoals bij de Natura 2000 habitattypen wordt met het hydrologische herstel enerzijds duidelijk invulling 

gegeven aan de vereiste hydrologische omstandigheden voor natte schraallanden, beekbegeleidende 

bossen en vochtige heide  en vindt er ook een ruimtelijke verschuiving plaats in ambitietypen.  

Vochtige heide zal door overstroming met beekwater mogelijk naar natte schraallanden ontwikkelen. Op 

een aantal hoger gelegen locaties is behalen van het ambitietype onhaalbaar en ligt de ambitie van 

droge heide meer voor de hand. Dit staat los van het effect van de hydrologische herstelmaatregelen. Op 

de enige plek waar in de ambitiekaart droge heide voorkomt wordt het natter maar blijft het droge heide. 

De hydrologische herstelmaatregelen leveren een flinke verbetering op voor het NNB en de aanwezige 

en nog te realiseren ambitietypen. Daar waar de doelrealisatie naar de herstelmaatregelen niet op orde  

is, is mogelijk aanpassing nodig naar haalbare ambitietypen. Dit geldt specifiek van vochtige naar droge 

heide en sluit ook beter aan op de habitattypen. 
 

6.2 Conclusie toetsing aan NNB  

De voorziene maatregelen geven invulling  aan de realisatie van de ambitietypen van het NNB. Er is 

zeker geen sprake van aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNB maar juist van 

zeer positieve en benodigde impuls en verbetering door hydrologisch herstel. Daar waar de 

doelrealisatie naar de herstelmaatregelen niet op orde  is, is mogelijk aanpassing nodig naar haalbare 

ambitietypen.  
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7 Soortenbescherming Wnb effectbeoordeling 

In dit hoofdstuk is de toetsing aan de wettelijk beschermde soorten opgenomen. Hiervoor is een 

veldanalyse uitgevoerd (25 februari 2016) en is gekeken naar aanwezigheid van geschikt leefgebied van 

de strenger beschermde soorten.  Daarnaast is de beschikbare openbare verspreidingsgegevens 

(NDFF-databank, afgelopen 5 jaar 2013-2019;raadpleging 29 maart 2019) alsook data van 

Natuurmonumenten geraadpleegd. Door BTL zijn in 2018 de bomen die mogelijk gekapt gaan worden 

geïnspecteerd op aanwezigheid van jaarrond beschermd nesten en op aanwezigheid van spleten en 

holten geschikt als verblijfplaats van boombewonende vleermuizen. De resultaten zijn in de bijlage 4 

opgenomen. De bevindingen worden hieronder per soortgroep behandeld. 

 

7.1 Vaatplanten 

Aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten 

In het plangebied komt een habitatrichtlijnsoort voor (art. 3.5). Het betreft de drijvende waterweegbree 

die vanuit Natura 2000 aanwijzing eveneens beschermd is. Deze soort komt momenteel alleen voor in 

het Winkelsven. In het gebied komen diverse bijzondere plantensoorten voor zoals beenbreek, 

klokjesgentiaan, gevlekte orchis, bosorchis, Spaanse ruiter, ronde en kleine zonnedauw en wilde gagel. 

De klokjesgentiaan komt bijvoorbeeld veel voor op de blauwgraslanden in de Smalbroeken maar ook 

oostelijk van de Heiloop en noordelijk van de BS100 daar waar gebufferd water tot aan het maaiveld 

komt. Dit zijn ook gunstige groeilocaties voor bosorchis, rietorchis en gevlekte orchis. Deze bijzonder 

soorten waren voorheen via de Flora- en faunawet beschermd, maar nu niet meer. De soorten zijn wel 

typerende soorten van de Natura 2000 habitattypen (o.a. blauwgraslanden, vochtige heide) op de 

Kampina en worden op die wijze beschermd.   

 

  

Figuur 7-1: Impressie te dempen BS 100 met aan de noordzijde rietoevers en vochtige heide dat overgaat  in het 

habitattype droge heide (H4030); hier kunnen rietorchis, kleine en ronde zonnedauw en wilde gagel voorkomen. 

 

Effectbeoordeling van wettelijk beschermde plantensoorten 

Zoals bij de Natura 2000-effectbeoordeling is er geen sprake van directe aantasting (geen 

werkzaamheden in het Winkelsven)  en heeft de hydrologische herstelmaatregelen positieve gevolgen 

voor diverse (grond)water afhankelijke plantensoorten.  

 

Maatregelen (n.v.t.) 

Ontheffing: (n.v.t.) 
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7.2 Vissen 

Aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten 

Geraadpleegde verspreidingsgegevens (NDFF, 2009 t/m 2019) wijzen op het voorkomen van strenger 

beschermde vissoorten in het plangebied, namelijk de rivierdonderpad (HR/art. 3.5) en de kwabaal (art. 

3.10). De rivierdonderpad komt zoals bij de Natura 2000- effectbeoordeling is beschreven alleen in het 

einddeel van de Heiloop, net benedenstuws in verband met de zuurstofrijke omgeving. Van de kwabaal 

zijn in de afgelopen 10 jaar enkele waarnemingen in de Beerze; de laatste 5 jaar zijn de waarnemingen 

bij ter hoogte van de weg Logtsebaan. Vanaf 2009 zijn er enkele malen kwabalen uitgezet in de Beerze. 

 

De kwabaal is een nachtactieve soort. Overdag verschuilen de dieren zich in oeverholten of tussen 

stenen. De voortplanting vindt plaats in de maanden januari tot maart en kan met name in riviersystemen 

voorafgegaan worden door een stroomopwaartse migratie vanaf november. In stromende wateren 

groeien de larven op in ondiepe overstromingsvlakten, in meren in de bovenste waterlaag en de 

oeverzone. Het voedsel van de larven bestaat uit zoöplankton. Hierna schakelen de dieren over op 

macrofauna en vis. De soort is voor de voortplanting afhankelijk van koel en zuurstofrijk water.  

 

Verder is het aannemelijk dat er algemene soorten in de Beerze, Heiloop en mogelijk de BS100 

voorkomen. Voor wat betreft de nieuw te graven danwel plaatselijk verder uit te diepen BS100 kan 

aanwezigheid van beschermde vissoorten redelijkerwijs uitgesloten worden. Het beoogde tracé volgt 

deels bestaande sloten en greppels, die waarschijnlijk een groot deel van het jaar droog staan en/of 

overwoekerd zijn door bramen en ruigte, 

 

Effectbeoordeling rivierdonderpad, kwabaal  

Door het verwijderen van de stuw  in het benedenstrooms deel van de Heiloop verdwijnt de zuurstofrijke 

omstandigheden in de diepere en gevarieerde stuwkom waar  de rivierdonderpad voorkomt. Met het 

beekherstel van de Beerze in de Logtse velden ontstaat een groter nieuw geschikt leefgebied voor de 

rivierdonderpad alsook voor de kwabaal. De beekloop wordt  meer dynamisch, zuurstofrijk water en 

boomwortels in het water. De maatregelen hebben daardoor geen negatieve gevolgen voor het 

leefgebied en populatie van beide soorten maar juist een positief effect. De maatregelen tasten het 

functioneel leefgebied niet aan. 

Tijdens de uitvoering is er risico op doding van de rivierdonderpad en kwabaal in de kwetsbare periode. 

Maatregelen zijn nodig om doding te voorkomen. 

 

Maatregelen 

Doding van de rivierdonderpad benedenstrooms van de stuw in de Heiloop kan worden voorkomen door 

de stuw weg te halen voordat het benedenstrooms deel wordt gedempt. Door de zuurstofarmere 

omstandigheden zullen de vissen op eigen beweging uitwijken naar de Beerze. Overige maatregelen die 

ook voor de kwabaal en overige vissen die in de Beerze voorkomen van toepassing zijn (waaronder 

Natura 2000 soort kleine modderkruiper) zijn: 

 

▪ dempen van watergangen uitvoeren buiten de kwetsbare periode van de voortplanting (april-

augustus), bij voorkeur in september-november (minst kwetsbare periode). Deze periode kan zowel 

eerder als later beginnen of eindigen afhankelijk weersomstandigheden; 

o In de zomerperiode mag de watertemperatuur niet hoger zijn dan 25 graden Celsius; 

o In de winterperiode moet de luchttemperatuur boven het vriespunt liggen en er mag geen ijs 

aanwezig zijn in de watergang.  

▪ leg eerst de nieuwe watergangen/beekdelen aan voordat de watergangen gedempt worden; 

▪ werk van bovenstrooms naar benedenstrooms zodat de dieren op eigen kracht/beweging naar nieuw 

leefgebied kunnen gaan; 
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▪ bij de diepere delen zoals in de stuwkom is afdammen, leegpompen en vervolgens resterende dieren 

wegvangen en verplaatsen naar geschikt water buiten het werkgebied; 

▪ maatregelen moeten bij grotere projecten in een ecologisch werkprotocol worden opgenomen. Dit 

ecologisch werkprotocol moet op de locatie aanwezig zijn en onder betrokken werknemers bekend 

zijn. Werkzaamheden moeten conform dit protocol worden uitgevoerd. 

▪ Maatregelen moeten worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van 

de vissen waaronder kwabaal en kleine modderkruiper (vanuit Natura 2000-bescherming). 

▪ Met bovenstaande maatregelen wordt invulling gegeven aan de zorgplicht voor overige vissoorten. 

 

Ontheffing  

Voor de rivierdonderpad (art. 3.5) en kwabaal (art. 3.10) is een ontheffing nodig in verband met mogelijk 

doding van individuen (overtreding art. 3.5 lid 1 en art. 3.10 lid 1a doding).  

Met voorzorgsmaatregelen zijn negatieve effecten te voorkomen. De ingreep tast de gunstige staat van 

instandhouding van de soorten niet aan.  Met het beekherstel wordt het leefgebied sterk verbeterd.   
 

7.3 Amfibieën  

Aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten 

Geraadpleegde verspreidingsgegevens van Natuurmonumenten (FLO_HRP, 2018) en NDFF data 2013-

2019) laten het voorkomen van meerdere strenger beschermde amfibiesoorten vallend onder de 

habitatrichtlijn (art 3.5) alsook andere soorten van art. 3.10.  

De strengere soorten van de  habitatrichtlijn zijn  heikikker poelkikker, kamsalamander, boomkikker en 

rugstreeppad.  De overige soorten  betreffen Alpenwatersalamander en vinpootsalamander alsook de 

algemene soorten  gewone pad, groene kikkercomplex, bruine kikker, kleine watersalamander. Voor 

deze algemene amfibiesoorten geldt een provinciale vrijstelling. Waarnemingen van boomkikker en 

poelkikker is op basis van NDFF (waarnemingen afgelopen 5 jaar) is opgenomen is in figuur 7-2.  
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Figuur 7-2 Voorkomen van amfibieën (datagegevens Natuurmonumenten, 2018). 

 

De heikikker komt vooral voor op de heideterreinen en vennen die pal aan de Heiloop grenzen. Dit geldt 

in mindere mate ook voor de poelkikker, die ook buiten vennen en heideterreinen wordt gevonden, 

evenals de vinpootsalamander en Alpenwatersalamander. Van de boomkikker zijn enkele waarnemingen 

verspreid over het gebied bekend. De populatie zal zich naar verwachting snel uitbreiden. Bij de 

uitvoering van de maatregelen dient hier rekening mee gehouden te worden. 

 

De kamsalamander komt voor bij het Winkelsven (zoals beoordeeld bij Natura 2000). Hier is ook de 

rugstreeppad (1x in 2013) waargenomen, die waarschijnlijk profiteert van ondiepe oeverzones en ijle, 

open vegetaties in de oeverzones van deze vennen.  Hier vinden geen werkzaamheden plaats. 

 

Overwinteringsgebied van genoemde strenger beschermde soorten kan echter op veel plekken 

voorkomen, in het bijzonder plekken met vergraafbaar zand, een strooisellaag , dichte vegetatie en/of 

liggend dood hout die overstromingsvrij zijn. Voorkomen van strenger beschermde amfibieën gedurende 

de overwinteringsperiode binnendijks kan zodoende op weinig plekken uitgesloten worden. 

 

Effectbeoordeling van amfibieën 

De Heiloop, de BS100 en sloten en greppels ter hoogte van de nieuw te ontgraven BS100 zijn in principe 

ongeschikt voor de strenger beschermde soorten, enerzijds vanwege het eutrofe karakter van deze 

wateren (en daarmee gepaard gaande dichtgroei) en anderzijds omdat er vis zit in de bestaande 

Heiloop. Bij de Heiloop is een waarneming van de vinpootsalamander maar de Heiloop is zelf hier geen 

onderdeel van functioneel leefgebied. De uitvoeringswerkzaamheden aan de watergangen hebben geen 

negatief effect op de strenger beschermde soorten.  
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De bomenkap van de bosstrook langs de Heiloop betekent een kleine tijdelijke aantasting van 

winterbiotoop en mogelijk doding van individuen van de vinpootsalamander en de heikikker die hier voor 

komen.  De kap stelt wel de poel vrij van bomen en schaduw wat weer gunstig is voor de functie als 

voortplantingswater.  

 

De nieuwe herinrichting van de Heiloop leidt mogelijk bij hoog water tot meer doorstroming met 

beekwater van beide poelen die naar verwachting als voortplantingswater fungeert voor heikikker en 

vinpootsalamander. Overstroming met beekwater is vanwege aanwezigheid van vissen (predatoren) 

onwenselijk. Echter zijn in de wateren al vanwege  de huidige overstroming al vissen aanwezig. Vanuit 

de aanwezigheid van de gevlekte witsnuitlibel (zie Natura 2000) is aangegeven dat te  sterke 

doorstroming zo veel mogelijk door bijvoorbeeld een wal zal worden voorkomen. Dit is tevens gunstig 

voor de streng beschermde amfibiesoorten. Door de voorziene maatregelen wordt het Banisveld natter, 

met natte laagtes en is ook een nieuwe poel voorzien zuidelijk van de weg Banisveld. Deze ligt buiten 

het bereik van de Heiloop. Dit betekent voor de amfibieën structureel uitbreiding van geschikt 

voortplantingsgebied met minder risico op droogval. Voorzorgsmaatregelen gedurende de uitvoering zijn 

nodig om kwaliteitsverlies van leefgebied  en doding te voorkomen (overtreding verbodsart. 3.5  lid 4 en 

art 3.10 lid 1b vernielen/beschadigen voortplantings- of rustplaatsen; art. 3.5 lid 1 en art. 3.10 lid 1a 

doding). 

Bij de Beerze, Heiloop en BS100 komt lokaal de bruine kikker voor. Bij de werkzaamheden, demping van 

de watergangen en/of delen van de Beerze kunnen individuen gedood worden wanneer dit in de 

kwetsbare periodes wordt uitgevoerd (voortplanting en koude periode in de winter). Voor deze algemene 

soort zijn voorzorgsmaatregelen vanuit de zorgplicht nodig. 

 

 

Voorzorgsmaatregelen heikikker en vinpootsalamander 

Net oostelijk van de te dempen Heiloop is functioneel leefgebied van de heikikker (art. 3.5) en 

vinpootsalamander (art. 3.10) aanwezig. De volgende voorzorgsmaatregelen zijn nodig om negatieve 

effecten te voorkomen: 

 

▪ Bomenkap en terreinaanpassing van bosje langs de Heiloop in de minst kwetsbare periode 

(september- november) uitvoeren om doding te voorkomen; 

▪ Voorkom met glooiingen in het terrein  of een wal overstroming van de twee geïsoleerde wateren 

die als voortplantingswater fungeren.  

Op het Banisveld blijft voldoende geschikt leefgebied (voortplantings- en winterbiotoop) aanwezig door 

de voorziene vernatting en extra poel op de flank van het beekdal buiten de invloed van overstroming 

met beekwater, maar binnen de invloedszone van kwel om tot juli-augustus watervoerend te zijn. 

Incidentele droogval is toegestaan om predatie door vis tegen te gaan. . 

 

Voor de bruine kikker geldt dat de demping van de BS100 en werkzaamheden bij de Beerze (inclusief 

bomenkap) bij voorkeur in de minst kwetsbare periode (september- november) wordt uitgevoerd om 

doding te voorkomen. 

 

Ontheffing:  

Voor de heikikker (art. 3.5) en vinpootsalamander (art. 3.10) is een ontheffing nodig in verband met 

tijdelijke aantasting van een deel van het leefgebied en mogelijk doding van individuen (overtreding 

verbodsart. 3.5  lid 4 en art 3.10 lid 1b vernielen/beschadigen voortplantings- of rustplaatsen; art. 3.5 lid 

1 en art. 3.10 lid 1a doding). Met voorzorgsmaatregelen zijn negatieve effecten te voorkomen. De 

ingreep tast de gunstige staat van instandhouding van de soorten niet aan.  Met de hydrologische 

herstelmaatregelen wordt de draagkracht van het leefgebied op het Banisveld beter en robuuster tegen 
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verdroging. Voor de overige soorten is geen sprake van overtreding van een verbodsbepaling en/of is 

vrijstelling van toepassing. 

 
 

7.4 Reptielen 

 

Aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten 

Geraadpleegde verspreidingsgegevens (data van Natuurmonumenten, vanaf 2000) geven aan dat er 

twee beschermde soorten voorkomen namelijk  levendbarende hagedis en de hazelworm (art. 3.10). De 

verspreiding over het plangebied is in figuur 7-3 weergegeven op basis van gegevens van 

Natuurmonumenten. 

 

 

  
Figuur 7-3 Voorkomen van hazelworm en levendbarende hagedis 2000-2019. 

 

De hazelworm wordt op basis van jaarlijkse meetronden7 jaarlijks aangetroffen met enkele aantallen. De 

soort komt met name voor op de hogere beboste delen westelijk van de Heiloop. Hier zijn tevens 

voldoende overstromingsvrije delen. De hazelworm heeft een voorkeur voor enigszins vochtige, met 

dichte vegetatie bedekte plaatsen: bossen, bosranden, heide, houtwallen, struwelen, spoor- en 

wegbermen, kalkgraslanden, vestingwerken, steenhopen, ruderale plaatsen en tuinen. Ze worden het 

vaakst aangetroffen op (zonbeschenen) overgang- en randzones (incl. openplekken in dichte bossen). 

Overdag leven de hazelwormen verborgen in mospakketten en dikke strooisellagen, onder stenen en 

hout en in composthopen. De winterbiotoop is hetzelfde onder een dikke strooisellaag ondergrond in 

droge holten. De voortplantingsperiode is tussen juni-september. De heideterreinen langs de Heiloop en 

het omkade deelgebied Logtse Velden zijn aan het eind van de winter dermate nat, dat hier feitelijk niet 

of amper sprake is van geschikt leefgebied. Op grond hiervan is de hazelworm alleen te verwachten in 

het gebied ten noorden en westen van de te dempen Heiloop.  

 

Levendbarende hagedis is een soort van ijle vegetaties (droge en vochtige heiden) en zanderige open 

plekken. Daarnaast komt de soort voor op kale plekken langs vennen, evenals in (weg)bermen. Plekken 

met dicht bos en een dichte grasmat worden in de regel gemeden.  De voortplanting is van medio april 

tot medio augustus; vanaf oktober tot medio april is deze hagedis in winterrust. Levendbarende 

hagedissen overwinteren in grote gras- en zeggepollen, oude zoogdierholen, onder boomstronken e.d., 

                                                  
7 Monitoring van reptielen op Kampina, 2017. Frans van Erve & Sjef Ramaekers. 
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boven het grondwaterniveau. De soort kwam voorheen voor op de hogere zandruggen westelijk van de 

Heiloop. Op basis van de jaarlijkse meetronden is van 2016 alleen een waarneming.   

 

 

Effectbeoordeling  van wettelijke beschermde soorten 

Bij het vergraven van kade langs de Heiloop gaat gering leefgebied verloren van de hazelworm. De 

levendbarende hagedis heeft gezien geen functioneel leefgebied meer; mogelijk is het gebied te dicht 

bebost geraakt.  Voor de hazelworm blijven voldoende hoge zandgronden aanwezig alsook blijven delen 

van de kades behouden om bij hoog water gericht water vanuit de gedempte Heiloop naar de 

Smalbroeken te leiden alsook voor behoud van de aanwezige dassenburcht. Bij de uitvoering is er risico 

op doding van individuen. Er moeten maatregelen getroffen om doding te voorkomen De vernatting van 

het Banisveld en Smalbroeken heeft geen negatieve gevolgen. De hoge zandgronden worden niet 

overstroomd.  

 

Maatregelen hazelworm 

▪ Bomenkap, verwijderen dood hout, boomstronken en strooisellaag, en afgraven kade buiten 

kwetsbare periode uitvoeren:,  

o in de minst kwetsbare periode (medio augustus- 1 oktober) uitvoeren om doding te 

voorkomen; 

o Dood hout, takken en strooisellaag in het te kappen en te vergraven kade buiten 

winterrustperiode verwijderen en verplaatsen naar geschikt locatie in de omgeving 

buiten het werkgebied (wanneer er in de omgeving onvoldoende geschikte 

dekking/boomstronken/dood hout aanwezig is); 

o Bomenkap kan in winterperiode, maar niet dode takken en strooisellaag verwijderen in 

de winterrustperiode. 

▪ De werkzaamheden dient onder begeleiding van een terzake deskundige uitgevoerd worden die 

het terrein van te voren en tijdens uitvoering (kappen en dichtschuiven) controleert op 

aanwezigheid van de hagedissen of hazelworm. 

 

Ontheffing 

Voor de hazelworm (art. 3.10) is een ontheffing nodig in verband met  mogelijk doding van individuen 

(art. 3.10 lid 1a). Met voorzorgsmaatregelen zijn negatieve effecten op voorhand te voorkomen. De 

ingreep tast de gunstige staat van instandhouding van de soort niet aan.  Met de hydrologische 

herstelmaatregelen wordt de draagkracht van het leefgebied in de Smalbroeken en bij het Banisveld 

(bossen zuidelijk hiervan) beter en robuuster tegen verdroging.  

 

7.5 Dagvlinders, libellen en overige ongewervelden 

7.5.1 Dagvlinders 

Aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten 

In het plangebied komen beschermde dagvlinders (art. 3.10) voor (NDFF 2013 t/m 2019, Vlindernet, 

2019). Het betreft groot aantal waarnemingen van de weerschijnvlinder en kleine ijsvogelvlinder en 

verder enkele waarnemingen van de grote vos (zie figuur 7-4). Verder komt in het plangebied het 

heideblauwtje voor, een soort van de rode lijst (kwetsbaar). De keizersmantel is voor 2013 incidenteel 

waargenomen; de veldparelmoervlinder is in 2016 een keer westelijk van het Winkelsven waargenomen. 

Deze twee soorten komen niet structureel voor in het plangebied. 
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Figuur 7-4 Voorkomen van beschermde dagvlindersoorten en 1 rode lijstsoort in het plangebied (bron: NDFF 2013-

2018) 

 

De grote weerschijnvlinder is een soort van oudere, vochtige loofbossen, wilgenbroekbossen of groepen 

samenhangende bosjes in beekdalen. Dit type is ruim aanwezig in het plangebied.  De grote 

weerschijnvlinder komt hoofdzakelijk voor bij de oostelijke kade van de Logtse velden (zie figuur 7-4). 

De grote weerschijnvlinder vliegt in het genoemde habitat vooral op open plaatsen, bij bospaden, 

bosranden of daar waar beekjes het bos doorsnijden. Op de vliegplaatsen groeien wilgen op beschutte 

plaatsen in de halfschaduw en staan enkele grotere, markante bomen. Waardplanten zijn vooral boswilg 

en soms grauwe wilg. De eieren worden in het voorjaar afgezet op de waardplant. De rupsfase is eind 

juli- eind juni, met overwintering  als halfvolgroeide rups in de vork van twijgen. (Vlinderstichting, 2019).  

 

De kleine ijsvogelvlinder is een soort van gevarieerde, vochtige gemengde bossen of loofbossen, zoals 

elzenbroekbos. Dit type is ruim aanwezig in het plangebied.  De kleine ijsvogelvlinder komt vergelijkbaar 

met de grote weerschijnvlinder hoofdzakelijk voor bij de oostelijke kade van de Logtse velden alsook nog 

langs de noordelijke kade en langs de Brinksdijk (zie figuur 7-4). Verder komen kleinere aantallen voor 

nabij de Heiloop. De soort leeft  vooral hoog in de bomen, maar komen 's morgens naar beneden om te 

drinken van mest, rottend fruit of vocht van de grond. De mannetjes verdedigen een territorium vanuit 

een hoge boom langs een bospad. Waardplanten zijn wilde kamperfoelie, soms rode kamperfoelie of 

gecultiveerde kamperfoelie. Deze soorten groeien doorgaans in de halfschaduw. Net zoals de grote 
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weerschijnvlinder is de rupsfase van half juli tot eind juni. De rups overwintert in een overwinteringsnest 

in een waardplant.  

 
De grote vos, een zwerflustige soort, komt voor in vochtige, open bossen, bosranden, boomgaarden en 

andere plekken met grote vrijstaande bomen. Ook zwervende individuen worden vooral in een bosrijke 

omgeving gevonden. De vlinders zijn vooral te vinden op warme, zonnige, open maar beschutte 

plaatsen. De vlinders voeden zich met sap van bloedende bomen, rottend fruit en honingdauw. De 

waardplant voor deze soort is vooral iep en daarnaast zoete kers en sommige wilgensoorten. De 

rupsfase is van  eind april-half juli. De soort overwintert als vlinder in holle bomen of stapels hout 

 

Het heideblauwtje is een vlinder van open droge en natte heidevelden, vaak op de overgang van droge 

naar natte heide. De heide is doorgaans vrij open tot zeer open en structuurrijk met hier en daar kale 

grond. Waardplanten zijn vooral struikhei; soms dophei of vlinderbloemigen zoals rolklaver en 

heidebrem. De waardmieren leven in delen van heidevelden die voor circa de helft bedekt zijn met 

dophei en verder met pijpenstrootje, struikhei en kale grond en hier treft het vrouwtje de meest geschikte 

waardplanten aan. Het heideblauwtje komt in het plangebied volop voor en wel op de relatief recent 

gerealiseerde heideveldjes op het Banisveld nabij de Brinksdijk. Verder komt de soort ook bij de 

oostelijke kade van de Logtse velden voor en langs de Brinksdijk. 
 

 

Figuur 7-5: Leefgebied van het heideblauwtje heideveld zuidelijk van de Brinksdijk 

 

 

Effectbeoordeling dagvlinders 

De voorziene maatregelen hebben geen negatieve gevolgen voor de grote weerschijnvlinder; er worden 

in het leefgebied geen bomen gekapt. Dit geldt grotendeels ook voor de kleine ijsvogelvlinder met 

uitzondering van de te kappen loofbomen langs de Heiloop. De lokale kap van bomen en verwijdering 

van de ondergroei met mogelijk de waardplant wilde kamperfoelie tast het functioneel leefgebied van 

deze soort niet aan. De grootste dichtheden zijn rond de kade van de Logtse velden en Brinksdijk waar 

geen bomenkap plaats vindt. De kap van het bos en verwijdering van wilde kamperfoelie langs de 
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Heiloop betekent mogelijk doding van rupsen op deze waardplant wanneer deze planten worden 

afgevoerd en verwerkt (bv. compostering). Maatregelen zijn nodig om doding te voorkomen. 

 

De grotee vos is geen regelmatige soort in het plangebied. De voorziene maatregelen hebben geen 

effect op deze soort. 

 

De heideblauwtje is geen beschermde soort, maar wel een kwetsbare soort van de Rode lijst, die veel 

voorkomt in het plangebied. Vanuit de zorgplicht is voor deze soort de effecten beoordeeld.  De 

voorziene maatregelen vinden niet plaats binnen het leefgebied (natte en droge heide) waar de soort 

voorkomt. Er zijn geen negatieve effecten voor deze soort. 

 

De hydrologische herstelmaatregelen hebben op het leefgebied van de beschermde dagvlinders dat 

bestaat uit (grond)waterafhankelijke typen door de vernattende werking een groot positief effect.  

 

Voorzorgsmaatregelen kleine ijsvogelvlinder (art. 3.10) 

Bij de uitvoering zijn maatregelen nodig om doding  (verbodsart. 3.10 lid 1a) van de kleine ijsvogelvlinder 

(eieren en rupsen) te voorkomen. Mogelijke maatregelen zijn: 

▪ Daar waar bomen/struiken worden gekapt voor herinrichting de aanwezige wilde kamperfoelie 

(waardplant van kleine ijsvogelvlinder) eerst verwijderen en overplaatsen naar vergelijkbare 

geschikte locatie buiten het werkgebied. 

▪ De uitvoering dient door of onder begeleiding van een terzake deskundige uitgevoerd te worden. 

 

Ontheffing 

Ontheffing is voor de kleine ijsvogelvlinder niet nodig onder voorwaarde van voorzorgsmaatregelen   

verplaatsing aanwezige kamperfoelieplanten (waardplant). 

 

 

7.5.2 Libellen  

Aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten 

In het plangebied komt de zwaarder beschermde gevlekte witsnuitlibel (HR/art. 3.5)  en drie andere 

soorten van art. 3.10, namelijk de beekrombout, bosbeekjuffer en speerwaterjuffer.  

 (NDFF 2013 t/m 2019, Vlindernet, 2019).  De verspreiding van de vier soorten is in figuur 7-6 

weergegeven. Van de speerwaterjuffer zijn slechte enkele waarnemingen; het plangebied is geen 

leefgebied van deze soort. 

 

De gevlekte witsnuitlibel, een soort van laagveenmoerassen en vegetatierijke vennen en duinplassen, 

wordt met het definitief aanwijzingsbesluit een kwalificerende soort van het Natura 2000-gebied. Zoals in 

5.3 beschreven komt de soort voor bij de zwakgebufferde wateren  en poelen, onder andere oostelijk van 

de Heiloop en oostelijk van de oostkade van de Logtse velden.  De larven van de gevlekte witsnuitlibel 

leven tussen waterplanten in de verlandingszone. 

 

De beekrombout is een soort van grotere beken en kleinere rivieren.  De larven zijn overdag ingegraven 

in de beek- of rivierbodem op ondiepe traag stromende plaatsen waar veel slib of fijn zand is afgezet. ’s 

Nachts jagen ze op de bodem. De larven overwinteren meestal drie keer. De verspreiding van de 

beekrombout is met bij de Beerze in Logtse velden en bij de BS100 en zwakgebufferde ven oostelijk van 

de Logtse kade.  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

5 juli 2019 NATUURTOETS KAMPINA ZUIDOOST BE2783-100-100-R001F02 72  

 

 
Figuur 7-6 Voorkomen van beschermde libellesoorten en 1 rode lijstsoort in het plangebied (bron: NDFF 2013-2018) 

 

De bosbeekjuffer is een soort van bovenlopen van bosbeken, met schaduw, koel en zuurstofrijk water. 

Een grote variatie in stroomsnelheid is kenmerkend. De larven leven in holle oevers tussen de 

uitgespoelde wortels van bomen en struiken die op de beekoever staan. Verder zijn larven aangetroffen 

tussen waterplanten en in het water hangende kruiden. De larven overwinteren een tot twee keer. 

Uitsluipen gebeurt van begin mei tot in augustus. In juni- juli (hoogvliegperiode) zijn er nauwelijks larven 

aanwezig in het water. De bosbeekjuffer komt in het plangebied net zoals de beekrombout voor bij de 

BS100 en Beerze bij de Logtse velden alsook veelvuldig bij de Beerze noordelijk van Smalbroeken.  

 

Een niet beschermde soort maar wel een aandachtsoort is de kiezelzwemwants. In Brabant zijn maar 3 

populaties bekend waarvan dus één in de Beerze en Smalwater nabij de Kampina. Deze soort is 

namelijk niet in staat om te vliegen en leeft ook op de bodem van beken.  

 
Effectbeoordeling gevlekte witsnuitlibel, beekrombout en bosbeekjuffer 

In 5.3 zijn de effecten op de gevlekte witsnuitlibel getoetst aan de Natura 2000-doelen en zijn hier over 

genomen. De soort is in het plangebied  gebonden aan zwakgebufferde vennen en poelen. Door de 

hydrologische herstelmaatregelen neemt dit type leefgebied toe. De overstroming van de gedempte 

Heiloop met overstroming van de nabijgelegen poel in de winter betekent meer dynamiek in het water en 

heeft mogelijk negatieve gevolgen voor de overwinterende larven. In hoeverre dit optreedt is afhankelijk 

van de sterkte van de doorstroming en aanwezigheid van waterplanten in de poel die de stroming 

https://waarneming.nl/observation/137210608/?
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remmen. Bij de inrichtingswerkzaamheden kan het terrein zo ingericht worden dat sterke stroming door 

de poel wordt voorkomen. Een eventuele verslechtering van deze voortplantingslocatie/leefgebied van 

larven wordt opgeheven door de nieuwe en grotere natte zones  bij de gedempte Heiloop, zoals oostelijk 

van de Logtse kade en op het Banisveld. De maatregelen hebben een positief effect op 

kwaliteitsverbetering en uitbreiding van het leefgebied van deze soort. Het functioneel leefgebied van de 

gevlekte witsnuitlibel  in het  Banisveld wordt niet aangetast; er is geen sprake van overtreding van een 

verbodsbepaling.  Gedurende de dempingswerkzaamheden aan de Heiloop en BS100 (oostelijk van de 

kade Logtse velden) is een kleine kans aanwezig dat larven van de gevlekte witsnuitlibel gedood wordt. 

De kans op aanwezigheid in de te dempen Heiloop en BS100 zelf is  gezien de waarnemingen van deze 

soort zeer klein. Indien er onverhoopt larven aanwezig zijn en met de werkzaamheden worden gedood 

heeft dit geen doorwerking in de aanwezige populatie. De belangrijke hotspots blijven in het plangebied 

behouden en worden uitgebreid door demping van de Heiloop en BS100.  

 

Demping van de BS100 en Beerze leidt zeker tot doding van larven van de beekrombout en 

bosbeekjuffer die in de waterbodem van de  langzaamstromende waterlopen aanwezig zijn. Het 

leefgebied gekeken naar het plangebied wordt niet aangetast.  De meanderende beek biedt voor beide 

soorten een groter en geschikter dynamisch leefgebied ten opzichte van de huidige situatie met rechtere 

waterlopen. Het begeleidend bos blijft behouden en ook de bomen die in de beek liggen. De BS100 

wordt verlegd hoger op de flanken door open landbouwgebied en langs bos. Naar verwachting is dit 

traject door droger terrein minder geschikt dan de huidige watergang die omringd wordt door vochtige 

bossen. De zone blijft na demping  van de BS100 zeer vochtig tot nat waardoor hier mogelijk een 

vergelijkbare situatie ontstaat als het zwakgebufferde ven noordelijk hiervan waar beide libellesoorten nu 

ook voorkomen. Maatregelen zijn nodig om doding tijdens uitvoering te voorkomen.  

 

Maatregelen gevlekte witsnuitlibel (art. 3.5), beekrombout en bosbeekjuffer 

Maatregelen voor de gevlekte witsnuitlibel is een zodanig terreininrichting  waarbij sterke doorstroming 
en beschadiging van de verlandingsvegetatie van de waterplas oostelijk van de Heiloop wordt 
voorkomen.  Daarnaast wordt het Banisveld natter en wordt een nieuwe poel gerealiseerd. Er zijn geen 
specifieke maatregelen nodig bij de demping van de Heiloop en BS100 omdat het vrijwel ongeschikt 
leefgebied is (geen waterplanten aanwezig) en hier weinig exemplaren zijn aangetroffen en geen sprake 
is van doding. 
 
Maatregelen om doding van larven van de beekrombout en bosbeekjuffer zoveel mogelijk te voorkomen 
en natuurlijke verplaatsing zijn  

▪ verwijderen van waterplanten (bosbeekjuffer) en overzetten naar geschikte waterloop, zoals de 
nieuw ingerichte beekdelen met een goede waterkwaliteit; 

▪ aanleg van nieuwe meanderdelen en aantakken op de beek en de te dempen trajecten nog 
minimaal een jaar benedenstrooms openhouden. Omdat het te dempen trajecten van de Beerze 
en BS100  geen stroming meer bevat zullen veel adulte exemplaren van zowel beekrombout, 
bosbeekjuffers (alsook andere bijzondere kokerjuffers, eendagsvliegen en steenvliegen) de 
nieuwe waterloop verkiezen om ei af te zetten i.p.v. het te dempen deel. Ook de 
stromingsminnende vissen zullen de meander uitzwemmen om het nieuwe stromende deel te 

bevolken.  
▪ Demping van de waterlopen kunnen het beste gedurende de hoogvliegperiode uitgevoerd 

worden (juni-juli). 
▪ De te dempen delen (Beerze en BS100) verder afdammen en water verwijderen door pompen of 

met graafbak van een kraan (van boven- naar benedenstrooms). Tijdens het afpompen is 
ecologische begeleiding aanwezig die de beekromboutlarven (alsook de kiezelzwemwantsen) 
handmatig afvangen. Uit ervaring bij de Tongelreep kruipen de larven vanuit de holle oevers bij 
de bomen gedurende het droogleggen naar de bodem van de diepste delen van de beek en zijn 
eenvoudig te vangen. Tevens kunnen de overgebleven vissen ( o.a. serpeling, kopvoorn, 
rivierdonderpad, kwabaal en paling) worden weggevangen en verplaatst.  Na  het afvangen kan 
het deel gedempt worden.   

https://waarneming.nl/observation/137210608/?
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De demping van delen van de Beerze heeft geen invloed op de gunstige stand van instandhouding; er 
blijft tijdens de werkzaamheden voldoende leefgebied onaangetast en met extra maatregelen kan doding 
van larven worden voorkomen. 
 
 
Ontheffing 

Ontheffing is mogelijk nodig voor de gevlekte witsnuitlibel  voor gedeeltelijke beschadiging van het 

leefgebied (HR/art. 3.5 lid 4)  als ook voor de beekrombout en bosbeekjuffer  voor doding en tijdelijke 

beschadiging van het leefgebied en doding ( art. 3.10 lid 1a en 1b) 

 

7.5.3 Overige soorten  

Aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten 

Verder komen in het plangebied geen overige wettelijk beschermde soorten voor. 

 

7.6 Zoogdieren 

7.6.1 Grondgebonden zoogdieren 

Aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten 

In het plangebied komen overige soorten van art. 3.10 voor, namelijk  das, eekhoorn en kleine 

marterachtigen zoals bunzing, hermelijn en wezel voor (BTL, 2018; NDFF 2013-2018). Verder zijn er 

waarnemingen van bever (benedenstrooms plangebied) en  waterspitsmuis (1 in 2015 en 2016). Nader 

veldbezoek van BTL in november 2018 bevestigd de aanwezigheid van een dassenburcht in de kade 

langs de Heiloop (zie figuur 7-7) en sluit aanwezigheid van de bever uit (geen sporen/geen bever 

burcht). In een populier langs de Beerze is een eekhoornnest aangetroffen; bij de overige te kappen 

bosopstanden zijn geen eekhoornnesten aangetroffen (zie bijlage 4). 

 

  
Figuur 7-7: Ligging dassenburcht ten opzichte van maatregelenkaart (links); rechts 2 waarnemingen van 

de waterspitsmuis. 

 

De belopen dassenburcht is in de kade van de Heiloop aangetroffen ter hoogte van het zuidelijk gelegen 

bosperceel (zie figuur 7-7-links ). Deze kade ligt vrijwel aangesloten op een hogere zandrug en hoeft 
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voor de natuurlijke hoogwaterdoor niet verwijderd te worden. Het ontwerp is zodanig dat dit deel van de 

kade behouden blijft. 

 

De eekhoorn  is bij een populier langs de Beerze aangetroffen. In principe wordt deze boom behouden. 

De soort maakt overigens gebruik van meerdere nesten (circa 5) waar gedurende het jaar tussen 

gerouleerd wordt.   

 

De waterspitsmuis is een moeilijk waar te nemen en te vangen soort. De deze muis komt voor in en 

langs schoon, niet te voedselrijk, vrij snel stromend tot stilstaand water met een behoorlijk ontwikkelde 

watervegetatie en ruig begroeide oevers. Hij komt voor bij beken, rivieren, sloten, plassen en daar waar 

grondwater opwelt. De waterspitsmuis komt alleen daar voor waar bodembedekkende vegetatie 

aanwezig en waar binnen een straal van 500 meter water is te vinden. Bovendien moet er in de oevers 

voldoende schuilmogelijkheid zijn waar de waterspitsmuis zich kan terugtrekken om zijn prooien op te 

eten (zoogdiervereniging, 2019). Het leefgebied van de waterspitsmuis is langgerekt en loopt evenwijdig 

aan een oever. De actieradius loopt uiteen van 30 tot 160 meter. Waterspitsmuizen maken een relatief 

groot, compact, bolvormig nest van gras, bast, wortels en mos in verborgen gelegen holtes, beschutte 

plekjes of in holen aan de oevers van de oeverzones. Ook maken ze gebruik van holen die door muizen, 

bruine ratten of woelratten zijn gemaakt. Uit de verspreidingsatlas blijkt dat de soort in meerdere 

kilometerhokken voorkomt onder meer op de Kampina.  In het plangebied komt mogelijk geschikt 

leefgebied voor bij de te dempen BS100 zoals de natte heidevegetatie met wat ruigte (zie figuur 7-1) 

alsook langs de Heiloop. De Beerze is  in de Logtse velden is naar verwachting minder geschikt door de 

steilere oevers (kade) en afwezigheid van (moeras)ruigtebegroeiing.  

 

De bever komt benedenstrooms van het plangebied voor. Op termijn zal deze soort ook intrek nemen in 

het plangebied. De voorziene maatregelen hebben geen negatieve gevolgen voor de bever. 

 

Voor de kleine marterachtigen zijn in het te kappen bos diverse potentiele schuilplekken vastgesteld door 

BTL (2018).  

 

Effectbeoordeling van grondgebonden zoogdieren 

De kade  langs de Heiloop met dassenburcht blijft behouden. Er vindt geen vernietiging van vaste 

verblijfplaatsen plaats. De dempingswerkzaamheden vlakbij de burcht kan tot verstoring leiden door 

extra geluid en trilling.  De mate van geluid en trilling zal beperkt zijn en niet verstorend werken. Uit het 

project Omlegging Zuid-Willemsvaart is gebleken dat verstoring van heiwerkzaamheden en 

graafwerkzaamheden op 25 m afstand van de hoofdburcht bij toepassing van mitigerende maatregelen 

(waaronder alleen overdag werken) geen invloed heeft gehad op het gebruik van de burchten.   

 

In principe blijft de populier met eekhoornnest langs de Beerze behouden. Indien onverhoopt kap nodig 

is dan zijn maatregelen nodig.  

 

Bij verwijdering van de bomen en takkenbossen kunnen schuil- en rustplaatsen van de kleine 

marterachtigen bunzing, hermelijn en wezel aangetast worden. Indien in de omgeving onvoldoende 

dekkingsmateriaal aanwezig is  kunnen takken die vrij komen bij het verwijderen van bosschage hier 

naar toe verplaatst worden. Voor de hazelworm  is een vergelijkbare maatregel voorgeschreven (zie 7.4). 

 

Bij de demping van de Heiloop en BS100 wordt mogelijk (potentieel) verblijfplaatsen van de 

waterspitsmuis vernietigd met mogelijk doding van minder beweeglijke jonge exemplaren. Het gebied 

blijft na herinrichting geschikt als leefgebied met natte locaties en kansen voor ontwikkeling van 

moerasvegetatie. Om doding van mogelijk voorkomende individuen te voorkomen zijn maatregelen 

nodig.  
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Maatregelen das, eekhoorn, waterspitsmuis 

Uit voorzorg is het aan te bevelen om voor de das maatregelen ter hoogte van de dassenburcht te 

treffen. Dit betreft uitvoering van  dempingswerkzaamheden in de minst kwetsbare periode, buiten de 

winterrust- en voorplantingsperiode. De minst kwetsbare periode is juli-november en komt vrijwel 

overeen met de voorkeursperiode voor amfibieën en vissen (september-oktober, zie 7.3). Er worden 

geen verbodsbepalingen van artikel 3.10 overtreden.  

 

Indien de boom met eekhoornnest alsnog gekapt moet worden dient voorafgaand aan de kap het nest op 

gebruik worden gecontroleerd. Wanneer het nest niet in gebruik is kan de boom gekapt worden. De kap 

tast niet de rustplaats en/of leefgebied van de eekhoorn aan. De rustplaatsen bestaan uit meerdere 

nesten in het leefgebied. 

 

Om doding van waterspitsmuizen in de oeverzones te voorkomen dient buiten de kwetsbare periodes 

(voortplanting- en winterrustperiode) gewerkt worden aan de Heiloop en BS100 (demping). Het 

voortplantingsseizoen van de waterspitsmuis loopt van april tot september. Draagtijd is 20 tot 24 dagen. 

Er worden 3 tot 8 (soms 11) jongen in een ondergronds nest van gedroogd gras geboren. De jongen 

worden zo'n veertig dagen gezoogd. Een vrouwtje heeft 2 tot 3 worpen per jaar. De maatregelen zijn als 

volgt: 

  

▪ ter voorkoming van doding en verstoring dienen de werkzaamheden (demping watergangen) bij 

voorkeur buiten de kwetsbare periode uitgevoerd worden: 

▪ niet tijdens de voortplantingsperiode  (april-september);  

▪ niet tijdens de winterrustperiode (nov/dec-maart). De periode is indicatief afhankelijk van het 

weer;  

▪ oktober – november (en mild winterweer) is de meest gunstige werkperiode; bij mild 

winterweer is sprake van meer activiteit en kunnen de dieren bij onraad vluchten en uitwijken 

naar de omgeving. Deze periode komt overeen met de maatregel nodig voor de hazelworm. 

▪ ter voorkoming van doding en verstoring moet het werkgebied tijdig (minimaal 1 week voor de start 

van de werkzaamheden) onaantrekkelijk gemaakt worden als leefgebied door de ruigte en 

graslanden kort te maaien en te houden. Hierdoor kunnen de zoogdieren tijdig uitwijken naar ander 

geschikt leefgebied in de omgeving.  

 

Ontheffing  

Voor de das, eekhoorn en waterspitsmuis is onder voorwaarden van maatregelen ten aanzien van 

uitvoeringsperiode van demping van de watergangen geen ontheffing nodig.  

 

7.6.2 Vleermuizen  

Voorkomen  

Geraadpleegde grove verspreidingsgegevens (NDFF, 2010 t/m 2019) wijzen verder op het voorkomen 

van gewone dwergvleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, watervleermuis en rosse vleermuis. 

De eerste vier genoemde soorten vleermuizen verblijven in deze regio in gebouwen, maar  ook in 

bomen, in het bijzonder gedurende de paartijd. De rosse vleermuis is een uitgesproken boombewonende 

soort. Er komen plaatselijk bomen met holten en schorsspleten voor, die geschikt zouden kunnen zijn 

voor eerder genoemde en andere vleermuissoorten. Het gaat in elk geval om de dikke populieren langs 

de Beerze in het zuidelijk deel van de Logtse Velden, zie figuur 7-8. Naar alle waarschijnlijkheid maakt 

het plangebied deel uit van foerageergebied van vleermuizen; dit zullen vooral de bosranden ter hoogte 
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van bermen en waterlopen zijn, alsmede laanstructuren. Dit zijn tevens geschikte vaste potentiele 

vliegroutes voor vleermuizen. 
 

BTL heeft de bomen met geschikt holtes en spleten voor vleermuizen in kaart gebracht. 

 

 

Figuur 7-8: de dikke populieren langs de te hermeanderen Beerze door de Logtse Velden herbergen potentiele  

vaste verblijfplaatsen van vleermuizen. 

 

Effectbeoordeling vleermuizen 

De hermeandering van de beek is zodanig dat er geen bomen gekapt hoeft te worden die geschikt 

kunnen zijn voor boombewonende vleermuizen. In de overige te kappen bomen vindt de kap zodanig 

plaats met behoud van geschikte bomen en/of betreft het geen geschikte bomen. 

Vernieling van vast rust- en verblijfplaatsen zijn uitgesloten.  

 

De maatregelen hebben verder geen gevolgen voor het functioneel  leefgebied van de vleermuizen. 
 

Maatregelen 
n.v.t. 
 
Ontheffing 
n.v.t. 

 

7.7 Broedvogels 

7.7.1 Broedvogels 

Voorkomen van broedvogels 

Het plangebied betreft een natuurgebied waar een groot scala aan broedvogels voorkomen. 
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Effectbeoordeling  

Wanneer de werkzaamheden aan de Beerze, Heiloop, BS100 en het  kappen van bomen uitgevoerd 

worden  gedurende het broedseizoen is de kans zeer groot dat er nesten worden vernietigd. Het 

broedseizoen is indicatief tussen 1 maart en medio juli. Per vogelsoort en weersomstandigheden kan 

deze periode afwijken. Ten aanzien van broedende vogels wordt voor het vernietigen of beschadigen 

van nesten (verbodsartikel 3.1 lid 2) géén ontheffing verleend en is het voorkomen van effecten 

noodzakelijk door het treffen van maatregelen. Opzettelijke storing van broedvogels is eveneens 

verboden, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de 

desbetreffende vogelsoort. Met voorzorgsmaatregelen kan overtreding van verbodsbepaling art. 3.1 lid 2 

worden voorkomen. 

 

Maatregelen broedvogels 

Om overtreding van verbodsartikelen onder art 3.1 als gevolg van de tijdelijke werkzaamheden te 

voorkomen zijn de volgende maatregelen nodig: 

▪ De voorziene werkzaamheden bij voorkeur uitvoeren buiten het broedseizoen (augustus-

februari), bij voorkeur in de winterperiode (met name bomenkap) en dempen van watergangen in 

september-november (i.v.m. aanwezigheid van amfibieën en/of vissen); 

▪ Gedurende het broedseizoen zijn werkzaamheden alleen mogelijk onder strikte voorwaarden: 

o bij afwezigheid van broedvogels; dit dient vastgesteld te worden door een terzake 

deskundige8 na inspectie van de te kappen bomen en vrijgave van het terrein. 

o Oevers van watergangen voor de start het broedseizoen (o.a. dempen van 

watergangen) kort maaien en kort houden zodat de oever onaantrekkelijk is voor water 

gerelateerde broedvogels (tevens gunstig als voorzorgsmaatregel voor amfibieën). 

o Bij aanwezigheid van broedvogels – vernietiging van broedlocatie is verboden - is 

werken in de omgeving met opzettelijke storing mogelijk onder voorwaarden dat de 

storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de 

desbetreffende soort. Dit moet nader bepaald worden door een ter zake kundige. 

o IJsvogel:  

-voorafgaand aan de werkzaamheden een zone van minimaal 20 m te vrijwaren van 

werkzaamheden met het openhouden van een vliegroute boven het water. De ijsvogel 

vliegt horizontaal op 1 à 2 meter boven het water.  

-bij voorziene tijdelijke vernietiging van broedlocatie (buiten het broedseizoen) 

alternatieve broedlocatie aanbieden is de vorm van een tijdelijk steile oever bij de 

waterloop in de nabije omgeving buiten het werkgebied. 
 

7.7.2 Jaarrond beschermde vogelnesten 

Voorkomen van jaarrond beschermde vogelnesten 

In de kappen bomen zoals de grote populieren langs de Beerze kunnen jaarrond beschermde nesten 

van roofvogels aanwezig zijn, zoals een buizerd, sperwer of havik. Door BTL is eind 2018 een 

veldinventarisatie uitgevoerd (zie bijlage 4). In de populieren langs de Beerze en directe omgeving zijn 

geen jaarrond beschermde nesten van cat.1- cat. 4 aangetroffen.  Wel kunnen de aangetroffen 

(specht)holtes gebruikt worden door soorten van categorie 5, zoals koolmees, boomklever en bonte 

specht. Ook bij de te kappen bomen bij  de Heiloop en het bosdeel waar mogelijk de BS100 langs gaat 

                                                  
8 Men voldoet aan deze eis als aan één of meer van de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
– men heeft op HBO, dan wel universitair niveau een opleiding genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; 
– men is als ecoloog werkzaam voor een ecologisch adviesbureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus (NGB); 
– men zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van soortenbescherming en is aangesloten bij de daarvoor in Nederland 
bestaande organisaties. 
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zijn geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen met uitzondering van spechtholen geschikt voor 

categorie 5 soorten.  

 

Effectbeoordeling jaarrond beschermde vogelnesten 

Voor de uitvoering van de maatregelen worden een aantal bomen gekapt met spechtholen. Er is geen 

ecologisch zwaarwegende reden  voor het verlies van enkele bomen met geschikte holtes in een 

uitgestrekt bosgebied met groot aanbod van geschikte nestlocaties. De nesten in de bomen zijn niet 

jaarrond. Verder komt de bescherming overeen met de bescherming van broedvogels (zie hierboven).  

 

Synthese jaarrond beschermde nesten:  

Er zijn bij de te kappen bomen geen jaarrond beschermde nesten aanwezig. 

 

7.8 Conclusie beschermde flora en fauna 

Tabel 7-1 geeft weer welke beschermde soorten en soortgroepen mogelijk danwel zeker gebruik maken 

van het plangebied, welke maatregelen nodig zijn en/of een ontheffing nodig is. 

 

Tabel 7-1: Overzicht mogelijk aanwezige beschermde soorten in het plangebied, benodigde  maatregelen en/of ontheffing 

Soortgroep 
Wnb soorten in 

plangebied 
Maatregelen  Ontheffing nodig 

Vaatplanten nee n.v.t. n.v.t. 

Amfibieën 

Heikikker (HR/ art. 3.5),  

vinpootsalamander 

(art.3.10)  oostelijk van 

Heiloop 

 

Ja, demping van waterlopen in minst 

kwetsbare periode september-oktober. 

Voorkom doorstroming met beekwater van 

voortplantingswater en/of realisatie nieuwe 

voortplantingswater buiten hoogwater invloed 

Beerze 

Ja,  heikikker  (art. 3.5 1 en 4) 

en vinpootsalamander (art. 

3.10 lid1 a en b) 

 

doding en 

vernielen/beschadigen 

voortplantings- of 

rustplaatsen 

 Bruine kikker (zorgplicht) idem Nee (vrijstelling) 

Reptielen  

levendbarende hagedis 

(art. 3.10) en  

hazelworm (art. 3.10) 

Ja, voor hazelworm 

verwijderen struiken/dood hout/strooisellaag in 

minst kwetsbare periode (medio augustus- 1 

oktober) 

Ja, hazelworm (art. 3.10 lid 

1a doding) 

Vissen 

Rivierdonderpad (HR/ art. 

3.5), Kwabaal (art. 3.10) 

Overige vissen o.a. kleine 

modderkruiper, zorgplicht. 

Ja, dempen van watergangen uitvoeren buiten 

de kwetsbare periode van de voortplanting 

(april-augustus), bij voorkeur in september-

november  

Ja, rivierdonderpad (art. 3.5 

lid 1 doding) en kwabaal (art. 

3.10 lid 1a doding). 

Zoogdieren 

Das, waterspitsmuis 

(potentieel), eekhoorn (art. 

3.10) 

 

Ja, das en waterspitsmuis: demping van 

watergangen bij voorkeur in oktober – 

november (i.v.m. waterspitsmuis) 

Ja, eekhoorn – inspectie gebruik nest in 

populier (indien gekapt) 

Nee, onder voorwaarde 

uitvoering 

voorzorgsmaatregel 

uitvoering 

Bunzing, wezel, hermelijn 

(art. 3.10) 
Idem als bij hazelworm Nee  

Vleermuizen 

(boombewoners) 

Nee (bomen met geschikte spleten/holtes 

worden niet gekapt) 
n.v.t. 
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Broedvogels 

Broedvogels (VR/art. 3.1) 

(Jaarrond beschermde 

nesten afwezig). 

Ja, niet werken in broedseizoen 

indicatief medio maart- medio juli 

n.v.t., geen ontheffing 

mogelijk voor vernieling van 

nesten. 

Dagvlinders 

Grote weerschijnvlinder 

(art. 3.10), Kleine 

ijsvogelvlinder(art. 3.10) 

Grote vos (art. 3.10) 

Heideblauwtje (RL)  

Ja, voor kleine ijsvogelvlinder. Verplaatsen 

wilde kamperfoelie (waardplant met rupsen) 

uit leefgebied naar geschikt gebied buiten 

werkgebied. 

Nee onder voorwaarde 

uitvoering voorzorgsmaatregelen    

 

Libellen 

gevlekte witsnuitlibel   

(HR/art. 3.5), 

beekrombout (art. 3.10)  

bosbeekjuffer (art. 3.10) 

Ja, gevlekte witsnuitlibel voorkomen 

doorstroming voortplantingswater oostelijk van 

Heiloop (zie ook vinpootsalamander/heikikker) 

Ja,  beekrombout en bosbeekjuffer in te 

dempen beken/BS100. Nieuwe trajecten 

graven, oude te dempen delen bovenstrooms 

afdammen en dan een jaar benedenstrooms 

aangetakt laten.  Door wegval stroming en 

daling zuurstof vertrekt fauna naar geschikte 

waterdelen. --Demping bij voorkeur in juni-juli 

(hoogvliegperiode). 

De te dempen delen (Beerze en BS100) 

verder afdammen en water verwijderen door 

pompen of met graafbak van een kraan (van 

boven- naar benedenstrooms). Aanwezige 

larven (alsook overige 

soorten/vissen/kiezelzwemwantsen) 

handmatig afvangen en overzetten. 

Uitvoering onder ecologische begeleiding van 

een ter zake deskundige. 

Ja, gevlekte witsnuitlibel   

(HR/art. 3.5 lid 4  beschadiging 

leefgebied)  

Ja, beekrombout en 

bosbeekjuffer ( art. 3.10 lid 1a en 

1b ; doding/leefgebied) 
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BIJLAGE 1 Toetsingskader Wet natuurbescherming en  

Natuurnetwerk Brabant  
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Toetsingskader Wnb soortenbescherming 
 

 

1. Algemeen 
 

De Wnb, per 1 januari 2017 in werking getreden, heeft de volgende algemene doelen (artikel 10 lid 1): 

• Het beschermen en ontwikkelen van de natuur, 

• Het behouden en herstellen van biologische diversiteit, 

• Het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur en het verzekeren van een 

samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waardevolle landschappen. 

 

Deze algemene doelenbepaling beoogt actieve soortenbescherming anders dan de vorm van passieve 

soortenbescherming via de verbodsbepalingen gericht op een nalaten. De opdracht aan 

bestuursorganen is om actief beleid te voeren teneinde een gunstige staat van instandhouding van de 

soorten te bereiken. De verplichting om aan actieve soortenbescherming te doen, vloeit voort uit de 

Vogel- en Habitatrichtlijn. 

 

Het bevoegd gezag voor het al dan niet verlenen van vergunningen, ontheffingen en/of vrijstellingen is 

de provincie of de rijksoverheid. Bij wie de bevoegdheid ligt is vastgelegd in het Besluit 

natuurbescherming artikel 1.3. In het kader van het projectplan Kampina fase 2 is provincie Noord-

Brabant bevoegd gezag 

 

In de volgende paragrafen worden de relevante wettelijke kaders behandeld. 

 
 

2. Wnb - Natura 2000-gebieden 
 

De Wnb biedt in hoofdstuk 2 de juridische basis voor de aanwijzing van Natura 2000-gebieden en stelt 

de kaders voor de beoordeling van activiteiten die (mogelijk) negatieve effecten hebben op de in 

voornoemde gebieden geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen. Natura 2000-gebieden genieten 

bescherming op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Met deze Europese richtlijnen worden 

habitats en soorten van Europees belang beschermd. Beschermde Natuurmonumenten die buiten de 

begrenzing van Natura 2000-gebieden liggen worden in de Wnb niet meer beschermd. Deze gebieden 

blijven planologisch beschermd via het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De provincie heeft de vrijheid 

om als bevoegd gezag een speciale bescherming toe te voegen aan de voormalige beschermde 

natuurmonumenten. 

 

De beoordeling van plannen, projecten en andere handelingen is geregeld onder Wnb art. 2.7  

 

Artikel 2.7 
1. Een bestuursorgaan stelt een plan dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer 

van een Natura 2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of 
projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, uitsluitend vast indien 
is voldaan aan artikel 2.8, met uitzondering van het negende lid. 

2. Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten projecten te realiseren of andere 
handelingen te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-
gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen 
verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat 

gebied is aangewezen. 
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Een toetsing aan de kaders van de Wnb Natura 2000 begint met een zogenoemde Voortoets. In dit 

kader wordt onderzocht of de ontwikkeling mogelijk (significant) negatieve effecten heeft op 

geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen.  

 

Een Voortoets kan drie mogelijke uitkomsten hebben: 
I. Er is zeker geen negatief effect. Dit betekent dat er geen vergunning op grond van de Wnb 

nodig is. 

II. Negatieve effecten kunnen niet worden uitgesloten, maar deze zijn zeker niet significant. Dit 

betekent dat vergunningverlening aan de orde is. Omdat het effect zeker niet significant is, maar 

wel meetbaar en merkbaar, dient daarvoor mogelijk een zogenoemde Verslechteringstoets 

uitgevoerd te worden, aanvullend op de Voortoets. Overleg met bevoegd gezag is nodig om het 

vervolgtraject te bepalen. 

III. Significant negatieve effecten kunnen niet worden uitgesloten. Dit betekent dat 

vergunningverlening aan de orde is. Omdat er een kans op een significant negatief effect 

bestaat, is een Passende beoordeling vereist, aanvullend op de Voortoets. Overleg met 

bevoegd gezag is nodig om de inhoud en diepgang van het vervolgtraject te bepalen. 

 

Ontwikkelingen binnen en buiten Natura 2000-gebieden kunnen onder deze wet vergunningplichtig 

zijn; de wet kent namelijk de zogenoemde externe werking. Hierdoor moet ook worden bekeken of 

ontwikkelingen buiten een Natura 2000-gebied negatieve effecten kunnen hebben op de 

daarbinnen vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen. De Wnb kent voor externe werking géén 

grenzen en schrijft voor dat alle gebieden die mogelijk beïnvloed worden door een activiteit in de 

toetsing moeten worden meegenomen. 

 
 

 

3. Wnb - bescherming van soorten  
 

Beschermingsregime soorten & verbodsbepalingen 

De Wnb soortenbeschermingsdeel kent drie algemene beschermingsregimes;  

• Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (paragraaf 3.1 Wnb),  

• Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (paragraaf 3.2 Wnb) en  

• Beschermingsregime andere soorten (paragraaf 3.3 Wnb).  

 

Elk beschermingsregime kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of 

ontheffing van de verboden. De verbodsbepalingen in de paragrafen 3.1 en 3.2 zijn een-op-een 

overgenomen uit de betreffende EU-richtlijnen en verdragen en zijn uitsluitend van toepassing op 

de in deze richtlijnen en verdragen genoemde soorten. De bepalingen in paragraaf 3.3 zien op de 

‘nationale’ andere soorten die zijn genoemd in de bijlagen A en B bij de Wnb. Hiervoor geldt een 

kleiner aantal verbodsbepalingen. In tabel 1 is een overzicht gegeven van de verbodsartikelen in de 

Wnb.  
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Tabel 1: Soortenbescherming: overzicht verbodsartikelen in het Wnb ontheffingsvoorwaarde. VR: Vogelrichtlijn. HR: Habitatrichtlijn. 

Nvt: Niet van toepassing. 

Soorten Vogelrichtlijn 

Art 3.1 

Soorten Habitatrichtlijn 

Art. 3.5 

Andere  soorten 

Art 3.10 

Art. 3.1.1 Het is verboden opzettelijk 

van nature in Nederland in het wild 

levende vogels van soorten als bedoeld 

in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden 

of te vangen. 

 

Art. 3.5.1 Het is verboden in het wild 

levende dieren HR IV soorten 

(Verdrag Bern en Bonn) in hun 

natuurlijk verspreidingsgebied 

opzettelijk te doden of te vangen. 

Art 3.10.1.a: Het is verboden:in het wild 

levende dieren, genoemd in de bijlage 

A, bij deze wet, opzettelijk te doden of 

te vangen; 

Art. 3.1.2 Het is verboden opzettelijk 

nesten, rustplaatsen en eieren van vogels 

als bedoeld in het eerste lid te vernielen 

of te beschadigen, of nesten van vogels 

weg te nemen. 

 

Art. 3.5.4 Het is verboden de 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen 

van dieren als bedoeld in het eerste lid 

te beschadigen of te vernielen. 

 

Art 3.10.1.b. Het is verboden de vaste 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen 

opzettelijk te beschadigen of te 

vernielen, 

 

Art. 3.1.3 Het is verboden eieren van 

vogels als bedoeld in het eerste lid te 

rapen en deze onder zich te hebben. 

 

Art. 3.5 3 Het is verboden eieren van 

dieren als bedoeld in het eerste lid in 

de natuur opzettelijk te vernielen of te 

rapen. 

 

nvt 

Art. 3.1.4 Het is verboden vogels als 

bedoeld in het eerste lid opzettelijk te 

storen.  

 

Art. 3.1.5 Het verbod onder 3.1.4 geldt 

niet als de storing niet van wezenlijke 

invloed is op de staat van instandhouding 

van de desbetreffende vogelsoort 

Art. 3.5 2 Het is verboden dieren als 

bedoeld in het eerste lid opzettelijk te 

verstoren. 

 

nvt 

nvt Art. 3.5 5 Het is verboden planten HR 

(en Verdrag van Bern) in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te 

verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen 

Art 3.10.1.c. Het is verboden 

vaatplanten genoemd in de bijlage B in 

hun natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te 

verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen. 

 

Art. 3.3 Ontheffing voorwaarden conform 

belangen VR 

Art. 3.8 Ontheffing voorwaarden 

conform belangen HR 

Art. 3.11 vrijstelling/ ontheffing op basis 

van diverse belangen 

 

 

In de verbodsbepalingen worden de termen opzettelijk en wezenlijke invloed gehanteerd. Dit is in 

bijgaande kader toegelicht. 
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Opzettelijkheid 

In de Wet natuurbescherming is voor veel verbodsbepalingen de term opzettelijk van toepassing. Niet-opzettelijke handelingen 

waarbij verbodsbepalingen overtreden worden zijn niet verboden. Daarbij is van belang dat het Europese Hof van Justitie in zijn 

jurisprudentie heeft bepaald dat onder opzet ook voorwaardelijke opzet moet worden begrepen9: “Daarvan is sprake als iemand een 

handeling verricht en daarbij bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat zijn gedragingen schadelijke gevolgen hebben voor een 

dier of plant”. 

 

Wezenlijke invloed 

Met de term ‘wezenlijke invloed’ wordt gedoeld op een wezenlijk negatieve invloed op een soort of populatie. Om te bepalen of er 

sprake is van een wezenlijk (negatieve) invloed dienen de effecten van de activiteiten of werkzaamheden op de populatie te worden 

onderzocht. Of hiervan sprake is hangt af van de lokale, regionale, landelijke en Europese stand van de soort. Op welk van deze 

niveaus de effecten op een soort moeten worden onderzocht, hangt af van de soort. Er is geen sprake van een wezenlijke invloed 

wanneer de populatie de mogelijke negatieve effecten van de activiteiten of werkzaamheden zélf op een zodanige wijze (bijvoorbeeld 

doordat er voldoende uitwijkmogelijkheden zijn naar een volwaardig leefgebied elders) teniet kan doen dat er geen invloed is op de 

gunstige staat van instandhouding van de soort. In alle gevallen geldt proportionaliteit. Effecten op een zeer zeldzame soort moeten 

op een lager niveau worden bezien dan een zeer algemene soort. Bij soorten die zich niet over grote afstanden kunnen verplaatsen, 

zoals amfibieën, reptielen, planten en veel soorten insecten, is eerder sprake van een wezenlijk negatieve invloed dan bij soorten 

die zich over grotere afstanden kunnen verplaatsen. Verder is van belang of het effect van tijdelijke of permanente aard is. Van 

tijdelijke effecten kan een populatie van een soort zich over het algemeen gemakkelijker herstellen dan wanneer het om een 

aanhoudend negatief effect gaat. 

 
 

Toelichting bescherming broedvogels en jaarrond beschermde vogels (Art 3.1 lid 2) 

Via de Europese vogelrichtlijn zijn alle Europese wilde vogels uitdrukkelijk als beschermde diersoort 

aangewezen. Strenge bescherming geldt voor 

• Broedvogels 

• Jaarrond beschermde vogels en hun nesten (vaste rust- en verblijfplaatsen) 

 

Het opzettelijk vernielen en/of verstoren van nesten en rustplaatsen van broedende vogels is verboden, 

wat leidt tot wezenlijke invloed, is verboden. Nesten of holten die ieder jaar opnieuw gebruikt worden of 

ook buiten het seizoen van belang zijn voor de instandhouding van de soort, vallen ook buiten het 

broedseizoen onder de definitie van ‘vaste rust- of verblijfplaatsen’.  

Deze nesten zijn jaarrond beschermd tenzij ze permanent verlaten zijn. In 2009 heeft Dienst Regelingen 

een aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten gepubliceerd met onderverdeling in vijf 

categorieën, die onverkort van toepassing is onder Wnb. Deze worden hieronder toegelicht. 

 

Vogelnesten die het gehele jaar door zijn beschermd 

Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 3.1 lid 2 het gehele jaar: 
1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn 

als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil). 

2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer 

honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats 

zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus). 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden 

en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de 

nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: ooievaar, kerkuil en 

slechtvalk). 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn 

een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil). 

5. Alleen jaarrond beschermd wanneer ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. Dit betreffen 

nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben 

                                                  
9 EHvJ zaak C-103/00 en zaak C -221/04 
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gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als 

de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Deze zijn buiten het broedseizoen niet 

beschermd, mits er voldoende alternatieven aanwezig zijn. Jaarrond bescherming is van toepassing 

wanneer ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 

 

Binnen de Wnb is met de art. 3.1.5 ruimte voor verstoring van jaarrond beschermde vogelnesten indien 

er uitwijkmogelijkheden zijn, bijvoorbeeld door het tijdig aanbieden van nieuwe alternatieve nestplaatsen 

inclusief voldoende functioneel leefgebied.  

 

Ontheffings- en vrijstellingsmogelijkheden 

In beginsel moeten voorzorgsmaatregelen worden getroffen zodat de functionaliteit van het leefgebied 

niet wordt aangetast. Lukt dat niet en worden dus verbodsbepalingen overtreden, dan is een ontheffing 

nodig. Het beschermingsregime van de soort bepaalt de mogelijkheid tot het verkrijgen van een 

ontheffing. 

 

Artikelen 3.3, 3.8 en 3.11 van de Wnb bevatten de ontheffings- en vrijstellingsmogelijkheden van de 

genoemde verboden. Voor soorten van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn kan alleen vrijstelling worden 

verleend op basis van de in deze richtlijnen genoemde belangen (bijvoorbeeld openbare veiligheid of 

dwingende reden van groot openbaar belang). Onder de Wnb geldt voor deze soorten een 

ontheffingsplicht, behalve als het bevoegd gezag door middel van een zogenoemde vrijstelling anders 

besluit10. 

 

Voor de ‘andere soorten’ van artikel 3.10 van de Wnb kunnen provincies en het ministerie van EZ een 

algemene vrijstelling van de ontheffingsplicht vaststellen middels een verordening. In tabel 2-2 zijn de 

vrijgestelde soorten op basis van de Regeling Natuurbescherming weergegeven.  
 

Tabel 2-2 Vrijgestelde soorten op basis van de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant (bijlage 3 behorende 

bij art. 2.2 eerste lid onder a). 

Soortgroep Vrijgestelde soorten 

Zoogdieren aardmuis, bosmuis, dwergmuis, dwergspitsmuis, gewone bosspitsmuis, huisspitsmuis, molmuis, ondergrondse 
woelmuis, rosse woelmuis, tweekleurige bosspitsmuis, veldmuis, woelrat, egel, haas, konijn, vos, ree, wild zwijn.  

Amfibieën  kleine watersalamander, bruine kikker, meerkikker en bastaardkikker, gewone pad 

 

 

  

                                                  
10 Met uitzondering van een aantal in art 1.3 van de Wet natuurbescherming genoemde projecten (van nationaal belang)  
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Zorgplicht soortenbescherming 

Voor alle planten en dieren (dus ook voor soorten die niet zijn opgenomen in de Wnb) geldt de 

algemene zorgplicht conform Wnb art. 1.11. Deze plicht houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in 

acht moet nemen voor alle in het wild levende planten en dieren en hun leefomgeving (LNV, 1998). 

Veelal komt de zorgplicht erop neer dat tijdens werkzaamheden negatieve effecten op planten en 

dieren zoveel mogelijk dienen te worden voorkomen en dat bij de inrichting aandacht moet worden 

besteed aan de realisatie van geschikt habitat voor plant en dier.  

 
De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat 

ze beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. De zorgplicht betekent niet dat er geen 

effecten mogen optreden, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, op zodanige wijze gebeurt dat de 

verstoring en eventueel lijden zo beperkt mogelijk is.  

 

 

Wnb – bescherming van houtopstanden 
Bescherming van bos en bomen, wat voorheen viel onder het regime van de boswet, is geregeld in 

hoofdstuk 4 van de Wnb. Bescherming van houtopstanden geldt voor bos, maar ook voor andere 

“houtopstanden” zoals houtwallen, heester- en struikhagen, struwelen of beplantingen van 

bosplantsoenen wanneer deze buiten de bebouwde kom11 liggen. De bescherming van houtopstanden 

geldt niet voor het periodiek kappen van hak- of griendhout, voor het kappen van houtopstanden in de 

uitvoering van een goedgekeurd bestemmingsplan, voor populieren of wilgen (rijbeplanting) en enkele 

boomsoorten als Italiaanse populier.  

Voor het kappen van houtopstanden van 10 are (=1000m2) of meer en een bomenrij van 20 of meer 

geldt een meldplicht (minimaal 1 maand voor de kap) en een herplantplicht binnen drie jaar. Is herplant 

niet mogelijk dan is de compensatieplicht van toepassing. De herplant en/of compensatie is 1 op 1; 

vanuit de provinciale verordening is aanvullende bescherming- en/of compensatietaakstelling mogelijk 

voor bijvoorbeeld oude en landschappelijke waardevolle bossen en/of bomen waaronder knotwilgen. 

 

 

Natuurnetwerk Nederland 
Het ruimtelijk beleid voor het Nationaal natuurnetwerk, voorheen Ecologische Hoofdstructuur, is gericht 

op het behoud, herstel en de ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied en 

het effectief functioneren van de ecologische verbindingszones. De bescherming van deze waarden 

vindt plaats door toepassing van een specifiek afwegingskader: het zogenaamde “nee, tenzij”-regime.  

 

Dat betekent dat nieuwe plannen en projecten niet zijn toegestaan als deze een significant negatief 

effect hebben op de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied, tenzij daarmee een groot 

openbaar belang gediend is en er geen reële alternatieven voorhanden zijn. In dat geval moet de 

schade zoveel mogelijk beperkt worden door het treffen van mitigerende maatregelen en moet de 

resterende schade gecompenseerd worden. Hiervoor is goedkeuring (of een verklaring van geen 

bezwaar) van Gedeputeerde Staten (bevoegd gezag voor Natuurnetwerk Nederland) vereist. 
 

De wezenlijke kenmerken en waarden van het Nationaal natuurnetwerk zijn gekoppeld aan de 

natuurdoelen voor een gebied. Deze zijn te vinden in het Natuurbeheerplan en de 

aanwijzingsbesluiten voor de Natura 2000-gebieden voor zover de onder het Nationaal 

Natuurnetwerk aangewezen gebieden ook in een Natura 2000-gebied liggen. 
 

                                                  
11 Het betreft de “bebouwde kom Boswet”. Deze is niet noodzakelijkerwijs gelijk aan de bebouwde kom Verkeerswet. 
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De vraag wanneer sprake is van een significant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden 

kan in het kader van het Nationaal Natuurnetwerk niet in algemene zin beantwoord worden. In ieder 

geval worden alle plannen of projecten die ertoe leiden dat een deel van het netwerk een andere 

bestemming moet krijgen en daardoor uit de begrenzing moet worden gehaald als significant 

aangemerkt. In bestemmingsplannen moet worden aangegeven op welke gebieden het “nee, tenzij”-

regime van toepassing is en moet deze bescherming worden vertaald in de voorschriften. 

 

In geval van Natuurnetwerk Nederland hoeft in beginsel geen rekening gehouden te worden met externe 

werking12, zoals wel het geval is voor de Natuurbeschermingswet. Echter, Gedeputeerde Staten zijn vrij 

hiervan af te wijken. In Noord-Brabant is dit blijkens de Verordening Ruimte Noord-Brabant 2014 (artikel 

4.15.5 Lid 6) het geval. In betreffend artikel is opgenomen dat voor “(…) ingrepen in of nabij de 

aangewezen (…) gebieden die schade toebrengen aan of anderszins negatieve effecten hebben op de 

waarden van het betreffende gebied” het “nee, tenzij regime” geldt. 

 

Provincie Noord-Brabant wil in 2027 alle gaten in het Natuurnetwerk hebben gedicht met nieuwe natuur. 

Provincie Noord-Brabant heeft haar ambities voor het Nationaal natuurnetwerk vastgelegd in het 

“Natuurbeheerplan” (Provincie Noord-Brabant 2015a). Hierin staan twee kaarten: de beheertypekaart en 

de ambitiekaart. De beheertypekaart laat zien hoe natuur en landschap in Noord-Brabant er nu voor 

staan. De ambitiekaart geeft aan hoe zij er uit moeten gaan zien. 

 

 

  

                                                  
12 De Minister van LNV heeft in 2008 in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat ingrepen buiten de (toenmalige) EHS niet 
hoeven te worden beoordeeld op hun effecten voor de wezenlijke kenmerken en waarden binnen de EHS (TK 29576, nummer 12 
en 52). 
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Bijlage 2:  informatie inundatie en sedimentatie van de Beerze  

(Sival et al. 2008) 
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Tabel 1:  Nutriënten t.h.v. blauwgraslanden in de vegetatie, bodem en sediment. 

 Meting org stof 2004-2007 Bodem 0-15cm Sediment aanvoer 

    N g/kg P g/kg N/P   N g/kg P g/kg N g/m2 P g/m2 

Blauwgrasland SB2 11,6 0,8 15,4 P-lim       2,4 0,18 
3  4  

Blauwgrasland SB3 13,9 0,8 17,1 P-lim 2,5 0,38 

Limitatie productiviteit vastgesteld in vegetatie, naar Olde Venterink (2000):  
 N-limitatie: N/P < 14.5 en N/K < 2.1;  P-limitatie: N/P > 14.5 en K/P >3.4;  K-limitatie: N/K > 2.1 en K/P < 3.4. 
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BIJLAGE 3  Kaartenbijlage  

gemiddelde grondwaterstanden, kwel, doelrealisatie, inundatie & 

maatregelenkaart 
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BIJLAGE 4 Inventarisatie BTL november 2018 

Geschikte holtes en vleermuislocaties 
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BIJLAGE 5 AERIUS berekening 



Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de Wet
natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor Natura 2000-
gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel
voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke
stikstofgevoelige habitattypen er voor komen
en op welke hiervan een effect is. Op basis
hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Waterschap de Dommel Logtsebaan, 5688 LN Oirschot

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Kampina fase 2 RxbN12w9AK8X

Datum berekening Rekenjaar Rekeninstellingen

09 mei 2019, 13:10 2019 Berekend voor Wnb.

Tijdelijk project, startjaar Duur in jaren

2019 1

Totale emissie Situatie 1

NOx 80,66 kg/j

NH3 -

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

- -

Toelichting Hermeanderen Beerze, dempen Heiloop, verleggen watergangen en afgraven gronddepot.
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Ontrgraven gronddepot
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 9,79 kg/j

6 - Hermeanderen Beerze
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 13,80 kg/j

1 - Dempen Heiloop
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 10,08 kg/j

2b - Graven nieuw trace
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 7,84 kg/j

2a - Dempen BS100
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 8,10 kg/j

Grond vervoer van 2b naar 2a
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 3,50 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Grond afvoer gronddepot
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 25,80 kg/j

Grond vervoer van heiloop naar 2a
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- < 1 kg/j

Grond afvoer heiloop
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 1,10 kg/j

Onderhoud bos Heiloop
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- < 1 kg/j
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Ontrgraven gronddepot
Locatie (X,Y) 145997, 396114
NOx 9,79 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Graafmachine 200kW
- 2015

4,0 4,0 0,0 NOx 9,79 kg/j

Naam 6 - Hermeanderen Beerze
Locatie (X,Y) 146560, 395590
NOx 13,80 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Graafmachine 200kW
- 2015

4,0 4,0 0,0 NOx 8,64 kg/j

AFW Rupsdumper 215 kW
2015 - Ondersteunend

4,0 4,0 0,0 NOx 5,16 kg/j
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Naam 1 - Dempen Heiloop
Locatie (X,Y) 147779, 396549
NOx 10,08 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Graafmachine 200kW
- 2015

4,0 4,0 0,0 NOx 8,64 kg/j

AFW Tractor 1ookW +
Kipper -
Ondersteunend

4,0 4,0 0,0 NOx 1,44 kg/j

Naam 2b - Graven nieuw trace
Locatie (X,Y) 147359, 395170
NOx 7,84 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Graafmachine 200kW
- 2015

4,0 4,0 0,0 NOx 6,62 kg/j

AFW Tractor 100kW +
Kipper -
Ondersteunend

4,0 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j

AFW Tractor (100kW) +
Kipper (13m3) - Afvoer

4,0 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j
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Naam 2a - Dempen BS100
Locatie (X,Y) 147049, 395654
NOx 8,10 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Graafmachine 200kW
- 2015

4,0 4,0 0,0 NOx 7,20 kg/j

AFW Tractor 100kW +
Kipper Ondersteunend

4,0 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j

Naam Grond vervoer van 2b naar 2a
Locatie (X,Y) 147359, 395124
NOx 3,50 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Tractor (100kW) +
Kipper 13m3 - Aanvoer

4,0 4,0 0,0 NOx 3,50 kg/j

Naam Grond afvoer gronddepot
Locatie (X,Y) 146410, 395029
NOx 25,80 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Tractor (100kW) +
Kipper 13m3 - Afvoer

4,0 4,0 0,0 NOx 25,80 kg/j
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Naam Grond vervoer van heiloop naar
2a

Locatie (X,Y) 147406, 395901
NOx < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Tractor (100kW) +
Kipper 13m3 - Afvoer

4,0 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j

Naam Grond afvoer heiloop
Locatie (X,Y) 148130, 395461
NOx 1,10 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Tractor (100kW) +
Kipper 13m3 - Afvoer

4,0 4,0 0,0 NOx 1,10 kg/j

Naam Onderhoud bos Heiloop
Locatie (X,Y) 147779, 396549
NOx < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Bosonderhoud 1x/3jaar
met klein materieel

4,0 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20180926_2a474e88d4

Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg
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