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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
De aanleiding van het vooronderzoek zijn de voorgenomen werkzaamheden in het 
onderzoeksgebied Reusel Baarsen Diessen in de gemeente Hilvarenbeek. Het is niet bekend 
of er rekening gehouden dient te worden met het aantreffen van conventionele explosieven 
(CE) uit de Tweede Wereldoorlog in dit gebied. Indien er CE aanwezig zijn in de bodem van het 
te onderzoeken gebied, dan bestaat de mogelijkheid op een ongecontroleerde detonatie van 
een of meerdere CE. Op basis van de Arbowetgeving en de Openbare Orde en Veiligheid 
dienen alle risico’s vooraf de voorgenomen werkzaamheden in kaart te worden gebracht waarbij 
de risico’s zoveel mogelijk moeten worden ingeperkt. Aan de hand van een vooronderzoek CE 
wordt bepaald of er sprake is van een risico op het aantreffen van CE en daarnaast waar er een 
risico is op het aantreffen van CE in de bodem. 
 
In opdracht van Antea Group Nederland heeft Bombs Away B.V. te Utrecht een vooronderzoek 
CE uitgevoerd voor het onderzoeksgebied Reusel Baarsen Diessen (Noord-Brabant) naar de 
aanwezigheid van CE uit de Tweede Wereldoorlog. 
 

1.2 Doel vooronderzoek 
Het doel van dit vooronderzoek CE is het vaststellen of er in de geraadpleegde bronnen 
indicaties zijn waaruit blijkt dat (delen van) het onderzoeksgebied tijdens de Tweede 
Wereldoorlog betrokken is (zijn) geweest bij oorlogshandelingen waardoor er (mogelijk) CE 
op/in de (water)bodem zijn achtergebleven. Indien er indicaties zijn dat (delen van) het 
onderzoeksgebied betrokken (zijn) is geweest bij oorlogshandelingen dan wordt (worden) het 
(de) verdachte gebied(en) horizontaal afgebakend en worden de volgende zaken vastgesteld: 
 

• Soort(en) aan te treffen CE; 
• Hoeveelheid aan te treffen CE; 
• Verschijningsvorm aan te treffen CE; 
• Maximale en minimale diepteligging CE. 

1.2.1 Uitgangspunt  
Het vooronderzoek is conform het WSCS-OCE uitgevoerd. In deze richtlijnen voor het 
uitvoeren van het vooronderzoek staan de verplichte bronnen die geraadpleegd dienen 
te worden alsmede de aanvullende bronnen. Bombs Away heeft naast de verplichte 
bronnen ook aanvullende bronnen geraadpleegd. Op basis van uitgevoerde 
vooronderzoeken in het verleden is gebleken dat vaak relevante informatie aanwezig was 
in de aanvullende bronnen. Deze informatie had in een aantal gevallen invloed op de 
omvang van het verdachte gebied. 

 
Bron Raadplegen WSCS-OCE Door Bombs Away 

geraadpleegd Verplicht Aanvullend 
Literatuur ✔  ✔ 
Gemeentelijk & Provinciaal archief ✔  ✔ 
Nederlands Instituut Militaire Historie (NIMH)  ✔ ✔ 
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie 
(NIOD) 

 ✔ ✔ 

Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) ✔  ✔ 
Luchtfotocollectie Wageningen Universiteit ✔  ✔ 
Luchtfotocollectie Kadaster ✔  ✔ 
Luchtfotocollectie The Aerial Reconnaissance 
Archives  

 ✔ ✔ 

The National Archives UK  ✔ ✔ 
Bundesarchiv-Militärarchiv  ✔ ✔ 
The National Archives and Records Administration 
USA 

 ✔ ✔ 

Getuigen  ✔ Niet beschikbaar 
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Tevens zijn de volgende bronnen door Bombs Away geraadpleegd die niet vermeld zijn 
in het WSCS-OCE, maar die wel relevante informatie kunnen bevatten over het 
onderzoeksgebied: 
 

• Semi-statisch Archief (SSA) Defensie te Rijswijk; 
• Nationaal Archief (NA) te Den Haag. 

1.2.2 Werkwijze vooronderzoek 
Het vooronderzoek is conform de huidige richtlijnen (WSCS-OCE) uitgevoerd en bestaat 
uit twee delen, namelijk de inventarisatie en de beoordeling & evaluatie. In het eerste 
deel van het vooronderzoek, de inventarisatie, is alle relevante informatie verzameld uit 
de geraadpleegde bronnen. Op basis van de verzamelde informatie is vastgesteld of er 
oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden waarbij (mogelijk) CE zijn achtergebleven 
binnen de grenzen van het onderzoeksgebied. 
 
Indien in de geraadpleegde bronnen indicaties zijn gevonden waaruit blijkt dat (delen van) 
het onderzoeksgebied getroffen is (zijn) door oorlogshandelingen, wordt in het tweede 
deel van het vooronderzoek, de beoordeling & evaluatie1, de verzamelde informatie 
beoordeeld en geëvalueerd. Op basis van de beoordeling en de evaluatie kunnen de 
volgende zaken worden vastgesteld: 
 
• De horizontale begrenzing van verdacht(e) gebied(en); 
• De minimale en maximale diepteligging van de aan te treffen CE; 
• De soort(en) van de aan te treffen CE; 
• De hoeveelheid van de aan te treffen CE; 
• De verschijningsvorm van de aan te treffen CE. 
 
De resultaten van de inventarisatie en de beoordelingen en evaluatie zijn in dit rapport 
opgenomen met bijbehorende CE-bodembelastingkaart. 
 

1.3 Scope onderzoeksgebied  
Dit vooronderzoek richt zich op het onderzoeksgebied Reusel Baarsen Diessen in de provincie 
Noord-Brabant; vanaf hier onderzoeksgebied. In afbeelding 1 is het onderzoeksgebied (het 
gebied binnen de blauwe lijnen) weergegeven.  

                                                
1 In bijlage 1 zijn de richtlijnen van de WSCS-OCE voor de beoordeling en evaluatie weergegeven. 
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Afbeelding 1: Het onderzoeksgebied. 
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1.4 Projectteam 
In het kader van dit vooronderzoek heeft Bombs Away B.V. het projectteam samengesteld dat 
de werkzaamheden heeft uitgevoerd. Het projectteam bestond uit de volgende medewerkers: 
 
• Dhr. B. van Wiggen MA Projectleider 
• Mw. J. Enenkel MA Historica/archiefspecialiste 
• Dhr. M. Nouws BBE Luchtfoto-analist 
• Mw. A. Costa Vieira MA GIS-specialiste 

  
  

1.5 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de bronnen die door Bombs Away B.V. zijn 
geraadpleegd. In het derde hoofdstuk komen de resultaten van het bronnenonderzoek aan bod. 
Vervolgens worden de resultaten beoordeeld en geëvalueerd in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 zijn 
de conclusie en advies beschreven. In de bijlagen van dit rapport zijn diverse stukken 
opgenomen, waaronder de geraadpleegde luchtfoto’s. 
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2 GERAADPLEEGDE BRONNEN 

2.1 Verantwoording bronnenmateriaal 
Om een zo goed en een zo compleet mogelijk vooronderzoek uit te voeren zijn er diverse 
bronnen geraadpleegd. Als in een bron een indicatie staat waaruit blijkt dat het 
onderzoeksgebied getroffen is door een oorlogshandeling, dan dient deze indicatie in een 
mogelijke tweede en/of meerdere bronnen te worden bevestigd. Wanneer dit niet het geval is, 
dan moet op basis van deze enkele bron een afweging worden gemaakt welke consequentie(s) 
dit heeft voor het onderzoeksgebied. In dit hoofdstuk komen de geraadpleegde bronnen in het 
kader van het vooronderzoek aan bod. Per bron is aangegeven welke literatuur en/of 
archiefstukken/documenten zijn geraadpleegd, zodat voor de lezer de herleidbaarheid van 
indicaties (en contra-indicaties) van oorlogshandelingen duidelijk is. 
 

2.2 Reeds uitgevoerde onderzoeken 
Bij de opdrachtgever is nagegaan of er historische vooronderzoeken CE bekend zijn die 
betrekking hebben op het onderzoeksgebied of de directe omgeving ervan. Er is één 
vooronderzoek bekend dat betrekking heeft op een klein gedeelte van het onderzoeksgebied. 
Dit vooronderzoek, uitgevoerd door AVG, met projectcode 1662094, was ten tijde van het 
opstellen van de conceptrapportage niet in het bezit van Bombs Away B.V. 
 

2.3 Literatuur 
In het kader van dit vooronderzoek is een literatuurstudie uitgevoerd. Naast de standaard 
boekwerken over de gevechtshandelingen in de Tweede Wereldoorlog op het land en in de 
lucht, zijn ook de regionale en streekgebonden publicaties bestudeerd. In onderstaande 
overzicht zijn de geraadpleegde publicaties weergegeven. 
 

• Amersfoort, H. & Kamphuis P. (reds.), Mei 1940. Strijd op Nederlands grondgebied 
(Amsterdam 2012); 

• Beekman, S., In bange en blije dagen. Diessen in oorlogstijd (1995); 
• Bollen, H.A. & Vroemen, P., Canadezen in actie. Nederland najaar ’44 - voorjaar ’46 

(Warnsveld 1993); 
• Didden, J. & Swarts M, Brabant bevrijd (Hulst 1993); 
• Kemenade, K. van, Hilvarenbeek 1940-1950. Hilvarenbeek, Esbeek en Biest-

Houtakker tijdens de oorlogsjaren (Hapert 1983); 
• Klep, Ch. & Schoenmaker, B., Oorlog op de flank. De bevrijding van Nederland 1944-

1945 (Den Haag 1995); 
• Korthals Altes, A., Luchtgevaar. Luchtaanvallen op Nederland 1940-1945 (Amsterdam 

19842);  
• Molenaar, F. J., De Luchtverdediging in de Meidagen 1940 (’s-Gravenhage 1970); 
• Nierstrasz, V.E., De Strijd op Nederlands grondgebied tijdens de Wereldoorlog II. 

Hoofdeel III/Deel 1. Inleiding en algemeen overzicht van de gevechtsdagen van 10-19 
mei 1940 (Den Haag 1957);  

• Nieuwkuijk, T., Diessen 1940-1945 (1981); 
• Zwanenburg, G.J., En nooit was het stil…Kroniek van een Luchtoorlog (2 dln; Den Haag 

1991-1993). 
 
Relevante informatie uit de bestudeerde literatuur is verwerkt in dit rapport (zie hoofdstuk 3). 
 

2.4 Archiefonderzoek in Nederland  
Naast literatuurstudie is er archiefonderzoek in Nederland uitgevoerd. Het gemeentearchief van  
Diessen is geraadpleegd in het Regionaal Archief Tilburg (RAT) in Tilburg. Daarnaast zijn 
stukken van de provincie Noord-Brabant ingezien in het Brabants Historisch Informatie Centrum 
(BHIC) in Den Bosch. Aanvullend zijn stukken uit het Nationaal Archief (NA) in Den Haag en 
het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) in Amsterdam en het Nederlands 
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Instituut voor Militaire Historie (NIMH) ingezien. Ook is het archief van de Explosieven 
Opsporingsdienst van Defensie (EODD) en het Semi-statisch Archief (SSA) van Defensie 
onderzocht. In de volgende sub-paragrafen worden deze archieven nader beschreven. 
Relevante informatie uit de geraadpleegde stukken en dossiers is verwerkt in dit rapport (zie 
hoofdstuk 3). 

2.4.1 Gemeentearchieven (RAT) 
Het gemeentearchief van de voormalige gemeente Diessen is ingezien in het Regionaal 
Archief Tilburg (RAT) in Tilburg. In het gemeentearchief is gezocht naar stukken 
betreffende de luchtbeschermingsdienst (LBD), rapporten van schade die ontstaan is 
door oorlogshandelingen en de ruiming van explosieven. De LBD hield het luchtverkeer 
boven de gemeente in de gaten en rapporteerde bijzondere voorvallen, zoals het 
neerstorten van vliegtuigen of bominslag. Schademeldingen kunnen een indicatie 
vormen van oorlogshandelingen in een gebied. Ditzelfde geldt voor het ruimen van 
explosieven tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.  
 
In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de geraadpleegde stukken uit het 
gemeentearchief van Diessen.  
 

Toeg. nr. Titel Inv. 
nr. 

Jaar Omschrijving 

NL-
TbRAT-
769 

Archief 
van het 
Gemeente
bestuur 
van 
Diessen 
(1932-
1980) 

7 1969-
1981 

Stukken betreffende de wijziging van huisnummers. 

  471 1940-
1956 

Stukken betreffende vergoedingen en herstel van 
oorlogsschade aan gebouwen en objecten. 

  472 1939-
1945 

Stukken betreffende de vordering van vuurwapens en 
munitie 

  473 1940-
1967 

Stukken betreffende het opruimen en bergen van 
explosieven en andere gevaarlijke projectielen. 

  486 1941-
1945 

Stukken betreffende het registreren van vluchtelingen en 
oorlogsslachtoffers. 

  528 1940-
1945 

Stukken betreffende de uitvoering van politietaken tijdens 
de Tweede Wereldoorlog met onder andere klachten van 
inwoners, inbeslagneming van rogge, ontruiming de 
boerderijen van de families Van den Broek en Van 
Nieuwkuijk, kosten arrestanten alsmede een register van 
strafbeschikkingen. 

  529 1940-
1946 

Stukken betreffende de uitvoering van politietaken tijdens 
de bezetting. 

  550 1950-
1956 

Aangifte bij het Ministerie van Financiën van de 
oorlogsschade aan het kadaverhuisje in Haghorst.  

  553 1940-
1953 

Rapporten van de overbrenging van de stoffelijke resten 
van militairen, begraven van lijken en het onderhoud van 
oorlogsgraven. 

  627 1939-
1941 

Stukken betreffende de organisatie en uitvoering van de 
Luchtbeschermingsdienst. 

  642 1939-
1959 

Register van branden en brandrapporten 

  643 1940-
1945 

Stukken betreffende de organisatie van de brandweer met 
correspondentie over branden alsmede over de 
brandstofvoorziening voor de wagens. 

  645 1942-
1944 

Stukken betreffende de bestrijding van bos- en 
heidebranden op percelen welke eigendom zijn van prof. 
Mr. E.G.J. Gimbrere 

  673 1940-
1952 

Vergunningen en ontheffingen voor het hebben van 
uitwegen en aansluitingen op wegen alsmede het herstel 
van oorlogsschade. 

  713 1940-
1946 

Stukken betreffende de financiële en materiële bijstand 
aan oorlogsslachtoffers met schaderapporten. 

  714 1944-
1961 

Stukken betreffende de financiële en materiële hulp aan 
oorlogsslachtoffers en aan binnenschippers 

  715 1941-
1954 

Stukken betreffende de opgave van oorlogsschade door 
de gemeente aan de Rijksoverheid. 
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2.4.2 Provinciaal archief (BHIC) 
Naast het gemeentearchief van Diessen zijn ook stukken ingezien uit het Brabants 
Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch. In dit archief zijn onder andere 
stukken van het Militair Gezag (MG) van Noord-Brabant, de Commissaris van de 
Koningin in Noord-Brabant en het Provinciaal Bestuur ingezien. In de onderstaande tabel 
is een overzicht gegeven van de geraadpleegde stukken uit het Provinciaal archief van 
Noord-Brabant.  
 

Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 
127 Militair Gezag in 

Noord-Brabant 
44 ca. 1932-

1945 
Kaarten water-, spoor-, en 
verkeerswegen, bruggen en sluizen 

  47 1932-
1944 

Kaarten waterwegen en vernielde sluizen 
en bruggen in westelijk Brabant  

  211 1945 Rapporten over in januari - maart in 
Noord-Brabant neergekomen vliegende 
bommen V1 en V2  

  215 1944-
1945 

Instructies, verordeningen, verslagen en 
rapporten brandweer en luchtbescherming 

  216 1944-
1945 

Opruiming mijnen  

  218 1944-
1945 

Vijandelijke luchtlandingen  

  219 1944-
1945 

Sectie brandweer en luchtbescherming  

  267 1944-
1945 

Weekrapporten sectie openbare werken  

  270 1944-
1945 

Wederopbouw drinkwater-, elektriciteits- 
en gasvoorziening  

  271 1944-
1945 

Wederopbouw infrastructurele werken, 
voornamelijk bruggen  

  272 1944-
1945 

Wederopbouw  

  280 1944-
1945 

Schade enquête commissie  

  740 1945-
1966 

Stukken betreffende vergoedingen ten behoeve van het 
herstel van oorlogsschade aan de R.K. Jongensschool en 
de R.K. Meisjesschool. 

  741 1950-
1955 

Stukken betreffende de inventarisatie van oorlogsschade 
aan de R.K. meisjesschool, A.120, in het kader van 
Rijksvergoedingen 

  754 1921-
1955 

R.K. Meisjesschool te Diessen, uitbreiding, onderhoud en 
herstel van oorlogsschade, met bijlagen. 

  768 1945-
1954 

Stukken betreffende oorlogsschade aan de R.K. 
Jongensschool, A.54 in Diessen (door o.m. vordering en 
inkwartiering) 

  780 1946-
1956 

Stukken betreffende de vernieuwing van bruggen 
(oorlogsschade) welke zijn gelegen aan het Moleneind te 
Baarschot, aan de Emmerseweg over de Wetering, in het 
Diessensche Broek en de Rijtsebrug over de Stroom. 

  816 1945 Stukken betreffende de vaststelling van het tijdstip en 
datum van bevrijding. 

  820 1944 Dagboek van pater Fidentius waarin de dagelijkse 
gebeurtenissen tijdens zijn verblijf in Diessen van 16 
september tot en met 2 november 1944 zijn beschreven 

  851 1950-
1971 

Verstrekken en ontvangen van inlichtingen inzake 
oorlogsgraven 

NL-
TbRAT-
1425 

Inventaris 
van Geme
entebestu
ur Diessen
 (1932) 19
80  
1996 (199
8) 

25 1985 Overzicht van omzettingen van oude huisnummers in stra
atnamen en huisnummers 

  469 1984-
1991 

Verstrekken en ontvangen van inlichtingen inzake oorlogs
graven  

  704 1994 Verlenen van medewerking aan de plaatsing en onthulling
 van een monument aan de muur  van de kerk aan de Krui
sberg / Kerksingel ter gelegenheid van de 50-
jarige herdenking van  de Tweede Wereldoorlog 
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  307 1944-
1945 

Mijnen en andere explosieven  

1085 Commissaris van 
de Koningin CdK in 
Noord-Brabant 

366 1944-
1945 

Verslagen van bezoeken aan pas bevrijde 
gemeenten 

   367 1944-
1945 

Rapporten burgemeesters aan CdK over 
algemene toestand binnen hun gemeente 
kort na bevrijding 

   368 1944-
1945 

Verslagen vergaderingen CdK, 
burgemeesters en vertegenwoordigers 
Militair Gezag over problemen in bevrijde 
gemeenten 

  418 1940-
1941 

Verstrekken opgave aan Duitse leger van 
militaire versterkingen in Noord-Brabant, 

  431 1944-
1945 

Verslagen van CdK voor de minister van 
Binnenlandse Zaken over 
oorlogsgebeurtenissen en toestand waarin 
provincie zich bevindt na bevrijding 

  444 1944-
1947 

Bevrijding Noord-Brabant door 
geallieerden en specifieke problematiek 
die hiermede gepaard ging 

  798 1940 mei-
juni 

Opgaven aan regeringscommissariaat van 
in aanmerking komende projecten voor 
wederopbouw oorlogsschade in Noord-
Brabant,  

  799 1940 juli-
september 

Opgaven aan regeringscommissariaat van 
in aanmerking komende projecten voor 
wederopbouw oorlogsschade in Noord-
Brabant,  

  800 1944-
1947 

Bemoeienis van CdK met aanpak 
wederopbouw Noord-Brabant na 
bevrijding 

1148 Provinciaal Bestuur 
Noord-Brabant, 
1920-1949 

226 1937-
1944 

Luchtbeschermingsplan griffiegebouw 

  442 1939 - 
1943 

Bescherming tegen luchtaanvallen op 
waterstaatswerken dienende tot 
waterkering en waterlozing 

  443 1944 Lijsten oorlogsschade aan eigendommen 
provincie, gemeenten en waterschappen 

  674 1926-
1946 

Circulaires over herstel schade aan dijken 
en waterkeringen 

  901 1940 - 
1950 

Oorlogsschade aan wegen, bruggen enz 
en overleg over schadeloosstelling met 
Commissariaat voor Oorlogsschaden 

  1286 1946-
1947 

Herstel schade door oorlog en bezetting 
aan eigendommen publiekrechtelijke en 
daarmede gelijkgestelde lichamen  

 

2.4.3 Nationaal Archief (NA) Den Haag  
In het Nationaal Archief (NA) zijn stukken uit het Bunkerarchief ingezien. Hier zijn 
documenten opgeslagen die betrekking hebben op verdedigingswerken in heel 
Nederland. Verder zijn de stukken van de Inspectie Bescherming Bevolking tegen 
Luchtaanvallen, het Militair Gezag en de Commissie van Proefneming bekeken. Het gaat 
om de volgende stukken: 
 

Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 
2.04.53.15 Inspectie 

Bescherming 
Bevolking tegen 
Luchtaanvallen 
(1937-1946) 

37 1940-
1941 

Ingekomen en minuten van uitgegane 
brieven van en aan diverse 
overheidsinstellingen: Commissaris der 
Koningin in de provincie Noord-Brabant, nrs. 
17.32.1 - 17.32.11 

  78 1940-
1941 

Meldingen en processen -verbaal 
ontvangen van gemeenten over geallieerde 
luchtactiviteiten: Noord-Brabant 

2.04.110 Korps 
Hulpverleningsdienst 
(1945-1974) 

21 1945-
1947 

Registers met krantenknipsels inzake 
explosieven 

  22 1957-
1959 

Registers met krantenknipsels inzake 
explosieven 
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Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 
  23 1947 Tijdschrift voor het personeel van de 

Hulpverleningsdienst  
2.13.25 Militair Gezag 1542 1944-

1945 
Rapporten en verslagen [4.04.00, 4.19.00] 

  1567 1944-
1945  

Stukken betreffende de opsporing en 
ruiming van mijnen en andere explosieven 
[4.75.00] 

  1568 1944-
1945 

Rapporten van de Censuurdienst van de 
Sectie PTT inzake brieven waarin melding 
gemaakt wordt van bombardementen, 
afschriften [4.06.00] 

  2808 1944-
1945 

Rapporten over militaire werken, 
vernielingen en inundaties in het nog niet 
bevrijde deel van Nederland 

  2809 1945 Stukken betreffende de organisatie van de 
mijnopruimingsdienst en het opsporen en 
ruimen van mijnen die de uitvoering van 
bepaalde openbare werken verhinderen 

  2810 1945 Verslag van het voormalig hoofd van Sectie 
V van de Binnenlandse Strijdkrachten over 
de toestand in het bezette gebied van 9 april 
tot 7 mei 1945,1945 1 omslag 

  2823 1945 Stukken betreffende herstel en onderhoud 
van wegen en het aanvragen van het 
hiervoor benodigde materieel 

  2824 1945 Stukken betreffende herstel van 
spoorbruggen, spoor- en tramwegen en 
beschikbaarstelling van de hiervoor 
benodigde materialen [IId] 

  3224 1945 Kaart van Nederland met een overzicht van 
water- en oorlogsschade 

  3746 1945 Overzicht van de ontmijning van Nederland  
2.13.167 Bunkerarchief 

(1946-1987) 
272-284 1951 Blokkaarten van werken 

  285-296 1947-
1962 

Overzichtskaarten 

  1112-
1119 

z.j. Nederlandse stafkaarten met aantekeningen 
van stellingen en complexen, schaal 
1:25000 

  1120 z.j. Stellingkaarten van heel Nederland 
(dienstgeheim) met vermeldingen van alle 
Nederlandse en Duitse werken waarop de 
aard van de groepen van werken door 
symbolen zijn aangegeven. Groot formaat 

2.13.210 
 

Commissie van 
Proefneming met 
hierin opgenomen 
afgedwaalde 
archiefbescheiden 
van onderdelen van 
de Artillerie-
Inrichtingen en 
Artillerie onderdelen 
(1814)(1867-1942) 

23 1940 Staten houdende opgaven van plaatsen 
waar mogelijk onontplofte projectielen zijn 
gevonden, die wel of niet geruimd zijn 

  24 1940 Stukken betreffende het ruimen van 
landmijnen en het beschikbaar stellen van 
personeel, ingedeeld naar gebied,  
 

  25 1940 Ingekomen en minuten van uitgaande 
stukken inzake aanvragen tot het ruimen van 
onontplofte (water)mijnen en 
personeelsaangelegenheden,  
 

  26 1940 Ingekomen en minuten van uitgaande 
stukken inzake aanvragen tot het ruimen van 
onontplofte (water)mijnen en 
personeelsaangelegenheden,  
 

2.4.4 Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie Amsterdam (NIOD) 
In het NIOD is het archief van het Generalkommisariat für das Sicherheitswesen ingezien. 
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Hierin zijn de processen-verbaal bewaard gebleven betreffende de melding van 
bominslagen, luchtaanvallen en ontploffingen. Tevens zijn stukken ingezien van de 
Wehrmachtbefehlshaber van Nederland en van de Reichskommissar. In de 
onderstaande tabel zijn de bestudeerde stukken weergegeven: 

 
Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 
077 General-kommissariat 

für das 
Sicherheitswesen 
(Höhere SS- und 
Polizeiführer Nord-
West) (1938)(1940-
1945) 

1328 1940-
1941 

Dagberichten van de Befehlshaber der 
Ordnungspolizei Den Haag betreffende 
vijandelijke luchtaanvallen, 1940-1941. 

190a Groep Albrecht 17-34 1944 Enige verslagen, alsmede medewerkers van 
de groep Albrecht afkomstig uit de volgende 
sectoren: het Noorden, Overijssel, de 
Achterhoek, en Twente, D. A. A. 
(=Deventer, Arnhem, Apeldoorn), de Veluwe 
en Gelderland, Alblasserwaard en de 
Betuwe, Utrecht, Amersfoort, Amsterdam, 
Woerden, Zuid-Holland, Zeeland, Zuid-
Nederland 

216k Departement van 
Justitie (1935) 1940-
1945 (1950) 

150 1940 Circulaires inzake de beschadiging van 
Duitse verkeersborden, het dansverbod en 
de melding van bominslagen en andere 
oorlogshandelingen, 25 september - 24 
december 1940. 

  181-
185 

 Processen-verbaal van de plaatselijke 
luchtbeschermingsdiensten, politie en 
Marechaussee met betrekking tot 
vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen en 
ontploffingen in verschillende gemeente 

  186 z.j. Meldingen van verschillende gemeenten 
betreffende ongevallen, beschietingen, 
bombardementen en het afwerpen van 
(lege) benzinetanks door vliegtuigen. 

  190 1942-
1943 

Jaarverslag van de Rijksrecherchecentrale 
over 1942, 22 april 1943. 

  573 1941-
1945 

Stukken betreffende het opstellen van 
berichten inzake door vliegtuigen in deze 
gemeente afgeworpen voorwerpen, 19 
maart 1941 - 5 februari 1945. 

2.4.5 Nederlands Instituut voor Militaire Historie Den Haag (NIMH) 
Het NIMH beheert de archieven van de Nederlandse krijgsmacht en bezit een uitgebreide 
collectie die betrekking heeft op de Tweede Wereldoorlog. Bij het NIMH is onder andere 
de 575-collectie geraadpleegd. Deze collectie bevat hoofdzakelijk rapporten, verslagen 
en Duitse en Britse kaarten afkomstig van het Bureau Inlichtingen in Londen en het 
Bureau Afwikkeling Genie en Duitse eenheden. Het NIMH bezit ook de 409-collectie 
Gevechtsverslagen en -rapporten mei 1940. Deze collectie is voor dit onderzoek niet 
geraadpleegd omdat er in de overige geraadpleegde bronnen geen aanwijzingen zijn 
aangetroffen dat er tijdens de meidagen 1940 gevechten hebben plaatsgevonden in het 
onderzoeksgebied. 

 
Toeg. nr. Titel Inv. 

nr. 
Jaar Omschrijving 

409 Gevechtsverslagen en –
rapporten met ‘40 

  Geen relevante gegevens 
aangetroffen. 

420 Burgemeestersverklaringen 4 1940-1945 Burgemeestersverklaringen 
betreffende de aankomst van Duitse 
( en later) geallieerde eenheden, 
opgaves van de onderdelen en 
commandanten, gedenktekens, 
monumenten en (veld)graven: 
Dalen t/m Dwingeloo 

  28 1940-1945 Burgemeestersverklaringen 
betreffende (o.a.) de 
bevrijdingsdatum, verzetsdaden, 
verzetslieden en gesneuvelden bij 
verzetsdaden: Dalen t/m Dwingeloo 
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Toeg. nr. Titel Inv. 
nr. 

Jaar Omschrijving 

575 Bureau Inlichtingen/ Duitse 
verdedigingswerken (575-
serie) 

45 1941 Kaart van de Peelstelling, gemeente 
Diessen, sectie A, B, en C 
gedeeltelijk, afkomstig van de 
Aanwezend Commissaris voor 
(A.C.V.) Geniezaken Breda, 02-05-
1941 

   1941 Kaart van de Peelstelling, gemeente 
Diessen, sectie B gedeeltelijk (blad 
5), afkomstig van de A.C.V. 
Geniezaken Breda, 03-05-1941 

 

2.4.6 Semi-statisch Archief (SSA)  
Het Semi-statisch Archief (SSA) te Rijswijk beheert het archief van Defensie. In dit archief 
zijn onder ander de ruimrapporten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie 
(EODD) opgeslagen. Deze ruimrapporten, ook wel Meldings-, Opdracht- en Ruimrapport 
(MORA) genaamd, zijn gerangschikt per gemeente en worden sinds 1971 systematisch 
bijgehouden. Er zijn in het archief van de EODD MORA’s gevonden die mogelijk relevant 
zijn voor het onderzoeksgebied, deze zijn terug te vinden in paragraaf 3.6. 
 
Tevens bevinden zich in het SSA ook enkele dossiers van de Mijn- en Munitie 
Opruimingsdienst (MMOD). De MMOD was een voorloper van de huidige EODD en werd 
vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht. In het SSA bevinden zich talloze overzichten 
van geruimde munitie alsmede ruimrapporten van mijnenvelden in de Nederlandse 
gemeenten. In onderstaande tabel zijn de relevante stukken weergegeven. 
 

Toeg. nr. Omschrijving Inv. nr. Jaar Omschrijving 
Geen Archief MMOD 44 1945-1947 B t/m E 

2.4.7 Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO) 
De SGLO heeft in de loop der jaren een lijst samengesteld van alle vliegtuigcrashes in 
Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945). Op basis van de raadpleging 
van de digitale verlieslijst op www.sglo.nl is vastgesteld dat er mogelijk enkele 
vliegtuigcrashes hebben plaatsgevonden in (de buurt van) het onderzoeksgebied.  
 

2.5 Archiefonderzoek in het buitenland 
In een aantal buitenlandse archieven is informatie aanwezig die relevant kan zijn voor dit 
vooronderzoek. Bombs Away beschikt over een uitgebreide database met gegevens die in het 
verleden zijn gekopieerd/gefotografeerd in The National Archives UK (TNA UK) te Londen, 
Bundesarchiv-Militärarchiv (BaMa) te Freiburg en The National Archives and Records 
Administration (NARA) te Washington. In de volgende sub-paragrafen zal nader worden 
ingegaan op deze archieven. 

2.5.1 The National Archives UK te Londen (TNA UK) 
In TNA UK zijn onder ander interpretation reports en de daily logs (dagboeken) van 
verschillende eenheden van de Britse strijdkrachten gearchiveerd. Er is relevante 
informatie aangetroffen in de gegevens uit TNA UK in het kader van dit vooronderzoek. 
 

Toeg. nr. Inv. nr. Jaar Omschrijving 
AIR 37 715 1944 2nd Tactical Air Force. Daily Log: Sep – Oct 
AIR 37 716 1944 2nd Tactical Air Force. Daily Log: Nov – Dec 
AIR 37 717 1945 2nd Tactical Air Force. Daily Log: Jan – Feb  
AIR 37 718 1945 2nd Tactical Air Force. Daily Log: Mar – May  

2.5.2 National Archives and Records Administration te Washington (NARA) 
Net als in TNA UK zijn in NARA te Washington onder ander interpretation reports en de 
daily logs (dagboeken) van verschillende eenheden van Amerikaanse strijdkrachten 
gearchiveerd. Er zijn geen relevante documenten voor het onderzoeksgebied 
aangetroffen in NARA. 
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2.5.3 Bundesarchiv-Militärarchiv te Freiburg (BaMa) 
In het BaMa zijn o.a. archiefstukken van de Führungsstab van de Luftwaffe opgeslagen. 
In deze archiefstukken zijn alle melding van neergekomen vliegtuigbommen en toestellen 
in het bezette Europa beschreven van mei 1940 tot en met medio 1941. In het BaMa zijn 
geen relevante gegevens aangetroffen. 
 

2.6 Luchtfoto-onderzoek 
Een essentieel onderdeel van het vooronderzoek is de analyse van luchtfoto’s. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zijn, met name door geallieerde luchtstrijdkrachten, veel luchtfoto’s 
genomen van onder andere bezet Nederland. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog 
stond de (geallieerde) luchtfotografie nog in de kinderschoenen, maar tegen het einde was het 
uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van de oorlogsvoering. Luchtfoto’s werden niet alleen 
gebruikt om schade van een bombardement (damage assessment) vast te stellen, maar ook 
hele militaire campagnes werden op basis van luchtfoto’s gepland. 
 
Na de Tweede Wereldoorlog is een flink aantal (geallieerde) luchtfoto’s vernietigd, maar het 
merendeel werd overgedragen aan archieven en andere publieke instellingen. In Nederland zijn 
er twee organisaties die beschikken over een collectie geallieerde luchtfoto’s, namelijk 
Wageningen Universiteit en het Kadaster te Zwolle. In het buitenland beheren de National 
Collection of Aerial Photography (NCAP) te Edinburgh en The National Archives and Records 
Administration (NARA) te Washington de belangrijkste luchtfotocollecties van de Tweede 
Wereldoorlog.  
 
De luchtfoto’s zijn besteld op basis van de raadpleging van literatuur en archiefgegevens. Uit 
deze gegevens is naar voren gekomen dat er in mei 1940 een Duitse beschieting heeft 
plaatsgevonden in Diessen. Er waren echter geen relevante luchtfoto’s van deze periode 
beschikbaar. De bezettingstijd in de gemeente Diessen verliep vrij rustig. Op 1 september 1941 
vond weliswaar een bombardement in de gemeente plaats, maar de locatie hiervan is 
onbekend. Om deze reden is er geen luchtfoto van na het bombardement besteld. Op 24 
september 1944 werd de gemeente Diessen frontgebied. In het dorp stond geschut opgesteld 
en de kerktoren, die door Duitse militairen in gebruik was genomen als uitkijkpost, werd 
beschoten. Het zuidelijke gedeelte van de gemeente Diessen werd op 3 oktober 1944 bevrijd, 
de Duitse troepen trokken zich achter het Wilhelminakanaal terug. Pas op 27 oktober was de 
gehele gemeente bevrijd. Er is een luchtfoto van 9 juli 1945 besteld om veranderingen in het 
landschap als gevolg van oorlogshandelingen in deze periode vast te kunnen stellen. In de 
onderstaande tabel zijn de gebruikte luchtfoto’s weergegeven. 

 
Col. Nr. Sortie Ref. Foto nrs. Datum Kwaliteit Bijzonderheden 
NCAP US 7PH GP 1013 13-02-1944 B-C Geen  
KAD 106G-3086 4103 26-09-1944 A Geen 
KAD 106G-3087 4170 26-09-1944 A-B Geen 
NCAP 4-0994 3042, 3043 06-10-1944 A Geen 
NCAP 4-1082 4171 15-10-1944 B Geen 
NCAP 3G-MEW-

S061 
5038 09-07-1945 A-B Geen 
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3 RESULTATEN INVENTARISATIE 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten weergegeven van de raadpleging van de bronnen die in het 
vorige hoofdstuk zijn vermeld. Aan de hand van de bronnen is een chronologisch overzicht 
geconstrueerd van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden binnen het onderzoeksgebied 
en de directe omgeving daarvan. Met voetnoten wordt telkens verwezen naar de geraadpleegde 
bron(nen).  
 
Achter enkele gebeurtenissen staat een (dikgedrukte) codering, die is opgebouwd uit de 
volgende onderdelen: 
 

• Afkorting RAP: rapport; 
• Datum: jj/mm/dd; 
• Volgletter: A, B, C, etc. 

 
Deze coderingen staan tevens op de inventarisatiekaarten en vormen de verbinding tussen de 
gebeurtenissen zoals die in de onderstaande tekst zijn beschreven en de tekeningen in de 
kaarten. 
 

3.2 Mobilisatieperiode 
In de periode september 1939 – april 1940 werden de Nederlandse strijdkrachten 
gemobiliseerd. Aanleiding was de Duitse inval in Polen in september 1939 en de 
daaropvolgende oorlogsverklaring van de Frankrijk en Groot-Brittannië aan de Duitse regering. 
In deze periode werden de verschillende onderdelen van Nederlandse strijdkracht onder de 
wapenen geroepen en werd er een begin gemaakt met het aanleggen van verdedigingslinies, 
voorbereidingswerkzaamheden ten behoeve van inundaties, mijnenvelden en versperringen.  
 
Er zijn voor deze periode in de geraadpleegde bronnen geen relevante gegevens gevonden die 
betrekking hebben op het onderzoeksgebied. 
 

3.3 Meidagen 1940 
In de vroege ochtend van 10 mei 1940 vielen Duitse eenheden Nederland binnen. Vanuit het 
grensgebied vielen Duitse grondstrijdkrachten Nederland binnen, terwijl Duitse 
parachutisteneenheden in West-Nederland landden. Bij Kornwerderzand en bij de Grebbelinie 
werden de Duitse grondstrijdkrachten staande gehouden en vochten Nederlandse eenheden 
tegen de Duitse parachutisteneenheden in het westen van Nederland. Na het bombardement 
op Rotterdam door Duitse luchtmachteenheden besloot het Nederlandse opperbevel te 
capituleren. Alleen in Zeeland werd nog doorgevochten door Nederlandse en Franse eenheden. 
 
Datum onbekend 
De boerderij met schuur van A. Vingerhoets, aan de Molenstraat 9 (A120a) in de gemeente 
Diessen raakte beschadigd als gevolg van beschieting. De datum waarop de schade 
veroorzaakt werd is onbekend.2 [RAP_001] 
 
Datum onbekend 
Drie bruggen over de Achterste Stroom in de gemeente Diessen werden vernield.3 [Locatie 
onbekend]  
 
 
 
 
 

                                                
2 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 713. 
3 BHIC, toeg. nr. 1148, inv. nr. 443. 
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11 mei 1940 
In de middag trok een Frans legeronderdeel Diessen binnen. In het dorp werden door hen 
schuttersputten gegraven. Vooral rondom de brug over de Reusel.4 Tegen de stroom legden ze 
landmijnen, aan weerskanten van de weg tot een eind het veld in. Ook in Baarschot, in Den 
Hertgang, namen de Franse militairen stellingen in. Ze hadden alleen lichte wapens, ten dele 
opgesteld in lichte tanks of op motoren met zijspan.5 [Historische context]  
 
12 mei 1940 
Om 11.30 uur werd door een Nederlandse officier aan de commandant van de Fransen in 
Diessen gemeld, dat vijandelijke gemotoriseerde detachementen zich in Oirschot bevonden en 
voorbereidingen troffen om in de richting Diessen op te rukken. Het ging om onderdelen van de 
S.S. Verfügungs-Division. Deze troepen staken op Hoge Haghorst het Wilhelminakanaal over, 
terwijl de bijhorende Aufklärungsabteilung zuidelijker opereerde. Het eerste treffen vond plaats 
om 16.00 uur. Er werd een Duitse gevechtswagen ingezet, die zich na kanonschoten (25 mm) 
van Franse zijde terug trok. Enkele minuten later verscheen een Duitse tank bewapend met 77 
mm kanonnen, waarop Franse militairen opnieuw het vuur met 25 mm kanonnen openden. Er 
werd over en weer geschut ingezet. Vanuit Duitse zijde werd met tanks geschoten, maar deze 
kwamen het water niet over. Er werd eveneens met mortieren van 7,5 cm op soldaten te voet 
geschoten. De Franse troepen wisten zich nog een uur te handhaven en trokken zich 
vervolgens terug. Aan Franse zijde vielen enkele doden en gewonden.6 [Historische context] 

 
Tegen de middag adviseerde de commandant van de Franse troepen de bewoners van Diessen 
te evacueren naar de omgeving. Een gedeelte van de inwoners gaf hier gehoor aan en trok 
richting bosgebied ‘t Turkaa en Baarschot. Omstreeks half vier bezetten de Franse militairen de 
uitkijkpost op de toren en losten twee schoten. Een paar minuten later naderde een Duitse 
gevechtswagen via de Beerseweg de opgeblazen brug over de Reusel. De Franse troepen 
schoten vanuit verschillende kanten. De Duitse gevechtswagen trok zich terug, waarna er van 
verre afstand op de kerktoren werd geschoten. Tegelijkertijd begonnen de Duitse stoottroepen 
een omtrekkende beweging te maken van de ene kant in de richting De Rijt en van de andere 
kant in de richting van het Hoekske.7 [RAP_400512A] 
 
Als gevolg van de Duitse beschieting op 12 mei 1940 ontstond brand in vier boerderijen in de 
gemeente Diessen. Het ging om de boerderij van Janus Heuvelmans, van Kiske Jansen, van 
Janus Kroot aan weerszijden van de Beerseweg nabij de Reusel en de boerderij van Jan van 
Rijthoven op ’t Laar richting Hoekske. Bij deze laatst genoemde boerderij stond een Franse tank 
opgesteld. Verder was er veel glas- en kogelschade aan huizen, het klooster en de kerk. In de 
kerk waren drie gebrandschilderde ramen vernield, er was een gat in het plafond geslagen, een 
stuk van de communiebank versplinterd en er zaten gaten in de muur van de toren. 8 
[RAP_400512B] 
 

                                                
4 Beekman (1995), 21. 
5 http://www.fotostichtingdiessen.nl/05.html. Bekeken op 29/5/2018. 
6 http://www.fotostichtingdiessen.nl/05.html. Bekeken op 29/5/2018. 
7 http://www.fotostichtingdiessen.nl/05.html. Bekeken op 29/5/2018. 
8 http://www.fotostichtingdiessen.nl/05.html. Bekeken op 29/5/2018. 
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Afbeelding 2: Uitgeschakelde Franse tank in Diessen. Nadat de naderende troepen van het Regiment Deutschland de 
Franse troepen in Diessen hadden waargenomen, kwam het tot felle gevechten. Na meerdere aanvallen doorbraken 
de Duitse troepen na enkele uren de Franse linies (bron: Kemenade (1983), 15).  
 
 
Op 12 en 13 mei 1940 werd er in de gemeente Diessen onder andere schade aangericht aan 
de brug in Baarschot, de veldwachterswoning en arrestantenlokaal, het gemeentehuis, het 
raadhuis, de jongensschool (aan Heuvelmansstraat 6 – A54) en aan de gemeentetoren. 
Daarnaast hadden vele panden glasschade opgelopen en een aantal panden granaatschade. 
Er was sprake van granaatschade bij een stal/schuur aan Laarstraat 12, een woonhuis aan 
Julianastraat 52 en aan Molenstraat 20, 30 en 39.9 [RAP_400512C]  
 
Op 12 mei 1940 werd de brug over de Reusel bij de Baarschotseweg vernield met behulp van 
springstof.10 [RAP_400512D] 
 
30 mei 1940 
Het pand van A. Heuvelmans, aan de Beerseweg 2 (A37) in de gemeente Diessen, was door 
oorlogsgeweld geheel afgebrand. De brand was ontstaan door granaatbeschieting. 11 
[RAP_400530A] 

Het pand van A. Kroot, aan de Beerseweg 1 (A23) in de gemeente Diessen, was door 
oorlogsgeweld geheel afgebrand. De brand werd veroorzaakt door een beschieting. 12 
[RAP_400530A] 

Het pand van J. van Rijthoven, aan de Laarweg 6 (A20) in de gemeente Diessen, was door 
oorlogsgeweld geheel afgebrand. De brand werd veroorzaakt door een beschieting. 13 
[RAP_400530A] 

                                                
9 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 471. 
10 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 713 en 715. 
11 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 471. 
12 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 471. 
13 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 471. 
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Het pand van het Burgerlijk Armenbestuur, aan de Julianastraat 66 (A39) in de gemeente 
Diessen, was door oorlogsgeweld geheel afgebrand. De brand werd veroorzaakt door een 
beschieting.14 [RAP_400530A] 

Het pand van J. Timmermans, aan Molenstraat 9 (A120a) in de gemeente Diessen, was door 
oorlogsgeweld geheel afgebrand. De brand was ontstaan door granaatbeschieting. 15 
[RAP_400530A] 

Het pand van A. Peeters, aan de Julianastraat 62 (A40) in de gemeente Diessen, was door 
oorlogsgeweld geheel afgebrand. De oorzaak van de schade is onbekend.16 [RAP_400530A] 

Het pand van A. Vingerhoets, aan de Docfastraat 3 (A58) in de gemeente Diessen, had door 
oorlogsgeweld schade opgelopen. De schade werd veroorzaakt door beschieting. 17 
[RAP_400530A] 

Het pand van M. van Dijck, aan de Baarschotsedijk in de gemeente Diessen (huisnummer 
onbekend), had schade opgelopen door springmiddelen.18 [Buiten onderzoeksgebied]  

Het pand van Nieuwkuijk, aan Molenstraat 1 in de gemeente Diessen, raakte beschadigd door 
een beschieting.19 [RAP_400530A] 

Het pand van A. Heuvelmans, aan de Laarstraat 2 (A22) in de gemeente Diessen, liep 
kogelschade op.20 [Buiten onderzoeksgebied] 

Het pand aan Laarstraat 4 (A21) in de gemeente Diessen liep kogelschade op. 21 
[RAP_400530A] 

Het pand van A. Gijsel, aan de Julianastraat 48 (A44) in de gemeente Diessen, liep kogelschade 
op.22 [RAP_400530A] 

 

3.4 Duitse bezettingsjaren 
Direct na de Duitse inval werd Nederland met enige regelmaat getroffen door (kleinschalige) 
geallieerde bombardementen. Deze bombardementen waren met name gericht op vliegvelden, 
havens, infra en industriegebieden. Vanaf 1943, de geallieerde luchtmachten werden steeds 
sterker – vonden steeds grotere en zwaardere bombardementen plaats op vliegvelden, havens 
en industriegebieden in Nederland. Vanaf 1942 werd begonnen met het aanleggen van de 
Atlantikwall door de Organisation Todt in het Nederlands kustgebied. 
 
26 juni 1940 
De brug over de Reusel bij km 11,182 nabij Diessen, in de weg Oirschot-Hilvarenbeek, was 
vernield. De bovenbouw van de brug was helemaal kapot, maar de landhoofden waren nog 
intact. Er was tijdelijk een primitieve hulpbrug van boomstammen aangelegd. 23  [Buiten 
onderzoeksgebied] 
 
5 juli 1940 
Mededeling dat de boerderij van C. Jansen, aan de Julianastraat 66 (A39) in de gemeente 
Diessen totaal was afgebrand door beschieting.24 [RAP_400705A] 
 
 
 

                                                
14 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 471. 
15 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 471. 
16 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 471. 
17 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 471. 
18 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 471. 
19 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 471. 
20 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 471. 
21 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 471. 
22 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 471. 
23 BHIC, toeg. nr. 1148, inv. nr. 901. 
24 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 713. 
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7 juli 1940 
Mededeling dat in de gemeente Diessen nog niet ontplofte landmijnen in de akkers lagen, met 
het verzoek deze met het oog op de naderende oogsttijd zo spoedig mogelijk te verwijderen. 
De exacte locatie van de mijnen is onbekend.25 [Locatie onbekend]  
 
19 juli 1940 
Mededeling dat zich op het erf van de heer Jansen, wonende aan A39 in de gemeente Driessen, 
nog Franse landmijnen bevonden. Daarnaast bevonden zich ook op een perceel grond van de 
heer H. van Nieuwkuik, wonende aan A119, nog landmijnen. Dit perceel was gelegen tegenover 
het eerstgenoemde perceel. De plaatsen waren aangeduid met behulp van rode vlaggen.26 
[Locatie onbekend] 
 
29 juli 1940 
Omstreeks 00.30 uur kwamen bommen neer in de gemeente Diessen. Er werden zes kraters 
aangetroffen. Er werd zo’n 300 meter korenveld vernield. De dichtstbijzijnde woning stond op 
zo’n 200 meter van de bominslagen. De locatie van het bombardement is onbekend.27 [Locatie 
onbekend] 
 
19 september 1940 
Er werd melding gemaakt van mijnen, gelegen in de rogge- en aardappelvelden aan de weg 
tussen Diessen en Middelbeers. De vrouw van de Nederlandse boer H. van Niemkeijk (Heuvel 
A119) verzocht deze mijnen zo spoedig mogelijk te verwijderen, zodat het veld weer gebruikt 
kon worden.28 [Locatie onbekend] 
 
26 november 1940 
Er bevonden zich onder andere in Diessen nog mijnenvelden.29 [Locatie onbekend]  
 
11 december 1940 
In de gemeente Diessen is een onderzoek ingesteld naar mijnen. Er werden vijf Franse mijnen 
geruimd.30 [Locatie onbekend] 
 
22 maart 1941 
In Diessen is één niet ontbrande brandbom op akkerland gevonden. De exacte locatie is 
onbekend.31 [Locatie onbekend] 
 
Mededeling dat op een akker, die tot het eigendom van landbouwer C.J. Hendrikx behoorde, 
onder het gehucht Baarschot in de gemeente Diessen, een brandbom was gevonden. Het is 
onduidelijk wanneer de brandbom hier terecht gekomen was. De bom werd onschadelijk 
gemaakt en meegenomen naar de Marechaussee kazerne in Hilvarenbeek. De exacte locatie 
van de vondst is onbekend.32 [Locatie onbekend] 
 

                                                
25 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 473. 
26 NA, toeg. nr. 2.13.210, inv. nr. 24. 
27 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 627. 
28 NA, toeg. nr. 2.13.210, inv. nr. 24. 
29 NA, toeg. nr. 2.13.210, inv. nr. 24. 
30 NA, toeg. nr. 2.13.210, inv. nr. 24. 
31 NIOD, toeg. nr. 077, inv. nr. 1328. 
32 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 726. 
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Afbeelding 3: Stellinggedeelte de Peel; gemeente Diessen sectie A, B en C (2 mei 1941).33 [RAP_410502A] 

 
Afbeelding 4: Stellinggedeelte gemeente de Peel; gemeente Diessen sectie B (3 mei 1941).34 [RAP_410503A] 

 
1 september 1941 
Omstreeks 12.10 uur vond een luchtgevecht plaats boven de gemeente Diessen. Even later 
werden ook bominslagen gehoord. Het vermoeden bestond dat deze bommen in het 
gemeentebos waren neergekomen. Er werd een onderzoek ingesteld en om 20.00 werd de 
plaats van de inslagen gevonden. Op de desbetreffende plaats werden vier kraters in een rechte 
lijn, met een onderlinge afstand van ongeveer 50 meter, gevonden. Ook werden er circa vijftien 
kleinere krater gevonden, die bij nader onderzoek van Britse brandbommen afkomstig bleken. 
Het terrein werd afgezocht naar mogelijke blindgangers, maar er werd niks gevonden. De 
locatie van het bombardement is onbekend.35 [RAP_410901A] 
 

                                                
33 NIMH, toeg. nr. 575, inv. nr. 45. 
34 NIMH, toeg. nr. 575, inv. nr. 45. 
35 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 627. 
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14 februari 1942 
In de gemeente Diessen lag nog een niet ontplofte bom, die niet geruimd kon worden door de 
hoge grondwaterstand. De locatie van de blindganger is onbekend.36 [Locatie onbekend] 
 
16/17 juni 1942 
In de nacht van 16 op 17 juni 1942 is bij de Oranje-Bond in Esbeek, gelegen in de gemeente 
Hilvarenbeek, een Duitse Dornier Do 217 bommenwerper van 2./KG 2 neergestort. Het vliegtuig 
is nadat het opsteeg gecrasht. De exacte locatie en oorzaak van de crash zijn onbekend.37 
[Locatie onbekend] 
 
16 oktober 1942 
Om 09.10 uur is tussen Hilvarenbeek en Veldhoven een Duitse Dornier Do 217 
jachtbommenwerper van 1//KG 2 neergestort. Het vliegtuig had motorproblemen. De exacte 
locatie is onbekend.38 [Locatie onbekend] 
 
16 december 1942 
Tussen Hilvarenbeek en Tilburg is een Duitse Dornier Do 217 bommenwerper van 7./KG 2 
neergestort. De oorzaak en exacte locatie van de crash zijn onbekend.39 [Locatie onbekend] 
 
4 januari 1944 
Om 10.45 uur is Duitse Messerschmitt Bf 109 van 9./JG 1 neergestort bij weg naar Tilburg, in 
de gemeente Hilvarenbeek. De exacte locatie van de crash is onbekend.40 [Locatie onbekend] 
 
24/25 mei 1944 
In de nacht van 24 op 25 mei 1944 is om 03.30 uur in de gemeente Hilvarenbeek een Britse 
Lancaster bommenwerper van 405 Squadron neergestort. De exacte locatie en oorzaak van de 
crash zijn onbekend.41 [Locatie onbekend] 

 

3.5 Bevrijdingsjaar 1944-1945 
Het bevrijdingsjaar voor Nederland startte vanaf september 1944. Geallieerde grondtroepen 
staken vanuit België de Nederlands grens over in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. 
Halverwege september 1944 vond Operation Market Garden plaats. Dit ambitieuze plan van de 
geallieerde bevelhebber Montgomery moest ervoor zorgen dat de bruggen tussen Eindhoven 
en Arnhem door luchtlandingstroepen bezet zouden worden om vervolgens door geallieerde 
grondtroepen te worden ‘bevrijd’. Als dit plan zou slagen dan zouden geallieerde eenheden voor 
kerst 1944 Berlijn al hebben veroverd. Operation Market Garden werd een fiasco en Noord-
Brabant, Zeeland, Limburg en Gelderland werden frontgebied voor maanden waar zware 
(grond)gevechten plaatsvonden in combinatie met artilleriebeschietingen en bombardementen. 
 
Datum onbekend  
In Diessen en Baarschot was geschut gericht op Westelbeers opgesteld, om daar de strijdende 
Duitse fronttroepen te ondersteunen. Het geschut stond onder andere opgesteld bij Toon van 
Gils, aan de Molenstraat 39 en bij Leendert van Bommel, aan de Tongerloseweg 12. De 
geallieerde troepen schoten vanuit Westelbeers ook op dit Duitse geschut.42 [RAP_441000A] 
 
In september en oktober 1944 werd schade aangericht aan wegen in de gemeente Diessen. 
Eerst omdat de gemeente in frontgebied lag en later door het doortrekken van de geallieerde 
troepen. Het ging onder andere om het weg bij Emmerseweg 1, Baarschotseweg 2, Rijtseweg 
26 en Gijselstraat 7. Ook werden bruggen opgeblazen door terugtrekkende Duitse troepen.43 
[RAP_441000B] 
 

                                                
36 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 473. 
37 T1600, https://verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl. Bekeken op 29/5/2018. 
38 T1884, https://verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl. Bekeken op 29/5/2018. 
39 T1949A, https://verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl. Bekeken op 29/5/2018. 
40 T3290, https://verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl. Bekeken op 29/5/2018. 
41 T3721, https://verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl. Bekeken op 29/5/2018. 
42 Beekman (1995), 105. 
43 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 673. 
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In september 1944 werd schade aangericht aan het pand van L. van Bommel, aan de 
Tongerloseweg 12 (C7b) in de gemeente Diessen. De schade werd veroorzaakt door 
granaatbeschietingen.44 [RAP_441000B] 
 
In september en oktober 1944 werd schade aangericht aan het raadhuis, aan de Julianastraat 
33 (A53) in de gemeente Diessen. De schade werd veroorzaakt door granaatbeschietingen.45 
[RAP_441000B] 
 
In september en oktober 1944 werd schade aangericht aan de Julianastraat 35 (A52) in de 
gemeente Diessen. De schade werd veroorzaakt door granaatbeschietingen. 46 
[RAP_441000B] 
 
In september en oktober 1944 werd schade aangericht aan de Julianastraat 58 (A41) in de 
gemeente Diessen. De schade werd veroorzaakt door granaatbeschietingen. 47 
[RAP_441000B] 
 
In september en oktober 1944 werd schade aangericht aan de Julianastraat 62 (A40) in de 
gemeente Diessen. De schade werd veroorzaakt door oorlogsgeweld.48 [RAP_441000B] 
 
In september en oktober 1944 werd schade aangericht aan de Julianastraat 54 (A42) in de 
gemeente Diessen. De schade werd veroorzaakt door granaatbeschietingen. 49 
[RAP_441000B] 
 
In september en oktober 1944 werd schade aangericht aan het pand van de weduwe van dhr. 
Plasman, aan de Julianastraat 52 (A43) in de gemeente Diessen. De schade werd veroorzaakt 
door oorlogsgeweld.50 [RAP_441000C] 
 
In september 1944 werd schade aangericht aan het pand van A. van Gijsel, aan de Julianastraat 
48 (A44) in de gemeente Diessen. De schade werd veroorzaakt door het ontploffen van 
granaten.51 [RAP_441000B] 
 
In september 1944 werd schade aangericht aan het pand van A. Helmet, aan de Julianastraat 
44 (A45) in de gemeente Diessen. De oorzaak van de schade is onbekend.52 [RAP_441000C] 
 
In september 1944 werd schade aangericht aan het pand van J. Peeters, aan de Julianastraat 
38 (A46) in de gemeente Diessen. De oorzaak van de schade was het ontploffen van 
granaten.53 [Locatie onbekend] 
 
In september 1944 werd schade aangericht aan het pand van J.A. van Dal, aan de Julianastraat 
41 (A49) in de gemeente Diessen. De oorzaak van de schade is onbekend.54 [RAP_441000C] 
 
In oktober 1944 werd schade aangericht aan het pand van J. Hoozemans, aan de Julianastraat 
31 (A55) in de gemeente Diessen. De oorzaak van de schade was het neerkomen van een 
V1.55 [verkeerd melding] 
 
In september en oktober 1944 werd schade aangericht aan het pand van G. Louwers, aan de 
Julianastraat 30 (A56) in de gemeente Diessen. De schade werd veroorzaakt door het 
ontploffen van granaten.56 [RAP_441000B] 
 

                                                
44 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 713. 
45 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 713. 
46 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 713. 
47 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 713. 
48 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 713. 
49 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 713. 
50 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 713. 
51 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 713. 
52 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 713. 
53 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 713. 
54 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 713. 
55 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 713. 
56 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 713. 
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In oktober 1944 werd schade aangericht aan het pand van A. Vingerhoets, aan Docfastraat 3 
(A58) in de gemeente Diessen. De schade werd veroorzaakt door het ontploffen van granaten.57 
[RAP_441000B] 
 
In september en oktober 1944 werd schade aangericht aan het pand van de kinderen 
Timmermans, aan de Echternachstraat 6 (A70) in de gemeente Diessen. De schade werd 
veroorzaakt door het ontploffen van granaten.58 [Buiten onderzoeksgebied]  
 
In september en oktober 1944 werd schade aangericht aan het pand van F. van Gestel, aan de 
Julianastraat 27 (A71a) in de gemeente Diessen. De schade werd veroorzaakt door het 
ontploffen van granaten.59 [Buiten onderzoeksgebied] 
 
In september 1944 werd schade aangericht aan het pand van J. Hooyens, aan de Molenstraat 
27 (A125) in de gemeente Diessen. De oorzaak van de schade is onbekend.60 [RAP_441000C] 
 
In september 1944 werd schade aangericht aan het pand van C. van Ostade, aan de 
Molenstraat 31 (A126) in de gemeente Diessen. De oorzaak van de schade is onbekend.61 
[RAP_441000C] 
 
In september 1944 werd schade aangericht aan het pand van A. van Dijck, aan de 
Baarschotsestraat 20 (C16), in de gemeente Diessen. De oorzaak van de schade is 
onbekend.62 [RAP_441000C] 
 
In oktober 1944 werd schade aangericht aan het pand van A. van Dijck, aan de 
Baarschotsestraat 48 (C23) in de gemeente Diessen. De schade werd veroorzaakt door 
explosie.63 [Buiten onderzoeksgebied] 
 
In september 1944 werd schade aangericht aan het pand van J. Vingerhoets, aan de 
Julianastraat 36 (A47) in de gemeente Diessen. De oorzaak van de schade is onbekend.64 
[RAP_441000C] 
 
In september en oktober 1944 werd schade aangericht aan de meisjesschool, aan Molenstraat 
6-8 (A120) in de gemeente Diessen. De oorzaak van de schade was granaatbeschieting.65 
[RAP_441000B] 
 
In de periode oktober 1944 tot en met april 1945 raakte de jongensschool in Diessen, aan 
Heuvelmansstraat 6 (gesloopt), beschadigd ten gevolg van vordering en granaatvuur.66 [Buiten 
onderzoeksgebied] 
 
12 september 1944 
Britse Hawker Typhoon jachtbommenwerpers van het 438 Squadron van het 143 Wing vielen 
zes schepen aan op de lijn qE.2225-qE.2925.67 [RAP_440912A] 
 
20 september 1944 
In de loop van de dag werd op meerdere plaatsen in de gemeente Diessen, waaronder in ’t 
Hoekske en in de Molenstraat, geschut in stelling gebracht. ’s Nachts gierden de eerste 
granaten over Diessen.68 [Historische context] 
 
 
 

                                                
57 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 713. 
58 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 713. 
59 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 713. 
60 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 713. 
61 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 713. 
62 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 713. 
63 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 713. 
64 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 713. 
65 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 741. 
66 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 740. 
67 TNA UK AIR 37/715. 
68 http://www.fotostichtingdiessen.nl/05.html. Bekeken op 29/5/2018. 
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21 september 1944 
In de voormiddag verscheen een troep Fallschirmjäger in de gemeente Diessen, die zich in de 
meisjesschool vestigden, terwijl de officieren de pastorie betrokken. Bij de pastorie werd 
eveneens een seintoestel neergezet. Tegen de avond kwam er op den Heuvel in Diessen 
pantserafweergeschut. Veel inwoners brachten als gevolg daarvan de nacht in de schuilkelder 
door.69 [Historische context] 
 
21/22 september 1944 
In de nacht van 21 op 22 september arriveerden Duitse troepen met geschut in Diessen. In het 
laatste gedeelte van de nacht werd er door Duitse militairen al gebruik gemaakt van dit geschut. 
Overdag passeerden verschillende afdelingen infanterie, gewapend met onder andere 
pantservuisten, vooral in de richting van Baarschot.70 [Historische context] 
 
24 september 1944 
Omstreeks 07.00 uur sloegen op Den Heuvel in Diessen enkele granaten in. Dit was het begin 
van een beschieting die met kleine tussenpozen drie uur duurde en waarbij de gehele omgeving 
van de kerk in een straal van ongeveer 200 meter bezaaid werd met granaten. De kerktoren, 
die door de Duitse troepen gebruikt werd als uitkijkpost, was het doelwit van de beschieting.71 
Deze werd echter niet geraakt. Al tijdens het eerste salvo kreeg de boerderij van Jan 
Vingerhoets, op den Heuvel (thans Co Vugts), een voltreffer. Jan Vingerhoets met twee 
kinderen en vrouw overleefde de beschieting niet, evenals enkele anderen. Na afloop van de 
beschieting werd de materiele schade opgenomen. De kerk bleek vier voltreffers gehad te 
hebben, die onder andere een gat in de muur van het priesterkoor hadden geslagen en vele 
ramen vernield hadden. Alle wegen in de omgeving van de kerk lagen vol glas, puin, dakpannen 
en boomtakken. Geen huis was niet getroffen.72 [RAP_440924A] 
 
Op 24 september 1944 werd Diessen frontgebied, wat het zou blijven tot 27 oktober 1944, toen 
Tilburg bevrijd werd.73 Het Duitse geschut bleef het doelwit van de geallieerde beschietingen.74 
[Historische context] 
 
25 september 1944  
Op 25 en 26 september 1944 gingen de beschietingen op Diessen door. 75  [Historische 
context] 
 
2/3 oktober 1944 
De brug over de Reusel, aan de Beerseweg, werd opgeblazen door Duitse troepen. 76 
[RAP_441002A] 
 
3 oktober 1944 
Op 3 oktober werd een gedeelte van de gemeente Diessen bevrijd. Het ging om het gedeelte 
ten zuiden van het Wilhelminakanaal. Ten noorden van het Wilhelminakanaal zaten nog steeds 
Duitse troepen.77  [Historische context] 
 
Kort na de middag verschenen de eerste Britse verkenningswagens op de Beerseweg voor de 
opgeblazen brug. Ze kwamen via het bruggetje in de Reijt het dorp binnen. Ze verkenden de 
weg tot Hilvarenbeek en keerden daarna terug naar Middelbeers. Tegen het vallen van de 
avond verscheen een onafgebroken rij van tanks, jeeps, vrachtwagens en ander oorlogstuig in 
Diessen. De Duitse bezetter bleek zich uit Diessen, Hilvarenbeek en Hooge en Lage Mierde te 
hebben teruggetrokken. Ze hadden zich aan de noordoostkant van het Wilhelminakanaal 
gevestigd. Diessen bleef echter nog wel frontgebied. In Westerwijk en Baarschot stond Brits 

                                                
69 http://www.fotostichtingdiessen.nl/05.html. Bekeken op 29/5/2018. 
70 RAT, toeg. nr. 769, inv nr. 820. 
71 Beekman (1995), 108. 
72 http://www.fotostichtingdiessen.nl/05.html. Bekeken op 29/5/2018. 
73 http://www.fotostichtingdiessen.nl/05.html. Bekeken op 29/5/2018. 
74 Beekman (1995), 111. 
75 Beekman (1995), 111. 
76 http://www.fotostichtingdiessen.nl/05.html. Bekeken op 29/5/2018. 
77 NIMH, toeg. nr. 420, inv. nr. 28. 
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geschut en de Duitse troepen schoten terug. De granaten kwamen voornamelijk in de omgeving 
van de weg Middelbeers-Hilvarenbeek neer.78 [Historische context] 
 
12 oktober 1944 
Twaalf Britse Spitfire jachtbommenwerpers van 74 Squadron van 145 Wing bombardeerden 
een positie op positie qD.217181 met twaalf 500 lbs brisantbommen. Er waren vier treffers in 
het bos, met vuur en ontploffingen. 79  [RAP_441012A] 
 

20/21 oktober 1944 
In de nacht van 20 op 21 oktober 1944 kwamen veel granaten in Westerwijk en op den Heikant 
neer.80 [RAP_441020A]  
 
24 oktober 1944 
In de avond van 24 oktober 1944 arriveerde een afdeling van de Prinses Irene Brigade in 
Diessen. Op 27 oktober vertrokken deze troepen weer.81 [Historische context] 
 
26 oktober 1944 
Op 26 oktober kreeg de 4th Armoured Brigade, waarvan op dat moment ook de Prinses Irene 
Brigade onderdeel van uitmaakte, opdracht vanuit Hilvarenbeek de aanval op Tilburg te 
openen.82 [Buiten onderzoeksgebied] 
 
27 oktober 1944 
De officiële bevrijdingsdatum van de gemeente Diessen werd vastgesteld op 27 oktober 1944. 
De Duitse bezetter ontruimde dit gedeelte echter al twee dagen eerder.83 Daarnaast was het 
zuidelijke gedeelte van de gemeente (ten zuiden van het Wilhelminakanaal) al op 3 oktober 
bevrijd.84 [Historische context] 
 
2 februari 1945 
Ten zuiden van de provinciale weg in Diessen is een vliegende bom V.1 neergekomen. Eén 
persoon raakte lichtgewond en een aantal bomen raakten beschadigd. De exacte locatie is 
onbekend.85 [Buiten onderzoeksgebied] 
 
21 maart 1945 
Mededeling dat zich op drie percelen in de gemeente Diessen nog niet ontplofte mijnen en 
projectielen bevonden, met het verzoek deze te komen ruimen.86  [Locatie onbekend]  
 

3.6 Naoorlogse periode – heden  
Direct na de Tweede Wereldoorlog werd aangevangen met het opruimen van CE. Van 1971 – 
heden houdt de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) zich bezig met het ruimen van 
CE in Nederland en worden de munitievondsten systematisch (per gemeente) bijgehouden. 
Over de periode mei 1945 tot en met 1970 is informatie bekend over het aantreffen en ruimen 
van CE in de gemeente Diessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
78 http://www.fotostichtingdiessen.nl/05.html. Bekeken op 29/5/2018. 
79 TNA UK AIR 37/715. 
80 Beekman (1995), 118. 
81 http://www.fotostichtingdiessen.nl/05.html. Bekeken op 29/5/2018. 
82 Klep en Schoenmaker (1995), 216. 
83 NIMH, toeg. nr. 420, inv. nr. 28. 
84 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 816. 
85 V0611, http://www.vergeltungswaffen.nl/ . Bekeken op 29/5/2018. 
86 SSA, Geen toeg. nr., inv. nr. 44. 
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Datum onbekend  

 
Afbeelding 5: Een ’’Hermann Goering’’-bom van direduizend kilo die bij Diessen in Noord-Brabant werd gevonden werd 
op een landingsschip op een diepe plaats in zee geworpen (bron: NA, toeg. nr. 2.04.110, inv. nr. 21). 

 
Datum onbekend  
Aan elke zijde van de brug over de Achterste stroom (waarschijnlijk de Reusel) was één 
boerderij afgebrand. Ook in het dorp Diessen waren nog twee boerderijen afgebrand. De 
locaties van deze boerderijen zijn onbekend.87 [Locatie onbekend] 
 
21 augustus 1946 
Op het kampeerterrein ’’Uit en Thuis’’ van Van Flier te Diessen-Baanschot werd een granaat 
geruimd.88 [Locatie onbekend] 
 
26 juli 1955 
Mededeling dat aan de Laarstraat 12 mitrailleurkogels gevonden waren. 89  [Buiten 
onderzoeksgebied] 
 
 
 
 
 

                                                
87 BHIC, toeg. nr. 1085, inv. nr. 798. 
88 SSA, Geen toeg. nr., inv. nr. 44. 
89 RAT, toeg. nr. 769, inv. nr. 473. 
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23 september 2016  
Aan de Emmerseweg in Diessen, werd door een loonwerker die bezig was met het rooien van 
gewassen, een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De bom werd door de EODD 
onschadelijk gemaakt. De exacte locatie is onbekend.90  
 
1970-heden 

UO-nummer Locatie Plaats Datum CE 
19731507 Julianastraat 66, via R.P. Diessen 4-7-1973 1 handgranaat 

19732804 Rijtseweg 20 Diessen 23-11-1973 1 projectiel 

 
 
3.7 Luchtfoto-analyse 

De geraadpleegde luchtfoto’s zijn gegeorefereerd in GIS en geanalyseerd op sporen van 
oorlogshandelingen, zoals onder andere kraters, loopgraven, mangaten, bunkers, 
verdedigingswerken, (geschut)stellingen, tankgrachten en mijnenvelden. Per dekkingsdatum 
wordt onderstaand een korte analyse gegeven. 
 
13 februari 1944 
Op de geraadpleegde luchtfoto van 13 februari 1944 zijn geen sporen van oorlogshandelingen 
waargenomen. 
 
26 september 1944 
Op de geraadpleegde luchtfoto van 26 september 1944 zijn geen sporen van 
oorlogshandelingen waargenomen. 
 
6 oktober 1944 
Op de geraadpleegde luchtfoto van 6 oktober 1944 is één krater nabij het onderzoeksgebied 
waargenomen (zie afbeelding 6). 
 
15 oktober 1944 
Op de geraadpleegde luchtfoto van 15 oktober 1944 zijn geen sporen van oorlogshandelingen 
waargenomen. 
 
9 juli 1945 
Op de geraadpleegde luchtfoto van 9 juli 1944 zijn geen sporen van oorlogshandelingen 
waargenomen. 

 

                                                
90http://www.omroepbrabant.nl/?news/255131522/Bom+uit+Tweede+Wereldoorlog+gevonden+tijdens+rooien+gewassen+in+
Diessen.aspx Bekeken op 29/5/2018. 
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Afbeelding 6: Op de geraadpleegde luchtfoto van 6 oktober 1944 is één krater nabij het onderzoeksgebied waargenomen 
(bron: NCAP, sortieref. 4-0994, fotonr. 3043). 
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3.8 Inventarisatiekaart 
Alle relevante gegevens met een geografisch component uit de geraadpleegde bronnen zijn 
ingetekend op een inventarisatiekaart in GIS. In de onderstaande afbeelding is de 
inventarisatiekaart weergegeven. 
 

Afbeelding 7: Inventarisatiekaart. In en nabij het onderzoeksgebied zijn één krater, twee MORA’s, oorlogsschade, 
schade door een artilleriebeschieting, een bombardement, een opgeblazen brug, een vernielingslading, een 
mitrailleurstelling, artilleriebeschietingen en een mijnenveld ingetekend.  
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3.9 Leemten in kennis 
Op basis van de geraadpleegde bronnen zijn voorlopig nog enkele leemten in kennis. Deze 
leemten in kennis zijn: 

 
• Het is onbekend of er in de periode 1940-1945 CE zijn geruimd binnen de grenzen van 

het onderzoeksgebied en/of in de directe omgeving hiervan; 
• Het is onbekend of er in de periode 1945-1970 CE zijn geruimd binnen de grenzen van 

het onderzoeksgebied en/of in de directe omgeving hiervan; 
• Van niet alle gebeurtenissen kon op basis van de geraadpleegde bronnen een exacte 

locatie bepaald worden; 
• Er was geen luchtfoto van mei 1940 beschikbaar. Hierdoor kan de uitwerking van de 

beschieting op 12 mei 1940 niet worden vastgesteld. 
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4 ANALYSE GEGEVENS 

4.1 Indicaties  
In de geraadpleegde bronnen zijn indicaties gevonden die erop wijzen dat binnen het 
onderzoeksgebied in de gemeente Hilvarenbeek (Noord-Brabant) oorlogshandelingen hebben 
plaatsgevonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er zijn echter te weinig aanwijzingen om te 
kunnen vaststellen dat daarbij CE zijn achtergebleven in de (water)bodem van het 
onderzoeksgebied. Het gaat om de volgende indicaties: 
 

RAP-nummer Datum Gebeurtenis Analyse 

RAP_400512A, 
RAP_400512B, 
RAP_400512C 

12-05-1940 Omstreeks 16.00 uur vond in 
Diessen een vuurgevecht tussen 
Duitse en Franse troepen plaats. Een 
Duitse gevechtswagen probeerde het 
dorp Diessen binnen te dringen en 
werd vanuit Franse zijde beschoten 
door 25 mm kanonnen. Na de inzet 
van tanks met 77 mm kanonnen en 
mortieren trokken Duitse troepen 
uiteindelijk het dorp binnen. 

De Duitse troepen voerden een 
beschieting uit om het dorp Diessen 
binnen te dringen. Uit 
schademeldingen afkomstig uit het 
gemeentearchief blijkt dat de 
beschieting zich voornamelijk in het 
noordelijke gedeelte van Diessen 
afspeelde. Omdat er geen 
beschikbare luchtfoto van de na de 
beschietingen is kan niet worden 
vastgesteld hoe ernstig het gebied 
getroffen werd. Er is om deze reden 
geen verdacht gebied afgebakend. 

RAP_400512D 12-05-1940 De brug over de Reusel in de 
Baarschotseweg werd opgeblazen. 

Er zijn geen aanwijzingen dat bij het 
opblazen van de brug CE zijn 
achtergebleven. Om deze reden is er 
geen verdacht gebied afgebakend. 

RAP_410901A 1-09-1941 Omstreeks 12.10 uur vond een 
luchtgevecht plaats boven de 
gemeente Diessen. Even later 
werden ook bominslagen gehoord. 
Het vermoeden bestond dat deze 
bommen in het gemeentebos waren 
neergekomen. Er werd een 
onderzoek ingesteld en om 20.00 
werd de plaats van de inslagen 
gevonden. Op de desbetreffende 
plaats werden vier kraters in een 
rechte lijn, met een onderlinge 
afstand van ongeveer 50 meter, 
waargenomen. Ook waren er circa 
vijftien kleinere krater gevonden, die 
bij nader onderzoek van Britse 
brandbommen afkomstig bleken. Het 
terrein werd afgezocht naar 
mogelijke blindgangers, maar er 
werd niks gevonden. De locatie van 
het bombardement is onbekend 

De exacte locatie van het 
bombardement is onbekend. Om 
deze reden is er geen luchtfoto van 
na het bombardement besteld.  
 

RAP_440924A 24-09-1944 Omstreeks 07.00 uur sloegen op Den 
Heuvel in Diessen enkele granaten 
in. Dit was het begin van een 
beschieting die met kleine 
tussenpozen drie uur duurde en 
waarbij de gehele omgeving van de 
kerk in een straal van ongeveer 200 
meter bezaaid werd met granaten. 
De kerktoren, die door de Duitse 
troepen gebruikt werd als uitkijkpost, 
was het doelwit van de beschieting. 
Deze werd echter niet geraakt. Al 
tijdens het eerste salvo kreeg de 
boerderij van Jan Vingerhoets, op 
den Heuvel (thans Co Vugts), een 
voltreffer. Jan Vingerhoets met twee 
kinderen en vrouw overleefde de 
beschieting niet, evenals enkele 
anderen. Na afloop van de 
beschieting werd de materiele 
schade opgenomen. De kerk bleek 

De kerktoren, die door Duitse 
militairen als uitkijkpost werd 
gebruikt, was het doelwit van de 
geallieerde beschieting. De directe 
omgeving van de kerk (straal van 200 
meter rondom de kerk) werd 
getroffen door de beschieting. Omdat 
dit gebied buiten het 
onderzoeksgebied ligt is er geen 
verdacht gebied afgebakend. 
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RAP-nummer Datum Gebeurtenis Analyse 
vier voltreffers gehad te hebben, die 
onder andere een gat in de muur van 
het priesterkoor hadden geslagen en 
vele ramen vernield hadden. Alle 
wegen in de omgeving van de kerk 
lagen vol glas, puin, dakpannen en 
boomtakken. Geen huis was niet 
getroffen 

RAP_441002A  De brug over de Reusel, aan de 
Beerseweg, werd opgeblazen door 
Duitse troepen 

Er zijn geen aanwijzingen dat bij het 
opblazen van de brug CE zijn 
achtergebleven. Om deze reden is er 
geen verdacht gebied afgebakend. 

Geen (luchtfoto 
analyse) 

 Op de geraadpleegde luchtfoto van 6 
oktober 1944 (NCAP, sortieref. 4-
0994, fotonr. 3043) werd in de 
omgeving van het onderzoeksgebied 
een krater waargenomen.  

Het is onbekend van welk 
bombardement deze krater afkomstig 
is. Om deze reden is er geen 
verdacht gebied afgebakend. 

RAP_441012A  Twaalf Britse Spitfire 
jachtbommenwerpers van 74 
Squadron van 145 Wing 
bombardeerden een positie op 
positie qD.217181 met twaalf 500 lbs 
brisantbommen. Er waren vier 
treffers in het bos, met vuur en 
ontploffingen. 

Op de geraadpleegde luchtfoto van 
15 oktober 1944 zijn geen sporen van 
dit bombardement waargenomen. 
Om deze reden is er geen verdacht 
gebied afgebakend. 

 
Het gebied is onverdacht verklaard op het aantreffen van CE. In afbeelding 8 is de CE-
bodembelastingkaart weergegeven. Er zijn geen verdachte gebieden. 
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Afbeelding 8: CE-Bodembelastingkaart. Er zijn geen verdachte gebieden. 
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4.2 Leemten in kennis 
Op basis van de geraadpleegde bronnen zijn voorlopig nog enkele leemten in kennis. Deze 
leemten in kennis zijn: 

 
• Het is onbekend of er in de periode 1940-1945 CE zijn geruimd binnen de grenzen van 

het onderzoeksgebied en/of in de directe omgeving hiervan; 
• Het is onbekend of er in de periode 1945-1970 CE zijn geruimd binnen de grenzen van 

het onderzoeksgebied en/of in de directe omgeving hiervan; 
• Van niet alle gebeurtenissen kon op basis van de geraadpleegde bronnen een exacte 

locatie bepaald worden; 
• Er was geen luchtfoto van mei 1940 beschikbaar. Hierdoor kan de uitwerking van de 

beschieting op 12 mei 1940 niet worden vastgesteld. 
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5 CONCLUSIE EN ADVIES 

5.1 Conclusie 
Op basis van de geraadpleegde bronnen, de beoordeling en evaluatie van de indicaties is 
vastgesteld dat het onderzoeksgebied in de gemeente Hilvarenbeek (Noord-Brabant) niet 
aantoonbaar getroffen is door oorlogshandelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, waardoor 
CE in de bodem kunnen zijn achtergebleven.  
 

5.2 Advies 
Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek en de conclusies is het onderzoeksgebied 
onverdacht verklaard op het aantreffen van CE of restanten van CE in de bodem. Het is niet 
noodzakelijk om vervolgstappen te ondernemen in de explosievenopsporing voorafgaand aan 
de voorgenomen grondwerkzaamheden in het onderzoeksgebied.  
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6 BIJLAGEN 
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Bijlage 1 Overzicht beoordelen/evalueren inventarisatie (WSCS-OCE) 
 
In het WSCS-OCE staat vermeld dat de indicaties en contra-indicaties uit de inventarisatie-resultaten 
dienen te worden beoordeeld en dat op basis hiervan de volgende punten gemotiveerd vastgesteld 
moeten worden: 

• Of er sprake is van een CE verdacht gebied, en zo ja: 
• De (sub)soort, hoeveelheid en verschijningsvorm van de vermoedelijke CE; 
• De horizontale en verticale afbakening van het verdachte gebied. 

 
Bij de beoordeling en evaluatie van de resultaten van de inventarisatie worden de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 

1. Indien sprake is van de vermoedelijke aanwezigheid van CE, wordt de conclusie VERDACHT 
gerapporteerd. Indien er geen sprake is van de vermoedelijke aanwezigheid van CE, wordt 
de conclusie ONVERDACHT gerapporteerd; 

2. De conclusie wordt vastgesteld op basis van twee of meer onafhankelijke verifieerbare 
bronnen. Indien een indicatie in slechts één bron is aangetroffen, wordt dit duidelijk 
aangegeven in de rapportage. Hierin wordt gerapporteerd hoe de betrouwbaarheid van de 
bronnen is ingeschat; 

3. Indicaties en/of contra-indicaties dienen een locatieverwijzing te hebben, aangezien deze 
essentieel is om te bepalen of de informatie relevant is voor de aanwezigheid van CE op de 
projectlocatie en/of in het onderzoeksgebied. Voor de locatieverwijzing gelden de volgende 
uitgangspunten: 

a. Indicaties en/of contra-indicaties moeten worden vertaald naar een locatie in de 
huidige topografie; 

b. Waar sprake is van onduidelijkheid/onbetrouwbaarheid in de locatieverwijzing, wordt 
dit gedocumenteerd; 

c. Bij gebruikmaking van indicaties en/of contra-indicaties uit geschreven bronnen, dient 
de locatieverwijzing uit het bronbestand in de rapportage ongewijzigd te worden 
overgenomen. 

4. Bij het vaststellen van de conclusie worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
a. Bij de beoordeling of bepaalde oorlogshandelingen een indicatie vormen voor de 

aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied, wordt bijlage 3 van het WSCS-OCE 
als leidraad gehanteerd. Hiervan mag alleen gemotiveerd worden afgeweken; 

b. Als er geen indicaties zijn die wijzen op de aanwezigheid van CE in het 
onderzoeksgebied, is de conclusie ONVERDACHT; 

c. Als er indicaties zijn dat bij oorlogshandelingen binnen de grenzen van de 
projectlocatie en/of onderzoeksgebied bepaalde hoofdsoorten CE zijn 
gebruikt/betrokken geweest, dan is (een deel van) de projectlocatie en/of 
onderzoeksgebied VERDACHT op de aanwezigheid van deze hoofdsoorten CE, 
tenzij op basis van contra-indicaties het tegendeel kan worden bewezen. 

5. Het verdachte gebied wordt horizontaal en verticaal afgebakend, gespecificeerd per 
(sub)soort CE, hoeveelheid en verschijningsvorm van vermoedelijke CE. Daarbij worden de 
volgende uitgangspunten gehanteerd: 

a. Bij de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt bijlage 3 van het WSCS-
OCE gehanteerd; 

b. Uitgangspunten voor de verticale afbakening: 
i. Bij het bepalen van de verticale afbakening dient specifiek rekening te worden 

gehouden met: bodemweerstand, verwachte indringingsnelheid en –hoek, 
gewicht, vorm en diameter CE; 

ii. Voor het berekenen van de penetratiediepte wordt gebruik gemaakt van een 
rekenmethode waarin ten minste rekening gehouden wordt met de volgende 
parameters: de afwerphoogte, de afwerpsnelheid, het gewicht van de bom, 
de diameter van de bom en de weerstand van de bodem; 

iii. Indien sprake is van grondverzet/grondroering in de periode 1945 tot heden, 
wordt op basis daarvan bepaald of, en zo ja, tot welke diepte minus maaiveld 
(gerelateerd aan NAP), de aanwezigheid van CE kan worden uitgesloten; 

iv. De verticale afbakening wordt zodanig uitgedrukt dat deze is te herleiden tot 
de diepte ten opzichte van NAP; 

c. Uitgangspunten horizontale afbakening: 
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i. Bij de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt de tolerantie 
gemotiveerd, gebaseerd op het beschikbare bronnenmateriaal; 

ii. Het verdachte gebied wordt weergegeven in RD-coördinaten; 
d. Onder de verschijningsvorm wordt verstaan de wijze waarop CE in het verleden in de 

(water)bodem zijn terechtgekomen, waarbij onderscheid kan worden gemaakt in: 
afgeworpen, verschoten, gegooid, gelegd, weggeslingerd, opgeslagen, gedumpt, 
begraven (inclusief redepositie), als restant uit springputten of explosie en als 
onderdeel van (vliegtuig)wrakken en/of gezonken vaartuigen.  
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Bijlage 2 Vaststellen verdacht gebied en afbakening in vooronderzoek 
 
In onderstaand overzicht is de horizontale afbakening van het verdachte gebied weergegeven zoals 
deze is opgenomen in het WSCS-OCE. 
 

Indicatie Algemene omschrijving Uitgangspunt conclusie Uitgangspunten voor afbakening 
verdacht gebied Verdacht Onverdacht 

Verdedigingswerk Groepering van wapenopstellingen en/of 
geschutsopstellingen, rondom afgezet met een 
versperring (bijvoorbeeld weerstandskern of 
steunpunt) 

✗ 
 Het grondgebied binnen de grenzen van het 

verdedigingswerk is verdacht. De grenzen 
worden bij voorkeur bepaald aan de hand 
van gegeorefereerde luchtfoto’s. 

Wapenopstelling Opstelling van handvuurwapen, machinegeweer 
of andere (semi)automatisch wapen, niet zijnde 
onderdeel van een verdedigingswerk 

✗ 
 Locatie van de wapenopstelling 

Geschutopstelling 
(statisch en mobiel) 

Locatie van geschut, niet zijnde onderdeel van 
een verdedigingswerk. ✗ 

 25 meter rondom het hart van de 
geschutopstelling, maar niet verder dan een 
eventuele aangrenzende watergang. 

Munitieopslag in 
open veld 

Locatie van munitievoorraad in het open veld, 
niet zijnde binnen een verdedigingswerk ✗ 

 Locatie van de veldopslaglocatie 

Loopgraaf Militaire loopgraaf ✗ 
 Het gebied binnen de contouren van de 

loopgraaf is verdacht, bij voorkeur bepaald 
aan de hand van gegeorefereerde 
luchtfoto’s. 

Tankgracht of –geul Een diepe (al dan niet droge) gracht of geul met 
steile wanden, aangebracht om 
pantservoertuigen tegen te houden 

 ✗ 
Niet verdacht, tenzij er aanwijzingen zijn dat 
er mogelijk munitie in gedumpt is. 

Landmijnen 
verdacht gebied 

Middels een aanwijzing, niet zijnde een 
mijnenlegrapport, op landmijnen verdacht 
verklaard gebied. In het verdachte gebied zijn bij 
de controle door de MMOD géén landmijnen 
aangetroffen 

 ✗ 
n.v.t. 

Landmijnen 
verdacht gebied 

Middels een aanwijzing, niet zijnde een 
mijnenlegrapport, op landmijnen verdacht 
verklaard gebied. In het verdachte gebied zijn bij 
de controle door de MMOD, of bij naoorlogse 
activiteiten landmijnen aangetroffen. 

✗ 
 De grenzen zoals aangegeven in het 

ruimrapport 

Mijnenveld Geregistreerd mijnenveld, waarvan 
mijnenlegrapport aanwezig is. Alle volgens het 
legrapport gelegde landmijnen zijn geruimd. 

 ✗ 
n.v.t. 

Mijnenveld Geregistreerd mijnenveld waarvan 
mijnenlegrapport aanwezig is. Niet alle volgens 
het mijnenlegrapport gelegde landmijnen zijn 
geruimd. Geen feitelijke onderbouwing bekend 
waarom er landmijnen worden vermist. 

✗ 
 De grenzen zoals aangegeven in het 

mijnenlegrapport en/of ruimrapport. 

Mijnenveld Mijnenlegrapport aanwezig. Niet alle volgens het 
legrapport gelegde landmijnen zijn geruimd. 
Feitelijke onderbouwing bekend waarom er 
landmijnen worden vermist. 

 ✗ 
n.v.t. 

Versperringen Versperringen, zoals strandversperringen en 
drakentanden 

 ✗ 
Tenzij er indicaties zijn dat CE onderdeel 
uitmaken van de versperring. 

Infrastructuur 
zonder 
geschutsopstelling 
of munitievoorraad 

Militaire werken zoals woononderkomen of 
werken met een burgerdoel zoals schuilbunker 

 ✗ 
Tenzij er indicaties zijn op CE vanwege de 
aanwezigheid van nabij verdediging in de 
vorm van bijvoorbeeld wapenopstellingen 

Schuilloopgraaf Loopgraaf voor burgerbevolking om in te 
schuilen 

 ✗ 
n.v.t. 

Kampementen Grondgebied met onderkomens zoals tenten  ✗ 
Tenzij er indicaties zijn op CE vanwege de 
aanwezigheid van munitieopslag of nabij 
verdediging in de vorm van bijvoorbeeld 
wapenopstellingen. 

Mangat Gat in grond met schuilfunctie, niet in gebruik 
genomen als schuttersput 

 ✗ 
n.v.t. 

Vernielingslading Locatie van aangebrachte vernielingslading ✗ 
 Locatie van vernielingslading 

Artillerie-, mortier- 
of raketbeschieting 

Gebied dat is beschoten door mobiel of vast 
geschut, mortieren of grondgebonden 
(meervoudige) raketwerpersysteem 

✗ 
 Situationeel te bepalen 

Raketbeschieting 
inslagenpatroon 
bekend 

Gebied dat is getroffen door een 
raketbeschieting met jachtbommenwerpers ✗ 

 Op basis van een analyse van het 
inslagenpatroon wordt de maximale afstand 
tussen twee opeenvolgende inslagen binnen 
een inslagpatroon bepaald. Het verdachte 
gebied wordt afgebakend door deze afstand 
te projecteren op de buitenste inslagen van 
het inslagenpatroon. Dat is exclusief de 
eventuele horizontale verplaatsing van de 
buitenste blindganger binnen het 
inslagenpatroon 

Inslagpunt 
blindganger, zijnde 
een vliegtuigbom 

Vliegtuig die niet in werking is getreden ✗ 
 Te bepalen volgens rekenmethode waarin 

ten minste rekening wordt gehouden met de 
volgende parameters: de afwerphoogte, de 
afwerpsnelheid, het gewicht van de bom, de 
diameter van de bom en de weerstand van 
de bodem. Op basis van in ieder geval deze 
vijf parameters wordt berekend tot welke 
diepte CE theoretisch kunnen indringen en 
hoever de maximale horizontale verplaatsing 
is. 

Crashlocatie 
vliegtuig 

Aanwezigheid van CE vanwege de crash ✗ 
 Situationeel te bepalen 

Krater van 
gedetoneerde 
incidentele 
luchtafweergranaat 

Gebied waarin zich de krater van de detonatie 
van een incidentele luchtafweergranaat bevindt. 

 ✗ 
Tenzij er indicaties zijn dat het geen 
incidentele luchtafweergranaat betreft. 
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Inslagpunt van een 
V.1 wapen 

Gebied dat is getroffen door de inslag van een 
V.1 wapen ✗ 

 15 meter rondom een inslagpunt vanwege 
de mogelijke horizontale verplaatsing onder 
de grond. 

Krater van een 
(gedeeltelijk) 
gedetoneerde V.1 
wapen 

Gebied waarin zich de krater van de detonatie 
van een V.1 wapen bevindt. ✗ 

 Situationeel te bepalen 

Krater van een 
(gedeeltelijk) 
gedetoneerde V.2 
wapen 

Gebied waarin zich de krater van de detonatie 
van een V.2 wapen bevindt. ✗ 

 Situationeel te bepalen 

Dumplocatie van 
munitie en/of 
toebehoren 

Dumplocatie van CE en/of toebehoren in 
landbodem of op waterbodem ✗ 

 Locatie van de dump en afbakening verder 
situationeel te bepalen, bijvoorbeeld 
dumping in stilstaand of stromend water 

Ongecontroleerde 
(massa)explosie 

(Sympathische) detonatie van explosieven 
voorraad zoals ontploffing munitieopslag of 
munitietrein 

✗ 
 Situationeel te bepalen 

Vernietigingslocatie 
voor CE 

Eén of meerdere springputten ✗ 
 De contour(en) van de springput(ten) en 

afbakening verder situationeel te bepalen, 
bijvoorbeeld gelet op de afstand van 
eventuele uitgeworpen CE buiten deze 
contour(en). 

Vernielingslading (in 
werking gesteld) 

Locatie van in werking gestelde 
vernielingslading, waarbij de mogelijkheid 
bestaat op het aantreffen van niet (geheel) 
gedetoneerde springlading(en) 

✗ 
 Locatie waar de vernielingslading in werking 

is gesteld en afbakening verder situationeel 
te bepalen. 

Tapijtbombardement Gebied dat is getroffen door een bombardement 
met middelzware en/of zware bommenwerpers, 
met als doel om schade aan te richten over een 
groot gebied. 

✗ 
 Op basis van een analyse van het 

inslagenpatroon91 wordt de maximale 
afstand tussen twee opeenvolgende 
inslagen binnen een inslagpatroon bepaald. 
Het verdachte gebied wordt afgebakend 
door deze afstand te projecteren op de 
buitenste inslagen van het inslagenpatroon. 
Dat is exclusief de eventuele horizontale 
verplaatsing van de buitenste blindganger 
binnen het inslagenpatroon. 

Duikbombardement 
op zgn. ‘Pin Point 
Target’, 
inslagenpatroon 
onbekend 

Gebied dat is getroffen door een bombardement 
met jachtbommenwerpers, met als doel om een 
vooraf bepaald specifiek object te treffen 

✗ 
 Het verdachte gebied wordt bepaald door 

een afstand van 181 meter gemeten vanuit 
het hart van het doel92. 

Duikbombardement 
op zgn. ‘Line 
Target’, 
inslagenpatroon 
onbekend  

Lineair gebied, nabij een spoorlijn, dat is 
getroffen door bombardement met 
jachtbommenwerpers, met als doel om de 
spoorlijn te treffen 

✗ 
 Het verdachte gebied wordt bepaald door 

een afstand van 91 meter gemeten vanuit 
het hart van de spoorlijn93. 

Raketbeschieting op 
zgn. ‘Pin Point 
Target’, 
inslagenpatroon 
onbekend 

Gebied dat is getroffen door een 
raketbeschieting met jachtbommenwerpers, met 
als doel om een vooraf bepaald specifiek object 
te treffen. 

✗ 
 Het verdachte gebied wordt bepaald door 

een afstand van 108 meter gemeten vanuit 
het hart van het doel94 

Raketbeschieting op 
zgn. ‘Line Target’, 
inslagenpatroon 
onbekend 

Lineair gebied, nabij een spoorlijn, dat is 
getroffen door een raketbeschieting met 
jachtbommenwerpers, met als doel om de 
spoorlijn of treinstel op deze spoorlijn te treffen 

✗ 
 Het verdachte gebied wordt bepaald door 

een afstand van 80 meter gemeten vanuit 
het hart van de spoorlijn95 

  

                                                
91 Verzameling van de locaties van inslagen van één bepaald toestel of één bepaald bombardement.  

92 Afstanden zijn afkomstig van een Britse studie (empirisch onderzoek) naar de accuratesse bij aanvallen door 
eenmotorige duikbommenwerpers gedurende de periode oktober 1944 – april 1945 (AIR 55/322). Eventueel effect 
van vijandelijk luchtafweer tijdens deze duikbombardementen is niet in de studie meegenomen. De genoemde afstand 
is de gemiddelde afstand t.o.v. het doel waarbij opgemerkt moet worden dat 50% van de vliegtuigbommen binnen 119 
meter neer is gekomen en de maximaal gemeten afstand t.o.v. het doel 181 meter was.  

93 Afstanden zijn afkomstig van een Britse studie (empirisch onderzoek) naar de accuratesse bij aanvallen door 
eenmotorige duikbommenwerpers gedurende de periode oktober 1944 – april 1945 (AIR 55/322). Eventueel effect 
van vijandelijk luchtafweer tijdens deze duikbombardementen is niet in de studie meegenomen. De genoemde afstand 
is de gemiddelde afstand t.o.v. het doel waarbij opgemerkt moet worden dat 50 % van de vliegtuigbommen binnen 46 
meter neer is gekomen en de maximaal afstand t.o.v. het doel 91 meter was.  

94 Afstanden zijn afkomstig van een Britse studie (empirisch onderzoek) naar de accuratesse bij aanvallen door 
eenmotorige duikbommenwerpers gedurende de periode oktober 1944 – april 1945 (AIR 55/322). Eventueel effect 
van vijandelijk luchtafweer tijdens deze duikbombardementen is niet in de studie meegenomen. De genoemde afstand 
is de gemiddelde afstand t.o.v. het doel (gebouwen) waarbij opgemerkt moet worden dat de gemiddelde spreiding van 
de raketten t.o.v. het middelpunt van een salvo 69 meter was, en dat de gemiddelde afstand van het middelpunt van 
een salvo t.o.v. het doel 39 meter was.  

95 Afstanden zijn afkomstig van een Britse studie (empirisch onderzoek) naar de accuratesse bij aanvallen door 
eenmotorige duikbommenwerpers gedurende de periode oktober 1944 – april 1945 (AIR 55/322). Eventueel effect 
van vijandelijk luchtafweer tijdens deze duikbombardementen is niet in de studie meegenomen. De genoemde afstand 
is de maximale afstand gemeten n.a.v. luchtfoto-interpretatie.  
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Bijlage 3 Luchtfotodekking 
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Aangepast nav PHO d.d. 30-7-2019 
 
Aan het dagelijks bestuur 
 

Datum: 20 augustus 2019 
 
Scenario’s Beekherstelproject Reusel Baarschot – Diessen  
___________________________________________________________________ 
Voorstel 
1. Een keuze te maken uit de 5 scenario’s die zijn uitgewerkt voor de opgaven van 
het  beekherstelproject Reusel Baarschot-Diessen.   
 
___________________________________________________________________ 
 
0. Korte samenvatting 
Dit voorstel beschrijft de opgaven en mogelijke scenario’s voor de inrichting van het 
Beekherstelproject Reusel Baarschot-Diessen. Deze worden voorgelegd aan het bestuur 
met het verzoek om een keuze te maken voor het vervolg van het project.     
 
1. Inleiding 
1.1. Aanleiding 
Het project Beekherstel Reusel Baarschot-Diessen is gelegen in het N2000 gebied 
Kempenland West. Beekherstel van de Reusel is opgenomen als maatregel in het N2000 
beheerplan en als zodanig ook opgenomen in de bestuursovereenkomst tussen het 
waterschap en de provincie Noord-Brabant. Het betreft hier het traject van de Reusel tussen 
het Landgoed De Utrecht en het gebied van de Ruilverkaveling De Hilver ten noorden van 
Diessen. (zie figuur 1)  
  

  
  
Figuur 1 Projectgebied Beekherstelproject Reusel Baarschot-Diessen 
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In het kader van de voorbereiding van het project zijn er diverse (inzicht-) scenario’s 
onderzocht voor de opgaven in het gebied. Gebleken is dat niet alle opgaven met elkaar 
verenigbaar zijn en dat er hierin keuzes gemaakt dienen te worden. Deze keuzes worden 
met dit voorstel voorgelegd aan het bestuur. 
 
1.2. Beleidscontext/Historie 
In het N2000 beheerplan is de Reusel bij Baarschot en Diessen aangewezen voor het 
habitattype beek met waterplanten (Waterranonkels) en tevens voor de soorten Drijvende 
Waterweegbree en Kleine Modderkruiper. Het beekherstel is geen PAS-maatregel omdat er 
geen invloed is vanuit dit gebied op de stikstofgevoelige habitats op landgoed De Utrecht. 
Daarnaast voldoet de Reusel op dit traject niet aan de normen die vanuit de Kader Richtlijn 
Water (KRW) en functie waternatuur worden gesteld.  
 
2. Doel/meetbaar effect 
Het project draagt bij aan de doelen uit het WBP (KRW-doel beekherstel).   
Als alle projectfasen doorlopen zijn, zijn de beoogde resultaten van het hele project in cijfers 
uitgedrukt als volgt: 
  
-           4,3 km beekherstel binnen N2000 (meandering);                                                    
-           Opheffen van 4 knelpunten vismigratie ; 
-           De verwerving van 7 ha NNB langs de Reusel en inrichting van 13 ha NNB; 
  
Planning :  
Op dit moment  worden de scenario’s opgesteld. Hierna zal het voorkeurscenario worden 
uitgewerkt in een projectplan waterwet. Na het doorlopen van de benodigde procedures zal 
het project in 2022 worden uitgevoerd.  
 
3. Uitwerking van het voorstel 
3.1. Inhoud en argumenten 
Grondverwerving:  
Het projectgebied maakte oorspronkelijk onderdeel uit van de Ruilverkaveling De Hilver 
(2011). Destijds zijn er een beperkt aantal stroken grond verworven. Complicerende factor 
hierbij is dat de NNB hier smal begrensd is (ca 15 m. aan weerszijden van de beek )  en het 
veelal huiskavels betreft. Eigenaren blijken niet of nauwelijks bereid om hier iets van af te 
staan. Uiteindelijk is besloten om dit traject niet op te nemen in de ruilverkaveling. 
Met de start van het beekherstelproject is een nieuwe ronde gemaakt langs de ontbrekende 
eigenaren (2018). Bij de grondverwerving  zijn er ten behoeve van de scenariostudie twee 
ijkmomenten bepaald. Op 1-9-2018 is een voorlopige grondpositie vastgesteld en op 1-3-
2019 een definitieve grondpositie. Hiermee wordt voorkomen dat eindeloos wordt getracht 
nog een strook te verwerven en daarmee het ontwerp telkens aangepast en het project 
vertraagd wordt. Het geeft ook richting aan het tijdspad voor de eigenaren om een knoop 
door te hakken. Uiteindelijk is het slechts mondjesmaat gelukt om extra stroken aan te 
kopen of uit te ruilen ( 1,8 ha van de ontbrekende 8,7 ha). De knelpunten (huiskavels, smalle 
stroken) die er eerder lagen blijken nog steeds aanwezig.   
  
Scenario’s   
Na de start van het project is begonnen met het opstellen van een hydrologisch 
oppervlaktewatermodel. Na vastlegging van de huidige situatie in dit model zijn hiermee 
berekeningen gemaakt voor de verschillende inzichtscenario’s. De uitkomsten van deze 
berekeningen geven onder meer inzicht in het behalen van de doelen ( b.v stroomsnelheid 
voor de KRW ) maar ook in de effecten van de maatregelen op o.a. de peilen en inundaties. 
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In totaal zijn er vijf scenario’s met het model doorgerekend en geanalyseerd in het 
projectteam. Inzichten hieruit hebben geleid tot keuzes voor verdere uitwerking in een 
volgend scenario. Ook de resultaten en verwachtingen uit de grondverwerving zijn verwerkt 
in de scenario’s. De resultaten van de uitwerking zijn getoetst op een aantal criteria en 
doelen ten opzichte van de referentiesituatie. Dat zijn onder meer de doelstellingen vanuit 
N2000 en KRW, maar ook de sporen uit Leven De Dommel. Daarnaast is er getoetst op 
criteria als uitstralingseffecten, beheer en onderhoud, kosten etc. Het geheel is 
weergegeven in een beoordelingsmatrix welke aan dit voorstel is toegevoegd. (Bijlage 1) 
De scenario’s en hun score zijn hieronder samengevat.  
  
Scenario 1  
Dit scenario gaat uit van het formaliseren van de huidige situatie. Op dit moment wordt de 
beek onderhouden volgens het z.g. stroombaanbeheer waarbij alleen een smalle afvoergeul 
wordt gemaaid. Hiermee wordt ten behoeve van de ecologie bij zomerafvoeren de 
stroomsnelheid zoveel mogelijk behouden. Bij hogere afvoeren gaat het begroeide deel van 
de bedding mee stromen. Dit zorgt voor wat meer opstuwing. Om dit effect te compenseren 
worden de stuwen jaarrond in een lagere stand gezet. Uit de doorrekening van dit scenario 
blijkt dat er onvoldoende wordt gescoord op de N2000- en KRW-doelen. Daarnaast is er 
sprake van uitstralingseffecten, zowel verdrogende effecten als een toename van de 
inundaties. Wanneer er gekozen wordt voor dit scenario dan worden er geen doelen bereikt 
en ook geen forse kosten gemaakt. Omdat het stroombaanbeheer afwijkt van de legger zal 
het wel geformaliseerd dienen te worden middels een projectplanprocedure. Naar 
verwachting zal dit de nodige argwaan opwekken in de omgeving omdat deze situatie 
jarenlang gedoogd is. Tevens is er sprake van negatieve uitstralingseffecten. 
  
Scenario 2 
Dit scenario gaat uit van herinrichting van de Reusel op basis van de te verwachten 
beschikbare grondposities van 1 september 2018 en het reduceren van verdroging 
door een significante bodemverhoging van de Reusel. Op het gebied van de N2000 en KRW 
is er sprake van een beperkte verbetering. De stroomsnelheid neemt weliswaar toe op het 
gehele traject. Echter door de versnipperde inrichting (niet alle gronden zijn beschikbaar) is 
de verbetering voor bijvoorbeeld de morfologie niet optimaal. Ook zal de kwel niet 
verbeteren door de hogere beekbodem. Ten aanzien van de effecten is er sprake van een 
forse verslechtering. De inundatie t.o.v. referentiesituatie neemt toe . In totaal zal er op zo’n 
12 ha natschade ontstaan voor landbouw en bebouwing. Dit komt door het ophogen van de 
beekbodem en het verkleinen van het profiel ten behoeve van de KRW. Daarbij is er ook op 
enkele locaties sprake van verdroging door het verwijderen van de stuwen. Dit scenario 
voldoet daarmee niet (rood) voor de doelstelling klimaatadaptatie.  
  
Scenario 3 
Dit scenario gaat uit van herinrichting van de Reusel op de zeker beschikbare grondposities 
van 1 maart 2019. Tevens worden er maatregelen opgenomen om de optredende inundaties 
en verdroging uit scenario 2 te reduceren. Dit heeft een aantal effecten op de doelstellingen 
en de scores. Doordat de bodem minder hoog komt te liggen verbetert de situatie voor de 
kwel (N2000). Omdat de zekere grondpositie lager uitpakt dan in september 2018 was 
verwacht worden grote delen van het traject niet ingericht (slechte score N2000 , NNB etc.). 
Hiermee ontstaat er in dit scenario een versnipperd geheel met negatieve gevolgen voor 
morfologie, beheer en onderhoud. Ten aanzien van de effecten is er nog steeds sprake van 
toegenomen inundatie (16 ha) en vernatting tot ver buiten het projectgebied en daarnaast 
ook droogteschade (9,5 ha). Om de inundatie te beperken zijn aanvullende maatregelen 
nodig. Ook hier scoort dit scenario dus negatief op klimaatadaptatie (rood).  
  
Op basis van deze scenario’s is geconcludeerd dat de gewenste aanpassingen aan het 
beekprofiel, nodig voor het bereiken van de ecologische doelstellingen (KRW/N2000) op 



Kenmerk: Z58712 / B1087  
 
   

4 

gespannen voet staan met een systeem dat de huidige en toekomstige klimaateffecten kan 
opvangen zoals beoogd met een "robuust watersysteem" uit Aktieplan Leven De 
Dommel. Het systeem wordt daardoor of kwetsbaarder voor drogere of voor nattere situaties 
en lokaal voor beiden. Om naast de natuurdoelen de beide klimaatextremen het hoofd te 
kunnen bieden is meer ruimte nodig.  
  
Deze inzichten roepen de vraag op wat er mogelijk is qua doelrealisatie is binnen de 
beschikbare grondpositie en wat er minimaal benodigd is aan gronden om beekherstel in de 
toekomst  te kunnen realiseren. Dit is uitgewerkt in respectievelijk scenario 4 en 5.  
   
Scenario 4 
Dit scenario gaat uit van de beschikbare gronden en het formaliseren én optimaliseren van 
de huidige situatie. De stuwen blijven staan om te zorgen dat in het voorjaar en zomer water 
wordt vastgehouden. Wel worden de stuwen vispasseerbaar gemaakt en de beschikbare 
gronden worden zo optimaal mogelijk ingericht. Lokaal kunnen maatregelen worden 
uitgevoerd zoals bijvoorbeeld inrichting ten behoeve van de NNB en ecologie zoals 
beschaduwing en het aanbrengen van dood hout in de beek. De vispasseerbaarheid levert 
in dit scenario logischerwijs een positieve score op voor dit onderdeel van de KRW, maar 
ook voor de N2000 door het vergroten van het leefgebied van de kleine modderkruiper. De 
andere toets criteria van de KRW (stroomsnelheid, profiel, debietfluctuatie ) scoren slecht. Er 
is geen sprake van algeheel beekherstel en daarmee wordt er geen invulling gegeven aan 
de hermeanderingsopgave voor de KRW voor 2027. Op het gebied van klimaatadaptatie 
scoort dit scenario neutraal ten opzichte van de referentiesituatie. Door de inrichting 
(afgraving) van de NNB-stroken kan er meestromende berging worden gecreëerd en is er 
een positief effect ten aanzien van de inundaties. De verdrogende effecten zullen niet 
verbeteren.  
Evenals bij scenario 1 kunnen er door het formaliseren van een gedoogde situatie negatieve 
reacties komen vanuit de omgeving. Daarentegen heeft de streek op de informatieavond 
positief gereageerd op de beekherstelplannen en met name op het gebied van ruimtelijke 
inrichting (beleving, landschap, recreatie ) veel ideeën ingebracht. Hier kan in dit scenario 
gehoor aan gegeven worden.  De kosten voor dit scenario zijn substantieel lager dan de 
andere scenario’s. ( m.u.v. scenario 1: handhaven huidige situatie )  
  
Scenario 5 
Dit scenario brengt in beeld welke maatregelen en gronden er minimaal benodigd zijn om in 
de toekomst de ecologische doelen wel te bereiken en welke instrumenten voor de 
grondverwerving  nodig zijn. Onder minimaal benodigde gronden wordt verstaan de ruimte 
voor een doorgaande inrichting inclusief onderhoudsstrook en ruimte voor het opvangen van 
de grootse effecten bij T = 100 . Minimaal wil ook zeggen dat alle gronden nodig zijn. 
Wanneer er één perceel of strook van dit minimum niet wordt verkregen dan leidt dit tot 
compromissen. Hetzij in het niet bereiken van (KRW) doelen, hetzij in uitstraling (schade). 
Dit resulteert in een 2-fasen profiel van 50/60 meter breed. Ook zijn er oude meanders bij 
Moleneind en bij de Turkaa opgenomen om extra afvoercapaciteit te creëren. Met deze 
maatregelen kunnen de doelstellingen voor de KRW , N2000 en NNB worden behaald. Voor 
de natte omstandigheden wordt een duidelijke verbetering gerealiseerd. Wel blijft het 
systeem gevoelig voor droogteschade. Derhalve scoort het voor klimaatadaptatie neutraal.  
Om dit scenario te kunnen realiseren moet er ca 6,5 ha verworven worden van ca 10 
verschillende eigenaren. Gezien de knelpunten en de resultaten van de eerdere 
grondverwervingsrondes valt niet te verwachten dat deze binnen afzienbare termijn op 
vrijwillige basis verkregen zullen worden. Hiervoor is de inzet benodigd van andere 
instrumenten zoals onteigening. Tevens zal het noodzakelijk zijn om de ruimtelijke partners 
(gemeente en provincie) aan te zetten tot het creëren van planologische ruimte voor het  
klimaatrobuust maken en invulling te geven aan de KRW-ambitie. Voor wat betreft de NNB  
zal er ca 4,5 ha NNB moeten worden herbegrensd omdat deze in dit toekomstscenario niet 
op de juiste plek ligt.  
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Bij inzet van onteigening op een grote schaal wordt verwacht dat het draagvlak en 
acceptatie bij de gemeente (bestuurlijk) en onder grondeigenaren zeer laag is. Tevens loopt 
de nieuwe meander bij Moleneind vlak langs bebouwing en tuinen van particulieren. De 
kosten voor dit scenario zijn substantieel hoger dan de andere scenario’s.  
  
Leven de Dommel 
Door de geringe beschikbare ruimte in het project kan geen invulling worden gegeven aan 
de thema’s vanuit Leven de Dommel (LDD).  Zo is in de uitwerking van de scenario’s 
gebleken dat de ecologische doelstellingen (KRW/N2000) in dit projectgebied niet 
verenigbaar zijn met de ontwikkeling van een robuust watersysteem. Verder is een deel van 
de droogte- en natschadeproblematiek gelegen buiten het invloedgebied van de Reusel.  De 
maatregelen in de Reusel hebben hier geen of beperkt invloed op.  
Ten behoeve van de opgaven vanuit LDD is er door het projectteam aanvullend op de 
scenario’s onderzocht waar er rondom het projectgebied mogelijk maatregelen kunnen 
worden uitgevoerd. Dit is beschreven in de notitie “Actieplan Leven de Dommel Reusel 
Baarschot-Diessen" (Bijlage 2 ). In het onderzoek worden de volgende maatregelen als 
meest effectieve maatregelen aangewezen: 
  
•           Het plaatsen van LOP-stuwen in B/C watergangen,  
•           Het verondiepen van watergangen en greppels,  
•           Het omzetten van drainage naar peilgestuurde drainage en  
•           Het afkoppelen van verharding.   
  
Deze maatregelen zijn pas effectief als deze over een groter gebied worden uitgevoerd.  
Dit geldt ook voor de waterkwaliteitsmaatregelen *. Gezien de scope van het 
beekherstelproject en de aard en spreiding van de maatregelen is de uitvoering hiervan 
binnen dit beekherstelproject niet haalbaar.  
* n.b. als gevolg van autonome ontwikkelingen ten gevolge van de Meststoffenwet is de 
situatie inmiddels enigszins verbeterd. 
  
Ambitieverlaging KRW  
Bij het vaststellen van de effecten van de scenario’s is in het projectteam besproken of de 
doelstelling voor dit gebied (R5 natuur) wel realistisch is en een lager ambitieniveau wellicht 
wel positief scoort ten aanzien van de doelstellingen. Op projectschaal kan er namelijk 
gekozen worden voor een lagere ambitie binnen een KRW waterlichaam. Door het technisch 
team is dit onderzocht en is gebleken dat een lagere ambitie (KRW Landbouw ) geen 
oplossing biedt. De eis voor de stroomsnelheid wordt in dit geval lager en leidt tot een groter 
zomerprofiel. Dit betekent echter niet dat de effecten met betrekking tot de inundaties 
substantieel minder worden. Dit wordt met name bepaald door beschikbare ruimte van de 1e 
en 2e fase en die veranderd niet. Daarnaast zal als gevolg van een breder zomerprofiel het 
peil in de zomer onder de minimale diepte van 40 cm zakken leiden tot opwarming en lage 
zuurstofgehaltes.  
  
Keuze voor het vervolg van het project:   
Uit  de scenariostudie en de aanvullende onderzoeken blijkt dat een algehele oplossing voor 
het beekherstelproject  niet voorhanden is. Een aantal dilemma’s zijn er duidelijk  geworden 
zoals het niet samengaan van een klimaatrobuust systeem en de realisatie van de KRW- en 
N2000-doelen in een beekdal waar weinig ruimte (15-25 m. ) beschikbaar is. Met het 
onderzoek naar scenario 5 (toekomstscenario) is herbevestigd dat voor hermeandering ten 
behoeve van KRW-realisatie in een middenloop minimaal een 50 a 60 meter brede zone 
voor water nodig is. Voor het realiseren van de KRW  zullen zware middelen als onteigening 
moeten worden ingezet. Dit heeft een grote impact op de omgeving en het draagvlak. 
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Er dienen derhalve keuzes  te worden gemaakt voor het vervolg van het project en gelijker 
tijd ook voor de toekomst van het projectgebied. Na de uitwerking van de scenario’s blijven 
er drie keuzes over :  
 Handhaven en formaliseren huidige situatie (scenario 1 ) ;  
 Optimaliseren huidige situatie (scenario 4 ) ;  
 Inzetten op een toekomstige realisatie van KRW voor 2027 met gebruik van zware 
middelen (scenario 5) .  
  
Scenario 1 en 4 kunnen (ruim) binnen de planning van het project worden gerealiseerd.  
Scenario 5 zal vanwege een onteigeningsprocedure naar verwachting 3 jaar extra 
doorlooptijd vergen. 
In deze afweging is ook de looptijd van de KRW van belang. De huidige planperiode loopt 
tot 2027. Wanneer er nu wordt gekozen voor een scenario 4 dan wordt de KRW-opgave 
voor 2027 niet behaald. Met de scenariostudie is echter gedegen onderzocht wat de 
mogelijkheden zijn en moet worden geconcludeerd dat gegeven de huidige situatie er geen 
maatschappelijk draagvlak is om de KRW-doelstellingen te realiseren. Daarmee is aan de 
inspanningsverplichting voor 2027 voldaan. Dat wil niet zeggen dat volledige doelrealisatie 
voorgoed van de baan is maar wel dat de ambitie op lange termijn moet worden gezien.  
Het is ook niet wenselijk om bijvoorbeeld in 2027 opnieuw het gebied in te gaan en de 
investeringen in scenario 4 over die periode af te schrijven. Zo’n afschrijvingsperiode zou uit 
financiële en maatschappelijke overwegingen minimaal 15 jaar moeten zijn. Daarnaast zal er 
voor de nieuwe planperiode opnieuw worden geprogrammeerd en geprioriteerd. Wanneer 
het vervolg voor dit traject op die programmering komt en welke termijn daar weer aan 
hangt, is afhankelijk van beleidskeuzes binnen het waterschap maar ook van 
beschikbaarheid van gronden, draagvlak etc.  
 
3.2. Risico’s 
Het formaliseren van de gedoogsituatie in scenario 1 en 4 kan leiden tot negatieve reacties 
uit de omgeving. Samen met een toelichting op de keuze voor het  vervolg van het project 
dient dit goed te worden gecommuniceerd. In het geval van scenario 5 is er sprake van een 
grote impact op de omgeving. De nut en noodzaak van deze keuze zal moeten worden 
aangetoond en moet uit te leggen zijn aan betrokkenen. Het blijft desondanks een 
instrument waar burgers en ondernemers direct mee geraakt worden. Bezwaren en 
procedures zijn hier zeker te verwachten.    
  
4. Financiën 
De geraamde kosten van de verschillende scenario’s zijn opgenomen in de scoringsmatrix.  
Ingeval van scenario 5 zal de projectraming moeten worden opgehoogd met ca € 200.000,- .  
In de andere scenario’s passen de kosten binnen de huidige raming.  
 
4.2 Bij projecten: Beheer en Onderhoud 
Wijziging jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten na oplevering project:  
nvt 
 
5. Uitvoering en evaluatie 
5.1. Bestuurlijke vervolgstappen 
Na de scenariokeuze zal het betreffende scenario worden uitgewerkt in het projectplan 
waterwet. Dit zal in het eerste kwartaal van 2020 ter besluitvorming worden voorgelegd aan 
het dagelijks bestuur.  
 
5.2. Externe communicatie 
In oktober dit jaar wordt een nieuwe gebiedsbijeenkomst georganiseerd. Hier zullen de 
belanghebbenden en belangstellenden worden geïnformeerd over de scenariokeuze en het 
vervolg van het project.  
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5.3. Bestuurlijke evaluatie 
nvt 
 
Bijlage(n):  
 

1. Beoordelingsmatrix scenario’s  
2. Notitie “Actieplan Leven de Dommel Reusel Baarschot-Diessen". 
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Scenario 1

Dit scenario gaat uit van het legaliseren van de huidige situatie, 

stroombaanbeheer, compenseren effecten en aangepast beheer op de 

beschikbare NNB gronden. Geen forse investeringen, zoals vistrappen, 

aanplant van bomen voor beschaduwing en aanbrengen van hout in de 

beek omdat dit een tussenfase betreft. Een koppeling op termijn met 

scenario 5 blijft mogelijk.

Scenario 2

Dit scenario gaat uit van herinrichting van de Reusel op de te verwachten 

beschikbare grondposities (sept 2018) en het reduceren van verdroging 

door een significante bodemverhoging van de Reusel.

Scenario 3

Dit scenario gaat uit van herinrichting van de Reusel op de zeker 

beschikbare grondposities (maart 2019) en het reduceren van inundatie 

en reduceren van verdroging van de natte natuurparels.

Scenario 4

Dit scenario gaat uit van het legaliseren en optimaliseren van de huidige 

situatie (geen beekherstel). Uitgaande van een eindsituatie, dus geen 

koppeling met scenario 5.

Scenario 5

Dit scenario gaat uit van een doorkijk naar de minimaal benodigde 

gronden voor een toekomstig beekherstel (KRW/N2000) en de benodigde 

instrumenten die daaraan verbonden zijn om de benodigde gronden in 

eigendom te krijgen.

huidige situatie inzichtscenario 3 inzichtscenario 5 huidige situatie + optimalisatie toekomstscenario

- Stuwen handhaven, niet vispasseerbaar maken

- Huidig beekprofiel handhaven

- Geen beekherstel/KRW

- Op de beschikbare gronden (tijdelijk) beheer optimaliseren

- Stroombaanbeheer in de Reusel

- Stuwen verwijderen

- 2 fasen profiel in de Reusel daar waar grond beschikbaar is

- Trajecten met beekherstel op basis van de te verwachten grondposities 

september 2018

- Inrichten beschikbare gronden t.b.v. NNB

- Verondiepen Reusel parallel aan Turkaa, Reusel heeft hier de functie als 

hoogwatergeul

- Stuwen verwijderen

- 2 fasen profiel in de Reusel daar waar grond beschikbaar is

- Versnipperd beekherstel op basis van grondposities maart 2019

- Inrichten beschikbare gronden t.b.v. NNB

- Verondiepen Reusel parallel aan Turkaa, Reusel heeft hier de functie als 

hoogwatergeul

- Stuwen handhaven en vispasseerbaar maken

- Geen volledig 2 fasen/KRW profiel realiseren. 

- Geen beekherstel/KRW

- Inrichten beschikbare gronden t.b.v. NNB en klimaatadaptatie

- Stroombaanbeheer in de Reusel

- Stuwen verwijderen

- 2 fasen profiel in de Reusel door circa 50/60 m brede invulling van het 

beekdal

- Grondposities werven m.u.v. traject nabij N395 en traject in bebouwde 

kern Baarschot (niet mogelijk vanwege bebouwing en tuinen).

- Inrichten beschikbare gronden t.b.v. NNB

- Inrichting 'oude' meander Moleneind

- Opwaarderen watergang ten noorden van de Turkaa

- Verondiepen van de RS300

- Verondiepen Reusel parallel aan Turkaa, Reusel heeft hier de functie als 

hoogwatergeul

DOEL/CRITERIA 

N2000 DOELSTELLING

In hoeverre wordt bij het betreffende scenario 

invulling gegeven aan het creëren van de juiste 

omstandigheden voor de N2000 doelen: het 

N2000 Habitattype beek met waterplanten 

(Waterranonkels) en de N2000 Hr-soorten 

Drijvende Waterweegbree en Kleine 

Modderkruiper (instandhouding). Onder andere 

het afvangen van schone kwel welke noodzakelijk 

is voor de Drijvende Waterweegbree.

Systeem blijft gestuwd en behoudt huidig profiel. Systeem is niet 

vispasseerbaar en er is geen toename van de stroomsnelheid en het erosie- 

en sedimentatieproces. Invang (ijzerrijke) kwel door met name de 

stuwstanden in de zomer niet te verhogen. Geen uitbreiding beek 

habitattype. Wel instandhouding soorten Drijvende Waterweegbree en 

Kleine Modderkruiper. 

Conclusie: Samenvattend voldoet dit scenario deels (oranje) voor de N2000 

doelstelling.

Dit scenario scoort op kwel neutraal vanwege de bodemverhoging van de 

Reusel. 

Morfologie: scenario voldoet deels omdat op de trajecten met beperkte 

grondposities de Reusel niet wordt ingericht c.q. het huidige profiel 

behoud, daar zal verzanding optreden wat intensiever onderhoud vraagt. 

Wel is er een toename van de stroomsnelheid over nagenoeg het gehele 

traject wat een verbetering voor het erosie- en sedimentatieproces 

betekent. In dit scenario wordt de Reusel over nagenoeg het gehele traject 

heringericht, dit is als positief beoordeeld. 

Vispasseerbaarheid: zeer positief voor leefgebied kleine modderkruiper; 

toename stroomsnelheid vormt geen belemmering voor Drijvende 

Waterweegbree en Kleine Modderkruiper; versnelde afvoer van kwelwater 

door het verwijderen van stuwen vormt geen wezenlijke belemmering voor 

de doelsoorten. 

Conclusie: Samenvattend geeft dit scenario een beperkte verbetering (licht 

groen) voor de N2000 doelstelling.

Verbetering van waterkwaliteit door invang (ijzerrijke) kwel door met name 

bodemverlaging beek is op de lange termijn positief voor Drijvende 

Waterweegbree en beeksysteem 'beek met waterplanten 

(waterranonkels). 

Morfologie: scenario voldoet niet omdat op een groot tracé de Reusel niet 

wordt ingericht en het huidige profiel behoud (daar zal verzanding 

optreden). Het zal intensief onderhouden moeten worden wat naar 

verwachting een stabiele eindsituatie in de beek in de weg zal staan. Bij de 

herinrichting op de trajecten met grondpositie wordt de inrichting (profiel) 

afgestemd op de kenmerken van een natuurlijk beeksysteem, incl. 

vispasseerbaarheid. 

Aandachtspunten: check op doelen voor kleine modderkruiper als 

stroomsnelheid bij lage afvoeren achterblijft; het verwijderen van stuwen 

uit de Reusel kan leiden tot versnelde afvoer van (kwel)water, maar dat 

heeft geen wezenlijke negatieve effecten op de doelsoorten. 

Conclusie: Samenvattend geeft dit scenario een beperkte verbetering (licht 

groen) voor de N2000 doelstelling.

Uitbreiding habitat voor de Kleine Modderkruiper en instandhouding 

Drijvende Waterweegbree en beeksysteem 'beek met waterplanten 

(waterranonkels). Invang (ijzerrijke) kwel door m.n. de stuwstanden in de 

zomer niet te verhogen.

Vispasseerbaarheid: zeer positief voor leefgebied kleine modderkruiper; 

Conclusie: Samenvattend geeft dit scenario een beperkte verbetering (licht 

groen) voor de N2000 doelstelling.

Herinrichting van de Reusel mogelijk op nagenoeg het gehele traject. Enkel 

bij Baarschot en ten noorden van de N395 vindt over een traject van bij 

elkaar circa 250 m geen herprofilering plaats vanwege aanwezige 

bebouwing, tuinen en infrastructuur.

N2000 waterplanten: uitbreiding habitat voor DWW en beeksysteem 'beek 

met waterplanten (waterranonkels). Daarnaast toename kwel door 

verondiepen R300 en verondiepen Reusel parallel aan Turkaa. 

Beschaduwing van de Reusel maximaal 40% (benodigd voor KRW). Meer 

dan 40% beschaduwing is niet gewenst vanwege N2000 (Drijvende 

waterweegbree).

Morfologie: toename van de stroomsnelheid wat een verbetering voor het 

erosie- en sedimentatieproces betekent. Bij Baarschot en Diessen zijn 

locaties waar de herinrichting niet mogelijk is vanwege de beperkte ruimte. 

Op deze trajecten zal aanzandig optreden, dat frequent moet worden 

verwijderd om de doorstroomcapaciteit in het profiel te behouden. Het 

vindt echter over een zeer beperkte trajectlengte plaats en heeft over het 

gehele project dus minimaal verstoring. 

Vispasseerbaarheid: zeer positief voor leefgebied kleine modderkruiper.

Conclusie: Samenvattend geeft dit scenario een verbetering (donker groen) 

voor de N2000 doelstelling.

KRW + HOW-SLEUTELCRITERIA

In hoeverre wordt bij het betreffende scenario 

invulling gegeven aan de KRW doelstellingen: De 

door het waterschapsbestuur vastgestelde HOW-

sleutelcriteria en normen (R5 Natuur).

Grondwater: Grondwater voldoen niet, heeft een verdrogend effect 

doordat het huidige stuwpeil lager ligt dan in de referentiesituatie.

Systeem blijft gestuwd en behoudt huidig profiel. Systeem is niet 

vispasseerbaar en er is geen toename van de stroomsnelheid en het erosie- 

en sedimentatieproces. Voldoet niet maar is iets positiever dan de legger 

door stroombaanbeheer.

Conclusie: Dit scenario voldoet niet (rood) aan de doelstelling vanuit de 

KRW.

Grondwater: scenario voldoet niet, heeft op een aantal trajecten een 

vernattend effect door bodemverhoging van de Reusel (gericht om het 

verminderen van verdroging). 

Beschaduwing: er is ruimte voor beschaduwing van de heringerichte beek, 

voor dit aspect voldoet dit scenario. 

Morfologie: Scenario voldoet deels omdat niet alle historische 

meanders/de beek op de oude ligging wordt heringericht, wel is er een 

toename van de stroomsnelheid en natuurlijk peilregime wat een 

verbetering voor het erosie- en sedimentatieproces betekent. In dit 

scenario minder versnipperde inrichting en wordt een meer 

aaneengesloten heringerichte beek gerealiseerd dit is als positief 

beoordeeld. Op de trajecten met beperkte grondposities de Reusel niet 

wordt ingericht c.q. het huidige profiel behoud, daar zal verzanding 

optreden wat intensiever onderhoud vraagt. Na herinrichting van de beek 

en aanplant van bomen kan de Reusel voldoen aan de KRW HOW-

doelstellingen. De ecologie in de beek blijft gevoelig voor droge zomer 

(droogteschade). 

Conclusie: Samenvattend geeft dit scenario een beperkte verbetering (licht 

groen) voor de KRW doelstelling.

Grondwater: scenario voldoet niet, heeft een verdrogend effect vanwege 

het verwijderen van de stuwen. 

Beschaduwing: Er is niet tot nauwelijks ruimte voor beschaduwing van de 

heringerichte beek omdat de volledige beschikbare ruimte wordt benut 

voor het 2e fase profiel, voor dit aspect voldoet dit scenario deels. 

Vanwege beperkte grondposities kan de herinrichting niet over het gehele 

traject worden gerealiseerd. 

Morfologie: scenario voldoet niet omdat niet alle historische meanders/de 

beek op de oude ligging wordt heringericht, wel is er op de her in te richten 

stukken een toename van de stroomsnelheid en natuurlijk peilregime wat 

een verbetering voor het erosie- en sedimentatieproces betekent. Doordat 

er geen aaneengesloten heringerichte beek gerealiseerd wordt, zal er 

verzanding optreden op de niet heringerichte stukken. Dit zijn de stukken 

waar geen ruimte is voor herinrichting. Deze verzanding zal intensief 

onderhouden moeten worden wat naar verwachting een stabiele 

eindsituatie in de beek in de weg zal staan. Voor dit aspect voldoet dit 

scenario niet. 

Conclusie: Samenvattend voldoet dit scenario niet (rood) voor de KRW 

doelstelling omdat vanwege de beperkte grondposities, het verdrogende 

effect en het verwachte aanzandig op de niet her in te richten trajecten.

Grondwater: Grondwater voldoen niet, heeft een verdrogend effect 

doordat het huidige stuwpeil lager ligt dan in de referentiesituatie.

Beschaduwing: Opties voor beschaduwing door aanplant van bomen lokaal 

mogelijk op plekken waar voldoende ruimte is, zal ruim beneden 40% 

blijven. 

Morfologie: Systeem blijft gestuwd. Er is geen toename van de 

stroomsnelheid en het erosie- en sedimentatieproces. Voldoet niet maar is 

iets positiever dan de legger door stroombaanbeheer. Met maatregelen in 

het profiel zoals aanbrengen van dood hout zijn op termijn enige positieve 

effecten te verwachten.

Conclusie: Stroomsnelheid, natuurlijk profieltype en natuurlijk peilregime 

R5 Natuur wordt niet gehaald. Samenvattend voldoet dit scenario niet 

(rood) voor de KRW doelstelling.

Herinrichting van de Reusel mogelijk op nagenoeg het gehele traject. Enkel 

bij Baarschot en ten noorden van de N395 vindt over een traject van bij 

elkaar circa 250 m geen herprofilering plaats vanwege aanwezige 

bebouwing, tuinen en infrastructuur.

Grondwater: Voor dit scenario zijn aanvullende maatregelen nodig om het 

verdrogende effect vanwege het verwijderen van de stuwen beperkt te 

houden (zoals stuwen in B- en C-watergangen) 

Beschaduwing: Dit scenario voldoet aan beschaduwing (benodigd voor 

KRW). Meer dan 40% beschaduwing is niet gewenst vanwege N2000 

(Drijvende waterweegbree).

Morfologie: toename van de stroomsnelheid door verwijderen van de 

stuwen en herprofilering wat een verbetering voor het erosie- en 

sedimentatieproces betekent. Bij Baarschot en Diessen zijn locaties waar 

de herinrichting niet mogelijk is vanwege de beperkte ruimte. Op deze 

trajecten zal aanzandig optreden, dat frequent moet worden verwijderd 

om de doorstroomcapaciteit in het profiel te behouden. Het vindt echter 

over een zeer beperkte trajectlengte plaats en heeft over het gehele 

project dus minimaal verstoring. 

Conclusie:

Na herinrichting van de beek en aanplant van bomen kan de Reusel 

voldoen aan de KRW HOW-doelstellingen. De ecologie in de beek blijft 

gevoelig voor droge zomer (droogteschade). 

KRW VISPASSEERBAAR

In hoeverre worden vismigratiebarrières 

passeerbaar gemaakt bij het betreffende 

scenario.

Systeem blijft gestuwd en is niet vispasseer 

Conclusie: Dit scenario voldoet niet (rood) aan de doelstelling 

vispasserbare beek.

Verwijderen stuwen zeer positief voor doelsoorten zoals bijvoorbeeld de 

kleine modderkruiper. Aandachtspunt: check op belang van 

stroomsnelheid i.r.t. vispasseerbaarheid. 

Conclusie: Dit scenario voldoet (donker groen) aan de doelstelling 

vispasserbare beek.

Verwijderen stuwen zeer positief voor doelsoorten zoals bijvoorbeeld de 

kleine modderkruiper. Aandachtspunt: check op belang van 

stroomsnelheid i.r.t. vispasseerbaarheid. 

Conclusie: Dit scenario voldoet (donker groen) aan de doelstelling 

vispasserbare beek.

Mogelijk met technische oplossingen. Nog keuze te maken in 

ontwerptraject voor type vistrap. Voorkeursopties vanuit de handleiding en 

beschikbare ruimte.

Aandachtstpunen zijn de beperkte waterdieptes benedenstrooms van 

stuwen RS1-st10 en RS1-st13. De beperkte waterdiepte heeft invloed op de 

vispasseerbaarheid, bij de verdere uitwerking van het scenario is dit een 

aandachtspunt.

Conclusie: Dit scenario voldoet (donker groen) aan de doelstelling 

vispasserbare beek.

Verwijderen stuwen zeer positief voor doelsoorten zoals bijvoorbeeld de 

kleine modderkruiper. Aandachtspunt: check op belang van 

stroomsnelheid i.r.t. vispasseerbaarheid. 

Conclusie: Dit scenario voldoet (donker groen) aan de doelstelling 

vispasserbare beek.

KLIMAATADAPTATIE*

In hoeverre wordt bij het betreffende scenario 

invulling gegeven aan een robuust beekdal dat 

zowel in natte als droge omstandigheden 

geschikter is voor de huidige en toekomstige 

(2050) meteorologische omstandigheden.

Presteert minder goed dan de legger door verlaagde stuwpeilen, werkt 

verdrogend in de zomer door lagere stuwpeilen en in de winter meer 

weestand door stoombaanbeheer. Geeft meer inundaties dan de legger 

situatie. Compenserende maatregelen (nog nader uit te werken) zijn nodig 

om deze effecten van verdroging en inundatie te compenseren.

Forse toename inundatie t.o.v. referentiesituatie (voldoet niet). Sprake van 

vernatting op enkele locaties door ophogen beekbodem en verkleinen 

winterprofiel. Sprake van verdroging op enkele locaties door verwijderen 

stuwen. 

De toename aan inundatie is veel groter dan bij scenario 5, hetgeen is te 

verklaren door de combinatie beperkte grondpositie, verhogen beekbodem 

en verkleinen winterprofiel (om te kunnen voldoen aan de KRW).

Conclusie: Dit scenario voldoet niet (rood) voor de doelstelling 

klimaatadaptatie door een forse toename inundatie en vernatting.

Scenario 3 werkt significatie verdrogend op landbouwgronden (voldoet 

niet). Daarnaast is er geen toename aan inundatie t.o.v. referentiesituatie 

(voldoet niet) en sprake van vernatting op enkele locaties door ophogen 

beekbodem en verkleinen winterprofiel.  

De toename aan inundatie bij T=10 is 16 ha ten opzichte van de 

refentiesituatie. De inundatie beperken door: 

- Bodem Reusel verlagen nabij Gijselstraat

- Optimalisatie hoogwaterloop langs Turkaa

- Kade langs Reusel bij Heuvelmans. 

Conclusie: Dit scenario voldoet niet (rood) voor de doelstelling 

klimaatadaptatie vanuit met name de verdrogende effecten en 

aanvullende maatregelen nodig om inundatie tegen te gaan.

Voor de ontwikkeling van de natte NNB ambitietypen worden percelen 

langs de Reusel afgegraven ten behoeve van vernatting en verschraling dit 

zorgt tevens voor meestromende berging waardoor er naar verwachting 

geen uitbreiding van inundaties zijn ten opzichte van de legger (dit is nog 

niet modelmatig doorgerekend), effect positief op inunadatie. Scenario 4 

presteert niet beter in droge omstandigheden door verlaagde stuwpeilen 

ten opzichte van de referentiesituatie.

Droge omstandigheden: door het verwijderen van stuwen zijn aanvullende 

maatregelen nodig om het verdrogende effect beperkt te houden (zoals 

bijvoorbeeld stuwen in B- en C-watergangen). Zie Leven de Dommel 

document.

Natte omstandigheden: voor natte omstandigheden scoort dit scenario een 

verbetering door (a) behoud van afvoercapaciteit in de profielen en (b) het 

opwaarderen van de waterverbinding ten noorden van Turkaa en (c) het 

realiseren van meander Moleneind. Hierdoor worden bestaande NBW 

knelpunten opgelost.

Conclusie: ondanks een verbetering voor natte omstandigheden scoort dit 

scenario een grijs omdat dit scenario gevoelig blijft voor droge 

omstandigheden. 

NNB DOELSTELLING

In hoeverre wordt bij het betreffende scenario 

invulling gegeven aan de NNB doelstellingen: Het 

inrichten van de beoogde natuurambitietypen bij 

het betreffende scenario.

Verworven NNB gronden worden overgedragen aan BBL. Afspraken maken 

over natuurvriendelijk beheer, niet projectplanplichtig. Geen inrichting van 

de NNB ambitiedoeltypen. Voorstel is om de gronden in eigendom in te 

zaaien met een bloemen/kruidenmengsel.

Conclusie: Ten opzichte van de referentie situatie scoort dit scenario 

neutraal omdat de geen vernatting en verschaling wordt gerealiseerd voor 

de NNB op de verworven NNB-gronden. Daarnaast zijn in het traject veel 

gronden niet verworden voor NNB.

Maatregelen nemen hydrologische omstandigheden te creëren voor de 

NNB ambitiedoeltypen op gronden direct langs de beek, maatregelen zoals 

afgraven bovengrond nodig om invulling te geven aan de ambitietypen 

(vernatting en verschraling). Vanwege beperkte grondposities kan de 

herinrichting niet over het gehele traject worden gerealiseerd. 

Conclusie: Ten opzichte van de referentie situatie een beperkte verbetering 

(licht groen).

NNB ambitiedoeltypen op gronden direct langs de beek volgen 

hydrologische omstandigheden vanuit de Reusel. Vanwege beperkte 

grondposities kan de herinrichting niet over het gehele traject worden 

gerealiseerd.

Aandachtspunt: de slibafzetting in de 2e fase en in de niet ingerichte 

trajecten. 

Conclusie: Ten opzichte van de referentie situatie een beperkte verbetering 

(licht groen).

Maatregelen nemen hydrologische omstandigheden te creëren voor de 

NNB ambitiedoeltypen op gronden direct langs de beek, maatregelen zoals 

afgraven bovengrond nodig om invulling te geven aan de ambitietypen 

(vernatting en verschraling). Vanwege beperkte grondposities kan de 

herinrichting niet over het gehele traject worden gerealiseerd. 

Conclusie: Ten opzichte van de referentie situatie een beperkte verbetering 

(licht groen).

Dit scenario scoort donker groen door het verwerven van de NNB gronden 

en volledige herinrichting. De NNB doeltypen op gronden direct langs de 

beek volgen hydrologische omstandigheden van de Reusel. 

Conclusie: Voldoet, volledige inrichting van de NNB.

UITSTRALINGSEFFECTEN (landbouw en 

bebouwing)

Wat zijn de te verwachten uitstralingseffecten op 

landbouw en bebouwing wanneer invulling wordt 

gegeven aan het betreffende scenario. Denk 

hierbij ook aan eventuele schadecompensatie 

voor aanliggende terreineigenaren.

Aanvullende maatregelen (nog nader uit te werken) zijn nodig om de 

toename aan inundatie en verdrogende effecten te compenseren. In het 

rapport Toelichting hydrologie (Antea Group, jan. 2019) zijn de effecten 

ten opzichte van de referentiesituatie beschreven. Op twee trajecten 

neemt het risico op inundatie toe. Dit betreft het traject bovenstrooms van 

Gijselstraat én het traject tussen Heuvelmans en stuw RS1-st13. De oorzaak 

is stroombaanbeheer (meer weerstand) en baggervorming achter stuw 8. 

Beide locaties vormen een inundatieknelpunt door overschrijding van de 

normeringsnorm.

Daarnaast zijn in het kader van het doorvoeren van stroombaanbeheer de 

klepstanden van meerdere stuwen verlaagd. De verlaging van klepstanden 

leidt geeft een geringe verdrogende werking op landbouwgronden.

De klepstanden van stuw RS1-st8 en RS1-st12 zijn verhoogd ten opzichte 

van de refentiesituatie waardoor de Turkaa en de natuur bovenstrooms 

van Moleneind natter is geworden.

Conclusie: Door het verlagen van meerdere klepstanden treedt meer 

verdroging.

De uitstralingseffecten (inundatie en grondwater) reiken buiten de 

grondposities. Met name de berekende inundatie nabij Moleneind-

Baarschot en omgeving bovenstrooms van de N395 leiden tot een groot 

risico op schade bij woningen/tuinen bij hoogwatersituaties. Ophoging van 

maaiveld en/of kades zijn nodig om toename van inundaties ten opzichte 

van de referentiesituatie te voorkomen. Daarnaast geeft scenario 2 op 

meerdere plekken veel natschade (circa 12 ha.) voor landbouw en 

bebouwing (de aanwezigheid van leem kan de nu berekende worstcase 

effecten sterk reduceren). 

Conclusie: Dit scenario voldoet niet (rood) vanuit uitstralingseffecten 

vanuit met name toename inundatie en vernatting op percelen van 

derden.

De uitstralingseffecten (inundatie en grondwater) reiken buiten de 

grondposities. Met name de berekende inundatie nabij Moleneind-

Baarschot en omgeving bovenstrooms van de N395 leiden tot een groot 

risico op schade bij woningen/tuinen bij hoogwatersituaties. Aanvullende 

maatregelen zoals ophoging van maaiveld en/of kades zijn nodig om 

toename van inundatie ten opzichte van de referentiesituatie te 

voorkomen, zie aspect klimaatadaptatie. Daarnaast zijn maatregelen nodig 

om voornamelijk droogteschade (circa 9,5 ha.) voor landbouw te mitigeren 

en compenseren (de aanwezigheid van leem kan de nu berekende 

worstcase effecten sterk reduceren).

Conclusie: Dit scenario voldoet niet (rood) vanuit uitstralingseffecten 

vanuit met name verdroging op percelen van derden.

Aanvullende maatregelen zijn nodig om de toename aan inundatie te 

compenseren. In het rapport Toelichting hydrologie (Antea Group, jan. 

2019) zijn de effecten ten opzichte van de referentiesituatie beschreven. 

Op twee trajecten neemt het risico op inundatie toe. Dit betreft het traject 

bovenstrooms van Gijselstraat én het traject tussen Heuvelmans en stuw 

RS1-st13. De oorzaak is stroombaanbeheer (meer weerstand) en 

baggervorming achter stuw 8. Beide locaties vormen een 

inundatieknelpunt door overschrijding van de normeringsnorm.

Daarnaast zijn in het kader van het doorvoeren van stroombaanbeheer de 

klepstanden van meerdere stuwen verlaagd. De verlaging van klepstanden 

leidt geeft een geringe verdrogende werking op landbouwgronden.

De klepstanden van stuw RS1-st8 en RS1-st12 zijn verhoogde ten opzichte 

van de refentiesituatie waardoor de Turkaa en de natuur bovenstrooms 

van Moleneind natter is geworden.

De compensatie betreft lokale profieloptimalisatie, bijvoorbeeld door 

lokale profielverruiming van winterbed. Scenario 4 voorziet in 

profielverruiming en kan niet worden opgenomen bij scenario 1 (omdat 

vergraving nodig is). Ondanks locale profiel aanpassingen scoort dit 

scenario oranje door het verlagen van meerdere klepstanden wat 

verdrogend werkt op de landbouw.

Droge omstandigheden: door het verwijderen van stuwen zijn aanvullende 

maatregelen nodig om het verdrogende effect beperkt te houden (zoals 

bijvoorbeeld stuwen in B- en C-watergangen). Zie Leven de Dommel 

document.

Natte omstandigheden: voor natte omstandigheden scoort dit scenario een 

verbetering door (a) behoud van afvoercapaciteit in de profielen en (b) het 

opwaarderen van de waterverbinding ten noorden van Turkaa en (c) het 

realiseren van meander Moleneind. Hierdoor worden bestaande NBW 

knelpunten opgelost.

Conclusie: ondanks een verbetering voor natte omstandigheden scoort dit 

scenario een grijs omdat dit scenario gevoelig blijft voor droge 

omstandigheden. 

UITSTRALINGSEFFECTEN NATUUR  (Natte 

Natuurparels)

Wat zijn de te verwachten uitstralingseffecten op 

natuur wanneer invulling wordt gegeven aan het 

betreffende scenario.

De huidige Reusel en de RS300 werken verdrogend op NNP, want 

benedenstrooms van stuw RS1-st11 zijn de waterstanden over een lengte 

van ruim 300 m lager dan de waterstanden in De Turk. Hierdoor werkt de 

Reusel verdrogend op de Turkaa. 

De RS300 werkt benedenstrooms van stuw RS300_st2 verdrogend, omdat 

de waterstanden van de RS300 in het betreffende traject lager zijn.

Verhoging grondwaterstand en meer kwel toestroom naar de natuurparels 

door bodemverhoging hoogwaterloop Reusel.

Conclusie: Samenvattend geeft dit scenario een beperkte verbetering (licht 

groen) voor de uitstralingseffecten op natuur.

Verhoging grondwaterstand en meer kwel toestroom naar de natuurparels 

door bodemverhoging hoogwaterloop Reusel.

Conclusie: Samenvattend geeft dit scenario een beperkte verbetering (licht 

groen) voor de uitstralingseffecten op natuur.

De huidige Reusel en de RS300 werken verdrogend op NNP, want 

benedenstrooms van stuw RS1-st11 zijn de waterstanden over een lengte 

van ruim 300 m lager dan de waterstanden in De Turk. Hierdoor werkt de 

Reusel verdrogend op de Turkaa. 

De RS300 werkt benedenstrooms van stuw RS300_st2 verdrogend, omdat 

de waterstanden van de RS300 in het betreffende traject lager zijn.

Verhoging grondwaterstand en meer kwel toestroom naar de natuurparels 

door bodemverhoging hoogwaterloop Reusel en bodemverhoging van de 

RS300 tussen stuw R300-st2 en het uistroompunt op de Reusel.

Conclusie: Samenvattend geeft dit scenario een extra verbetering (donker 

groen) voor de uitstralingseffecten op natuur omdat in scenario 5 ook de 

bodemhoogte van de RS300 is verhoogd.

MEEKOPPELKANSEN

Zijn er meekoppelkansen waar invulling aan 

wordt gegeven aan bij het betreffende scenario.

Geen inrichtingsmaatregelen enkel legaliseren van de huidige situatie.

Conclusie: Samenvattend is dit scenario als neutraal beoordeeld (grijs).

Bij scenario 2 is win-win te creëren door optimalisatie en combinatie met 

maatregelen in de Turkaa. Historische meander nabij Watermolenweg 

aangetakt. Beperkte verbetering voor recreatie mogelijk, aandachtspunt is 

de landschappelijke inpassing.

Conclusie: Samenvattend is dit scenario als een beperkte verbetering 

beoordeeld (licht groen).

Bij scenario 3 is win-win te creëren door optimalisatie en combinatie met 

maatregelen in de Turkaa. Historische meander nabij Watermolenweg 

aangetakt. Beperkte verbetering voor recreatie mogelijk, aandachtspunt is 

de landschappelijke inpassing.

Conclusie: Samenvattend is dit scenario als een beperkte verbetering 

beoordeeld (licht groen).

Verbetering voor recreatie en landschappelijke inpassing.

Conclusie: Samenvattend is dit scenario als een beperkte verbetering 

beoordeeld (licht groen).

Historische meander nabij Watermolenweg aangetakt en meander 

Moleneind. Verbetering voor recreatie en landschappelijke inpassing.

Conclusie: Samenvattend is dit scenario als een verbetering beoordeeld 

(donker groen).

BEHEER EN ONDERHOUD

Beoordeling van het toekomstig beheer en 

onderhoud van het scenario ten opzichte van de 

referentiesituatie.

Maatwerk en flexibiliteit nodig. Qua tijd scheelt onderhoud in huidige 

situatie niet veel ten opzichte van de referentiesituatie. Qua biomassa in de 

huidige situatie minder dan in referentiesituatie. Referentiesituatie zorgt 

voor meer verrijking van de bodem doordat meer maaisel op de kant bleef 

liggen. In de huidige situatie wordt het maaisel afgedreven richting stuwen 

daar verzameld en afgevoerd of meteen afgevoerd . Qua tijd/kosten gelijk 

is de huidige situatie gelijk aan de referentiesituatie. Qua resultaat voor de 

waterdoelen is de huidige situatie een verbetering ten opzichte van de 

referentiesituatie. Van de Turk worden enkel de open stukken langs de 

hooilanden onderhouden, geen verandering ten opzichte van referentie. 

Stuwbeheer in de huidige situatie door vaste stuwstand minder intensief 

dan referentiesituatie met actief peilbheer zomer- en winterpeil. Er zijn 

geen klachten over het huidige peilbeheer bekend bij het waterschap.

Onderhoudspad in het 2e fase profiel is minder toegankelijk dan een 

situatie met een onderhoudspad naast de watergang (referentiesituatie). 

Dit scenario scoort rood doordat (a) de kades welke nodig zijn om 

inundatie tegen te gaan, gepaard gaan met extra onderhoudskosten en (b) 

op de niet heringerichte delen afdrijvend maaisel stagneert (maaisel blijft 

hangen op de overgangen).

Conclusie: Samenvattend scoort dit scenario rood voor het aspect beheer 

en onderhoud.

Versnippering in beheer en onderhoud vanwege afwisseling herinrichting. 

Onderhoudspad in de 2e fase profiel is minder toegangelijk dan de 

referentiesituatie. In dit scenario is het afdrijven van maaisel en opvangen 

ter plaatse van stuwen niet meer mogelijk (maaisel blijft hangen op de 

overgangen). Meeste onderhoud is nodig op de plekken waar je het 

slechtste bij kan, namelijk de niet heringerichte trajecten. De stukken die 

verzanden zullen intensief onderhouden moeten worden. Kades welke 

nodig zijn om inundaties tegen te gaan vergen beheer en zijn minder 

gewenst vanuit B&O. 

Conclusie: Samenvattend scoort dit scenario rood voor het aspect beheer 

en onderhoud.

Inzetten op aaneengesloten trajecten van 4 m breed onderhoudspad 

realiseren. Stroombaanmaaien in relatie tot bereikbaarheid aandachtspunt 

bij aanplant bomen in verband met beschaduwing. Huidig 

stroombaanbeheer doorzetten.

Inzetten op aaneengesloten trajecten van 4 m breed onderhoudspad 

realiseren. Met een algehele inrichting en grotere stroken kan het gebied 

ook voor onderhoudspaden en dergelijke beter worden ingericht. 

Daarnaast ook meer uniforme onderhoudswijze. Stroombaanmaaien in 

relatie tot bereikbaarheid is aandachtspunt bij aanplant bomen in verband 

met beschaduwing. Bij Baarschot en Diessen zijn locaties waar de 

herinrichting niet mogelijk is vanwege de beperkte ruimte. Op deze 

trajecten zal aanzandig optreden, dat frequent moet worden verwijderd 

om de doorstroomcapaciteit in het profiel te behouden.

RISICO'S

Welke specifieke risico’s kunnen er optreden 

wanneer invulling wordt gegeven aan het 

betreffende scenario.

Risico op weerstand vanuit omgeving vanwege uitstralingseffecten, 

voornamelijk droogteschade voor landbouw als gevolg van het verlagen an 

de stuwstanden in de huidige situatie ten opzichte van de 

referentiesituatie. Het feit dat er jarenlang gedoogd is en nu 

geformaliseerd wordt, kan wantrouwen wekken. Klachten vanuit streek 

over ongedierte door rauwe oevers.

Risico op weerstand vanuit omgeving en verlies aan draagvlak vanwege 

uitstralingseffecten. Aanzienlijk risico op zienswijzen/juridische procedures. 

Conclusie: Dit scenario is rood beoordeeld vanwege de grote 

uitstralingseffecten inundatie en natschade op percelen van derden.

Risico op weerstand vanuit omgeving vanwege uitstralingseffecten, 

voornamelijk droogteschade voor landbouw. Risico op 

zienswijzen/juridische procedures. 

Conclusie: Dit scenario is oranje beoordeeld vanwege de 

uitstralingseffecten inundatie en natschade op percelen van derden.

Risico op weerstand vanuit omgeving vanwege uitstralingseffecten, 

voornamelijk droogteschade voor landbouw. Het feit dat er jarenlang 

gedoogd is en nu geformaliseerd wordt, kan wantrouwen wekken. 

Klachten vanuit streek over ongedierte door rauwe oevers.

Risico op weerstand vanuit omgeving vanwege uitstralingseffecten, 

voornamelijk droogteschade voor landbouw. Klachten vanuit streek over 

ongedierte door natuur(lijke) oevers.

ACTIEPLAN LEVEN DE DOMMEL*

In hoeverre wordt bij het betreffende scenario 

invulling gegeven aan de sporen uit Actieplan 

Leven de Dommel: Samenwerken, Meer ruimte 

voor water, Slim sturen, Waterbewustzijn.

Binnen de geringe beschikbare ruimte in project Reusel Baarschot-Diessen 

staan de aanpassingen aan het beekprofiel, nodig voor het bereiken van de 

ecologische doelstellingen (KRW/N2000) op gespannen voet met een 

systeem dat de huidige en toekomstige klimaateffecten kan opvangen 

zoals beoogd met een "robuust watersysteem" uit Aktieplan Leven De 

Dommel. Het systeem wordt daardoor of kwetsbaarder voor drogere of 

voor nattere situaties en lokaal voor beiden. Om naast natuurdoelen beide 

extremen het hoofd te bieden is meer ruimte nodig. Om de kansen die er 

rondom het projectgebied liggen, inzichtelijk te maken, wordt verwezen 

naar de notitie "Actieplan LDD Reusel Baarschot-Diessen"

Binnen de geringe beschikbare ruimte in project Reusel Baarschot-Diessen 

staan de aanpassingen aan het beekprofiel, nodig voor het bereiken van de 

ecologische doelstellingen (KRW/N2000) op gespannen voet met een 

systeem dat de huidige en toekomstige klimaateffecten kan opvangen 

zoals beoogd met een "robuust watersysteem" uit Aktieplan Leven De 

Dommel. Het systeem wordt daardoor of kwetsbaarder voor drogere of 

voor nattere situaties en lokaal voor beiden. Om naast natuurdoelen beide 

extremen het hoofd te bieden is meer ruimte nodig. Om de kansen die er 

rondom het projectgebied liggen, inzichtelijk te maken, wordt verwezen 

naar de notitie "Actieplan LDD Reusel Baarschot-Diessen"

Binnen de geringe beschikbare ruimte in project Reusel Baarschot-Diessen 

staan de aanpassingen aan het beekprofiel, nodig voor het bereiken van de 

ecologische doelstellingen (KRW/N2000) op gespannen voet met een 

systeem dat de huidige en toekomstige klimaateffecten kan opvangen 

zoals beoogd met een "robuust watersysteem" uit Aktieplan Leven De 

Dommel. Het systeem wordt daardoor of kwetsbaarder voor drogere of 

voor nattere situaties en lokaal voor beiden. Om naast natuurdoelen beide 

extremen het hoofd te bieden is meer ruimte nodig. Om de kansen die er 

rondom het projectgebied liggen, inzichtelijk te maken, wordt verwezen 

naar de notitie "Actieplan LDD Reusel Baarschot-Diessen"

Binnen de geringe beschikbare ruimte in project Reusel Baarschot-Diessen 

staan de aanpassingen aan het beekprofiel, nodig voor het bereiken van de 

ecologische doelstellingen (KRW/N2000) op gespannen voet met een 

systeem dat de huidige en toekomstige klimaateffecten kan opvangen 

zoals beoogd met een "robuust watersysteem" uit Aktieplan Leven De 

Dommel. Het systeem wordt daardoor of kwetsbaarder voor drogere of 

voor nattere situaties en lokaal voor beiden. Om naast natuurdoelen beide 

extremen het hoofd te bieden is meer ruimte nodig. Om de kansen die er 

rondom het projectgebied liggen, inzichtelijk te maken, wordt verwezen 

naar de notitie "Actieplan LDD Reusel Baarschot-Diessen"

Binnen de geringe beschikbare ruimte in project Reusel Baarschot-Diessen 

staan de aanpassingen aan het beekprofiel, nodig voor het bereiken van de 

ecologische doelstellingen (KRW/N2000) op gespannen voet met een 

systeem dat de huidige en toekomstige klimaateffecten kan opvangen 

zoals beoogd met een "robuust watersysteem" uit Aktieplan Leven De 

Dommel. Het systeem wordt daardoor of kwetsbaarder voor drogere of 

voor nattere situaties en lokaal voor beiden. Om naast natuurdoelen beide 

extremen het hoofd te bieden is meer ruimte nodig. Om de kansen die er 

rondom het projectgebied liggen, inzichtelijk te maken, wordt verwezen 

naar de notitie "Actieplan LDD Reusel Baarschot-Diessen"

GRONDPOSITIES Grondposities zijn beschikbaar. De beschikbare gronden dragen niet bij aan 

het verbeteren van het beeksysteem omdat er geen herinrichting 

plaatsvindt. Bijvoorbeeld realisatie NNB door aangepast beheer maar geen 

optimale invulling van de beoogde ambitiedoeltypen door verbetering 

hydrologische omstandigheden.

Grondposities (1-3-2019) niet beschikbaar voor herinrichting scenario 2. Grondposities (1-3-2019) beschikbaar voor herinrichting scenario 3. Grondposities zijn beschikbaar. De beschikbare gronden dragen bij aan het 

enige verbetering van het beeksysteem. Bijvoorbeeld toename berging 

door afgraving van gronden en realisatie NNB ambitiedoeltypen.

Grondposities niet beschikbaar voor beoogde herinrichting. Tijd en 

intrumentarium zijn benodigd om dit scenario op termijn te kunnen 

realiseren. Circa 6,5 ha. van een tiental verschillende eigenaren dient nog 

verworven te worden om het toekomstscenario te kunnen realiseren.

AANLEGKOSTEN Geen aanlegkosten. 

Kosten voor instandhouden stuwen worden geraamd op circa € 160.000. 

Enkel beheer- en onderhoudskosten voor de beschreven maatregelen zoals 

baggeren en inzaaien verworven percelen.

Aanlegkosten worden geraamd op circa € 1.110.000 - € 1.330.000. Aanlegkosten worden geraamd op circa 

€ 1.220.000 - € 1.470.000.

Kosten voor instandhouden stuwen worden geraamd op circa € 160.000. 

Aanlegkosten worden geraamd op circa € 730.000 - € 870.000.

Aanlegkosten worden geraamd op circa € 1.710.000 - € 2.060.000.

voldoet niet

voldoet deels/verslechtering/maatregelen nodig

neutraal effect

beperkte verbetering

voldoet

SCENARIO'S PROJECT HERINRICHTING REUSEL BAARSCHOT-DIESSEN

Toelichting

*Doelen vanuit Klimaatadaptatie en Leven de Dommel staan haaks op de doelen vanuit de inrichting van een natuurlijk beekdal (KRW/N2000) binnen de geringe beschikbare ruimte in project Reusel Baarschot-Diessen. Project RBD focust zich op het beekdal en niet op de beekdalflanken. Vanuit beekdoelen worden stuwen in de beek verwijderd, dit maakt 

het beeksysteem minder stuurbaar en heeft een verdrogend effect. Binnen de projectgrenzen RBD is er geen ruimte om invulling te geven aan zowel natuurlijke doelen KRW/N2000 en meer ruimte voor water/klimaatadaptatie, een concessie op meerdere doelen zal nodig zijn indien scenario 1,2 of 3 worden doorgezet.

Opmerking vanuit TT:

- Scenario 3 is niet als gefaseerd project te realiseren, waarbij binnen fase 1 de beschikbare gronden worden ingericht en beekherinrichting plaatsvindt en in een 2e fase (scenario 5) de resterende trajecten met daarbij invulling van de doelen. De hydrologie van de beek (verhanglijn, bodemverloop, profielaanpassing) dient als 1 geheel bezien/ontworpen 

te worden om invulling te geven aan de doelen.

- Scenario 3 laat zien dat binnen de huidige beschikbare gronden (maart 2019) geen optimale doelrealisatie (KRW/N2000) kan plaatsvinden, een concessie op meerdere doelen zal nodig zijn.
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Scenario 1

Dit scenario gaat uit van het legaliseren van de huidige situatie, 

stroombaanbeheer, compenseren effecten en aangepast beheer op de 

beschikbare NNB gronden. Geen forse investeringen, zoals vistrappen, 

aanplant van bomen voor beschaduwing en aanbrengen van hout in de 

beek omdat dit een tussenfase betreft. Een koppeling op termijn met 

scenario 5 blijft mogelijk.

Scenario 2

Dit scenario gaat uit van herinrichting van de Reusel op de te verwachten 

beschikbare grondposities (sept 2018) en het reduceren van verdroging 

door een significante bodemverhoging van de Reusel.

Scenario 3

Dit scenario gaat uit van herinrichting van de Reusel op de zeker 

beschikbare grondposities (maart 2019) en het reduceren van inundatie 

en reduceren van verdroging van de natte natuurparels.

Scenario 4

Dit scenario gaat uit van het legaliseren en optimaliseren van de huidige 

situatie (geen beekherstel). Uitgaande van een eindsituatie, dus geen 

koppeling met scenario 5.

Scenario 5

Dit scenario gaat uit van een doorkijk naar de minimaal benodigde 

gronden voor een toekomstig beekherstel (KRW/N2000) en de benodigde 

instrumenten die daaraan verbonden zijn om de benodigde gronden in 

eigendom te krijgen.

huidige situatie inzichtscenario 3 inzichtscenario 5 huidige situatie + optimalisatie toekomstscenario

- Stuwen handhaven, niet vispasseerbaar maken

- Huidig beekprofiel handhaven

- Geen beekherstel/KRW

- Op de beschikbare gronden (tijdelijk) beheer optimaliseren

- Stroombaanbeheer in de Reusel

- Stuwen verwijderen

- 2 fasen profiel in de Reusel daar waar grond beschikbaar is

- Trajecten met beekherstel op basis van de te verwachten grondposities 

september 2018

- Inrichten beschikbare gronden t.b.v. NNB

- Verondiepen Reusel parallel aan Turkaa, Reusel heeft hier de functie als 

hoogwatergeul

- Stuwen verwijderen

- 2 fasen profiel in de Reusel daar waar grond beschikbaar is

- Versnipperd beekherstel op basis van grondposities maart 2019

- Inrichten beschikbare gronden t.b.v. NNB

- Verondiepen Reusel parallel aan Turkaa, Reusel heeft hier de functie als 

hoogwatergeul

- Stuwen handhaven en vispasseerbaar maken

- Geen volledig 2 fasen/KRW profiel realiseren. 

- Geen beekherstel/KRW

- Inrichten beschikbare gronden t.b.v. NNB en klimaatadaptatie

- Stroombaanbeheer in de Reusel

- Stuwen verwijderen

- 2 fasen profiel in de Reusel door circa 50/60 m brede invulling van het 

beekdal

- Grondposities werven m.u.v. traject nabij N395 en traject in bebouwde 

kern Baarschot (niet mogelijk vanwege bebouwing en tuinen).

- Inrichten beschikbare gronden t.b.v. NNB

- Inrichting 'oude' meander Moleneind

- Opwaarderen watergang ten noorden van de Turkaa

- Verondiepen van de RS300

- Verondiepen Reusel parallel aan Turkaa, Reusel heeft hier de functie als 

hoogwatergeul

DOEL/CRITERIA 

N2000 DOELSTELLING

In hoeverre wordt bij het betreffende scenario 

invulling gegeven aan het creëren van de juiste 

omstandigheden voor de N2000 doelen: het 

N2000 Habitattype beek met waterplanten 

(Waterranonkels) en de N2000 Hr-soorten 

Drijvende Waterweegbree en Kleine 

Modderkruiper (instandhouding). Onder andere 

het afvangen van schone kwel welke noodzakelijk 

is voor de Drijvende Waterweegbree.

Systeem blijft gestuwd en behoudt huidig profiel. Systeem is niet 

vispasseerbaar en er is geen toename van de stroomsnelheid en het erosie- 

en sedimentatieproces. Invang (ijzerrijke) kwel door met name de 

stuwstanden in de zomer niet te verhogen. Geen uitbreiding beek 

habitattype. Wel instandhouding soorten Drijvende Waterweegbree en 

Kleine Modderkruiper. 

Conclusie: Samenvattend voldoet dit scenario deels (oranje) voor de N2000 

doelstelling.

Dit scenario scoort op kwel neutraal vanwege de bodemverhoging van de 

Reusel. 

Morfologie: scenario voldoet deels omdat op de trajecten met beperkte 

grondposities de Reusel niet wordt ingericht c.q. het huidige profiel 

behoud, daar zal verzanding optreden wat intensiever onderhoud vraagt. 

Wel is er een toename van de stroomsnelheid over nagenoeg het gehele 

traject wat een verbetering voor het erosie- en sedimentatieproces 

betekent. In dit scenario wordt de Reusel over nagenoeg het gehele traject 

heringericht, dit is als positief beoordeeld. 

Vispasseerbaarheid: zeer positief voor leefgebied kleine modderkruiper; 

toename stroomsnelheid vormt geen belemmering voor Drijvende 

Waterweegbree en Kleine Modderkruiper; versnelde afvoer van kwelwater 

door het verwijderen van stuwen vormt geen wezenlijke belemmering voor 

de doelsoorten. 

Conclusie: Samenvattend geeft dit scenario een beperkte verbetering (licht 

groen) voor de N2000 doelstelling.

Verbetering van waterkwaliteit door invang (ijzerrijke) kwel door met name 

bodemverlaging beek is op de lange termijn positief voor Drijvende 

Waterweegbree en beeksysteem 'beek met waterplanten 

(waterranonkels). 

Morfologie: scenario voldoet niet omdat op een groot tracé de Reusel niet 

wordt ingericht en het huidige profiel behoud (daar zal verzanding 

optreden). Het zal intensief onderhouden moeten worden wat naar 

verwachting een stabiele eindsituatie in de beek in de weg zal staan. Bij de 

herinrichting op de trajecten met grondpositie wordt de inrichting (profiel) 

afgestemd op de kenmerken van een natuurlijk beeksysteem, incl. 

vispasseerbaarheid. 

Aandachtspunten: check op doelen voor kleine modderkruiper als 

stroomsnelheid bij lage afvoeren achterblijft; het verwijderen van stuwen 

uit de Reusel kan leiden tot versnelde afvoer van (kwel)water, maar dat 

heeft geen wezenlijke negatieve effecten op de doelsoorten. 

Conclusie: Samenvattend geeft dit scenario een beperkte verbetering (licht 

groen) voor de N2000 doelstelling.

Uitbreiding habitat voor de Kleine Modderkruiper en instandhouding 

Drijvende Waterweegbree en beeksysteem 'beek met waterplanten 

(waterranonkels). Invang (ijzerrijke) kwel door m.n. de stuwstanden in de 

zomer niet te verhogen.

Vispasseerbaarheid: zeer positief voor leefgebied kleine modderkruiper; 

Conclusie: Samenvattend geeft dit scenario een beperkte verbetering (licht 

groen) voor de N2000 doelstelling.

Herinrichting van de Reusel mogelijk op nagenoeg het gehele traject. Enkel 

bij Baarschot en ten noorden van de N395 vindt over een traject van bij 

elkaar circa 250 m geen herprofilering plaats vanwege aanwezige 

bebouwing, tuinen en infrastructuur.

N2000 waterplanten: uitbreiding habitat voor DWW en beeksysteem 'beek 

met waterplanten (waterranonkels). Daarnaast toename kwel door 

verondiepen R300 en verondiepen Reusel parallel aan Turkaa. 

Beschaduwing van de Reusel maximaal 40% (benodigd voor KRW). Meer 

dan 40% beschaduwing is niet gewenst vanwege N2000 (Drijvende 

waterweegbree).

Morfologie: toename van de stroomsnelheid wat een verbetering voor het 

erosie- en sedimentatieproces betekent. Bij Baarschot en Diessen zijn 

locaties waar de herinrichting niet mogelijk is vanwege de beperkte ruimte. 

Op deze trajecten zal aanzandig optreden, dat frequent moet worden 

verwijderd om de doorstroomcapaciteit in het profiel te behouden. Het 

vindt echter over een zeer beperkte trajectlengte plaats en heeft over het 

gehele project dus minimaal verstoring. 

Vispasseerbaarheid: zeer positief voor leefgebied kleine modderkruiper.

Conclusie: Samenvattend geeft dit scenario een verbetering (donker groen) 

voor de N2000 doelstelling.

KRW + HOW-SLEUTELCRITERIA

In hoeverre wordt bij het betreffende scenario 

invulling gegeven aan de KRW doelstellingen: De 

door het waterschapsbestuur vastgestelde HOW-

sleutelcriteria en normen (R5 Natuur).

Grondwater: Grondwater voldoen niet, heeft een verdrogend effect 

doordat het huidige stuwpeil lager ligt dan in de referentiesituatie.

Systeem blijft gestuwd en behoudt huidig profiel. Systeem is niet 

vispasseerbaar en er is geen toename van de stroomsnelheid en het erosie- 

en sedimentatieproces. Voldoet niet maar is iets positiever dan de legger 

door stroombaanbeheer.

Conclusie: Dit scenario voldoet niet (rood) aan de doelstelling vanuit de 

KRW.

Grondwater: scenario voldoet niet, heeft op een aantal trajecten een 

vernattend effect door bodemverhoging van de Reusel (gericht om het 

verminderen van verdroging). 

Beschaduwing: er is ruimte voor beschaduwing van de heringerichte beek, 

voor dit aspect voldoet dit scenario. 

Morfologie: Scenario voldoet deels omdat niet alle historische 

meanders/de beek op de oude ligging wordt heringericht, wel is er een 

toename van de stroomsnelheid en natuurlijk peilregime wat een 

verbetering voor het erosie- en sedimentatieproces betekent. In dit 

scenario minder versnipperde inrichting en wordt een meer 

aaneengesloten heringerichte beek gerealiseerd dit is als positief 

beoordeeld. Op de trajecten met beperkte grondposities de Reusel niet 

wordt ingericht c.q. het huidige profiel behoud, daar zal verzanding 

optreden wat intensiever onderhoud vraagt. Na herinrichting van de beek 

en aanplant van bomen kan de Reusel voldoen aan de KRW HOW-

doelstellingen. De ecologie in de beek blijft gevoelig voor droge zomer 

(droogteschade). 

Conclusie: Samenvattend geeft dit scenario een beperkte verbetering (licht 

groen) voor de KRW doelstelling.

Grondwater: scenario voldoet niet, heeft een verdrogend effect vanwege 

het verwijderen van de stuwen. 

Beschaduwing: Er is niet tot nauwelijks ruimte voor beschaduwing van de 

heringerichte beek omdat de volledige beschikbare ruimte wordt benut 

voor het 2e fase profiel, voor dit aspect voldoet dit scenario deels. 

Vanwege beperkte grondposities kan de herinrichting niet over het gehele 

traject worden gerealiseerd. 

Morfologie: scenario voldoet niet omdat niet alle historische meanders/de 

beek op de oude ligging wordt heringericht, wel is er op de her in te richten 

stukken een toename van de stroomsnelheid en natuurlijk peilregime wat 

een verbetering voor het erosie- en sedimentatieproces betekent. Doordat 

er geen aaneengesloten heringerichte beek gerealiseerd wordt, zal er 

verzanding optreden op de niet heringerichte stukken. Dit zijn de stukken 

waar geen ruimte is voor herinrichting. Deze verzanding zal intensief 

onderhouden moeten worden wat naar verwachting een stabiele 

eindsituatie in de beek in de weg zal staan. Voor dit aspect voldoet dit 

scenario niet. 

Conclusie: Samenvattend voldoet dit scenario niet (rood) voor de KRW 

doelstelling omdat vanwege de beperkte grondposities, het verdrogende 

effect en het verwachte aanzandig op de niet her in te richten trajecten.

Grondwater: Grondwater voldoen niet, heeft een verdrogend effect 

doordat het huidige stuwpeil lager ligt dan in de referentiesituatie.

Beschaduwing: Opties voor beschaduwing door aanplant van bomen lokaal 

mogelijk op plekken waar voldoende ruimte is, zal ruim beneden 40% 

blijven. 

Morfologie: Systeem blijft gestuwd. Er is geen toename van de 

stroomsnelheid en het erosie- en sedimentatieproces. Voldoet niet maar is 

iets positiever dan de legger door stroombaanbeheer. Met maatregelen in 

het profiel zoals aanbrengen van dood hout zijn op termijn enige positieve 

effecten te verwachten.

Conclusie: Stroomsnelheid, natuurlijk profieltype en natuurlijk peilregime 

R5 Natuur wordt niet gehaald. Samenvattend voldoet dit scenario niet 

(rood) voor de KRW doelstelling.

Herinrichting van de Reusel mogelijk op nagenoeg het gehele traject. Enkel 

bij Baarschot en ten noorden van de N395 vindt over een traject van bij 

elkaar circa 250 m geen herprofilering plaats vanwege aanwezige 

bebouwing, tuinen en infrastructuur.

Grondwater: Voor dit scenario zijn aanvullende maatregelen nodig om het 

verdrogende effect vanwege het verwijderen van de stuwen beperkt te 

houden (zoals stuwen in B- en C-watergangen) 

Beschaduwing: Dit scenario voldoet aan beschaduwing (benodigd voor 

KRW). Meer dan 40% beschaduwing is niet gewenst vanwege N2000 

(Drijvende waterweegbree).

Morfologie: toename van de stroomsnelheid door verwijderen van de 

stuwen en herprofilering wat een verbetering voor het erosie- en 

sedimentatieproces betekent. Bij Baarschot en Diessen zijn locaties waar 

de herinrichting niet mogelijk is vanwege de beperkte ruimte. Op deze 

trajecten zal aanzandig optreden, dat frequent moet worden verwijderd 

om de doorstroomcapaciteit in het profiel te behouden. Het vindt echter 

over een zeer beperkte trajectlengte plaats en heeft over het gehele 

project dus minimaal verstoring. 

Conclusie:

Na herinrichting van de beek en aanplant van bomen kan de Reusel 

voldoen aan de KRW HOW-doelstellingen. De ecologie in de beek blijft 

gevoelig voor droge zomer (droogteschade). 

KRW VISPASSEERBAAR

In hoeverre worden vismigratiebarrières 

passeerbaar gemaakt bij het betreffende 

scenario.

Systeem blijft gestuwd en is niet vispasseer 

Conclusie: Dit scenario voldoet niet (rood) aan de doelstelling 

vispasserbare beek.

Verwijderen stuwen zeer positief voor doelsoorten zoals bijvoorbeeld de 

kleine modderkruiper. Aandachtspunt: check op belang van 

stroomsnelheid i.r.t. vispasseerbaarheid. 

Conclusie: Dit scenario voldoet (donker groen) aan de doelstelling 

vispasserbare beek.

Verwijderen stuwen zeer positief voor doelsoorten zoals bijvoorbeeld de 

kleine modderkruiper. Aandachtspunt: check op belang van 

stroomsnelheid i.r.t. vispasseerbaarheid. 

Conclusie: Dit scenario voldoet (donker groen) aan de doelstelling 

vispasserbare beek.

Mogelijk met technische oplossingen. Nog keuze te maken in 

ontwerptraject voor type vistrap. Voorkeursopties vanuit de handleiding en 

beschikbare ruimte.

Aandachtstpunen zijn de beperkte waterdieptes benedenstrooms van 

stuwen RS1-st10 en RS1-st13. De beperkte waterdiepte heeft invloed op de 

vispasseerbaarheid, bij de verdere uitwerking van het scenario is dit een 

aandachtspunt.

Conclusie: Dit scenario voldoet (donker groen) aan de doelstelling 

vispasserbare beek.

Verwijderen stuwen zeer positief voor doelsoorten zoals bijvoorbeeld de 

kleine modderkruiper. Aandachtspunt: check op belang van 

stroomsnelheid i.r.t. vispasseerbaarheid. 

Conclusie: Dit scenario voldoet (donker groen) aan de doelstelling 

vispasserbare beek.

KLIMAATADAPTATIE*

In hoeverre wordt bij het betreffende scenario 

invulling gegeven aan een robuust beekdal dat 

zowel in natte als droge omstandigheden 

geschikter is voor de huidige en toekomstige 

(2050) meteorologische omstandigheden.

Presteert minder goed dan de legger door verlaagde stuwpeilen, werkt 

verdrogend in de zomer door lagere stuwpeilen en in de winter meer 

weestand door stoombaanbeheer. Geeft meer inundaties dan de legger 

situatie. Compenserende maatregelen (nog nader uit te werken) zijn nodig 

om deze effecten van verdroging en inundatie te compenseren.

Forse toename inundatie t.o.v. referentiesituatie (voldoet niet). Sprake van 

vernatting op enkele locaties door ophogen beekbodem en verkleinen 

winterprofiel. Sprake van verdroging op enkele locaties door verwijderen 

stuwen. 

De toename aan inundatie is veel groter dan bij scenario 5, hetgeen is te 

verklaren door de combinatie beperkte grondpositie, verhogen beekbodem 

en verkleinen winterprofiel (om te kunnen voldoen aan de KRW).

Conclusie: Dit scenario voldoet niet (rood) voor de doelstelling 

klimaatadaptatie door een forse toename inundatie en vernatting.

Scenario 3 werkt significatie verdrogend op landbouwgronden (voldoet 

niet). Daarnaast is er geen toename aan inundatie t.o.v. referentiesituatie 

(voldoet niet) en sprake van vernatting op enkele locaties door ophogen 

beekbodem en verkleinen winterprofiel.  

De toename aan inundatie bij T=10 is 16 ha ten opzichte van de 

refentiesituatie. De inundatie beperken door: 

- Bodem Reusel verlagen nabij Gijselstraat

- Optimalisatie hoogwaterloop langs Turkaa

- Kade langs Reusel bij Heuvelmans. 

Conclusie: Dit scenario voldoet niet (rood) voor de doelstelling 

klimaatadaptatie vanuit met name de verdrogende effecten en 

aanvullende maatregelen nodig om inundatie tegen te gaan.

Voor de ontwikkeling van de natte NNB ambitietypen worden percelen 

langs de Reusel afgegraven ten behoeve van vernatting en verschraling dit 

zorgt tevens voor meestromende berging waardoor er naar verwachting 

geen uitbreiding van inundaties zijn ten opzichte van de legger (dit is nog 

niet modelmatig doorgerekend), effect positief op inunadatie. Scenario 4 

presteert niet beter in droge omstandigheden door verlaagde stuwpeilen 

ten opzichte van de referentiesituatie.

Droge omstandigheden: door het verwijderen van stuwen zijn aanvullende 

maatregelen nodig om het verdrogende effect beperkt te houden (zoals 

bijvoorbeeld stuwen in B- en C-watergangen). Zie Leven de Dommel 

document.

Natte omstandigheden: voor natte omstandigheden scoort dit scenario een 

verbetering door (a) behoud van afvoercapaciteit in de profielen en (b) het 

opwaarderen van de waterverbinding ten noorden van Turkaa en (c) het 

realiseren van meander Moleneind. Hierdoor worden bestaande NBW 

knelpunten opgelost.

Conclusie: ondanks een verbetering voor natte omstandigheden scoort dit 

scenario een grijs omdat dit scenario gevoelig blijft voor droge 

omstandigheden. 

NNB DOELSTELLING

In hoeverre wordt bij het betreffende scenario 

invulling gegeven aan de NNB doelstellingen: Het 

inrichten van de beoogde natuurambitietypen bij 

het betreffende scenario.

Verworven NNB gronden worden overgedragen aan BBL. Afspraken maken 

over natuurvriendelijk beheer, niet projectplanplichtig. Geen inrichting van 

de NNB ambitiedoeltypen. Voorstel is om de gronden in eigendom in te 

zaaien met een bloemen/kruidenmengsel.

Conclusie: Ten opzichte van de referentie situatie scoort dit scenario 

neutraal omdat de geen vernatting en verschaling wordt gerealiseerd voor 

de NNB op de verworven NNB-gronden. Daarnaast zijn in het traject veel 

gronden niet verworden voor NNB.

Maatregelen nemen hydrologische omstandigheden te creëren voor de 

NNB ambitiedoeltypen op gronden direct langs de beek, maatregelen zoals 

afgraven bovengrond nodig om invulling te geven aan de ambitietypen 

(vernatting en verschraling). Vanwege beperkte grondposities kan de 

herinrichting niet over het gehele traject worden gerealiseerd. 

Conclusie: Ten opzichte van de referentie situatie een beperkte verbetering 

(licht groen).

NNB ambitiedoeltypen op gronden direct langs de beek volgen 

hydrologische omstandigheden vanuit de Reusel. Vanwege beperkte 

grondposities kan de herinrichting niet over het gehele traject worden 

gerealiseerd.

Aandachtspunt: de slibafzetting in de 2e fase en in de niet ingerichte 

trajecten. 

Conclusie: Ten opzichte van de referentie situatie een beperkte verbetering 

(licht groen).

Maatregelen nemen hydrologische omstandigheden te creëren voor de 

NNB ambitiedoeltypen op gronden direct langs de beek, maatregelen zoals 

afgraven bovengrond nodig om invulling te geven aan de ambitietypen 

(vernatting en verschraling). Vanwege beperkte grondposities kan de 

herinrichting niet over het gehele traject worden gerealiseerd. 

Conclusie: Ten opzichte van de referentie situatie een beperkte verbetering 

(licht groen).

Dit scenario scoort donker groen door het verwerven van de NNB gronden 

en volledige herinrichting. De NNB doeltypen op gronden direct langs de 

beek volgen hydrologische omstandigheden van de Reusel. 

Conclusie: Voldoet, volledige inrichting van de NNB.

UITSTRALINGSEFFECTEN (landbouw en 

bebouwing)

Wat zijn de te verwachten uitstralingseffecten op 

landbouw en bebouwing wanneer invulling wordt 

gegeven aan het betreffende scenario. Denk 

hierbij ook aan eventuele schadecompensatie 

voor aanliggende terreineigenaren.

Aanvullende maatregelen (nog nader uit te werken) zijn nodig om de 

toename aan inundatie en verdrogende effecten te compenseren. In het 

rapport Toelichting hydrologie (Antea Group, jan. 2019) zijn de effecten 

ten opzichte van de referentiesituatie beschreven. Op twee trajecten 

neemt het risico op inundatie toe. Dit betreft het traject bovenstrooms van 

Gijselstraat én het traject tussen Heuvelmans en stuw RS1-st13. De oorzaak 

is stroombaanbeheer (meer weerstand) en baggervorming achter stuw 8. 

Beide locaties vormen een inundatieknelpunt door overschrijding van de 

normeringsnorm.

Daarnaast zijn in het kader van het doorvoeren van stroombaanbeheer de 

klepstanden van meerdere stuwen verlaagd. De verlaging van klepstanden 

leidt geeft een geringe verdrogende werking op landbouwgronden.

De klepstanden van stuw RS1-st8 en RS1-st12 zijn verhoogd ten opzichte 

van de refentiesituatie waardoor de Turkaa en de natuur bovenstrooms 

van Moleneind natter is geworden.

Conclusie: Door het verlagen van meerdere klepstanden treedt meer 

verdroging.

De uitstralingseffecten (inundatie en grondwater) reiken buiten de 

grondposities. Met name de berekende inundatie nabij Moleneind-

Baarschot en omgeving bovenstrooms van de N395 leiden tot een groot 

risico op schade bij woningen/tuinen bij hoogwatersituaties. Ophoging van 

maaiveld en/of kades zijn nodig om toename van inundaties ten opzichte 

van de referentiesituatie te voorkomen. Daarnaast geeft scenario 2 op 

meerdere plekken veel natschade (circa 12 ha.) voor landbouw en 

bebouwing (de aanwezigheid van leem kan de nu berekende worstcase 

effecten sterk reduceren). 

Conclusie: Dit scenario voldoet niet (rood) vanuit uitstralingseffecten 

vanuit met name toename inundatie en vernatting op percelen van 

derden.

De uitstralingseffecten (inundatie en grondwater) reiken buiten de 

grondposities. Met name de berekende inundatie nabij Moleneind-

Baarschot en omgeving bovenstrooms van de N395 leiden tot een groot 

risico op schade bij woningen/tuinen bij hoogwatersituaties. Aanvullende 

maatregelen zoals ophoging van maaiveld en/of kades zijn nodig om 

toename van inundatie ten opzichte van de referentiesituatie te 

voorkomen, zie aspect klimaatadaptatie. Daarnaast zijn maatregelen nodig 

om voornamelijk droogteschade (circa 9,5 ha.) voor landbouw te mitigeren 

en compenseren (de aanwezigheid van leem kan de nu berekende 

worstcase effecten sterk reduceren).

Conclusie: Dit scenario voldoet niet (rood) vanuit uitstralingseffecten 

vanuit met name verdroging op percelen van derden.

Aanvullende maatregelen zijn nodig om de toename aan inundatie te 

compenseren. In het rapport Toelichting hydrologie (Antea Group, jan. 

2019) zijn de effecten ten opzichte van de referentiesituatie beschreven. 

Op twee trajecten neemt het risico op inundatie toe. Dit betreft het traject 

bovenstrooms van Gijselstraat én het traject tussen Heuvelmans en stuw 

RS1-st13. De oorzaak is stroombaanbeheer (meer weerstand) en 

baggervorming achter stuw 8. Beide locaties vormen een 

inundatieknelpunt door overschrijding van de normeringsnorm.

Daarnaast zijn in het kader van het doorvoeren van stroombaanbeheer de 

klepstanden van meerdere stuwen verlaagd. De verlaging van klepstanden 

leidt geeft een geringe verdrogende werking op landbouwgronden.

De klepstanden van stuw RS1-st8 en RS1-st12 zijn verhoogde ten opzichte 

van de refentiesituatie waardoor de Turkaa en de natuur bovenstrooms 

van Moleneind natter is geworden.

De compensatie betreft lokale profieloptimalisatie, bijvoorbeeld door 

lokale profielverruiming van winterbed. Scenario 4 voorziet in 

profielverruiming en kan niet worden opgenomen bij scenario 1 (omdat 

vergraving nodig is). Ondanks locale profiel aanpassingen scoort dit 

scenario oranje door het verlagen van meerdere klepstanden wat 

verdrogend werkt op de landbouw.

Droge omstandigheden: door het verwijderen van stuwen zijn aanvullende 

maatregelen nodig om het verdrogende effect beperkt te houden (zoals 

bijvoorbeeld stuwen in B- en C-watergangen). Zie Leven de Dommel 

document.

Natte omstandigheden: voor natte omstandigheden scoort dit scenario een 

verbetering door (a) behoud van afvoercapaciteit in de profielen en (b) het 

opwaarderen van de waterverbinding ten noorden van Turkaa en (c) het 

realiseren van meander Moleneind. Hierdoor worden bestaande NBW 

knelpunten opgelost.

Conclusie: ondanks een verbetering voor natte omstandigheden scoort dit 

scenario een grijs omdat dit scenario gevoelig blijft voor droge 

omstandigheden. 

UITSTRALINGSEFFECTEN NATUUR  (Natte 

Natuurparels)

Wat zijn de te verwachten uitstralingseffecten op 

natuur wanneer invulling wordt gegeven aan het 

betreffende scenario.

De huidige Reusel en de RS300 werken verdrogend op NNP, want 

benedenstrooms van stuw RS1-st11 zijn de waterstanden over een lengte 

van ruim 300 m lager dan de waterstanden in De Turk. Hierdoor werkt de 

Reusel verdrogend op de Turkaa. 

De RS300 werkt benedenstrooms van stuw RS300_st2 verdrogend, omdat 

de waterstanden van de RS300 in het betreffende traject lager zijn.

Verhoging grondwaterstand en meer kwel toestroom naar de natuurparels 

door bodemverhoging hoogwaterloop Reusel.

Conclusie: Samenvattend geeft dit scenario een beperkte verbetering (licht 

groen) voor de uitstralingseffecten op natuur.

Verhoging grondwaterstand en meer kwel toestroom naar de natuurparels 

door bodemverhoging hoogwaterloop Reusel.

Conclusie: Samenvattend geeft dit scenario een beperkte verbetering (licht 

groen) voor de uitstralingseffecten op natuur.

De huidige Reusel en de RS300 werken verdrogend op NNP, want 

benedenstrooms van stuw RS1-st11 zijn de waterstanden over een lengte 

van ruim 300 m lager dan de waterstanden in De Turk. Hierdoor werkt de 

Reusel verdrogend op de Turkaa. 

De RS300 werkt benedenstrooms van stuw RS300_st2 verdrogend, omdat 

de waterstanden van de RS300 in het betreffende traject lager zijn.

Verhoging grondwaterstand en meer kwel toestroom naar de natuurparels 

door bodemverhoging hoogwaterloop Reusel en bodemverhoging van de 

RS300 tussen stuw R300-st2 en het uistroompunt op de Reusel.

Conclusie: Samenvattend geeft dit scenario een extra verbetering (donker 

groen) voor de uitstralingseffecten op natuur omdat in scenario 5 ook de 

bodemhoogte van de RS300 is verhoogd.

MEEKOPPELKANSEN

Zijn er meekoppelkansen waar invulling aan 

wordt gegeven aan bij het betreffende scenario.

Geen inrichtingsmaatregelen enkel legaliseren van de huidige situatie.

Conclusie: Samenvattend is dit scenario als neutraal beoordeeld (grijs).

Bij scenario 2 is win-win te creëren door optimalisatie en combinatie met 

maatregelen in de Turkaa. Historische meander nabij Watermolenweg 

aangetakt. Beperkte verbetering voor recreatie mogelijk, aandachtspunt is 

de landschappelijke inpassing.

Conclusie: Samenvattend is dit scenario als een beperkte verbetering 

beoordeeld (licht groen).

Bij scenario 3 is win-win te creëren door optimalisatie en combinatie met 

maatregelen in de Turkaa. Historische meander nabij Watermolenweg 

aangetakt. Beperkte verbetering voor recreatie mogelijk, aandachtspunt is 

de landschappelijke inpassing.

Conclusie: Samenvattend is dit scenario als een beperkte verbetering 

beoordeeld (licht groen).

Verbetering voor recreatie en landschappelijke inpassing.

Conclusie: Samenvattend is dit scenario als een beperkte verbetering 

beoordeeld (licht groen).

Historische meander nabij Watermolenweg aangetakt en meander 

Moleneind. Verbetering voor recreatie en landschappelijke inpassing.

Conclusie: Samenvattend is dit scenario als een verbetering beoordeeld 

(donker groen).

BEHEER EN ONDERHOUD

Beoordeling van het toekomstig beheer en 

onderhoud van het scenario ten opzichte van de 

referentiesituatie.

Maatwerk en flexibiliteit nodig. Qua tijd scheelt onderhoud in huidige 

situatie niet veel ten opzichte van de referentiesituatie. Qua biomassa in de 

huidige situatie minder dan in referentiesituatie. Referentiesituatie zorgt 

voor meer verrijking van de bodem doordat meer maaisel op de kant bleef 

liggen. In de huidige situatie wordt het maaisel afgedreven richting stuwen 

daar verzameld en afgevoerd of meteen afgevoerd . Qua tijd/kosten gelijk 

is de huidige situatie gelijk aan de referentiesituatie. Qua resultaat voor de 

waterdoelen is de huidige situatie een verbetering ten opzichte van de 

referentiesituatie. Van de Turk worden enkel de open stukken langs de 

hooilanden onderhouden, geen verandering ten opzichte van referentie. 

Stuwbeheer in de huidige situatie door vaste stuwstand minder intensief 

dan referentiesituatie met actief peilbheer zomer- en winterpeil. Er zijn 

geen klachten over het huidige peilbeheer bekend bij het waterschap.

Onderhoudspad in het 2e fase profiel is minder toegankelijk dan een 

situatie met een onderhoudspad naast de watergang (referentiesituatie). 

Dit scenario scoort rood doordat (a) de kades welke nodig zijn om 

inundatie tegen te gaan, gepaard gaan met extra onderhoudskosten en (b) 

op de niet heringerichte delen afdrijvend maaisel stagneert (maaisel blijft 

hangen op de overgangen).

Conclusie: Samenvattend scoort dit scenario rood voor het aspect beheer 

en onderhoud.

Versnippering in beheer en onderhoud vanwege afwisseling herinrichting. 

Onderhoudspad in de 2e fase profiel is minder toegangelijk dan de 

referentiesituatie. In dit scenario is het afdrijven van maaisel en opvangen 

ter plaatse van stuwen niet meer mogelijk (maaisel blijft hangen op de 

overgangen). Meeste onderhoud is nodig op de plekken waar je het 

slechtste bij kan, namelijk de niet heringerichte trajecten. De stukken die 

verzanden zullen intensief onderhouden moeten worden. Kades welke 

nodig zijn om inundaties tegen te gaan vergen beheer en zijn minder 

gewenst vanuit B&O. 

Conclusie: Samenvattend scoort dit scenario rood voor het aspect beheer 

en onderhoud.

Inzetten op aaneengesloten trajecten van 4 m breed onderhoudspad 

realiseren. Stroombaanmaaien in relatie tot bereikbaarheid aandachtspunt 

bij aanplant bomen in verband met beschaduwing. Huidig 

stroombaanbeheer doorzetten.

Inzetten op aaneengesloten trajecten van 4 m breed onderhoudspad 

realiseren. Met een algehele inrichting en grotere stroken kan het gebied 

ook voor onderhoudspaden en dergelijke beter worden ingericht. 

Daarnaast ook meer uniforme onderhoudswijze. Stroombaanmaaien in 

relatie tot bereikbaarheid is aandachtspunt bij aanplant bomen in verband 

met beschaduwing. Bij Baarschot en Diessen zijn locaties waar de 

herinrichting niet mogelijk is vanwege de beperkte ruimte. Op deze 

trajecten zal aanzandig optreden, dat frequent moet worden verwijderd 

om de doorstroomcapaciteit in het profiel te behouden.

RISICO'S

Welke specifieke risico’s kunnen er optreden 

wanneer invulling wordt gegeven aan het 

betreffende scenario.

Risico op weerstand vanuit omgeving vanwege uitstralingseffecten, 

voornamelijk droogteschade voor landbouw als gevolg van het verlagen an 

de stuwstanden in de huidige situatie ten opzichte van de 

referentiesituatie. Het feit dat er jarenlang gedoogd is en nu 

geformaliseerd wordt, kan wantrouwen wekken. Klachten vanuit streek 

over ongedierte door rauwe oevers.

Risico op weerstand vanuit omgeving en verlies aan draagvlak vanwege 

uitstralingseffecten. Aanzienlijk risico op zienswijzen/juridische procedures. 

Conclusie: Dit scenario is rood beoordeeld vanwege de grote 

uitstralingseffecten inundatie en natschade op percelen van derden.

Risico op weerstand vanuit omgeving vanwege uitstralingseffecten, 

voornamelijk droogteschade voor landbouw. Risico op 

zienswijzen/juridische procedures. 

Conclusie: Dit scenario is oranje beoordeeld vanwege de 

uitstralingseffecten inundatie en natschade op percelen van derden.

Risico op weerstand vanuit omgeving vanwege uitstralingseffecten, 

voornamelijk droogteschade voor landbouw. Het feit dat er jarenlang 

gedoogd is en nu geformaliseerd wordt, kan wantrouwen wekken. 

Klachten vanuit streek over ongedierte door rauwe oevers.

Risico op weerstand vanuit omgeving vanwege uitstralingseffecten, 

voornamelijk droogteschade voor landbouw. Klachten vanuit streek over 

ongedierte door natuur(lijke) oevers.

ACTIEPLAN LEVEN DE DOMMEL*

In hoeverre wordt bij het betreffende scenario 

invulling gegeven aan de sporen uit Actieplan 

Leven de Dommel: Samenwerken, Meer ruimte 

voor water, Slim sturen, Waterbewustzijn.

Binnen de geringe beschikbare ruimte in project Reusel Baarschot-Diessen 

staan de aanpassingen aan het beekprofiel, nodig voor het bereiken van de 

ecologische doelstellingen (KRW/N2000) op gespannen voet met een 

systeem dat de huidige en toekomstige klimaateffecten kan opvangen 

zoals beoogd met een "robuust watersysteem" uit Aktieplan Leven De 

Dommel. Het systeem wordt daardoor of kwetsbaarder voor drogere of 

voor nattere situaties en lokaal voor beiden. Om naast natuurdoelen beide 

extremen het hoofd te bieden is meer ruimte nodig. Om de kansen die er 

rondom het projectgebied liggen, inzichtelijk te maken, wordt verwezen 

naar de notitie "Actieplan LDD Reusel Baarschot-Diessen"

Binnen de geringe beschikbare ruimte in project Reusel Baarschot-Diessen 

staan de aanpassingen aan het beekprofiel, nodig voor het bereiken van de 

ecologische doelstellingen (KRW/N2000) op gespannen voet met een 

systeem dat de huidige en toekomstige klimaateffecten kan opvangen 

zoals beoogd met een "robuust watersysteem" uit Aktieplan Leven De 

Dommel. Het systeem wordt daardoor of kwetsbaarder voor drogere of 

voor nattere situaties en lokaal voor beiden. Om naast natuurdoelen beide 

extremen het hoofd te bieden is meer ruimte nodig. Om de kansen die er 

rondom het projectgebied liggen, inzichtelijk te maken, wordt verwezen 

naar de notitie "Actieplan LDD Reusel Baarschot-Diessen"

Binnen de geringe beschikbare ruimte in project Reusel Baarschot-Diessen 

staan de aanpassingen aan het beekprofiel, nodig voor het bereiken van de 

ecologische doelstellingen (KRW/N2000) op gespannen voet met een 

systeem dat de huidige en toekomstige klimaateffecten kan opvangen 

zoals beoogd met een "robuust watersysteem" uit Aktieplan Leven De 

Dommel. Het systeem wordt daardoor of kwetsbaarder voor drogere of 

voor nattere situaties en lokaal voor beiden. Om naast natuurdoelen beide 

extremen het hoofd te bieden is meer ruimte nodig. Om de kansen die er 

rondom het projectgebied liggen, inzichtelijk te maken, wordt verwezen 

naar de notitie "Actieplan LDD Reusel Baarschot-Diessen"

Binnen de geringe beschikbare ruimte in project Reusel Baarschot-Diessen 

staan de aanpassingen aan het beekprofiel, nodig voor het bereiken van de 

ecologische doelstellingen (KRW/N2000) op gespannen voet met een 

systeem dat de huidige en toekomstige klimaateffecten kan opvangen 

zoals beoogd met een "robuust watersysteem" uit Aktieplan Leven De 

Dommel. Het systeem wordt daardoor of kwetsbaarder voor drogere of 

voor nattere situaties en lokaal voor beiden. Om naast natuurdoelen beide 

extremen het hoofd te bieden is meer ruimte nodig. Om de kansen die er 

rondom het projectgebied liggen, inzichtelijk te maken, wordt verwezen 

naar de notitie "Actieplan LDD Reusel Baarschot-Diessen"

Binnen de geringe beschikbare ruimte in project Reusel Baarschot-Diessen 

staan de aanpassingen aan het beekprofiel, nodig voor het bereiken van de 

ecologische doelstellingen (KRW/N2000) op gespannen voet met een 

systeem dat de huidige en toekomstige klimaateffecten kan opvangen 

zoals beoogd met een "robuust watersysteem" uit Aktieplan Leven De 

Dommel. Het systeem wordt daardoor of kwetsbaarder voor drogere of 

voor nattere situaties en lokaal voor beiden. Om naast natuurdoelen beide 

extremen het hoofd te bieden is meer ruimte nodig. Om de kansen die er 

rondom het projectgebied liggen, inzichtelijk te maken, wordt verwezen 

naar de notitie "Actieplan LDD Reusel Baarschot-Diessen"

GRONDPOSITIES Grondposities zijn beschikbaar. De beschikbare gronden dragen niet bij aan 

het verbeteren van het beeksysteem omdat er geen herinrichting 

plaatsvindt. Bijvoorbeeld realisatie NNB door aangepast beheer maar geen 

optimale invulling van de beoogde ambitiedoeltypen door verbetering 

hydrologische omstandigheden.

Grondposities (1-3-2019) niet beschikbaar voor herinrichting scenario 2. Grondposities (1-3-2019) beschikbaar voor herinrichting scenario 3. Grondposities zijn beschikbaar. De beschikbare gronden dragen bij aan het 

enige verbetering van het beeksysteem. Bijvoorbeeld toename berging 

door afgraving van gronden en realisatie NNB ambitiedoeltypen.

Grondposities niet beschikbaar voor beoogde herinrichting. Tijd en 

intrumentarium zijn benodigd om dit scenario op termijn te kunnen 

realiseren. Circa 6,5 ha. van een tiental verschillende eigenaren dient nog 

verworven te worden om het toekomstscenario te kunnen realiseren.

AANLEGKOSTEN Geen aanlegkosten. 

Kosten voor instandhouden stuwen worden geraamd op circa € 160.000. 

Enkel beheer- en onderhoudskosten voor de beschreven maatregelen zoals 

baggeren en inzaaien verworven percelen.

Aanlegkosten worden geraamd op circa € 1.110.000 - € 1.330.000. Aanlegkosten worden geraamd op circa 

€ 1.220.000 - € 1.470.000.

Kosten voor instandhouden stuwen worden geraamd op circa € 160.000. 

Aanlegkosten worden geraamd op circa € 730.000 - € 870.000.

Aanlegkosten worden geraamd op circa € 1.710.000 - € 2.060.000.

voldoet niet

voldoet deels/verslechtering/maatregelen nodig

neutraal effect

beperkte verbetering

voldoet

SCENARIO'S PROJECT HERINRICHTING REUSEL BAARSCHOT-DIESSEN

Toelichting

*Doelen vanuit Klimaatadaptatie en Leven de Dommel staan haaks op de doelen vanuit de inrichting van een natuurlijk beekdal (KRW/N2000) binnen de geringe beschikbare ruimte in project Reusel Baarschot-Diessen. Project RBD focust zich op het beekdal en niet op de beekdalflanken. Vanuit beekdoelen worden stuwen in de beek verwijderd, dit maakt 

het beeksysteem minder stuurbaar en heeft een verdrogend effect. Binnen de projectgrenzen RBD is er geen ruimte om invulling te geven aan zowel natuurlijke doelen KRW/N2000 en meer ruimte voor water/klimaatadaptatie, een concessie op meerdere doelen zal nodig zijn indien scenario 1,2 of 3 worden doorgezet.

Opmerking vanuit TT:

- Scenario 3 is niet als gefaseerd project te realiseren, waarbij binnen fase 1 de beschikbare gronden worden ingericht en beekherinrichting plaatsvindt en in een 2e fase (scenario 5) de resterende trajecten met daarbij invulling van de doelen. De hydrologie van de beek (verhanglijn, bodemverloop, profielaanpassing) dient als 1 geheel bezien/ontworpen 

te worden om invulling te geven aan de doelen.

- Scenario 3 laat zien dat binnen de huidige beschikbare gronden (maart 2019) geen optimale doelrealisatie (KRW/N2000) kan plaatsvinden, een concessie op meerdere doelen zal nodig zijn.
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1 Inleiding 

Dit is de m.e.r.-beoordeling beekherstel Reusel Baarschot-Diessen. Dit hoofdstuk schetst de 
achtergrond van het voorgenomen beekherstelproject van de Reusel tussen Baarschot en 
Diessen. Dit hoofdstuk gaat tevens in op het nut en de noodzaak van het uitvoeren van een 
m.e.r.-beoordeling, de officiële procedure voor een m.e.r.-beoordeling en de criteria voor het 
toetsen van activiteiten in een m.e.r.-beoordeling.  

1.1 Kader  

Het Waterschap De Dommel is voornemens om de Reusel te herstellen en verschillende 
maatregelen uit te voeren ter verbetering van de waterhuishouding en om nieuwe natuur te 
realiseren. De opgave is om de verdroging van het beekdal tegen te gaan en juiste hydrologische 
randvoorwaarden te creëren voor de natte natuurdoelen. Het tracé van de Reusel bestaat in 
essentie uit twee delen. Het streven is om het tracédeel van de Reusel ten zuiden van de weg 
Moleneind zijn oude karakter terug te geven door de oorspronkelijke ligging van de beek terug te 
brengen en een deel van de huidige loop van de beek te dempen. Het overige deel van de beek 
behoudt zijn huidige ligging. Voor het voornemen wordt een projectplan Waterwet (PPWW) 
opgesteld. 
 
De voor u liggende m.e.r.-beoordeling bij dit projectplan Waterwet bevat de analyse of door de 
voorgenomen activiteit mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen 
optreden. Als mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen niet uit te sluiten zijn, dient een 
milieueffectrapportage (m.e.r.) uitgevoerd te worden. Dit is een afweging en besluit dat het 
bevoegde gezag moet nemen in het kader van het projectplan Waterwet. 

1.2 Achtergrond 

Het project bestaat uit het voornemen tot beekherstel van de Reusel tussen Baarschot en 
Diessen. Het betreft hier het traject van de Reusel tussen het Landgoed De Utrecht en het gebied 
van de Ruilverkaveling De Hilver ten noorden van Diessen (figuur 1-1:). Gronden die aan de beek 
grenzen worden in hoofdzaak gebruik als agrarische grond, voor woonactiviteiten, als 
infrastructuur of hebben een natuurfunctie. 
 
De Reusel ligt in het beheergebied van Waterschap De Dommel. Waterschap De Dommel voert 
de werkzaamheden uit en treedt op als initiatiefnemer. 
 
In de nabijheid van het project beekherstel Reusel Baarschot en Diessen bestaan andere 
projecten; de natte natuurparel op landgoed de Utrecht en beekherstel Reusel de Mierden. Ten 
behoeve van deze projecten is een milieueffectrapportage opgesteld

1
. Figuur 1-2 laat zien hoe 

het beekherstel in de Reusel zoals dat beschreven wordt door deze m.e.r.-beoordeling grenst aan 
andere projecten die onderdeel zijn van de genoemde milieueffectrapportage. De maatregelen 
die worden uitgevoerd in beekherstel van de Reusel tussen Baarschot en Diessen hebben geen 
effect op het project op NNP De Utrecht en beekherstel Reusel de Mierden aangezien deze 
bovenstrooms gelegen zijn. 

                                                                 
1
 Provincie Noord-Brabant en Waterschap De Dommel (2020) Milieueffectrapportage Natte 

Natuurparel De Utrecht en Reusel-De Mierden. 
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Figuur 1-1: Projectgebied Beekherstelproject Reusel Baarschot-Diessen 

 



M.e.r.-beoordeling 
Beekherstel Reusel Baarschot-Diessen 
projectnummer 0432726.100 
11 mei 2020 revisie 2.0 
Waterschap De Dommel 

 
 
 
 

Blad 3 van 33 

 

 
Figuur 1-2 Ligging beekherstel Reusel Baarschot - Diessen ten opzichte van andere projectgebieden 
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1.3 Aanleiding en doel 

Het voornemen tot beekherstel bestaat uit het uit gebruik nemen van landbouwgronden, het 
afgraven van een klein deel van die gronden en het vervolgens beheren als natuurgrond. 
Daarnaast bestaat het voornemen uit het vispasseerbaar maken van drie stuwen, beekherstel 
van de Reusel bovenstrooms van de weg Moleneind, optimalisaties voor beheer en onderhoud 
en het verwijderen van stuw 8 in de Reusel. Tot slot worden stuwpeilen aangepast binnen het 
normale peilbereik van de stuwen. 
De m.e.r.-beoordeling wordt opgesteld in het kader van het projectplan Waterwet voor het 
beekherstel. Het doel van de m.e.r-beoordeling is toetsen of als gevolg van de voorgenomen 
werkzaamheden mogelijk belangrijk nadelige milieueffecten optreden die aanleiding kunnen 
geven tot het doorlopen van een volwaardige m.e.r.-procedure.  

1.4 Waarom een m.e.r-beoordeling 

In het Besluit m.e.r. zijn activiteiten met bijbehorende drempelwaarden aangegeven. Voor 
dergelijke activiteiten moet allereerst beoordeeld worden of sprake is van mogelijke belangrijke 
nadelige milieugevolgen. Deze activiteiten en drempelwaarden zijn benoemd in onderdeel D van 
het Besluit m.e.r. Voor deze activiteiten geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht. 
 
Daarnaast is het verplicht om voor activiteiten die wel in onderdeel D genoemd staan, maar waar 
de drempelwaarden niet gehaald worden te onderzoeken of alsnog belangrijke effecten op het 
milieu kunnen optreden die aanleiding geven om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Dit 
wordt de vormvrije m.e.r.-beoordeling genoemd. Hierbij wordt, net als bij de m.e.r.-beoordeling, 
getoetst of er mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen op kunnen treden. Sinds een 
uitspraak van het Europese Hof mei 2017 worden aan een vormvrije m.e.r.-beoordeling 
(nagenoeg) dezelfde eisen gesteld als aan een niet-vormvrije m.e.r.-beoordeling. Qua inhoud 
gelden de vereisten vanuit de Europese richtlijn m.e.r. 
 
Onderstaand is voor de activiteiten bij het voornemen nagegaan of sprake is van een directe 
m.e.r-plicht, een m.e.r.-beoordelingsplicht, of een vormvrije m.e.r.-beoordeling. De activiteit kan 
vallen onder – een ruime interpretatie van - de activiteiten ‘werken inzake kanalisering of 
beperking van overstroming’ en/of ‘installatie voor het stuwen van water’. 
 
Tabel 1-1 Activiteiten van het voornemen die voorkomen in het Besluit m.e.r. 

 Activiteiten Gevallen Plan Besluit 

D 
3.2 

De aanleg, wijziging 
of uitbreiding van 
werken inzake 
kanalisering of ter 
beperking van 
overstromingen, met 
inbegrip van primaire 
waterkeringen en 
rivierdijken. 

  De structuurvisie, 
bedoeld in de artikelen 
2.1, 2.2 en 2.3 van de 
Wet ruimtelijke 
ordening, en de 
plannen, bedoeld in de 
artikelen 3.1, eerste 
lid, 3.6, eerste lid, 
onderdelen a en b, van 
die wet en het plan, 
bedoeld in de artikelen 
4.1 en 4,4 van de 

De goedkeuring van 
gedeputeerde staten van het 
projectplan, bedoeld in artikel 
5.7, eerste lid, van de 
Waterwet of, bij het 
ontbreken daarvan, het 
projectplan, bedoeld in artikel 
5.4, eerste lid, van die wet, of, 
indien artikel 5.4, zesde lid, 
van die wet van toepassing is, 
de vaststelling van het tracé 
op grond van de Tracéwet of 
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Waterwet. de Spoedwet wegverbreding 
door de Minister van 
Infrastructuur en Waterstaat 
of het plan, bedoeld in artikel 
3.6, eerste lid, onderdelen a 
en b, van de Wet ruimtelijke 
ordening dan wel bij het 
ontbreken daarvan van het 
plan, bedoeld in artikel 3.1, 
eerste lid, van die wet. 

D 
15.3 

De aanleg, wijziging 
of uitbreiding van een 
stuwdam of andere 
installatie voor het 
stuwen of voor de 
lange termijn opslaan 
van water. 

In gevallen 
waarin de 
activiteit 
betrekking 
heeft op een 
hoeveelheid 
water van 5 
miljoen m3 of 
meer. 

De structuurvisie, 
bedoeld in de artikelen 
2.1, 2.2 en 2.3 van de 
Wet ruimtelijke 
ordening, en het plan, 
bedoeld in de artikelen 
3.1, eerste lid, van die 
wet en het plan, 
bedoeld in de artikelen 
4.1 en 4.4 van de 
Waterwet. 

Het projectplan, bedoeld in 
artikel 5.4, eerste lid, van de 
Waterwet, of, indien artikel 
5.4, zesde lid, van die wet van 
toepassing is, de vaststelling 
van het tracé op grond van de 
Tracéwet of de Spoedwet 
wegverbreding door de 
Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat, dan wel bij het 
ontbreken daarvan de 
vaststelling van het plan, 
bedoeld in artikel 3.6, eerste 
lid, onderdelen a en b, van de 
Wet ruimtelijke ordening dan 
wel bij het ontbreken daarvan 
van het plan, bedoeld in 
artikel 3.1, eerste lid, van die 
wet. 

 
Op basis van D3.2 (De aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter 
beperking van overstromingen, met inbegrip van primaire waterkeringen en rivierdijken.), 
waarvoor geen drempelwaarde is opgenomen, geldt voor het voornemen een m.e.r.-
beoordelingsplicht. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan het beoordelen op basis van 
D15.3 (De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stuwdam of andere installatie voor het stuwen of voor de 

lange termijn opslaan van water). In onderhavig geval worden de drempelwaarden zoals genoemd in 
tabel 1-1 niet overschreden. Desalniettemin is, op basis van een ruime interpretatie van de in 
tabel 1-1 genoemde activiteiten, sprake van een m.e.r-beoordelingsplicht omdat deze 
drempelwaarden slechts indicatief zijn.  
 
Deze m.e.r.-beoordeling bevat de analyse of mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu kunnen optreden door de gehele voorgenomen activiteit. 

  

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025458&artikel=5.4&g=2020-03-26&z=2020-03-26
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025458&artikel=5.4&g=2020-03-26&z=2020-03-26
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006147&g=2020-03-26&z=2020-03-26
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015158&g=2020-03-26&z=2020-03-26
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015158&g=2020-03-26&z=2020-03-26
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1.5 Criteria voor het toetsen van activiteiten in een m.e.r-beoordeling 

Er bestaan bepaalde inhoudelijke vereisten voor het toetsen of sprake is van mogelijke 
belangrijke nadelige milieugevolgen. Deze inhoudelijke vereisten zijn benoemd in bijlage III van 
de Europese richtlijn m.e.r. Deze richtlijn bevat drie aspecten waaraan de voorgenomen 
activiteiten in een m.e.r.-beoordeling aan getoetst worden (zie bijlage 1): 

1. Plaats van het project. 
2. Kenmerken van het project. 
3. Kenmerken van de potentiële effecten.  

 
In de tabel in bijlage 1 is tevens aangegeven in welk hoofdstuk van deze aanmeldingsnotitie de 
onderdelen terug te vinden zijn. 

1.6 Leeswijzer 

Dit rapport volgt de indeling van bijlage III van de Europese richtlijn m.e.r.. In hoofdstuk 2 staat 
de plaats van het project centraal. In hoofdstuk  staan worden de kenmerken van het project 
besproken, hoofdstuk 4 betreft de effecten op de leefomgeving en in hoofdstuk 5 de effecten op 
de ruimtelijke kwaliteit. In hoofdstuk 6 wordt besloten met een conclusie en een overzicht van de 
te treffen maatregelen. 
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2 Plaats van het project 

Dit hoofdstuk geeft toelichting op de ligging van het project en behandelt de aanwezigheid en 
ligging van gevoelige gebieden in en nabij het projectgebied. 

2.1 Ligging  

De Reusel ontspringt ten zuidwesten van het dorp Reusel. Vervolgens stroomt de Reusel door het 
Landgoed de Utrecht en langs Baarschot en Diessen onder het Wilhelminakanaal door naar 
Moergestel. Ten zuiden van Oisterwijk gaat de Reusel over in de Achterste Stroom. Het 
projectgebied is globaal gelegen tussen Baarschot en Diessen en bevat een traject van circa 
3,5 km van de Reusel (zie ook Figuur 2-1). 
 

  
Figuur 2-1: Ligging van het projectgebied Reusel Baarschot-Diessen 

2.2 Bestaand grondgebruik 

Het projectgebied bevat ongeveer 3,5 km aan beektraject van de Reusel met een oeverzone van 
circa 20 meter aan weerszijden van de beek. Halverwege het traject is het Turkaa-gebied gelegen 
waar een zijstroom (de Turk) van de Reusel doorheen loopt.  
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De Reusel is in de legger van het waterschap aangeduid als een A-watergang. De Reusel is 
aangewezen als KRW-waterlichaam van het type langzaam stromende middenloop en 
benedenloop op zand (type R5). 
 
De Reusel is bij het waterschap bekend als de RS1. Bovenstrooms van Moleneind stroomt de 
RS300 parallel aan de Reusel. De RS300 dient als hoogwatergeul voor de Reusel. Ter hoogte van 
het natuurgebied Turkaa functioneert de Reusel als een hoogwatergeul. De watergang in de 
Turkaa (bekend als De Turk) maakt onderdeel uit van het watersysteem van de Reusel en dient 
tevens als vismigratieroute. 
 
Vanwege het verhang en landgebruik in het beekdal van de Reusel worden de waterstanden 
gestuurd door meerdere stuwen. 
 
Het stroomgebied van de Reusel tussen Baarschot en Diessen bestaat naast bebouwd gebied 
(kernen Diessen en Baarschot) en natuur vooral uit landbouwgronden, met een afwisseling van 
bouwland en grasland. In het projectgebied zelf ligt de Natte Natuurparel (NNP) de Turkaa. 
Belangrijke natuurgebieden buiten het projectgebied zijn NNP de Utrecht stroomopwaarts en het 
verder weg gelegen landgoed Baest. Verder liggen er gevoelige gebieden in en nabij het 
projectgebied. 
 
In het Besluit m.e.r. zijn in bijlage A gevoelige gebieden gedefinieerd. Het projectgebied bevindt 
zich in of nabij drie gedefinieerde gevoelige gebieden: 

 Natura 2000-gebied; 

 Natuurnetwerk Brabant; 

 Ecologische verbindingszone; 

 Gebied met behoud en herstel van de bestaande landschapskwaliteit. 
 
Het projectgebied is gelegen in Natura2000 gebied en is onderdeel van het Beheerplan voor het 
Natura 2000-gebied Kempenland-West. Tevens maakt het projectgebied onderdeel uit van de 
provinciale ambitie voor het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Het beektraject is in het Provinciaal 
natuurbeheerplan opgenomen als een beek met aan weerszijden van de beekloop een 
zoekgebied van 25 meter breed voor nieuwe natuur met de ambitie van  ‘beekbegeleidende 
natuur’. Deels is dergelijke beekbegeleidende natuur reeds aanwezig in de vorm van grasland of 
vochtig bos. De provinciale ambities in deze delen van het NNB zijn gericht op ontwikkeling van 
kruiden- en faunarijk grasland, vochtig hooiland of moeras.  
 
Ten behoeve van het beekherstel gaat de provincie uit van een zone van in totaal 50 meter breed 
waarbinnen een meanderende beek zijn min of meer natuurlijke loop zou moeten krijgen. De 50 
meter brede strook is puur theoretisch gelijk verdeeld over beide oevers, zonder rekening te 
houden met specifieke ontwerpwensen of grondeigendom.  
 
Verder is het Turkaa-gebied onderdeel van het projectgebied. Dit betreft een Natte Natuurparel 
die reeds is ‘gerealiseerd’. Door het Turkaa-gebied loopt de watergang de Turk, een aftakking van 
de Reusel.  
 
In het projectgebied van het beekherstel liggen geen stikstofgevoelige kwalificerende habitats 
(beekbegeleidende alluviale bossen). Het project heeft een doelstelling op het gebied van Natura 
2000 en op het gebied van de Kaderrichtlijn Water, maar niet op het gebied van stikstofdepositie. 
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Het beekherstel van de Reusel mag de stikstofopgave bovenstrooms niet vergroten, dit betekent 
dat als gevolg van het beekherstel van de Reusel de hydrologische toestand van de habitats 
bovenstrooms niet mag verslechteren. 
 

 

Figuur 2-2: Ligging projectgebied t.o.v. gevoelige gebieden
2
. In het grijs is zijn gebieden behorend tot 

Natuurnetwerk Brabant te zien. Natura 2000-gebied Kempenland-West is geel gemarkeerd. 

2.3 Referentiesituatie 

De referentiesituatie voor de Reusel is de situatie zoals deze is opgenomen in de legger van 2013. 
De stuwinstellingen c.q. klepstanden zijn de situatie zoals deze jarenlang is aangehouden. De 
dwarsprofielen van de Reusel zijn eveneens de profielen die vele jaren lang aanwezig zijn 
geweest. De aanpassingen die enkele jaren geleden door het stroombaanmaaien zijn ontstaan en 
de toepassing van lagere praktijkpeilen worden als scenario beschouwd (zie paragraaf 3.2).  
 
Voor het landgebruik in de directe omgeving en de toets van effecten zoals inundaties geldt de 
situatie 2018. De toets is uitgevoerd met het huidige klimaat, daarnaast zijn de gevolgen van een 
mogelijke klimaatsverandering inzichtelijk gemaakt.  

                                                                 
2
 Atlas voor de leefomgeving. Kaartlagen Natuurnetwerk Nederland (Noord-Brabant) en Natura 

2000- gebieden: https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten. 

https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten


M.e.r.-beoordeling 
Beekherstel Reusel Baarschot-Diessen 
projectnummer 0432726.100 
11 mei 2020 revisie 2.0 
Waterschap De Dommel 

 
 
 
 

Blad 10 van 33 

 

 

3 Kenmerken van het project 

Dit hoofdstuk gaat in op (de omvang van) het project, eventuele cumulatie met andere projecten 
en overige relevante kenmerken van het project. 

3.1 Omvang van het project 

Omvang 
Het plan betreft beekherstel (tussen Baarschot en Diessen) en het inrichten en creëren van de 
juiste hydrologische randvoorwaarden alsmede natuurontwikkeling. De waterstaatkundige en 
niet-waterstaatkundige werkzaamheden die in het kader van onderhavig project uitgevoerd 
worden zijn: 
1. Vispasseerbaar maken van drie stuwen door het aanleggen van drie vispassages bij deze 

stuwen. De vispassages bestaan uit een zogenoemde Vislift van prefabelementen. 
2. Waar mogelijk doorvoeren van aanpassingen aan het profiel en de ligging van de Reusel ten 

behoeve van beekherstel waarbij stuw 8 wordt verwijderd en vervangen wordt door een 
meanderende beek met een lengte van 400 meter die aansluit op een eerder uitgevoerde 
hermeandering bovenstrooms. De nieuwe meandering stopt bij de brug in het Moleneind. 

3. Doorzetten stroombaanbeheer, met uitzondering van het deel van de Reusel tussen stuw 8 
en 10 waar weer het oorspronkelijke onderhoud plaats gaat vinden. 

4. Het handhaven van een zomer- en winterpeil om verdroging en wateroverlast tegen te 
gaan.  

5. Inzet op de Turk als hoofdloop in de zomer, wat betekent dat de gehele zomerafvoer door 
de Turk gaat. De spindel in de stuw van de Reusel gaat dicht wanneer de afvoer door de 
Reusel minden dan 100 l/s is, de afvoer gaat dan door de Turk. Zie ook figuur 2.1. 

6. Op twee percelen afgraven van de bouwvoor (van maaiveld tot een diepte van circa 30 
centimeter onder maaiveld) ten behoeve van de realisatie van vochtig hooiland. De totale 
oppervlakte betreft ruim 1 hectare. 

7. Optimalisatie voor beheer en onderhoud door lokaal snoeiwerk en geringe aanpassingen 
van het profiel van de Reusel. 

8. Verondiepen van een deel van de bestaande visplas (circa 850 vierkante meter) met als doel 
dit deel van de visplas als paaiplaats te laten functioneren. 

9. Lokale maatregelen zoals het saneren van exoten, de aanleg van nieuwe duikers en het 
dempen van greppels. 

 
Deze m.e.r. beoordeling beoordeelt de waterstaatkundige en niet-waterstaatkundige 
werkzaamheden die opgenomen worden in het projectplan Waterwet voor het plan. Zie ook Figuur 
3-1. Verder is geen sprake van bijzondere kenmerken ten aanzien van dit project. 
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Figuur 3-1: Overzicht tracé 

3.2 Procesverloop 

3.2.1 Beoordeling en vergelijking scenario’s 

Ten behoeve van het voorgenomen beekherstel en natuurontwikkeling zijn diverse scenario’s 
verkend. Om te bepalen welke scenario’s in essentie kansrijk zijn, is begonnen met het maken 
van een hydrologisch oppervlaktewatermodel. Met dit model zijn in eerste instantie vijf 
scenario’s doorgerekend en geanalyseerd. Inzichten uit deze stappen hebben geleid tot keuzes 
voor de verdere uitwerking van de scenario’s. De resultaten van de uitwerking zijn getoetst op 
een aantal criteria en doelen ten opzichte van de referentiesituatie. Dat zijn onder meer de 
Natura 2000-doelstellingen en de KRW-doelstellingen. Daarnaast zijn de scenario’s getoetst aan 
de doelen uit Leven De Dommel, waaronder de robuustheid van het watersysteem.  
Verder heeft toetsing plaatsgevonden op criteria als uitstralingseffecten, beheer en onderhoud 
en kosten. De navolgende alinea’s beschrijven globaal de onderzochte scenario’s. 
 
In essentie zijn drie verschillende typen scenario’s onderzocht: 
A. Stuwen behouden: 

i. Praktijkpeilen en stroombaanmaaien toepassen.  
ii. Idem en optimalisaties toepassen: 

 Stuwen vispasseerbaar maken.  
 Inrichten beschikbare gronden voor NNB (Natuurnetwerk Brabant).  

B. Stuwen verwijderen en waar mogelijk herinrichten met 2-fasenprofiel, inrichten t.b.v. NNB: 
i. Op gronden die zeker beschikbaar zijn (stand: maart 2019) 

ii. Op gronden die op afzienbare termijn beschikbaar worden geacht.  
C. Toekomstscenario’s met stuwen verwijderen, beek inrichten met 2-fasenprofiel (50-60 m 

breed), bypasses realiseren om inundaties te verminderen: 
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i. Bij Baarschot en Diessen zijn nog 2 knelpunten i.v.m. historische bomen en 
rioolpersleiding. 

ii. Geheel optimaliseren.  
 
Scenario’s ‘stuwen behouden’ 
Deze scenario’s hebben een grote overeenkomst met de referentiesituatie. Een belangrijk 
verschil is dat voor het onderhoud het zogenaamde stroombaanmaaien wordt toegepast. Hierbij 
wordt niet het volledige dwarsprofiel van de beek gemaaid, maar slechts een deel ervan. Het 
resultaat hiervan is dat het dwarsprofiel hierdoor verkleind wordt. Bij lage afvoeren wordt dus 
slechts een deel van het oorspronkelijke dwarsprofiel benut, waardoor de stroomsnelheden 
hoger komen te liggen. Voor de KRW is dit gunstig. De stuwpeilen zijn bij deze wijziging eveneens 
aangepast. Dit is deels om te voorkomen dat onder reguliere omstandigheden een opstuwing van 
de waterpeilen plaatsvindt. Met deze aanpassing wordt ook een jaarrond peil verkregen. 
Tenslotte neemt ook door deze wijziging de stroomsnelheid toe.  
 
Geconcludeerd is dat deze scenario’s risico’s kennen betreffende inundaties en verdroging, met 
name van nabij gelegen landbouwgrond. Er is een beperkte verbetering van de ecologische 
situatie als gevolg van het stroombaanmaaien. De doelen voor KRW en N2000 worden 
onvoldoende behaald. Ook bij de variant waarbij de stuwen vispasseerbaar worden gemaakt en 
de beschikbare gronden langs de beek worden ingericht voor de ecologie (zoals beschaduwing, 
toepassing dood hout), is er geen sprake van algeheel beekherstel en wordt de hermeanderings-
opgave voor de Reusel zoals geformuleerd in de KRW niet bereikt. 
 
Scenario’s ‘stuwen verwijderen en waar mogelijk herinrichten’ 
In deze scenario’s wordt de Reusel heringericht in de beschikbare grondposities. Bij de éne 
variant zijn dit de grondposities die op 1 maart 2019 met zekerheid beschikbaar waren. De 
andere variant betreft de verwachting van de in afzienbare termijn te verkrijgen grondposities 
zoals deze verwacht werden op 1 september 2018. De eerste variant geeft een grotere 
versnippering van wel en niet heringerichte gebieden. 
Bij deze scenario’s worden de stuwen verwijderd. Om zeer grote verdroging te voorkomen, wordt 
de beekbodem opgehoogd en versmald. Door het toepassen van een 2-fasenprofiel wordt het 
waterbergende en –afvoerende vermogen van de beek zoveel mogelijk gehandhaafd.  
Bij deze scenario’s ontstaat er echter een toename in inundaties, vernatting van 
landbouwgronden en, bij de variant van maart 2019, ook droogteschade in de landbouw.  
Deze scenario’s hebben een groter doelbereik op de KRW- en Natura 2000-doelstellingen. De 
afwisseling van wel en niet heringerichte gebieden hebben negatieve gevolgen voor morfologie 
en beheer en onderhoud.  
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Toekomstscenario’s  
Bij deze scenario’s is geanalyseerd welke maatregelen en gronden minimaal nodig zijn om in de 
toekomst de ecologische doelen voor de Reusel wel te verwezenlijken en welke instrumenten 
nodig zijn voor de grondverwerving. Onder minimaal benodigde gronden wordt verstaan de 
ruimte voor een doorgaande inrichting inclusief onderhoudsstrook en ruimte voor het opvangen 
van de grootste effecten bij T = 100-toekomstig klimaat. Minimaal wil ook zeggen dat alle 
gronden nodig zijn. Wanneer er één perceel of strook van dit minimum niet wordt verkregen dan 
leidt dit tot compromissen. Dit scenario resulteert in een 2-fasen profiel van 50/60 meter breed 
en het benutten van oude meanders om extra afvoercapaciteit te creëren. Dit scenario leidt tot 
het bereiken van de KRW- en Natura 2000-doelstellingen. Dit scenario leidt ook tot het bereiken 
van de doelstellingen voor het Natuurnetwerk Brabant. Wel geldt dat hiervoor een 
herbegrenzingsprocedure moet worden doorlopen, omdat het netwerk in dit scenario niet op de 
nu aangewezen plaats (langs de huidige beek) ligt. Voor de natte omstandigheden (inundaties) 
wordt een duidelijke verbetering gerealiseerd. Wel blijft het systeem gevoelig voor 
droogteschade voor landbouw in de directe omgeving. Het scenario scoort voor klimaatadaptatie 
neutraal.  
 
Op twee locaties, in de bebouwde kom van Baarschot en in de bebouwde kom van Diessen, 
worden extra knelpunten voorzien. Bij Baarschot betreft dit het gebied stroomopwaarts van de 
brug, waar aan de éne kant historische bomen staan en aan de andere kant een huiskavel ligt 
(Figuur 3-2). Voor het aanleggen van een 2-fasenprofiel is hier onvoldoende ruimte beschikbaar. 
Bij Diessen is dit het traject juist stroomafwaarts van de brug (Figuur 3-3). Hier ligt aan de éne 
kant een rioolpersleiding en aan de andere kant een huiskavel (boerderij). Ook hier is 
onvoldoende ruimte voor een 2-fasenprofiel. Op deze twee punten moet dus vooralsnog het 
huidige beekprofiel gehandhaafd blijven. Dit heeft tot gevolg dat de bodem op deze trajecten 
dieper ligt, waardoor onder normale omstandigheden de stroomsnelheid hier sterk afneemt. Dit 
heeft sedimentatie tot gevolg, terwijl juist aan het eind van het diepe deel de stroomsnelheid 
weer toeneemt met erosierisico’s. Verwacht wordt dat deze delen regelmatig gebaggerd moeten 
worden. Dit is niet alleen ongunstig voor beheer en onderhoud, maar vaak baggeren heeft ook 
negatieve gevolgen voor de ecologie. De meerwaarde voor de natuur van de gehele herinrichting 
wordt door deze twee knelpunten sterk verminderd. Bij het 2

e
 scenario zijn (op langere termijn) 

deze twee knelpunten daarom wel opgelost.  
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Figuur 3-2: Reusel en bomenrij gezien vanaf de brug in stroomopwaartse richting 

 
Figuur 3-3: Brug Beerseweg (N395) bij Diessen gezien vanuit het noorden 

Om dit scenario te kunnen realiseren moet er circa 6,5 hectare verworven worden van circa 
10 verschillende eigenaren, naast de genoemde knelpunten bij Baarschot en Diessen. Gezien de 
knelpunten en de resultaten van de eerdere grondverwervingsrondes valt niet te verwachten dat 
deze binnen afzienbare termijn op vrijwillige basis verkregen zullen worden.  
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Bouwstenen trajecten met twee waterlopen 
Naast deze scenario’s zijn voor de trajecten waar twee waterlopen evenwijdig aan elkaar lopen 
nog afwegingen mogelijk. Deze afwegingen zijn min of meer onafhankelijk van het scenario voor 
de Reusel te maken.  

 De RS300 loopt geheel bovenstrooms in het plangebied evenwijdig aan de Reusel.  
Onderzocht is bij welke inrichting van de RS300 de minste verdroging op de omgeving wordt 
bereikt, het minste kwel naar de Reusel wordt afgevangen en welke functie de RS300 bij 
hoge afvoeren moet hebben.  
Geconstateerd is dat de RS300 in het plangebied een deel van de kwel opvangt, die anders 
naar de Reusel zou stromen. Verwacht wordt dat de kwel in de Reusel een grotere waarde 
voor natuur zal hebben. Een verondieping van de RS300 om het afvangen van kwel te 
verminderen, is echter niet mogelijk, omdat dit tot extra inundatie zal leiden. Voor een 
verbreding van de Reusel of de RS300 om extra inundatie te voorkomen is onvoldoende 
ruimte beschikbaar. Geconcludeerd is dat aanpassing van de RS300 niet mogelijk is. Alleen 
bij het toekomstscenario kan worden gezocht naar een alternatief waarbij de kwel gunstiger 
wordt verdeeld en evengoed geen extra inundaties optreden.  
 

 Juist zuidelijk van Diessen ligt het natuurgebied Turkaa. Hierin takt een beekje, de Turk, af 
van de Reusel, meandert door het natuurgebied en mondt weer uit in de Reusel.  
Hier is een afweging gemaakt tussen het behouden van de Turk als meanderende beek, met 
de belangrijkste ecologische waarde, en het vergroten van de ecologische waarde van de 
Reusel.  
Gezien de grote huidige ecologische waarden van de Turk en de Turkaa, de risico’s voor deze 
bestaande waarden bij een herinrichting van de Turk en de beperkte meerwaarde voor 
ecologie bij een herinrichting van het systeem, is ervoor gekozen om de Turk te behouden 
zoals deze nu is. De Reusel wordt in dit traject dus niet ingericht als een meanderende beek, 
maar blijft zijn functie voor hogere afvoeren behouden. In de zomer wordt zo veel mogelijk 
van de afvoer door de Turk geleid, in situaties met iets hogere afvoeren ontstaat een 
verdeling over de Reusel en de Turk.  

3.2.2 Bestuurlijke keuze scenario 

Uit de analyse van de scenario’s is gebleken dat het toekomstscenario zonder knelpunten het 
beste invulling geeft aan alle gestelde doelen. Gezien de benodigde grondverwerving, zowel in 
het ‘gewone’ beektraject als bij de twee knelpunten in Baarschot en Diessen, is geconstateerd 
dat dit scenario niet binnen enkele jaren te realiseren zal zijn. Voor de langere termijn blijft dit 
echter wel het streefbeeld, inclusief de doelen voor KRW en Natura 2000. Hierbij is als tijdhorizon 
een periode van ca. 20 jaar gesteld.  
 
Op de korte termijn is door het bestuur gekozen om de stuwen te behouden, maar binnen de 
beschikbare grondposities een zo groot mogelijk resultaat voor de ecologie te bereiken.  
Dit houdt in: 

 Stuw 8 wordt verwijderd en vervangen door een meanderende beek, die aansluit op de 
eerder uitgevoerde hermeandering bovenstrooms en eindigt bij de brug Moleneind.  

 De stuwen 9, 10 en 13 worden vispasseerbaar gemaakt met technische vispassages. Stuw 11 
en 12 zijn via de Turk al passeerbaar voor vis.  
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 De huidige praktijkpeilen worden aangepast in de delen waar deze tot verdroging in de 
landbouw kunnen leiden, zodat er ten opzichte van de referentiesituatie geen verdroging 
meer optreedt.  

 Om een toename van inundaties ten opzichte van de referentiesituatie te voorkomen, wordt 
het stroombaanmaaien tussen de voormalige stuw 8 en stuw 10 weer vervangen door het 
oorspronkelijke onderhoud.  

 Langs de beek worden wel enkele zones ingericht voor het Natuurnetwerk Brabant (NNB). 
Dit betreffen graslanden van vochtige, matig tot zeer voedselrijke bodems. Bij de afgraving 
wordt 20-30 cm van de bouwvoor verwijderd. Andere percelen worden niet afgegraven. De 
betreffende graslanden kunnen voorkomen op diverse bodems, van vochtig tot droog.  
Waar mogelijk en wenselijk worden bomen geplant om de gewenste beschaduwing van de 
beek te realiseren. Daarnaast worden op vier locaties poelen gegraven.  
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4 Effecten op de leefomgeving 

Dit hoofdstuk gaat in op de effecten van de voorgenomen ontwikkeling op diverse milieuthema’s. 
De milieu-informatie die in dit hoofdstuk is gebruikt, is onder andere verkregen uit onderzoeken 
die zijn uitgevoerd ten bate van het opstellen van het projectplan Waterwet. Waar nodig is een 
verwijzing naar deze onderzoeken opgenomen. 

4.1 Verkeer en parkeren 

Effecten van het bouwverkeer in de aanlegfase is gering en tijdelijk van aard. Het verkeer tijdens 
de aanlegfase kan goed afgewikkeld worden op het bestaande wegennet en door de ligging van 
het projectgebied is geen hinder te verwachten. In de eindsituatie zijn er geen effecten op 
verkeer en parkeren. 

4.1.1 Conclusie 

De ontwikkeling leidt niet tot belangrijke nadelige milieugevolgen voor het aspect verkeer en 

parkeren.  

4.2 Luchtkwaliteit 

Effecten ten aanzien van luchtkwaliteit zijn beoordeeld en beschreven in de Natuurtoets
3
. De 

effecten in de aanlegfase zijn tijdelijk (met een geschatte uitvoeringsduur van circa 3 tot 6 
maanden) beperkt aanwezig als gevolg van de inzet van machines. In de huidige situatie bestaan 
geen overschrijdingen van luchtkwaliteitsnormen (NOx, PM2,5 en PM10).

4
 Gezien de aard van de 

werkzaamheden en de beperkte duur ervan, worden ook in de toekomst als gevolg hiervan geen 
overschrijdingen van de wettelijke normen verwacht. In de eindsituatie zijn er geen effecten op 
de luchtkwaliteit. 

4.2.1 Conclusie 

De ontwikkeling leidt niet tot belangrijke nadelige milieugevolgen voor het aspect luchtkwaliteit. 

Dit omdat de werkzaamheden slechts plaatsvinden in een beperkt aantal maanden en de 

bronnen van luchtverontreiniging zich steeds verplaatsen waardoor de kans op overschrijdingen 

van de luchtkwaliteitsnormen door puntbelasting op specifieke plekken zeer klein is. 

4.3 Geluid 

Tijdens de realisatiefase zal sprake zijn van tijdelijke geluidsproductie (met een geschatte 
uitvoeringsduur van circa 3 tot 6 maanden) ten gevolge van graafwerkzaamheden en 
grondverzet. Deze geluidsproductie is tijdelijk en verplaatst zich door het gebied. Daardoor kan 

                                                                 
3
 Antea Group. Natuurtoets de Reusel, 2020 

4
 NSL Monitoringstool. NOx-, PM10- en PM2,5- waarden in de gemeente Hilvarenbeek: 

https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/. 

https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/
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geen tijdelijke specifieke geluidproductie voor deze tijdelijke situatie vastgesteld worden. In de 
omgeving bevinden zich geen geluidsgevoelig objecten.  
 
De geluidproductie is van tijdelijke aard en zal alleen plaatsvinden onder reguliere werktijden. De 
werkzaamheden vinden zoveel mogelijk plaats buiten de kwetsbare periode van beschermde 
diersoorten. 
 
De omgeving van het beekherstelproject Reusel is zeer dunbevolkt, er zijn geen geluidsgevoelige 
objecten. 

4.3.1 Conclusie 

De ontwikkeling leidt door de beperkte periode (beperkt tot een specifiek aantal maanden en 

beperkt tot reguliere werktijden) waarin werkzaamheden plaatsvinden in combinatie met het 

dunbevolkte gebied niet tot belangrijke nadelige milieugevolgen voor het aspect geluid. 

4.4 Lichthinder 

Gelet op de omliggende woonbebouwing en verkeersfuncties is er geen sprake van verstoring 
richting het buitengebied. Gezien de aard van de werkzaamheden en de beperkte duur ervan, 
worden als gevolg hiervan geen effecten verwacht. In de eindsituatie zijn er tevens geen effecten 
als gevolg van licht. 

4.4.1 Conclusie 

De ontwikkeling leidt niet tot belangrijke nadelige milieugevolgen voor het aspect lichthinder 

4.5 (Externe) veiligheid 

Op de risicokaart (www.risicokaart.nl) is rondom het projectgebied één risicobron gelegen. De 
dichtstbijzijnde risicobron is een veehouderij aan de Beerseweg, op meer dan 250 meter van het 
projectgebied, zie Figuur 4-1. Deze risicobron is niet relevant in het kader van de aard van de 
ontwikkeling en kan verder buiten beschouwing worden gelaten. Op en rondom het 
projectgebied worden geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt die leiden tot een toename van de 
risico's zoals deze bij externe veiligheid beschouwd worden.  
 
Uit onderzoek naar conventionele explosieven (CE)

5
 in de omgeving van het beekherstelproject 

blijkt dat gemeente Hilvarenbeek niet aantoonbaar is getroffen door oorlogshandelingen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog, waardoor CE in de bodem kunnen zijn achtergebleven. Vervolgstappen 
zijn niet nodig. 
 

                                                                 
5
 Bombs Away (2018) Vooronderzoek Conventionele Explosieven Reusel Baarsen Diessen 

Gemeente Hilvarenbeek. 
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Figuur 4-1: Uitsnede risicokaart (bron: www.risicokaart.nl) 

Vervoer van gevaarlijke stoffen  
Door het projectgebied loopt geen aangewezen routering voor het transport van gevaarlijk 
stoffen. Het projectgebied bevindt zich niet in het invloedsgebied van routes voor het transport 
van gevaarlijk stoffen over de weg en water. Tevens ligt het projectgebied niet in een risicozone 
van een hoogspanningsverbinding en/of straalpad en buisleidingen. Het project ligt buiten het 
invloedsgebied van de dichtstbijzijnde gasleiding.  
 
Arbo en publieksveiligheid 
Ten behoeve van het ontwerp van de toekomstige situatie en de realisatie van dit ontwerp, voert 
Waterschap De Dommel een risico-inventarisatie en –evaluatie uit (het opstellen van een 
veiligheids- en gezondheidsplan maakt hier onderdeel van uit). Op basis daarvan worden in de 
ontwerpfase maatregelen ingepast om risico’s op voorhand te verkleinen/weg te nemen. Ook 
tijdens de uitvoering van de maatregelen worden indien nodig maatregelen genomen om risico’s 
voor publiek en medewerkers te verkleinen/weg te nemen. 

4.5.1 Conclusie 

De ontwikkeling leidt niet tot belangrijke nadelige milieugevolgen voor het aspect externe 
veiligheid.  

http://www.risicokaart.nl/
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4.6 Bodem 

Voor het onderhavig project is een historisch bodemonderzoek uitgevoerd (d.d. 19 september 

2018) 6 en een verkennend waterbodemonderzoek (d.d. 09 mei 2019)
 7

. 

 
Vanwege het feit dat tijdens de uitvoering van dit historisch onderzoek nog niet bekend is waar 
en welke werkzaamheden in het gebied gaan plaatsvinden ten behoeve van het beekherstel, is 
op basis van de verzamelde informatie beoordeeld waar zich verdachte locaties bevinden en wat 
de aard daarvan is. Het daadwerkelijk uitvoeren van (water)bodemonderzoek zal zich uiteindelijk 
beperken tot de locaties waar grondverzet zal plaatsvinden, hierbij wordt onderzoek naar PFAS 
meegenomen.  
 
Aangezien grondverzet op basis van de bodemkwaliteitskaart alleen mogelijk is ter plaatse van de 
onverdachte terreindelen, dient in geval van grondverzet aanvullend (water)bodemonderzoek te 
worden uitgevoerd ter plaatse van de verdachte terreindelen.  
 
De situering van de verdachte locaties is weergegeven in Figuur 4-2. 
 

  
Figuur 4-2: Verdachte locaties (historisch bodemonderzoek uitgevoerd d.d. 19 september 2018) 

                                                                 
6
 Antea Group (2018) Historisch bodemonderzoek. 

7
 Aquon (2019) Verkennend waterbodemonderzoek de Reusel te Diessen en Baarschot. 
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Landbodem  

Voorgaand onderzoek 
Tijdens voorgaand onderzoek in het onderzoeksgebied, ter plaatse van de brug van de N395 
(Beerseweg) over de Reusel te Diessen, is een sterk verhoogd gehalte aan zink in de bovengrond 
aangetroffen. Aangenomen wordt dat de verontreiniging aan de zuidzijde van de brug nog steeds 
aanwezig is.  
 
Naar aanleiding van voorgaand onderzoek op het perceel van Julianastraat 53 te Diessen 
(autobedrijf) is beoordeeld dat hier aanvullend onderzoek moet worden uitgevoerd. Tot op 
heden is niet bekend dat dit is uitgevoerd. Omdat het perceel direct grenst aan het 
onderzoeksgebied, is het mogelijk dat een eventueel verontreiniging invloed heeft op de 
bodemkwaliteit binnen het onderzoeksgebied.  
 
Verontreinigende activiteiten landbodem  
Het is niet bekend of voor het dempen van de voormalige meanders van de Reusel gebruik is 
gemaakt van gebiedseigen grond en/of grond afkomstig van elders. Daarmee is de milieu-
hygiënische kwaliteit van de aanvulgrond niet bekend en vormen de voormalige meanders 
verdachte locaties. Waar grondverzet plaatsvindt, dient bodemonderzoek uitgevoerd te worden, 
wat zal bestaan uit het lokaliseren van de meanders in het veld (bijvoorbeeld door middel van 
een grondradar) en het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de aanvulgrond en 
voormalige slootbodem.  
 
Langs de Reusel bevinden zich enkele percelen met boomkwekerijen, die gedeeltelijk binnen of 
grenzend aan het onderzoeksgebied gelegen zijn. Deze percelen zijn verdacht op PCB’s en OCB’s 
vanwege het gebruik van bestrijdingsmiddelen.  
 
De onverharde wegbermen van de N395 Beerseweg en de Baarschotsestraat binnen het 
onderzoeksgebied zijn verdacht op PAK, zware metalen en minerale olie. Echter is de 
verwachting dat hier geen grondverzet zal plaatsvinden ten behoeve van het beekherstel.  
De ‘groene berging’ ter hoogte van Laarstraat 10 te Diessen vormt een verdachte locatie 
vanwege de berging van hemelwater en afvalwater (in verband met gemengd rioleringsstelsel), 
echter wordt op basis van de huidige projectgrens niet verwacht dat hier grondverzet zal 
plaatsvinden.  
 
Ter plaatse van de percelen van Turkaaweg 3 en Julianastraat 55 te Diessen zijn verdachte 
activiteiten bekend, die niet eerder zijn onderzocht en daarmee een aandachtspunt vormen.  
Binnen 25 meter van de onderzoekslocatie bevinden zich drie locaties met een ondergrondse 
hbo-tank, die niet eerder zijn onderzocht. Echter gezien de afstand tot de locatie en de 
verwachte werkzaamheden wordt verwacht dat deze geen invloed hebben op de bodemkwaliteit 
binnen het onderzoeksgebied.  
 
Bodemkwaliteitskaart  
Voor het meest zuidelijke gedeelte van het onderzoeksgebied geldt dat de ontgravingskaart geen 
geldig bewijsmiddel is. Daarmee dient dit terreindeel beschouwd te worden als een verdachte 
locatie en moet bodemonderzoek uitgevoerd worden indien hier ontgraving plaatsvindt.  
Voor het overige terrein dat onverdacht is, geldt dat grondverzet op basis van de 
bodemkwaliteitskaart kan plaatsvinden. 
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Asbest 
Op basis van het historisch onderzoek wordt geconcludeerd dat de locatie gedeeltelijk als 
asbestverdacht wordt aangemerkt, omdat er aanwijzingen zijn voor bodembelastende 
activiteiten waarbij asbest op of in de bodem terecht is gekomen.  
Het gaat hier om enkele onverharde (zand)paden binnen het onderzoeksgebied, waarin aan het 
oppervlak sporen puin zichtbaar zijn. De (boven)grond ter plaatse van deze paden bevat mogelijk 
puin en dient als asbestverdacht te worden beschouwd.  
Onder de paden met (half)verharding in het natuurgebied Turkaa en ten zuiden van het 
Moleneind te Baarschot kunnen eventuele puinlagen voorkomen. Echter wordt op dit moment 
uitgegaan van dat er aan deze paden geen opbreekwerkzaamheden plaats zullen vinden. 
 
Waterbodem 
Op de delen waar gewerkt wordt in de waterbodem wordt onderzoek naar PFAS uitgevoerd, de 
waterbodem is verder voldoende onderzocht. Er zijn geen sterke verontreinigingen aangetroffen. 
De aangetroffen verontreinigingen kunnen grotendeels worden herleid tot natuurlijke processen. 
Kobalt en nikkel komen binnen het gebied in verhoogde concentraties voor door pyrietoxidatie. 
Voor chroom en cadmium is de oorsprong niet duidelijk, maar gezien de homogene belasting van 
deze zware metalen binnen de onderzoeklocatie is het niet aannemelijk dat deze belasting wordt 
veroorzaakt door antropogene puntbronnen.  
 
Op één monstervak (in het onderzoek aangeduid als monstervak 286344) is verontreiniging 
aangetroffen. Voor dit vak geldt dat de aanwezigheid van een riooloverstort een belemmering 
vormt voor de verspreidbaarheid van de baggerspecie. In dit monstervak zijn evenwel geen 
herstelwerkzaamheden aan het referentieprofiel voorzien/komt geen waterbodem vrij. Daarmee 
vormt de verontreiniging geen risico op het ontstaan van belangrijk nadelige milieueffecten. 
Buiten genoemd monstervak is het slib en de vaste bodem ‘altijd toepasbaar’ of toepasbaar als 
‘klasse wonen’ of ‘klasse industrie’ op landbodem. Het slib en de vaste bodem zijn ‘altijd 
toepasbaar’ of toepasbaar als ‘klasse A of ‘klasse B’ in oppervlaktewater. In de watergang en op 
de naastgelegen oevers is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 
 
Het toepassen van grond en baggerspecie dient altijd te gebeuren conform regels van 
het Besluit bodemkwaliteit. 
 
Saneren 
Indien er uit onderzoek verontreiniging blijkt, dient de bodem ter plaatse te worden gesaneerd 
voordat de werkzaamheden voor de ontwikkeling kunnen starten. In dat geval is sprake van een 
kwaliteitsverbetering van het milieu. 

4.6.1 Conclusie 

Indien maatregelen worden getroffen leidt de ontwikkeling niet tot belangrijke nadelige 
milieugevolgen voor het aspect bodem. 
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4.7 Water 

4.7.1 Oppervlaktewater 

Kwantiteit 
Het bestuurlijk gekozen scenario zoals beschreven in subparagraaf 3.2.2 is erop gericht om de 
situatie voor het oppervlaktewater en de ecologie te optimaliseren. De insteek hierbij is dat 
inundatie van gronden van derden niet toeneemt ten opzichte van de referentiesituatie. Deze 
toets is voor extremere neerslagsituaties (T10 tot T100) uitgevoerd. In natuurgebieden, met 
name de Turkaa en enkele stroken nieuwe NNB die langs de beek worden ingericht treedt wel 
vaker en meer inundatie op. Voor de betreffende natuurdoelen is dit niet nadelig. Het water 
tijdens piekafvoeren wordt in dezelfde mate in het projectgebied geborgen als in de 
referentiesituatie. Er is dus geen sprake van afwenteling naar benedenstroomse gebieden.  
 
Naast de inundatie is tevens getoetst of de waterpeilen op verschillende locaties in het gebied 
niet hoger komen dan de daar gestelde kritieke peilen. Dit betreft bijvoorbeeld bebouwing, 
duikers voor lozing van (hemelwater)riolering, bruggen en wegen. Geconstateerd is dat de 
situatie niet verslechtert ten opzichte van de referentiesituatie. 
 
Aan zowel de stroomopwaartse als de stroomafwaartse zijde van het projectgebied worden de 
waterpeilen niet gewijzigd ten opzichte van de huidige peilen. Hieruit volgt dat er 
stroomopwaarts en stroomafwaarts geen verdroging of vernatting ontstaat.  
 
Waterkwaliteit  
De voorgenomen inrichting in het kader van de KRW leidt niet tot een verslechtering van de 
waterkwaliteit, zowel wat betreft de ecologische kwaliteit als de chemische kwaliteit. Ten 
opzichte van de referentiesituatie neemt de kwel naar de Reusel in beperkte mate toe, hetgeen 
positief is voor de Natura 2000-soort de Drijvende Waterweegbree. Waar mogelijk wordt de 
stroomsnelheid van het water in de zomersituatie ook iets hoger, doordat het doorstroomprofiel 
kleiner is dan in de referentiesituatie. Het vergroten van de stroomsnelheid van het water wordt 
bereikt door bovenstrooms van het Moleneind over een lengte van 400 meter beekherstel in de 
Reusel uit te voeren. Dit beekherstel wordt gecombineerd met het verwijderen van stuw 8. 
Gezamenlijk leiden deze maatregelen tot een vergroting van de stroomsnelheid wat weer een 
positief effect heeft op de ecologie, morfologie en hydrologie in dit traject van de Reusel. 
 
Bij het ecologisch waardevolle gebied de Turkaa is in de zomer de hoofdafvoer door de Turk, 
waardoor de ecologische waarde van dit gebied optimaal is.  
 
De chemische waterkwaliteit wordt in dit project in beperkte mate verbeterd, enerzijds door de 
toename van de kwel en anderzijds door het toepassen van stroombaanmaaien. Hiermee wordt 
een natuurlijke strook langs de oevers bereikt, waar nutriënten opgenomen worden door 
waterplanten.  
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4.7.2 Grondwater 

De oppervlaktewaterpeilen worden in het noordelijke deel van het gebied iets aangepast ten 
opzichte van de referentiesituatie. Uit berekeningen is gebleken dat hiermee geen verdroging of 
vernatting ontstaat. Er zijn dus geen negatieve gevolgen voor natuur, bebouwing of landbouw. 
Buiten het projectgebied zijn effecten geheel uitgesloten.  

4.7.3 Conclusie 

De ontwikkeling leidt niet tot belangrijke nadelige milieugevolgen voor het aspect water. 

4.8 Natuur 

Deze paragraaf gaat in op de effecten die de voorgenomen ontwikkeling heeft op beschermde 
soorten en beschermde gebieden (Natura 2000-gebied(en) uit de Wet natuurbescherming (Wnb) 
en het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De natuurbescherming is in Nederland in de eerste 
plaats geregeld in de Wnb. In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieën. Voor 
elke categorie gelden verschillende verbodsbepalingen die zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 
van de Wnb. Het gaat om de volgende drie categorieën: 

 soorten van de Vogelrichtlijn; 

 soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I 
uit Verdrag van Bonn;  

 'andere soorten' (onderdeel A 'fauna' en onderdeel B ‘flora’).  
 
Er is een Natuurtoets

8
 uitgevoerd om strijdigheden van het plan met de beschermde soorten en 

beschermde gebieden (Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland; NNN) in beeld 
te brengen en te bepalen of het plan niet tot nadelige effecten op natuur leidt. 
 
Als gevolg van het beekherstel ontstaat extra areaal aan beekhabitat. De herstelde beek is 
geschikt voor een breed scala aan vissen en macrofauna en heeft hierdoor een grote ecologische 
waarde. Stuw 8 wordt verwijderd waardoor deze barrière voor vismigratie weggenomen wordt. 

4.8.1 Beschermde gebieden 

Natura 2000-gebied 
Het beekherstelproject Reusel voor deeltraject Baarschot – Diessen is onderdeel van het 
Beheerplan voor het Natura 2000-gebied Kempenland-West.

9
 Voor maatregelen die zijn 

opgenomen in het beheerplan geldt onder verwijzing naar artikel 2.9, tweede lid Wet 
natuurbescherming dat deze vrijgesteld zijn van toetsing en vergunningplicht zoals bedoeld in 
artikel 2.7 Wet natuurbescherming. Omdat de maatregel opgenomen is in het beheerplan is 
aangetoond dat deze noodzakelijk is voor het realiseren van de instandhoudingsdoelen. Daarmee 
is tevens aangetoond dat deze niet moet worden beschouwd als een maatregel die de kwaliteit 
van de natuurlijke habitats of de habitats van sooorten in dat gebied [kan] verslechteren of een 
significant verstorend effect [kan] hebben op de soorten waarvoor dat gebied aangewezen is. 

                                                                 
8
 Antea Group. Natuurtoets de Reusel, 2020 

9
 Provincie Noord-Brabant (2017) Natura 2000 Beheerplan Kempenland-West, zie blz. 72 en 136. 
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Effecten ten aanzien van de stikstofdepositie zijn beoordeeld en beschreven in de 
Natuurtoets

10
.Het beekherstelproject leidt tot een vermindering van de stikstofdepositie in het 

Natura 2000-gebied Kempenland-West. Deze vermindering geldt voor alle stikstofgevoelige 
habitattypen in het gebied. Significant negatieve gevolgen als gevolg van stikstofdepositie 
kunnen worden uitgesloten.  
 
Natuurnetwerk Brabant 
Het beekherstelproject Reusel voor deeltraject Baarschot – Diessen draagt bij aan de verdere 
ontwikkeling en inrichting van het Natuurnetwerk Brabant. De mate waarin dat gebeurt voor het 
deeltraject blijft beperkt, als gevolg van de geringe grondposities in de beoogde 
natuurontwikkelingszone aan weerszijden van de beek. Zie ook tabel 1. 
 
Tabel 1: Overzicht conclusies en vervolgstappen gebiedsbescherming 

 Natura 2000 NNN 

Aanwezig binnen de invloedsfeer? Ja Ja 

Effecten? Ja, positieve bijdrage Ja, positieve bijdrage 

Vereiste vervolgstappen aan de orde? Nee Nee 

Is het plan uitvoerbaar in het kader 
van de gebiedsbescherming? 

Ja Ja 

 

4.8.2 Beschermde soorten 

Het beekherstelproject vindt plaats in het leefgebied van een groot aantal beschermde soorten. 
Het betreft soorten uit de soortgroepen van een beekmilieu: vogels, vissen, amfibieën, reptielen, 
zoogdieren, planten, insecten. Het project leidt tot een uitbreiding van de oppervlakte en 
verbetering van de kwaliteit van het leefgebied voor de genoemde soortgroepen. 
 
De Wet natuurbescherming (Wnb) beschermt een groot aantal plant- en diersoorten. Het 
voorkomen van vooraf verwachte diersoorten is bevestigd in de natuurtoets (d.d. 8 april 2020). 
Daaruit blijkt dat (leefgebied van) de volgende in het kader van de Wnb beschermde soorten 
aanwezig zijn in het projectgebied: 

 drijvende waterweegbree; 

 kleine modderkruiper; 

 bosbeekjuffer; 

 amfibieën algemeen (soortgroep); 

 kleine marterachtigen (wezel, hermelijn). 
 
Het belangrijkste aandachtspunt is dat bij de uitvoering van de maatregelen die voortkomen uit 
het beekherstelproject rekening wordt gehouden met de kwetsbare perioden van deze soorten. 
Dit moet worden opgenomen in een ecologisch werkprotocol. Bij de uitvoering van de 
werkzaamheden conform dit protocol worden geen belangrijke nadelige milieugevolgen 
verwacht. Bovendien is het voornemen op grond van artikel 3.8, lid 7 Wet natuurbescherming 
vrijgesteld van de ontheffingsplicht voor soorten. 
 

                                                                 
10

 Antea Group. Natuurtoets de Reusel, 2020 
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Het beekherstelproject leidt niet tot het rooien van houtopstanden die zijn beschermd in de Wet 
natuurbescherming. Het verkrijgen van een Wnb-vergunning is niet nodig om de werkzaamheden 
uit te voeren. 

4.8.3 Conclusie 

De ontwikkeling leidt niet tot belangrijke nadelige milieugevolgen voor het aspect natuur.  

4.9 Archeologie 

Op basis van het archeologisch bureauonderzoek
11

 kan geconcludeerd worden dat bijna alle 
gronden aangrenzend aan De Reusel een middelhoge archeologische verwachting kennen. Op 
een aantal plaatsen geldt een hoge verwachting. Nader booronderzoek wordt verricht om de 
verwachtingen te specificeren. De resultaten van het booronderzoek worden voorgelegd aan het 
bevoegd gezag. Bij de uitvoering van de maatregelen wordt rekening gehouden met de 
uitkomsten van het booronderzoek. Alle ingrepen worden zo gepland en uitgevoerd dat zij niet 
kunnen leiden tot schade aan archeologische waarden. 
 
Archeologische verwachtingenkaart 
Het noordelijke gedeelte van het plangebied, tot aan het natuurgebied Turkaa, valt op de 
Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant binnen een archeologisch 
landschap van provinciaal cultuurhistorisch belang. Het gaat om het dekzandeiland Moergestel-
Hilvarenbeek. Het betreft het glooiende dekzandeiland en aangrenzende beekdalen. Er worden 
door de provincie geen beheersmaatregelen voorgeschreven. Het is aan de gemeente om dit op 
te nemen in bestemmingsplannen. 
Op de gemeentelijke verwachtings- en beleidskaart van de gemeente Hilvarenbeek heeft het 
grootste gedeelte langs de Reusel een middelhoge of onbekende archeologische verwachting 
(oranje). Op een vijftal plekken loopt het plangebied door bekende archeologische vindplaatsen 
(lichtpaars). Ook is er een aantal zones met een hoge archeologische verwachting (roodoranje). 
In het natuurgebied Turkaa is een zone aangegeven die in het verleden vergraven/ontgrond is, 
waardoor hier geen archeologische waarden meer zullen voorkomen (donkergrijs op navolgend 
figuur).  
Voor deze verwachtingen zijn verschillende ondergrenzen opgenomen;  

 Middelhoge verwachting: onderzoek noodzakelijk bij werkzaamheden groter dan 2500 
m2 en/of 50 cm – mv. 

 Bekende vindplaatsen: onderzoek noodzakelijk bij werkzaamheden groter dan 100 m2 

en/of dieper dan 50 cm – mv. 

 Hoge verwachting: onderzoek noodzakelijk bij werkzaamheden groter dan 500 m2 en/of 
dieper dan 50 cm – mv. 

 Vergraven/ontgrond: geen onderzoek noodzakelijk.  
 
Bureauonderzoek archeologie 
In het archeologisch bureauonderzoek wordt geconcludeerd dat bijna alle gronden die aan de 
Reusel grenzen een middelhoge archeologische verwachting hebben. Op een aantal plaatsen 
geldt zelfs een hoge verwachting. Het plangebied heeft lange tijd deel uitgemaakt van een 
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grotendeels onontgonnen heidegebied, dat bestond uit een afwisseling van beekdalen, vennen 
en hogere ruggen en stuifzandgebieden. Dergelijke gebieden met landschappelijke gradiënten 
waren van oudsher aantrekkelijke vestigingsgebieden. Het grootste gedeelte van het plangebied 
maakt deel uit van het beekdal van de Reusel, waarbij een dekzandwelving wordt doorsneden 
waarop hoge zwarte enkeerdgronden voorkomen. Op de hoger gelegen delen, zoals de 
dekzandwelving, kunnen archeologische resten van de steentijd tot en met de nieuwe tijd 
voorkomen. Voor de beekdalen geldt een verwachting van de steentijd tot de midden ijzertijd. 
Daarnaast zijn er in het plangebied vijf locaties aangeduid als mogelijke voorde. Een voorde is een 
doorwaadbare plaats in een waterloop. Dergelijk gebieden kennen een relatief grote kans op het 
aantreffen van archeologische waarde. De mogelijke voorden zijn aangeduid op het navolgend 
figuur. 
 
Met uitzondering van de ontgronding in het natuurgebied Turkaa is nader onderzoek naar 
archeologie nodig. De mogelijk aanwezige archeologische worden beschermd door de 
bestemmingsplannen die in het projectgebied gelden en door landelijke regelgeving. 
Archeologische waarden zijn dus altijd beschermd en werkzaamheden worden alleen uitgevoerd 
als aantasting van deze waarden uitgesloten kan worden (hetzij door vrijgave van de gronden, 
hetzij door archeologische begeleiding van de werkzaamheden). 
 

 
Figuur 4-3: Ontgrondingen en mogelijke voorden in projectgebied (Antea Group, 2018) 
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4.9.1 Conclusie 

De ontwikkeling leidt niet tot belangrijke nadelige milieugevolgen voor het aspect archeologie.  

4.10 Cultuurhistorie 

Het aspect cultuurhistorie is onderzocht in de cultuurhistorische analyse.
12

 Bij de ontwikkeling 
van de het beekherstel van de Reusel, traject Diessen – Baarschot, wordt door middel van het 
terugbrengen van de meandering van de beek rekening gehouden met de historische waarde van 
het beekdal. Dit heeft een positief effect op de historische belevingswaarde van het (landschap 
van het) gebied. Het leidt tevens tot versterking van deze waarde.  
 
In het zuidelijk deel van het projectgebied zijn beboste rabatten aanwezig. Deze rabatten maken 
onderdeel uit van historische groenstructuren. Met het behoud van historische groenstructuren 
is rekening gehouden in het plan. Het historisch groen (en dus ook de rabatten) blijven intact. 
Daarmee is er geen sprake van aantasting voor het aspect cultuurhistorie. Bij het terugbrengen 
van de meandering van de Reusel dient rekening gehouden te worden met behoud of herstel van 
de aardkundige waarden en kenmerken. Vanuit aardkundig oogpunt dient in het projectplan 
aangegeven te worden hoe wordt omgegaan met behoud of herstel van de meandering van de 
beek, de beekdalglooiingen en beemdenperceling, alsmede de (grond)waterstand. 

4.10.1 Conclusie 

De ontwikkeling leidt niet tot belangrijke nadelige milieugevolgen voor het aspect cultuurhistorie.  

4.11 Gezondheid 

Vanuit het aspect gezondheid zijn in het projectgebied de volgende thema's aan de orde: 
voldoende groen, klimaatadaptatie en bewegingsvrijheid. Het opnemen van voldoende groen in 
de omgeving werkt op diverse manieren positief door aan de menselijke gezondheid en draagt bij 
aan klimaatadaptatie en bewegingsvrijheid. 
 
Een groene en aantrekkelijk ingerichte buitenruimte stimuleert ontmoeting. Onderhavig 
projectvoornemen voorziet in een versterking van de beleefbare groene buitenruimte voor zowel 
bewoners uit de omgeving van de Reusel als recreanten. Deze voorzieningen nodigen uit tot 
bewegen. De omgeving van de Reusel is nu al zeer groen, het is immers buitengebied en dit 
wordt door het voornemen niet veranderd. 
 
Het veranderende klimaat vraagt om een leefomgeving die adaptief is aan deze veranderingen. 
Het voorgenomen beekherstel voorziet meer ruimte voor het vasthouden van neerslagpieken. Dit 
vergroot de veerkracht van de Reusel en omgeving in tijden van hevige neerslag en droogte.  

4.11.1 Conclusie 

De ontwikkeling leidt niet tot belangrijke nadelige milieugevolgen voor het aspect gezondheid. 
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4.12 Milieuzonering 

Milieuzonering gaat over de hinderlijke gevolgen die de vestiging van een bedrijf (of breder: het 
uitvoeren van werkzaamheden) kan hebben op het woon- en leefklimaat van omwonenden. In 
dit geval geldt dat het voornemen niet voorziet in de nieuwvestiging van een bedrijf. Op dat vlak 
bestaan er op dit thema dan ook geen belangrijk nadelige milieugevolgen.  
 
Voor de uitvoering van werkzaamheden geldt dat het gebied waarin de werkzaamheden 
uitgevoerd worden dunbevolkt is. Werkzaamheden verplaatsen zich door het gebied en worden 
in een periode van 3 tot 6 maanden gedurende reguliere werktijden uitgevoerd. Eventuele 
hinderlijke gevolgen die daarmee ontstaan zijn dermate klein van omvang en tijdelijk van 
karakter dat er ook op dit vlak geen sprake is van belangrijk nadelige milieugevolgen. 

4.12.1 Conclusie 

De ontwikkeling leidt niet tot belangrijke nadelige milieugevolgen voor het aspect milieuzonering.   

4.13 Cumulatie met andere projecten 

In een m.e.r.-beoordeling moet bij het bepalen van de mogelijke milieueffecten rekening 

gehouden worden met cumulatie.  

Project Reusel Baarschot Diessen ligt in de nabijheid van de kwaliteitsimpuls die aan de natte 

natuurparel op landgoed De Utrecht gegeven wordt en beekherstel Reusel De Mierden.
13

 Om de 

cumulatie van de projecten goed te kunnen beoordelen, zetten de navolgende alinea’s uiteen 

welke doelstellingen de afzonderlijke projecten hebben. Daarna worden de cumulatieve effecten 

van de projecten beoordeeld. 

De hoofddoelstelling van de ingrepen aan de natte natuurparel op landgoed De Utrecht is de 
realisatie van de hydrologische herstelmaatregelen zoals deze beschreven staan in het Natura 
2000-beheerplan. Deze herstelmaatregelen zijn nodig om te voldoen aan de 
instandhoudingsdoelstellingen, specifiek voor de habitattypen Vochtige alluviale 
(beekbegeleidende) bossen en Zure vennen. Deze maatregelen hebben als doel te verzekeren dat 
er geen achteruitgang zal plaatsvinden van deze stikstofgevoelige habitattypen en hun 
leefgebieden. Naast de hoofddoelstelling komt het project tegemoet aan de nevendoelen vanuit 
andere ambities, namelijk: 

 Realisatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) opgave voor de aangewezen 
waterlichamen binnen het projectgebied. 

 De ambitie van de provincie om het Natuur netwerk Brabant (NNB) te realiseren voor de 
verworven gronden binnen het projectgebied. Bij de invulling van het NNB wordt de 
provinciale ambitie om meer bos te ontwikkelen meegenomen. 

 De ambitie van het waterschap om de antiverdrogingsmaatregelen voor de Natte 
Natuurparels (NNP) binnen het projectgebied te realiseren. 
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 Uitvoering geven aan het gemeentelijk en provinciaal beleid ten aanzien van versterking 
van aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische, economische en recreatieve 
waarden. 

 Daarnaast streeft het Waterschap ernaar om met de uitvoering van dit project een 
bijdrage te leveren aan de doelstellingen die staan beschreven in het Actieplan Leven de 
Dommel. 

 
De doelstelling voor het project Beekherstel Reusel-De Mierden is tweeledig:  

1. Herstel van de Reusel tussen Belevensche loop en Wellenseind en deze zodanig in te 
richten dat voldaan wordt aan de doelstellingen KRW, N2000/PAS, Natte Natuurparel en 
de realisatie van ca. 200 ha NNB.  

2. De oevers van de Belevensche loop zodanig in richten dat deze voor fauna een goede 
verbinding vormt tussen de NNP Beleven, het herstelde beekdal van de Reusel en de 
landgoederen De Utrecht en Wellenseind (EVZ). 

 
Reusel-De Mierden is een integraal project waarbij invulling wordt gegeven aan beekherstel, 
verbetering waterkwaliteit, water vasthouden in het gebied, GGOR (Gewenste Grond- en 
Oppervlaktewater Regime), natuurontwikkeling, ecologische verbinding en landschap. Daarnaast 
willen de samenwerkingspartners de agrarische structuur verbeteren, kansen voor 
toerisme/recreatie ontwikkelen en de cultuurhistorie in het gebied behouden en beleefbaar 
maken. 
 
De  ingrepen in de projecten  Reusel Baarschot Diessen, Reusel- De Mierden en NNP de Utrecht 
worden gefaseerd uitgevoerd over een tijdspanne van meerdere jaren in een zeer groot gebied. 
Een (deels) overlappende uitvoeringtermijn betekent niet dat werkzaamheden ook werkelijk 
tegelijkertijd worden opgepakt door de uitvoerende partijen. Zelfs wanneer er gelijktijdig in de 
projecten ingrepen worden uitgevoerd , dan vinden deze op grote afstand van elkaar plaats en 
kan daarvoor gebruik worden gemaakt van meerdere toegangswegen. Het verkeer dat nodig is 
voor de  ingrepen in de projecten zal zich zonder moeite verdelen over de wegen in de  
projectgebieden en omgeving. Op dit vlak worden dan ook geen negatieve cumulatie-effecten 
verwacht.  
 
Voor de emissies van luchtverontreinigende stoffen, licht en geluid geldt hetzelfde. Op zichzelf is 
in alle projecten sprake van een groot projectbied en een tijdelijke aanlegfase. Er is in de huidige 
situatie geen sprake van overschrijdingen van de luchtkwaliteits- licht- of geluidnormen. 
Dergelijke overschrijdingen worden door de beperkte duur van de aanlegfase en de verplaatsing 
van emissiebronnen door de projectgebieden niet verwacht. Door mogelijk overlappende 
uitvoeringstermijnen van de projecten kan in de aanlegfase wel sprake zijn van een tijdelijke 
beïnvloeding van het milieu en het ontstaan van tijdelijke hinder op het gebied van 
lichtuitstraling, luchtverontreiniging en geluidemissie. Dit geldt ook voor het aspect 
milieuzonering. Evenwel wordt de gecumuleerde tijdelijke hinder dermate klein in omvang en 
tijdsduur geacht dat er geen sprake is van belangrijk nadelige effecten. 
 
Specifiek voor het aspect water geldt dat de hydrologische randvoorwaarden op de project- 
grensovergang van project NNP de Utrecht en project Reusel Baarschot Diessen zo zijn 
gedefinieerd dat maatregelen niet  leiden tot negatieve beïnvloeding voor de aanliggende 
functies ter plaatsen en bovenstrooms. Concreet komen die neer op de instandhouding van de 
vigerende peilen en debieten bij verschillende maatgevende afvoersituaties op de projectgrens.  
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Hierdoor wordt voorkomen dat maatregelen in project Baarschot Diessen stroomopwaarts leiden 
tot toename van verdroging of toename van inundaties. De ingrepen in project Baarschot 
Diessen hebben daarmee geen negatief effect op de natte natuurparel De Utrecht. 
 
Voor het aspect ecologie geldt dat alle drie de projecten vanwege opname in het beheerplan 
voor het Natura 2000-gebied Kempenland-West inzetten op het versterken van ecologische 
waarden en natuurdoelen. Ze hebben daardoor individueel en gezamenlijk positieve effecten op 
het Natura 2000-gebied. Het cumulatieve effect is daarmee positief en draagt bij aan de 
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. Gelet hierop zijn deze maatregelen 
en werkzaamheden ten behoeve hiervan voor alle drie de projecten vrijgesteld van de 
vergunningplicht voor gebiedsbescherming (artikel 2.9, lid 2 Wet natuurbescherming) en de 
ontheffingsplicht voor soorten (artikel 3.8, lid 7 Wet natuurbescherming). 
 
Aanvullend op het voorgaande stelt het waterschap bij de aanbesteding van de ingrepen aan de 
Reusel in dit project (Reusel Baarschot Diessen) en de omliggende projecten, eisen om de 
stikstofuitstoot waar mogelijk te beperken. In alle drie de projecten is sprake van 
herstelmaatregelen die (door het uit gebruik nemen van landbouwgronden) leiden tot een 
afname in stikstofemissie en –productie.  
 
Ten aanzien van het aspect externe veiligheid wordt opgemerkt dat er in geen van de projecten 
sprake is van de toevoeging van risico’s of werkzaamheden in de nabijheid van risicobronnen 
zoals niet-gesprongen explosieven. Voor de natte natuurparel is ook een onderzoek naar niet-
gesprongen explosieven uitgevoerd. Uit dat onderzoek bleek dat er in een deel van het 
projectgebied van de natte natuurparel niet-gesprongen explosieven verwacht worden. Deze 
mogelijk aanwezige niet-gesprongen explosieven worden nader onderzocht en indien nodig 
verwijderd voor uitvoering van de werkzaamheden. Er is daarmee geen kans op cumulatie van 
risico’s. 
 
In alle drie de projecten worden bodemingrepen uitgevoerd na het verwijderen van eventueel 

aanwezige bodemverontreinigingen. Ook op dit vlak is daarmee geen sprake van cumulatie. Dit 

geldt ook voor archeologie. Ingrepen worden uitgevoerd na nader onderzoek in gebieden met 

een verwachting op het aantreffen van archeologische waarden en de werkzaamheden worden 

zo uitgevoerd dat archeologische waarden ontzien worden of veilig worden gesteld voor 

uitvoering van de werkzaamheden. Voor cultuurhistorie geldt dat ingrepen zo in het landschap 

ingepast worden dat de ruimtelijke opbouw en verschijningsvorm van het landschap niet 

aangetast worden. Verdichting van open plekken wordt voorkomen en buiten gebruik gestelde 

landbouwgronden worden ingericht en beheerd op een manier die aansluit bij de natuurwaarden 

van de Reusel en natte natuurparel. Tot slot worden karakteristieke landschapsstructuren 

behouden of versterkt, daarmee zijn op het gebied van cultuurhistorie cumulatief versterkende 

in plaats van negatieve effecten te verwachten. 

Uit het voorgaande volgt dat op geen van de aspecten sprake is van nadelige cumulatie met 

andere projecten. De effecten kunnen hiermee afzonderlijk beschouwd worden. In de omgeving 

van het projectgebied worden verder geen relevante projecten uitgevoerd die tot cumulatieve 

effecten kunnen leiden.  
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5 Conclusie 

 
Om te bepalen of voor het voornemen een MER opgesteld moet worden is van belang te weten 
of er mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen te verwachten zijn. Deze m.e.r.-beoordeling 
gaat in op de effecten ten gevolge van het project.  
 
De effecten zijn beschreven rond de effecten op de thema’s leefomgeving (verkeer, lucht, geluid, 
licht, externe veiligheid, bodem, water, natuur, archeologie, cultuurhistorie en gezondheid). Voor 
het voornemen zijn géén belangrijke nadelige milieugevolgen aan de orde. Er is géén aanleiding 
om voor het voornemen een MER op te stellen. 
 
De belangrijkste redenen voor deze conclusie zijn:  

 De ontwikkeling leidt niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor de aspecten geluid, 
luchtkwaliteit, lichthinder, externe veiligheid, bedrijven, water, natuur, milieuzonering 
en gezondheid.   

 Bij de uitvoering dient rekening gehouden te woorden met enkele diersoorten. Met 
enkele mitigerende maatregelen en werken volgens ecologisch werkprotocol zijn 
belangrijke effecten uitgesloten.  

 Het voornemen maakt onderdeel uit van de maatregelen ter verbetering van de 
kwaliteit van het Natura 2000-gebied Kempenland-West.  

 Er wordt nog een onderzoek naar de bodemkwaliteit uitgevoerd. Indien nodig worden 
maatregelen genomen om de bodemkwaliteit te verbeteren (door sanering 
bijvoorbeeld) en is sprake van een positief milieueffect. 

 Voor uitvoering van de werkzaamheden wordt nog een nader onderzoek naar 
archeologische waarden uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek worden archeologische 
waarden ontzien bij of veilig gesteld voor uitvoering van de werkzaamheden, hiermee is 
geen sprake van belangrijk nadelige effecten. Dergelijke effecten worden ook 
voorkomen door de bescherming van archeologische waarden in bestemmingsplannen.  
 

  



M.e.r.-beoordeling 
Beekherstel Reusel Baarschot-Diessen 
projectnummer 0432726.100 
11 mei 2020 revisie 2.0 
Waterschap De Dommel 

 
 
 
 

Blad 33 van 33 

 

6 Literatuur 

Antea Group (2018) Historisch bodemonderzoek. 
 
Antea Group (2018) Archeologisch Bureauonderzoek. 
 
Antea Group (2020) Natuurtoets de Reusel. 
 
Antea Group (2018) Cultuurhistorische analyse effecten beekherstel Reusel. 
 
Atlas voor de leefomgeving (2020) Kaartlagen Natuurnetwerk Nederland (Noord-Brabant) en 
Natura 2000-gebieden: https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten (geraadpleegd op 16 april 
2020). 
 
Aquon (2019) Verkennend waterbodemonderzoek de Reusel te Diessen en Baarschot. 
 
Bombs Away (2018) Voooronderzoek Conventionele Explosieven Reusel Baarsen Diessen 
Gemeente Hilvarenbeek 
 
NSL Monitoringstool (2020) NOx-, PM10- en PM2,5- waarden in de gemeente Hilvarenbeek: 
https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/ (geraadpleegd op 16 april 2020). 
 
Provincie Noord-Brabant (2017) Natura 2000 Beheerplan Kempenland-West. 
 
Provincie Noord-Brabant en Waterschap De Dommel (2020) Milieueffectrapportage Natte 
Natuurparel De Utrecht en Reusel-De Mierden: https://projectplan-
durdm.ireporting.nl/FbContent.ashx/pub_1000/downloads/v200212090632/A7%20Milieueffectr
apportage.pdf  (geraadpleegd 7 mei 2020). 
 

https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten
https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/
https://projectplan-durdm.ireporting.nl/FbContent.ashx/pub_1000/downloads/v200212090632/A7%20Milieueffectrapportage.pdf
https://projectplan-durdm.ireporting.nl/FbContent.ashx/pub_1000/downloads/v200212090632/A7%20Milieueffectrapportage.pdf
https://projectplan-durdm.ireporting.nl/FbContent.ashx/pub_1000/downloads/v200212090632/A7%20Milieueffectrapportage.pdf


M.e.r.-beoordeling 
Beekherstel Reusel Baarschot-Diessen 
projectnummer 0432726.100 
11 mei 2020 revisie 2.0 
Waterschap De Dommel 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 1 Selectiecriteria  
 
 
 

 
 

 



M.e.r.-beoordeling 
Beekherstel Reusel Baarschot-Diessen 
projectnummer 0432726.100 
11 mei 2020 revisie 2.0 
Waterschap De Dommel 

 

Bijlage 1 Selectiecriteria  

 

Selectiecriteria Europese richtlijn  
 

Hoofdstuk(ken) 

1. Kenmerken van het project 
Bij de kenmerken van de projecten moet in het bijzonder in overweging worden 
genomen: 

 de omvang van het project; 

 de cumulatie met andere projecten; 

 het gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 

 de productie van afvalstoffen; 

 verontreiniging en hinder; 

 risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën. 

 

3 

2. Plaats van het project 
Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van 
invloed kunnen zijn moet in het bijzonder in overweging worden genomen: 

 het bestaande grondgebruik; 

 de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de 
natuurlijke hulpbronnen van het gebied; 

 het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht 
voor de volgende typen gebieden: 

o wetlands; 
o kustgebieden; 
o berg- en bosgebieden; 
o reservaten en natuurparken; 
o gebieden die in de wetgeving van de lidstaten zijn aangeduid of door die 

wetgeving worden beschermd; 
o speciale beschermingszones, door de lidstaten aangewezen krachtens 

Richtlijn 79/409/EEG en Richtlijn 92/43/EEG; 
o gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen 

inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden; 
o gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid; 
o landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang. 

 

2 

3. Kenmerken van het potentiële effect 
Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project moeten in samenhang met de 
criteria van de punten 1 en 2 in het bijzonder in overweging worden genomen: 

 het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen 
bevolking); 

 het grensoverschrijdende karakter van het effect; 

 de orde van grootte en de complexiteit van het effect; 

 de waarschijnlijkheid van het effect; 

 de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect. 
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Over Antea Group 
 
Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 

 
 
 
 


