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1 Introductie 

1.1 Aanleiding en inzet hydrologische modellen 

Waterschap De Dommel staat samen met haar partners voor een uitdagende opgave in het beekdal van 
De Groote Beerze, waarin natuurherstel, ontwikkeling van nieuwe natuur en het ontwikkelen van een 
klimaatrobuust systeem centraal staan. Deze opgaves zijn onder andere afkomstig van Natuur Netwerk 
Brabant (NNB) en Actieplan leven de Dommel. De beek krijgt een natuurlijker karakter, natte natuurparels 
worden hersteld en de KRW en N2000-opgave wordt gerealiseerd. Voor het behalen van deze doelen en 
het ontwerpproces goed te kunnen onderbouwen, is een grondige hydrologische modelstudie essentieel. 
Er zijn daarom verschillende modelberekeningen uitgevoerd met grond- en oppervlaktewatermodellen. 
Deze rapportage is het technische achtergronddocument van het Projectplan Waterwet Groote Beerze 
Traject 3. 
 
Het project van de Groote Beerze bestaat uit drie trajecten. De verschillende deeltrajecten staan 
opgenomen in Figuur 1. Traject 1 is reeds behandeld. De modelberekeningen ter ondersteuning van 
Traject 1 zijn in 2019 afgerond en het Projectplan Waterwet is reeds ingediend. Voor Traject 3 zijn nieuwe 
modelberekeningen uitgevoerd omdat er voor dit traject inrichtingsontwerpen tot stand zijn gekomen. 
Hiervoor is het model met daarin de maatregelen voor traject 1 als uitgangspunt genomen. 
Alvorens is met een oriënterende modelberekening is nagegaan of maatregelen van Traject 2 en 3 invloed 
op elkaar hebben. Dit blijkt niet het geval, hierdoor kunnen de modelberekeningen van Traject 2 en 3 los 
van elkaar worden beschouwd. Deze rapportage gaat over het beekherstel in Traject 3.   
 
Wij gaan in op de aanpassingen die zijn gedaan aan de modellen bovenop die al reeds zijn verwerkt in de 
modellen voor Traject 1. Dit doen wij voor zowel de oppervlaktewatermodellen als het grondwatermodel. 
Vervolgens gaan wij in op de resultaten van de modelberekeningen. Voor de opzet en opbouw van de 
modellen wordt verwezen naar de rapportage van Traject 1 
(WATBF8733R001F02WM_AH_Hydrologische rapportage Beekherstel Groote Beerze). 
 

 
Figuur 1  Overzicht verschillende deeltrajecten Beekherstel Groote Beerze 
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1.2 Leeswijzer 

De rapportage beschrijft in hoofdstuk 2 de doorgerekende modelscenario’s. Vervolgens worden de 
modellen die zijn gebruikt voor de scenarioberekeningen beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 
worden de uitkomsten gepresenteerd. De conclusies die naar aanleiding van deze studie gedaan zijn 
staan in hoofdstuk 5. 
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2 Modelscenario’s  

Het is gebruikelijk om scenarioberekeningen van verschillende maatregelen in het watersysteem te 
vergelijken met een referentiescenario om zo het effect van ingrepen in beeld te kunnen brengen. Voor 
zowel de grondwater als de oppervlaktewater berekeningen zijn de definitieve modellen van Traject 1 als 
referentiesituatie genomen. 

2.1 Referentie scenario 

Voor het referentie scenario is uitgegaan van de volgende modellen: 
 Dynamisch oppervlaktewatermodellen: GBdyn.lit. 

 20200803_referentie_T1H_herstelZshift. 
 20200803_referentie_T10_herstelZshift. 
 20200803_referentie_T25_herstelZshift. 
 20200803_referentie_T50_herstelZshift. 
 20200803_referentie_T100HK_herstelZshift. 

 Stationair oppervlaktewatermodel: GB_s.lit. 
 'Tr3_Winter_duikerverdeelwerk_max25ls'. 
 'Trj3_Najaar_duikerverdeelwerk_max25ls'. 
 'Trj3_Voorjaar_duikerverdeelwerk_max25ls'. 
 'Tr3_Zomer_duikerverdeelwerk_max25ls'. 

 Grondwatermodel: scenarionaam. 
 Referentie. 

2.2 Minimaal scenario 

Uitgangspunt voor dit scenario is het halen van de KRW-doelstellingen. Dit houdt de volgende 
maatregelen in, zie Figuur 2: 
 De vistrappen worden verwijderd. 
 Er vindt hermeandering plaats + profielen worden smaller en ondieper. 
 De drempels in de bypasses worden verplaatst van het begin naar het uiteinde van de bypasses. 
 Het profiel in het traject “brug Broekeindsedijk – 1e bypass” wordt aangepast.  
 Verlagen maaiveld benedenstrooms Schepersweg (voor details zie Bijlage 1. Notitie opstuwing 

meander Schepersweg – waterschap de Dommel).  
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Figuur 2  Maatregelen minimaal scenario 

 
Bij het meest bovenstroomse traject, “brug Broekeindsedijk – bypass” (aangegeven in paars in Figuur 2) is 
onderstaand profiel aangenomen, Figuur 3. Deze is aangeleverd door het waterschap op 18-06-2020. 
 
Het profiel dat is gebruikt voor de nieuw aan te leggen meanders (groen in Figuur 2) staat weergegeven in 
Figuur 4. Deze is aangeleverd door het waterschap op 21-08-2020. De bodemhoogtes van de profielen in 
de nieuwe meanders zijn op basis van het benodigde verhang aangepast. Dit verhang is bepaald op basis 
van analyses door het Waterschap en staat weergegeven in Figuur 5. Tevens zijn de insteekhoogtes van 
de profielen aangepast zodat deze overeen komen met de hoogte van het maaiveld (AHN3) op de 
betreffende locaties. 
 
De hoogtes [m NAP] in de hieronder weergegeven profielen gelden voor het meest bovenstroomse profiel 
van het desbetreffende traject. 
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Figuur 3  Profiel brug Broekeindsedijk – bypass 

 

 
Figuur 4  Profiel nieuwe meander, benedenstrooms van de bypass 
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Figuur 5  Nieuw verhang bodemhoogte minimaal scenario 

 
Bij het traject van de Schepersweg tot aan het omleidingskanaal wordt er met bovenstaande profielen 
ongewenste inundatie berekend. Om dit te voorkomen is aan de noordzijde een maaiveldverlaging 
ingevoerd. Details over deze maaiveldverlaging zijn uitgewerkt in bijlage 1. 

2.3 Maximaal Scenario 

Het doel van het Maximale Scenario is te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om meer water te 
bergen in het beekdal van de Groote Beerze / Westelbeersbroek. Dit is onderzocht door de invloed en 
haalbaarheid van het dichtzetten van de bypasses te modelleren. Op basis van de modelresultaten is 
deze maatregel in de huidige situatie niet gewenst bevonden: er ontstond als gevolg van opstuwing van 
de waterstand te veel risico op inundatie bovenstrooms in het beekdal. Het bestuur van het waterschap 
heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat de agrariërs die door de extra inundatie worden getroffen 
goed mee te nemen in het verhaal. Door de tijdsdruk is ervoor gekozen om voor nu door te gaan met het 
minimale scenario en eventueel later de bypass nog dicht te zetten wanneer de getroffen agrariërs 
akkoord gaan met de voorwaarden.  
 
Daarnaast heeft het laten vervallen van de bypasses slecht zeer marginaal effect op het tegengaan van 
verdroging. Er zijn daarom in het vervolgproces geen aanvullende modelberekeningen uitgevoerd van het 
Maximale Scenario. 
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3 Modelaanpassingen 

3.1 Oppervlaktewatermodel 

Het waterschap beschikt over SOBEK-modellen van de Groote Beerze. De definitieve modellen van 
Traject 1 zijn het vertrekpunt geweest voor de in voorliggende rapportage beschreven modelstudie. Er zijn 
vervolgens een aantal wijzigingen geweest, welke hieronder worden besproken. 
 
Bodemhoogte Traject 1 
In het dynamische model bleek de bodemhoogte in Traject 1 niet helemaal correct te zijn. Het  
bodemverhang zoals ontworpen in Fase 1 is niet goed in het definitieve dynamische model gekomen. Het 
stationaire model is daarentegen wel correct. De invloed van de correctie van het bodemverhang, Figuur 
6, op de waterstand en daarmee de inundatieresultaten bleek verwaarloosbaar klein. Daarbij leidt het 
corrigeren van de bodem tot een verlaging van de waterstand waarmee de effecten in het PPWW voor 
traject 1 een overschatting zijn geweest. 
 

 

 
Figuur 6  Correctie bodemverhang Traject 1 (waterstand T100) 

 
Toevoegen duiker 
In stationaire model ontbrak de duiker BZ37-KDU6 in waterloop BZ37, Figuur 7 doordat deze maatregel 
na het modelleren is toegevoegd aan het PPWW voor Traject 1. Deze duiker loopt van de 
Westelbeersedijk tot ongeveer 1/3e in de BZ37. Deze duiker is toegevoegd aan het SOBEK-model.  
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Figuur 7  Locatie toegevoegde duiker 

3.2 Grondwatermodel 

Voor Traject 1 is een nieuw grondwatermodel opgezet voor het project beekherstel Groote Beerze Traject 
1. De ligging, modelgrens en gebruikte waterlopen zijn weergegeven in Figuur 8. De opzet en het 
kalibratieresultaat is in te zien in de rapportage van Traject 1 
(WATBF8733R001F02WM_AH_Hydrologische rapportage Beekherstel Groote Beerze). Het 
grondwatermodel voor Traject 3 is voortgebouwd op het model van Traject 1. Er zijn vervolgens nog een 
aantal aanpassingen gedaan welke hieronder worden toegelicht. 
 

 
Figuur 8  Locatie Groote Beerze grondwatermodel Fase 1 
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Detaillering grid 
Er is een verfijnd model opgezet voor Traject 3. Dit was nodig omdat de modelverfijning uit het model van 
Traject 1 niet toereikend was voor berekeningen in Traject 3. In het deelmodel voor Traject 3 is vervolgens 
een groot deel van Fase 1 niet meer opgenomen. Hierdoor is de rekentijd kleiner geworden en de 
detaillering rondom het interessegebied vergroot. De modelgrens en de detailleringspolygonen van het 
gedetailleerde model zijn weergegeven in Figuur 9. 
 

 
Figuur 9  Modelgrens en detaillering Fase 2 

 
Randvoorwaarden 
De ligging van de modelrand van het nieuwe gedetailleerde grondwatermodel past binnen het model van 
Traject 1. De initiële waterstanden en randvoorwaarden zijn daarom niet gebaseerd op het 
DoREGMOD2014 maar op de modelresultaten van traject 1.  
 
A-Watergangen 
Het grondwatermodel neemt voor de A-watergangen peilen en bodemhoogtes over uit stationaire SOBEK-
modellen. In tegenstelling tot het grondwatermodel van Traject 1 overlapt de grens van het (kleinere) 
grondwatermodel van Traject 3 geen andere watersystemen dan het systeem van de Groote Beerze. De 
oppervlaktewaterpeilen en de natte omtrek zijn overgenomen uit het stationaire SOBEK-model. In dit 
SOBEK model is per seizoen een stationaire waterstand berekend. Data uit de oppervlaktewater modellen 
is opgelegd aan het grondwatermodel. De gebruikte SOBEK-model en cases staan per scenario 
weergegeven in Tabel . 
 
Tabel 1  Overzicht gebruikte Sobekcases per modelscenario 

Scenario Cases 

Referentie 

3 'Tr3_Winter_duikerverdeelwerk_max25ls' 

4 'Trj3_Najaar_duikerverdeelwerk_max25ls' 

5 'Trj3_Voorjaar_duikerverdeelwerk_max25ls' 
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Scenario Cases 

2 'Tr3_Zomer_duikerverdeelwerk_max25ls' 

Minimaal 

14 '22092020_Tr3_Voorjaar_Minimaal' 

11 '22092020_Tr3_Najaar_Minimaal' 

12 '22092020_Tr3_Winter_Minimaal' 

13 '20201023_Tr3_Zomer_Minimaal' 

 
Inmetingen greppels en sloten 
Van A-watergangen is een profiel bekend. Deze profielen worden in het oppervlakte en grondwatermodel 
gebruikt. Van greppels en sloten (B- of C-watergangen) is doorgaans geen profiel bekend. Deze 
watergangen zijn echter wel relevant voor het grondwatermodel omdat hierdoor de drainagebasis tot 
stand komt. In Traject 1 zijn al bodemhoogte en waterstand inmetingen van relevante waterlopen 
uitgevoerd en in het model van Traject 1 ingebracht. Voor Traject 3 zijn ook inmetingen gedaan en in het 
model verwerkt. De locaties van de inmetingen worden weergegeven in Figuur 10. Tevens zijn aan de 
hand van de inmetingen enkele ontbrekende greppels toegevoegd aan het waterlopenbestand. 
 

 
Figuur 10  Inmetingen traject 3 

 
Gebruikte modellen 
De volgende modellen zijn gebruikt bij de grondwatermodellering van Traject 3. 
 Grid5. 
 Referentie. 
 Minimaal. 
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4 Resultaten Minimaal Scenario 

4.1.1 Waterstand en stroomsnelheid 

Figuur 11 geeft aan waar alle lengteprofielen van het minimaal scenario op zijn gebaseerd, deze loopt dus 
door de nieuwe meanders en niet door de huidige Groote Beerze. Verder is in Figuur 12 en Figuur 13 het 
verschil te zien in waterstand en stroomsnelheid tussen het referentie en het minimaal scenario in een 
winter- en zomersituatie. De waterstand volgt in het minimaal scenario een geleidelijk verhang. De 
waterstand in het minimaal scenario ligt overal lager dan in het referentie scenario. De stroomsnelheid is 
vrijwel over het hele traject hoger in het minimale scenario. De stroomsnelheid in de zomer varieert tussen 
de 0,1 en 0,3 m/s. 
  

  
Figuur 11  Ligging lengteprofielen minimaal scenario 
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Figuur 12  Verschil in waterstand en stroomsnelheid tussen referentie en minimaal scenario in wintersituatie 

 



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

 

18 december 2020  BEEKHERSTEL GROOTE BEERZE BH4284WATRP2012151440WM 13  

 

 
Figuur 13  Verschil in waterstand en stroomsnelheid tussen referentie en minimaal scenario in zomersituatie 

4.1.2 Inundaties 

De berekende locaties waar inundatie optreedt zijn weergegeven in Figuur 14. Hier zijn de inundaties te 
zien die voorkomen bij neerslaggebeurtenissen met een herhalingstijd van 1, 10, 25, 50 en 100 jaar 
(huidig klimaat). De oranjetinten geven de inundatie weer van het referentiemodel, de paarse tinten de 
inundatie van het model “minimaal scenario”. De inundaties van de referentiemodellen zijn over de 
inundaties van het minimale modellen weergegeven. Zo is de extra inundatie, die door de maatregelen 
wordt veroorzaakt te zien. 
 
De toename van de inundatie is zeer klein. Rondom beide nieuwe meanders is er een geringe toename 
van inundatie. 
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Figuur 14  Inundaties referentie (oranje/bruin) en minimaal(paars) model 

4.1.3 Effect grondwaterstand 

In Figuur 15 zijn de verschillen weergegeven in GHG-situatie en GVG-situatie van het minimaal scenario 
ten opzichte van het referentie scenario. Het verschil in GLG-situatie is niet weergegeven omdat dit 
verschil overal kleiner is dan 5 cm. In bijlage 2 is in een notitie uiteengezet hoe het kan dat er in een GLG-
situatie vrijwel geen effect is van de maatregelen op de grondwaterstand. 
 
Het effect op de grondwaterstand is zeer lokaal. Ter plaatse van de nieuwe meanders is er sprake van 
lichte verdroging. Dit is het gevolg van het insnijden van de nieuwe ligging. Bij de bovenstroomse vistrap 
is er ook lichte verdroging te zien. Dit komt door de verlaging van het peil als gevolg van het verwijderen 
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van de vistrap. In de bypass is lokaal vernatting te zien, de oorzaak hiervan is het verplaatsen van de 
drempels in de bypass. 
 

 
Figuur 15  Effecten GHG (links) en GVG (rechts) minimaal ten opzichte van referentie 
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5 Conclusies minimaal scenario  

5.1 (Grond)waterstand 

Het verwijderen van de vistrappen, het hermeanderen van de beek en profielaanpassingen zorgen ervoor 
dat de waterstand over het hele traject 3 daalt. Dit betekent ook dat het drainageniveau daalt waarop het 
grondwater kan afwateren. Uit de grondwaterberekeningen blijkt dat het effect van het verlagen van het 
peil maar lokaal effect heeft. Oorzaken hiervan zijn de diepe grondwaterstand en het maaiveld verloop. 

5.2 Inundatie 

De maatregelen van het minimaal scenario hebben maar een klein effect op de locaties waar inundatie 
plaatsvindt. Ter plaatse van de nieuwe meanders is er zeer lokaal extra inundatie berekend in de 
verschillende doorgerekende herhalingstijden. 

5.3 Stroomsnelheid 

De stroomsnelheid is vrijwel over het hele traject hoger in het minimale scenario. De stroomsnelheid in de 
zomer varieert tussen de 0,1 en 0,3 m/s. 



 

 

Bijlage 1 

Notitie opstuwing meander 
Schepersweg – Waterschap de 
Dommel 

 

 



 
MEMO 

 1 

Project: Beekherstel Groote Beerze 
 
 
Aan : Projectteam Groote Beerze 
Van : Luuk van Elk  
Datum : 1-12-2020 
Betreft : Inundatie tgv de benedenstroomse meander 
Kopie aan : Michelle Berg 
 
Aanleiding en achtergrond 
Vanuit het project Beekherstel Groote Beerze zijn er voor traject 3 “Broekeindsedijk – 
Aardbossen” enkele maatregelen opgesteld en doorgerekend (minimaal scenario). Een van 
deze maatregelen is het aanleggen van meanders tussen de Schepersweg en het 
omleidingskanaal.  
Uit de eerste berekeningen is gebleken dat het gekozen profiel (zie bijlage 1) wel voldoet 
voor de stroomsnelheid (zie bijlage 2) maar te klein is voor hoogwater waardoor er 
opstuwing op dit traject ontstaat (figuur 1). Als gevolg van deze opstuwing vindt er 
bovenstrooms de Schepersweg inundatie plaats op particulier eigendom (figuur 2). Deze 
inundatie is ongewenst.  

 
Figuur 1: Opstuwing over het traject Schepersweg - 
Omleidingskanaal 
 
Vandaar dat er een onderzoek is gedaan naar wat 
de oorzaak is van deze opstuwing en hoe de 
opstuwing over het traject Schepersweg – 
Omleidingskanaal dusdanig verminderd kan 
worden zodat de inundatie bovenstrooms de 
Schepersweg verdwijnt.  
In deze memo is de meest praktische oplossing 
voor dit probleem beschreven.  
 

Figuur 2: Inundatie T100 huidig (blauw) en met een 
kleiner profiel (rood) 
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Synthese 
Oorzaak opstuwing 
Wanneer er naar het lengteprofiel (figuur 1) wordt gekeken vallen er enkele dingen op:  

- Er vindt enkel opstuwing plaatsvindt over het traject tussen de brug bovenstrooms de 
vistrappen en de brug van de Schepersweg. Beide van deze kunstwerken zelf 
stuwen niet op. Daarnaast liggen er ook geen andere kunstwerken in de beek die 
een eventuele opstuwing kunnen veroorzaken.  

- Ten twee valt het op dat het over het gehele traject opstuwing plaatsvindt. Vaak 
wanneer een specifiek iets een opstuwing veroorzaakt is het zo dat er over dit punt 
opstuwing berekend wordt. Echter, hier wordt opstuwing over het gehele traject 
geconstateerd.  

- Ten derden valt het op dat de opstuwing trapsgewijs plaatsvind. Wanneer in het 
model wordt gekeken valt af te leiden dat er om de ongeveer 25m een verhoging van 
de waterstand plaatsvindt.  

Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de combinatie van de watergang (1D) 
samen met het omliggend grid (2D) de oorzaak is van de opstuwing. Het grid bestaat 
namelijk uit vlakken van 25x25m. Hetgeen waarover steeds een waterverhoging plaatsvindt.  
 
Wat er in het model gebeurd is dat er een bepaalde weerstand zit op de watergang om 
vegetatie en bochten te simuleren. Hierdoor zal het water niet snel door kunnen stromen 
maar wordt het opgestuwd. Normaal gesproken zal het water op een bepaald moment 
buiten zijn “bakje” treden en het maaiveld opstromen. Hier zal het water parallel aan de beek 
mee stromen waardoor er bijna geen opstuwing meer plaatst zal vinden. Water kan zich nu 
immers verdelen over een groter oppervlak.  
 

 
Figuur 3: Verschil tussen het modelgrid en de AHN. Met de zwarte stippen is weergegeven waar het grid 
hoger is dan in werkelijkheid waardoor het water niet over maaiveld mee kan stromen 
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Echter, in deze situatie is het anders. Het maaiveld naast de watergang is al vrij hoog en 
loopt verder van de beek steeds meer op. Om dit te kunnen vertalen naar een modelgrid van 
25x25m wordt voor iedere cel een gemiddelde maaiveldhoogte gepakt. Dat betekent dat de 
gridcellen direct langs de beek hoger liggen dan ze in werkelijkheid zijn (zie figuur 3). 
Hierdoor kan het water niet snel het maaiveld opstromen om zo meer ruimte te zoeken. Het 
water blijft langer in de 1D watergang wat betekent dat het water maar opgestuwd blijft 
worden.  
 
Oplossing 
De oplossing van de opstuwing zit hem in meer ruimte voor het water, zodat het makkelijker 
door kan stromen. Dit kan door een breder profiel of een maaiveldverlaging  Dit is in het 
verleden ook al bekend geweest. Er lig immers nu ook al een twee fase profiel over het 
traject Schepersweg – Omleidingskanaal (figuur 4).  
 

 
Figuur 4: Huidig dwarsprofiel over het traject Schepersweg - Omleidingskanaal 
 
Profiel vergroten 
Meer ruimte zou kunnen worden gevonden om het profiel te vergroten. Echter, het profiel dat 
voor het betreffende traject is gekozen is erop gericht om in de zomer een stroomsnelheid 
van 18cm/s te halen (zie bijlage). Dit om te voldoen aan de KRW richtlijnen die er voor deze 
watergang gelden. Wanneer het profiel 
zal worden aangepast of vergroot zal 
de stroomsnelheid door de ondergrens 
heen zakken en is daarmee dus niet 
gewenst.  
 
Maaiveld verlagen 
Een andere optie welke is uitgewerkt is 
om het maaiveld direct langs te de beek 
te verlagen.  
Hierbij is het grid van het model aan de 
noordoostzijde met ongeveer 30 cm 
verlaagd (zie figuur 5). Hierbij is per cel 
gekeken hoe dit verhoudt met de 
omliggende cellen. Niet dat er een 
gatenkaas in het model ontstaat maar 
dat het grid netjes trapsgewijs oploopt. 
Op deze manier kan het water 
makkelijker/sneller uit zijn “bakje” 

treden en langs de watergang op het 
maaiveld mee gaan stromen. 
 
 
 

Figuur 5: Grid model Groote Beerze. De cellen met een stip zijn 
ongeveer met 30cm verlaagd. 
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Stuw verdeelwerk aanpassen 
Tijdens het Technisch Team Overleg is naar voren gekomen dat er een strip op de vaste 
overstortdrempel zit van het verdeelwerk bij het omleidingskanaal. Deze strip is geplaatst om 
ervoor te zorgen dat er meer water door de Beerze zou stromen, zoals is berekend in het 
projectplan van 2005 (Aardbossen?). 
 
In het overleg is voorgesteld om ook deze strip van 18cm hoog te verwijderen om te zien of 
dit bij zou dragen aan een verminderde opstuwing. Bij een hoogwater zou het 
omleidingskanaal eerder mee gaan doen wanneer de strip wordt verwijderd. Op deze manier 
zou er eerder water worden afgevoerd door het omleidingskanaal wat de doorstroming over 
het traject Schepersweg- Omleidingskanaal doet bevorderen. Op deze manier zal er minder 
snel opstuwing ontstaan. 
 
Echter, uit analyse is gebleken dat het verwijderen van de strip een minimaal effect heeft op 
de opstuwing bij een T10 en T100 (zie bijlage 3). Bij een T1 wordt wel een kleinere 
opstuwing berekend (zie bijlage 3), echter tijdens deze afvoergolf vinden er momenteel geen 
knelpunten plaats.  
In de tabellen hieronder wordt de afvoerverdeling met en zonder strip weergegeven over de 
Beerze en het omleidingskanaal. Hieruit blijkt dat de strip bij een T1 degelijk een effect heeft 
op de afvoerverdeling. Door de strip te laten staan gaat er significant meer door de Beerze. 
Daarom is er voor nu voor gekozen om de strip te handhaven. Mocht deze in de toekomst 
niet meer nodig blijken te zijn, dan kan hij alsnog worden verwijderd.  
 
Tabel 1: Afvoerverdeling T1 afvoergolf Beerze- Omleidingskanaal 
T1 (m3/s) Project 

Plan 2005 
Huidig Met strip Zonder 

strip 
Totale debiet 6,26 5,22 4,91 4,91 
Beerze 2,34 2,02 2,72 2,46 
Omleiding 3,92 3,2 2,21 2,45 
Peil (mNAP) 18,88 18,92 18,9 18,82 
Afvoer Beerze 
(%) 

37,4 38,7 55,4 50,1 

 
Tabel 2: Afvoerverdeling T10 afvoergolf Beerze- Omleidingskanaal 
T10 (m3/s) Project 

Plan 2005 
Huidig Met strip Zonder 

strip 
Totaal 8,77 7,81 7,73 7,73 
Beerze 2,18 2,12 2,85 2,86 
Omleiding 6,34 5,69 4,91 4,91 
Peil (mNAP) 18,88 18,96 18,94 18,94 
Afvoer Beerze 
(%) 

24,9 27,1 36,9 37,0 

 
Tabel 3: Afvoerverdeling T100 afvoergolf Beerze- Omleidingskanaal 
T100 (m3/s) Huidig Met strip Zonder strip 
Totaal 10,24 10,38 10,38 
Beerze 2,7 3,42 3,36 
Omleiding 7,57 6,96 7,02 
Peil (mNAP) 19,16 19,11 19,09 
Afvoer Beerze (%) 26,4 32,9 32,4 
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De aanpassing van het grid is doorgerekend met een T100 afvoergolf (huidig klimaat)1 . In 
figuur 6 is de berekende inundatie weergegeven. Hierbij zal het water eerder uit zijn bakje 
komen en mee gaan stromen over het maaiveld. Er zal nog steeds opstuwing plaatsvinden 
(figuur 7), maar deze is niet meer dusdanig dat de particulieren terreinen bovenstrooms de 
Schepersweg zullen inunderen. 
 

 
Figuur 6: Inundatie T100 afvoergolf huidig (blauw) in het VO (rood) en met de stuw en grid verlaging 
(groen) 
 

 
Figuur 7: Lengteprofiel Omleidingskanaal - Bypass met de maximale T100 waterstand in de originele 
berekening (rood) en met de berekening waarbij grid is verlaagd (blauw). Voor locatie lengteprofiel zie 
bijlage 4.  

 
1 SOBEK 2.15 model “GB3_def1” case 20200922_Minimaal_T100HK_grid 
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Verlaging van het maaiveld in de praktijk. 
Het grid in het model is 25x25m. Binnen deze cellen is er sprake van een gemiddelde 
maaiveldhoogte. Echter in de praktijk is het maaiveld een stuk variabeler dan in het 
modelgrid.  Wanneer de cellen naast de beek met 30 cm worden verlaagd dan gebeurd dit in 
het model over de hele cel, maar in de praktijk kan het zo zijn dat deze verlaging betekend 
dat op de ene plaatst 10 cm moet worden verondiept en op een andere plek 40cm.   
Om dit inzichtelijk te maken zijn er enkele profielen getrokken waarin de AHN3, het oude 
grid en het verlaagde grid getoond worden (zie figuur 8 t/m 13). Daarin wordt ook een 
mogelijk profiel voor de afgraving getoond. 
 

 
Figuur 8: Locatie dwarsprofielen verlagen maaiveld 
 

 
Figuur 9: Dwarsprofiel 1 hoogte maaiveld in het oude grid (blauw), verlaagde grid (oranje) en de AHN 
(oranje). in zwart is een mogelijk profiel weergegeven 
 

 
Figuur 10: Dwarsprofiel 2 hoogte maaiveld in het oude grid (blauw), verlaagde grid (oranje) en de AHN 
(oranje). in zwart is een mogelijk profiel weergegeven 
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Figuur 11: Dwarsprofiel 3 hoogte maaiveld in het oude grid (blauw), verlaagde grid (oranje) en de AHN 
(oranje). in zwart is een mogelijk profiel weergegeven 
 
 

 
Figuur 12: Dwarsprofiel 4 hoogte maaiveld in het oude grid (blauw), verlaagde grid (oranje) en de AHN 
(oranje). in zwart is een mogelijk profiel weergegeven 
 
 

 
Figuur 13: Dwarsprofiel 5 hoogte maaiveld in het oude grid (blauw), verlaagde grid (oranje) en de AHN 
(oranje). in zwart is een mogelijk profiel weergegeven 
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Bijlage 
1) Gekozen Dwarsprofiel traject Schepersweg – Omleidingskanaal (hoogte op de y-as 

is weergegeven voor meest bovenstroomse profiel in dit traject.  
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2) Stroomsnelheid zomer VO met gekozen dwarsprofiel 
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3) Lengteprofielen met en zonder strip 
Lengteprofiel T1 met en zonder strip 

 
 
Lengteprofiel T10 met en zonder strip 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Pagina  11 

 

Lengteprofiel T100 met en zonder strip 

 
 
 
Locatie dwarsprofiel opstuwing met en zonder grid 
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4) Locatie lengteprofiel T100_grid_VO (figuur 7) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Bijlage 2 

Notitie infiltratie Groote Beerze 

 

 
 



 

16 oktober 2020 BH4284WATNT2012151448WM 1/3 

 

Notitie / Memo HaskoningDHV Nederland B.V. 
Water 

Aan: Luuk van Elk 
Van: Toine Kerckhoffs, Siebren van der Linde 
Datum: 16 oktober 2020 
Kopie: Archief 
Ons kenmerk: BH4284WATNT2012151448WM 
Classificatie: Projectgerelateerd 
  
Onderwerp: Infiltratie Groote Beerze 

  
 
Deze notitie gaat kort in op het effect van het niet meenemen van infiltrerend oppervlaktewater (uit de 
Groote Beerze) op de berekende grondwaterstanden. Aanleiding is dat het effect van een significante 
verlaging van de zomerwaterstand als gevolg van beekherstel niet leidt tot significante effecten op de 
GLG. De verlaging van de zomerwaterstand is opgenomen in Figuur 1.  
 

 
Figuur 1  Lengteprofiel van de Groote Beerze, traject 3. Waterstanden in zomersituatie 

 
Wanneer wordt gekeken naar de grondwaterstand ter plaatse, dan valt op dat de grondwaterstand in de 
winterperiode in het scenario lager is dan in de referentiesituatie. Er is dus wel degelijk een effect van het 
beekherstel. In de zomersituatie is dit echter niet zichtbaar. Nadere analyse wijst uit dat de 
grondwaterstand in het zomerhalfjaar uitzakt onder het drainageniveau (zomerpeil). In figuur 2 is van 
twee jaren de berekende grondwaterstand (rood) weergegeven van een locatie net bovenstrooms van de 
eerste vistrap. Daarnaast is met horizontale lijnen het drainageniveau aangegeven van een winter- en 
zomersituatie van beide scenario’s. 
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Als de grondwaterstand zich lager dan de bodemhoogte (of drainageniveau) van een waterloop bevindt, 
gaat de waterloop infiltreren. Dit proces heet wegzijging en hierdoor wordt het grondwater aangevuld. In 
het grondwatermodel is dit proces niet meegenomen maar in de werkelijkheid treedt dit wel op. Het is de 
vraag hoeveel effect het niet meenemen van de infiltratie heeft op de berekende grondwaterstand. Als dit 
niet significant is dan zal de conclusie (namelijk: geen effect van beekherstel op de GLG) gelijk blijven. 
Als dit wel significant is dan wordt het effect mogelijk niet goed berekend.  
 

 
Figuur 2  Berekende grondwaterstand en drainageniveau’s 

 
Op de bodem van een waterloop ligt een sliblaag. Om van oppervlaktewater naar grondwater te kunnen 
infiltreren, moet het water door deze sliblaag heen. Deze laag zorgt voor weerstand. Hoeveel weerstand 
is onder andere afhankelijk van de doorlaatfactor van de sliblaag en stroomsnelheid van de waterloop. 
 
De infiltratieweerstand is ordegrootte 2 keer zo groot als de drainageweerstand. Dit komt doordat de 
bodem tijdens de infiltratie verstopt raakt met sediment dat wordt meegevoerd met het infiltrerende 
water. In een drainerende waterloop is de stroomrichting omgekeerd en kan het sediment makkelijker 
terug de waterloop in worden gedrukt waardoor dichtslibbing van de bodem minder optreedt. 
 
De totale hoeveelheid water dat infiltreert is niet alleen afhankelijk van de infiltratieweerstand maar ook 
van het natte oppervlakte van de waterloop. Hoe groter het natte oppervlakte, hoe meer water infiltreert. 
De drainageweerstand van de Groote Beerze is in het grondwatermodel ongeveer 30 dagen. Dit houdt in 
dat de infiltratieweerstand ongeveer 60 dagen is (2x drainageweerstand).  
 
Flux = (peil – bodemhoogte) * natte omtrek/infiltratieweerstand 
 
Referentie: (18.95 – 18.04) * 6.6 / 60 = 0.1001 m2/dag 
Minimaal: (18.67 – 18.04) * 5.5 / 60 = 0.0577 m2/dag 
Verschil: 0.0424 m2/dag 
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De infiltratieflux van het minimale scenario ten opzichte van het referentiescenario is vrij groot. Echter is 
de absolute waarde van de infiltratieflux klein en zal waarschijnlijk niet leiden tot een significant verschil 
in de grondwaterstand. Tevens is besloten dat in de opbouw van grondwatermodellen bij Waterschap de 
Dommel om infiltratie niet mee te nemen. Het in beeld brengen van het effect van het niet meenemen 
van infiltratie vanuit waterlopen met een modelberekening valt buiten de scope van het project. 
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1. Inleiding 

Waterschap De Dommel wil de Groote Beerze tussen Bladel en Westelbeers herinrichten (figuur 1). 

Met het toepassen van beekherstel streeft het waterschap naar een meer natuurlijke, robuuste en 

klimaatbestendige inrichting van het beekdal. Een inrichting die de doelen uit de Kaderrichtlijn Water 

(KRW), Natura 2000, Natuurnetwerk Brabant, Natte Natuurparels en Actieplan Leven-de-Dommel moet 

verwezenlijken.  

 

Figuur 1. Begrenzing van het plangebied (rood) en de ligging in Nederland (inzet). De blauwe lijn geeft de 
begrenzing weer van de zone die als aardkundig waardevol is aangeduid. 

Het plangebied maakt onderdeel uit van het door de provincie van Noord-Brabant aangewezen 

aardkundig waardevol gebied van de Kleine en Groote Beerze, Westelbeersche Broek en Kuikseindse 

Heide (figuur 1). Voor de behoud van de aardkundige kwaliteiten heeft de provincie beschermregels 

opgesteld. 
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Op verzoek van het Waterschap de Dommel heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau de concrete 

inrichtingsplannen voor het projectgebied Groote Beerze traject 1 en 3 getoetst op mogelijke 

conflicterende aardkundige belangen. Op deze wijze kan in de inrichtingsplannen ruimtelijk rekening 

gehouden worden gehouden met de specifieke (on-) mogelijkheden die de waarden de realisatie 

opleggen. 

2. Beleidsmatig kader 

Aardkundige waarden zijn die onderdelen van het landschap die iets vertellen over de natuurlijke 

ontstaanswijze van een gebied. Deze waarden hebben een relatie met de geologische opbouw, de 

geomorfologie (landvormen), de geohydrologie en de bodems van een gebied. Voorbeelden van 

aardkundige waarden zijn: stuifzandgebieden, dekzandruggen, (hoog-)veengebieden, beekdalen, 

vennen etc. De aardkundige processen van het ontstaan van het landschap gaan nog steeds door. Dat 

blijkt bijvoorbeeld uit aardbevingen langs de Peelrandbreuk (1932, 1992) en uit afzettingen die 

achterblijven na een overstroming. 

De provincie heeft 42 aardkundig waardevolle gebieden van provinciale of nationale betekenis 

opgenomen in Structuurvisie Ruimtelijke Ordening. Deze gebieden worden beschermd met regels in de 

Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant. Samen met andere overheden, aardwetenschappelijke 

organisaties en natuur- en milieuverenigingen werkt de provincie aan het behoud en beheer in deze 

gebieden. 

Om ruimtelijke plannen, reconstructie- en gebiedsplannen en ontgrondingen goed te kunnen 

beoordelen heeft de provincie de 'Aardkundig waardevolle gebiedenkaart Noord-Brabant’ ontwikkeld 

(www.brabant.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/landschap/aardkundig-waardevolle-gebieden). 

Deze kaart geeft aan op welke gebieden de bestaande beleidsregels betrekking hebben. Zo kunnen 

gemeenten en waterschappen bijvoorbeeld bepalen met welke aardkundige waarden zij rekening 

moeten houden 

Het plangebied maakt onderdeel uit van het door de provincie aangewezen Aardkundig Waardevolle 

gebied van de Kleine en Groote Beerze, Westelbeersche Broek en Kuikseindse Heide(1277 hectaren). 

In dit gebied zijn aardkundige waarden aanwezig waarvoor door de provincie beschermregels zijn 

opgesteld. De te beschermen aardkundige waarden zijn:  

 Afgesneden beekmeanders; 
 Beekdalglooiingen;  
 Midden-Brabantse dekzandrug; 
 Doorbraakdal van de beek door de Midden Brabantse dekzandrug bij Westelbeers; 
 Stuifzand reliëf;  
 Historische beemdenverkavelingspatroon in het beekdal. 

Genoemde waarden worden beschermd met regels in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. 

Aanwijzing voor beschermregels in bestemmingsplannen zijn: 

 Reliëfverschillen samenhangend met bovengenoemde verschijnselen mogen niet worden 
ver- of afgegraven of anderszins aangetast (ontgrondingen /ophogingen); 

 Natuurlijke meanderpatroon van de beekdalen mag niet gewijzigd worden, ook niet in het 
kader van hermeandering uit naam van natuurontwikkeling; 
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 Waterbeheersingsmaatregelen in het kader van natuurontwikkeling, zoals plaatsen van 
stuwen en ander waterstandsverhogende maatregelen in de beken, mogen niet leiden tot 
aantasting van de natuurlijke beekprocessen (sedimenttransport, erosie en afzetting); 

 Afgraving en afplagging mogen niet leiden tot aantasting van waardevolle 
microreliëfvormen;  

 Historische beemdenverkavelingspatroon mag niet aangetast worden. 

 

3. Aardkundige waarden 

Om een inschatting te kunnen maken in hoeverre de voorgestelde maatregelen in het dal van de 

Groote Beerze al dan niet de aardkundigen waarden respecteren, is het belangrijk de aanwezige 

waarden inzichtelijk te maken. 

 

De Midden-Brabantse dekzandrug 

De Midden-Brabantse dekzandrug is een dekzandrug die zich uitstrekt in het oosten van de provincie 

Noord-Brabant (Boerdonk) en het noordoosten van de provincie Antwerpen (gemeente Arendonk). De 

rug is tientallen kilometers lang. De breedte kan variëren tussen enkele honderden meters tot meerdere 

kilometers. De oorsprong van deze dekzandrug ligt in de laatste fase van het laat pleistoceen (het 

Weichselien: ca. 120.000-10.000 jaar geleden) toen onder invloed van klimaatfluctuaties in grote delen 

van Zuid-Nederland verschillende pakketten dekzand zijn afgezet. De oude dekzanden, gekenmerkt 

door een relatief hoog leempercentage, zijn ten dele verspoeld door fluvioperiglaciale erosie, waardoor 

leemlagen ontstonden (de zgn. Brabantleem). Over grote oppervlakten is vervolgens op de leem weer 

een pakket jong dekzand afgezet. Over het algemeen heeft dit pakket een dikte van circa een meter, 

maar onder invloed van periglaciale klimaatomstandigheden kon de wind in de koudste fase van het 

Weichselien (het pleniglaciaal) vat krijgen op de natuurlijke bodem en grote hoeveelheden zand 

verplaatsen. Op die manier ontstonden hoogteverschillen. Het gaat hierbij om dekzandkoppen, 

dekzandwelvingen en dekzandruggen, waarvan de Midden-Brabantse dekzandrug een van de grootste 

en meest markante is en om deze reden als aardkundig verschijnsel zeer waardevol is gewaardeerd.  

 

Het beekdal van de Groote Beerze 

Het beekdal in het plangebied wordt gekenmerkt door een breed zuid–noord georiënteerd dal dat in het 

westen en oosten geleidelijk oploopt. Buiten het beekdal wordt het landschap geleidelijk aan hoger en 

dus ook droger. Deze overgangszone (van laag gelegen en nat, naar hoger gelegen en droog) wordt 

ook wel aangeduid als een gradiëntzone. Uitzondering is de zone bij Westelbeers waar het beekdal 

versmalt door de zuidwest – noordoost georiënteerde zandrug, de zogenaamde Midden-Brabantse 

dekzandrug. Het beekdal van de Groote Beerze is hierdoor niet alleen aanzienlijk smaller maar ook de 

beekdalglooiingen zijn steiler en beter zichtbaar dan elders.  

De oorsprong van het beekdal ligt aan het einde van de laatste ijstijd. Met de temperatuurstijgingen aan 

het einde van de het Weichselien kwamen een aantal nieuwe landschapsontwikkelingen op gang. In de 

eerste plaats had de klimaatsverbetering tot gevolg dat de koudeminnende, open vegetatie van de 

jonge dryas plaats maakte voor een gesloten berkenbos, gevolgd door een vegetatie van meer 
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warmteminnende soorten. Als gevolg hiervan kon geen grootschalige (eolische) bodemverplaatsing 

meer optreden, waardoor de eerder gecreëerde reliëfverschillen min of meer kwamen vast te liggen.  

 

Figuur 2. Traject 1 geprojecteerd op de Topografische Militaire kaart uit 1850. 
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Figuur 3. Traject 3 geprojecteerd op de Topografische Militaire Kaart uit 1850. 

Tegelijkertijd zorgde de klimaatsverbetering voor een verandering in het natuurlijke drainagesysteem. 

Waar tijdens het Weichselien smeltwater als gevolg van de permafrost in de ondergrond 

noodzakelijkerwijs oppervlakkig afstroomde in relatief ondiepe geulen, veranderde het drainagepatroon 
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aan het begin van het holoceen van een systeem van ondiepe, verwilderde geulen en beken naar een 

systeem van enkelvoudige, meanderende beken zoals de Groote Beerze. Hierdoor ontstond uiteindelijk 

het typische Brabantse dekzandlandschap met koppen, ruggen, laagtes en beken zoals dat vandaag de 

dag nog steeds bestaat. 

Tot in de eerste helft van de 20e eeuw heeft de beek nog min of meer vrijelijk door het landschap 

gemeanderd (figuur 2 en 3). Rond de jaren ’70 van de vorige eeuw is de Groote Beerze echter 

rechtgetrokken en gekanaliseerd. Het doel hiervan was om tot een versnelde afwatering te komen en 

daarmee aangrenzende gronden beter geschikt te maken voor landbouwkundig gebruik. Het gevolg is 

dat er vandaag de dag weinig meer over is van ooit zo typische beekdallandschap met zijn meanders. 

Alleen ten noorden en zuiden van Middelbeers zijn plaatselijk nog oude (afgesneden) beekmeanders 

bewaard gebleven in het landschap. 

In het begin van deze eeuw hebben in het dal van de Groote Beerze (ten zuiden van de Scherpersweg 

en op de oostoever van de beek bij de Grijze Steen) herinrichtingswerkzaamheden plaatsgevonden in 

het kader van waterbeheer en natuurbouw. In deze gebieden heeft de beek haar meanderende karakter 

teruggekregen. 

 

Stuifduinen 

Tot de uitvinding van de kunstmest aan het begin van de 20e eeuw bestond er nog een sterke relatie 

tussen het agrarische cultuurlandschap en de woeste (heide)gronden. Hoewel de meeste woeste 

gronden te nat, te zuur en daarmee minder geschikt waren als landbouwareaal, leenden ze zich wel 

voor diverse activiteiten die van levensbelang waren voor het gemengde landbouwbedrijf. Aan de mest, 

geproduceerd door het rundvee dat graasde op weilanden en groengronden (graslanden) en in de 

beekdalen, had de boer vaak niet voldoende om de vruchtbaarheid van zijn akkerareaal op peil te 

houden. Om het mesttekort op te vangen werden op de heide humusrijke plaggen gestoken. Deze 

plaggen werden vervolgens op de boerderij in de zogenaamde potstal over de dierlijke mest gestrooid. 

Regelmatig werd de potstal schoongemaakt en de mest – die naast organisch afval veel minerale 

bestanddelen afkomstig van de plaggen bevatte – op de akkers uitgestrooid. Na verloop van tijd kon 

plaatselijk een dik ophogingspakket ontstaan: een zogenaamd esdek. Door het intensief plaggen, in 

combinatie met overbeweiding, kon de heidevegetatie zich soms echter onvoldoende herstellen. Een 

ecologische ramp in de vorm van zandverstuivingen kon dan niet uitblijven. Een van de grootste 

stuifzandgebieden van West-Europa wordt gevormd door de Loonse en Drunense Duinen, maar ook ten 

zuidwesten van de kapel bij Westelbeers is – op een kleinere schaal – sprake van stuifzand reliëf dat is 

afgezet op de Midden-Brabantse dekzandrug. 

 

Beemdenverkavelingspatroon. 

In de late middeleeuwen en nieuwe tijd hebben de beekdalen een essentiële plek gekregen in de 

agrarische bedrijfsvoering. Het belang dat de boerenbevolking aan het beekdallandschap hechtte, is 

indirect herkenbaar op historische kaarten. Op deze kaarten wordt het beekdal van de Groote en Kleine 

Beerze gekenmerkt door een netwerk van kleine, regelmatige en onregelmatige perceeltjes die vaak 

afgebakend zijn door kleine slootjes met daarlangs een netwerk van hagen Met andere woorden: er zijn 

in het verleden enorme inspanningen gedaan om beekdalen in te richten voor het gebruik als hooiland. 

Deze hooilanden, ook wel beemden genoemd, hebben een typisch verkavelingspatroon. In verband met 

de bereikbaarheid van de langgerekte percelen werd een weg, die parallel aan de beekloop lag, 
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gebruikt als ontginningsas. Hierdoor waren de percelen haaks op het beekdal georiënteerd (figuur 2 en 

3). De percelen werden afgebakend door een sloot die, naast veekering, ook als drainagegeul 

functioneerde. Tegelijkertijd hebben de sloten en/of het hakhout gediend ter afbakening van een stuk 

land als bezit. In het dal van de Groote Beerze, tussen Netersel en Westelbeers Traject 1, is een deel 

van het oorspronkelijke beemdenverkavelingspatroon gespaard gebleven. In het hoogtemodel tekenen 

de beemden zich scherp af als langgerekte percelen die loodrecht op de Groote Beerze zijn 

georiënteerd (figuur 2 en kaartbijlage 1). 

 

4. De invloed van de geplande ingrepen op de aanwezige 
aardkundige waarden 

Zoals eerder is gesteld, heeft het beekdal van de Groote Beerze na de Tweede Wereldoorlog een grote 

veranderingen ondergaan. Hierbij zijn oude hooilanden (beemden) samengevoegd, waardoor de typisch 

beemdenverkaveling plaatselijk verloren is gegaan. Sommige beemdenpercelen zijn in het derde kwart 

van vorige eeuw omgezet tot populierenbos Om de groeiomstandigheden te verbeteren, zijn diepe 

rabatten gegraven die afwateren op de Beerze (zie kaartbijlage 1). Hiermee is ook de kavelstructuur 

van de beemden verdwenen. 

Naast het typische beemdenlandschap zijn ook de natuurlijke reliëfvormen van de Groote Beerze 

aangetast door het rechttrekken en kanaliseren van de beek. Hoewel sommige afgesneden meanders 

van de historische loop nog zichtbaar zijn in het veld, zijn de veranderingsprocessen van de Groote 

Beerze (meandering, erosie en sedimentatie) door het vastleggen/verankeren van de beek in het 

landschap niet langer actief. 

Gezien het feit dat het landschap als gevolg van menselijk ingrijpen in de afgelopen 50 jaar significant 

is veranderd, is een belangrijke vraag in hoeverre de geplande ingrepen conflicteren met aanwezige 

aardkundige waarden?  

Bij aanvang van het project is door het waterschap de keuze gemaakt de maatregelen zo beperkt 

mogelijk te houden en waar mogelijk af te stemmen op behoud/benutten van aanwezige aardkundige, 

archeologische, ecologische, en cultuurhistorische waarden. 

De geplande werkzaamheden van het waterschap bestaan uit het opnieuw laten meanderen van de 

beek, het dempen/verondiepen/afdammen van afwateringsgreppels/slootjes, het aanleggen van drie 

poelen, twee maaiveldverlagingen en het graven van een afwateringssloot. Voor de ruimtelijke 

weergave van de geplande ingrepen wordt verwezen naar kaartbijlage 1. 

Genoemde maatregelen gaan gepaard gaan met grondverzet waardoor de morfologie van het 

plangebied wijzigt. Op verzoek van het Waterschap de Dommel heeft RAAP Archeologisch 

adviesbureau de maatregelen getoetst op mogelijke conflicterende aardkundige belangen. In tabel 1 is 

de impact van elke afzonderlijke maatregel op de aardkundige waarde kort beschreven. 

 

Hermeandering van de Groote Beerze (traject 1 en 3; kaartbijlage 1) 

Met betrekking tot de hermeandering van de beek kan worden opgemerkt dat zowel in Traject 1 als 

Traject 3 de nieuwe bedding zo veel mogelijk de historische bedding uit het begin van de 20e eeuw 

volgt, waardoor de beek tot op zekere hoogte haar oude verschijningsvorm terug krijgt. Het exact 

volgen van de historische bedding is echter niet overal mogelijk. Toch is het wel noodzakelijk om hier 
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enige nuance bij toe te passen. Het referentiebeeld dat is gebruikt, wordt gevormd door het 

beekdallandschap uit de negentiende eeuw en is grotendeels gebaseerd op historische kaarten uit die 

periode. Deze kaarten geven echter een “bevroren” ruimtelijke structuur, ‘een meanderende beek’ weer 

van het moment van opname. Hierbij dient opgemerkt te worden dat meanders de neiging hebben zich 

te verplaatsen. Met andere woorden, er zijn wellicht meerdere historische meanders aanwezig in het 

beekdal die niet meer zichtbaar zijn in de morfologie. Het is dus zeer waarschijnlijk dat de nieuwe 

bedding meerdere oude beekinsnijdingen volgt/doorkruist. 

De hermeandering brengt geen aantasting van aardkundige waarden met zich mee omdat de nieuwe 

bedding is gepland in een zone waar de beek eeuwenlang haar bedding heeft gezocht. 

Reliëfverschillen samenhangend met aardkundig waardevolle kwaliteiten van het plangebied worden 

niet aangetast. Eerder is er sprake van een versterking/reconstrueren en weer voor het publiek 

zichtbaar maken van een aardkundig waarde. De in de jaren ‘70 van vorige eeuw uitgevoerde 

kanalisatie en rechttrekken van de beek wordt hiermee teniet gedaan. Twee stuwen uit de bestaande 

beek worden verwijderd waardoor de Groote Beerze vrij spel krijgt. In deze nieuwe situatie krijgt de 

beek haar oude verschijningsvorm en beekdynamiek (vrije meanderende beek, sedimentatie, erosie en 

sedimentatie) terug. De maatregel kan in dit geval gezien worden als een zetje in de rug om natuurlijke 

aardkundige processen van het beeksysteem weer op gang te brengen. 

 

Maatregelen voor het vasthouden van kwelwater (traject 1; kaartbijlage 1). 

De Beerze wordt naast hemelwater ook gevoed door kwelwater. Dit kwelwater is een belangrijke 

voorwaarde voor het behoud/verbeteren van natuurwaarden. Momenteel wordt veel kwelwater door 

sloten en greppels versneld richting de beek afgevoerd. Om de gewenste waterhuishouding (langer 

vasthouden van kwelwater) te realiseren, worden bestaande sloten/greppels gedempt/afgedamd/ 

geleidelijk verondiept in traject 1. 

 

Dempen van de rabatten van een populierenbos 

Een slotenpatroon in het beekdal moet in verband gebracht worden met een rabattensysteem van een 

populierenbos uit het derde kwart van de twintigste eeuw. Het oude beemdenverkaveling is hierdoor 

verdwenen. Het dempen van de rabatten brengt geen aantasting van aardkundige waarden met zich 

mee en versterkt de natuurlijke hydrologische processen binnen het gebied. Door de uitvoering worden 

geen aardkundig waardevolle reliëfverschillen aangetast. 

 

Dempen, afdammen, geleidelijk verondiepen bestaande watergangen en greppels 

Zoals eerder is gesteld, bevinden zich veel greppels in het beekdal die in verband moeten worden 

gebracht met het beemdenverkavelingspatroon. Dit patroon is door de provincie gekwalificeerd als een 

van de aardkundige kwaliteiten van het aardkundig waardevolle gebied. Het dempen van de 

perceelgreppels is een aantasting van de aardkundige waarden, omdat door deze maatregel het 

beemdenverkavelingspatroon niet meer zichtbaar is in de morfologie. Vandaar er geadviseerd wordt 

deze niet te dempen. Geadviseerd wordt de werkzaamheden af te stemmen op behoud van het 

beemdenverkavelingspatroon. Om het kwelwater in het gebied vast te houden, wordt geadviseerd de 

greppels af te dammen of te verondiepen. Door de uitvoering worden aardkundig waardevolle 

reliëfverschillen van een beemdenverkavelingspatroon beperkt aangetast. 
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Aanleggen van poelen (Traject 1 en 3; kaartbijlage 1) 

Poelen zijn voor kikkers, padden, salamanders en insecten van levensbelang. Om het leefgebied van 

deze amfibieën te verbeteren, worden in het plangebied drie poelen aangelegd. Belangrijke voorwaarde 

is dat de poel niet pal langs de beek wordt aangelegd om instroming van vervuild beekwater te 

voorkomen. 

In het oude beekdal waren vele kleine natuurlijke plekken, moerassige zones en vennetjes aanwezig, 

die gevoed werden door kwel- en hemelwater en daardoor bijna het gehele jaar door blank stonden. 

Dergelijke laagtes werden gekenmerkt door zeer geleidelijk oplopende oevers. Naar gelang de 

hoeveelheid neerslag/kwelwater kon de omvang hiervan sterk wisselen. Vele zijn door het in gebruik 

nemen als hooiland (beemden) verdwenen. De meest lage delen waar permanent water stond, werden 

gebruikt als drenkplaats voor vee (spreng).  

De aanleg van poelen is een versterking van de aardkundige waarden waardoor het beekdal als 

geomorfologische eenheid zich scherper gaat onderscheiden van de hoge delen van het landschap. 

Reliëfverschillen worden hierbij beperkt aangetast. Om het natuurlijke karakter van de poel te 

versterken, wordt aanbevolen; 

 de randen hiervan meer ‘grillig’ te laten verlopen; 

 de oeverzone geleidelijk op te laten lopen.  

 

Maaiveldverlaging (traject 3; kaartbijlage 1) 

In traject 3 worden in twee zones het maaiveld met 20 tot 30 cm verlaagd. Hierdoor krijgt de beek de 

gelegenheid om bij hoge afvoeren op bepaalde plaatsen buiten haar oevers te treden.  

Tot het begin van de jaren zeventig van vorige eeuw, kon de Groote Beerze op meerdere plaatsen 

buiten haar oevers treden. Vandaar de maatregel niet gezien wordt als aantasting van aardkundige 

waarden. Reliëfverschillen worden hierbij beperkt aangetast. Om het natuurlijke karakter van de 

inundatiezone te versterken, wordt aanbevolen; 

 de randen hiervan meer ‘grillig’ te laten verlopen; 

 de oeverzone geleidelijk op te laten lopen. 

 

Graven van een watergang (traject 1; kaartbijlage 1) 

In traject 1 wordt de oude watergang (BZ35) vervangen door een nieuwe. Deze nieuwe watergang dient 

water uit het westelijk gelegen landbouwgebied af te laten stromen richting de beek. 

Het betreft een relatief kleine ingreep die een beperkte aantasting van reliëfverschillen met zich 

meebrengt. De oriëntatie van de geplande sloot (haaks op de beek) komt overeen met die van een 

kavelsloot van een beemd. Door deze ingreep kan in potentie de beemdenverkavelingspatroon worden 

versterkt. Wel zou het beter zijn om de afwatering te verzorgen via een bestaande, zuidelijk gelegen 

kavelsloot in plaats van een nieuw te graven watergang (zie kaartbijlage 1). 
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Maatregel Deelgebied Aantasting aardkundige waarden?  Opmerking/advies 

Hermeanderen beek  Traject 1 en 3 

 

 

Door het rechttrekken van de beek in de jaren 

70 vorige eeuw is de meanderende beek 

verloren gegaan. Door de uitvoering worden 

geen aardkundig waardevolle reliëfverschillen 

aangetast. 

Versterking van aardkundige waarde. Het natuurlijke proces 

van meanderen, erosie en sedimentatie wordt weer opgang 

gebracht. Advies: maatregel uitvoeren. 

Dempen rabatten 

populierenbos 

Traject 1 Beemdenverkaveling is reeds verloren gegaan 

tijdens de aanleg van de rabattenstructuur. 

Door de uitvoering worden geen aardkundig 

waardevolle reliëfverschillen aangetast. 

Advies: maatregel uitvoeren.  

Dempen sloten en 

greppels 

Traject 1 Door de uitvoering worden aardkundig 

waardevolle reliëfverschillen van een 

beemdenverkavelingspatroon aangetast.  

Advies: maatregel niet uitvoeren. 

Verondiepen/afdammen 

van sloten en greppels 

Traject 1 Door de uitvoering worden de aardkundig 

waardevolle reliëfverschillen van het 

beemdenverkavelingspatroon nauwelijks 

aangetast. 

Advies; maatregel uitvoeren.  

Aanleg poelen  Traject 1 en 3 Sluit aan op natuurlijke situatie in beekdal waar 

meerdere natte plekken/vennetjes aanwezig 

waren. Reliëfverschillen worden hierbij beperkt 

aangetast. 

Advies: maatregel uitvoeren. Het natuurlijke karakter van de 

poelen kan versterkt worden door de randen hiervan meer 

‘grillig’ te laten verlopen en de oeverzone geleidelijk op te 

laten lopen.  

Maaiveldverlaging Traject 3 Sluit aan op de natuurlijk situatie van de beek 

die bij hoog water buiten haar bedding kan 

treden. Reliëfverschillen worden hierbij beperkt 

aangetast. 

Advies: maatregel uitvoeren. Het natuurlijke karakter van de 

inundatiezone kan versterkt worden door de randen hiervan 

meer ‘grillig’ te laten verlopen en de oeverzone geleidelijk 

op te laten lopen. 

Graven van een 

watergang 

Traject 1 Greppel heeft dezelfde oriëntatie (haaks op 

beekdal) als die van een kavelsloot van een 

beemd. Reliëfverschillen worden hierbij beperkt 

aangetast. 

Advies: maatregel uitvoeren. Beter zou zijn de afwatering te 

verzorgen via een bestaande kavelsloot.  

Tabel 1. Overzicht van de geplande ingrepen en hun impact op aardkundige waarden.  
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5.  Conclusie en aanbevelingen 

Waterschap De Dommel wil de Groote Beerze tussen Bladel en Westelbeers herinrichten. Hierbij wordt 

gestreefd naar een natuurlijke, robuuste en klimaatbestendige inrichting van het beekdal. Het 

plangebied maakt onderdeel uit van het door de provincie van Noord Brabant aangewezen aardkundig 

waardevol gebied van de Kleine en Groote Beerze, Westelbeersche Broek en Kuikseindse Heide. De 

aardkundige kwaliteiten binnen dit gebied zijn de afgesneden beekmeanders, de beekdalglooiingen, de 

Midden-Brabantse dekzandrug, het doorbraakdal van de beek door de Midden-Brabantse dekzandrug 

bij Westelbeers, het stuifzand reliëf en de historische beemdenverkavelingspatroon in het beekdal. 

Deze aardkundige waarden hebben op grond van hun wetenschappelijke waarde, zeldzaamheid, 

educatieve waarde, gaafheid representativiteit en onvervangbaarheid de status gekregen van 

aardkundig waardevol gebied. Voor het behoud van de aardkundige waarden zijn door de provincie 

beschermingsregels opgesteld. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat na de tweede wereldoorlog 

heeft het beekdal van de Groote Beerze grote veranderingen ondergaan waardoor aardkundige 

waarden zijn aangetast. Door het samenvoegen van beemden, is de typische beemdenverkaveling 

plaatslijk verloren gegaan. Daarnaast zijn oude hooilanden in het derde kwart van de twintigste eeuw 

omgezet tot populierenbos en is er een diep uitgegraven rabattensysteem aangelegd die de afwatering 

richting de Beerze verzorgde. Tot slot zijn de natuurlijke reliëfvormen van de Groote Beerze aangetast 

door het rechttrekken en kanaliseren van de beek in de jaren ‘70 van de vorige eeuw. De beek heeft 

hierdoor het karakter gekregen van een brede afvoersloot.  

De geplande werkzaamheden binnen traject 1 en 3 bestaan uit het laten hermeanderen van de beek, 

het dempen van rabatten van een populierenbos, het dempen van sloten en greppels, het verondiepen 

of afdammen van bestaande sloten of greppels, de aanleg van drie poelen, twee maaiveldverlagingen, 

en het graven van een watergang. Op basis van de overwegingen gepresenteerd in dit adviesdocument 

kunnen de volgende adviezen worden gegeven: 

 door het laten hermeanderen van de beek waarbij grotendeels gebruik wordt gemaakt van een 

historische situatie wordt het natuurlijke proces van meanderen erosie en sedimentatie weer opgang 

gebracht. Hierdoor wordt deze aardkundige waarde versterkt. Het advies is dan ook om deze 

maatregel uit te voeren. 

 door de aanleg van de rabatten in het verleden is de plaatselijke beemdenstructuur reeds verloren 

gegaan. Hoewel het dempen van de rabatten niet leidt tot het herstel van de beemdenverkaveling, 

worden er tegelijkertijd ook geen aardkundige waarden aangetast. Het advies is om deze maatregel 

uit te voeren. 

 door het dempen van sloten en greppels (buiten de rabattenstructuur) verdwijnt de bestaande 

beemdenverkaveling en wordt deze dus aangetast. Het advies is om deze maatregel niet uit te 

voeren en om in plaats daarvan de greppels en sloten af te dammen en/of te verondiepen. 

 door het afdammen en/of verondiepen van bestaande sloten en greppels wordt weliswaar de functie 

(waterafvoer) van deze structuren aangepast, maar tegelijkertijd wordt de beemdenstructuur 

waarvan deze structuren onderdeel uitmaken niet significant aangetast en blijft zichtbaar. Het advies 

is om deze maatregel uit te voeren. 

 door de aanleg van poelen worden niet alleen ecologische doeleinden bereikt, maar wordt er tevens 

aangesloten bij de natuurlijke situatie in beekdal waar meerdere natte plekken/vennetjes aanwezig 

waren. Wel kan het natuurlijke karakter van de poelen versterkt worden door de randen hiervan meer 
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‘grillig’ te laten verlopen en de oeverzone geleidelijk op te laten lopen. In het algemeen is het advies 

om deze maatregel uit te voeren. 

 door het uitvoeren van maaiveldverlagingen wordt aangesloten op de natuurlijk situatie van de beek 

die bij hoog water buiten haar bedding kan treden. Wel kan het natuurlijke karakter van de 

inundatiezone kan versterkt worden door de randen hiervan meer ‘grillig’ te laten verlopen en de 

oeverzone geleidelijk op te laten lopen. Het advies is om deze maatregel uit te voeren. 

 bij het graven van een nieuwe watergang (Bz35) wordt dezelfde oriëntatie aangehouden (haaks op 

de beek) als die van een nabijgelegen kavelsloot van een beemd. Door de ingreep kan het 

beemdenverkavelingspatroon in principe worden versterkt. Wel wordt aangeraden om geen nieuwe 

sloot te graven, maar om indien mogelijk een bestaande sloot uit te breiden.  

In aanvulling op bovenstaande adviezen wordt tot slot nog gewezen op het feit dat in de directe 

omgeving van en binnen het aardkundig waardevolle gebied een groot aantal verblijfs- en 

dagrecreatieve bedrijven gevestigd is. Om deze reden wordt het studiegebied als een sterke 

toeristisch-recreatieve regio beschouwd. De sterke vertegenwoordiging van deze bedrijfstak komt 

voornamelijk voort uit de aanwezigheid van een rijke natuur. Om op een actieve manier aansluiting te 

houden met de markt of deze zelfs uit te breiden, is het belangrijk dat nieuwe ontwikkelingskansen 

worden geboden aan de sector. Deels zouden de kansen gevonden kunnen worden door recreanten de 

aardkundige kwaliteiten en het hierin rijkgeschakeerde cultuurlandschap landschap binnen het 

aardkundig waardevolle gebied aan te bieden. Initiatieven worden momenteel genomen door de 

gemeenten Oirschot, Eersel en Bladel.  

Voor ‘het publiek’ speelt de belevingswaarde van deze resten een belangrijke rol. Voor een brede 

publieke betrokkenheid (maatschappelijk draagvlak) is het van belang dat deze waarden beleefd 

kunnen worden en dus behouden blijven of zichtbaar worden gemaakt in het landschap 

Aanbevolen wordt aardkundige waarden te ontsluiten en voor een groot publiek in toeristische en 

educatieve zin te benutten. Dit kan door het bestaande routenetwerk aan te passen, uit te breiden en te 

stofferen met genoemde waarden. Verder kan gedacht worden aan het plaatsen van informatieborden, 

door gebruik te maken van audioapparatuur en het ontwikkelen van een lesprogramma voor 

omgevingsonderwijs waarin het landschap zelf het lesmateriaal is. 



Adviesdocument plangebied herinrichting beekdal Groote Beerze, Traject 1 en 3 te Bladel en Oirschot in de 

gemeente Bladel en Oirschot 

  

14 

 

Overzicht van figuren, tabellen, bijlagen en 
appendices 

Figuren 

Figuur 1. Begrenzing van het plangebied (rood) en de ligging in Nederland (inzet). De blauwe lijn geeft de 

begrenzing weer van de zone die als aardkundig waardevol is aangeduid. 2 
Figuur 2. Traject 1 geprojecteerd op de Topografische Militaire kaart uit 1850. 5 
Figuur 3. Traject 3 geprojecteerd op de Topografische Militaire Kaart uit 1850. 6 
 

Tabellen 

Tabel 1. Overzicht van de geplande ingrepen en hun impact op aardkundige waarden.  

Appendices 

Kaartbijlage 1. Overzichtskaart 

  

 

 


