
 

 

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant  
 
 
 

  
  
  
  
 op de op 11 juli 2019 door ons ontvangen aanvraag voor een 

vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet 
natuurbescherming van Waterschap de Dommel, Bosscheweg 
56, 5283 WB te Boxtel te voor het nemen van 
inrichtingsmaatregelen ten behoeve van de Natte Natuurparel 
Kampina-Zuidoost, in de gemeenten Boxtel, Oisterwijk en 
Oirschot. 
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BESCHIKKING  

 

1 Onderwerp 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 11 juli 2019 van Waterschap de Dommel een 

aanvraag ontvangen voor een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet 

natuurbescherming. De aanvraag betreft het nemen van inrichtingsmaatregelen ten behoeve van de 

Natte Natuurparel Kampina-Zuidoost in de gemeenten Boxtel, Oirschot en Oisterwijk. 
 

2 Beschikking 

Gelet op de bepalingen van de Wet natuurbescherming besluiten wij: 

 
I. aan Waterschap de Dommel, aan de Bosscheweg 56, 5283 WB te Boxtel, de op grond van 

artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming vereiste vergunning te verlenen voor 
het nemen van inrichtingsmaatregelen ten behoeve van de Natte Natuurparel Kampina-
Zuidoost, in de gemeenten Boxtel, Oirschot en Oisterwijk, gelegen in het Natura 2000-gebied 
‘Kampina & Oisterwijkse Vennen’; 

II. dat de beschrijving van het project, in de aanvraag en de bijlagen 1 en 2 bij deze beschikking, 
onderdeel uitmaakt van deze vergunning; 

III. dat deze vergunning geldig is tot 1 juli 2021; 
IV. aan deze vergunning het volgende voorschrift te verbinden: 

 
1. Bij de uitvoering van de werkzaamheden dienen de maatregelen genomen te worden die 

zijn beschreven in bijlage 1  
 
 
 

 

Bijlage 1: Maatregelen ter beperking van negatieve effecten tijdens de uitvoering 

Bijlage 2 Maatregelenkaart. 

 

’s-Hertogenbosch, 27 november 2019 

 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
namens deze, 

 
De heer J.A.J. Lenssen, 
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord 
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PROCEDURELE ASPECTEN 

 

1 Aanvraag 

Op 11 juli 2019 hebben wij van Waterschap de Dommel, Bosscheweg 56, 5283 WB te Boxtel, een 

aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming 

(hierna: Wnb) ontvangen. De aanvraag is op 7, 15 en 20 augustus 2019 aangevuld. Een uitgebreide 

projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 

Z/100570. 

 

2 Bevoegd gezag 

Omdat het project gerealiseerd wordt, onderscheidenlijk verricht wordt in de provincie  

Noord-Brabant, zijn wij op grond van artikel 1.3 van de Wnb bevoegd om op de aanvraag te 

beslissen. Bij ons besluit betrekken wij tevens de gevolgen voor Natura 2000-gebieden buiten onze 

provinciegrens en/of buiten Nederland.  

 

3 Coördinatieregeling van de Waterwet 

Gedeputeerde Staten hebben op 13 mei 2019 besloten op de realisering van het project “Kampina 

fase 2”, - thans aangeduid als “Kampina Zuidoost” - hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van 

toepassing te verklaren. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten bevorderen dat de besluiten, die voor 

de uitvoering van het projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze worden voorbereid. 

 

4 Crisis- en herstelwet (Chw) 

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing, gelet op bijlage 1, artikel 2.2, van de 

Chw. 

 

5 Ontvankelijkheid 

Ten aanzien van de aspecten van de aanvraag waarvoor een vergunning ingevolge de Wnb is vereist, 

hebben wij beoordeeld of de aanvraag volledig is en voldoende gegevens bevat. Wij zijn van oordeel 

dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor 

een vergunning is vereist.  

 

6 Zienswijzen naar aanleiding van terinzagelegging van het ontwerpbesluit 

De kennisgeving over het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken is gepubliceerd op de website 
www.brabant.nl onder ‘bekendmakingen’ op 5 september 2019. Vervolgens heeft het 
ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage gelegen bij de Omgevingsdienst Brabant Noord 
(ODBN), Victorialaan 1 b-g, 5213 JG 's-Hertogenbosch, namelijk van 5 september 2019 tot en met 16 
oktober 2019, en is een ieder in de gelegenheid gesteld zienswijzen naar voren te brengen. Van deze 
gelegenheid is geen gebruik gemaakt.  

 

 

 

 

 

http://www.brabant.nl/
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7 Overige regelgeving 

Bij de beoordeling van onderhavige aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan de Wnb en 

de daarbij behorende regelgeving niet betrokken. De Wnb en bijbehorende regelgeving zoals de 

Verordening natuurbescherming Noord-Brabant zijn gericht op de bescherming van natuur. Een 

toestemming op basis van andere wet- en regelgeving kan derhalve aan de orde zijn, onder andere 

voor ruimtelijke ordening of gezondheid. 
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OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN 

 

1 Wettelijk kader – Wet natuurbescherming 

Artikel 2.7 van de Wnb heeft betrekking op de vergunningplicht in verband met Natura  

2000-gebieden (habitatrichtlijn- en vogelrichtlijngebieden). Op grond van artikel 2.7, tweede lid, van 

de Wnb is het verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten projecten of andere 

handelingen uit te voeren die, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, de kwaliteit van de 

natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of 

een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. 

 

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag wordt op grond van artikel 2.8, negende lid, van de 

Wnb rekening gehouden met de gevolgen die het aangevraagde project, gelet op de 

instandhoudingsdoelstellingen, kan hebben voor een Natura 2000-gebied.  

 

In artikel 5.4 van de Wnb zijn gronden opgenomen op grond waarvan een vergunning kan worden 

ingetrokken of gewijzigd. De vergunning kan in elk geval worden ingetrokken indien blijkt dat de 

vergunninghouder zich niet houdt aan de vergunning.  

 
Referentiedatum 

Ten aanzien van andere effecten dan als gevolg van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, 

wordt op basis van de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant de voor het betreffende 

Natura 2000-gebied geldende referentiedatum betrokken. 

 

2 Projectomschrijving 

Het project omvat het nemen van de hydrologische herstelmaatregelen voor het Beerzedal in de 

deelgebieden Logtse Velden, Smalbroeken en Banisveld ten behoeve van de 

instandhoudingsdoelstellingenen voor de blauwgraslanden en beekbegeleidende bossen van het 

Natura 2000-gebied ‘Kampina & Oisterwijkse Vennen’, alsook 1,2 km hermeandering/beekherstel 

(Kader Richtlijn Water) en herstel Natte Natuurparel (totaal 341 hectare). De maatregelen zijn 

opgenomen in het Natura 2000- beheerplan ‘Kampina & Oisterwijkse Vennen’, waarbij is vermeld dat 

ze nog nader dienen te worden uitgewerkt. 

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: 

▪  Beerze traject Logtse Velden:  

• hermeandering op basis van historische loop. De nieuwe meanders worden eerst 

gegraven, waarna de delen van de Beerze die worden vervangen door de meanders 

worden gedempt; 

• natuurlijke herprofilering gehele loop; 

• creëren van voldoende verhang om vooral in de kritische periode (zomer) een hogere 

stroomsnelheid te verkrijgen; 

▪  verleggen watergang BS100;  

• verplaatsen watergang naar een oostelijke ligging. Eerst wordt het nieuwe tracé 

gegraven, waarna het huidige tracé wordt gedempt; 

▪  dempen van de Heiloop en doorsteken kade; 

• dempen van de bypass Heiloop tussen stuw Brinksdijk en aansluiting op de Beerze. Het 

dempen vindt zodanig plaats dat er een ondiepe laagte resteert die bij hoog water mee 

gaat stromen; 

• aan de oostzijde wordt een bosstrook verwijderd en wordt de hoge rug verlaagd; 
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• westelijk van de Heiloop wordt de zandkade verlaagd; 

▪   aanpassen/verwijderen kunstwerken; 

• de stuw Brinksdijk wordt aangepast naar een regelbare stuw met groter bereik; 

• verwijderen benedenstrooms gelegen stuw in de Heiloop. 

De maatregelen staan ingetekend op de kaart, zie bijlage 2. 

Daarnaast worden, voorafgaand aan de feitelijke werkzaamheden, maatregelen getroffen ten 

behoeve van het ongeschikt maken van het leefgebied van soorten. Het betreft het laten begrazen 

met schapen van de vegetatie nabij de Heiloop en het verwijderen van bomen en struiken in het 

projectgebied.  

Voor een uitgebreide projectbeschrijving inclusief kaarten wordt verwezen naar de bijlagen 1 en 2 en 

naar de aanvraag. 

 

3 Mogelijke effecten van het project 

De aanvraag heeft betrekking op het nemen van inrichtingsmaatregelen in het Natura 2000-gebied 
‘Kampina & Oisterwijkse Vennen’. De maatregelen worden genomen ten behoeve van de Natura 
2000-instandhoudingsdoelen voor blauwgraslanden en beekbegeleidende bossen in het Natura 
2000-gebied ‘Kampina & Oisterwijkse Vennen’. Op dit gebied zijn, naast de beoogde positieve 
effecten op de hydrologie, ook effecten te verwachten vanwege de verandering van de 
waterhuishoudkundige situatie, oppervlakteverlies, verontreiniging, verstoring door geluid en licht, 
optische verstoring. De inzet van mobiele werktuigen en de verkeersaantrekkende werking tijdens de 
aanlegfase leiden tot de emissie van stikstofdioxiden, en daarmee tot stikstofdepositie.  De 
aangevraagde activiteiten wijken niet af van hetgeen hierover in het beheerplan is opgenomen. 
Effecten met betrekking tot stikstof zijn in dit kader reeds in de beoordeling meegenomen. 

 

3.1 Verstoring van de waterhuishoudkundige situatie 

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

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

en kwaliteitsverbetering van blauwgraslanden en beekbegeleidende bossen alsook gericht op met 

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

afhankelijk van kwel. Deze typen worden eerst beoordeeld. Vervolgens wordt het habitattype 

zwakgebufferd ven beoordeeld; dit type is ook afhankelijk van toevoer van kwel in een zeer 

voedselarm systeem. Verder op de flanken komen in een beekdal de habitattypen vochtige heide, 

pioniervegetaties met snavelbiezen en droge heide voor die niet meer onder invloed staan van 

beekwater. Het betreft door achterwege blijven van overstroming een zuurdere standplaats die 

afhankelijk van de toevoer van ondiep grondwater nat tot droog kan zijn. 

   

H6410 Blauwgraslanden   

Permanente effecten  

Door demping van de Heiloop vindt er een verbetering plaats voor de gemiddelde 

voorjaarsgrondwaterstand (GVG), gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) en de kwel. De 

hydrologische maatregelen leiden tot herstel van de natuurlijke hydrologische grondwatersituatie 

met positief effect op het behoud en kwaliteitsverbetering van de blauwgraslanden. Met de demping 

van de Heiloop verandert de overstroming van de blauwgraslanden voor wat betreft de herkomst 

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

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

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

het Banisveld.  
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Het meeste water dat via de gedempte Heiloop terug de Smalbroeken stroomt, zal dat net na de 

Kattenbeemd (brilvorm) doen, maar wel via het 2e en 3e blauwgrasland. Door de demping van de 

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

over de blauwgraslanden stroomt. De gewijzigde overstromingspatroon, deels via de Heiloop en 

deels via de oude route door de geulvormige laagte door beemden en het bos, betekent geen 

vergroot risico op ongewenste sedimentatie van slib. De afstand van beekwater door de geulen, de 

lage sedimentgehalte en de menging van jong voedselarm (grond)water Banisveld heeft een positief 

effect op de waterkwaliteit. 

 

Uitbreiding areaal 

De grondwaterstanden in de oostelijke flanken van de Logste Velden zijn in het voorjaar iets te nat, in 

de zomer zijn deze op orde. De kwel neemt toe door de demping van de BS100. Door verlaging van 

het stuwpeil bij de Brinksdijk lopen de Logtse velden minder snel vol bij hoog water en kan de 

regenwaterlens beter afgevoerd worden. De overstromingsduur blijft bij een hoogwatersituatie 

hetzelfde (20-30 dagen). Door het lagere stuwpeil bij de Brinksdijk wordt de afvoer na hoogwater 

versterkt, waardoor er geen sprake zal zijn van stagnerend water en dus het risico op afzetten van 

(fosfaatrijk)slib wordt verkleind. De kansen voor doorontwikkeling naar blauwgraslanden, mogelijk in 

combinatie met de nattere dotterbloemgraslanden, worden met de maatregelen aanzienlijk 

verbeterd. De stroomgeul met hooilanden in de Smalbroeken is, net zoals in de Logtse velden, in het 

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

opzichte van de huidige situatie. Kansen op ontwikkeling naar blauwgraslanden zijn hier ook 

aanwezig. Langs de gedempte Heiloop ten slotte, ontstaat een natuurlijke overgangsgradiënt waar 

op de rand van jaarlijkse overstromingscontour zeer goede kansen liggen voor uitbreiding van 

blauwgraslanden. De omstandigheden zijn hier gunstig door hoge grondwaterstanden, aanvoer van 

gebufferd kwelwater en jaarlijkse tot incidentele overstroming.  

 

Tijdelijke effecten 

Gedurende de uitvoeringsperiode bestaat tijdelijk een verhoogd risico op het afzetten van 

sedimenten met verhoogde concentraties van ongewenste stoffen, o.a. bij de blauwgraslanden in de 

Smalbroeken. Gedurende de graafwerkzaamheden aan de Beerze in de Logtse Velden is (bij 

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

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

komen. Het slib in de huidige beekdalbodem bij de stuw is naar verwachting fosfaatrijk. Sedimentatie 

van fosfaatrijk slib op de huidige blauwgraslanden moet worden voorkomen. Maatregelen ter 

voorkoming van ongewenst aanvoer van fosfaatrijk slib (en te veel zand) zijn onder andere: 

• verwijderen van het slib net bovenstrooms van de stuw voor dat de stuw wordt aangepast;  

• meanders graven en aantakken, maar de oude rechte loop indien mogelijk nog een jaar laten 

liggen voor zand-/slibvangfunctie; 

• de stuw Brinksdijk in de periode na uitvoering tijdelijk hoger instellen bij hoge afvoeren, 

zodat ten tijde van meer erosie, meer water door de Heiloop stroomt in plaats van door de 

Beerze. De weg naar de blauwgraslanden is hierdoor langer, waardoor het sediment al 

eerder neergeslagen is; 

De uitvoering van deze maatregelen is via een voorschrift in deze vergunning geborgd. 

 

De aanvraag levert hiermee naar verwachting per saldo een significante bijdrage aan de realisatie 

van de instandhoudingsdoelstellingen. 
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H91E0C Beekbegeleidende bossen 

 

Permanente effecten 

Het habitattype zal als gevolg van de geplande ingreep te maken krijgen met enigszins hogere 

waterstanden en een hogere kweldruk. Dit is gunstig voor dit habitattype. Overstromingsfrequentie 

en –duur zullen nauwelijks wijzigen.  

 

Tijdelijke effecten 

Zie effectbepaling H6410 Blauwgraslanden. 

 

De aanvraag levert hiermee naar verwachting per saldo een significante bijdrage aan de realisatie 

van de instandhoudingsdoelstellingen. 

 

H3160 Zwakgebufferde vennen 

Permanente en tijdelijke effecten 

Dit habitattype betreft het Winkelsven op de Kampina. De maatregelen leiden tot een lichte 

toename van de kweldruk in het Winkelsven. Dit is een positieve ontwikkeling voor onderhavig 

habitattype. 

 

Uitbreiding areaal 

Voor onderhavig habitattype geldt een uitbreidingsdoelstelling. In een afgedamd deel van de 

gegraven Heiloop is en venachtig watertype ontstaan dat kwalificeert als H3160 Zwakgebufferde 

vennen. Door de hydrologische herstelmaatregelen neemt de kwel naar dit ven in het reeds  

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

maatregelen hebben een positief effect voor behoud, kwaliteitsverbetering alsook voor verdere 

uitbreiding op het Banisveld. 

 

De aanvraag levert hiermee naar verwachting een significante bijdrage aan de realisatie van de 

instandhoudingsdoelstellingen. 

 

H4010A Vochtige heide 

 

Permanente effecten 

Oostelijk van de Heijloop en op het Banisveld is sprake van een mozaïek van onder meer vochtige en 

droge heide. De demping van de Heiloop zal naar verwachting leiden tot vernatting van deze 

gronden en verhoging van de kweldruk, en plaatselijk tot incidentele of frequente inundaties. Waar 

inundaties plaatsvinden, zal de vochtige heide verdwijnen en omvormen tot (blauw)graslanden. 

Daarnaast zal vernatting van droge heide er plaatselijk toe leiden dat deze zich omvormt tot natte 

heide. Ook elders op het Banisveld ontstaan naar verwachting omstandigheden die gunstig zijn voor 

de ontwikkeling van vochtige heide. De demping van de Heiloop zal derhalve leiden tot een 

ruimtelijke verschuiving van het habitattype vochtige heide en, per saldo, tot een uitbreiding van 

minimaal 3 ha. 

 

Tijdelijke effecten 

Tijdelijke verstoring van de waterhuishoudkundige situatie is niet aan de orde. 

 

De aanvraag levert hiermee naar verwachting een significante bijdrage aan de realisatie van de 

instandhoudingsdoelstellingen. 
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H7150 pioniervegetatie met snavelbiezen 

Permanente en tijdelijke effecten 

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

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

maaiveld staat. Afhankelijk van lokale verschillen in reliëf, kwel en invloed van regenwater kan een 

mozaïek van dit type met vochtige heide ontstaan. In de Kampina komt totaal 14 ha aan 

pioniervegetaties voor. In het Banisveld komt 0,6 ha voor verspreid over twee locaties. Het betreft 

kleine arealen op voormalige akkers. Een locatie is tussen de vochtige heide oostelijk van de Heiloop. 

De andere locatie is hoger op de flanken tussen de droge heide. Het areaal (0,43 ha) in de vochtige 

heide oostelijk van de Heiloop gaat mogelijk als gevolg van mogelijk jaarlijkse overstroming verloren. 

Op het Banisveld zijn de (hydrologisch) omstandigheden voor de habitattype gunstig. Met toepassing 

van regulier beheer (plaggen van de heide) op het Banisveld zal plaatselijk nieuw areaal ontstaan. Er 

bestaan goede kansen voor uitbreiding.  

 

De aanvraag levert hiermee naar verwachting een significante bijdrage aan de realisatie van de 

instandhoudingsdoelstellingen. 

 

H4030 droge heide 

Permanente en tijdelijke effecten 

Op de Kampina komt 155 hectare van dit habitattype voor. Sinds de referentiedatum 7 december 

2004 is sprake van uitbreiding van het areaal. Als gevolg van de maatregelen zal plaatselijk vernatting 

optreden en zal, naar verwachting 8 hectare droge heide omvormen tot natte heide. Elders op het 

Banisveld zijn nog kansen voor de ontwikkeling nieuw areaal droge heide. Ten opzichte van de 

referentiedatum zal, ook na uitvoering van de maatregelen, nog steeds sprake zijn van uitbreiding 

van het areaal droge heide.  

 

Kleine modderkruiper 

Permanente effecten 

De kleine modderkruiper komt voor in de Heiloop en in de Beerze. 

De Heiloop zal worden gedempt en worden vervangen door een meestromende laagte. De Beerze 

wordt deels gehermeanderd en geherprofileerd, waarmee de lengte van het tracé aanzienlijk zal 

groeien. Dit betekent dat matig geschikt leefgebied voor de kleine modderkruiper zal worden 

vervangen door beter geschikt leefgebied. 

 

Tijdelijke effecten 

Zie hoofdstuk 3.3 mechanische verstoring. 

 

Drijvende waterweegbree 

De drijvende waterweegbree komt voor in het Winkelsven. De kweldruk naar het Winkelsven neemt 

lichtelijk toe. Dit is gunstig voor de populatie van de drijvende waterweegbree. De versterking van de 

kweldruk met hogere grondwaterstanden in het Banisveld biedt goede potenties voor uitbreiding 

van de drijvende waterweegbree in onder meer de zwakgebufferde vennen ter hoogte van de huidig 

gedempte Heiloop. De maatregelen hebben een positief effect voor de drijvende waterweegbree. 

 

Roodborsttapuit 

De roodborsttapuit komt voor op droge en natte heide binnen het projectgebied. De soort 

ondervindt geen negatieve gevolgen van vernatting van de heide, omdat ook natte heide tot zijn 

leefgebied behoort. 
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Leefgebieden van andere habitatrichtlijnsoorten, vogelrichtlijnsoorten en habitattypen vertonen 

geen overlap met het projectgebied dan wel met het beïnvloedingsgebied van de aangevraagde 

activiteiten. Effecten op deze soorten zijn daarom uit te sluiten. 

 

Hiermee is voldoende onderbouwd dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn vanwege 

verstoring van de waterhuishoudkundige situatie. 

 

3.2 Oppervlakteverlies 

Oppervlakteverlies kan aan de orde zijn als indirect effect als habitattypen (gedeeltelijk) verdwijnen 

door bijvoorbeeld vernatting of overstroming. Dit aspect is in het hoofdstuk hierboven reeds 

beoordeeld. Oppervlakteverlies als direct gevolg van de werkzaamheden is uit te sluiten omdat er 

geen overlap is tussen de locaties van de werkzaamheden en de ligging van leefgebieden en 

habitattypen. 

Hiermee is voldoende onderbouwd dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn vanwege 

oppervlakteverlies. 

 

3.3 Mechanische verstoring 

Gedurende de werkzaamheden kan tijdelijke bodemverstoring van vochtige heide plaatsvinden 

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

natuurtechnisch werken voorkomen. Er worden aangepaste werkmethodes (o.a. werkpaden buiten 

habitattypen, lichter werkmateriaal, tijdelijke rijplaten) en een aangepaste planning (o.a. werken in 

drogere periodes) toegepast om de schade aan de kwetsbare habitattypen vochtige en droge heide 

zo beperkt mogelijk te houden. Voor andere habitattype is geen overlap met de werkzaamheden en 

is daarom mechanische verstoring niet aan de orde. 

Voor de aangewezen soorten loopt alleen de kleine modderkruiper kans op mechanische verstoring 

vanwege werkzaamheden in het leefgebied van deze soort. De demping van de Heiloop, de 

aanpassing van de Beerze in de Logtse velden en de aanpassing van de stuw kunnen mogelijk leiden 

tot sterfte van de kleine modderkruiper. Initiatiefnemer geeft aan zodanig te werken dat sterfte van 

de kleine modderkruiper zoveel als mogelijk wordt voorkomen. De maatregelen om sterfte van 

modderkruipers te voorkomen zijn genoemd in bijlage 1 en zijn via de voorschriften in deze 

vergunning verplicht gesteld. 

Hiermee is voldoende onderbouwd dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn vanwege 

mechanische verstoring. 

 

3.4 Verstoring door licht 

Omdat de werkzaamheden overdag plaatsvinden, wordt in principe geen gebruik gemaakt van 

kunstlicht. Het kan echter zo zijn dat het in de vroege ochtendschemer nog nodig is om tijdelijk te 

werken met kunstlicht. Dit is echter gedurende zeer korte tijdsperiode en enkel gericht op de 

werklocatie. Negatieve effecten op kwalificerende soorten en leefgebieden, als gevolg van verstoring 

door licht, is niet aan de orde.  

Hiermee is voldoende onderbouwd dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn vanwege 

verstoring door licht.  
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3.5 Verstoring door geluid en trilling en optische verstoring 

Verstoring van geluid en trilling kan veroorzaakt worden gedurende de uitvoering van de 

werkzaamheden. Er wordt gewerkt buiten de kwetsbare periode van de roodborsttapuit. Dat geldt 

ook voor de werkzaamheden ten behoeve van het ongeschikt maken van het leefgebied van soorten. 

Daarnaast wordt habitat vooraf ongeschikt wordt gemaakt voor de kleine modderkruiper. 

Leefgebieden van andere soorten liggen niet op korte afstand van de uit te voeren werkzaamheden, 

waardoor verstoring door geluid en licht ook voor deze soorten uit te sluiten is.  

Hiermee is voldoende onderbouwd dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn vanwege 

verstoring door geluid en trilling en optische verstoring.  

 

3.6 Overwegingen effecten op beschermde gebieden 

 

Uit de aanvraag blijkt dat de aanvraag leidt tot diverse positieve effecten in het licht van de 

instandhoudingsdoelstellingen. Er zijn geen significante negatieve effecten te verwachten die de 

natuurlijke kenmerken van de diverse beschermde gebieden kunnen aantasten. 

 

3.7 Conclusie 

Op grond van bovenstaande beoordeling concluderen wij dat de aangevraagde activiteit, gelet op de 

instandhoudingsdoelstellingen, niet kan leiden tot verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke 

habitats en de habitats van soorten in het Natura 2000-gebied ‘Kampina & Oisterwijkse Vennen’ en 

geen significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. 

Wij verlenen de gevraagde vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb.
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Bijlage 1: Maatregelen ter beperking van negatieve effecten tijdens de uitvoering  
 
Natte heide  
Aantastingen tijdens de werkzaamheden worden zoveel mogelijk voorkomen door:  

• Rekening houden met de routing zwaar materieel, in overleg met een ecoloog worden de 
rijroutes bepaald en vastgelegd.  

• De locaties van opslag van grond, materieel en andere zaken worden in eveneens bepaald en 
vastgelegd in overleg met een ecoloog.  

• Op aanwijzen van de ecoloog wordt indien nodig gebruik gemaakt van rijplaten op de meest 
kwetsbare delen.  

 
Dempen Heiloop  
Voorafgaand aan het dempen van de Heiloop de habitat van diverse soorten ongeschikt maken, om 
te voorkomen dat individuen tijdens de uitvoering worden gedood. Dit door de volgende 
maatregelen toe te passen:  

• De waterstand in de Heiloop wordt gereguleerd door een stuw, waarvan water uit de Beerze 
de loop in stroomt tijdens piekafvoeren. Door ervoor te zorgen dat geen water meer wordt 
ingelaten na afloop van de winter (bijvoorbeeld in mei of juni) zal de loop geleidelijk aan 
droog vallen. Vissoorten, waterspitsmuis en andere water gerelateerde soorten zullen mee 
bewegen met het verdwijnende wateroppervlak. Uitzondering hierop vormt het meest 
noordelijke deel van de loop (na de tweede stuw). Hier staat dan nog wel water en moet 
gewerkt worden in minst kwetsbare periode (oktober-november).  
Aanvulling: Een ecoloog voert een controle uit naar aanwezigheid van achtergebleven 
geïsoleerde plassen. Eventueel aanwezige dieren (vissen, libellenlarven) worden verplaatst 
naar de Beerze.  
Aanvulling: De drooggevallen Heiloop ongeschikt houden voor soorten door deze vrij te 
houden van opkomende vegetatie door deze te maaien waar nodig. 

  
Werkzaamheden Beerze  
In de Beerze worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd, namelijk het graven van nieuwe 
meanders en dempen van de huidige deeltracés die worden vervangen door de nieuwe meanders, 
het aanpassen van het oeverprofiel en het verwijderen van een vistrap en stuw.  

• Een deel van de vistrap blijft behouden, een ander deel niet. De vistrap wordt ontoegankelijk 
gemaakt door deze bovenstrooms af te dammen. Benedenstrooms staat de vistrap in contact 
met de Beerze. De vistrap stroomt deels leeg. Indien in de afzonderlijke compartimenten 
water achter blijft in geïsoleerde plassen, worden de aanwezige vissen weggevangen en 
verplaatst door een ecoloog met schepnet.  

• Nieuwe meanders worden eerst gegraven, waarna de oude stukken worden gedempt. Het 
dempen vindt altijd plaats in één richting en van boven- naar benedenstrooms, zodat vissen 
de gelegenheid krijgen te vluchten. Het dempen gebeurt door het stuk vanaf het meest 
bovenstroomse punt (aansluiting nieuwe meander) dicht te gooien met grond en om de 
grond vervolgens vooruit te stuwen richting benedenstrooms.  
Op deze manier worden vissen en andere fauna als het ware vooruit ‘geduwd’ richting het 
benedenstroomse deel tot de aansluiting met de nieuwe meander. 
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Maatregelen ter voorkoming van ongewenst aanvoer van fosfaatrijk slib (en te veel zand) zijn onder 

andere: 

• verwijderen van het slib net bovenstrooms van de stuw voor dat de stuw wordt aangepast;  

• de stuw Brinksdijk in de periode na uitvoering tijdelijk hoger instellen bij hoge afvoeren, 

zodat ten tijde van meer erosie, meer water door de Heiloop stroomt in plaats van door de 

Beerze. De weg naar de blauwgraslanden is hierdoor langer, waardoor het sediment al 

eerder neergeslagen is; 
 

 
Verplaatsen BS100  
Watergang BS100 wordt verplaatst. Dit betekent dat eerst het nieuwe tracé van de BS100 wordt 
gegraven op de nieuwe locatie. Pas daarna wordt het oude tracé gedempt. Zorgvuldig handelen 
geschied op de volgende wijze:  

• Door regulatie van een stuw bovenstrooms wordt de watergang zo ver als mogelijk droog 
gelegd. Dit ten behoeve van het ongeschikt maken van het leefgebied van vissen en de 
waterspitsmuis. Deze regulatie vindt bij voorkeur plaats vóór april en daarmee ook voor het 
broedseizoen en voortplantingsperiode van vissen. Vissen moeten eventueel worden 
weggevangen indien plassen ontstaan. Hiervoor dient een controle uitgevoerd te worden 
door een ecoloog.  
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Bijlage 2 
Maatregelenkaart
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