
GRONDWERK

Oriënterende klic
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GROENVOORZIENINGEN

Aanbrengen afrastering

TERREININRICHTING

ALGEMEEN

Taludlijnen

Verwijderen beplanting

Ontgraven toplaag

Taludbreedte varieerd in lengte

Rood: max talud: 1:3

Blauw min talud: 1:10

Bestaand bos

Kadastrale grens

Ophogen terrein

Taludbreedte varieerd in lengte

Rood: max talud: 1:3

Blauw min talud: 1:10

Met schraal zand

-0.40

Nieuwe hoogte

T.o.v. huidige maaiveldhoogte NAP

Beschermingszone PPS

Totale breedte: 10m

[Enkel ingetekend ten zuiden van 2.1]
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1. Aanleiding en doel van het onderzoek 
 

 

1.1. Aanleiding  

In opdracht van Waterschap de Dommel (40 locaties) en Staatsbosbeheer (14 locaties) is door 

Onderzoekcentrum B-WARE op 54 locaties een bodemonderzoek uitgevoerd in het kader van de 

herinrichting van de Oude Strijper Aa (figuur 1.1): het gaat onder andere om beekherstel, de 

aanleg van een natuurvriendelijke oever, het inrichten van een natte natuurparel en het 

opheffen van één vismigratiebarrière. Het bodemchemisch onderzoek (fosfaatonderzoek) is nodig 

om de inrichtingsmaatregelen nader te bepalen. 

 

Door middel van het bodemonderzoek zijn kansrijke plekken, knelpunten en oplossingsrichtingen 

in kaart gebracht. De uitkomsten van het onderzoek kunnen worden gebruikt om 

inrichtingsmaatregelen te definiëren (dikte van de af te graven toplaag en de wenselijkheid van 

vernatting), argumenten aan te reiken voor het afwijken van voorgestelde natuurdoeltypen naar 

de provincie, en/of om in het traject selectief gronden aan te kopen met de hoogste potentie 

voor het ontwikkelen van natuurdoelen. De resultaten en het advies dienen als basis voor het 

toekomstige inrichtingsplan en het maken van goed onderbouwde keuzes die de kansen op een 

succesvolle herinrichting vergroten. Naast de bodemchemie spelen ook andere factoren zoals het 

de hydrologische omstandigheden, beschikbare budget, het ambitieniveau en de 

ruimtelijke/landschappelijke waarden spelen een belangrijke rol. 

 

 
Figuur 1.1. Overzicht van de globale ligging van het onderzoeksgebied. 
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1.2. Doel van het onderzoek 

Door middel van het  bodemchemisch onderzoek zijn de potenties van de (voormalige) 

landbouwgronden in kaart gebracht. De volgende vragen worden beantwoord: 

 

1. Wat zijn de P-concentraties in de toplaag en hoe lang duurt het om deze te verschralen? 

2. Tot op welke diepte is de bodem verrijkt met fosfor, wat is de geadviseerde 

ontgrondingsdiepte? 

3. Welke natuurpotenties zijn er op basis van de bodemchemie en het bodemtype? 

4. Welke aanvullende inrichtingsmaatregelen worden aanbevolen? Denk hierbij aan de 

wenselijkheid voor vernatting en andere praktische maatregelen bij de omvorming van 

voormalige landbouwgronden naar natuur. 
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2. Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden 
 

 

De bodem is geen statische entiteit. Bodembiota hebben een belangrijke invloed op de 

bodemstructuur, humusopbouw, vorming van bodemhorizonten en nutriëntenbeschikbaarheid. De 

abiotische bodemcondities zijn in belangrijke mate sturend voor de vegetatie. Ze zijn relatief 

eenvoudig te meten en te interpreteren en worden dan ook vaak gebruikt om veranderingen in de 

vegetatiesamenstelling te begrijpen en beheers- of herstelmaatregelen op te stellen in het kader 

van bijvoorbeeld natuurontwikkelingsprojecten.  

 

Als gevolg van het zeer intensieve gebruik van het agrarisch gebied in Nederland levert de 

omvorming van voormalige landbouwgronden tot voedselarme (natte) natuurgebieden vaak 

problemen op. Wanneer gestreefd wordt naar de ontwikkeling van natuurbeheertypen als nat 

schraalland (N10-01) of vochtig hooiland (N10-02) is een (matig) voedselarm milieu vereist. 

Wanneer er in de bodem een overmaat is aan alle voedingstoffen gaan enkele snelgroeiende 

soorten (Gestreepte witbol, Gewoon struisgras, Akkerdistel, Witte klaver of Engels raaigras) 

overheersen en ontstaat een ruigtevegetatie. In vochtige tot natte P-rijke terreindelen treedt 

vaak massale groei van Pitrus of algenbloei op (figuur 2.1 en figuur 2.2).  

 

 
Figuur 2.1. Pitrusontwikkeling en verruiging op (natte) voormalige landbouwgronden na het onvoldoende 

verwijderen van de fosfaatrijke grond. Foto’s: Maarten Veldhuis en Mark van Mullekom.  

 

De kansen op een goede natuurontwikkeling (en het vóórkomen van doelsoorten) op voormalige 

landbouwgronden, wordt sterk bepaald door de beschikbaarheid van fosfor (P) in de bodem. In dit 

onderzoek zijn twee fosfaatconcentraties leidend: de totaal-P concentratie (totale hoeveelheid 

fosfor in de bodem) en de Olsen-P concentratie (de voor planten beschikbare hoeveelheid fosfor). 

Welke natuurbeheertypen zich kunnen ontwikkelen is echter niet alleen afhankelijk van de 

fosfaatconcentraties maar ook, onder andere, van de pH en de mate van buffering van de bodem 

en de stijghoogte en kwaliteit van het grondwater.  

 

Een bruikbare grenswaarde voor P-deficiëntie van bodems is een Olsen-P concentratie van 200-

350 micromol P per liter verse bodem (figuur 2.2). Deze concentraties worden over het algemeen 

gemeten in soortenrijke vegetatietypen van voedselarme gronden. De Olsen-P concentraties in de 

toplaag van landbouwgronden liggen meestal echter ver boven de vereiste niveaus.  

Daarnaast zijn de totaal-P concentraties van de bodems van belang. Uit de totale fosfaatvoorraad 

kan door bodemprocessen weer P vrijkomen in de plantbeschikbare P-fractie. IJzerrijke bodems 

en kleibodems zijn van nature vaak relatief rijk aan totaal-P. Dergelijke bodems binden namelijk 

zeer goed fosfaat. Aangezien het fosfaat ook voor een groot deel wordt geïmmobiliseerd, kan op 

dit soort bodems de P-beschikbaarheid toch relatief laag blijven. Wel zullen dan veelal wat 
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minder schrale graslandtypen kunnen worden ontwikkeld, zoals Dotterbloemhooilanden, 

Glanshaverhooilanden en Kamgrasweiden. Voor dit soort vegetatietype kan een Olsen-P 

grenswaarde worden gehanteerd van ±500-1000 micromol per liter verse bodem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.2. Relatie tussen de concentratie Olsen-P in de bodem en de bedekking van ruigtesoorten Pitrus 
en Witbol (Smolders et al., 2008). 

 

Wanneer de vereiste inrichtingsmaatregelen te ingrijpend of niet te realiseren zijn kan een lager 

ambitieniveau worden nagestreefd. Hierbij past bijvoorbeeld de ontwikkeling van een kruiden- en 

faunarijk grasland. ‘Kruidenrijk grasland’ is een breed begrip waardoor er eigenlijk geen harde 

streefconcentratie voor te hanteren is. In dit onderzoek wordt gerekend met een indicatieve 

Olsen-P streefconcentratie van circa (1200-)1500 µmol/l. Het kruidenpercentage zal 

waarschijnlijk al eerder toenemen wanneer niet meer wordt bemest (met P) en het maaien en 

afvoeren wordt voortgezet. De soortenrijkdom (ook paddenstoelen) neemt naar verwachting toe 

zodra de labiele P-fractie voldoende laag is (P-z < 1). Uit lopend onderzoek blijkt dat op de meest 

waardevolle kruiden- en faunarijke graslanden ook de Olsen-P concentratie relatief laag is. 

 

Als gevolg van het landbouwkundig gebruik is er een overmaat aan nutriënten aanwezig in de 

bodem. Na beëindiging van het agrarische gebruik neemt de stikstofbeschikbaarheid vaak sterk 

af. Voor de fosfaatbeschikbaarheid gaat dit niet op omdat dit in de bodem sterk wordt gebonden. 

Hiervoor is specifieke verschraling vereist. Het afvoeren van nutriënten via het gewas gaat echter 

langzaam, omdat slechts een klein deel van de drogestof uit N, P of K bestaat. Verschraling van 

voormalige landbouwgronde door middel van maaien en afvoeren (P-afvoer 10 kg/ha/jr) duurt 

veelal tientallen tot honderden jaren. Dit neemt echter niet weg dat het goed kan worden 

toegepast om, eventueel in combinatie met andere maatregelen, fosfaat af te voeren. Daarnaast 

voorkomt maaien het ontwikkelen van bomen en struwelen. Een alternatief is uitmijnen 

(gemiddelde P-afvoer 40 kg/ha/jr): een ‘natuurvriendelijke’ vorm van het voeren van intensieve 

landbouw met een productieve zode (inclusief stikstof en kalibemesting) of met een 

grasklavermengsel (inclusief kalibemesting) de P-afvoer worden vergroot. Een mogelijk nadeel 

van verschralingsbeheer is dat doorgaans slechts de bovenste 25(-30) cm van de bodem wordt 

verschraald wat een probleem kan zijn in grondwatergevoede systemen met een relatief dikke 

(>40 cm) voedselrijke bouwvoor. Door middel van uitmijnen kan fosfaat ongeveer vier keer zo 

snel aan de bodem worden onttrokken.  
 

Inzet van grazers in weiden en halfopen landschappen voorkomt het dichtgroeien waardoor 

variatie in het gebied ontstaat. Begrazing van natte terreinen waarin zich Pitrus heeft gevestigd, 

lijkt vaak een averechts effect te hebben, omdat de meeste grazers nauwelijks Pitrus eten. Door 

betreding ontstaan bovendien open plekken in de vegetatie waar Pitrus weer kan kiemen en de 
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dominantie hiervan juist toeneemt. De netto afvoer van nutriënten door middel van begrazen is 

echter beperkt.  
 

Om de ontwikkeling van waardevolle vegetaties mogelijk te maken is het verwijderen van de P-

rijke toplaag daarom in veel gevallen een geschikt alternatief. De ontgrondingsdiepte kan worden 

bepaald door op verschillende diepten de Olsen-P en totaal-P concentratie te meten. Deze 

maatregel dient te worden getoetst op de inpasbaarheid in het hydrologische systeem. 
 

Na ontgronding wordt het introduceren van doelsoorten (vers maaisel/plagsel) uit lokale 

referentiegebieden geadviseerd. Zeldzame en bijzondere soorten (meestal tevens de 

doelsoorten) vestigen zich namelijk doorgaans niet of slechts na lange tijd. Op de vaak sterk 

ontwaterde en sterk bemeste voormalige landbouwgronden is van de oorspronkelijke zaadbank 

vaak niets meer over. Natte, venige laagtes kunnen een uitzondering vormen. Het achterwege 

laten van deze maatregel is zonde van de vele inspanningen die zijn gedaan om de juiste 

abiotische randvoorwaarden (bodem en hydrologie) te creëren voor de beoogde doelsoorten. 
 

In grondwatergevoede systemen is de grondwaterinvloed en –kwaliteit van belang. Het 

grondwater dient globaal van oktober tot april uit te treden aan maaiveld of via capillaire 

opstijging de wortelzone te bereiken. De periode die nodig is om de basenvoorraad 'op te laden' 

in de winter is afhankelijk van de basenrijkdom (hardheid) van het water. Tijdens de lichte 

verdroging in de zomer moet de basenvoorraad namelijk voldoende zijn om een al te grote 

verzuring door oxidatie te voorkomen. 

 

Indien (her)vernatting van grondwatergevoede systemen plaatsvindt, door maaiveldverlaging of 

bijvoorbeeld het dempen van ontwateringssloten, is het van belang dat voldoende doorstroming 

plaatsvindt. Stagnatie van water kan leiden tot het vrijkomen van fosfor en ongewenste 

verruiging. Dit wordt versterkt onder sulfaatrijke omstandigheden. Afvoer vindt, indien mogelijk, 

bij voorkeur plaats via het bestaande reliëf. Daarnaast is het van belang om een natuurlijk 

peilbeheer te hanteren met wisselende waterstanden. Droogval van de toplaag in de 

zomermaanden is vaak essentieel voor de immobilisatie van fosfaat en de vegetatieontwikkeling. 

Het vrijkomen van fosfaat gaat onder natte omstandigheden sneller bij hoge 

(zomer)temperaturen dan bij lagere (winter)temperaturen.   

 



 12 



 13 

3. Veldwerkzaamheden en analyses  
 

 

3.1. Veldwerkzaamheden  

In overleg met de opdrachtgevers werden 54 monsterlocaties vastgesteld (figuur 3.1 en 3.2). Een 

deel van de locaties (blauwe stippen in figuur 3.1 en 3.2) werden in 2010 reeds bemonsterd en 

zijn bij dit onderzoek opnieuw onderzocht. Op 2, 3, 4, 5 en 8 augustus 2016 werden door dhr. Jan 

Vermeer van Het Veldwerkbureau 229 bodemmonsters verzameld. De profielen werden standaard 

beschreven conform NEN5104 tot 150 cm-mv. Hierbij werden ook de (algemene) 

bodemhorizonten beschreven. Daarnaast werd de actuele grondwaterstand, GLG en GHG (indien 

waarneembaar in het profiel) genoteerd. Per locatie werd op 4 vastgestelde dieptes bemonsterd.  

- Toplaag (0-20 cm-maaiveld) 

- Restant bouwvoor 

- 0-10 cm onder bouwvoor 

- 10-20 cm onder bouwvoor 

 

Op drie locaties werden op verzoek van de opdrachtgever tevens diepere bodemmonsters 

verzameld (60-80 en 80-100 cm-mv). De bemonsteringsdieptes zijn enigszins indicatief, omdat de 

bodems variabel zijn. Mocht de karteerder/monsternemer redenen hebben zien om van de 

genoemde diepten af te wijken, dan is dit herleidbaar uit de beschrijving van de bodemprofielen.  

 

3.2. Analyses  

De volgende analyses werden uitgevoerd op het laboratorium van Onderzoekcentrum B-WARE: 

 

Drooggewicht en organisch stofgehalte  

Om het vochtgehalte van het verse bodemmateriaal te bepalen werd het vochtverlies gemeten 

door een vast volume van het bodemmateriaal per monster af te wegen in aluminium bakjes en 

gedurende minimaal 48 uur te drogen in een stoof bij 60
o

C. Vervolgens werd het bakje met 

bodemmateriaal terug gewogen en het vochtverlies berekend. Dit alles werd in duplo uitgevoerd. 

De fractie organisch stof in de bodem werd berekend door het gloeiverlies te bepalen. Hiertoe 

werd het bodemmateriaal per monster, na het drogen, gedurende 4 uur verast in een oven bij 

550
o

C. Na het uitgloeien van de monsters werd het bakje met bodemmateriaal weer gewogen en 

het gloeiverlies berekend. Het gloeiverlies komt in dit type bodems goed overeen met het gehalte 

aan organisch materiaal in de bodem. 

 

Olsenextractie 

Het Olsen-extract werd uitgevoerd ter bepaling van de hoeveelheid plantbeschikbaar fosfaat. 

Hiervoor werd 3 gram droog bodemmateriaal met 60 ml Olsen-extract (0,5 M NaHCO3 bij pH 8,4) 

gedurende 30 minuten uitgeschud op een schudmachine bij 105 rpm. Het extract werd vervolgens 

geanalyseerd op een ICP_AES. Uit onderzoek op voormalige landbouwgebieden is gebleken dat 

een Olsen-P concentratie van 300 µmol per liter bodem als een grenswaarde kan worden 

beschouwd waarboven een ernstige verruiging van de vegetatie optreedt op zand- en 

veenbodems. Met name ijzerrijke kleibodems (> 100 mmol Fe/l FW) binden veel fosfaat. Hierdoor 

kunnen voor kleibodems en andere ijzer- en/of calciumrijke bodems hogere Olsen-P 

grenswaarden worden gehanteerd in vergelijking met zand- of veenbodems. Over het algemeen 

kan op kleiige of (zeer) ijzer- en/of calciumrijke bodems een Olsen-P grenswaarde worden 

gehanteerd van 500-900 μmol/l FW. Wel zullen dan over het algemeen de wat voedselrijkere 

natuurdoeltypen tot ontwikkeling komen.  
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Figuur 3.1. Overzicht van de ligging van de 54 monsterlocaties op voormalige landbouwgronden op een 

topografische kaart.  
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Figuur 3.2. Overzicht van de ligging van de 54 monsterlocaties op voormalige landbouwgronden op een 

hoogtekaart.  
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Bodemdestructie  

Door de bodem te destrueren (ontsluiten) is het mogelijk de totale concentratie van bijna alle 

elementen in het bodemmateriaal te bepalen. Dit werd uitgevoerd door het bodemmateriaal na 

het drogen op 60 
o

C te vermalen. Van het bodemmateriaal werd per monster nauwkeurig 200 mg 

afgewogen en in teflon destructievaatjes overgebracht. Aan het bodemmateriaal werd 5 ml 

geconcentreerd salpeterzuur (HNO3, 65%) en 2 ml waterstofperoxide (H2O2 30%) toegevoegd en de 

vaatjes werden geplaatst in een destructie-magnetron (Milestone microwave type mls 1200 

mega). De monsters werden vervolgens gedestrueerd in gesloten teflon vaatjes. Na destructie 

werden de monsters overgegoten in 100 ml maatcilinders en aangevuld tot 100 ml door 

toevoeging van milli-Q water. Analyse vond plaats op de Inductively Coupled Plasma 

Spectrofotometer (ICP-AES; Thermo Electron Corporation, IRIS Intrepid ΙΙ XDL). 

 

Zoutextractie  

In de zoutextracten (alleen uitgevoerd op een selectie van bodems) werd de eerst pH van de 

bodem bepaald. Hiervoor werd 17,5 gram verse bodem met 50 ml zoutextract (0,2M NaCl) 

gedurende 2 uur geschud op een schudmachine bij 105 rpm. De pH werd gemeten met een HQD 

pH electrode. De extracten werden gefilterd met behulp van rhizons en het filtraat dat gemeten 

werd op de ICP word aangezuurd en opgeslagen voor analyse. Vervolgens werd de hoeveelheid 

NO3, NH4, Al en Ca bepaald, alsmede de hoeveelheid P en kationen, gemeten in het extract op de 

ICP en Autoanalyser. Bij een zoutextractie worden aan het bodemadsorptiecomplex gebonden 

ionen verdrongen door natrium en chloride. De aluminium/calcium-ratio geeft een goede 

indicatie van de buffercapaciteit van de bodem. De P-z concentratie is een goede maat voor de 

concentratie labiel gebonden fosfaat. 

 

Monsteranalyse 

De pH van het zoutextract werd gemeten met een standaard Ag/AgCl2 elektrode verbonden met 

een radiometer (Copenhagen, type TIM840). De concentraties natrium (Na+) en kalium (K+) 

werden vlamfotometrisch bepaald en de ammonium (NH4
+), nitraat (NO3

-), fosfaat (PO4
3-) en 

chloride (Cl-) concentraties aan de hand van kleurreacties met autoanalyser-technieken (zie ook 

http://www.ru.nl/fnwi/gi). De concentraties calcium (Ca), magnesium (Mg), zwavel (S), fosfor 

(P), ijzer (Fe), mangaan (Mn) en silicium (Si) werden gemeten met behulp van een ICP-OES (zie 

ook http://www.ru.nl/fnwi/gi).  
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4. Natuurontwikkelingsmogelijkheden per deelgebied  

 

4.1. Algemene bodemchemie 

Primaire parameters 

Een lage fosfaatbeschikbaarheid biedt, zoals beschreven in hoofdstuk 2, goede kansen voor de 

ontwikkeling van (vochtige-natte) voedselarme natuur. Als gevolg van het landbouwkundig 

gebruikt is de P-beschikbaarheid voor planten (Olsen-P concentratie) en de totaal-P concentratie 

(lokaal fors) te hoog ten opzichte van de streefconcentratie (±300-500 µmol/l Olsen-P en 3-5 

mmol/l totaal-P). De bouwvoor is over het algemeen matig verrijkt / verrijkt met fosfaat. Zowel 

de totaal-P concentraties als de Olsen-P concentraties nemen over het algemeen af in de diepte 

(figuur 4.1).  De Olsen-P concentraties nemen sterk af direct onder de bouwvoor en nemen (nog) 

verder af in de diepte. Ook de totaal-P concentraties zijn onder de bouwvoor (fors) lager en 

bieden met een concentratie van 3-5 mmol/l voldoende perspectief voor de ontwikkeling van P-

gelimiteerde natuur, ook al is de Olsen-P concentratie lokaal nog >300-500 µmol/l. In paragraaf 

4.2 worden per deelgebied en per monsterlocatie de natuurontwikkelingsmogelijkheden 

toegelicht. 

 

Figuur 4.1. Boxplots van de Olsen-P (links) totaal-P (rechts) concentraties uitgedrukt per liter bodem in de 

toplaag van de bodem, het restant van de bouwvoor en in toenemende diepte onder de bouwvoor (de 

dieptes variëren sterk). De Box geeft het bereik tussen het  25e en 75e percentiel weer. De Whiskers 

(verticale lijnen) geven het bereik tussen het 10e en 90e percentiel. De verticale streep in de box geeft de 

mediane waarde van de metingen weer. De stippen geven de uitschieters weer.  

 

In figuur 4.2 (linksboven) zijn de Olsen-P en totaal-P concentraties van de bodems tegen elkaar 

uitgezet. De spreiding is relatief groot wat duidt op een grote variatie in de beschikbare 

fosfaatfractie. Dit kan worden veroorzaakt door het verschil in grondgebruik 

(bemestingsintensiteit), bodemtype (klei/leem, zand, veen) en door het verschil in bodemchemie 

(sterke variatie in ijzer- en/of calciumconcentraties). 

  

De Olsen-P concentratie wordt dan ook niet alleen bepaald door de totaal-P concentratie van de 

bodem. Het fosfor kan aan ijzer gebonden zijn in de bodem, maar ook aan calcium. Fosfor wordt 

in bodems zeer effectief geïmmobiliseerd door adsorptie aan ijzer- en aluminium(hydr)oxiden en 

door de vorming van ijzerfosfaat zouten zoals Fe3(PO4)2 (onder anaërobe condities) en FePO4 

onder aërobe condities. Voor de P-immobiliserende werking van calcium is de vorming van 

relatief slecht oplosbare calciumfosfaat complexen verantwoordelijk. Dit calcium gebonden-P is 

meestal slecht oplosbaar en komt slechts zeer langzaam vrij door verweringsprocessen. Ook 
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klei/leem deeltjes (de totaal-aluminium concentratie is indicatief voor het lutumpercentage) zijn 

een sterke P-binder.  

 

 

 
Figuur 4.2. Correlaties tussen enkele interessante bodemchemische parameters. 
 

De calcium-, ijzer- en aluminiumconcentraties kunnen de beschikbaarheid van fosfaat dus 

beïnvloeden. In figuur 4.2 is deze correlatie weergegeven. Op plaatsen waar de bodem rijk is aan 

ijzer en calcium (figuur 4.2, rechtsboven) en/of aluminium (figuur 4.2, linksonder) ten opzichte 

van totaal-P, blijft de P-beschikbaarheid voor planten doorgaans laag. Dit proces wordt versterkt 

op locaties waar sprake is van ijzer- en calciumrijk kwelwater.  

 

Zoutextractie 

Hoge ammonium- of nitraatconcentraties (>200 µmol per liter bodem) zijn niet gewenst maar 

minder problematisch voor de beoogde natuurontwikkeling. Nitraat is, in tegenstelling tot 

fosfaat, relatief mobiel en zal als gevolg van uitspoeling en nitrificatie- en denitrificatieprocessen 

op een natuurlijke manier uit het systeem verdwijnen. De uitspoeling van nitraat naar het 

grondwater kan wel een effect hebben op de ijzerconcentratie van het grondwater. Nitraatrijk 

grondwater bevat over het algemeen namelijk nauwelijks ijzer doordat opgelost ijzer wordt 

geoxideerd door nitraat en neerslaat in de bodem. IJzerrijk grondwater is juist positief voor de 

ontwikkeling van natte natuurtypen omdat dit fosfaat kan immobiliseren. De stikstofconcentraties 

kunnen worden bepaald door middel van een zoutextractie. Deze maakt geen onderdeel uit van 

het onderzoek maar is op initiatief van B-WARE uitgevoerd op een selectie van 20 bodems. 

 

Behalve de nutriëntenbeschikbaarheid is de zuurgraad van de bodem in belangrijke mate sturend 

voor de vegetatieontwikkeling. De buffercapaciteit geeft de mate aan waarin een bodem in staat 
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is te compenseren voor veranderingen in zuurconcentraties. Bij bodem-pH waarden hoger dan pH 

6,2 hebben we te maken met (bi)carbonaatbuffering. Wanneer in de bodems geen carbonaat 

meer aanwezig is, komt de bodem in het kation-uitwisselings-buffertraject terecht. Dit 

buffertraject bevindt zich globaal tussen een pH van 4,5 en 6,5. Een zoutextract geeft een beeld 

van de hoeveelheid uitwisselbare kationen. De aluminium- en calciumconcentraties in het 

zoutextract geven dan ook een indicatie van de buffercapaciteit van de bodem. De 

calciumconcentraties in het zoutextract correleren met de totaal-calcium concentraties (figuur 

4.3, rechtsonder). De totaal-calciumconcentratie is dan ook, net als de concentratie 

zoutextraheerbaar calcium (Ca-zout), een indicatieve parameter voor het vaststellen van de mate 

van buffering van een bodem. Deze parameters zijn in grote mate bepalend voor de natuurtypen 

die tot ontwikkeling kunnen komen.  

 

Voor grondwatergevoede systemen speelt daarnaast de grondwaterinvloed (aanlevering 

bufferstoffen) en de grondwaterkwaliteit (o.a. de mate van buffering) een belangrijke rol. De 

buffering van de bodem daalt over het algemeen sterk bij totaal-calciumconcentraties lager  dan 

20 mmol/l verse bodem. Een andere indicator voor de buffercapaciteit van de bodem is de Al/Ca-

ratio van het zoutextract. Verzuring van de bodem leidt namelijk tot een stijging van de 

aluminiumconcentratie en de Al/Ca-ratio in het bodemvocht/zoutextract. Een lage Al/Ca-ratio (< 

0,1) komt over het algemeen overeen met een basenverzadiging van meer dan 90%. 

 

4.2. Natuurpotenties van de voormalige landbouwgronden 

Per deelgebied (figuur 4.3) worden per monsterlocatie in een tabel de belangrijkste abiotische 

factoren kort toegelicht. De grondsoort en de totale ijzer- en calciumconcentraties van de bodem 

zijn met name relevant met het oog op de potentiële natuurbeheer-/habitattypen. Bodems met 

een totaal-Ca concentratie van >20 mmol/l en een Ca-NaCl concentratie van meer dan 4000-5000 

µmol/l zijn over het algemeen voldoende gebufferd voor (matig) gebufferde natuurtypen. Op 

calciumarme bodems ligt de ontwikkeling van heide (of hoogveen) voor de hand (zeer indicatief: 

Ca-t < 10 mmol/l en Ca-z < 3000/4000 µmol/l). Op zwak-calciumhoudende bodems (Ca-tot >10 

mmol/l en Ca-z 3000/4000-8000 µmol/l ligt de ontwikkeling van een heischraal grasland (of 

kleine zeggenvegetaties) voor de hand mits er voldoende aanrijking met basen plaatsvindt via 

capillaire opstijging. Op de meer gebufferde bodems (Ca-z: 8000-25000 µmol/l) kan onder de 

juiste hydrologische omstandigheden (essentieel!) een blauwgrasland of veldrusschraalland tot 

ontwikkeling komen. Op sterk gebufferde bodems (Ca-z: > 20000-50000 µmol/l) kan onder 

vochtige tot natte omstandigheden een dotterbloemhooiland (of Elzenbroekbos) tot ontwikkeling 

komen (onder droge omstandigheden een kamgrasweide/glanshaverhooiland). 

 

In de bouwvoor van (met name relatief calciumarme tot matig calciumhoudende) bodems kunnen 

verhoogde calciumconcentraties worden gemeten in vergelijking met de onderliggende bodem. 

Dit is zeer waarschijnlijk het gevolg van bekalking tijdens het landbouwkundig gebruik voor de 

optimalisatie van de bodem-pH en daarmee de opbrengst. 

 

Op locaties waar sprake is van calciumarme omstandigheden wordt een eenmalige bekalking 

geadviseerd in tabel 4.10. Deze dient ter voorkoming van verzuring en ter bevordering van de 

soortenrijkdom. Tevens wordt hiermee ammoniumophoping/-toxiciteit voorkomen (nitrificatie 

wordt geremd onder zure omstandigheden). Zie paragraaf 4.3. voor aanvullende informatie over 

de bekalking.  
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Figuur 4.3. Overzicht van 7 deelgebieden (DG1-DG7).  
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Tabel 4.1. Overzicht van de verschillende bufferranges (11 categorieën) en fosfaatconcentraties (tussen 

haakjes de uitloop als een suboptimale concentratie) waarbij diverse natuurbeheertypen voorkomen 

(INDICATIEF). Voor Dotterbloemhooilanden en Elzenbroekbossen zijn hoge ijzerconcentraties vereist. Van 

Blauwgrasland tot Elzenbroekbos kunnen de totaal-P concentraties relatief hoog zijn als gevolg van ijzer- 

en/of calciumrijke omstandigheden. De fosfaatbeschikbaarheid voor planten (Olsen-P) is echter relatief 

beperkt. Naast de mate van buffering zijn de hydrologische omstandigheden essentieel voor de ontwikkeling 

van de natuurbeheertypen (niet in deze tabel). Het herstellen van de grondwaterinvloed kan bijdragen aan 

het opladen van het kationuitwisselingscomplex en daarmee het herstel van de buffercapaciteit. Het betreft 

een indicatieve tabel op basis van expert judgement en referentiemetingen. Bron: van Mullekom & Smolders 

(2012). 
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1 <500 en/of <10 en/of <30% 2500 +

2 500-1000 en/of 10-15 en/of 30-70% 2000 +

3 1000-2000 en 15-20 en >70% 2000 +

4 >2000 en 15-20 en >70% 2000 +/-

5 2000-4000 en 20-30 en >70% 1000 +/-

6 >4000 en 20-30 en >70% 0 -

7 8000-14000 en 30-60 en >90% 0 -

8 >14000 en 30-60 en >90% 0 -

9 >14000 en 60-100 en >90% 0 -

10 20000-30000 en/of >100 en >90% 0 -

11 >30000 en/of >100 en >90% 0 -

soortenrijk

 Olsen-P (µmol/l)

 Totaal-P (mmol/l)

normaalsoortenarm  

 

In de tabellen per deelgebied zijn onder andere de fosfaatconcentraties opgenomen (Olsen-P en 

totaal-P). Op basis van de verhouding tussen de Olsen-P en P-totaal concentratie (beschikbare P-

fractie) is een P-totaal streefconcentratie berekend (deze varieert op basis van de P-

beschikbaarheid die beïnvloed wordt door o.a. de lemigheid, ijzer- en calciumconcentraties van 

de bodem). Op basis van het verschil tussen de streefconcentratie en de actuele totaal-P 

concentratie is per bemonsterde laag een verschralingsduur berekend bij traditioneel beheer van 

maaien en afvoeren (P-afvoer: 10 kg/ha/jr). Gericht uitmijnen met van een grasklaver-mengsel 

(met K-bemesting) of een productieve graszode (met N- en K-bemesting) gaat vier keer zo snel 

(P-afvoer: 40 kg/ha/jr).  

 

Stel dat de actuele voor planten beschikbare P-fractie (Pbs) 0,10 is (10% van het totaal-P is 

beschikbaar P), dan is bij een streefwaarde van 500 µmol Olsen-P/l de streefwaarde voor totaal-P 

5 mmol/l ((0,5/10) x 100). Stel dat bij een ijzer- en kalkrijke bodem de actuele P-fractie slechts 

0,05 is (5% van de totale P voorraad is beschikbaar), dan is de streefwaarde voor totaal-P 10 

mmol/l ((0,5/5) x 100). Er is bij de berekening wel vanuit gegaan dat de fractie beschikbaar P 

gedurende de verschralingsperiode gelijk blijft. Wanneer we hiervoor zouden corrigeren 

(veranderende (Ca+Fe)/P ratio) valt de verschralingsduur 10-20% lager uit. Het is echter te 

verwachten dat de effectiviteit van de verschraling in de laatste fase afneemt waardoor de P-
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afvoer van 10 kg/ha/jr niet meer wordt gehaald en de verschralingsduur hoger uit zou vallen. De 

gehanteerde formule lijkt overall dan ook een goed beeld te geven van de indicatieve 

verschralingsduur.  Verder is de ondergrens voor de totaal-P streefconcentratie gesteld op 3 

mmol/l. Voor het berekenen van de totale verschralingsduur op een bepaalde diepte dienen, in 

verband met de worteldiepte van planten, de verschralingsduren van een bodempakket van 25(-

30) cm bij elkaar te worden opgeteld.  

 

Wanneer wordt ingezet op verschraling van een fosfaatrijke toplaag is het belangrijk om te 

realiseren dat vernatting van een fosfaatrijke toplaag kan leiden tot P-mobilisatie en verruiging in 

de vorm van pitrusontwikkeling. Daarnaast wordt een geschikte ontgrondingsdiepte vermeld. Een 

ontgronding kan bijvoorbeeld een geschikte maatregel zijn om de biogeochemische 

omstandigheden te optimaliseren, maar dient altijd te worden getoetst op de inpassing in het 

hydrologische systeem.  

 

In de toelichting worden de kansen voor de ontwikkeling van P-gelimiteerde natuur beschreven. 

Wanneer de vereiste inrichtingsmaatregelen voor deze doeltypen te ingrijpend of niet te 

realiseren zijn kan een lager ambitieniveau worden nagestreefd. Hierbij past bijvoorbeeld de 

ontwikkeling van een kruiden- en faunarijk grasland met een Olsen-P streefconcentratie van circa 

(1200-)1500 µmol/l. Dit is slechts een indicatieve streefwaarde: ‘kruidenrijk grasland’ is een 

breed begrip waardoor er geen harde streefconcentratie voor te hanteren is. Het 

kruidenpercentage zal waarschijnlijk al eerder toenemen wanneer niet meer wordt bemest (met 

P) en het maaien en afvoeren wordt voortgezet. De soortenrijkdom (ook paddenstoelen) neemt 

naar verwachting toe zodra de labiele P-fractie voldoende laag is (P-z < 1). Uit lopend onderzoek 

blijkt dat op de meest waardevolle kruiden- en faunarijke graslanden ook de Olsen-P concentratie 

relatief laag is (<1000-1200 µmol/l). Om op rijkere gronden dominantie van witbol tegen te gaan 

en de ontwikkeling van kruidachtigen te stimuleren wordt geadviseerd jaarlijks vroeg te maaien. 
 

Tabel 4.2. Gemiddelde hoogste (GHG) en laagste (GLG) grondwaterstand, pH-H2O (deze is circa 0,5 eenheid 

hoger dan de pH-z; bron: database B-WARE) en fosfaatconcentraties in de bodem van enkele natte 

natuurbeheertypen (optimumranges). Bronnen: Ertsen e.a. (2005); Onderzoekcentrum B-WARE, niet 

gepubliceerde data; De Becker (2004). Onder zeer ijzerrijke omstandigheden kunnen bij een optimale 

ontwikkeling ook hogere fosforconcentraties voorkomen (aangegeven tussen haakjes). 
Natuurbeheertype Specificatie GHG (cm) GLG (cm) pH-H2O Olsen-P (umol/l FW) totaal-P (mmol/l FW)

Hoogveen 10 + mv 5 -mv 3.5-5 100-300 0.5-2.5

Vochtige heide

10+ tot 20- 

mv

20- tot 50- 

mv 3.5-5 100-500 0.5-2.5

Schraalgrasland Nat heischraal grasland 0 tot 40- mv

40- tot 120 -

mv 4.5-6 150-400 1-3

Kleine zeggenmoeras 

(Verbond van Zwarte 

zegge)

20+ tot 20- 

mv

40- tot 80- 

mv 4.5-6.5 100-500 1-6

Blauwgrasland 0 tot 25- mv

40- tot 80- 

mv 5-6.5 200-500 2-10 (tot 20)

Vochtig hooiland

Dotterbloemhooiland / 

Veldrusschraalland

20+ tot 20- 

mv

40- tot 80- 

mv 5-7 300-800 (tot 1200) 8-20 (tot 50)

Moeras Grote zeggenmoeras

20+ tot 0 

mv

10+ tot 50- 

mv 5-7 300-800 (tot 1200) 8-20 (tot 50)

Rietmoeras

20+ tot 0 

mv

10+ tot 40- 

mv >5 - -

Hoog- en laagveenbos Berkenbroekbos

10+ tot 0 

mv

40- tot 80- 

mv <5 200-600 1-5

Elzenbroekbos

20+ tot 20- 

mv

40- tot 80- 

mv 5-6.5 300-800 (tot 1200) 5-20 (tot 50)  
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Welke natte natuurbeheertypen zich daadwerkelijk in het gebied kunnen ontwikkelen is onder 

andere afhankelijk van de voedselrijkdom van de bodem, de mate van buffering van de bodem en 

de stijghoogte en kwaliteit van het grondwater. In tabel 4.2 staan voor een groot aantal natte 

natuurbeheertypen de abiotische randvoorwaarden aangegeven. Voorwaarde bij de ontwikkeling 

van soortenrijke voedselarme systemen blijft de lage fosfaatbeschikbaarheid voor planten. De 

metingen van de Olsen-P (en totaal-P) concentraties zijn dan ook in belangrijke mate leidend in 

de natuurontwikkelingskansen.  

Voor de ontwikkeling van heide of schraalland wordt in dit onderzoek uitgegaan van een Olsen-P 

streefconcentratie van 300-500 µmol/l. Onder relatief ijzer- en calciumarme tot matig ijzer- en 

calciumhoudende omstandigheden bedraagt de grenswaarde voor de totaal-P concentratie <3(-5) 

mmol/l. 

Deze indicatieve arceringen in tabel 4.3-4.9 horen bij de volgende klassen: 

 

 

DEELGEBIED WEST 

Deelgebied Voorstonden 

 

 

 
DEELGEBIED 1 
 

 
32          33 

 
36           37 

Figuur 4.4. Enkele foto’s van deelgebied 1.  

Org. stof Al-t Ca-t Ca-z Fe-t Maaien en afvoeren (M) in jaren

% mmol/l mmol/l µmol/l mmol/l 0 voldoende P-arm

<5 <150 <10 <4000 <40 <10 kansrijk voor verschraling door middel van maaien en afvoeren

6-10 151-250 11-20 4001-8000 41-100 11-40 matig kansrijk voor verschraling door middel van maaien en afvoeren

11-25 251-400 21-30 8001-15000 101-250 41-80 kansrijk voor verschraling door middel van uitmijnen

26-50 401-750 31-50 15001-25000 251-500 81-200 matig tot beperkt kansrijk voor verschraling door middel van uitmijnen

>50 >750 51-100 25001-40000 501-1000 201-400 ongeschikt voor verschraling I

>100 >40000 >1000 >400 ongeschikt voor verschraling II
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Tabel 4.3. Overzicht van het grondgebruik (GG; G = grasland; A = akker; B = braak), grondwaterstand (GWS 

= actuele grondwaterstand 2-8 augustus 2016, GLG/GHG = gemiddeld laagste en hoogste grondwaterstand, 

afgelezen uit het bodemprofiel), grondsoort ,algemene bodemhorizont (HZT) en de bodemchemie per 

monsterlocatie in deelgebied 1 waarbij OS = percentage organische stof (gloeiverlies); V = vochtpercentage; 

MV = massa/volumeverhouding van de bodem in kg/l; Ols-P = plantenbeschikbaar fosfaat (Olsen-P) in µmol 

per liter bodem; -t = totaalconcentratie in mmol per liter bodem. Pbs = voor planten beschikbare 

fosfaatfractie (Olsen-P/totaal-P) in mol/mol. –z = concentratie in een NaCl-extractie. M3 = indicatieve 

verschralingsduur (in jaren) per bodemlaag door middel van jaarlijks maaien en afvoeren bij een P-afvoer 

van 10 kg/ha/jaar op basis van een Olsen-P streefconcentratie van 300 µmol/l (totaal-P ondergrens 3 

mmol/l). M5: idem, echter op basis van een Olsen-P streefconcentratie van 500 µmol/l (Olsen-P 300-500 

µmol/l: streefconcentratie ontwikkeling heide of schraalland). M12: idem op basis van een Olsen-P 

streefconcentratie van 1200 µmol/l (kruidenrijk grasland).  

Nr GG GWS   GLG   GHG  Diepte Grondsoort (bijlage 1) HZT OS V MV Ols-P P-t Pbs Al-t Ca-t Fe-t K-t Mg-t S-t M3 M5 M12 Al-z Ca-z K-z P-z pH-z BV NO3-z NH4-z

28 G 85 120 55 0-20 zand, bv Ap 5,2 13 1,0 3209 27,9 0,12 92 29 51 9 14 8 155 147 109 - - - - - - - -

20-30 zand, geroerd Axb 4,3 14 1,0 2569 19,1 0,13 81 29 28 6 11 6 50 48 32 - - - - - - - -

30-40 zand, inspoeling B 1,1 12 1,3 237 2,1 0,11 168 12 29 10 15 2 0 0 0 - - - - - - - -

40-50 zand, uitlopende insp. BC 0,6 11 1,5 115 0,8 0,14 132 8 28 11 13 1 0 0 0 - - - - - - - -

29 G 90 120 60 0-20 zand, bv Ap 3,5 12 1,0 3111 25,3 0,12 71 24 35 13 12 7 140 133 97 - - - - - - - -

20-40 zand, bv Ap 2,9 13 1,2 2810 17,7 0,16 59 20 30 10 8 3 92 91 63 - - - - - - - -

40-50 zand, iets geroerd Bcx 0,5 11 1,4 589 2,5 0,24 109 7 30 14 14 0 0 0 0 - - - - - - - -

50-60 zand C 0,4 13 1,5 71 0,6 0,12 56 4 13 7 7 0 0 0 0 - - - - - - - -

30 G 75 110 40 0-20 zand, bv Ap 3,9 12 1,1 3003 12,8 0,24 37 13 18 4 6 3 61 61 48 - - - - - - - -

20-30 zand, bv Ap 3,1 11 1,2 3038 11,0 0,28 35 13 18 4 5 2 25 25 21 - - - - - - - -

30-40 zand Bc 1,5 12 1,4 463 2,8 0,16 76 6 9 3 4 1 0 0 0 - - - - - - - -

40-50 zand Bc 0,9 13 1,5 190 1,2 0,15 63 5 8 3 4 1 0 0 0 - - - - - - - -

31 G 70 90 50 0-20 zand, bv Ap 6,6 18 1,0 2809 17,5 0,16 49 24 25 5 9 6 90 90 62 - - - - - - - -

20-35 zand, bv Ap 4,2 14 1,1 1980 10,7 0,18 44 20 27 4 6 3 36 36 20 - - - - - - - -

35-50 zand, esdek Aan 5,6 22 1,1 533 3,3 0,16 59 8 20 3 4 4 1 1 0 - - - - - - - -

50-65 veraard veen O 31,9 52 0,5 294 4,3 0,07 115 18 34 4 6 11 0 0 0 - - - - - - - -

65-75 zand, lemig B 0,9 17 1,5 126 0,8 0,15 88 10 20 8 10 2 0 0 0 - - - - - - - -

32 G 60 110 40 0-20 zand, bv Ap 6,5 14 1,0 3042 11,6 0,26 42 12 20 5 5 4 53 53 44 - - - - - - - -

20-30 zand, bv Ap 4,1 12 1,2 2596 12,8 0,20 59 15 30 6 7 3 31 31 22 - - - - - - - -

30-40 zand, iets geroerd Ax 7,9 23 1,0 315 2,7 0,12 85 20 61 5 7 3 0 0 0 - - - - - - - -

40-50 zand, uitlopende insp. BC 1,2 14 1,4 206 1,0 0,20 76 7 19 4 6 1 0 0 0 - - - - - - - -

33 B 30 50 0 0-20 zand, restant afgegr. bv Apx 4,2 21 1,2 2571 6,6 0,39 78 2 17 4 7 4 22 22 22 - - - - - - - -

20-40 zand Ax 8,7 33 0,9 436 5,5 0,08 80 17 29 2 5 19 11 0 0 307 7448 36 0,6 4,6 90 11 417

40-60 veen O 76,3 80 0,2 56 2,1 0,03 19 21 23 1 1 18 0 0 0 52 12165 39 0,3 4,6 96 6 566

60-80 veen O 70,4 86 0,1 84 1,8 0,05 14 11 10 0 1 15 0 0 0 - - - - - - - -

34 G 80 100 50 0-20 zand, bv, opgebracht Apx 3,0 10 1,3 1508 5,9 0,26 57 26 33 4 8 2 18 18 8 - - - - - - - -

20-45 zand, bv, opgebracht Apx 3,1 11 1,3 1927 9,9 0,20 88 40 49 7 14 3 54 54 29 - - - - - - - -

45-65 zand, sterk verstoord Xx 4,3 25 1,2 497 2,7 0,18 62 13 15 3 4 7 0 0 0 - - - - - - - -

65-75 veen O 74,1 81 0,2 66 1,9 0,04 14 15 11 1 2 15 0 0 0 - - - - - - - -

35 B 60 70 20 0-15 zand, venig, bv Ap 7,8 27 0,9 1388 5,8 0,24 41 6 30 1 2 4 13 13 4 - - - - - - - -

15-30 geroerd veraard veen Oxx 28,9 54 0,5 158 3,5 0,05 66 23 43 2 3 14 0 0 0 - - - - - - - -

30-45 geroerd veraard veen Oxx 49,4 66 0,3 167 3,2 0,05 61 26 41 1 3 15 0 0 0 - - - - - - - -

45-55 veen O 69,7 78 0,2 59 2,0 0,03 33 23 22 0 1 14 0 0 0 - - - - - - - -

36 G 60 90 20 0-20 zand, bv Ap 5,7 18 1,1 1035 7,2 0,14 61 20 36 3 9 5 26 23 0 - - - - - - - -

20-40 zand, bv Ap 5,7 17 1,1 1677 5,4 0,31 51 16 36 3 6 7 15 15 10 - - - - - - - -

40-60 zand, geroerd Axx 4,5 18 1,2 675 4,7 0,14 66 13 32 4 5 4 11 8 0 - - - - - - - -

60-70 veraard veen O 82,1 77 0,2 29 1,3 0,02 20 30 26 0 1 12 0 0 0 - - - - - - - -

37 G 90 120 40 0-20 zand, bv Ap 3,3 15 1,3 2875 9,6 0,30 56 10 28 3 5 3 41 41 35 - - - - - - - -

20-40 zand, geroerd Ax 2,4 18 1,4 514 4,4 0,12 90 10 72 5 8 2 9 1 0 - - - - - - - -

40-60 zand, geroerd Ax 2,8 19 1,4 489 4,4 0,11 79 11 67 4 6 2 9 0 0 - - - - - - - -

60-80 zand, lemig Ax 14,5 36 1,0 206 3,8 0,05 139 51 90 2 9 8 0 0 0 - - - - - - - -  
 

28. De matig ijzerhoudende (Fe-t 51 mmol/l) en matig calciumhoudende (Ca-t 29 mmol/l) 

zandige bouwvoor van 20 cm is sterk verrijkt met fosfaat (totaal-P 28 mmol/l en Olsen-P 3209 

µmol/l). De verschralingsduur van de toplaag (0-25 cm) bedraagt circa 175 jaar maaien en 

afvoeren. Ook de sterk geroerde bodemlaag (20-30 cm) onder de bouwvoor is nog P-rijk (totaal-P 

19 mmol/l en Olsen-P 2569 µmol/l). Vanaf 30 cm-mv nemen de P-concentraties sterk af en is de 

bodem P-arm. Wanneer 30 cm wordt afgegraven (P-totaal 2,1 mmol/l en Olsen-P 237 µmol/l) is 

de bodem geschikt voor de ontwikkeling van een heischraal grasland (Ca-t 12 mmol/l) of heide 

(de calciumconcentratie op 40-50 cm-mv is slechts 8 mmol/l). De calciumarme  bodem is gevoelig 

voor verzuring. 
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29. De matig ijzerhoudende (Fe-t 30-35 mmol/l) en zwak-matig calciumhoudende (Ca-t 20-24 

mmol/l) zandige bouwvoor van 40 cm is sterk verrijkt met fosfaat (totaal-P 17-25 mmol/l en 

Olsen-P 2810-3111 µmol/l). De verschralingsduur van de toplaag (0-25 cm) bedraagt circa 160 jaar 

maaien en afvoeren. Onder de bouwvoor nemen de P-concentraties sterk af en is de bodem P-

arm. Wanneer 40 cm wordt afgegraven (P-totaal 2,5 mmol/l en Olsen-P 589 µmol/l) is de bodem 

geschikt voor de ontwikkeling van heide (Ca-t 7 mmol/l).  

30. De zwak ijzerhoudende (Fe-t 18 mmol/l) en zwak calciumhoudende (Ca-t 13 mmol/l) zandige 

bouwvoor van 30 cm is matig verrijkt met fosfaat (totaal-P 11-13 mmol/l en Olsen-P 3003-3038 

µmol/l). De verschralingsduur van de toplaag (0-25 cm) bedraagt circa 75 jaar maaien en 

afvoeren. Onder de bouwvoor nemen de P-concentraties sterk af en is de bodem P-arm. Wanneer 

30 cm wordt afgegraven (P-totaal 2,8 mmol/l en Olsen-P 463 µmol/l) is de bodem geschikt voor 

de ontwikkeling van heide (Ca-t 6 mmol/l).  

31. De matig ijzerhoudende (Fe-t 25-27 mmol/l) en matig calciumhoudende (Ca-t 20-24 mmol/l) 

zandige bouwvoor van 35 cm is (matig) verrijkt met fosfaat (totaal-P 11-18 mmol/l en Olsen-P 

1980-2809 µmol/l). De verschralingsduur van de toplaag (0-25 cm) bedraagt circa 100 jaar maaien 

en afvoeren. Onder de bouwvoor nemen de P-concentraties sterk af en is de bodem relatief P-

arm. Wanneer 35 cm wordt afgegraven (P-totaal 3,3 mmol/l en Olsen-P 533 µmol/l) is de bodem 

geschikt voor de ontwikkeling van heide (Ca-t 8 mmol/l).  

32. De matig ijzerhoudende (Fe-t 20-30 mmol/l) en zwak calciumhoudende (Ca-t 12-15 mmol/l) 

zandige bouwvoor van 30 cm is matig verrijkt met fosfaat (totaal-P 12-13 mmol/l en Olsen-P 

2596-3042 µmol/l). De verschralingsduur van de toplaag (0-25 cm) bedraagt circa 70 jaar maaien 

en afvoeren. Onder de bouwvoor nemen de P-concentraties sterk af en is de bodem P-arm. 

Wanneer 30 cm wordt afgegraven (P-totaal 2,7 mmol/l en Olsen-P 315 µmol/l) is de bodem 

geschikt voor de ontwikkeling van een heischraal grasland (Ca-t 20 mmol/l) of heide (de 

calciumconcentratie op 40-50 cm-mv is slechts 7 mmol/l). 

33. De zwak ijzerhoudende (Fe-t 17 mmol/l) zandige toplaag van 20 cm (is er reeds afgegraven in 

het verleden?) heeft een relatief lage totaal-P concentratie (6,6 mmol/l). De bodem is echter 

zeer calciumarm (2 mmol/l). Als gevolg van de zure omstandigheden is de voor planten 

beschikbare P-fractie erg hoog (36%) wat resulteert in een Olsen-P concentratie van 2571 µmol/l. 

De verschralingsduur van de toplaag (0-25 cm) bedraagt circa 25 jaar maaien en afvoeren. Op 20-

40 cm-mv is de bodem zwak calciumhoudend (Ca-t 17 mmol/l en Ca-z 7448 µmol/l). Wanneer 20 

cm wordt afgegraven (P-totaal 5,5 mmol/l en Olsen-P 436 µmol/l) is de bodem, in combinatie 

met maximaal ±10 jaar maaien en afvoeren, geschikt voor de ontwikkeling van een heischraal 

grasland. Vanaf 40 cm-mv is intact veen aangetroffen (bijlage 1: op de locaties waar veen is 

aangetroffen (mogelijk bezand in het verleden) zou kunnen worden gekeken naar de mogelijkheid 

om een veenbos en/of rietmoeras te herstellen). 

34. De zwak ijzerhoudende (Fe-t 17 mmol/l) zandige (opgebrachte?) bouwvoor van 45 cm heeft 

een relatief lage totaal-P concentratie (5,9-9,9 mmol/l). De Olsen-P concentratie bedraagt 1508-

1927 µmol/l. De verschralingsduur van de toplaag (0-25 cm) bedraagt circa 30 jaar maaien en 

afvoeren. Wanneer 20 cm wordt afgegraven resteert een verschralingsduur van 54 jaar maaien en 

afvoeren doordat de onderkant van de bouwvoor P-rijker is dan de toplaag.  Wanneer 45 cm 

wordt afgegraven is de bodem P-arm (P-totaal 2,7 mmol/l en Olsen-P 497 µmol/l) en geschikt 

voor de ontwikkeling van een heischraal grasland (Ca-t 13 mmol/l). Vanaf 65 cm-mv is intact veen 

aangetroffen (bijlage 1). 

35. De matig ijzerhoudende (Fe-t 30 mmol/l) zandige toplaag van 15 cm heeft een relatief lage 

totaal-P concentratie (5,8 mmol/l). De calciumarme, zure omstandigheden (6 mmol/l) resulteren 

in een Olsen-P concentratie van 1388 µmol/l. De verschralingsduur van de toplaag (0-25 cm) 

bedraagt circa 10-15 jaar maaien en afvoeren (voor heideontwikkeling). Op 15-45 cm-mv is de P-

arme (totaal-P 3,2-3,5 mmol/l en Olsen-P 158-167 µmol/l) veraarde veenbodem (29-49% 
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organische stof) matig calciumhoudend (Ca-t 23-26 mmol/l) en geschikt voor de ontwikkeling van 

een blauwgrasland (onder invloed van grondwater) of kleine zeggengemeenschap. Vanaf 45 cm-

mv is intact veen aangetroffen (bijlage 1). 

36. De matig ijzerhoudende (Fe-t 36 mmol/l) zandige bouwvoor van 40 cm heeft een relatief lage 

totaal-P concentratie (5,4-7,2 mmol/l). De Olsen-P concentratie bedraagt 1035-1677 µmol/l. De 

verschralingsduur van de toplaag (0-25 cm) bedraagt circa 30 jaar maaien en afvoeren. Wanneer 

20 cm wordt afgegraven resteert een verschralingsduur van circa 25 jaar maaien en afvoeren voor 

de ontwikkeling van een heischraal grasland (Ca-t 16 mmol/l).  Wanneer 40 cm wordt afgegraven 

is de bodem P-arm (P-totaal 2,7 mmol/l en Olsen-P 497 µmol/l) en geschikt voor de ontwikkeling 

van een heischraal grasland (Ca-t 13 mmol/l). Vanaf 60 cm-mv is intact veen aangetroffen 

(bijlage 1). 

37. De matig ijzerhoudende (Fe-t 28 mmol/l) zandige bouwvoor van 20 cm is beperkt verrijkt met 

fosfaat (totaal-P 9,9 mmol/l en Olsen-P 2875 µmol/l). De verschralingsduur van de toplaag (0-25 

cm) bedraagt circa 40 jaar maaien en afvoeren. Wanneer 20 cm wordt afgegraven resteert een 

verschralingsduur van maximaal 10 jaar maaien en afvoeren. De bodem is reeds relatief P-arm (P-

totaal 4,4 mmol/l en Olsen-P 514 µmol/l) en geschikt voor de ontwikkeling van heide of een 

heischraal grasland (Ca-t 10 mmol/l). Vanaf 130 cm-mv is intact veen aangetroffen (bijlage 1). 

 

 
DEELGEBIED 2 
 

 
20          21 

 
22          25 

Figuur 4.5. Enkele foto’s van deelgebied 2.  
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Tabel 4.4. Overzicht van het grondgebruik, de grondwaterstand, grondsoort, algemene bodemhorizont en 

de bodemchemie per monsterlocatie in deelgebied 2. Zie tabel 4.3 voor een uitgebreide toelichting. 

Nr GG GWS   GLG   GHG  Diepte Grondsoort (bijlage 1) HZT OS V MV Ols-P P-t Pbs Al-t Ca-t Fe-t K-t Mg-t S-t M3 M5 M12 Al-z Ca-z K-z P-z pH-z BV NO3-z NH4-z

20 G 60 90 20 0-20 zand, bv Ap 6,2 18 1,0 2031 17,4 0,12 99 24 69 8 11 9 90 82 44 - - - - - - - -

20-40 zand, uitgespoeld CE 0,5 12 1,4 336 1,3 0,27 43 7 12 3 3 1 0 0 0 - - - - - - - -

40-50 zand Bc 0,5 14 1,4 226 1,1 0,21 64 6 16 4 5 1 0 0 0 - - - - - - - -

50-60 zand Bc 0,4 15 1,4 129 1,0 0,13 88 10 18 6 7 1 0 0 0 - - - - - - - -

21 G 70 100 30 0-20 zand, bv Ap 4,2 14 1,1 2034 11,0 0,18 82 13 40 11 7 6 50 50 28 - - - - - - - -

20-30 zand, bv Ap 3,5 15 1,2 1866 11,1 0,17 98 19 41 9 9 6 25 25 12 - - - - - - - -

30-40 zand BC 0,5 13 1,4 242 1,4 0,17 127 11 42 13 15 1 0 0 0 - - - - - - - -

40-50 zand BC 0,6 13 1,5 83 1,3 0,06 176 11 45 17 23 1 0 0 0 - - - - - - - -

22 G 70 110 30 0-20 zand, bv Ap 2,5 13 1,3 2678 16,3 0,16 106 19 25 8 10 5 83 83 56 - - - - - - - -

20-45 zand, bv Ap 2,3 17 1,4 3194 27,2 0,12 145 31 36 11 14 6 189 179 133 - - - - - - - -

45-55 zand, iets uitgespoeld CE 0,5 11 1,5 259 1,7 0,15 120 9 30 12 15 0 0 0 0 - - - - - - - -

55-65 zand, iets uitgespoeld CE 0,3 13 1,5 137 0,8 0,16 103 6 26 12 14 0 0 0 0 - - - - - - - -

23 G 60 100 40 0-20 zand, bv Ap 5,2 18 1,1 2441 24,4 0,10 110 26 81 11 13 9 134 121 78 - - - - - - - -

20-35 zand, bv Ap 4,6 17 1,1 1968 23,2 0,08 111 27 75 10 12 8 92 81 43 - - - - - - - -

35-50 zand, geroerd Axx 10,1 30 1,0 351 4,3 0,08 131 33 46 7 14 8 3 0 0 - - - - - - - -

50-60 zand, geroerd Axx 0,7 15 1,4 98 0,7 0,14 63 7 18 7 8 1 0 0 0 - - - - - - - -

24 G 70 110 50 0-20 zand, bv Ap 5,2 17 1,0 2378 17,5 0,14 81 20 41 5 12 7 91 87 54 - - - - - - - -

20-50 zand, bv Ap 4,6 17 1,0 1902 19,9 0,10 111 28 63 7 16 9 157 137 69 - - - - - - - -

50-65 veraard veen O 21,6 51 0,4 341 7,3 0,05 102 43 32 7 17 32 4 0 0 - - - - - - - -

65-75 veraard veen O 18,3 46 0,6 233 4,3 0,05 132 40 33 10 19 23 0 0 0 - - - - - - - -

75-85 zand BC 2,1 22 1,3 116 1,1 0,11 78 15 24 10 13 13 0 0 0 - - - - - - - -

25 A 50 80 20 0-20 zand, bv Ap 4,8 19 1,2 3164 39,5 0,08 115 51 68 17 15 11 223 208 153 - - - - - - - -

20-40 zand, bv Ap 4,6 18 1,2 2544 26,6 0,10 104 40 53 14 13 9 147 134 88 - - - - - - - -

40-50 zand, geroerd BxxA 3,2 16 1,5 386 4,3 0,09 111 22 22 12 10 6 3 0 0 - - - - - - - -

50-60 zand, geroerd BxxA 2,0 17 1,3 199 1,2 0,17 86 14 23 15 12 5 0 0 0 - - - - - - - -

26 G 60 90 20 0-20 zand, bv, opgebracht Ap 3,0 12 1,2 2877 16,6 0,17 99 13 49 16 13 5 85 85 60 - - - - - - - -

20-40 zand, opgebracht Bx 1,2 12 1,5 888 4,6 0,19 135 9 39 15 16 2 10 10 0 - - - - - - - -

40-60 zand, geroerd, bv Ax 5,9 22 1,2 759 7,9 0,10 168 35 80 17 16 12 30 17 0 - - - - - - - -

60-80 zand B 2,0 16 1,4 242 1,8 0,13 146 18 36 17 17 4 0 0 0 - - - - - - - -

27 G 60 100 30 0-20 zand, opgebrachte bv Apxx 3,9 14 1,1 3936 24,2 0,16 107 16 43 8 10 6 132 132 105 - - - - - - - -

20-30 zand, opgebrachte bv Apxx 3,6 15 1,2 3499 23,5 0,15 124 16 47 11 11 6 64 63 48 - - - - - - - -

30-40 zand, verstoord AxxB 4,8 19 1,2 3252 26,5 0,12 134 25 55 11 12 9 73 70 52 - - - - - - - -

40-50 zand, verstoord AxxB 1,9 14 1,5 1818 10,8 0,17 152 13 38 13 14 3 24 24 11 - - - - - - - -  
 

20. De ijzerhoudende (Fe-t 69 mmol/l) en matig calciumhoudende (Ca-t 24 mmol/l) zandige 

bouwvoor van 20 cm is verrijkt met fosfaat (totaal-P 17 mmol/l en Olsen-P 2031 µmol/l). De 

verschralingsduur van de toplaag (0-25 cm) bedraagt circa 85 jaar maaien en afvoeren. Onder de 

bouwvoor nemen de P-concentraties sterk af en is de bodem P-arm. Wanneer 20 cm wordt 

afgegraven is de voedselarme (P-totaal 1,3 mmol/l en Olsen-P 336 µmol/l), humusarme 

zandbodem geschikt voor heideontwikkeling (Ca-t 7 mmol/l).  

21. De matig ijzerhoudende (Fe-t 40-41 mmol/l) en zwak calciumhoudende (Ca-t 13-19 mmol/l) 

zandige bouwvoor van 30 cm is beperkt verrijkt met fosfaat (totaal-P 11 mmol/l en Olsen-P 1866-

2034 µmol/l). De verschralingsduur van de toplaag (0-25 cm) bedraagt circa 65 jaar maaien en 

afvoeren. Wanneer 20 cm wordt afgegraven resteert een verschralingsduur van 25 jaar voor de 

ontwikkeling van heide of een heischraal grasland (Ca-t 19 mmol/l). Onder de bouwvoor nemen 

de P-concentraties sterk af en is de bodem P-arm. Wanneer 20 cm wordt afgegraven is de 

voedselarme (P-totaal 1,4 mmol/l en Olsen-P 242 µmol/l), humusarme zandbodem geschikt voor 

de ontwikkeling van heide of een heischraal grasland (Ca-t 11 mmol/l).  

22. De matig ijzerhoudende (Fe-t 25-36 mmol/l) en matig calciumhoudende (Ca-t 19-31 mmol/l) 

zandige bouwvoor van 45 cm is (sterk) verrijkt met fosfaat (totaal-P 16-27 mmol/l en Olsen-P 

2678-3194 µmol/l). De verschralingsduur van de toplaag (0-25 cm) bedraagt circa 120 jaar maaien 

en afvoeren. Wanneer 20 cm wordt afgegraven bedraagt de verschralingsduur circa 190 jaar 

maaien en afvoeren doordat de onderkant van de bouwvoor P-rijker is dan de toplaag.  Onder de 

bouwvoor nemen de P-concentraties sterk af en is de bodem P-arm. Wanneer 45 cm wordt 

afgegraven is de voedselarme (P-totaal 1,7 mmol/l en Olsen-P 259 µmol/l), humusarme 

zandbodem geschikt voor heideontwikkeling (Ca-t 9 mmol/l).  
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23. De ijzerhoudende (Fe-t 75-81 mmol/l) en matig calciumhoudende (Ca-t 26-27 mmol/l) 

zandige bouwvoor van 35 cm is sterk verrijkt met fosfaat (totaal-P 23-24 mmol/l en Olsen-P 1968-

2441 µmol/l). De verschralingsduur van de toplaag (0-25 cm) bedraagt circa 160 jaar maaien en 

afvoeren. Wanneer 20 cm wordt afgegraven resteert een verschralingsduur van circa 95 jaar.  

Onder de bouwvoor nemen de P-concentraties sterk af en is de bodem P-arm. Wanneer 35 cm 

wordt afgegraven is de relatief voedselarme (P-totaal 4,3 mmol/l en Olsen-P 351 µmol/l), 

humeuze zandbodem (10% organische stof, vanaf 50 cm-mv is de bodem humus- en calciumarm) 

geschikt voor de ontwikkeling van een heischraal grasland of (onder de juiste hydrologische 

condities) blauwgrasland (Ca-t 33 mmol/l).  

24. De (matig) ijzerhoudende (Fe-t 41-63 mmol/l) en matig calciumhoudende (Ca-t 20-28 

mmol/l) zandige bouwvoor van 50 cm is sterk verrijkt met fosfaat (totaal-P 17-20 mmol/l en 

Olsen-P 1902-2378 µmol/l). De verschralingsduur van de toplaag (0-25 cm) bedraagt circa 115 jaar 

maaien en afvoeren. Wanneer 20 cm wordt afgegraven bedraagt de verschralingsduur nog altijd 

circa 130 jaar doordat de onderkant van de bouwvoor (beperkt) P-rijker is dan de toplaag.  Onder 

de bouwvoor nemen de P-concentraties sterk af en is de bodem P-arm. Wanneer 50 cm wordt 

afgegraven is de relatief voedselarme (P-totaal 7,3 mmol/l en Olsen-P 341 µmol/l) veraarde 

veenbodem (22% organische stof) geschikt voor schraallandontwikkeling (Ca-t 43 mmol/l). Gelet 

op de sterk veraarde veenlaag die dan aan het oppervlakte komt te liggen is het echter onzeker 

hoe de vegetatie  zich zal ontwikkelen.  

25. De ijzerhoudende (Fe-t 53-68 mmol/l) en calciumhoudende (Ca-t 40-51 mmol/l) zandige 

bouwvoor van 40 cm is sterk verrijkt met fosfaat (totaal-P 27-40 mmol/l en Olsen-P 2544-3164 

µmol/l). De verschralingsduur van de toplaag (0-25 cm) bedraagt circa 250 jaar maaien en 

afvoeren. Wanneer 20 cm wordt afgegraven resteert een verschralingsduur van circa 150 jaar.  

Onder de bouwvoor nemen de P-concentraties sterk af en is de bodem P-arm. Wanneer 40 cm 

wordt afgegraven is de relatief voedselarme (P-totaal 4,3 mmol/l en Olsen-P 386 µmol/l), 

zandbodem geschikt voor de ontwikkeling van een heischraal grasland (Ca-t 22 mmol/l).  

26. De matig ijzerhoudende (Fe-t 49 mmol/l) zandige bouwvoor (opgebracht?) van 20 cm is sterk 

verrijkt met fosfaat (totaal-P 17 mmol/l en Olsen-P 2877 µmol/l).  De verschralingsduur van de 

toplaag (0-25 cm) bedraagt circa 90 jaar maaien en afvoeren. Wanneer 20 cm wordt afgegraven 

resteert een verschralingsduur van circa 15-20 jaar maaien en afvoeren voor heideontwikkeling 

van (Ca-t 9 mmol/l: eenmalig bekalken met 2000 kg Dolokal/ha). Hierbij dient te worden 

opgemerkt dat er onder natte omstandigheden mogelijk P-verrijking plaats gaat vinden vanuit de 

oorspronkelijke bouwvoor op 40-60 cm-mv. Wanneer 40 cm wordt afgegraven is de bodem matig 

P-houdend (P-totaal 8 mmol/l en Olsen-P 759 µmol/l) en in combinatie met 15-30 jaar maaien en 

afvoeren geschikt voor de ontwikkeling van een blauwgrasland (Ca-t 35 mmol/l en Fe-t 80 

mmol/l). Vanaf 60 cm-mv is de zandbodem voedselarm (P-totaal 1,8 mmol/l en Olsen-P 242 

µmol/l) en geschikt voor de ontwikkeling van een heischraal grasland (Ca-t 13 mmol/l). 

27. De matig ijzerhoudende (Fe-t 43-47 mmol/l) zandige bouwvoor (opgebracht?) van 30 cm is 

sterk verrijkt met fosfaat (totaal-P 24 mmol/l en Olsen-P 3499-3936 µmol/l). De 

verschralingsduur van de toplaag (0-25 cm) bedraagt circa 165 jaar maaien en afvoeren. Wanneer 

20 cm wordt afgegraven resteert een verschralingsduur van circa 150 jaar maaien en afvoeren. 

Op 30-40 cm-mv is de bodem nog altijd P-rijk (totaal-P 27 mmol/l en Olsen-P 3252 µmol/l) 

waardoor een aanvullend verschralingsbeheer van circa 100 jaar maaien en afvoeren nodig is voor 

de ontwikkeling van een heischraal grasland/blauwgrasland (Ca-t 25 mmol/l). Wanneer 40 cm 

wordt afgegraven is de bodem nog altijd matig P-houdend (P-totaal 11 mmol/l en Olsen-P 1818 

µmol/l) en in combinatie met 25 jaar maaien en afvoeren geschikt voor de ontwikkeling van een 

vochtig heischraal grasland (Ca-t 13 mmol/l). De bodem is verstoord tot 85 cm-mv (bijlage 1). 
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DEELGEBIED 3 
 

 
16          17 

 
18          19 

 
38          39 

Figuur 4.6. Enkele foto’s van deelgebied 3.  
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Tabel 4.5. Overzicht van het grondgebruik, de grondwaterstand, grondsoort, algemene bodemhorizont en 

de bodemchemie per monsterlocatie in deelgebied 3. Zie tabel 4.3 voor een uitgebreide toelichting. 

Nr GG GWS   GLG   GHG  Diepte Grondsoort (bijlage 1) HZT OS V MV Ols-P P-t Pbs Al-t Ca-t Fe-t K-t Mg-t S-t M3 M5 M12 Al-z Ca-z K-z P-z pH-z BV NO3-z NH4-z

15 A 130 100 0-20 zand, bv Ap 4,3 9 1,0 4095 35,1 0,12 126 49 34 10 13 8 201 192 155 - - - - - - - -

20-30 zand, bv Ap 3,7 8 1,1 3121 27,1 0,12 121 50 30 10 12 6 75 71 52 - - - - - - - -

30-40 zand, geroerde insp. Bx 0,9 5 1,2 352 2,4 0,15 128 12 27 10 13 1 0 0 0 20 4386 1866 2,9 6,1 99 515 4

40-50 zand, geroerde insp. Bx 0,4 5 1,3 254 2,3 0,11 126 14 28 11 13 1 0 0 0 - - - - - - - -

50-60 zand C 0,7 5 1,3 138 1,5 0,09 109 7 23 8 11 0 0 0 0 - - - - - - - -

16 A 100 130 60 0-20 zand, bv Ap 3,2 11 1,2 3219 15,3 0,21 83 26 17 8 13 4 77 77 60 - - - - - - - -

20-35 zand, sterk geroerd AxxB 2,4 11 1,3 3039 18,8 0,16 121 31 25 12 12 5 74 73 53 - - - - - - - -

35-45 zand B 0,5 10 1,4 368 2,7 0,13 132 10 29 12 15 2 0 0 0 - - - - - - - -

45-55 zand c 0,3 11 1,5 156 1,3 0,12 113 8 26 11 13 1 0 0 0 25 3992 1356 1,1 6,1 99 1356 5

17 A 80 110 60 0-20 zand, bv Ap 2,7 10 1,3 3393 12,0 0,28 93 18 20 8 9 4 56 56 48

20-30 zand, uitlopende insp. BC 0,7 11 1,4 401 2,5 0,16 126 14 28 12 14 1 0 0 0 44 7114 1204 2,2 6,1 99 166 5

30-40 zand, uitlopende insp. BC 0,6 12 1,4 155 1,2 0,13 127 13 26 12 13 1 0 0 0 35 5075 1179 0,6 6,3 99 247 5

40-50 zand, uitlopende insp. BC 0,5 11 1,4 87 1,0 0,09 110 9 24 12 12 1 0 0 0 - - - - - - - -

18 A 80 100 60 0-20 zand, bv Ap 2,7 15 1,3 2411 14,2 0,17 121 22 24 11 13 6 70 70 44 - - - - - - - -

20-30 zand, geroerd Axc 2,5 14 1,3 2319 12,1 0,19 111 22 22 9 15 5 29 29 18 - - - - - - - -

30-40 zand c 2,2 14 1,4 972 4,5 0,21 95 14 21 9 12 2 5 5 0 - - - - - - - -

40-50 zand c 0,3 13 1,4 135 0,8 0,18 89 8 23 10 11 1 0 0 0 - - - - - - - -

19 A 70 110 50 0-20 zand, bv Ap 3,4 18 1,4 3304 22,1 0,15 149 37 39 15 18 10 120 117 88 - - - - - - - -

20-30 zand, bv Ap 3,3 19 1,3 3478 23,3 0,15 154 43 39 15 19 11 64 62 48 - - - - - - - -

30-40 zand, geroerd AxB 1,9 15 1,3 835 3,2 0,26 151 19 32 11 16 4 1 1 0 - - - - - - - -

40-50 zand, geroerd AxB 0,9 14 1,4 680 2,0 0,33 121 13 27 10 14 3 0 0 0 - - - - - - - -

50-60 zand C 0,5 15 1,4 428 1,3 0,32 100 11 30 13 15 2 0 0 0 - - - - - - - -

38 B 5 60 0 0-20 zand, bv Ap 37,6 63 0,4 382 4,6 0,08 54 28 64 2 4 15 6 0 0 - - - - - - - -

20-45 zand, sterk geroerd Xx 20,7 51 0,6 265 3,3 0,08 53 21 34 2 4 10 0 0 0 80 18780 83 1,1 4,9 96 7 178

45-55 veraard veen O 47,8 72 0,3 51 2,8 0,02 68 36 38 2 7 23 0 0 0 46 15652 64 1,2 5,0 94 3 62

55-65 veraard veen O 54,7 79 0,2 29 1,7 0,02 39 33 27 1 5 25 0 0 0 - - - - - - - -

39 B 10 70 0 0-20 veraard veen O 22,1 54 0,6 473 5,6 0,08 82 27 29 3 6 14 13 0 0 - - - - - - - -

20-40 veraard veen O 11,4 45 0,7 66 4,7 0,01 132 63 53 6 17 23 0 0 0 41 16970 137 1,9 4,9 99 4 25

40-50 zand, moerig C 2,1 25 1,3 30 0,7 0,04 64 12 23 7 9 4 0 0 0 28 9118 94 0,4 5,0 99 4 6

50-60 zand, moerig C 2,7 26 1,2 28 0,8 0,03 75 11 27 9 12 4 0 0 0 - - - - - - - -

40 B 15 80 0 0-20 venig, kleiig A 7,3 37 0,9 1042 9,1 0,11 103 21 49 7 10 17 38 29 0 - - - - - - - -

20-40 venig, kleiig A 10,6 39 0,8 462 6,5 0,07 141 40 45 7 13 28 14 0 0 32 17504 191 0,7 5,0 99 3 43

40-50 zand, uitlopende insp. BC 1,4 22 1,3 75 0,8 0,09 75 12 22 8 9 6 0 0 0 64 7837 117 0,4 5,0 98 4 6

50-60 zand, uitlopende insp. BC 1,7 25 1,3 30 0,5 0,06 46 8 15 5 6 4 0 0 0 - - - - - - - -  

 

15. De matig ijzerhoudende (Fe-t 30-34 mmol/l) en matig calciumhoudende (Ca-t 49-50 mmol/l) 

zandige bouwvoor van 30 cm is sterk verrijkt met fosfaat (totaal-P 27-35 mmol/l en Olsen-P 3121-

4095 µmol/l). De verschralingsduur van de toplaag (0-25 cm) bedraagt circa 235 jaar maaien en 

afvoeren. Wanneer 20 cm wordt afgegraven resteert een verschralingsduur van circa 75 jaar.  

Onder de bouwvoor nemen de P-concentraties sterk af en is de bodem P-arm. Wanneer 30 cm 

wordt afgegraven is de voedselarme (P-totaal 2,4 mmol/l en Olsen-P 352 µmol/l), humusarme 

zandbodem geschikt voor de ontwikkeling van  een heischraal grasland (of heide) (Ca-t 12 mmol/l 

en Ca-z 4386 µmol/l).  

16. De zwak-matig ijzerhoudende (Fe-t 17-25 mmol/l) en matig calciumhoudende (Ca-t 26-31 

mmol/l) zandige bouwvoor van 20 cm en de sterk geroerde bodemlaag op 20-35 cm-mv zijn sterk 

verrijkt met fosfaat (totaal-P 15-19 mmol/l en Olsen-P 3039-3219 µmol/l). De verschralingsduur 

van de toplaag (0-25 cm) bedraagt circa 100 jaar maaien en afvoeren. Wanneer 20 cm wordt 

afgegraven resteert een verschralingsduur van circa 75 jaar. Vanaf 35 cm-mv nemen de P-

concentraties sterk af en is de bodem P-arm. Wanneer 35 cm wordt afgegraven is de voedselarme 

(P-totaal 2,7 mmol/l en Olsen-P 368 µmol/l), humusarme zandbodem geschikt voor de 

ontwikkeling van  heide of een heischraal grasland (Ca-t 10 mmol/l;  Ca-z 3992 µmol/l op 45-55 

cm-mv).  

17. De zwak ijzerhoudende (Fe-t 20 mmol/l) en zwak calciumhoudende (Ca-t 18 mmol/l) zandige 

bouwvoor van 20 cm is beperkt verrijkt met fosfaat (totaal-P 12 mmol/l en Olsen-P 3393 µmol/l). 

De verschralingsduur van de toplaag (0-25 cm) bedraagt circa 55 jaar maaien en afvoeren. Onder 

de bouwvoor nemen de P-concentraties sterk af en is de bodem P-arm. Wanneer 20 cm wordt 

afgegraven is de voedselarme (P-totaal 2,5 mmol/l en Olsen-P 401 µmol/l), humusarme 
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zandbodem geschikt voor de ontwikkeling van  een heischraal grasland (Ca-t 14 mmol/l en Ca-z 

7114 µmol/l).  

18. De matig ijzerhoudende (Fe-t 22-24 mmol/l) en zwak-matig calciumhoudende (Ca-t 22 

mmol/l) zandige bouwvoor van 20 cm en de sterk geroerde bodemlaag op 20-30 cm-mv zijn 

verrijkt met fosfaat (totaal-P 12-14 mmol/l en Olsen-P 2319-2411 µmol/l). De verschralingsduur 

van de toplaag (0-25 cm) bedraagt circa 85 jaar maaien en afvoeren. Wanneer 20 cm wordt 

afgegraven resteert een verschralingsduur van circa 35 jaar. Er is sprake van (zeer) beperkte P-

uitspoeling onder de bouwvoor. Wanneer 30 cm wordt afgegraven is de zeer licht verrijkte (P-

totaal 4,5 mmol/l en Olsen-P 972 µmol/l) zandbodem, in combinatie met 5 jaar aanvullend 

verschralingsbeheer, geschikt voor de ontwikkeling van  een heischraal grasland (Ca-t 14 mmol/l). 

of heide (aangezien de calciumconcentratie op 40-50 cm-mv slechts 8 mmol/l bedraagt). 

Wanneer 40 cm wordt afgegraven is de humusarme zandbodem voedselarm (totaal-P 0,8 mmol/l 

en Olsen-P 135 µmol/l) en geschikt voor heideontwikkeling (Ca-t 8 mmol/l).  

19. De matig ijzerhoudende (Fe-t 39 mmol/l) en matig calciumhoudende (Ca-t 37-43 mmol/l) 

zandige bouwvoor van 30 cm is sterk verrijkt met fosfaat (totaal-P 22-23 mmol/l en Olsen-P 3304-

3478 µmol/l). De verschralingsduur van de toplaag (0-25 cm) bedraagt circa 150 jaar maaien en 

afvoeren. Wanneer 20 cm wordt afgegraven resteert een verschralingsduur van circa 65 jaar. Er is 

sprake van minimale P-uitspoeling onder de bouwvoor. Wanneer 30 cm wordt afgegraven is de 

bodem, in combinatie met minimaal aanvullend verschralingsbeheer, voldoende P-arm (P-totaal 

3,2 mmol/l en Olsen-P 835 µmol/l) geschikt voor de ontwikkeling van  een heischraal grasland 

(Ca-t 19 mmol/l). De calciumconcentratie, P-concentratie en het percentage organische stof van 

de bodem nemen verder af in de diepte.  

38. De ijzerhoudende (Fe-t 68 mmol/l), matig calciumhoudende (Ca-t 28 mmol/l), 

humeuze/venige (38% organische stof) toplaag is (vrijwel) voldoende P-arm (totaal-P 4,6 mmol/l 

en Olsen-P 382 µmol/l) voor de ontwikkeling van blauwgrasland. Mogelijk is beperkt aanvullend 

verschralingsbeheer vereist (tot circa 6 jaar maaien en afvoeren). Wanneer doelsoorten 

ontbreken in de huidige vegetatie wordt geadviseerd om de dichte zode te verwijderen en 

maaisel op te brengen van een referentielocatie (zie paragraaf 4.3 voor meer informatie). 

Wanneer de ontwikkeling richting schraalland voorspoedig verloopt wordt geadviseerd het 

verschralingsbeheer voort te zetten en eventueel lokaal plekken te plaggen (in combinatie met 

herintroductie). Let hierbij wel op dat regenwater of uittredend grondwater kan wegstromen.  

39. De matig ijzerhoudende (Fe-t 29 mmol/l), matig calciumhoudende (Ca-t 27 mmol/l), 

humeuze/venige (22% organische stof) toplaag is minimaal verrijkt met fosfaat (totaal-P 5,6 

mmol/l en Olsen-P 473 µmol/l) voor de ontwikkeling van een blauwgrasland. Mogelijk is beperkt 

aanvullend verschralingsbeheer vereist (tot circa 10 jaar maaien en afvoeren). Wanneer 

doelsoorten ontbreken in de huidige vegetatie wordt geadviseerd om de dichte zode te 

verwijderen en maaisel op te brengen van een referentielocatie (zie paragraaf 4.3 voor meer 

informatie). Wanneer de ontwikkeling richting schraalland voorspoedig verloopt wordt 

geadviseerd het verschralingsbeheer voort te zetten en eventueel lokaal plekken te plaggen (in 

combinatie met herintroductie). Let hierbij wel op dat regenwater of uittredend grondwater kan 

wegstromen. Broekbosontwikkeling behoort wel tot de mogelijkheden. Een andere optie is het 

afgraven van 20 cm. Op 20-40 cm-mv is de humeuze bodem (11% organische stof) P-arm (totaal-P 

4,7 mmol/l en Olsen-P 66 µmol/l), rijker aan calcium (Ca-t 63 mmol/l en Ca-z 16970 µmol/l), 

rijker aan ijzer (53 mmol/l) en daarmee geschikt voor de ontwikkeling van een blauwgrasland.  

40. De (matig) ijzerhoudende (Fe-t 49 mmol/l), zwak-matig calciumhoudende (Ca-t 21 mmol/l), 

humeuze/kleiige (7% organische stof) toplaag van 20 cm is beperkt verrijkt met fosfaat (totaal-P 

9,1 mmol/l en Olsen-P 1042 µmol/l) voor de ontwikkeling van een schraalgrasland. 

Broekbosontwikkeling behoort wel tot de mogelijkheden. De verschralingsduur van de toplaag (0-

25 cm) bedraagt circa 35 jaar maaien en afvoeren. Een andere optie is het afgraven van 20 cm. 
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Op 20-40 cm-mv is de humeuze bodem (11% organische stof) relatief P-arm (totaal-P 6,5 mmol/l 

en Olsen-P 462 µmol/l) en in combinatie met beperkt aanvullend verschralingsbeheer (circa 10 

jaar maaien en afvoeren), geschikt voor de ontwikkeling van een blauwgrasland (Ca-t 40 mmol/l 

en Ca-z 17504 µmol/l). Op 40 cm-mv is de P-arme bodem (totaal-P 0,8 mmol/l en Olsen-P 75 

µmol/l) geschikt voor de ontwikkeling van een heischraal grasland of kleine zeggenvegetatie (Ca-t 

12 mmol/l en Ca-z 7837 µmol/l).  
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Figuur 4.7. Enkele foto’s van deelgebied 4 waarbij veel pitrusontwikkeling werd waargenomen. Deze 

ruigtesoort ontwikkelt zich prima onder de heersende voedselrijke, calciumarme, vochtige omstandigheden. 
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Tabel 4.6. Overzicht van het grondgebruik, de grondwaterstand, grondsoort, algemene bodemhorizont en 

de bodemchemie per monsterlocatie in deelgebied 4. Zie tabel 4.3 voor een uitgebreide toelichting. 

Nr GG GWS   GLG   GHG  Diepte Grondsoort (bijlage 1) HZT OS V MV Ols-P P-t Pbs Al-t Ca-t Fe-t K-t Mg-t S-t M3 M5 M12 Al-z Ca-z K-z P-z pH-z BV NO3-z NH4-z

45 B 20 70 0 0-20 zand, bv, venig Ap 10,8 37 0,8 479 6,2 0,08 154 15 54 9 12 21 14 0 0 - - - - - - - -

20-30 zand, uitlopend ingesp. BC 2,4 24 1,3 109 0,9 0,12 75 6 22 8 8 4 0 0 0 - - - - - - - -

30-40 zand, uitlopend ingesp. BC 1,0 20 1,4 30 0,7 0,04 81 6 22 9 9 4 0 0 0 - - - - - - - -

40-50 zand C 0,7 20 1,4 10 0,6 0,02 77 6 24 9 10 3 0 0 0 - - - - - - - -

46 G 50 80 10 0-15 zand, restant afgegr. bv Apx 3,6 16 1,2 2490 12,9 0,19 81 7 28 4 5 5 46 46 31 - - - - - - - -

15-25 zand, iets uitgespoeld Ce 0,4 12 1,4 1411 3,8 0,37 64 4 15 4 4 1 3 3 2 240 2103 159 8,2 5,2 81 54 6

25-35 zand, iets uitgespoeld Ce 0,3 14 1,5 1417 3,3 0,42 96 7 25 8 8 1 1 1 1 - - - - - - - -

35-45 zand, iets uitgespoeld Ce 0,3 16 1,5 927 2,3 0,40 102 8 28 10 9 0 0 0 0 - - - - - - - -

47 G 60 100 20 0-20 zand, bv Ap 3,8 15 1,2 2594 13,0 0,20 78 6 29 4 5 8 63 63 44 - - - - - - - -

20-40 zand, geroerd Bxx 1,1 11 1,4 779 2,4 0,32 93 5 22 5 7 1 0 0 0 - - - - - - - -

40-60 zand, geroerd Bxx 1,1 12 1,5 123 1,1 0,11 217 12 53 16 17 1 0 0 0 - - - - - - - -

60-80 zand, geroerd Bxx 0,8 14 1,5 28 0,7 0,04 184 13 48 14 15 2 0 0 0 - - - - - - - -

80-90 zand, lemig, gebrokt Bxx 1,2 14 1,6 39 1,1 0,04 236 16 53 19 21 4 0 0 0 - - - - - - - -

48 B 20 80 0 0-20 zand, opgebrachte bv Apxx 10,6 33 0,8 450 3,6 0,13 74 15 16 6 8 15 4 0 0 - - - - - - - -

20-40 zand, opgebrachte bv Apxx 5,0 26 1,1 285 3,9 0,07 123 26 32 9 12 22 0 0 0 - - - - - - - -

40-60 zand Bc 1,1 21 1,4 125 1,0 0,13 91 11 23 11 11 6 0 0 0 50 6999 102 1,4 5,1 98 3 7

60-80 veen, gelaagd O 14,3 47 0,7 87 1,8 0,05 99 34 23 5 11 25 0 0 0 - - - - - - - -

49 B 30 70 0 0-20 zand, bv Ap 4,8 28 1,2 698 7,8 0,09 120 23 61 7 11 17 28 14 0 - - - - - - - -

20-30 zand, uitlopende insp. BC 0,9 18 1,4 77 0,9 0,09 87 10 24 10 11 3 0 0 0 - - - - - - - -

30-40 zand, uitlopende insp. BC 0,7 18 1,5 44 0,5 0,09 87 8 24 11 11 2 0 0 0 - - - - - - - -

40-50 zand, uitlopende insp. BC 0,9 19 1,4 2 0,5 0,00 88 8 24 12 12 2 0 0 0 - - - - - - - -

50 B 30 80 10 0-20 zand, bv Ap 8,1 32 1,0 1298 9,2 0,14 82 6 23 5 6 11 39 35 4 - - - - - - - -

20-30 zand, bv Ap 3,0 19 1,3 340 2,7 0,13 102 10 18 6 7 7 0 0 0 - - - - - - - -

30-40 zand, min. inspoeling Bc 1,0 18 1,4 132 1,6 0,08 135 12 26 13 11 4 0 0 0 159 4853 116 0,4 5,0 93 22 12

40-50 zand, min. inspoeling Bc 0,9 17 1,5 75 1,2 0,06 141 11 30 16 13 3 0 0 0 - - - - - - - -  
 

45. De ijzerhoudende (Fe-t 54 mmol/l), zwak calciumhoudende (Ca-t 15 mmol/l), venige (11% 

organische stof) toplaag is beperkt verrijkt met fosfaat (totaal-P 6,2 mmol/l en Olsen-P 479 

µmol/l). Er is tot 10 jaar aanvullend verschralingsbeheer vereist in de vorm van maaien en 

afvoeren voor de ontwikkeling van een heischraal grasland. Een andere optie is het afgraven van 

20 cm en inzetten op heideontwikkeling (Ca-t 6 mmol/l).  

46. De matig ijzerhoudende (Fe-t 28 mmol/l) en calciumarme (Ca-t 7 mmol/l) zandige bouwvoor 

(restant na afgraving?) van 15 cm is verrijkt met fosfaat (totaal-P 13 mmol/l en Olsen-P 2490 

µmol/l). De verschralingsduur van de toplaag (0-25 cm) bedraagt circa 50 jaar maaien en 

afvoeren. Onder de bouwvoor nemen de P-concentraties sterk af en is de bodem P-arm (P-totaal 

3,8 mmol/l). Als gevolg van de zeer calciumarme omstandigheden (Ca-t 4 mmol/l en Ca-z 2103 

µmol/l) is de P-beschikbaarheid voor planten hoog (Olsen-P 1411 µmol/l) waardoor mogelijk 

(zeer) beperkt aanvullend verschralingsbeheer vereist is. Na afgraving is de voedselarme en 

humusarme zandbodem geschikt voor heideontwikkeling.  

47. De matig ijzerhoudende (Fe-t 29 mmol/l) en calciumarme (Ca-t 6 mmol/l) zandige bouwvoor 

van 20 cm is verrijkt met fosfaat (totaal-P 13 mmol/l en Olsen-P 2594 µmol/l). De 

verschralingsduur van de toplaag (0-25 cm) bedraagt circa 65 jaar maaien en afvoeren. Onder de 

bouwvoor nemen de P-concentraties sterk af en is de bodem P-arm (P-totaal 2,4 mmol/l). Als 

gevolg van de zeer calciumarme omstandigheden (Ca-t 5 mmol/l) is de P-beschikbaarheid voor 

planten licht verhoogd (Olsen-P 779 µmol/l) waardoor mogelijk (zeer) beperkt aanvullend 

verschralingsbeheer vereist is. Na afgraving is de voedselarme en humusarme zandbodem geschikt 

voor heideontwikkeling. Hierbij wordt een eenmalige bekalking van 2000 kg/ha Dolokal 

geadviseerd. Vanaf 40 cm-mv lijkt de bodem lemiger (hoger totaal-Al concentraties) en is de 

bodem zwak calciumhoudend (12-16 mmol/l). 

48. De zwak ijzerhoudende (Fe-t 16 mmol/l), zwak calciumhoudende (Ca-t 15 mmol/l), humeuze 

(11% organische stof) toplaag van 20 cm is in principe voldoende P-arm (totaal-P 3,6 mmol/l en 

Olsen-P 450 µmol/l) voor de ontwikkeling van een heischraal grasland. Wanneer doelsoorten 

ontbreken in de huidige vegetatie wordt geadviseerd om de dichte zode te verwijderen en 

maaisel op te brengen van een referentielocatie (zie paragraaf 4.3 voor meer informatie). 

Wanneer de ontwikkeling richting schraalland voorspoedig verloopt (er lijkt echter sprake van 
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forse pitrusontwikkeling) wordt geadviseerd het verschralingsbeheer voort te zetten en eventueel 

lokaal plekken te plaggen (in combinatie met herintroductie). Let hierbij wel op dat regenwater 

of uittredend grondwater kan wegstromen. Een andere optie (om tevens van de pitrus af te 

komen) is het afgraven van 20 cm. Op 20-40 cm-mv is de bodem (5% organische stof) eveneens P-

arm (totaal-P 3,9 mmol/l en Olsen-P 285 µmol/l) en geschikt voor de ontwikkeling van een 

heischraal grasland of blauwgrasland (Ca-t 26 mmol/l). 

49. De ijzerhoudende (Fe-t 61 mmol/l), zwak-matig calciumhoudende (Ca-t 21 mmol/l) zandige 

bouwvoor van 20 cm is licht verrijkt met fosfaat (totaal-P 7,8 mmol/l en Olsen-P 698 µmol/l) voor 

de ontwikkeling van een heischraal grasland (i.v.m. afnemende calciumconcentraties in de diepte 

lijkt een blauwgrasland niet reëel). Wanneer de ontwikkeling richting schraalland voorspoedig 

lijkt te verlopen (er lijkt echter sprake van forse pitrusontwikkeling) wordt geadviseerd het 

verschralingsbeheer voort te zetten (circa 20 jaar) en eventueel lokaal plekken te plaggen (in 

combinatie met herintroductie). Let hierbij wel op dat regenwater of uittredend grondwater kan 

wegstromen. Een interessant alternatief is het afgraven van 20 cm. Op 20-40 cm-mv is de bodem 

minder humeus (0,9% organische stof), P-arm (totaal-P 0,9 mmol/l en Olsen-P 77 µmol/l) en 

geschikt voor de ontwikkeling van heide of heischraal grasland (Ca-t 10 mmol/l).  

50. De matig ijzerhoudende (Fe-t 23 mmol/l), calciumarme (Ca-t 6 mmol/l) zandige bouwvoor 

van 20 cm is beperkt verrijkt met fosfaat (totaal-P 9,2 mmol/l en Olsen-P 1298 µmol/l) voor 

heideontwikkeling (relatief zure bodem) is een verschralingsbeheer van circa 35 jaar maaien en 

afvoeren vereist. Wanneer 20 cm wordt afgegraven is de bodem minder humeus (3% organische 

stof), P-arm (totaal-P 2,7 mmol/l en Olsen-P 340 µmol/l) en geschikt voor de ontwikkeling van 

heide of heischraal grasland (Ca-t 10 mmol/l; Ca-z op 30-40 cm-mv 4853 µmol/l).  
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Figuur 4.8. Enkele foto’s van deelgebied 5.  
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Tabel 4.7. Overzicht van het grondgebruik, de grondwaterstand, grondsoort, algemene bodemhorizont en 

de bodemchemie per monsterlocatie in deelgebied 5. Zie tabel 4.3 voor een uitgebreide toelichting. 

Nr GG GWS   GLG   GHG  Diepte Grondsoort (bijlage 1) HZT OS V MV Ols-P P-t Pbs Al-t Ca-t Fe-t K-t Mg-t S-t M3 M5 M12 Al-z Ca-z K-z P-z pH-z BV NO3-z NH4-z

51 B 60 80 20 0-20 zand, opgebrachte bv Apxx 3,0 18 1,2 1711 11,0 0,16 82 15 30 6 7 6 50 49 20 - - - - - - - -

20-30 zand, opgebracht Bxx 1,5 16 1,4 1334 5,6 0,24 93 10 25 7 8 4 8 8 2 - - - - - - - -

30-40 zand, opgebracht Bxx 1,5 17 1,3 617 3,4 0,18 97 11 24 8 9 4 1 1 0 - - - - - - - -

40-60 veraard veen O 44,8 66 0,3 41 2,3 0,02 63 45 23 1 9 32 0 0 0 - - - - - - - -

60-70 zand B 2,3 21 1,4 97 1,3 0,07 77 9 18 6 7 7 0 0 0 - - - - - - - -

52 B 0 60 0 0-20 zand, opgebrachte bv Apxx 4,0 27 1,3 370 9,9 0,04 96 26 157 7 11 18 12 0 0 - - - - - - - -

20-30 zand, opgebrachte bv Apxx 4,0 29 1,2 126 4,6 0,03 185 44 95 12 24 13 0 0 0 - - - - - - - -

30-40 zand BC 1,3 23 1,4 77 1,8 0,04 103 14 39 11 15 4 0 0 0 - - - - - - - -

40-50 zand BC 0,9 21 1,6 59 1,7 0,04 106 15 39 12 16 3 0 0 0 - - - - - - - -

53 B 60 100 30 0-20 zand, opgebrachte bv Apxx 4,7 19 1,1 876 5,1 0,17 90 6 55 9 9 11 13 13 0 - - - - - - - -

20-40 zand, opgebrachte bv Apxx 2,3 14 1,4 384 1,9 0,21 76 2 30 6 7 3 0 0 0 - - - - - - - -

40-60 zand, sterk geroerd Bxx 1,1 16 1,4 217 1,3 0,17 68 3 25 5 6 2 0 0 0 - - - - - - - -

60-70 zand C 0,7 17 1,5 71 0,7 0,11 93 4 29 9 9 2 0 0 0 - - - - - - - -

54 B 70 120 40 0-20 zand, opgebrachte bv Apxx 2,6 10 1,2 1496 9,2 0,16 122 11 28 8 10 4 38 38 11 - - - - - - - -

20-40 zand, opgebrachte bv Apxx 2,4 9 1,2 1845 12,8 0,14 127 18 33 9 12 5 61 58 28 - - - - - - - -

40-60 zand, opgebrachte bv Apxx 3,3 16 1,1 2379 23,5 0,10 125 33 36 9 16 13 128 116 73 - - - - - - - -

60-80 zand, opgebrachte bv Apxx 6,4 24 1,0 1982 19,1 0,10 95 31 32 7 16 14 100 89 47 - - - - - - - -  
 

51. De matig ijzerhoudende (Fe-t 30 mmol/l), zwak calciumhoudende (Ca-t 15 mmol/l) zandige 

bouwvoor van 20 cm is verrijkt met fosfaat (totaal-P 11 mmol/l en Olsen-P 1711 µmol/l). Voor de 

ontwikkeling van een heischraal grasland is een verschralingsbeheer van circa 50 jaar vereist. 

Wanneer de ontwikkeling richting schraalland al voorspoedig verloopt wordt geadviseerd het 

verschralingsbeheer voort te zetten en eventueel lokaal plekken te plaggen (in combinatie met 

herintroductie). Let hierbij wel op dat regenwater of uittredend grondwater kan wegstromen. 

Wanneer 20 cm wordt afgegraven (totaal-P 5,6 mmol/l en Olsen-P 1334 µmol/l) resteert een 

verschralingsduur van circa 10 jaar voor de ontwikkeling van heide of een heischraal grasland (Ca-

t 10 mmol/l). Op 30-40 cm-mv is de bodem relatief P-arm (totaal-P 3,4 mmol/l en Olsen-P 617 

µmol/l) en geschikt voor de ontwikkeling van heide of heischraal grasland (Ca-t 11 mmol/l). Op 

40-60 cm-mv is veraard veen aangetroffen. 

52. De ijzerrijke (Fe-t 157 mmol/l), matig calciumhoudende (Ca-t 25 mmol/l) toplaag van 20 cm 

is in principe voldoende P-arm (totaal-P 9,9 mmol/l en Olsen-P 370 µmol/l) voor de ontwikkeling 

van een blauwgrasland. Wanneer doelsoorten ontbreken in de huidige vegetatie wordt 

geadviseerd om de dichte zode te verwijderen en maaisel op te brengen van een 

referentielocatie (zie paragraaf 4.3 voor meer informatie). Wanneer de ontwikkeling richting 

schraalland voorspoedig verloopt wordt geadviseerd het verschralingsbeheer voort te zetten en 

eventueel lokaal plekken te plaggen (in combinatie met herintroductie). Let hierbij wel op dat 

regenwater of uittredend grondwater kan wegstromen.  

53. De ijzerhoudende (Fe-t 55 mmol/l), calciumarme (Ca-t 6 mmol/l) zandige bouwvoor van 20 

cm is licht verrijkt met fosfaat (totaal-P 5,1 mmol/l en Olsen-P 876 µmol/l). Voor de ontwikkeling 

van een heide is een verschralingsbeheer van circa 10-15 jaar vereist. Wanneer doelsoorten 

ontbreken in de huidige vegetatie wordt geadviseerd om de dichte zode te verwijderen en 

maaisel op te brengen van een referentielocatie (zie paragraaf 4.3 voor meer informatie). 

Wanneer de ontwikkeling richting heide al voorspoedig verloopt wordt geadviseerd het 

verschralingsbeheer voort te zetten en eventueel lokaal plekken te plaggen (in combinatie met 

herintroductie). Let hierbij wel op dat regenwater of uittredend grondwater kan wegstromen. 

Wanneer 20 cm wordt afgegraven (totaal-P 1,9 mmol/l en Olsen-P 384 µmol/l) is de zure zand 

bodem P-arm en geschikt voor de ontwikkeling van heide (Ca-t 2 mmol/l).  

54. Op deze locatie is een sterk verstoorde (opgebrachte?) zandbodem aangetroffen waarbij de 

toplaag van 40 cm matig verrijkt is met fosfaat (totaal-P 9-13 mmol/l en Olsen-P 1496-1845 

µmol/l). Verschraling van een bodempakket van 25 cm tot een Olsen-P concentratie van 300-500 

µmol/l duurt circa 50 jaar. De onderliggende bodem is dan nog steeds P-rijk (zie figuur 4.12 voor 

de risico’s). Op 40-80 cm-mv is de bodem rijker aan fosfaat (totaal-P 19-23 mmol/l en Olsen-P 
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1982-2379 µmol/l). Een ontgronding biedt op deze locatie dan ook weinig perspectief en zal 

alleen maar tot extra verruiging kunnen leiden. Geadviseerd wordt om een intensief maaibeheer 

te voeren ten behoeve van de ontwikkeling van een kruiden- en faunrijk grasland (Olsen-P 1000-

1200 µmol/l) en de toplaag zo droog mogelijk te houden om P-mobilisatie (en verruiging) tegen te 

gaan. 
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Figuur 4.9. Enkele foto’s van deelgebied 6.  
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Tabel 4.8. Overzicht van het grondgebruik, de grondwaterstand, grondsoort, algemene bodemhorizont en 

de bodemchemie per monsterlocatie in deelgebied 6. Zie tabel 4.3 voor een uitgebreide toelichting. 

Nr GG GWS   GLG   GHG  Diepte Grondsoort (bijlage 1) HZT OS V MV Ols-P P-t Pbs Al-t Ca-t Fe-t K-t Mg-t S-t M3 M5 M12 Al-z Ca-z K-z P-z pH-z BV NO3-z NH4-z

9 B 20 70 0 0-20 zand, restant afgegr. bv Bx 0,7 16 1,5 54 0,8 0,07 97 10 22 8 9 3 0 0 0 - - - - - - - -

20-40 zand, restant afgegr. bv Bx 0,8 17 1,5 40 0,9 0,05 105 10 27 13 12 3 0 0 0 - - - - - - - -

40-50 zand Bc 0,6 17 1,5 24 0,9 0,03 126 10 39 17 18 1 0 0 0 - - - - - - - -

50-60 zand Bc 0,8 19 1,5 48 0,6 0,07 62 8 18 9 9 2 0 0 0 - - - - - - - -

10 B 30 60 0 0-20 zand, vermengde bv Apx 4,8 26 1,2 2129 10,7 0,20 77 29 38 5 10 14 48 48 29 - - - - - - - -

20-30 zand, vermengde bv Apx 5,1 23 1,2 1063 6,3 0,17 61 21 27 4 7 12 10 10 0 - - - - - - - -

30-40 restant veraard veen O 2,6 26 1,3 66 0,7 0,09 51 10 25 7 9 12 0 0 0 - - - - - - - -

40-50 zand, moerig C 28,0 58 0,5 200 2,8 0,07 41 25 22 2 7 30 0 0 0 - - - - - - - -

11 A 110 0-10 zand, bv Ap 3,4 12 1,3 3979 26,5 0,15 127 25 50 8 10 6 73 72 58 - - - - - - - -

10-20 zand, min. inspoeling BC 0,9 5 1,3 611 3,6 0,17 139 6 59 9 13 1 2 2 0 - - - - - - - -

20-30 zand, min. inspoeling BC 0,5 4 1,3 299 2,2 0,13 116 8 49 9 13 1 0 0 0 - - - - - - - -

30-40 zand C 0,4 6 1,4 52 0,7 0,08 93 5 40 9 12 0 0 0 0 34 1637 1488 1,3 5,0 97 107 4

12 A 140 75 0-20 zand, bv Ap 3,5 12 1,3 3641 24,7 0,15 112 35 26 10 11 6 136 133 104 - - - - - - - -

20-30 zand, geroerde insp. Bx 2,1 11 1,3 1633 9,7 0,17 124 22 25 8 11 3 21 21 8 - - - - - - - -

30-40 zand, geroerde insp. Bx 2,4 10 1,3 526 2,1 0,24 93 10 20 5 8 1 0 0 0 - - - - - - - -

40-50 zand BC 0,6 9 1,4 114 1,7 0,07 136 10 35 11 14 1 0 0 0 - - - - - - - -

13 G 30 80 0 0-20 zand, bv Ap 6,3 21 1,1 1781 17,3 0,10 82 44 58 4 7 12 90 78 35 - - - - - - - -

20-30 zand, sterk geroerd Bxx 4,8 22 1,2 870 6,8 0,13 86 29 25 5 8 11 12 9 0 - - - - - - - -

30-40 zand, sterk geroerd Bxx 5,1 24 1,2 253 2,9 0,09 90 26 19 6 8 11 0 0 0 - - - - - - - -

40-50 zand, grover gelaagd BC 2,0 20 1,3 126 1,3 0,10 85 15 23 10 11 5 0 0 0 - - - - - - - -

14 G 70 100 50 0-20 zand, bv, deels opgebr Ap 2,8 13 1,2 4378 23,9 0,18 140 17 32 8 9 7 131 131 109 - - - - - - - -

20-40 zand, bv, deels opgebr Ap 2,7 16 1,3 3659 24,5 0,15 151 32 34 8 10 7 135 132 103 - - - - - - - -

40-60 zand, bv, deels opgebr Ap 2,9 17 1,4 3374 24,2 0,14 153 40 35 7 9 7 133 129 98 - - - - - - - -

60-80 zand C 0,5 13 1,4 953 3,9 0,24 97 12 23 8 8 2 6 6 0 - - - - - - - -

43 G 60 100 30 0-20 zand, bv Ap 3,1 17 1,4 3228 14,7 0,22 83 17 21 4 6 6 73 73 58 - - - - - - - -

20-30 zand, bv Ap 2,9 16 1,3 2495 12,9 0,19 78 19 19 4 6 5 31 31 21 - - - - - - - -

30-40 zand, min. inspoeling BCx 0,5 12 1,5 667 2,5 0,27 70 8 26 6 6 2 0 0 0 31 4287 503 16,1 5,4 98 21 7

40-50 zand, min. inspoeling BCx 0,3 12 1,5 180 0,7 0,26 53 5 17 4 4 1 0 0 0 - - - - - - - -

44 G 60 90 30 0-20 zand, bv Ap 4,0 17 1,2 1609 16,8 0,10 128 45 37 5 9 7 85 72 27 - - - - - - - -

20-35 zand, sterk geroerd Bxx 0,9 13 1,4 709 5,2 0,14 112 21 23 6 9 3 10 7 0 - - - - - - - -

35-45 zand, sterk geroerd Bxx 0,7 12 1,5 199 1,3 0,16 90 13 19 5 8 1 0 0 0 15 3864 550 1,9 5,8 99 18 7

45-55 zand C 0,3 13 1,5 87 0,8 0,11 94 10 22 7 9 1 0 0 0 17 3740 645 0,5 6,4 99 7 6  
 

9. De zwak-matig ijzerhoudende (Fe-t 22 mmol/l), calciumarme (Ca-t 10 mmol/l) toplaag van 20 

cm is reeds voldoende P-arm (totaal-P 0,8 mmol/l en Olsen-P 54 µmol/l) voor de ontwikkeling van 

een heischraal grasland/kleine zeggenvegetatie. Wanneer doelsoorten ontbreken in de huidige 

vegetatie wordt geadviseerd om eventueel de dichte zode te verwijderen en in elk geval maaisel 

op te brengen van een referentielocatie (zie paragraaf 4.3 voor meer informatie). Wanneer de 

ontwikkeling richting schraalland voorspoedig verloopt wordt geadviseerd het verschralingsbeheer 

voort te zetten en eventueel lokaal plekken te plaggen (in combinatie met herintroductie). Let 

hierbij wel op dat regenwater of uittredend grondwater kan wegstromen.  

10. De matig ijzerhoudende (Fe-t 38 mmol/l), matig calciumhoudende (Ca-t 29 mmol/l) zandige 

bouwvoor van 30 cm is verrijkt met fosfaat (totaal-P 6-11 mmol/l en Olsen-P 1063-2129 µmol/l). 

Voor de ontwikkeling van een nat schraalland is een verschralingsbeheer van circa 50 jaar vereist. 

Wanneer de ontwikkeling richting schraalland al voorspoedig verloopt wordt geadviseerd het 

verschralingsbeheer voort te zetten en eventueel lokaal plekken te plaggen (in combinatie met 

herintroductie). Let hierbij wel op dat regenwater of uittredend grondwater kan wegstromen. 

Wanneer 20 cm wordt afgegraven resteert een verschralingsduur van circa 10 jaar voor de 

ontwikkeling van een nat schraalland (Ca-t 21 mmol/l). Vanaf 30 cm-mv is de (moerige) bodem 

relatief P-arm (totaal-P 0,7-2,8 mmol/l en Olsen-P 66-200 µmol/l) en geschikt voor de 

ontwikkeling van een schraalgrasland (Ca-t 10-25 mmol/l). 

11. De (matig) ijzerhoudende (Fe-t 50 mmol/l), matig calciumhoudende (Ca-t 25 mmol/l) dunne 

zandige bouwvoor van 10 cm is sterk verrijkt met fosfaat (totaal-P 27 mmol/l en Olsen-P 3979 

µmol/l). De verschralingsduur bedraagt circa 75 jaar maaien en afvoeren. Op 10-20 cm-mv is de 

bodem relatief P-arm (totaal-P 3,6 mmol/l en Olsen-P 611 µmol/l) en, eventueel in combinatie 

met zeer beperkt aanvullend verschralingsbeheer, geschikt voor heideontwikkeling (Ca-t 6 
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mmol/l). Vanaf 20 cm-mv is de bodem P-arm (totaal-P 0,7-2,2 mmol/l en Olsen-P 52-299 µmol/l) 

en geschikt voor heideontwikkeling (Ca-t 5-8 mmol/l en Ca-z 1637 µmol/l). 

12. De matig ijzerhoudende (Fe-t 26 mmol/l), matig calciumhoudende (Ca-t 35 mmol/l) zandige 

bouwvoor van 20 cm is sterk verrijkt met fosfaat (totaal-P 25 mmol/l en Olsen-P 3641 µmol/l). De 

verschralingsduur bedraagt circa 145 jaar maaien en afvoeren. Op 20-30 cm-mv is de bodem 

eveneens verrijkt met fosfaat (totaal-P 10 mmol/l en Olsen-P 1633 µmol/l). Wanneer 20 cm 

wordt afgegraven bedraagt de vereiste aanvullende verschralingsduur circa 20 jaar. Vanaf 30 cm-

mv is de bodem P-arm (totaal-P 1,7-2,1 mmol/l en Olsen-P 114-526 µmol/l) en geschikt voor de 

ontwikkeling van heide of een heischraal grasland (Ca-t 10 mmol/l).  

13. De ijzerhoudende (Fe-t 58 mmol/l), calciumhoudende (Ca-t 44 mmol/l) zandige bouwvoor van 

20 cm is sterk verrijkt met fosfaat (totaal-P 17 mmol/l en Olsen-P 1781 µmol/l). De 

verschralingsduur bedraagt circa 90 jaar maaien en afvoeren. Op 20-30 cm-mv is de bodem 

beperkt verrijkt met fosfaat (totaal-P 6,8 mmol/l en Olsen-P 870 µmol/l). Wanneer 20 cm wordt 

afgegraven bedraagt de vereiste aanvullende verschralingsduur voor de ontwikkeling van een 

schraalland circa 10 jaar. Vanaf 30 cm-mv is de bodem P-arm (totaal-P 1,3-2,9 mmol/l en Olsen-P 

126-253 µmol/l) en geschikt voor de ontwikkeling van een blauwgrasland of heischraal grasland 

(Ca-t 15-26 mmol/l).  

14. Op deze locatie is een sterk verstoorde (opgebrachte?) zandbodem aangetroffen waarvan de 

toplaag van 60 cm sterk verrijkt is met fosfaat (totaal-P 24-25 mmol/l en Olsen-P 3374-4378 

µmol/l). Verschraling van een bodempakket van 25 cm tot een Olsen-P concentratie van 300-500 

µmol/l duurt circa 165 jaar. De onderliggende bodem is dan nog steeds P-rijk (zie figuur 4.12 voor 

de risico’s). Op 60-80 cm-mv is de bodem slechts beperkt verrijkt met fosfaat (totaal-P 3,9 

mmol/l en Olsen-P 953 µmol/l) en in combinatie met enkele jaren aanvullend 

verschralingsbeheer geschikt voor de ontwikkeling van een heischraal grasland (Ca-t 12 mmol/l). 

Hiervoor is echter een ontgronding van 60 cm vereist.  Minder afgraven zal alleen maar tot extra 

verruiging kunnen leiden als gevolg van P-mobilisatie onder nattere omstandigheden. Wanneer 

wordt ingezet op de ontwikkeling van een kruiden- en faunarijk grasland wordt geadviseerd om 

een intensief maaibeheer te voeren en de toplaag zo droog mogelijk te houden om P-mobilisatie 

(en verruiging) tegen te gaan. 

43. De zwak-matig ijzerhoudende (Fe-t 21 mmol/l) en zwak calciumhoudende (Ca-t 17 mmol/l) 

zandige bouwvoor van 20 cm is verrijkt met fosfaat (totaal-P 13-15 mmol/l en Olsen-P 2495-3228 

µmol/l). De verschralingsduur van de toplaag (0-25 cm) bedraagt circa 90 jaar maaien en 

afvoeren. Wanneer 20 cm wordt afgegraven resteert een verschralingsduur van circa 30 jaar voor 

de ontwikkeling van een heischraal grasland (Ca-t 19 mmol/l). Onder de bouwvoor nemen de P-

concentraties sterk af en is de bodem P-arm. Wanneer 30 cm wordt afgegraven is de voedselarme 

(P-totaal 2,5 mmol/l en Olsen-P 667 µmol/l), humusarme zandbodem geschikt voor de 

ontwikkeling van heide (of een heischraal grasland) (Ca-t 8 mmol/l en Ca-z 4287 µmol/l).  

44. De matig ijzerhoudende (Fe-t 37 mmol/l), calciumhoudende (Ca-t 45 mmol/l) zandige 

bouwvoor van 20 cm is verrijkt met fosfaat (totaal-P 17 mmol/l en Olsen-P 1609 µmol/l). Voor de 

ontwikkeling van een nat schraalland is een verschralingsbeheer van circa 80 jaar vereist. Er is 

sprake van beperkte P-uitspoeling onder de bouwvoor. Wanneer 20 cm wordt afgegraven (totaal-P 

5,2 en Olsen-P 709 µmol/l) resteert een verschralingsduur van circa 10 jaar voor de ontwikkeling 

van heischraal grasland of blauwgrasland (Ca-t 21 mmol/l). Vanaf 35 cm-mv is de humusarme 

zandbodem P-arm (totaal-P 0,8-1,3 mmol/l en Olsen-P 87-199 µmol/l) en geschikt voor de 

ontwikkeling van een heischraal grasland of soortenrijke heide (Ca-t 10-13 mmol/l en Ca-z ±3800 

µmol/l). 
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DEELGEBIED 7 
 
Tabel 4.9. Overzicht van het grondgebruik, de grondwaterstand, grondsoort, algemene bodemhorizont en 

de bodemchemie per monsterlocatie in deelgebied 7. Zie tabel 4.3 voor een uitgebreide toelichting. 

Nr GG GWS   GLG   GHG  Diepte Grondsoort (bijlage 1) HZT OS V MV Ols-P P-t Pbs Al-t Ca-t Fe-t K-t Mg-t S-t M3 M5 M12 Al-z Ca-z K-z P-z pH-z BV NO3-z NH4-z

1 A 30 80 0 0-20 zand, bv Ap 3,6 23 1,3 1269 9,2 0,14 79 27 33 9 16 9 39 35 3 - - - - - - - -

20-30 zand, bv Ap 3,4 20 1,2 1465 11,3 0,13 85 24 37 9 14 10 26 23 6 - - - - - - - -

30-40 zand, sterk geroerd Bxx 2,0 18 1,3 579 3,5 0,17 74 9 26 7 9 4 1 1 0 - - - - - - - -

40-50 zand, sterk geroerd Bxx 2,0 19 1,2 178 1,7 0,10 74 10 21 7 8 6 0 0 0 - - - - - - - -

55-75 zand, sterk geroerd Bxx 2,1 22 1,3 227 2,3 0,10 85 13 23 8 10 5 0 0 0 - - - - - - - -

75-90 restant veraard veen Ox 10,1 36 1,0 155 4,9 0,03 340 45 63 26 42 26 0 0 0 - - - - - - - -

2 A 40 70 0 0-20 zand, bv Ap 2,3 16 1,3 2212 12,4 0,18 69 18 30 7 12 5 59 59 35 - - - - - - - -

20-30 zand, iets gevlekt Bx 0,8 17 1,5 1534 8,8 0,18 89 13 34 9 11 4 18 18 6 - - - - - - - -

30-40 zand, iets gevlekt Bx 1,0 18 1,5 1096 6,4 0,17 88 14 30 8 11 4 11 11 0 - - - - - - - -

40-50 zand, iets gevlekt Bx 1,0 18 1,4 294 2,4 0,12 84 9 23 7 10 2 0 0 0 - - - - - - - -

3 G 30 90 0 0-20 zand, bv Ap 5,1 22 1,1 1877 19,3 0,10 102 42 42 6 11 12 102 89 44 - - - - - - - -

20-30 zand, bv Ap 4,4 19 1,3 2065 20,9 0,10 125 46 45 8 13 14 56 49 27 - - - - - - - -

30-40 zand, uitlopend ingesp. BC 0,7 14 1,4 642 2,9 0,22 127 15 31 10 15 3 0 0 0 - - - - - - - -

40-50 zand, uitlopend ingesp. BC 0,3 14 1,4 338 1,4 0,25 98 10 26 11 13 1 0 0 0 - - - - - - - -

4 G 60 90 20 0-20 zand, bv Ap 9,6 22 1,0 1793 10,7 0,17 63 32 21 2 5 9 48 48 22 - - - - - - - -

20-30 leem, sterk ingespoeld B 9,3 29 1,0 509 4,3 0,12 207 23 18 12 15 9 4 0 0 - - - - - - - -

30-40 zand, ingespoeld B 3,2 19 1,5 345 2,2 0,15 160 11 27 13 14 5 0 0 0 275 6785 1347 0,6 4,5 94 42 9

40-50 zand, ingespoeld B 2,3 17 1,5 206 1,1 0,18 114 9 24 12 11 3 0 0 0 - - - - - - - -

5 G 50 85 30 0-20 zand, bv Ap 3,2 17 1,3 2010 17,0 0,12 112 26 39 8 9 9 87 80 43 - - - - - - - -

20-35 zand, bv Ap 2,5 16 1,3 2018 15,7 0,13 114 28 41 7 10 8 60 55 30 - - - - - - - -

35-45 zand, iets uitspoeling CE 0,2 12 1,5 567 2,0 0,29 67 7 22 6 8 1 0 0 0 - - - - - - - -

45-55 zand, iets uitspoeling CE 0,3 14 1,5 535 1,9 0,28 77 9 25 7 10 1 0 0 0 - - - - - - - -

60-80 zand, iets uitspoeling CE 0,3 14 1,6 144 0,9 0,15 100 12 34 13 13 1 0 0 0 - - - - - - - -

80-100 zand, min. inspoeling Cb 0,3 16 1,6 75 1,4 0,05 112 11 39 17 17 1 0 0 0 - - - - - - - -

6 G 20 80 0 0-20 zand, bv Ap 4,8 21 1,2 1570 13,3 0,12 125 34 51 7 12 13 64 57 20 - - - - - - - -

20-30 zand, bv Ap 3,6 18 1,3 1615 12,7 0,13 114 32 48 6 11 13 30 27 10 - - - - - - - -

30-40 zand, iets uitspoeling CE 0,8 15 1,4 491 2,9 0,17 72 12 26 7 7 4 0 0 0 - - - - - - - -

40-50 zand, iets uitspoeling CE 0,5 13 1,5 115 1,0 0,11 102 11 31 11 12 1 0 0 0 - - - - - - - -

60-80 zand, iets uitspoeling CE 0,3 14 1,6 44 0,5 0,09 80 9 25 11 11 1 0 0 0 - - - - - - - -

80-100 zand, min. inspoeling BC 1,6 22 1,4 53 1,8 0,03 133 20 40 16 21 5 0 0 0 - - - - - - - -

7 G 40 90 10 0-20 zand, bv Ap 5,0 19 1,2 3522 21,0 0,17 105 24 34 6 8 9 113 113 87 - - - - - - - -

20-30 zand, bv Ap 5,9 19 1,2 3092 19,2 0,16 94 28 30 5 8 10 51 50 37 - - - - - - - -

30-40 zand, venig OxB 7,2 28 1,1 472 5,5 0,09 311 40 44 20 24 9 6 0 0 - - - - - - - -

40-50 zand, gelaagd Bc 1,1 17 1,5 147 1,3 0,11 108 11 24 14 12 3 0 0 0 - - - - - - - -

8 G 50 100 20 0-20 zand, bv Ap 4,6 19 1,2 2694 20,5 0,13 140 35 46 7 12 10 109 104 71 - - - - - - - -

20-30 zand, bv Ap 3,8 18 1,4 2255 18,1 0,12 176 34 53 8 15 9 47 44 26 - - - - - - - -

30-40 zand, gelaagd, uitsp. CE 0,4 13 1,5 137 0,7 0,20 60 7 15 4 8 1 0 0 0 - - - - - - - -

40-50 zand, gelaagd, uitsp. CE 0,2 14 1,4 48 0,5 0,09 69 7 18 7 9 1 0 0 0 - - - - - - - -

41 G 80 110 45 0-15 zand, bv Ap 4,5 12 1,2 2918 15,2 0,19 113 17 21 7 6 6 57 57 42 - - - - - - - -

15-25 zand, bv Ap 3,6 12 1,3 2915 14,1 0,21 113 16 21 8 6 5 35 35 26 - - - - - - - -

25-35 zand, iets geroerd Bx 1,2 9 1,4 726 4,3 0,17 161 13 27 11 12 2 4 4 0 - - - - - - - -

35-45 zand, iets geroerd Bx 0,9 9 1,4 179 1,1 0,16 105 8 19 7 9 1 0 0 0 - - - - - - - -

45-55 zand C 0,6 13 1,4 161 1,1 0,14 129 7 29 11 13 1 0 0 0 - - - - - - - -

42 A 90 140 70 0-20 zand, bv Ap 3,6 10 1,2 2493 20,3 0,12 128 26 31 10 11 6 108 102 66 - - - - - - - -

20-30 zand, iets geroerd insp. Bx 1,2 5 1,3 669 3,6 0,19 120 9 26 8 10 2 2 2 0 - - - - - - - -

30-40 zand, iets geroerd insp. Bx 0,9 5 1,3 319 2,4 0,14 126 8 28 9 11 1 0 0 0 - - - - - - - -

40-50 zand C 0,5 7 1,4 84 0,8 0,10 102 5 24 8 10 1 0 0 0 - - - - - - - -  
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Figuur 4.10. Enkele foto’s van deelgebied 7.  

 

1. De matig ijzerhoudende (Fe-t 33 mmol/l) en matig calciumhoudende (Ca-t 27 mmol/l) zandige 

bouwvoor van 30 cm is verrijkt met fosfaat (totaal-P 9-11 mmol/l en Olsen-P 1269-1465 µmol/l). 

De verschralingsduur van de toplaag (0-25 cm) bedraagt circa 50 jaar maaien en afvoeren. 

Wanneer 20 cm wordt afgegraven resteert een verschralingsduur van circa 25 jaar voor de 

ontwikkeling van heischraal grasland (Ca-t 24 mmol/l). Onder de bouwvoor nemen de P-

concentraties sterk af en is de bodem P-arm. Wanneer 30 cm wordt afgegraven is de voedselarme 

(P-totaal 3,5 mmol/l en Olsen-P 579 µmol/l) zandbodem, eventueel in combinatie met zeer 

beperkt aanvullend verschralingsbeheer, geschikt voor de ontwikkeling van heide, een kleine 

zeggenvegetatie of heischraal grasland (Ca-t 9 mmol/l). Uit de aanvullende analyses van diepere 

bodemlagen (55-90 cm-mv) blijkt dat deze voedselarm zijn en over een positieve Fe/P en Fe/S 

ratio beschikken wat gunstig is als eventuele onderwaterbodem, mits de waterlaag aeroob is. Op 

75-90 cm-mv is echter een veenlaagje aangetroffen dat niet de voorkeur heeft om als 

onderwaterbodem te fungeren (afgraven).  

2. De matig ijzerhoudende (Fe-t 30 mmol/l) en zwak calciumhoudende (Ca-t 18 mmol/l) zandige 

bouwvoor van 20 cm is verrijkt met fosfaat (totaal-P 12 mmol/l en Olsen-P 2212 µmol/l). De 

verschralingsduur van de toplaag (0-25 cm) bedraagt circa 70 jaar maaien en afvoeren. Op 20-40 

cm-mv is de bodem beperkt verrijkt met fosfaat (totaal-P 6-9 mmol/l en Olsen-P 1096-1534 

µmol/l). Wanneer 20 cm wordt afgegraven resteert een verschralingsduur van circa 25-30 jaar 

voor de ontwikkeling van heischraal grasland of kleine zeggenvegetatie (Ca-t 13 mmol/l). 

Wanneer 30 cm wordt afgegraven volstaat circa 10 jaar maaien en afvoeren voor de ontwikkeling 

van een heide, heischraal grasland of kleine zeggenvegetatie. Op 40-50 cm-mv is de voedselarme 

(P-totaal 2,4 mmol/l en Olsen-P 294 µmol/l) zandbodem geschikt voor de ontwikkeling van heide, 

heischraal grasland of kleine zeggenvegetatie (Ca-t 9 mmol/l).  

3. De matig ijzerhoudende (Fe-t 42-45 mmol/l) en matig calciumhoudende (Ca-t 42-46 mmol/l) 

zandige bouwvoor van 30 cm is verrijkt met fosfaat (totaal-P 19-21 mmol/l en Olsen-P 1534-2212 

µmol/l). De verschralingsduur van de toplaag (0-25 cm) bedraagt circa 120 jaar maaien en 

afvoeren. Wanneer 20 cm wordt afgegraven resteert een verschralingsduur van circa 50-55 jaar 
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voor schraallandontwikkeling. Onder de bouwvoor nemen de P-concentraties sterk af en is de 

bodem P-arm. Wanneer 30 cm wordt afgegraven is de voedselarme (P-totaal 2,9 mmol/l en 

Olsen-P 642 µmol/l) zandbodem geschikt voor de ontwikkeling van een heischraal grasland of 

kleine zeggenvegetatie (Ca-t 15 mmol/l).  

4. De zwak-matig ijzerhoudende (Fe-t 21 mmol/l) en matig calciumhoudende (Ca-t 42-46 mmol/l) 

zandige bouwvoor van 30 cm is verrijkt met fosfaat (totaal-P 19-21 mmol/l en Olsen-P 1534-2212 

µmol/l). De verschralingsduur van de toplaag (0-25 cm) bedraagt circa 120 jaar maaien en 

afvoeren. Wanneer 20 cm wordt afgegraven is de bodem (totaal-P 4,3 mmol/l en Olsen-P 509 

µmol/l), eventueel in combinatie met zeer beperkt aanvullend verschralingsbeheer, geschikt voor 

schraallandontwikkeling (Ca-t 23 mmol/l: heischraal grasland). Op 30-40 cm-mv is de bodem 

eveneens P-arm (P-totaal 2,2 mmol/l en Olsen-P 345 µmol/l) en geschikt voor de ontwikkeling 

van een heischraal grasland (Ca-t 11 mmol/l en Ca-z 6785 µmol/l).  

5. De matig ijzerhoudende (Fe-t 39-41 mmol/l) en matig calciumhoudende (Ca-t 26-28 mmol/l) 

zandige bouwvoor van 35 cm is verrijkt met fosfaat (totaal-P 16-17 mmol/l en Olsen-P 2010-2018 

µmol/l). De verschralingsduur van de toplaag (0-25 cm) bedraagt circa 100 jaar maaien en 

afvoeren. Wanneer 20 cm wordt afgegraven resteert een verschralingsduur van circa 55-60 jaar 

voor schraallandontwikkeling. Onder de bouwvoor nemen de P-concentraties sterk af en is de 

bodem P-arm. Wanneer 35 cm wordt afgegraven is de voedselarme (P-totaal 2,0 mmol/l en 

Olsen-P 567 µmol/l) zandbodem geschikt voor heideontwikkeling (Ca-t 7 mmol/l). Uit de 

aanvullende analyses van diepere bodemlagen (60-100 cm-mv) blijkt dat deze voedselarm zijn en 

over een positieve Fe/P en Fe/S ratio beschikken wat gunstig is als eventuele onderwaterbodem, 

mits de waterlaag aeroob is.  

6. De (matig) ijzerhoudende (Fe-t 48-51 mmol/l) en matig calciumhoudende (Ca-t 32-34 mmol/l) 

zandige bouwvoor van 30 cm is verrijkt met fosfaat (totaal-P 13 mmol/l en Olsen-P 1570-1615 

µmol/l). De verschralingsduur van de toplaag (0-25 cm) bedraagt circa 75 jaar maaien en 

afvoeren. Wanneer 20 cm wordt afgegraven resteert een verschralingsduur van circa 25-30 jaar 

voor schraallandontwikkeling. Onder de bouwvoor nemen de P-concentraties sterk af en is de 

bodem P-arm. Wanneer 30 cm wordt afgegraven is de voedselarme (P-totaal 2,9 mmol/l en 

Olsen-P 491 µmol/l) zandbodem geschikt voor de ontwikkeling van een heischraal grasland (Ca-t 

12 mmol/l). Uit de aanvullende analyses van diepere bodemlagen (60-100 cm-mv) blijkt dat deze 

voedselarm zijn en over een positieve Fe/P en Fe/S ratio beschikken wat gunstig is als eventuele 

onderwaterbodem, mits de waterlaag aeroob is.  

7. De matig ijzerhoudende (Fe-t 30-34 mmol/l) en matig calciumhoudende (Ca-t 24-28 mmol/l) 

zandige bouwvoor van 30 cm is verrijkt met fosfaat (totaal-P 19-21 mmol/l en Olsen-P 3092-3522 

µmol/l). De verschralingsduur van de toplaag (0-25 cm) bedraagt circa 140 jaar maaien en 

afvoeren. Wanneer 20 cm wordt afgegraven resteert een verschralingsduur van circa 50-55 jaar 

voor schraallandontwikkeling. Op 30-40 cm-mv is de licht humeuze bodem (7% organische stof)  

zeer beperkt verrijkt met fosfaat (totaal-P 5,5 mmol/l en Olsen-P 472 µmol/l) en, eventueel in 

combinatie met zeer beperkt aanvullend verschralingsbeheer, geschikt voor de ontwikkeling van 

een blauwgrasland. Op 40-50 cm-mv is de voedselarme (P-totaal 1,3 mmol/l en Olsen-P 147 

µmol/l) zandbodem geschikt voor de ontwikkeling van een heischraal grasland (Ca-t 11 mmol/l).  

8. De (matig) ijzerhoudende (Fe-t 46-53 mmol/l) en matig calciumhoudende (Ca-t 34-35 mmol/l) 

zandige bouwvoor van 30 cm is verrijkt met fosfaat (totaal-P 18-21 mmol/l en Olsen-P 2255-2649 

µmol/l). De verschralingsduur van de toplaag (0-25 cm) bedraagt circa 130 jaar maaien en 

afvoeren. Wanneer 20 cm wordt afgegraven resteert een verschralingsduur van circa 45-50 jaar 

voor schraallandontwikkeling. Op 30-50 cm-mv is humusarme zandbodem voedselarm (totaal-P 

0,5-0,7 mmol/l en Olsen-P 48-137 µmol/l) en geschikt voor heideontwikkeling.  

41. De zwak-matig ijzerhoudende (Fe-t 33 mmol/l) en matig calciumhoudende (Ca-t 27 mmol/l) 

zandige bouwvoor van 25 cm is verrijkt met fosfaat (totaal-P 14-15 mmol/l en Olsen-P 2915-2918 
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µmol/l). De verschralingsduur van de toplaag (0-25 cm) bedraagt circa 90 jaar maaien en 

afvoeren. Wanneer 15 cm wordt afgegraven resteert een verschralingsduur van circa 35-40 jaar 

voor de ontwikkeling van heischraal grasland (Ca-t 16 mmol/l). Er is sprake van zeer beperkte P-

uitspoeling onder de bouwvoor. Wanneer 25 cm wordt afgegraven is de relatief voedselarme (P-

totaal 4,3 mmol/l en Olsen-P 726 µmol/l) zandbodem, eventueel in combinatie met beperkt 

aanvullend verschralingsbeheer, geschikt voor de ontwikkeling van een heischraal grasland (Ca-t 9 

mmol/l). Op 35-55 cm-mv is humusarme zandbodem voedselarm (totaal-P 1,1 mmol/l en Olsen-P 

161-179 µmol/l) en geschikt voor heideontwikkeling (Ca-t 7-8 mmol/l).  

42. De matig ijzerhoudende (Fe-t 31 mmol/l) en matig calciumhoudende (Ca-t 26 mmol/l) 

zandige bouwvoor van 20 cm is verrijkt met fosfaat (totaal-P 20 mmol/l en Olsen-P 2493 µmol/l). 

De verschralingsduur van de toplaag (0-25 cm) bedraagt circa 100-110 jaar maaien en afvoeren. 

Wanneer 20 cm wordt afgegraven is de bodem (totaal-P 3,6 mmol/l en Olsen-P 669 µmol/l), 

eventueel in combinatie met zeer beperkt aanvullend verschralingsbeheer, geschikt voor 

heideontwikkeling (Ca-t 9 mmol/l). Op 30-40 cm-mv is de bodem eveneens P-arm (P-totaal 2,2 

mmol/l en Olsen-P 345 µmol/l) en geschikt voor heideontwikkeling (Ca-t 9 mmol/l; de 

concentraties nemen verder af in de diepte).  

 

De ruimtelijke variatie in de verschralingsduur (van een bodempakket van 25 cm) wordt 

weergegeven in figuur 4.12. Op plekken waar de bodem onder de 25-30 cm eveneens verrijkt is 

met fosfaat (tabel 4.3-4.9) kan, wanneer de grondwaterinvloed in het maaiveld wordt hersteld 

(figuur 4.7), P-nalevering richting de verschraalde bodemlaag optreden. Dit zou echter kunnen 

leiden tot verrijking van de toplaag en verruiging of de noodzaak voor aanvullende verschraling. 

Onder invloed van ijzerhoudend grondwater is dit risico mogelijk klein. Wanneer de huidige P-

rijke toplaag wordt vernat is het risico groot dat verruiging op zal treden met pitrus of liesgras.  

 

 
Figuur 4.11. Schematisch overzicht van verschraling waarbij in een kwelsituatie fosfaat uit een rijkere 

bodemlaag (>25-30 cm-mv) naar de verschraalde toplaag getransporteerd kan worden (middelste figuur). Bij 

bodems die vanaf 25-30 cm-mv P-arm zijn (linker figuur) en bij inzijgsituaties (rechter figuur) is dit niet van 

toepassing. 

 

De ruimtelijke variatie in het ontgrondingsadvies wordt weergegeven in figuur 4.12 en figuur 

4.13a (noord) en 4.13b (zuid). Het ontwikkelingsadvies wordt samengevat in tabel 4.10a en 

4.10b. 
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Figuur 4.12. Overzicht van de ruimtelijke variatie in de verschralingsduur (in jaren) van de toplaag. De 

verschralingsduur is berekend en weergegeven voor een bodempakket van 25 cm en betreft de gemiddelde 

verschralingsduur bij een  Olsen-P streefconcentratie van 300 en 500 µmol/l. Het betreft een indicatieve 

verschralingsduur. 
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Figuur 4.13a. Overzicht van de ruimtelijke variatie in het ontgrondingsadvies (in centimeters) voor het 

creëren van P-gelimiteerde omstandigheden in het noordelijke deel van het onderzoeksgebied, waarbij + = 

beperkt aanvullend verschralingsbeheer vereist (<±10 jaar); ++ = aanvullend verschralingsbeheer vereist 

(±10-30 jaar) en risico op verruiging/pitrusontwikkeling. 0+(+) = toplaag aanvullend verschralen, wanneer 

doelsoorten ontbreken na verschraling de dichte soortenarme zode verwijderen en soorten herintroduceren. 
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Figuur 4.13b. Overzicht van de ruimtelijke variatie in het ontgrondingsadvies (in centimeters) voor het 

creëren van P-gelimiteerde omstandigheden in het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied, waarbij + = 

beperkt aanvullend verschralingsbeheer vereist (<±10 jaar); ++ = aanvullend verschralingsbeheer vereist 

(±10-30 jaar) en risico op verruiging/pitrusontwikkeling. 0+(+) = toplaag aanvullend verschralen, wanneer 

doelsoorten ontbreken na verschraling de dichte soortenarme zode verwijderen en soorten herintroduceren. 
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Tabel 4.10a. Overzicht van het grondgebruik (GG; G = grasland; A = akker; B = braak), grondwaterstand 
(GWS = actuele grondwaterstand 2-8 augustus 2016, GLG/GHG = gemiddeld laagste en hoogste 
grondwaterstand, afgelezen uit het bodemprofiel), grondsoort, algemene bodemhorizont (HZT) en de 
bodemchemie van kansrijke bodemlagen voor de ontwikkeling van P-gelimiteerde natuur. Advies = 
ontgrondingsadvies (in centimeters) voor het creëren van P-gelimiteerde omstandigheden, waarbij + = 
beperkt aanvullend verschralingsbeheer vereist (<±10 jaar); ++ = aanvullend verschralingsbeheer vereist 
(±10-30 jaar) en risico op verruiging/pitrusontwikkeling. 0+(+) = toplaag aanvullend verschralen, wanneer 
doelsoorten ontbreken na verschraling de dichte soortenarme zode verwijderen en soorten herintroduceren. 
OS = percentage organische stof (gloeiverlies); Ols-P = plantenbeschikbaar fosfaat (Olsen-P) in µmol per liter 
bodem; -t = totaalconcentratie in mmol per liter bodem.–z = concentratie in een NaCl-extractie. M3 = 
indicatieve verschralingsduur (in jaren) per bodemlaag door middel van jaarlijks maaien en afvoeren bij een 
P-afvoer van 10 kg/ha/jaar op basis van een Olsen-P streefconcentratie van 300 µmol/l (totaal-P ondergrens 
3 mmol/l). M5: idem, echter op basis van een Olsen-P streefconcentratie van 500 µmol/l (Olsen-P 300-500 
µmol/l: streefconcentratie ontwikkeling heide of schraalland). Natuurpotentie = potentiele natuurtypen 
waarbij HEI = heide, HGL = heischraal grasland, KLZ = kleine zeggenvegetatie, BLG = blauwgrasland, BRO = 
broekbos en KRG = kruidenrijk grasland; Bekalking = eenmalige bekalking geadviseerd na ontgronding (zie 
paragraaf 4.3 voor een toelichting). 
Nr GG GWS   GLG   GHG  Advies Diepte Grondsoort (bijlage 1) HZT OS Ols-P P-t Al-t Ca-t Fe-t K-t M3 M5 Ca-z K-z Natuurpotentie Bekalking

DEELGEBIED 7

1 A 30 80 0 30+ 30-40 zand, sterk geroerd Bxx 2,0 579 3,5 74 9 26 7 1 1 - - HEI, HGL, KLZ ja

40 40-50 zand, sterk geroerd Bxx 2,0 178 1,7 74 10 21 7 0 0 - - HEI, HGL, KLZ ja

2 A 40 70 0 30+ 30-40 zand, iets gevlekt Bx 1,0 1096 6,4 88 14 30 8 11 11 - - HGL, KLZ

40 40-50 zand, iets gevlekt Bx 1,0 294 2,4 84 9 23 7 0 0 - - HEI, HGL, KLZ ja

3 G 30 90 0 30 30-40 zand, uitlopend ingesp. BC 0,7 642 2,9 127 15 31 10 0 0 - - HGL, KLZ

4 G 60 90 20 20+ 20-30 leem, sterk ingespoeld B 9,3 509 4,3 207 23 18 12 4 0 - - HGL

30 30-40 zand, ingespoeld B 3,2 345 2,2 160 11 27 13 0 0 6785 1347 HGL

5 G 50 85 30 35 35-45 zand, iets uitspoeling CE 0,2 567 2,0 67 7 22 6 0 0 - - HEI ja

6 G 20 80 0 30 30-40 zand, iets uitspoeling CE 0,8 491 2,9 72 12 26 7 0 0 - - HGL, KLZ

7 G 40 90 10 30+ 30-40 zand, venig OxB 7,2 472 5,5 311 40 44 20 6 0 - - BLG

40 40-50 zand, gelaagd Bc 1,1 147 1,3 108 11 24 14 0 0 - - HGL

8 G 50 100 20 30 30-40 zand, gelaagd, uitsp. CE 0,4 137 0,7 60 7 15 4 0 0 - - HEI ja

41 G 80 110 45 25+ 25-35 zand, iets geroerd Bx 1,2 726 4,3 161 13 27 11 4 4 - - HGL

35 35-45 zand, iets geroerd Bx 0,9 179 1,1 105 8 19 7 0 0 - - HEI ja

42 A 90 140 70 20+ 20-30 zand, iets geroerd insp. Bx 1,2 669 3,6 120 9 26 8 2 2 - - HEI ja

30 30-40 zand, iets geroerd insp. Bx 0,9 319 2,4 126 8 28 9 0 0 - - HEI ja

DEELGEBIED 6

9 B 20 70 0 0 0-20 zand, restant afgegr. bv Bx 0,7 54 0,8 97 10 22 8 0 0 - - HGL, KLZ

10 B 30 60 0 20+ 20-30 zand, vermengde bv Apx 5,1 1063 6,3 61 21 27 4 10 10 - - HGL, KLZ

30 30-40 restant veraard veen O 2,6 66 0,7 51 10 25 7 0 0 - - HGL, KLZ

11 A 110 10+ 10-20 zand, min. inspoeling BC 0,9 611 3,6 139 6 59 9 2 2 - - HEI ja

20 20-30 zand, min. inspoeling BC 0,5 299 2,2 116 8 49 9 0 0 - - HEI ja

12 A 140 75 20++ 20-30 zand, geroerde insp. Bx 2,1 1633 9,7 124 22 25 8 21 21 - - HGL

30 30-40 zand, geroerde insp. Bx 2,4 526 2,1 93 10 20 5 0 0 - - HEI ja

13 G 30 80 0 20+ 20-30 zand, sterk geroerd Bxx 4,8 870 6,8 86 29 25 5 12 9 - - BLG, HGL

30 30-40 zand, sterk geroerd Bxx 5,1 253 2,9 90 26 19 6 0 0 - - BLG, HGL

14 G 70 100 50 x 0-20 zand, bv, deels opgebr Ap 2,8 4378 23,9 140 17 32 8 131 131 - - KRG

60+ 60-80 zand C 0,5 953 3,9 97 12 23 8 6 6 - - HGL

43 G 60 100 30 30 30-40 zand, min. inspoeling BCx 0,5 667 2,5 70 8 26 6 0 0 4287 503 HEI, HGL ja

44 G 60 90 30 20+ 20-35 zand, sterk geroerd Bxx 0,9 709 5,2 112 21 23 6 10 7 - - HGL, BLG

35 35-45 zand, sterk geroerd Bxx 0,7 199 1,3 90 13 19 5 0 0 3864 550 HGL, HEI ja

DEELGEBIED 3

15 A 130 100 30 30-40 zand, geroerde insp. Bx 0,9 352 2,4 128 12 27 10 0 0 4386 1866 HGL, HEI ja

16 A 100 130 60 35 35-45 zand B 0,5 368 2,7 132 10 29 12 0 0 - - HEI, HGL ja

17 A 80 110 60 20 20-30 zand, uitlopende insp. BC 0,7 401 2,5 126 14 28 12 0 0 7114 1204 HGL

18 A 80 100 60 30+ 30-40 zand c 2,2 972 4,5 95 14 21 9 5 5 - - HGL. HEI ja

40 40-50 zand c 0,3 135 0,8 89 8 23 10 0 0 - - HEI ja

19 A 70 110 50 30+ 30-40 zand, geroerd AxB 1,9 835 3,2 151 19 32 11 1 1 - - HGL

38 B 5 60 0 0+ 0-20 zand, bv Ap 37,6 382 4,6 54 28 64 2 6 0 - - BLG, BRO

39 B 10 70 0 0+ 0-20 veraard veen O 22,1 473 5,6 82 27 29 3 13 0 - - BLG, BRO

20 20-40 veraard veen O 11,4 66 4,7 132 63 53 6 0 0 16970 137 BLG

40 B 15 80 0 0++ 0-20 venig, kleiig A 7,3 1042 9,1 103 21 49 7 38 29 - - BRO, BLG

20+ 20-40 venig, kleiig A 10,6 462 6,5 141 40 45 7 14 0 17504 191 BLG

40 40-50 zand, uitlopende insp. BC 1,4 75 0,8 75 12 22 8 0 0 7837 117 HGL, KLZ  
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Tabel 4.10b. Overzicht van het grondgebruik (GG; G = grasland; A = akker; B = braak), grondwaterstand 
(GWS = actuele grondwaterstand 2-8 augustus 2016, GLG/GHG = gemiddeld laagste en hoogste 
grondwaterstand, afgelezen uit het bodemprofiel), grondsoort, algemene bodemhorizont (HZT) en de 
bodemchemie van kansrijke bodemlagen voor de ontwikkeling van P-gelimiteerde natuur. Advies = 
ontgrondingsadvies (in centimeters) voor het creëren van P-gelimiteerde omstandigheden, waarbij + = 
beperkt aanvullend verschralingsbeheer vereist (<±10 jaar); ++ = aanvullend verschralingsbeheer vereist 
(±10-30 jaar) en risico op verruiging/pitrusontwikkeling. 0+(+) = toplaag aanvullend verschralen, wanneer 
doelsoorten ontbreken na verschraling de dichte soortenarme zode verwijderen en soorten herintroduceren. 
OS = percentage organische stof (gloeiverlies); Ols-P = plantenbeschikbaar fosfaat (Olsen-P) in µmol per liter 
bodem; -t = totaalconcentratie in mmol per liter bodem.–z = concentratie in een NaCl-extractie. M3 = 
indicatieve verschralingsduur (in jaren) per bodemlaag door middel van jaarlijks maaien en afvoeren bij een 
P-afvoer van 10 kg/ha/jaar op basis van een Olsen-P streefconcentratie van 300 µmol/l (totaal-P ondergrens 
3 mmol/l). M5: idem, echter op basis van een Olsen-P streefconcentratie van 500 µmol/l (Olsen-P 300-500 
µmol/l: streefconcentratie ontwikkeling heide of schraalland). Natuurpotentie = potentiele natuurtypen 
waarbij HEI = heide, HGL = heischraal grasland, KLZ = kleine zeggenvegetatie, BLG = blauwgrasland, BRO = 
broekbos en KRG = kruidenrijk grasland; Bekalking = eenmalige bekalking geadviseerd na ontgronding (zie 
paragraaf 4.3 voor een toelichting). 
Nr GG GWS   GLG   GHG  Advies Diepte Grondsoort (bijlage 1) HZT OS Ols-P P-t Al-t Ca-t Fe-t K-t M3 M5 Ca-z K-z Natuurpotentie Bekalking

DEELGEBIED 2

20 G 60 90 20 20 20-40 zand, uitgespoeld CE 0,5 336 1,3 43 7 12 3 0 0 - - HEI ja

21 G 70 100 30 20++ 20-30 zand, bv Ap 3,5 1866 11,1 98 19 41 9 25 25 - - HEI, HGL

30 30-40 zand BC 0,5 242 1,4 127 11 42 13 0 0 - - HEI, HGL ja

22 G 70 110 30 45 45-55 zand, iets uitgespoeld CE 0,5 259 1,7 120 9 30 12 0 0 - - HEI ja

23 G 60 100 40 35 35-50 zand, geroerd Axx 10,1 351 4,3 131 33 46 7 3 0 - - HGL, BLG

24 G 70 110 50 50 50-65 veraard veen O 21,6 341 7,3 102 43 32 7 4 0 - - BLG

25 A 50 80 20 40 40-50 zand, geroerd BxxA 3,2 386 4,3 111 22 22 12 3 0 - - HGL

26 G 60 90 20 20++ 20-40 zand, opgebracht Bx 1,2 888 4,6 135 9 39 15 10 10 - - HEI ja

40++ 40-60 zand, geroerd, bv Ax 5,9 759 7,9 168 35 80 17 30 17 - - BLG

60 60-80 zand B 2,0 242 1,8 146 18 36 17 0 0 - - HGL

27 G 60 100 30 40++ 40-50 zand, verstoord AxxB 1,9 1818 10,8 152 13 38 13 24 24 - - HGL

DEELGEBIED 1

28 G 85 120 55 30 30-40 zand, inspoeling B 1,1 237 2,1 168 12 29 10 0 0 - - HGL, HEI ja

29 G 90 120 60 40 40-50 zand, iets geroerd Bcx 0,5 589 2,5 109 7 30 14 0 0 - - HEI ja

30 G 75 110 40 30 30-40 zand Bc 1,5 463 2,8 76 6 9 3 0 0 - - HEI ja

31 G 70 90 50 35 35-50 zand, esdek Aan 5,6 533 3,3 59 8 20 3 1 1 - - HEI ja

32 G 60 110 40 30 30-40 zand, iets geroerd Ax 7,9 315 2,7 85 20 61 5 0 0 - - HGL, HEI ja

33 B 30 50 0 0++ 0-20 zand, restant afgegr. bv Apx 4,2 2571 6,6 78 2 17 4 22 22 - - HEI ja

20+ 20-40 zand Ax 8,7 436 5,5 80 17 29 2 11 0 7448 36 HGL

34 G 80 100 50 0++ 0-20 zand, bv, opgebracht Apx 3,0 1508 5,9 57 26 33 4 18 18 - - HGL

45 45-65 zand, sterk verstoord Xx 4,3 497 2,7 62 13 15 3 0 0 - - HGL

35 B 60 70 20 0++ 0-15 zand, venig, bv Ap 7,8 1388 5,8 41 6 30 1 13 13 - - HEI ja

15 15-30 geroerd veraard veen Oxx 28,9 158 3,5 66 23 43 2 0 0 - - BLG, KLZ

36 G 60 90 20 20++ 20-40 zand, bv Ap 5,7 1677 5,4 51 16 36 3 15 15 - - HGL

40 40-60 zand, geroerd Axx 4,5 675 4,7 66 13 32 4 11 8 - - HGL

37 G 90 120 40 20+ 20-40 zand, geroerd Ax 2,4 514 4,4 90 10 72 5 9 1 - - HEI, HGL ja

DEELGEBIED 4

45 B 20 70 0 0+ 0-20 zand, bv, venig Ap 10,8 479 6,2 154 15 54 9 14 0 - - HGL

20 20-30 zand, uitlopend ingesp. BC 2,4 109 0,9 75 6 22 8 0 0 - - HEI ja

46 G 50 80 10 15+ 15-25 zand, iets uitgespoeld Ce 0,4 1411 3,8 64 4 15 4 3 3 2103 159 HEI ja

47 G 60 100 20 20 20-40 zand, geroerd Bxx 1,1 779 2,4 93 5 22 5 0 0 - - HEI ja

48 B 20 80 0 0+ 0-20 zand, opgebrachte bv Apxx 10,6 450 3,6 74 15 16 6 4 0 - - HGL

20 20-40 zand, opgebrachte bv Apxx 5,0 285 3,9 123 26 32 9 0 0 - - HGL, BLG

49 B 30 70 0 0++ 0-20 zand, bv Ap 4,8 698 7,8 120 23 61 7 28 14 - - HGL (BLG)

20 20-30 zand, uitlopende insp. BC 0,9 77 0,9 87 10 24 10 0 0 - - HEI, HGL ja

50 B 30 80 10 20 20-30 zand, bv Ap 3,0 340 2,7 102 10 18 6 0 0 - - HEI, HGL ja

DEELGEBIED 5

51 B 60 80 20 20+ 20-30 zand, opgebracht Bxx 1,5 1334 5,6 93 10 25 7 8 8 - - HEI, HGL ja

30 30-40 zand, opgebracht Bxx 1,5 617 3,4 97 11 24 8 1 1 - - HEI, HGL ja

52 B 0 60 0 0++ 0-20 zand, opgebrachte bv Apxx 4,0 370 9,9 96 26 157 7 12 0 - - BLG

20 20-30 zand, opgebrachte bv Apxx 4,0 126 4,6 185 44 95 12 0 0 - - BLG

53 B 60 100 30 0++ 0-20 zand, opgebrachte bv Apxx 4,7 876 5,1 90 6 55 9 13 13 - - HEI ja

20 20-40 zand, opgebrachte bv Apxx 2,3 384 1,9 76 2 30 6 0 0 - - HEI ja

54 B 70 120 40 x 0-20 zand, opgebrachte bv Apxx 2,6 1496 9,2 122 11 28 8 38 38 - - KRG

x 60-80 zand, opgebrachte bv Apxx 6,4 1982 19,1 95 31 32 7 100 89 - - n.v.t.  
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4.3. Aanvullende inrichtingsmaatregelen  

De eerste jaren na de het afgraven van de voedselrijke toplaag dient maaibeheer plaats te vinden 

om de ontwikkeling en uitbreiding van algemene/ruigte soorten te beperken. Doordat vaak vele 

zaden aanwezig zijn kunnen deze algemene soorten, ook onder P-arme condities, tot 

ontwikkeling komen. Door middel van een maaibeheer en het aanbrengen van maaisel of plagsel 

kan de groei van ongewenste algemene soorten worden onderdrukt.  Opgemerkt dient te worden 

dat de lokale ontwikkeling van ruigtes of kruidenrijke graslanden op zichzelf niet nadelig is en 

zelfs kan bijdragen aan de diversiteit van een gebied. Vlinders, sprinkhanen, vogels en kleine 

zoogdieren kunnen hier van profiteren.  

 

Op de afgegraven locaties wordt geadviseerd om kort na afgraven (<1 jaar) maaisel/plagsel op te 

brengen uit goed ontwikkelde referentielocaties om kolonisatie door doelsoorten te stimuleren. 

Op voormalige landbouwgronden is van de oorspronkelijke zaadbank vaak niets meer over. Natte, 

venige laagtes kunnen een uitzondering vormen. Zonder het uitstrooien van vers maaisel of 

plagsel uit geschikte referentiegebieden is de kans op vestiging van doelsoorten klein. Veel 

zeldzame en bijzondere soorten (meestal tevens de doelsoorten) vestigen zich doorgaans niet of 

slechts na lange tijd op de herstelde terreinen. Het herintroduceren van doelsoorten uit zo lokaal 

mogelijke bronnen (in verband met de genetische diversiteit en de aanpassing aan lokale 

omstandigheden) leidt onder de juiste bodemchemische en hydrologische omstandigheden tot 

een succesvol herstel van ontgronde terreinen (figuur 4.14).  

 

 
 
Figuur 4.14. Links: resultaten van een ontgrondingsevaluatie, uitgevoerd door Onderzoekcentrum B-WARE 

in 2014 en 2015. Op 33 locaties zijn vegetatieopnames gemaakt in gebieden waar door middel van 

ontgronding (minimaal 4 jaar geleden) voedselarme condities zijn gecreëerd op voormalige 

landbouwgronden ten behoeve van schraallandontwikkeling. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen 

locaties waar wel (11 locaties) en geen (22 locaties) herintroductie, door middel van het opbrengen van 

maaisel na ontgronding, heeft plaatsgevonden. De soorten zijn verdeeld over vier klassen: Rode Lijstsoorten, 

Doelsoorten, Probleemsoorten en Algemene/overige soorten. Bron: Onderzoekcentrum B-WARE. Rechts: 

Foto’s van succesvolle ontwikkeling van nat schraalland met onder ander Moeraskartelblad, Blauwe zegge, 

Zwarte zegge, Blauwe knoop, Vetblad, heidekartelblad, Gevlekte orchis, Welriekende nachtorchis, Brede 

orchis en Moeraswespenorchis door middel van het afgraven van de voedselrijke toplaag in combinatie met 

de herintroductie van doelsoorten. Foto’s Mark van Mullekom. 
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Herintroductie van doelsoorten kan bijvoorbeeld door het aanbrengen van maaisel of plagsel 

(figuur 4.14 en figuur 4.15) waarbij idealiter 1m2 vers verzameld maaisel over 1(-2) m2 bodem 

wordt verspreid. Wanneer dit niet mogelijk is, kan het maaisel in een lagere dichtheid of in 

kleinere over het gebied verspreide zones worden opgebracht. Wanneer vers plagsel of 

bodemmateriaal uit referentielocaties wordt opgebracht (enten), wordt ook bodemleven (o.a. 

mycorrhiza schimmels) geïntroduceerd. Mycorrhiza schimmels zijn van belang bij de opname van 

nutriënten onder voedselarme omstandigheden. Daarnaast beschermen ze de kiemlingen tegen 

verdroging. Het aanbrengen van maaisel of plagsel op een dichte zode is geen geschikte 

maatregel door het ontbreken van vestigingsplekken. Het achterwege laten van deze maatregel is 

zonde van de vele inspanningen die zijn gedaan om de juiste abiotische randvoorwaarden (bodem 

en hydrologie) te creëren voor de beoogde doelsoorten. 

 

Jaarlijks maaien en afvoeren (gemiddelde P-afvoer 10 kg/ha/jr) is op (sterk) met fosfaat verrijkte 

percelen niet optimaal voor een efficiënte afvoer van  fosfaat. Een alternatief is uitmijnen 

(gemiddelde P-afvoer 40 kg/ha/jr): een ‘natuurvriendelijke’ vorm van het voeren van intensieve 

landbouw. Wanneer de huidige zode voldoende productieve soorten bevat kan met behulp van 

stikstof- en kalibemesting de P-afvoer worden vergroot. Wanneer deze te weinig productieve 

soorten bevat wordt geadviseerd om in te zaaien met een grasklaver mengsel. In combinatie met 

aanvullende kalibemesting wordt de productiviteit, en daarmee ook de P-afvoer, 

geoptimaliseerd. Hiervoor kunnen door middel van aanvullende analyses door het Louis Bolk 

Instituut gerichte bemestingsadviezen worden opgesteld. De percelen dienen gedurende een 

lange periode voldoende droog te vallen zodat 4-5 snedes gemaaid kunnen worden. Dit maakt het 

nemen van vernattingsmaatregelen meestal  niet mogelijk.  

 

  

Figuur 4.15. Het uitstrooien van heideplagsel en het resultaat na vier jaar. Foto’s: Michael Roosmalen, 

Stichting Het Limburgs Landschap. 

 

In tabel 4.10 wordt lokaal een eenmalige bekalking geadviseerd op calciumarme zure zandbodems 

(of op zwak gebufferde bodemlagen met een zure ondergrond). Als gevolg van verzuring (afname 

grondwaterinvloed en/of verzurende processen als ammoniumoxidatie) heeft uitspoeling van 

onder andere Ca, Mg en K plaatsgevonden waardoor er mineraalgebrek kan optreden in planten 

en er sprake kan zijn van Al toxiciteit (bij een hoge Al/Ca ratio in het zoutextract). Het herstel 

van de buffering kan bijdragen aan de ontwikkeling van een soortenrijkere heide en/of heischraal 

grasland. Over het algemeen volstaat een eenmalige bekalking van 2000 kg Dolokal per hectare.  

Uit onderzoek (De Graaf et al., 2009) is tevens gebleken dat in soortenarme heideterreinen de 

kaliumconcentraties in het zoutextract lager zijn (mediane waarde (10-90 percentielen):  153 
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(88-380) µmol/kg) dan in soortenrijke heiden en heischrale graslanden (283 (110-872) µmol/kg). 

Uit de dataset van B-WARE zijn er indicaties dat toedienen van Dolokal het uitspoelen van K 

bespoedigt. Dit is ook niet onlogisch aangezien door oplossen van Ca- en Mg-carbonaten uit de 

Dolokal, de concentratie aan Ca2+ en Mg2+ ionen in het bodemvocht sterk toeneemt waardoor K+ 

van het bodemcomplex wordt verdrongen. Het is daarom raadzaam om, zeker wanneer sprake is 

van relatief een K-arme bodem ook een ander, relatief K-rijk, steenmeel toe te dienen 

(bijvoorbeeld Vulkamin). K-gebrek leidt niet alleen tot groeistoornissen (o.a. slechte 

doorworteling) maar induceert ook een stikstofoverschot in de plant en maakt deze daardoor 

gevoeliger voor vraat en ziekten. Dit verschijnsel treedt in de Maasduinen op bij Jeneverbes en 

Zomereik (Lucassen et al., 2011, 2014) en het is aannemelijk dat dit zo ook werkt bij kruiden. Op 

de locaties waar een eenmalige bekalking wordt geadviseerd, wordt aanbevolen om te bekalken 

met 2000 kg Dolokal en (i.v.m. de relatief lage K-concentraties) 1000 kg K-rijk steenmeel 

(bijvoorbeeld Vulkamin) per hectare. 

 

Voor een succesvolle ontwikkeling zijn niet alleen de bodemchemische omstandigheden leidend. 

De hydrologie dient eveneens te worden geoptimaliseerd. Voor grondwaterafhankelijke 

natuurtypen zoals heischrale graslanden, blauwgraslanden en dotterbloemhooilanden is 

grondwaterinvloed in de wortelzone of het maaiveld vereist van circa oktober/november t/m 

maart/april om verzuring, de vorming van regenwaterlenzen en de ontwikkeling van zure 

vegetaties (op kansrijke locaties voor (zwak) gebufferde schraallande/hooilanden) tegen te gaan. 

Op plekken waar regenwater stagneert kunnen veenmossen gaan domineren, vooral op 

gebufferde bodems omdat hier veel CO2 beschikbaar komt. Inundatie met P-rijk oppervlaktewater 

en/of de afzetting van P-rijk slib kan tot verrijking en daarmee tot verruiging leiden.  
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Bijlage 1. Profielbeschrijvingen 

 

 

Profielbeschrijvingen conform NEN5104 van de boorlocaties (1 t/m 54) in het onderzoeksgebied. Deze zijn 

opgesteld door het Veldwerkbureau (Jan Vermeer). 

 

Legenda: 

 

 

 

 



Projectcode: PR-16.072
Projectnaam: BO herinrichting Oude Strijper Aa

Opdrachtgever: Waterschap De Dommel/staatsbosbeheer Boormeester: J. Vermeer

Datum: 02-08-2016

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

X: 164841,00

Y: 367370,00

Datum: 03-08-2016

GWS: 30

GHG: 0

GLG: 80

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

5

6

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, M50 (155), zwak 
wortelhoudend, K-waarde: 0,4, 
neutraalbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-30

(30)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, M50 (165), brokken zand, 
brokken veen, zwak roesthoudend, 
K-waarde: 0,5, lichtbruin, 
Edelmanboor, Bxx,sterk geroerd

-75

(45)

Veen, zwak kleiïg, brokken zand, 
K-waarde: 0,01, donkerbruin, 
Edelmanboor, Ox,restand veraard 
veen

-90

(15)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, M50 (175), 
sporen roest, sporen hout, sporen 
veen, K-waarde: 2, licht grijsbeige, 
Edelmanboor, BC intact

-150

(60)

Boring: 02

X: 164755,00

Y: 367305,00

Datum: 03-08-2016

GWS: 40

GHG: 0

GLG: 70

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, M50 (165), zwak 
wortelhoudend, K-waarde: 0,6, 
lichtbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-20

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, M50 (165), zwak 
roesthoudend, brokken zand, 
K-waarde: 2, licht bruinbeige, 
Edelmanboor, Bx,iets gevlekt

-70

(50)

Veen, mineraalarm, K-waarde: 
0,01, donkerbruin, Edelmanboor, 
O,veraard veen

-100

(30)

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak 
humeus, zwak grindig, M50 (155), 
sporen roest, K-waarde: 1, 
lichtbeige, Edelmanboor, 
B,ingespoeld

-150

(50)

Boring: 03

X: 165036,00

Y: 367219,00

Datum: 03-08-2016

GWS: 30

GHG: 0

GLG: 90

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
humeus, M50 (155), zwak 
wortelhoudend, K-waarde: 0,2, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-30

(30)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, M50 (155), laagjes zand, 
K-waarde: 0,5, lichtbeige, 
Edelmanboor, BC,uitlopend 
ingespoeld

-90

(60)

Leem, sterk zandig, sterk humeus, 
M50 (135), sporen veen, sporen 
leem, K-waarde: 0,1, donkerbruin, 
Edelmanboor, O,Venig/lemig zand

-125

(35)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, M50 (155), 
K-waarde: 5, lichtbruin, 
Edelmanboor, B.ingespoeld zand

-150

(25)

Boring: 04

X: 165046,00

Y: 367325,00

Datum: 03-08-2016

GWS: 60

GHG: 20

GLG: 90

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
humeus, M50 (165), zwak 
wortelhoudend, K-waarde: 0,3, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-20

(20)

Leem, zwak zandig, matig 
humeus, sporen zand, K-waarde: 
0,01, donker bruinbeige, 
Edelmanboor, B,leem sterk 
ingespoeld

-30

(10)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, M50 (155), sporen roest, 
K-waarde: 1, lichtbruin, 
Edelmanboor, B.ingespoeld zand-80

(50)

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, M50 (145), laagjes veen, 
laagjes zand, laagjes leem, 
K-waarde: 0,2, lichtbruin, 
Edelmanboor, O,sterk gelaagd 
venig

-150

(70)



Projectcode: PR-16.072
Projectnaam: BO herinrichting Oude Strijper Aa

Opdrachtgever: Waterschap De Dommel/staatsbosbeheer Boormeester: J. Vermeer

Datum: 02-08-2016

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 05

X: 164952,00

Y: 367308,00

Datum: 03-08-2016

GWS: 50

GHG: 30

GLG: 85

Boormeester J. Vermeer

0
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100

150

1

2

3

4

5

6

gras0

Zand, matig fijn, kleiïg, matig 
humeus, M50 (155), zwak 
wortelhoudend, K-waarde: 0,4, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-35

(35)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, M50 (165), sporen roest, 
laagjes zand, K-waarde: 2, 
lichtgrijs, Edelmanboor, CE,iets 
uitspoeling

-80

(45)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, M50 (155), 
K-waarde: 1, donkergrijs, 
Edelmanboor, C,b.minim.ingespoeld

-150

(70)

Boring: 06

X: 164929,00

Y: 367412,00

Datum: 03-08-2016

GWS: 20

GHG: 0

GLG: 80

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

5

6

gras0

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
humeus, M50 (155), zwak 
wortelhoudend, K-waarde: 0,3, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-30

(30)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, M50 (155), laagjes zand, 
zwak roesthoudend, K-waarde: 
0,8, lichtbeige, Edelmanboor, 
CE,iets uitspoeling sporen

-80

(50)

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak 
grindig, M50 (155), sporen roest, 
sporen veen, K-waarde: 0,6, licht 
grijsbeige, Edelmanboor, 
BC,minim.inspoelingsporen

-150

(70)

Boring: 07

X: 164964,00

Y: 367480,00

Datum: 02-08-2016

GWS: 40

GHG: 10

GLG: 90

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
humeus, M50 (145), zwak 
wortelhoudend, K-waarde: 0,4, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-30

(30)

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
humeus, M50 (145), brokken zand, 
K-waarde: 0,4, donker bruinbeige, 
Edelmanboor, OxB,vermengd 
restant veraard veen

-40

(10)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, M50 (165), 
sporen roest, zand, laagjes grind, 
K-waarde: 2, lichtbeige, 
Edelmanboor, Bc,gelaagd zand

-90

(50)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, M50 (175), sporen planten, 
K-waarde: 3, lichtbeige, 
Edelmanboor, C

-150

(60)

Boring: 08

X: 164889,00

Y: 367481,00

Datum: 02-08-2016

GWS: 50

GHG: 20

GLG: 100

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
humeus, M50 (145), brokken zand, 
zwak wortelhoudend, K-waarde: 
0,3, donkerbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-30

(30)

Zand, matig fijn, matig siltig, 
M50 (175), laagjes zand, sporen 
roest, K-waarde: 1, licht witgrijs, 
Edelmanboor, CE,gelaagd 
zand,iets uitgespoeld

-80

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
M50 (165), sporen roest, 
K-waarde: 1, lichtbeige, 
Edelmanboor, BC,iets ingespoeld

-115

(35)

Veen, zwak kleiïg, M50 (115), 
laagjes zand, K-waarde: 0,05, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
O,veraard veen

-150

(35)



Projectcode: PR-16.072
Projectnaam: BO herinrichting Oude Strijper Aa

Opdrachtgever: Waterschap De Dommel/staatsbosbeheer Boormeester: J. Vermeer

Datum: 02-08-2016

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 09

X: 164746,00

Y: 367581,00

Datum: 03-08-2016

GWS: 20

GHG: 0

GLG: 70

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, M50 (175), roest, 
K-waarde: 2, lichtbeige, 
Edelmanboor, Bx,restant geroerd 
inspoeling

-40

(40)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, M50 (175), 
sporen roest, resten hout, 
K-waarde: 3, licht geelbeige, 
Edelmanboor, Bc,intact

-65

(25)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, M50 (175), K-waarde: 3, 
lichtgrijs, Edelmanboor, C,egaal 
zand

-150

(85)

Boring: 10

X: 164882,00

Y: 367770,00

Datum: 03-08-2016

GWS: 30

GHG: 0

GLG: 60

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, kleiïg, matig 
humeus, M50 (155), brokken zand, 
zwak wortelhoudend, K-waarde: 
0,3, lichtbruin, Edelmanboor,  
Apx,vermengde bouwvoor

-30

(30)

Veen, mineraalarm, sporen 
planten, K-waarde: 0,05, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
O,restand veraard veen

-40

(10)

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, matig grindig, M50 (250), 
resten hout, sporen roest, 
K-waarde: 5, lichtgrijs, 
Edelmanboor, C,moerig zand

-105

(65)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, M50 (175), resten hout, 
K-waarde: 2, lichtgrijs, 
Edelmanboor, C

-150

(45)

Boring: 11

X: 165043,00

Y: 367684,00

Datum: 02-08-2016

GHG: 110

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, M50 (155), sporen 
wortels, K-waarde: 0,5, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-10

(10)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, M50 (155), sporen roest, 
K-waarde: 2, lichtbeige, 
Edelmanboor, BC,minim.inspoeling

-30

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
M50 (155), zwak roesthoudend, 
K-waarde: 2, lichtgeel, 
Edelmanboor, C,los

-105

(75)

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
M50 (155), sterk roesthoudend, 
K-waarde: 1, licht oranjeroest, 
Edelmanboor, C,roestig

-150

(45)

Boring: 12

X: 165234,00

Y: 367796,00

Datum: 02-08-2016

GWS: 140

GHG: 75

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, M50 (155), zwak 
wortelhoudend, K-waarde: 0,5, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-20

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, M50 (155), brokken zand, 
K-waarde: 1, licht bruinbeige, 
Edelmanboor, Bx,geroerde 
inspoeling

-40

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
M50 (155), sporen roest, 
K-waarde: 1, lichtbeige, 
Edelmanboor, BC,intact

-70

(30)

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
M50 (155), sporen roest, 
K-waarde: 1, lichtgeel, 
Edelmanboor, C,compact

-130

(60)

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
M50 (135), K-waarde: 0,3, donker 
bruinbeige, Edelmanboor, 
C,humeus leem/zandig

-150

(20)



Projectcode: PR-16.072
Projectnaam: BO herinrichting Oude Strijper Aa

Opdrachtgever: Waterschap De Dommel/staatsbosbeheer Boormeester: J. Vermeer

Datum: 02-08-2016

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 13

X: 165138,00

Y: 367992,00

Datum: 05-08-2016

GWS: 30

GHG: 0

GLG: 80

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
humeus, M50 (145), zwak 
wortelhoudend, K-waarde: 0,2, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-20

(20)

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
humeus, M50 (135), brokken leem, 
brokken zand, zwak roesthoudend, 
K-waarde: 0,1, donker bruinbeige, 
Edelmanboor, Bxx,sterk geroerd

-40

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, M50 (195), 
resten hout, resten veen, sporen 
roest, K-waarde: 3, lichtbeige, 
Edelmanboor, BC.intact grover 
gelaagd

-85

(45)

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, M50 (225), laagjes zand, 
laagjes grind, resten hout, 
K-waarde: 5, lichtbeige, 
Edelmanboor, C,sterk gelaagd

-150

(65)

Boring: 14

X: 165117,00

Y: 367947,00

Datum: 05-08-2016

GWS: 70

GHG: 50

GLG: 100

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, M50 (165), zwak 
wortelhoudend, K-waarde: 0,4, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ap,deelsopgebracht

-60

(60)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, M50 (165), sporen roest, 
K-waarde: 2, lichtbeige, 
Edelmanboor, C,intact

-150

(90)

Boring: 15

X: 164919,00

Y: 368739,00

Datum: 08-08-2016

GWS: 130

GHG: 100

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

5

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, M50 (155), zwak 
wortelhoudend, K-waarde: 0,3, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-30

(30)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, M50 (165), brokken zand, 
K-waarde: 0,5, lichtbeige, 
Edelmanboor, Bx,iets geroerde 
inspoeling

-50

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, M50 (155), resten roest, 
K-waarde: 1, licht witgrijs, 
Edelmanboor, C.egaal zand

-150

(100)

Boring: 16

X: 164734,00

Y: 368779,00

Datum: 08-08-2016

GWS: 100

GHG: 60

GLG: 130

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, M50 (155), zwak 
wortelhoudend, K-waarde: 0,5, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-20

(20)

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, M50 (155), brokken zand, 
K-waarde: 0,5, licht bruinbeige, 
Edelmanboor, AxxB, sterk geroerd

-35

(15)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, M50 (155), resten roest, 
K-waarde: 0,5, licht beigebruin, 
Edelmanboor, B,intact

-45

(10)

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
M50 (170), resten roest, K-waarde: 
1, lichtgeel, Edelmanboor, c

-140

(95)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, M50 (175), 
sporen veen, K-waarde: 1, 
lichtbruin, Edelmanboor, 
B/O,overgang

-150

(10)



Projectcode: PR-16.072
Projectnaam: BO herinrichting Oude Strijper Aa

Opdrachtgever: Waterschap De Dommel/staatsbosbeheer Boormeester: J. Vermeer

Datum: 02-08-2016

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 17

X: 164616,00

Y: 369326,00

Datum: 08-08-2016

GWS: 80

GHG: 60

GLG: 110

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, M50 (155), zwak 
wortelhoudend, K-waarde: 0,3, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-20

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, M50 (170), 
sporen roest, K-waarde: 1, 
lichtbeige, Edelmanboor, 
BC,uitlopende inspoeling

-90

(70)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, M50 (155), K-waarde: 1, 
lichtgrijs, Edelmanboor, C,egaal 
compact zand

-150

(60)

Boring: 18

X: 164713,00

Y: 369545,00

Datum: 08-08-2016

GWS: 80

GHG: 60

GLG: 100

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, M50 (165), zwak 
wortelhoudend, K-waarde: 0,3, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-20

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, M50 (175), brokken zand, 
K-waarde: 0,8, lichtbeige, 
Edelmanboor, Axc,geroerd

-30

(10)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, M50 (175), zwak 
roesthoudend, K-waarde: 1, 
lichtgeel, Edelmanboor, c

-115

(85)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, M50 (165), 
laagjes veen, laagjes zand, 
K-waarde: 1, licht bruinbeige, 
Edelmanboor, CO,overgang naar 
venig

-150

(35)

Boring: 19

X: 164523,00

Y: 369431,00

Datum: 08-08-2016

GWS: 70

GHG: 50

GLG: 110

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

5

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, M50 (155), zwak 
wortelhoudend, K-waarde: 0,4, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-30

(30)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, M50 (165), brokken zand, 
K-waarde: 0,8, licht bruinbeige, 
Edelmanboor, AxB,geroerd

-50

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
M50 (175), resten roest, K-waarde: 
2, lichtbeige, Edelmanboor, C

-110

(60)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, M50 (175), 
resten hout, K-waarde: 2, 
lichtbeige, Edelmanboor, C

-140

(30)

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, M50 (155), sporen veen, 
K-waarde: 0,01, lichtbeige, 
Edelmanboor, O,veraard veen

-150

(10)

Boring: 20

X: 165100,00

Y: 370027,00

Datum: 08-08-2016

GWS: 60

GHG: 20

GLG: 90

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
humeus, M50 (135), zwak 
wortelhoudend, K-waarde: 0,2, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-20

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, M50 (195), sporen roest, 
K-waarde: 3, lichtbeige, 
Edelmanboor, CE,uitgespoeld

-40

(20)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, M50 (165), resten roest, 
K-waarde: 1, licht bruinbeige, 
Edelmanboor, Bc

-90

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, M50 (155), K-waarde: 1, 
donkerbruin, Edelmanboor, O/b 
humeus zand

-150

(60)



Projectcode: PR-16.072
Projectnaam: BO herinrichting Oude Strijper Aa

Opdrachtgever: Waterschap De Dommel/staatsbosbeheer Boormeester: J. Vermeer

Datum: 02-08-2016

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 21

X: 165121,00

Y: 370056,00

Datum: 08-08-2016

GWS: 70

GHG: 30

GLG: 100

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, M50 (155), zwak 
wortelhoudend, K-waarde: 0,5, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-30

(30)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, M50 (175), matig 
roesthoudend, K-waarde: 1, 
lichtbeige, Edelmanboor, BC

-70

(40)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, M50 (155), 
lichtbruin, Edelmanboor, C

-150

(80)

Boring: 22

X: 165150,00

Y: 370253,00

Datum: 08-08-2016

GWS: 70

GHG: 30

GLG: 110

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, M50 (155), zwak 
wortelhoudend, K-waarde: 0,4, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-45

(45)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, M50 (175), zwak 
roesthoudend, K-waarde: 2, 
lichtgeel, Edelmanboor, CE,iets 
uitgespoeld

-95

(50)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, M50 (165), 
sporen roest, K-waarde: 1, 
lichtbeige, Edelmanboor, B,iets 
ingespoeld

-130

(35)

Zand, matig fijn, sterk siltig, sterk 
humeus, zwak grindig, M50 (175), 
sporen veen, K-waarde: 2, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
O/B,humeus venig zand

-150

(20)

Boring: 23

X: 165254,00

Y: 370388,00

Datum: 08-08-2016

GWS: 60

GHG: 40

GLG: 100

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
humeus, M50 (145), zwak 
wortelhoudend, K-waarde: 0,3, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-35

(35)

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
humeus, M50 (145), brokken zand, 
sporen roest, K-waarde: 0,1, 
donker grijsbruin, Edelmanboor, 
Axx,geroerd

-50

(15)

Zand, matig fijn, matig siltig, 
M50 (165), K-waarde: 2, lichtbeige, 
Edelmanboor, C,egaal zand

-150

(100)

Boring: 24

X: 165155,00

Y: 370493,00

Datum: 08-08-2016

GWS: 70

GHG: 50

GLG: 110

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

5

gras0

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, matig 
humeus, M50 (45), zwak 
wortelhoudend, zwak 
roesthoudend, K-waarde: 0,3, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-50

(50)

Veen, mineraalarm, K-waarde: 0,1, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
O,veraard veen

-75

(25)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, M50 (155), 
sporen roest, K-waarde: 1, 
lichtbeige, Edelmanboor, BC

-150

(75)



Projectcode: PR-16.072
Projectnaam: BO herinrichting Oude Strijper Aa

Opdrachtgever: Waterschap De Dommel/staatsbosbeheer Boormeester: J. Vermeer

Datum: 02-08-2016

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 25

X: 165181,00

Y: 370515,00

Datum: 08-08-2016

GWS: 50

GHG: 20

GLG: 80

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

akker0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
humeus, M50 (145), zwak 
wortelhoudend, K-waarde: 0,2, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-40

(40)

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
humeus, M50 (145), brokken zand, 
zwak roesthoudend, K-waarde: 
0,4, donker bruinblauw, 
Edelmanboor, BxxA,geroerd

-75

(35)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, M50 (165), sporen roest, 
resten hout, K-waarde: 1, 
lichtbeige, Edelmanboor, C,intact

-150

(75)

Boring: 26

X: 165016,00

Y: 370619,00

Datum: 08-08-2016

GWS: 60

GHG: 20

GLG: 90

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, M50 (155), zwak 
wortelhoudend, K-waarde: 0,3, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor,ogebracht

-20

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, M50 (165), brokken zand, 
K-waarde: 1, lichtbeige, 
Edelmanboor, Bx,opgebracht

-40

(20)

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
humeus, M50 (145), brokken zand, 
K-waarde: 0,2, donker bruinbeige, 
Edelmanboor, Ax geroerd 
begraven bouwvoor

-60

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, M50 (175), sporen roest, 
K-waarde: 2, licht bruinbeige, 
Edelmanboor, B,intact

-80

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, M50 (155), K-waarde: 1, 
lichtbeige, Edelmanboor, C

-150

(70)

Boring: 27

X: 165064,00

Y: 370773,00

Datum: 08-08-2016

GWS: 60

GHG: 30

GLG: 100

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, kleiïg, matig 
humeus, M50 (155), donkerbruin, 
Edelmanboor, Apxx,opgbrachte 
bouwvoor

-30

(30)

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, M50 (155), brokken zand, 
sporen roest, K-waarde: 0,8, 
donker bruingrijs, Edelmanboor, 
AxxB verstoord

-85

(55)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, M50 (175), sporen roest, 
K-waarde: 1, lichtbeige, 
Edelmanboor, BC,intact 
uitloptende inspoeling

-150

(65)

Boring: 28

X: 165223,00

Y: 370867,00

Datum: 08-08-2016

GWS: 85

GHG: 55

GLG: 120

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, M50 (165), zwak 
wortelhoudend, K-waarde: 0,3, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-20

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, M50 (175), brokken zand, 
K-waarde: 0,8, donker beigebruin, 
Edelmanboor, Axb,GEROERD

-30

(10)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, M50 (175), 
K-waarde: 1, licht bruinbeige, 
Edelmanboor, B,intact inspoeling

-40

(10)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, M50 (175), 
sporen roest, K-waarde: 2, 
lichtbeige, Edelmanboor, 
BC,uitlopende inspoeling

-150

(110)



Projectcode: PR-16.072
Projectnaam: BO herinrichting Oude Strijper Aa

Opdrachtgever: Waterschap De Dommel/staatsbosbeheer Boormeester: J. Vermeer

Datum: 02-08-2016

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 29

X: 165133,00

Y: 370884,00

Datum: 08-08-2016

GWS: 90

GHG: 60

GLG: 120

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, M50 (165), zwak 
wortelhoudend, K-waarde: 0,4, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-40

(40)

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
M50 (165), resten zand, K-waarde: 
0,8, lichtbeige, Edelmanboor, 
Bcx,iets geroerd

-50

(10)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, M50 (185), sporen roest, 
K-waarde: 2, lichtgeel, 
Edelmanboor, C,egaal zand

-150

(100)

Boring: 30

X: 165063,00

Y: 370942,00

Datum: 08-08-2016

GWS: 75

GHG: 40

GLG: 110

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, M50 (155), zwak 
wortelhoudend, K-waarde: 0,5, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-30

(30)

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, M50 (145), K-waarde: 
0,3, licht bruinbeige, Edelmanboor, 
Bc.minim ingespoeld uitlopend

-70

(40)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, M50 (175), sporen roest, 
K-waarde: 1, lichtbeige, 
Edelmanboor, C

-150

(80)

Boring: 31

X: 165246,00

Y: 370930,00

Datum: 08-08-2016

GWS: 70

GHG: 50

GLG: 90

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

5

gras0

Zand, zeer fijn, kleiïg, matig 
humeus, M50 (145), zwak 
wortelhoudend, brokken zand, 
K-waarde: 0,2, donkerbruin, 
Edelmanboor, Ap,bouwvoor

-35

(35)

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
humeus, M50 (145), K-waarde: 
0,5, donkerbruin, Edelmanboor, 
Aan,esdek

-50

(15)

Veen, zwak kleiïg, M50 (125), 
sporen veen, K-waarde: 0,05, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
O,veraard veen

-65

(15)

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, M50 (135), K-waarde: 
0,4, lichtbeige, Edelmanboor, 
B,lemig

-75

(10)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, M50 (185), 
sporen roest, K-waarde: 2, 
lichtbeige, Edelmanboor, 
BC,uitlopende inspoeling

-150

(75)

Boring: 32

X: 165177,00

Y: 370930,00

Datum: 08-08-2016

GWS: 60

GHG: 40

GLG: 110

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, M50 (155), zwak 
wortelhoudend, K-waarde: 0,3, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-30

(30)

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
humeus, M50 (135), brokken zand, 
zwak roesthoudend, K-waarde: 
0,2, donkerbruin, Edelmanboor, 
Ax,iets geroerd

-40

(10)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, M50 (175), 
zwak roesthoudend, K-waarde: 
0,9, lichtbeige, Edelmanboor, BC 
uitlopende inspoeling

-110

(70)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, M50 (175), 
sporen veen, K-waarde: 1, donker 
grijsbeige, Edelmanboor, C

-150

(40)



Projectcode: PR-16.072
Projectnaam: BO herinrichting Oude Strijper Aa

Opdrachtgever: Waterschap De Dommel/staatsbosbeheer Boormeester: J. Vermeer

Datum: 02-08-2016

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 33

X: 165297,00

Y: 370987,00

Datum: 08-08-2016

GWS: 30

GHG: 0

GLG: 50

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

braak0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, M50 (145), brokken zand, 
zwak wortelhoudend, K-waarde: 
0,4, donker bruinbeige, 
Edelmanboor, Apx,restant 
afgegraven bouwvoor

-20

(20)

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, M50 (145), sporen 
baksteen, K-waarde: 0,3, 
donkerbruin, Edelmanboor, Ax

-40

(20)

Veen, mineraalarm, resten 
planten, resten riet, resten hout, 
K-waarde: 0,1, lichtbruin, 
Edelmanboor, O,intact veen

-140

(100)

Veen, mineraalarm, M50 (145), 
laagjes zand, laagjes veen, 
K-waarde: 0,2, licht bruingrijs, 
Edelmanboor, O,zandig overgang

-150

(10)

Boring: 34

X: 165247,00

Y: 371071,00

Datum: 08-08-2016

GWS: 80

GHG: 50

GLG: 100

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Zand, zeer fijn, kleiïg, matig 
humeus, M50 (145), zwak 
baksteenhoudend, zwak 
wortelhoudend, K-waarde: 0,2, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
APx,,opgebracht

-45

(45)

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
humeus, M50 (145), brokken zand, 
K-waarde: 0,1, donker bruingrijs, 
Edelmanboor, Xx,sterk verstoord

-65

(20)

Veen, mineraalarm, resten riet, 
resten hout, resten planten, 
K-waarde: 0,1, lichtbruin, 
Edelmanboor, O,intact

-150

(85)

Boring: 35

X: 165334,34

Y: 370953,78

Datum: 08-08-2016

GWS: 60

GHG: 20

GLG: 70

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

braak0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, M50 (125), sporen veen, 
K-waarde: 0,3, donkerbruin, 
Edelmanboor, Ap,bouwvoor,venig

-15

(15)

Veen, mineraalarm, brokken zand, 
K-waarde: 0,1, donkerbruin, 
Edelmanboor, Oxx,geroerd 
veraard veen-45

(30)

Veen, mineraalarm, resten hout, 
resten riet, resten planten, 
lichtbruin, Edelmanboor, O,intact 
veen

-110

(65)

Veen, mineraalarm, M50 (135), 
sterk zandhoudend, uiterst 
veenhoudend, K-waarde: 0,5, licht 
bruinbeige, Edelmanboor, 
O,overgangsveen/zand

-120

(10)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, M50 (165), K-waarde: 1, 
lichtbeige, Edelmanboor, BC

-150

(30)

Boring: 36

X: 165433,00

Y: 370911,00

Datum: 08-08-2016

GWS: 60

GHG: 20

GLG: 90

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Zand, zeer fijn, kleiïg, matig 
humeus, M50 (145), zwak 
wortelhoudend, K-waarde: 0,3, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-40

(40)

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, M50 (155), zwak 
roesthoudend, brokken zand, 
K-waarde: 0,3, donker bruingrijs, 
Edelmanboor, Axx,geroerd

-60

(20)

Veen, mineraalarm, K-waarde: 0,1, 
lichtbruin, Edelmanboor, O veraard 
veen-85

(25)

Veen, mineraalarm, resten 
planten, resten riet, K-waarde: 0,5, 
lichtbruin, Edelmanboor, O,intact 
veen

-120

(35)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, M50 (175), 
resten hout, sporen veen, 
K-waarde: 2, lichtbeige, 
Edelmanboor, C

-150

(30)



Projectcode: PR-16.072
Projectnaam: BO herinrichting Oude Strijper Aa

Opdrachtgever: Waterschap De Dommel/staatsbosbeheer Boormeester: J. Vermeer

Datum: 02-08-2016

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 37

X: 165636,00

Y: 371050,00

Datum: 08-08-2016

GWS: 90

GHG: 40

GLG: 120

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
humeus, M50 (145), zwak 
wortelhoudend, K-waarde: 0,2, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-20

(20)

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, M50 (145), zwak 
roesthoudend, resten wortels, 
brokken zand, K-waarde: 0,5, 
donker bruingrijs, Edelmanboor, 
Ax,geroerd-60

(40)

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
humeus, M50 (125), brokken zand, 
laagjes leem, K-waarde: 1, 
donkerbruin, Edelmanboor, Ax 
gelaagd/geroerd lemig

-130

(70)

Veen, mineraalarm, resten 
planten, K-waarde: 0,05, lichtbruin, 
Edelmanboor, O,intact veraard veen

-150

(20)

Boring: 38

X: 165259,00

Y: 369019,00

Datum: 08-08-2016

GWS: 5

GHG: 0

GLG: 60

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

braak0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, M50 (125), sporen veen, 
zwak wortelhoudend, brokken 
zand, K-waarde: 0,05, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-20

(20)

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, M50 (155), brokken zand, 
zwak roesthoudend, K-waarde: 1, 
lichtbeige, Edelmanboor, Xxsterk 
geroerd

-45

(25)

Veen, mineraalarm, resten 
planten, K-waarde: 0,05, lichtbruin, 
Edelmanboor, O,veraard veen-80

(35)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, M50 (165), resten hout, 
K-waarde: 1, lichtbeige, 
Edelmanboor, C

-150

(70)

Boring: 39

X: 165369,00

Y: 368881,00

Datum: 08-08-2016

GWS: 10

GHG: 0

GLG: 70

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

braak0

Veen, mineraalarm, zwak 
wortelhoudend, sporen planten, 
K-waarde: 0,05, donkerbruin, 
Edelmanboor, O,veraard veen

-40

(40)

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, M50 (250), 
resten hout, resten wortels, sporen 
roest, K-waarde: 2, lichtbeige, 
Edelmanboor, C,moerig zand

-90

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, M50 (175), resten hout, 
K-waarde: 1, lichtgrijs, 
Edelmanboor, C

-150

(60)

Boring: 40

X: 165300,00

Y: 368948,00

Datum: 08-08-2016

GWS: 15

GHG: 0

GLG: 80

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

braak0

Klei, sterk zandig, sterk humeus, 
M50 (125), zwak wortelhoudend, 
sporen veen, K-waarde: 0,05, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
A,humeus

-40

(40)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, M50 (155), resten hout, 
resten roest, K-waarde: 1, 
lichtbeige, Edelmanboor, 
BC,uitlopende inspoeling

-95

(55)

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
M50 (155), resten hout, K-waarde: 
0,9, lichtgrijs, Edelmanboor, 
C,compact zand

-150

(55)
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Boring: 41

X: 165122,00

Y: 367390,00

Datum: 03-08-2016

GWS: 80

GHG: 45

GLG: 110

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

5

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, M50 (165), zwak 
wortelhoudend, K-waarde: 0,4, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-25

(25)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, M50 (165), brokken zand, 
K-waarde: 1, licht bruinbeige, 
Edelmanboor, Bx,iets geroerd

-45

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, M50 (155), sporen roest, 
K-waarde: 2, lichtbeige, 
Edelmanboor, C,egaal zand

-150

(105)

Boring: 42

X: 165157,00

Y: 367250,00

Datum: 03-08-2016

GWS: 90

GHG: 70

GLG: 140

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

akker0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, M50 (165), zwak 
wortelhoudend, K-waarde: 0,5, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-20

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, M50 (165), brokken zand, 
K-waarde: 1, donker bruinbeige, 
Edelmanboor, Bx,iets geroerd 
inspoeling

-40

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, M50 (165), sporen roest, 
K-waarde: 2, lichtgeel, 
Edelmanboor, C,egaal zand

-150

(110)

Boring: 43

X: 164928,00

Y: 367870,00

Datum: 04-08-2016

GWS: 60

GHG: 30

GLG: 100

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
humeus, M50 (155), zwak 
wortelhoudend, K-waarde: 0,3, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-30

(30)

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak 
humeus, M50 (195), sporen zand, 
zwak roesthoudend, K-waarde: 2, 
lichtbeige, Edelmanboor, 
BCx.minim.inspoeling

-60

(30)

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, M50 (240), sporen roest, 
K-waarde: 3, lichtgrijs, 
Edelmanboor, C,intact

-105

(45)

Zand, matig fijn, matig siltig, 
M50 (155), resten hout, K-waarde: 
2, lichtgrijs, Edelmanboor, C,siltig

-150

(45)

Boring: 44

X: 165041,00

Y: 367983,00

Datum: 05-08-2016

GWS: 60

GHG: 30

GLG: 90

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, kleiïg, matig 
humeus, M50 (155), zwak 
wortelhoudend, K-waarde: 0,2, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-20

(20)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, M50 (165), brokken zand, 
K-waarde: 0,8, licht bruinbeige, 
Edelmanboor, Bxx,sterk geroerd

-45

(25)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, M50 (175), resten roest, 
K-waarde: 2, lichtbeige, 
Edelmanboor, C,intact

-95

(50)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, M50 (155), sporen leem, 
laagjes zand, K-waarde: 1, licht 
grijsbeige, Edelmanboor, 
C,compact gelaagd

-150

(55)
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Boring: 45

X: 165443,00

Y: 368615,00

Datum: 05-08-2016

GWS: 20

GHG: 0

GLG: 70

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

braak0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterk 
humeus, M50 (145), zwak 
wortelhoudend, K-waarde: 0,2, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor,venig

-20

(20)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, M50 (155), 
zwak roesthoudend, K-waarde: 1, 
lichtbeige, Edelmanboor, 
BC,uitlopende ingespoeld

-40

(20)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, M50 (155), 
resten hout, K-waarde: 1, licht 
grijsbeige, Edelmanboor, C

-150

(110)

Boring: 46

X: 165578,00

Y: 368577,00

Datum: 05-08-2016

GWS: 50

GHG: 10

GLG: 80

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, M50 (165), zwak 
wortelhoudend, zand, K-waarde: 
0,5, donker bruingrijs, 
Edelmanboor, Apx,restant 
afgegraven bouwvoor

-15

(15)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, M50 (185), sporen roest, 
K-waarde: 2, lichtgeel, 
Edelmanboor, Ce,intact iets 
uitgespoeld

-90

(75)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, M50 (185), K-waarde: 2, 
lichtgrijs, Edelmanboor, C

-130

(40)

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterk 
humeus, M50 (145), sporen veen, 
K-waarde: 1, donkerbruin, 
Edelmanboor, O,humeus zand iets 
venig

-150

(20)

Boring: 47

X: 165489,00

Y: 368516,00

Datum: 05-08-2016

GWS: 60

GHG: 20

GLG: 100

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

5

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, M50 (165), zwak 
wortelhoudend, K-waarde: 0,5, 
donker bruingrijs, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-20

(20)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, M50 (165), brokken zand, 
zwak roesthoudend, K-waarde: 1, 
licht bruinbeige, Edelmanboor, Bxx 
geroerd

-80

(60)

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, M50 (145), brokken zand, 
laagjes leem, zwak roesthoudend, 
K-waarde: 1, lichtbruin, 
Edelmanboor, Bxx lemig gebrokt

-100

(20)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, M50 (170), 
K-waarde: 2, lichtbruin, 
Edelmanboor, b intact

-150

(50)

Boring: 48

X: 165406,00

Y: 368419,00

Datum: 05-08-2016

GWS: 20

GHG: 0

GLG: 80

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

braak0

Zand, zeer fijn, kleiïg, matig 
humeus, M50 (145), brokken zand, 
matig wortelhoudend, zwak 
roesthoudend, K-waarde: 0,4, 
donker bruinbeige, Edelmanboor, 
Apxx,opgbrachte bouwvoor

-40

(40)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, M50 (165), 
sporen roest, K-waarde: 1, 
lichtbeige, Edelmanboor, Bc,intact

-60

(20)

Veen, zwak kleiïg, M50 (165), 
laagjes veen, laagjes zand, sporen 
roest, K-waarde: 1, lichtbruin, 
Edelmanboor, O,gelaagd

-100

(40)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, M50 (175), 
resten hout, resten veen, 
K-waarde: 2, lichtbeige, 
Edelmanboor, BC,uitlopend 
ingespoeld

-150

(50)
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Boring: 49

X: 165422,62

Y: 368522,85

Datum: 05-08-2016

GWS: 30

GHG: 0

GLG: 70

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

braak0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterk 
humeus, M50 (135), matig 
wortelhoudend, K-waarde: 0,2, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-20

(20)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, M50 (155), 
sporen roest, resten hout, 
K-waarde: 0,8, lichtbeige, 
Edelmanboor, BC,intact uitlopende 
inspoeling-60

(40)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, M50 (165), resten hout, 
K-waarde: 1, lichtgrijs, 
Edelmanboor, C

-150

(90)

Boring: 50

X: 165311,00

Y: 368399,00

Datum: 05-08-2016

GWS: 30

GHG: 10

GLG: 80

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, M50 (155), matig 
wortelhoudend, K-waarde: 0,5, 
donker bruingrijs, Edelmanboor, 
Ap,bouwvoor

-30

(30)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, M50 (155), sporen roest, 
K-waarde: 1, lichtbeige, 
Edelmanboor, Bc,minim inspoeling 
intact

-70

(40)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, M50 (165), resten hout, 
K-waarde: 2, licht grijsbeige, 
Edelmanboor, C

-150

(80)

Boring: 51

X: 166816,00

Y: 367890,00

Datum: 05-08-2016

GWS: 60

GHG: 20

GLG: 80

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

5

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, M50 (165), brokken zand, 
zwak wortelhoudend, K-waarde: 
0,9, donker bruingrijs, 
Edelmanboor, Apxx,opgbrachte 
bouwvoor

-20

(20)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, M50 (175), 
sporen roest, brokken zand, 
K-waarde: 2, licht bruinbeige, 
Edelmanboor, Bxx,opgebracht

-40

(20)

Veen, mineraalarm, sporen zand, 
K-waarde: 0,05, donkerbruin, 
Edelmanboor, O,veraard veen

-60

(20)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, M50 (175), 
K-waarde: 0,9, licht bruinbeige, 
Edelmanboor, B,zandband

-85

(25)

Veen, mineraalarm, sporen 
planten, sporen hout, K-waarde: 
0,1, lichtbruin, Edelmanboor, 
O,iets veraardend veen

-110

(25)

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, M50 (250), resten hout, 
resten planten, K-waarde: 3, 
lichtbeige, Edelmanboor, C,grover 
zand

-150

(40)

Boring: 52

X: 166668,00

Y: 367969,00

Datum: 05-08-2016

GWS: 0

GHG: 0

GLG: 60

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

braak0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
humeus, M50 (145), matig 
wortelhoudend, brokken zand, 
resten planten, K-waarde: 0,5, 
donker grijsbruin, Edelmanboor, 
Apxx,opgbrachte bouwvoor

-30

(30)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, M50 (175), 
sporen roest, resten planten, 
K-waarde: 2, lichtbeige, 
Edelmanboor, BC,intact

-70

(40)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, M50 (190), K-waarde: 3, 
licht geelbeige, Edelmanboor, 
C,egaal compact zand

-150

(80)
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Boring: 53

X: 166463,00

Y: 368014,00

Datum: 05-08-2016

GWS: 60

GHG: 30

GLG: 100

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, M50 (155), brokken zand, 
zwak wortelhoudend, K-waarde: 
0,6, donkerbruin, Edelmanboor, 
Apxx,opgbrachte bouwvoor

-40

(40)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, M50 (165), 
sporen roest, brokken zand, 
K-waarde: 2, licht bruinbeige, 
Edelmanboor, Bxx,sterk geroerd

-60

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, M50 (185), resten hout, 
resten roest, K-waarde: 2, 
lichtbeige, Edelmanboor, C intact 
compact zand

-130

(70)

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, M50 (145), resten hout, 
laagjes leem, K-waarde: 1, 
lichtbeige, Edelmanboor, C,lemiger 
zand

-150

(20)

Boring: 54

X: 166271,00

Y: 368012,00

Datum: 05-08-2016

GWS: 70

GHG: 40

GLG: 120

Boormeester J. Vermeer

0

50

100

150

1

2

3

4

braak0

Zand, zeer fijn, kleiïg, matig 
humeus, M50 (145), resten 
planten, resten wortels, brokken 
zand, K-waarde: 0,3, donkerbruin, 
Edelmanboor, Apxx,opgbrachte 
bouwvoor

-100

(100)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, M50 (155), brokken zand, 
K-waarde: 0,6, licht bruinbeige, 
Edelmanboor, Axxc,vermengd

-130

(30)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, M50 (165), K-waarde: 1, 
lichtgrijs, Edelmanboor, C,intact

-150

(20)
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1 WAAROM DEZE RAPPORTAGE? 

1.1 Beoordeling milieueffecten herinrichting van de Oude Strijper Aa 

Waterschap de Dommel werkt aan de herinrichting van de Oude Strijper Aa, gelegen ten 

oosten van het Leenderbos. De Oude Strijper Aa voldoet in de huidige situatie niet  aan 

de gestelde doelen op het gebied van natuur en water. Zo stroomt het water te snel het 

gebied uit met verdroging als gevolg en kunnen vissen door aanwezige stuwen niet vrij 

migreren. Om dit aan te pakken werkt het waterschap De Dommel aan de herinrichting 

van de Oude Strijper Aa. De grondslag hiervoor ligt onder andere in het 

waterbeheerplan, waarin tevens invulling wordt gegeven aan doelen uit de Kader 

Richtlijn Water (KRW).  

 

De herinrichting van de Oude Strijper Aa is onderdeel van een groter plan om verdroging 

in het natuurgebied Leenderbos en Groote Heide tegen te gaan en om dit gebied te 

versterken. Zo realiseert het waterschap in opdracht van de provincie Noord-Brabant ook 

de zogenaamde PAS-maatregelen om de natuur in Natura2000-gebied ‘Leenderbos, 

Groote Heide & De Plateaux’ bestendiger te maken tegen een overbelasting van stikstof. 

 

Zowel de voorbereiding en uitvoering van maatregelen om de gestelde doelen op het 

gebied van water en natuur te bereiken is in handen van het waterschap. Vanwege de 

verwevenheid met andere beleidsopgaven doet het waterschap dit met een groot aantal 

partners zoals provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer, gemeenten Heeze Leende en 

Cranendonck, verschillende terreinbeheerders en belangenorganisaties voor onder meer 

landbouw, natuur, landschap en recreatie. Uiteraard ook met grondeigenaren en 

eventuele pachters.  

 

In de nieuwe situatie krijgt de Oude Strijper Aa meer ruimte voor natuurontwikkeling en 

draagt zodoende bij aan de versterking van het omliggende Natura2000-gebied, 

instandhouding van de aangewezen habitats en het behoud en herstel van de 

kwetsbare Natte Natuurparel tussen de Belgische grens en het dorp ‘Leenderstrijp’. In 

deze situatie kan het gebied in droge periodes het water langer vasthouden, is ruimte 

voor natuurlijke erosie en sedimentatie door (her)meandering en meer variatie in 

stroomsnelheid in het benedenstroomse traject en zijn barrières voor vismigratie 

opgeheven. Maatregelen als het verflauwen van oevers, verondiepen van de beken, 

aanbrengen van drempels (gronddammen), meandering, of aantakken van een 

vroegere loop moeten bijdragen aan de gewenste natuurlijkontwikkeling en 

~versterking 

 

De voorgenomen maatregelen kunnen in de uitvoeringsfase en ook in de beheer- en 

onderhoudsfase in positieve en negatieve zin effecten hebben op het milieu en het 

gebruik van de gronden. In deze notitie worden de milieueffecten van de voorgenomen 

maatregelen beoordeeld.  

 

  



Pouderoyen Compagnons 

 Herinrichting Oude Strijper Aa    2 

1.2 Plan- en besluitvorming 

 

Maatregelen en Projectplan Waterwet (PPWW) 

De te treffen maatregelen worden afgewogen en geoptimaliseerd in een Ontwerp 

Projectplan Waterwet (PPWW). Het PPWW is het waterstaatkundig besluit dat de aanleg 

of wijziging van alle waterstaatswerken en hiermee samenhangende werken in het hele 

projectgebied mogelijk maakt (in de zin van artikel 5.4, lid 1 van de Waterwet). Het 

Ontwerp Projectplan wordt voorbereid en voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van het 

waterschap. Na de terinzagelegging en verwerking van zienswijzen wordt het Definitief 

Projectplan ter vaststelling aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap. 

 

Maatregelen en provinciaal inpassingsplan (PIP) 

Voor de PAS-maatregelen, die in dit kader worden meegenomen, moet voor een aantal 

percelen de bestemming worden aangepast. Daarom wordt door de provincie Noord-

Brabant een ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voorbereid. Dit is een 

planologisch/juridisch instrument om hydrologische en ecologische maatregelen te 

nemen en/of de effecten daarvan planologisch vast te leggen en te beschermen. 

Daarmee worden de vastgestelde natuurdoelen bereikt die zijn beschreven in geldende 

regelingen zoals het PAS (gebiedsanalyse), het aanwijzingsbesluit en het beheerplan 

van het Natura 2000-gebied. Hiertoe zijn percelen nodig. Deze percelen zijn enerzijds 

mogelijk nodig voor het treffen van herstelmaatregelen en/of anderzijds omdat uit 

onderzoek blijkt dat de gronden niet meer kunnen worden gebruikt volgens de vigerende 

agrarische bestemming (vergaande vernatting). De in het PIP op te nemen 

‘natuurbestemming’ houdt tevens de titel voor onteigening als niet op een andere manier 

de beschikking over deze percelen kan worden gekregen.  

 

Op basis van een voorlopige uitwerking van het ontwerp projectplan blijkt dat het aantal 

percelen en de omvang van de percelen waar sprake is van een gewenste verandering 

van de bestemming (wijziging van bestemming landbouw naar natuur) zeer beperkt is. 

Veel percelen zijn al eigendom van het waterschap, provincie of Staatsbosbeheer, een 

deel van de percelen heeft al een passende bestemming en de reikwijdte van de 

hydrologische effecten voor omliggende landbouwpercelen is beperkt. Een ander deel 

van de percelen heft nog geen passende bestemming. Deze percelen zijn noodzakelijk 

voor de realisatie van de PAS-opgaven. Om de bestemming van deze percelen te 

regelen wordt er een PIP vastgesteld. 

 

1.3 Doel van deze milieubeoordeling 

Een m.e.r.-procedure is verplicht bij de voorbereiding van activiteiten die kunnen leiden 

tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Een m.e.r.-procedure heeft als 

hoofddoel het milieubelang volwaardig te laten meewegen bij de voorbereiding en 

vaststelling van een plan of besluit. In dit geval is dat het PPWW en het PIP.  

 

Om te bepalen of een plan of besluit m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig is, wordt 

gekeken of de geplande activiteiten voorkomen in het Besluit m.e.r. 
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De voorgenomen maatregelen voor het project staan als activiteiten genoemd in de 

zogenaamde C- en D-lijst van het Besluit m.e.r., waarbij ook drempelwaarden voor de 

omvang van de activiteit zijn gegeven: 

 

Nr. Activiteit Drempelwaarde Omvang maatregel 

D-3.2 De aanleg, wijziging of uitbreiding van 

werken inzake kanalisering of ter 

beperking van overstromingen, met 

inbegrip van primaire waterkeringen en 

rivierdijken 

Geen drempelwaarde Niet van toepassing 

D-9 Een landinrichtingsproject dan wel een 

wijziging of uitbreiding daarvan 

Bij een functiewijziging 

met een oppervlakte van 

125 ha of meer van water, 

natuur, recreatie of 

landbouw 

Het oppervlak van de 

percelen met een 

bestemmingswijzing 

bedraagt circa 10,4 ha. 

Daarnaast wordt voor 

circa 12 ha de 

gebruiksbepaling 

gewijzigd.  

D-15.3 De aanleg, wijziging of uitbreiding van 

een stuwdam of andere installatie voor 

het stuwen of voor de lange termijn 

opslaan van water 

In gevallen waarin de 

activiteit betrekking heeft 

op een hoeveelheid water 

van 5 miljoen m3 of meer. 

Wel ingrepen m.b.t. 

stuwen, maar 

hoeveelheid water is 

aanzienlijk minder 

C-16.1 / 

D-16.1 

De ontginning dan wel wijziging of 

uitbreiding van de ontginning van 

steengroeven of dagbouwmijnen, met 

inbegrip van de winning van 

oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem 

In gevallen waarin de 

activiteit betrekking heeft 

op een terreinoppervlakte 

van 12,5 hectare of meer. 

Er is geen sprake van 

winning van 

oppervlaktedelfstoffen. 

Wel wordt er in het 

kader van het 

Beheerplan sprake van 

ontgronding t.b.v. 

natuur en worden 

gebruiksregels van 

gronden in het PIP 

daarvoor aangepast. 

Het oppervlak is 

minder dan 12,5 

hectare  

Tabel 1 .   

 

Gezien de aard van het voornemen, te weten de realisatie van doelen op het gebied van 

natuur en water, de aard van de te nemen maatregelen en de te nemen besluiten, het 

beperkte plangebied van het Provinciaal Inpassingsplan, de beperkte uitstralingseffecten 

van de voorziene maatregelen voor andere functies, de aard van de te nemen besluiten 

en de wettelijke bepalingen, is er geen sprake van een verplichting tot het doorlopen van 

een m.e.r.-procedure 

 

De omvang van de voorgenomen activiteiten ligt onder de drempelwaarde(n) van 

activiteiten met een raakvlak met de maatregelen die in het Projectplan Water zijn 

opgenomen of de planologische wijzigingen die in het PIP zijn opgenomen (D.9, D.15 en 

C.16/D.16 zoals opgenomen in de C- en D-lijst van het Besluit m.e.r.). 
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Echter ook voor activiteiten onder de drempelwaarde moet het bevoegd gezag1 nagaan 

of activiteiten mogelijk aanzienlijke milieugevolgen hebben en er mogelijk wel een m.e.r.-

procedure moet worden doorlopen. Om het bevoegd gezag in de gelegenheid te stellen 

de effecten van de voorgenomen maatregelen op het milieu te kunnen wegen en te 

beoordelen of er een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen, is deze 

milieueffectbeoordeling opgesteld. 

 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de herinrichting van het plangebied van de Oude Strijper Aa 

met de probleemstelling (eisen en wensen) vanuit de verschillende beleidskaders 

toegelicht. Op grond van de probleemstelling worden in hoofdstuk 3 de projectdoelen en 

maatregelen uitgewerkt die aansluiten op de verschillende beleidskaders en de 

voorkeursvariant. Tot slot worden in hoofdstuk 4 de effecten voor de verschillende 

milieuaspecten beschreven en beoordeeld. 

 

 
Foto 1 Samenkomst Strijper Aa en Oude Strijper Aa  Foto 2 Gekanaliseerde Oude Strijper Aa 

 bij de stuw ter hoogte van de Strijperdijk 

  

  

                                                      
1  Het bevoegd gezag voor het Projectplan Waterwet (PPWW) is het waterschap de Dommel. De provincie 

Noord-Brabant is het bevoegd gezag voor het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). 
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2 PROBLEEMSTELLING 

2.1 Samenvatting probleemstelling plangebied Oude Strijper Aa 

De problemen die zich in het plangebied voordoen, kunnen als volgt worden 

samengevat:  

 Doordat het (beek)water te snel het gebied uitstroomt, is er sprake van verdroging 

van  het beekdal, de omliggende Natura 2000 vennen en bosgebieden; 

 In Natura 2000 gebieden moeten herstelmaatregelen worden getroffen voor 

stikstofgevoelige natuur, waarbij ook de waterkwaliteit in de beken moet worden 

verbeterd;  

 Door de aangebrachte stuwen in de Oude Strijper Aa en de Strijper Aa kunnen 

vissen niet vrij migreren. 

 

Dit wordt in onderstaande paragrafen nader toegelicht en uitgewerkt.  

 

2.2 Plangebied Oude Strijper Aa 

Het plangebied bevindt zich (deels) binnen het Natura 2000-gebied ‘Leenderbos, Groote 

Heide & De Plateaux’. De bovenloop van de Oude Strijper Aa behoort tot dit Natura 2000 

gebied. Het lager gelegen beekdal herbergt een van de grootste veenbossen / 

elzenbroekbossen van Nederland. Daarnaast maakt het overgrote deel van het 

plangebied deel uit van het Natuur Netwerk Brabant (NNB). Het plangebied is gesplitst in 

de deelgebieden ‘bovenstrooms’ en ‘benedenstrooms’ (figuur 1). De grens van de 

deelgebieden wordt bepaald door de aanwezige stuw (ST0000095) in de Oude Strijper 

Aa. 
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Figuur 1 Ligging van de Oude Strijper Aa en Strijper Aa. 

 

De omgeving van de Oude Strijper Aa wordt afgewisseld door natuurgebied het 

Leenderbos en agrarische percelen. De Oude Strijper Aa stroomt vanuit het zuiden 

richting het noorden en mondt hier uit in de Strijper Aa. Het zuidelijk deelgebied bevindt 
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zich op het grondgebied van de gemeente Cranendonck. De lager gelegen percelen zijn 

vooral in gebruik als grasland, de hoger gelegen percelen als bouwland. Het noordelijk 

deelgebied ligt in de gemeente Heeze-Leende. De beek slingert door weilanden en 

enkele bosjes. De percelen die grenzen aan de beek zijn grotendeels in gebruik als gras- 

of bouwland.  

 

Het stroomgebied van de Strijper Aa bestaat uit twee parallelle beken. Bij de 

ruilverkaveling in 1973 is aan de oostzijde een nieuwe beekloop gegraven; de Strijper 

Aa. Aan de westzijde, dichter tegen het Leenderbos, ligt de Oude Strijper Aa. De Oude 

Strijper Aa is sindsdien dieper in het landschap komen te liggen, heeft weinig ruimte voor 

een natuurlijke loop en hierdoor een drainerende werking. Beide beken hebben door 

deze ingrepen sinds 1973 een meer op landbouw gerichte functie gekregen en hebben 

niet of nauwelijks meer bijgedragen aan de natuurontwikkeling. Het gevolg is dat de 

omliggende natuurgebieden steeds meer zijn verdroogd en vissen niet vrij meer kunnen 

migreren door de aanwezige stuwen in de Oude Strijper Aa. Ten gevolge van 

voedingsstoffen uit de landbouw, staat ook de waterkwaliteit in de Strijper Aa onder druk.  

 

Deze gevolgen wil het Waterschap aanpakken c.q. herstellen naar de situatie van voor 

1973. Hiertoe heeft het waterschap al een aantal stappen gezet. Zo is in 2010 voor het  

stroomgebied van de Strijper Aa de visie ‘Beekherstel Natte Natuurparel Leenderstrijp’ 

opgesteld. Vanaf 2015 is middels een gebiedsproces gestart met de inrichtingssopgave 

van de Oude Strijper Aa2.. Er zijn gesprekken gevoerd met agrariërs om de berekende 

bestaande situatie te toetsen en hun ervaringen m.b.t. grondgebruik en bewerking van 

de percelen te vernemen. 

 

 

 
Foto 3 Oude Strijper Aa in natuur bij geplande   Foto 4 Natte broek/ elzenbossen naast de Oude  

 gronddammen  Strijper AA nabij geplande gronddammen 

  

                                                      
2  Onderliggende documenten van Waterschap de Dommel: 

- Projectopdracht Beekherstel Natte Natuur Parel Oude Strijper Aa, van 5 oktober 2015 

- Waterbeheerplan 2016-2021 “Waardevol water” van april 2016 

- Actieplan n.a.v. de wateroverlast in juni 2016 “leven-de-Dommel” van 24 april 2017 
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2.3 Opgave uit het Programma Aanpak Stikstof (PAS)  

In Natura 2000-gebieden zoals ‘Leenderbos en Groote Heide & De Plateaux’ is al jaren 

sprake van een overschot aan stikstof. Dit is schadelijk voor de natuur. Het belemmert 

ook vergunningverlening voor economische activiteiten. Daarom hebben het Rijk en de 

provincies het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ontwikkeld. Het PAS is op 1 juli 2015 in 

werking getreden. Essentie van deze programmatische aanpak is dat extra geïnvesteerd 

wordt in emissiebeperkende maatregelen om de stikstofdepositie te verminderen en het 

uitvoeren van herstelmaatregelen voor stikstofgevoelige natuur. 

 

Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden. Deze gebieden krijgen 

extra bescherming, omdat er bijzondere planten en diersoorten voorkomen die met 

uitsterven worden bedreigd. Er zijn in Brabant 21 van deze kwetsbare gebieden, 

waaronder het Natura2000-gebied ‘Groote Heide, Leenderbos en de Plateaux’. Dit 

natuurgebied ligt op een aaneengesloten zandrug tussen Eindhoven en het Belgische 

Achel. Het bestaat uit naaldbossen, loofbossen, vennen en heidevelden en wordt 

doorsneden door de beken Tongelreep en Strijper Aa. In de beekdalen is de landbouw 

een belangrijke drager van natuurwaarden in het cultuurlandschap en het is een 

belangrijk recreatief gebied voor omliggende dorpen en steden. 

 

Minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling zijn de doelen van het 

Programma Aanpak Stikstof (PAS). Al jaren is er in veel Natura 2000-gebieden een 

overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. 

Het belemmert ook vergunningverlening voor economische activiteiten. In het kader 

van het PAS worden herstelmaatregelen genomen om de natuur bestendiger te 

maken tegen een overbelasting van stikstof. De herstelmaatregelen zijn gebaseerd op 

landelijk voor het PAS opgestelde herstelstrategieën en PAS-gebiedsanalyses. De 

herstelstrategieën zijn bedoeld om de verschillende habitattypen in de Natura 2000-

gebieden te behouden en te herstellen. De strategieën zijn in de gebiedsanalyses als 

deze op gebiedsniveau geconcretiseerd tot herstelmaatregelen. Zo is er ook een 

gebiedsanalyses opgesteld met de toepassing van de herstelstrategieën voor het 

Natura 2000-gebied ‘Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux’. De gebiedsanalyses 

wordt periodiek geactualiseerd. De meest recente versie is van december 2017. 

 

Na ondertekening van de bestuursovereenkomst tussen waterschap en provincie in juli 

2016 is de opgave PAS/Natura 2000 als opgave aan het project toegevoegd. De basis 

hiervoor zijn het Beheerplan voor het Natura2000-gebied ‘Leenderbos, Groote Heide & 

De Plateaux’ en de gebiedsanalyse voor dit Natura2000-gebied. 

 

Het gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux behoort tot het landschapstype 

hogere zandgronden. Binnen dit landschapstype zijn de landelijke kernopgaven en 

specifieke doelstellingen vertaald in zogenaamde gebiedsspecifieke 

instandhoudingsdoelstellingen. Voor Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux 

betekent dit uitbreiding en kwaliteitsverbetering voor het stuifzandlandschap 

(stuifzandheiden met struikhei en zandverstuivingen) en voor het heidelandschap 

(droge heiden, vochtige heiden, zwakgebufferde vennen, zure vennen). Binnen het 
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heidelandschap ligt verder een opgave voor behoud van oppervlak en 

kwaliteitsverbetering voor actieve hoogvenen (heideveentjes). Ook voor de beken 

met waterplanten en de begeleidende natte bossen ligt er een opgave 

voor uitbreiding en kwaliteitsverbetering.  

 

Niet alleen de standplaats is belangrijk voor de te beschermen habitats, ook het 

gebruik van het gebied en de omgeving kan invloed hebben op het behalen van de 

doelen. De belangrijkste activiteiten in Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux zijn 

recreatie en beheer. Daarbuiten hebben vooral activiteiten die invloed hebben op de 

grondwaterstand, de waterkwaliteit (zowel van oppervlaktewater in beken als 

grondwater) en de voedselrijkdom in het gebied een relatie met het bereiken van de 

doelen. Om de geplande instandhoudingsdoelstellingen (uitbreiding en/of behoud van 

oppervlakte en/of kwaliteit) per habitattype en per soort te realiseren moeten 

maatregelen worden genomen. De maatregelen zijn met name gericht op het 

verbeteren van de situatie ten aanzien van voedingsstoffen en hydrologie maar ook 

op een toename van dynamiek, vergroting van areaal en de soortensamenstelling. 

 

De doelen en begrenzing van het Natura2000-gebied zijn vastgelegd in het Beheerplan 

‘Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux’. In het Beheerplan zijn voor de eerste 

beheerplanperiode (2015-2021) maatregelen opgenomen gericht op het 

behoud/voorkomen van verslechtering en maatregelen gericht op het uitbreiden van 

oppervlakte en/of het verbeteren van de kwaliteit. Het betreft voor beide doelen zowel 

beheermaatregelen als hydrologische PAS maatregelen. 

 

Voor natte bossen (H91DO Hoogveenbossen) en H91EOC (Beekbegeleidende bossen), 

zijn de volgende maatregelen in het Beheerplan genoemd:  

 Bosomvorming van naaldbos naar loofbos en heide en dempen interne greppels; 

 Peilopzet in het landbouwgebied Strijper Aa, inclusief monitoring effecten omdat vernatting voor 

enkele soorten negatieve effecten kan hebben; 

 Verminderen toevoer nutriënten door omvorming landbouwgronden tot natuur; 

 Vergroten kwelflux in dal van Strijper Aa door beekherstel (met peilverhoging), dempen greppels en 

sloten en door bosomvorming; 

 Realisatie EHS in beekdalen; 

 Realisatie EHS om beekherstel te kunnen uitvoeren, mogelijk met aanvullende maatregelen. 

 
Deze maatregelen zijn benoemd voor de eerste beheerplanperiode (2015-2021), maar 

ook voor de perioden daarna (tweede en de daarop volgende). In het Beheerplan en in 

de PAS-gebiedsanalyse is voor de maatregelen voor de Strijper Heg aangegeven dat in 

beheerplanperiode I (tot juli 2021) wordt begonnen, allereerst door het herstelplan verder 

uit te werken en te starten met de uitvoering van interne maatregelen. Uitvoering van het 

project loopt door in beheerplanperiode II (2021-2027) en III (2027-2033).  

 

De Strijperheg is benoemd als het voornaamste gebied voor zowel hoogveenbossen als 

vochtige alluviale bossen, waarbij de inzet is gericht op behoud en verbetering en deze 

van schadelijke invloeden te ontdoen. Hiervoor is realisatie van de EHS nodig en 

opheffing van drainage in het landbouwgebied. Om verdroging tegen te gaan en de 

voedingsstoffen stroom richting hoogveenbossen te beperken.  
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Waterschap De Dommel coördineert de uitvoering van de PAS-maatregelen in het 

gebied. Dat gebeurt waar mogelijk gelijktijdig met andere opgaven, zoals de herinrichting 

van beken, aanleg van natuurlijke niet gestuurde overstromingsgebieden of het 

realiseren van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Met 

de provincie is afgesproken dat de PAS-maatregelen in 2021 zijn uitgevoerd. 

 

Bronmaatregelen gericht op verlaging stikstofdepositie  

Naast de PAS-herstelmaatregelen is er landelijk en provinciaal niveau beleid en 

regelgeving vastgesteld dat gericht is ter vermindering van de stikstofemissies en -

depositie (zogenaamde bronmaatregelen). Het PAS is er op gericht de 

stikstofdepositie en de invloed ervan te verlagen. Bovenop het bestaande beleid geeft 

het PAS met een pakket landbouwmaatregelen een extra impuls aan de daling van de 

stikstofdepositie. Het gaat om aanpassingen in voer en management (veehouderijen), 

dierhuisvesting (stallen) en mestaanwending. Aanvullend aan de landelijke 

maatregelen zorgt het provinciaal beleid, zoals uitgewerkt in de provinciale 

Verordening natuurbescherming Noord-Brabant voor een extra daling van de 

stikstofemissies uit stallen van veehouderijen en de stikstofbelasting van de Brabantse 

Natura2000-gebieden. Dit omdat de provincie Noord-Brabant in haar Verordening 

natuurbescherming strengere eisen stelt m.b.t. de ammoniakemissie uit stallen van 

veehouderijen dan de landelijke eisen (Besluit emissiearme huisvesting). 

 

In het PIP of Projectplan Waterwet zijn geen maatregel opgenomen die van invloed 

zijn om de emissies van stikstof uit de landbouw. Deze zogenaamde bron-

maatregelen vallen daarom buiten de scope van deze milieubeoordeling. 

 

2.4 Opgave uit waterbeheerplan en Kaderrichtlijn Water  

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de 

waterkwaliteit van de Europese wateren vanaf 2015 aan bepaalde eisen moet voldoen. 

Per stroomgebied is in beheerplannen aangegeven hoe de waterkwaliteit kan worden 

verbeterd.  

 

In 2009 zijn de eerste stroomgebied beheerplannen vastgesteld. In 2015 zijn nieuwe 

plannen vastgesteld voor de periode 2016-2021. Nederland is verdeeld over vier 

internationale stroomgebieddistricten: Rijn, Maas, Schelde en Eems.  

Tot een dergelijk district behoort niet alleen het water van de hoofdrivier, maar al het 

water in het betreffende gebied. Binnen elk district werken provincies, gemeenten, 

waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan schoner water. 

 

In het plangebied is sprake van verdroging als gevolg van ingrepen in 1973 die, in relatie 

tot de landbouwactiviteiten, gericht waren op ontwatering. Momenteel is het waterbeheer 

mede gericht op natuurontwikkeling en is het noodzakelijk dat het gebied water beter kan 

vasthouden om bestand te zijn tegen drogere periodes. Daarvoor wil het waterschap de 

Oude Strijper Aa een natuurlijkere loop geven, vergelijkbaar met de situatie vóór 1973. 

Ook wil het waterschap de stroomsnelheid in de beek variëren en verhogen door de 

beek aan te passen. In de vorm van flauwere oevers, een hogere beekbodem, meer 

slingering of het aansluiten van een vroegere loop. De grondslag voor het project 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/inhoud/natuurnetwerk-nederland


Pouderoyen Compagnons 

 Herinrichting Oude Strijper Aa    11 

herinrichting Oude Strijper Aa is o.a. het Waterbeheerplan 2016 – 2021. Hierin is 

uitwerking gegeven aan doelen voor waterkwaliteit uit de Europese Kaderrichtlijn Water 

(KRW) en doelen voor het verminderen van verdroging van natuurgebieden.  

2.5 Actieplan Leven-de-Dommel 

In april 2017 heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap De Dommel besloten de 

komende jaren extra te investeren om het watersysteem in het gebied 

klimaatbestendiger te maken. Zo moeten 24 concrete maatregelen, vastgelegd in 

‘Actieplan Leven-de-Dommel’, zorgen voor een watersysteem dat tegen een stootje kan. 

In extreem natte én in droge situaties. In onderhavig project wordt hier een concrete 

invulling aan gegeven. De maatregelen uit het ‘Actieplan Leven-de-Dommel’ sluiten ook 

aan bij het Waterbeerplan 2016-2021.  

 

Het zuidelijk deel van het traject is in het waterbeheerplan aangeduid als natuur-

vriendelijke oever en het noordelijke deel als beekhersteltraject (hermeandering). Het 

project herinrichting Oude Strijper Aa geeft voor het traject mede invulling aan het 

actieplan Leven-de-Dommel voor het klimaatbestendiger maken van het watersysteem. 

De Oude Strijper Aa voldoet verder niet aan de functie viswater. De beek dient geschikt 

te zijn voor vissen om stroomopwaarts en stroomafwaarts te migreren. Op dit moment is 

dat niet het geval. Barrières voor vissen kunnen bijvoorbeeld stuwen zijn die in de 

watergang aanwezig zijn. In het geval van de Oude Strijper Aa liggen er twee stuwen in 

het projectgebied die passeerbaar gemaakt dienen te worden voor vissen.  

2.6 Natte Natuur Parel en Natuur Netwerk Brabant  

Natte natuurparels (NNP) zijn door de Provincie aangewezen gebieden met bijzondere 

natuurwaarden. Het doel van natte natuurparels is om de kwetsbare ‘natte' natuur daar te 

behouden en te herstellen. Het Natuurnetwerk Brabant (NNB) is onderdeel van het 

Natuurnetwerk Nederland. Het is een netwerk van bestaande en deels nieuwe 

natuurgebieden die door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn. 

 

De maatregelen die volgende uit de herinrichting van de Oude Strijper Aa zijn gericht op 

vernatten van het gebied door het water langer vast te houden en sluiten hiermee goed 

aan bij het behoud en herstel van de Natte Natuurparel ‘Leenderstrijp’. 

2.7 Relatie met maatregelen Staatsbosbeheer 

Staatsbosbeheer (SBB) is partner in het project. Zij zijn voornemens een deel van de 

percelen langs de bovenloop van de Oude Strijper Aa af te graven. Deze afgraving 

draagt ook bij aan de doelen van het waterschap i.c. actieplan Leven-de-Dommel, om 

water langer vast te houden in het natuurgebied.  

Daarnaast wil SBB 25 hectare bos omvormen. Dit maakt geen onderdeel uit van het plan 

van het waterschap. De overige maatregelen van SBB betreffen “reguliere” 

beheermaatregelen, die echter wel grotendeels zijn opgenomen in het Nature2000-

beheerplan en de gebiedsanalyse.  
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2.8 Relatie met bestemmingsplannen 

De geldende juridisch-planologisch situatie van de gronden in het plangebied is 

vastgelegd in twee bestemmingsplannen: 

 Gemeente Cranendonck: Bestemmingsplan ‘Buitengebied’, vastgesteld 8 december 

2009, gedeeltelijk herzien in het bestemmingsplan ‘Herziening Buitengebied’, 

vastgesteld op 13 september 2011. In dit bestemmingsplan zijn de betreffende 

percelen ten dele bestemd als agrarisch met waarden-2. Daarnaast zijn de percelen 

in het projectgebied als natuur bestemd; 

 Gemeente Heeze- Leende: Bestemmingsplan ‘Buitengebied Heeze-Leende 2017’, 

vastgesteld 5 maart 2018. In dit bestemmingsplan zijn de percelen ten dele bestemd 

als agrarisch, met 3 agrarische bedrijfsbestemmingen. Daarnaast zijn de percelen in 

het projectgebied als natuur of bos bestemd. 
 

Diverse percelen die benodigd zijn voor de uitvoering van maatregelen en bescherming 

van waarden zijn reeds voorzien van een natuurbestemming. Op basis van de 

bijbehorende juridische regeling van het bestemmingsplan buitengebied van zowel de 

gemeente Cranendonck als Heeze-Leende is natuurontwikkeling hier mogelijk (past 

binnen de bestemming).  

 

Gemeente Cranendock 

 Binnen de gemeente Cranendonck is voor bodemingrepen binnen de bestemming ‘Natuur’ 

een omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden noodzakelijk.  

 Voor gronden die echter zijn aangeduid als ‘aardkundig waardevol gebied’ conform de 

provinciale Verordening is in de juridische regeling een strijdige gebruiksbepaling  

opgenomen, waardoor het afgraven, verlagen, egaliseren of ophogen van de bodem ter 

plaatse niet is toegestaan. Om hier bodemingrepen toe te kunnen staan is  een 

bestemmingswijziging noodzakelijk. Dit geldt voor een tweetal percelen met de bestemming 

natuur in het zuidelijk deelgebied waar het afgraven van percelen is voorzien. Hiertoe zijn 

deze twee percelen in het PIP opgenomen en voorzien van een aangepaste planologische 

regeling waardoor de bodemingrepen gerealiseerd kunnen worden. 
 

Gemeente Heeze-Leende 

Binnen de gemeente Heeze – Leende geldt voor bodemingrepen welke plaatsvinden in 

het kader van natuur- en landschapsontwikkeling een uitzondering op de 

omgevingsvergunningplicht voor werken en werkzaamheden. Deze uitzondering geldt 

echter niet voor gronden gelegen binnen het natuur netwerk Brabant. 
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Figuur 2 Vigerende bestemmingsplannen 
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3 UITWERKING DOELEN EN MAATREGELEN 

3.1 Projectdoelen herinrichting Oude Strijper Aa 

Het belangrijkste projectdoel is behoud en herstel van de voor het gebied kenmerkende 

natuurwaarden i.c. alluviale bossen en heide, door bestrijden van de verdroging van het 

gebied. Dit in samenhang met het streven om de diversiteit aan landschap én de daarbij 

horende diversiteit aan ecologische, cultuurhistorische, recreatieve en landbouwkundige 

waarden zoveel mogelijk te behouden. 

 

Het project richt zich derhalve primair op hydrologische herstelmaatregelen. Het gaat 

hierbij om het aanpassen van de ligging en het profiel van de beekloop i.c. 

(her)meanderen, het afgraven van bouwvoren almede het verwijderen van stuwen, het 

dempen en/of verondiepen van sloten en greppels, het verwijderen van drainage en het 

aanbrengen van gronddammen. Hiermee krijgt met name de afvoer van de Oude Strijper 

Aa een meer natuurlijk karakter met minder afvoerpieken en wordt de verdroging in de 

omliggende gebieden teruggedrongen. Dit heeft een positieve invloed op de 

grondwaterstanden ter plaatse van de aangewezen habitats en de aangewezen natte 

natuurparel 

 

Mede in relatie tot de overige beleidskaders is het project herinrichting Oude Strijper Aa 

gericht op de realisatie van de volgende vijf gebiedsopgaven, die integraal worden 

uitgewerkt: 

 Beekherstel van de Oude Strijper Aa door hermeandering en de aanleg van 

natuurvriendelijke oevers (KRW); 

 Opheffen barrières voor de vismigratie; 

 Realisatie van de PAS opgave 2021 (Natura 2000 beheerplan resp. gebiedsanalyse); 

 Behoud van en realisatie van  nieuwe natuur (NNB en  NNP); 

 Klimaatbestendig maken van projectgebied (via actieplan Leven-de-Dommel). 

3.2 Het doorlopen gebiedsproces 

In deze paragraaf is het planvormingsproces zoals dat is doorlopen sinds 2010 kort 

samengevat. 

 

2010 

In het voorjaar  van 2010 is voor het hele stroomgebied van de Strijper Aa de visie  

Beekherstel Natte Natuurparel Leenderstrijp opgesteld. Hierin staan voor het gehele 

gebied de hoofddoelstellingen beschreven.  

 

2015 

Vanaf 2015 is middels een gebiedsproces gestart met de inrichtingssopgave van de  

Oude Strijper Aa. In het kader van de opgaven voor de KRW en NNP zijn in 2015 de 

eerste verkennende gesprekken gevoerd met belanghebbende agrarische ondernemers. 

Na uitbreiding van de opgaven met PAS/Natura 2000 (het PAS is inwerking getreden in 

2015) zijn aanvullende gesprekken gevoerd om deze bijkomende opgave te 

communiceren en verduidelijken richting de streek. 
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2016 – 2017 

Na ondertekening van de bestuursovereenkomst op 12 juli 2016 met de provincie Noord-

Brabant is de opgave PAS/Natura 2000 als opgave aan het project toegevoegd.  

Medio april 2017 is het Actieplan Leven-de-Dommel vastgesteld met hierin een vier-

sporenaanpak: samenwerken, ruimte voor water, slim sturen en water op de kaart zetten. 

 

Hydrologische modellering heeft nut en noodzaak voor uitvoering van de PAS/Natura 

2000 maatregelen bevestigd3. Vervolgens is ervoor gekozen om alle opgaven (KRW, 

NNP en PAS/Natura 2000) integraal op te pakken en dit ook terug te koppelen aan de 

belanghebbende eigenaren.  

 

Via meerdere ‘keukentafelgesprekken’ zijn in 2016 en 2017 de direct betrokken 

perceeleigenaren geïnformeerd en geconsulteerd over de detaillering van de plannen. Er 

is samen gewerkt aan het vergroten van de haalbaarheid van inrichtingsplannen, waarbij 

de belanghebbenden is gevraagd om mee te denken over inrichtingsvarianten voor het 

noordelijk deel van het beekhersteltraject. Om de maatregelen te effectueren moeten 

gronden verworven worden. Getracht wordt om op minnelijke wijze tot overeenstemming 

te komen met de betreffende grondeigenaren. Mocht dit niet lukken dan zal  de provincie 

overgaan tot onteigening van de  percelen die benodigd zijn in het kader van realisatie 

van de opgave PAS. Het vast te stellen PIP bevat  hiervoor de planologische basis. 

 

2018 – 2019 

In het kader van de besluitvormingsprocedure van Waterschap De Dommel wordt (25 

juni 2019) in het kader van de Waterwet een gezamenlijke informatieavond 

georganiseerd. Tijdens deze avond zullen de betrokken partijen Waterschap De 

Dommel, Gemeente Heeze Leende en de Gemeente Cranendonck het projectplan 

herinrichting Oude Strijper Aa presenteren voor zowel het bestuurlijk orgaan van de 

gemeente als voor burgers. 

 

In de volgende paragraaf is nader ingegaan op de wijze waarop de maatregelen uit het 

ontwerp projectplan zijn geselecteerd en verder uitgewerkt. 

3.3 Maatregelen stap 1: scenario-studie 

Om inzicht te krijgen in de mogelijke maatregelen heeft het waterschap o.a. hydrologisch 

modelonderzoek en een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor verschillende scenario’s 

naar de gevolgen voor de grondwaterstand voor de alluviale bossen en de omliggende 

landbouwpercelen. Als onderdeel hiervan heeft een zogenaamde nul-toetsing in de 

streek uitgevoerd. Hierbij zijn gesprekken met de betrokken agrariërs gehouden om de 

”nul-situatie” (de berekende grondwaterstanden in de huidige situatie zonder uitvoering 

van de voorziene maatregelen) te toetsen en hun ervaringen m.b.t. grondgebruik en 

bewerking van de percelen te vernemen. 

 

 

                                                      
3  Technisch achtergrond rapport grondwatermodellering Oude Strijper Aa, conceptrapport met kenmerk 

WATBE3685R001D01 d.d. 17 maart 2017 van RHDHV  
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Om de haalbaarheid van de opgaven (PAS, KRW, NNP) in beeld te brengen heeft het 

waterschap een scenario-onderzoek uitgevoerd. De volgende scenario’s zijn 

onderscheiden: 

- Modelmatig huidige situatie; 

- Modelmatig maximaal bosomvorming; 

- Modelmatig maximaal dempen detailontwatering; 

- Modelmatig maximaal peilopzet gegraven Strijper Aa; 

- Modelmatig maximaal peilopzet oude Strijper Aa; 

- Combinatie van bovenstaande maatregelen (haalbaarheidsstudie PAS opgaven); 

- Minimaal scenario voor enkel de PAS opgaven (alluviaal bos);  

- Variant Bypass hoogwater; 

- Varianten gericht op technische compensatie natschade  landbouwpercelen; 

- Variant maatregelen projectplan waterwet. 
 

Op basis van de resultaten zijn voor wat betreft de vorm van inrichten van de 

toekomstige Oude Strijper Aa  twee ‘uiterste’ inrichtingsvarianten doorgerekend, namelijk 

een zogenaamd maximaal en minimaal alternatief.  

 Maximaal alternatief 

Bij het maximale alternatief zijn alle watergangen (sloten en greppels) theoretisch gedempt, 

is al het bos omgevormd naar heide of grasland en zijn de A watergang(en), o.a. Oude 

Strijper Aa, zelf gedempt en is alle aanwezige drainage theoretisch verwijderd. Dit scenario 

had als doel om de haalbaarheid van de PAS opgaven in beeld te brengen. Daarnaast om in 

beeld te brengen welke maatregelen effect hadden op de grondwaterstanden in de PAS 

gebieden (habitats). Om dat laatste in beeld te brengen zijn de hydrologische effecten van 

alle bovenstaande maatregelen ook apart doorberekend. Op deze manier kon de 

effectiviteit per maatregel bepaald worden.  

 Minimaal alternatief 

Bij het minimaal alternatief zijn in 2 varianten watergangen rondom de habitats (alluviale 

bossen) gedempt en drainage verwijderd. Doel was om in beeld te brengen welke greppels 

en sloten minimaal gedempt zouden moeten worden om aan de grondwaterstanden voor 

instandhouding van de habitats te voldoen en welke drainage een negatieve (verdrogende) 

invloed heeft op de habitattypen.  
 

Deze maatregelen zijn apart van elkaar doorgerekend om in beeld te brengen wat de 

effecten zijn van de losse maatregelen en de maatregelen samen opgeteld. Ter 

illustratie, het maximaal scenario geeft in de winter voor bijna het gehele 

landbouwgebied water op maaiveld.  

 

Dit is een (te) vergaande maatregel in relatie tot de natuurdoelen. De uitkomst van dit 

scenario is dat de realisatie van de PAS opgave haalbaar is voor 98% van de PAS 

opgave. Daarnaast heeft het onderzoek uitgewezen dat beekherstel (peilopzet) Oude 

Strijper Aa niet bijdraagt aan de PAS opgave, evenals de maatregel bosomvorming. De 

PAS opgave zal bereikt moeten worden door het dempen van sloten en greppels en 

verwijderen van drainage. 
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3.4 Maatregelen stap 2: twee herinrichtingsvarianten 

Het waterschap heeft op basis van het uitgevoerde hydrologisch onderzoek 

geconcludeerd dat het minimaal alternatief in grote lijnen voldoet. Voor een klein deel 

van de habitats (Strijperheg) resteert nog een doelgat, maar dat doelgat is even groot als 

in het maximaal scenario. Aanvullend is een derde variant van het minimaal alternatief 

doorgerekend, waarbij één watergang in plaats van verondiept, gedempt zal worden en 

de drainage van de naastgelegen landbouwpercelen is verwijderd. Bij uitvoering van 

deze maatregelen volgens deze derde variant van het minimaal alternatief wordt voor 

98% voldaan aan de instandhoudingsdoelen.  

 

Daarnaast is nader onderzoek verricht naar de situering van de bypass als extra 

hoogwater afwateringsmiddel. Bovenstrooms zijn geen landbouwpercelen meer 

aanwezig, die afwateren op de bypass. Daarom wordt de bypass, in verkleinde vorm qua 

lengte, benedenstrooms in het noordelijk deel aangelegd waar de Oude Strijper Aa en de 

Strijper Aa bij elkaar komen.  

 

Er zijn twee herinrichtingsvarianten, één zonder en één met hoogwater bypass ter 

vaststelling bij het dagelijks bestuur voorgelegd. Per variant is gekeken in welke mate 

deze bijdraagt aan de waterschapsopgaven (PAS, KRW, NNP). Daarnaast zijn de 

varianten getoetst op de bijdrage aan de vier sporen uit het actieplan ‘Leven-de-

Dommel’. Ook het kostenaspect is in de afweging meegenomen. 

 

Variant 1: Klein beekprofiel 

In deze variant zou een deel van de huidige beek behouden blijven en functioneren als 

stuurbare bypass bij hoge afvoeren vanaf een T10 situatie. Daarnaast zou om de bypass 

heen een klein beekprofiel worden aangelegd.. Doel was om in beeld te brengen welke 

invloed dit profiel zou hebben op het behalen van de opgave KRW. Daarnaast is deze 

variant beoordeeld in het kader van de bijdrage aan de 4 sporen uit actieplan leven de 

dommel, voor en nadelen voor het toekomstig onderhoud en het kostenaspect.   

 

Variant 2: Groot beekprofiel 

In deze variant zou de beek een groter profiel krijgen. De volledige afvoer, ook bij 

extreme afvoeren stroomt door de beek. In deze variant vervalt de functie van de huidige 

beek.. Doel was om in beeld te brengen welke invloed dit profiel zou hebben op het 

behalen van de opgave KRW. Daarnaast is deze variant beoordeeld in het kader van de 

bijdrage aan de 4 sporen uit actieplan leven de dommel, voor en nadelen voor het 

toekomstig onderhoud en het kostenaspect.   

 

Beide varianten zijn door het waterschap in detail uitgewerkt en met elkaar vergeleken 

ten opzichte van de huidige situatie. Bij beide varianten is bekeken hoe de betreffende 

variant scoort in relatie tot de projectopgaven en de kosten. Deze uitwerking is als bijlage 

2 toegevoegd. 

3.5 Maatregelen stap 3: voorkeursvariant 

Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft op 12 december 2017 gekozen voor het 

minimale alternatief met de variant met hoogwater bypass. Deze voorkeursvariant wordt 

verder uitgewerkt in het ontwerp Projectplan Waterwet.  
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De herstelmaatregelen en ingrepen zijn gericht op instandhouding van de habitattypen, 

de aanpak van verdroging van natuurgebieden en het klimaatbestendiger maken van het 

watersystemen die passen in de verschillende beleidskaders. Daarnaast moet het 

bevoegd gezag een afweging kunnen maken of de gevolgen voor het milieu verantwoord 

zijn of dat alternatieve oplossingen bedacht moeten worden. Om de problemen aan te 

pakken zijn de volgende herstelmaatregelen voorzien: 

 Beekherstel Projectplan Waterwet (PPWW): 

o aanleg van natuurvriendelijke oevers; 

o (her)meandering; 

o aanleg voorde om de beek over te steken; 

o aanleg waterverdeelwerk; 

o aanleg hoogwaterbypass; 

o aanleg en vervanging duikers; 

o aanleg zandvang; 

 Programma aanpak Stikstof (PAS):  

o verondiepen en dempen van sloten; 

o verwijderen van drainage; 

 Kaderrichtlijn Water (KRW): 

o graven nieuwe, slingerende beekloop; 

o dempen bestaande (oude) beekloop; 

o opheffen van barrières voor vissen, door het passeerbaar maken van twee 

stuwen; 

 Leven-de-Dommel: 

o aanbrengen hoogwater bypass met zandvang en waterverdeelwerk; 

o ontgraven (verlagen) percelen; 

 Natte Natuurparel ‘Leenderstrijp’ (NNP): 

o aanbrengen van knijpconstructies en gronddammen; 

o verondiepen en dempen sloten; 

o aanleg poelen. 

 

In de navolgende figuren 2 respectievelijk 3 zijn de maatregelen van de voorkeursvariant 

nader toegelicht en gevisualiseerd.  
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Figuur 3 Overzicht maatregelen per deelgebied Oude Strijper Aa,  

 Waterschap De Dommel, 7 mei 2019 
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Figuur 4 Overzicht uit te voeren maatregelen projectgebied Oude Strijper Aa,  

 Waterschap De Dommel, 9 mei 2019. 

  

Stuw 95 
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3.6 Uitwerking voorkeursvariant 

3.6.1 Benedenstrooms stuw 95 - noordelijk deel 

De watergang van de Oude Strijper Aa wordt hersteld door deze een meer natuurlijke 

vorm te geven. Dit houdt in dat de nu nog redelijk verticale oevers worden afgevlakt 

zodat meer geleidelijke oevers ontstaan. Hierdoor wordt de beek breder en ondieper. De 

werkzaamheden worden uitgevoerd met een hiervoor geschikte graafmachine. 

 

Rondom het noordelijke deel van de Oude Strijper Aa worden een aantal greppels, 

sloten en A watergangenverondiept / gedempt. Dit om meer water in het gebied (o.a. 

bestaande uit alluviale bossen en hoogveenbossen) vast te houden. De greppels worden 

verondiept m.b.v. een kleine graafmachine. De grond die wordt gebruikt wordt 

aangevoerd vanuit vrijkomende grond na graven beek / afgravingen. 

 
Naast het aanpassen van de bestaande watergang wordt ook de loop van het noordelijke 

deel van de beek omgelegd. De oorspronkelijke loop van de beek gaat momenteel 

rechtdoor naar het noorden en dan naar het oosten om aan te sluiten op de Strijper Aa. 

Voor de nieuwe loop wordt een gedeelte van de beek gedempt en wordt de beek via een 

nieuwe westelijke route omgelegd om daarna weer naar het oosten te lopen en via min 

of meer zijn oorspronkelijke loop, uiteindelijk uit te komen in de Strijper Aa. Op het laatste 

gedeelte waar de Oude Strijper Aa aansluit op de Strijper Aa wordt de nieuwe loop door 

een bestaand bosperceel gelegd. Waar de oude Strijper Aa aansluit op de Strijper Aa 

wordt een hoogwater bypass met bovenstrooms hiervan een waterverdeelwerk en 

zandvang aangelegd. 

 
Om verdroging tegen te gaan wordt de bestaande drainage van meerdere percelenmet 

een gezamenlijk oppervlak van circa 9,2 ha verwijderd. De drainagebuis wordt 

uitgegraven met een hiervoor geschikte graafmachine en vervolgens afgevoerd. De 

drainagebuizen liggen verspreid (mogelijk elke 5 meter) over de percelen. 

 

Als onderdeel van het beekherstel worden de twee stuwen (visbarrières) verwijderd, 

waarbij ter hoogte van de zuidelijke stuw een voorde wordt aangelegd om de beek te 

kunnen oversteken. Hiertoe worden stenen op beide oevers en op de beekbodem 

gestort. Daarnaast wordt het talud aan beide zijden van de beek verflauwd naar 1:7  

3.6.2 Bovenstrooms stuw 95 - zuidelijk deel 

Het zuidelijke deel van de Oude Strijper Aa wordt grotendeels verondiept om de 

drainerende werking van de beek op te heffen. De loop van de beek wordt hier niet 

aangepast. Het verondiepen gebeurt op een zelfde wijze als in het noordelijke deel door 

de redelijk verticale oevers af te vlakken en de beek zo breder en ondieper te maken.  

 

Ongeveer in het midden van de Oude Strijper Aa worden vier  gronddammen 

aangebracht. Deze gronddammen dienen om in de zomer water bovenstrooms van de 

dammen langer vast te houden. De gronddammen worden aangebracht op locaties die 

goed bereikbaar zijn vanuit percelen waarop maai beheer plaatsvindt. De grond wordt 

aangevoerd met behulp van een rupsvoertuig / klein materieel en in de watergang 

aangebracht met behulp van een kleine graafmachine. 
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Langs het zuidelijke gedeelte van de Oude Strijper Aa worden drie voormalige agrarische 

percelen afgegraven. Dit gebeurt deels om te zorgen dat verschraling van de percelen 

wordt voortgezet waardoor de ontwikkeling van habitattypen stuifzand-, droge- en 

vochtige heide (H2310, H4030 en H4010) mogelijk is. Bij de uitvoering wordt de 

bovenste (organische) laag geplagd met een hiervoor geschikte graafmachine en 

afgevoerd. Daarnaast zorgen de afgravingen voor extra ruimte om water in het 

natuurgebied vast te houden. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan het 

actieplan Leven de Dommel.  

 

Ten slotte worden op twee locaties in zuidelijke gelegen de Oude Strijper Aa knijpduikers 

of lopstuwtjes aangebracht. 

 

Bij de uitvoering van de (graafwerk)zaamheden worden daar waar nodig rijplaten 

toegepast om de begroeiing en het maaiveld tegen beschadigingen te beschermen. 
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4 MILIEUBEOORDELING  

De milieueffectbeschrijving in dit hoofdstuk is uitgevoerd aan de hand van de 

milieuaspecten zoals die ook worden gehanteerd bij de beschrijving van de huidige 

situatie in het PPWW en het MER. Zie voor de te onderzoeken aspecten onderstaand 

tabel en de toelichting in de verschillende paragrafen.  

 

Aspecten Criteria 

Natuur a. Beïnvloeding beschermde gebieden (Natura 2000, NNB) 

b. Beïnvloeding beschermde soorten (flora en fauna) 

c. Beïnvloeding van ecologische relaties  

Grond- en 

oppervlaktewater 

a. Beïnvloeding grondwaterstanden; 

b. Beïnvloeding grondwaterstroming (kwel, infiltratie) 

c. Beïnvloeding oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit 

d. Beïnvloeding oppervlaktewaterstelsel (waterlopen, peilen, inundaties) 

Bodem a. Wijziging hoogteligging, maaiveldverloop en reliëf 

b. Verstoring bodemopbouw 

c. Beïnvloeding bodemkwaliteit en bodemverontreiniging 

Landschappelijke, 

cultuurhistorische en 

aardkundige 

waarden 

a. Beïnvloeding ruimtelijke opbouw en verschijningsvorm van het landschap 

b. Beïnvloeding ruimtelijke relaties en/of bijzondere landschapselementen 

c. Beïnvloeding van archeologische waarden 

d. Beïnvloeding van aardkundige waarden 

Woon-, werk-, en 

leefmilieu 

a. Gevolgen voor verkeer (verkeersafwikkeling en veiligheid) 

b. Beïnvloeding woon- en leefmilieu  

c. Beïnvloeding tijdens uitvoering (geluid, lucht, trillingen, stofhinder) 

Tabel 1 Toetsingscriteria per milieuaspect 

 

 

In de beoordeling van milieueffecten is informatie opgenomen om het bevoegd gezag 

(waterschap en provincie) is staat te stellen om te beoordelen of al dan niet de m.e.r.-

procedure moet worden doorlopen. Daarbij moet worden aangesloten bij de 

beoordelingscriteria van bijlage III bij de Europese richtlijn 2011/92/EU, artikel 4, lid 3: 

 Kenmerken van de projecten, zoals de omvang van de ingrepen en mogelijke 

verontreiniging en hinder 

 De locatie van het project, zoals de mate van kwetsbaarheid van het gebied de 

maatregelen van invloed kunnen zijn de projecten van invloed kunnen zijn, 

waaronder beschermde gebieden 

 De kenmerken van het potentiële effect, zoals de aard van het effect, mogelijke 

cumulatie van effecten met de effecten van andere projecten en de mogelijkheid om 

ongewenste effecten doeltreffend te verminderen. 
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Voor de bepaling van de omvang van het hierbij te beschouwen plangebied is uitgegaan 

van het mogelijke beïnvloedingsgebied als gevolg van de voorgenomen activiteit. Deze 

omvang kan per milieuaspect verschillend zijn. Per milieuaspect wordt beschreven welke 

effecten voor het betreffende aspect voor de milieubeoordeling relevant zijn en welke 

criteria zijn gehanteerd voor de beschrijving van de effecten.  

 
Bij de effectbeschrijving is, voor zover relevant, onderscheid gemaakt in aanlegfase en 

gebruiksfase. Er is aangegeven of effecten tijdelijk of permanent zijn, op korte of lange 

termijn spelen en of sprake is van cumulatieve effecten. Naast negatieve effecten wordt 

ook aandacht besteed aan positieve ontwikkelingen voor het milieu.  

 

De effecten die in deze m.e.r beoordeling worden omschreven zien op alle maatregelen 

die noodzakelijk zijn voor het behalen van de opgaven PAS, KRW, NNB en NNP. Indien 

bepaalde gronden (anders dan ten behoeve van de PAS opgave) niet minnelijk kunnen 

worden verworven, zal het plan in afgeslankte vorm doorgang vinden. In dat geval zullen 

de milieueffecten minder in omvang zijn dan in deze m.er.-beoordeling is beoordeeld. 
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4.1 Natuur 

4.1.1 Doelbereik PAS-opgave 

In het Projectplan waterwet is het effect van de maatregelen op de te behalen doelen 

getoetst en beschreven. Zowel m.b.t. de PAS opgave, de KRW opgave en realisatie 

NNP en NNB. Daarnaast is hier ook het effect van de geplande maatregelen op de na 

het project nog resterende landbouwpercelen beschreven. Ook is hierin beschreven 

hoe de monitoring van de gewenste grondewaterstanden t.b.v. natuur (zowel habitats 

als natuurambitietypen) zal plaatsvinden, net als de monitoring van de 

grondwatereffecten op de nog resterende landbouwpercelen. Monitoring van de 

ontwikkeling van de vegetatie wordt door de provincie Noord-Brabant uitgevoerd.  

 

Om veel herhaling van teksten te voorkomen wordt voor een uitgebreide beschrijving 

van het doelbereik van het maatregelenpakket (natuur) en voor een beschrijving van 

de effecten van de maatregelen voor de resterende landbouwpercelen en de 

monitoring van de effecten verwezen naar de desbetreffende passages uit het 

projectplan waterwet. Hieronder is een samenvatting daaruit opgenomen. Daarnaast is 

bij het aspect water nader ingegaan op de verwachte effecten van de maatregelen op 

de waterhuishouding en daarmee op de realisatie van de natuurdoelen en effecten 

voor de landbouwpercelen. 

 

Om de PAS opgave en de maatregelen uit het beheerplan te kunnen realiseren, zijn bij 

de start van het project een groot aantal percelen aangeduid waar aangekocht kan 

worden op basis van volledig schadeloosstelling ter voorbereiding op een mogelijke 

onteigening. Gezien het grote aantal percelen met VSS-status is – in beginsel – rekening 

gehouden met het opstellen van een PIP teneinde eigendom, indien dit uiteindelijk 

noodzakelijk blijkt, af te kunnen dwingen middels onteigening.  

 

Uit hydrologische analyse van de huidige grondwaterstanden en de vereiste 

grondwaterstanden om de instandhoudingsdoelstelling van habitattypen elzenbroekbos 

en hoogveenbos te realiseren, blijkt dat er een zogenaamd doelgat is. Middels een 

hydrologisch model is berekend welke vernattingsmaatregelen maatregelen noodzakelijk 

zijn om het doelgat te dichten.  

 

Doelgat 

De uitvoering van de maatregelen resulteert in het dichten van het doelgat en 99,9% 

doelrealisatie voor de beoogde habitattypen. In een klein hoekje van een paar honderd 

m2 kan met geen enkele maatregel worden voldaan aan de eisen voor dit habitat 

(hoogveenbos). Hier zal het habitattype gewijzigd dienen te worden naar een habitattype 

dat wel overeen komt met de maximaal te bereiken grondwaterstanden.  

 

Effecten en nut en noodzaak 

Op particuliere percelen dienen fysieke maatregelen te worden getroffen waaronder het 

verwijderen van drainage en/of dempen van greppels. Daarnaast is bepaald op welke 

percelen, door het uitstralend i.c. vernattend effect van de maatregelen, landbouwkundig 

gebruik in de toekomst niet meer mogelijk is. In de bijlagen is een kaart opgenomen met 

de berekende stijging van de grondwaterstanden, na het uitvoeren van de maatregelen.  
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Indien het betreffende perceel noodzakelijk is voor het treffen van fysieke maatregelen 

en/of landbouwkundig gebruik niet meer mogelijk is, is nut en noodzaak voor onteigening 

ten behoeve van de PAS aangetoond. Een groot aantal percelen zijn reeds minnelijk 

verworven. Vijf percelen zijn nog niet verworven. 

4.1.2 Mogelijke ongewenste effecten op natuurgebieden en soorten 

Het belangrijkste doel is behoud en herstel van de voor het gebied kenmerkende 

natuurwaarden i.c. alluviale bossen en heide, door bestrijden van de verdroging van het 

gebied. Dit in samenhang met het streven om de diversiteit aan ecologische waarden te 

behouden. De uit te voeren inrichtingsmaatregelen kunnen echter ook leiden tot enige 

aantasting of verstoring van de aanwezige natuurwaarden. Bij de effectbeoordeling voor 

natuur is gebruik gemaakt van de volgende beoordelingscriteria: 

 

Beoordelingscriteria  

Gebiedsbescherming: beïnvloeding beschermde gebieden 

Soortenbescherming: beïnvloeding beschermde soorten 

Natuurnetwerk Brabant: beïnvloeding ecologische relaties 

 

Uit het in 2019 uitgevoerde natuuronderzoek4 blijkt dat de voorgenomen activiteiten geen 

tot weinig effect hebben op de beschermde flora en fauna indien wordt gewerkt conform 

de uniforme gedragscode. De voorgenomen werkzaamheden hebben geen negatief 

effect op habitattypen die gevoelig zijn voor vernatting. 

 

1. Gebiedsbescherming 

De Wet Natuurbeheer richt zich onder andere op de bescherming van daartoe 

aangewezen Natura 2000-gebieden. In het aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-

gebied is opgenomen welke instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied gelden. Dit 

kunnen doelstellingen zijn voor habitattypen en/of plant- of diersoorten. Er kan sprake 

zijn van een behoudsdoelstelling of van een verbeter- of uitbreidingsdoelstelling voor een 

habitattype of (leefgebied van) een soort. Activiteiten die schade toebrengen aan de 

beschermde natuur in deze gebieden zijn verboden.  

 

Maatregelen die worden genomen, waaronder dus ook de PAS-maatregelen, dienen 

voldoende concreet beschreven en beoordeeld te zijn in het definitieve beheerplan van 

het Natura 2000-gebied om vrijgesteld te zijn van vergunningplicht. Het beheerplan van 

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux is in oktober 2017 door Provincie Noord-

Brabant definitief vastgesteld. Als maatregelen of handelingen voldoende concreet 

                                                      
4  Conceptrapport ‘Herinrichting Oude Strijper Aa; Flora- en faunaonderzoek en voortoets Wet 

natuurbescherming’ van 3 april 2019 dat door BTL Advies B.V. in opdracht van het waterschap De 

Dommel is uitgevoerd. Doordat voldoende gegevens beschikbaar waren over de aanwezige 

natuurwaarden is door middel van een uitgebreid bureauonderzoek en een aantal veldbezoeken een 

goed beeld ontstaan van de natuurwaarden van het gebied en het potentiele gebruik door beschermde 

soorten. Voorafgaande aan de toetsing is tussen de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) en het 

Waterschap De Dommel afstemming geweest over de maatregelen die worden uitgevoerd en waar, bij de 

toetsing aan de Wet natuurbescherming, in onderhavig project op gelet diende te worden.  
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beschreven zijn en beoordeeld zijn in het Beheerplan en derhalve dus al eerder getoetst 

bij vaststelling van het beheerplan is nadere toetsing / vergunningaanvraag niet nodig en 

is er in deze milieubeoordeling in dat geval van uitgegaan dat er deze maatregelen een 

positief effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen.  

 

Hieronder is per maatregel aangegeven of deze voldoende concreet is beschreven en 

beoordeeld is in het beheerplan (+) of niet (-).  

 

Beekherstel (+) 

Het beekherstel dat wordt gerealiseerd is een opgave die in het kader van de 

kaderrichtlijn water (KRW) wordt uitgevoerd. Het uitvoeren van KRW-maatregelen is 

opgenomen in het beheerplan. Daarnaast is ook het herinrichten van beken opgenomen 

met als doel een beek te laten meanderen op “genormaliseerde” trajecten. Verder is het 

beekherstel onderdeel van de ontwikkeling van NNB, welke nodig is om 

instandhoudingsdoelstellingen binnen het Natura 2000-gebied te halen. 

 

Gronddammen aanbrengen (+) 

Deze maatregel draagt bij aan peilopzet in de Strijper Heg en is opgenomen in het 

beheerplan. De maatregel heeft als doel verdroging binnen hoogveenbossen (H91D0) en 

vochtige alluviale bossen (beek begeleidende bossen; H91E0C) tegen te gaan. 

 

Greppels verondiepen/dempen (+) 

Deze maatregel heeft ook als doel verdroging binnen hoogveenbossen (H91D0) en 

vochtige alluviale bossen (beek begeleidende bossen; H91E0C)  tegen te gaan en is 

concreet beschreven in het beheerplan. 

 

Drainage verwijderen (+) 

Ook het verwijderen van bestaande drainage draagt bij aan peilopzet in de  Strijper Heg 

en is opgenomen in het beheerplan. De maatregel heeft als doel verdroging binnen 

hoogveenbossen (H91D0) en vochtige alluviale bossen (beek begeleidende bossen; 

H91E0C)  tegen te gaan. 

 

Afgravingen (+) 

Het afgraven van de voormalige agrarische percelen grenzend aan de Oude Strijper Aa 

gebeurt ter verschraling van de percelen en om een meer geleidelijke oeverzone te 

creëren. In het beheerplan is omvorming van habitat (o.a. door middel van 

afgraven/plaggen) opgenomen als herstelstrategie ter uitbreiding van de habitattypen 

stuifzandheide met struikhei (H2310), droge heide (H4030) en vochtige heide (H4010).  

 

Conclusie 

Op basis van het Natura 2000 Beheerplan ‘Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux’ 

(oktober 2017) is bepaald of de maatregelen hierin voldoende concreet zijn beschreven 

en beoordeeld. Voor de herinrichting van de Oude Strijper Aa is dit voor alle maatregelen 

het geval. Deze conclusie is ook bevestigd tijdens overleg tussen  het ODBN en 

Waterschap de Dommel (14 -01-2019 en vastgelegd in een memo tussen de provincie, 

het  waterschap en omgevingsdienst Brabant Noord). Op grond hiervan hoeft geen 

vergunning te worden aangevraagd voor het uitvoeren van de maatregelen. In deze 
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milieubeoordeling is er daarom van uitgegaan dat deze maatregelen een positieve 

bijdrage hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura2000-gebied. 

 

Om de maatregelen echter zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren is wel nog een toetsing 

uitgevoerd om na te gaan of de habitattypen, habitatsoorten en broedvogels effecten 

kunnen ondervinden door het (verkeerd) uitvoeren van de maatregelen. Uit de toetsing 

uit het flora- en faunaonderzoek (voetnoot 4) volgt dat dit voor geen van de aangewezen 

16 habitattypen, zes habitatsoorten of drie broedvogels het geval zal zijn. In deze 

milieubeoordeling is er daarom van uitgegaan dat er  bij de uitvoering van de 

maateregelen geen sprake is van (onbedoelde) negatieve effecten.  

 

2. Soortenbescherming 

Ook voor het soortbeschermingsdeel geldt een vrijstelling doordat maatregelen zijn 

opgenomen in het beheerplan. Wel moet altijd  worden aangetoond dat de gunstige staat 

van instandhouding niet in gevaar komt en dient te allen tijde rekening te worden 

gehouden met de algemene zorgplicht van in het wild levende flora en fauna. 

 

Voor een aantal soortgroepen kan op basis van uitgevoerd onderzoek worden 

uitgesloten dat beschermde soorten  voorkomen in het werkgebied van de 

beekherstelmaatregelen, waaronder vissen, vaatplanten en ongewervelden (behalve 

dagvlinder en libellen). Voor beschermde dagvlinders kan niet geheel worden uitgesloten 

dat deze voorkomen binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden. Echter heeft het 

plangebied in de huidige situatie zeer beperkte betekenis voor deze soorten, waardoor 

met zekerheid kan worden uitgesloten dat de gunstige staat van instandhouding in 

gevaar komt. 

 

Voor broedvogels, vleermuizen, grondgebonden zoogdieren en reptielen geldt dat 

beschermde soorten van deze soortgroepen binnen het werkgebied kunnen voorkomen. 

Door een ecologische check voorafgaande aan de uitvoering van werkzaamheden (voor 

broedvogels en vleermuizen) en het volgen van een goedgekeurde gedragscode kunnen 

negatieve effecten worden beperkt en voorkomen. Ook wordt hiermee de algemene 

zorgplicht voldoende gewaarborgd.  

 

De leefgebieden van beschermde amfibieën en libellen maken wel onderdeel uit van 

plangebied en de voorkomende soorten kunnen in potentie grote negatieve effecten 

ondervinden door de uitvoering van de maatregelen. Uit de natuurtoets blijkt dat er 

effecten optreden voor de knoflookpad en rugsteeppad. Deze effecten zijn echter 

dermate gering dat geen ontheffing aangevraagd hoeft te worden voor deze soorten5. 

Daarom is het voor deze soorten van belang dat voldoende mitigerende maatregelen 

worden genomen. Onder andere  fasering van de werkzaamheden, afschermen van 

afgravingslocaties, nadere bepaling van uitvoeringslocaties in het veld en ecologische 

begeleiding. Deze en andere afspraken dienen te worden vastgelegd in een ecologisch 

werkprotocol. In deze milieubeoordeling is er van uitgegaan dat op deze wijze negatieve 

effecten op soorten kunnen en zullen worden voorkomen. 

  

                                                      
5  Door het Waterschap de Dommel is aangegeven dat zekerheidshalve een toetsing van deze conclusie op 

dit moment voorligt bij het bevoegd gezag (ODBN), in de vorm van een vergunningaanvraag 
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3. Natuurnetwerk Brabant 

Een van de doelen binnen de herinrichting van de Oude Strijper Aa is de ontwikkeling 

van het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Door de huidige maatregelen zullen enkele 

natuurbeheertypen veranderen. Het gaat echter om kleine verschillen waardoor de 

wezenlijke kernmerken en waarden van het gebied nauwelijks veranderen. Het 

beekherstel draagt positief bij aan de ambities van de Provincie Noord-Brabant met 

betrekking tot het NNB.  

 

Door de huidige maatregelen ontstaan nieuwe beheertypen die aansluiten bij de ambitie 

en die vanuit een ecologisch oogpunt een grote meerwaarde hebben voor zowel flora en 

fauna als ook het Natura 2000-gebied gebied ‘Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux’. 

De natuurbeheertypen in het gebied van de Oude Strijper Aa zijn deels aangeduid als 

zoekgebied. Op basis van de effecten van de hydrologische maatregelen kunnen voor dit 

zoekgebied definitieve natuurbeheertypen bepaald worden. In overleg met de Provincie 

Noord-Brabant wordt besproken of de natuurbeheertypen op een aantal locaties kunnen 

worden aangepast zodat hier geen onduidelijkheden over kunnen ontstaan. 

 

4.2 Grond- en oppervlaktewater 

Bij de voorgestane natuurontwikkeling (doel in het kader van de Natte natuurparel) 

vormen de kenmerken van het ‘natuurlijke’ grondwatersysteem een belangrijk 

aanknopingspunt. Anderzijds zal de natuurontwikkeling het huidige grondwatersysteem 

ook beïnvloeden, omdat vernatting van de natuur in het gebied een belangrijk 

uitgangspunt is. Daarbij zijn vooral de te verwachten effecten voor de grondwaterpeilen, 

grondwaterstroming, kwel en inzijging en waterkwaliteit relevant. Bij de beschrijving van 

de effecten voor het oppervlaktewater is daarom onderscheid gemaakt in het 

oppervlaktewaterstelsel (waterlopen, peilen, aan- en afvoer), inundaties en mogelijke 

beïnvloeding van de aanwezige waterkwaliteit.  

 

Bij de effectbeoordeling voor de aspecten grond- en oppervlaktewater is gebruik 

gemaakt van de volgende beoordelingscriteria: 

 

Beoordelingscriteria  

Beïnvloeding grondwaterstanden 

Beïnvloeding grondwaterstroming (kwel, infiltratie) 

Beïnvloeding oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit 

Beïnvloeding oppervlaktewaterstelsel (waterlopen, peilen, inundaties) 
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1. Beïnvloeding grondwaterstanden 

Het waterschap heeft berekend dat de verschillende hydrologische maatregelen ertoe 

leiden dat de grondwaterstanden in de verschillende seizoenen overwegend zullen gaan 

stijgen, omdat het water langer in het gebied wordt vastgehouden. Door deze verhoogde 

grondwaterstanden treedt rondom de Oude Strijper Aa vernatting op. 

 

De vernatting heeft positieve effecten op he behalen van de natuurdoelen (PAS, NNP 

een NNB). Vernatting is voor landbouwpercelen minder gunstig. De effecten op het 

gebruik van deze landbouwpercelen voor de eigenaren zijn al gecompenseerd doordat  

de benodigde landbouwpercelen al minnelijk zijn/ worden verworven of dat andere 

afspraken zijn gemaakt met eigenaren om de effecten te compenseren. Voor een aantal 

percelen geldt dat deze nog niet minnelijk zijn verworven en deze percelen zijn in het  

PIP opgenomen (t.b.v. eventuele onteigening), 

 

- Nieuwe beekloop en hoogwater bypass 

Als gevolg van de nieuwe beekloop en de geplande hoogwater bypass, gelegen in het 

meest noordelijk deel van het plangebied is een lichte grondwaterstandsdaling zichtbaar. 

Deze varieert van 1 tot 10 à 20 cm en vlakt naar het einde van het seizoen (GLG). De 

effecten van de meandering en het aanpassen van het beekprofiel op de grondwater-

standen zijn niet direct zichtbaar. De effecten van de nieuwe beekloop en de 

hoogwaterbypass zal neutraal dan wel licht negatief zijn voor het behalen van de 

natuurdoelen (vernatting) zijn. 

 

- Verwijderen van drainage 

De stijging ter plaatse van de percelen waar de drainage wordt verwijderd – noordelijk 

plangebied en benedenstrooms – is met 20 tot 40 cm het grootst te noemen (GVG en 

GHG). Door deze ingreep wordt goed zichtbaar dat het water langer wordt vastgehouden 

omdat de grondwaterstanden minder snel dalen naar het eind van het seizoen (GLG). 

Daarnaast zal het water ook langer op maaiveld blijven staan. De effecten van deze 

ingreep zijn is positief voor het behalen van de natuurdoelstellingen. 

 

- Verondiepen en dempen van sloten 

Door het verondiepen en dempen van sloten in het noordelijk deel van het plangebied, 

zal de grondwaterstand gemiddeld 5 tot 20 cm stijgen, waarbij ook in dit geval het water 

langer wordt vastgehouden omdat de grondwaterstanden niet of nauwelijks minder snel 

dalen naar het eind van het seizoen (GLG). Een lichte stijging van de grondwaterstand 

duidt op vernatting, wat tot een positieve bijdrage leidt voor het realiseren van de 

natuurdoestellingen. 

 

- Aanbrengen van knijpconstructies en verondiepen en dempen van sloten 

De grondwaterstanden ter plaatse van de knijpconstructies en verondiepen en dempen 

van sloten in het zuidelijk deel van het plangebied – stroomopwaarts – laten een lichte 

stijging van 5 tot 10 cm zien. De effecten van deze maatregelen zetten zich langer door 

in het seizoen. Het water wordt duidelijk langer vastgehouden. Het afgraven van 

percelen heeft nauwelijks effecten op het natuurlijk verloop van de grondwatertanden 

met dien verstande dat het water wel wat langer wordt vastgehouden, wat een gunstig 

effect is voor de natuurdoelstellingen. 
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2. Beïnvloeding grondwaterstroming en oppervlaktewaterstelsel (kwel, infiltratie) 

Het hoogteverschil tussen de Belgische Kempen en de Groote heide is de belangrijkste 

motor achter de kwelstromen die langs de Stijper Aa dagzomen. Op de hoogtekaart is te 

zien dat ‘t Leenderbos aan de westflank van de beek enkele meters hoger ligt dan het 

beekdal zelf. Ook het oostelijk gelegen gebied, waaronder de Putberg, ligt enkele meters 

hoger. Hierdoor ontstaat vanuit twee kanten een natuurlijke kwelstroom vanuit de hogere 

zanderige omgeving richting het beekdal. Het beekdal wordt daardoor het hele jaar 

gevoed door kwelwater. Kwelwater heeft een vrijwel constante temperatuur en daardoor 

is de bovenloop van de beek in de zomer relatief koel en in de winter relatief warm.  

 

Het effect van verhoging van de grondwaterstanden in combinatie met de natuurlijke 

kwelstroom is dat de kans dat het grondwater in het voorjaar en de zomer volledig in de 

wortelzones van de habitats komt, groter is dan in de huidige situatie. In de huidige 

situatie komt het grondwater in het voorjaar en in de zomer niet volledig in de wortelzone 

van de habitats. Daarnaast zal een groot deel van de greppels verondiept worden, 

waardoor de regenwaterlens wordt afgevoerd, met als gevolg dat de kwelstroom juist wel 

in de wortelzone kan komen omdat de tegendruk van de regenwaterlens opgeheven is.  

 

Het gevolg is dat het vernattingsgebied zich op de langere termijn in oostelijk en 

westelijke richting zal uitbreiden. De effecten op de lokale grondwaterstromingsrichting, 

die nu overwegend noord-noordoost is gericht, zullen nihil zijn, omdat de maatregelen 

slechts een het een lokaal bereik hebben. Vernatting is gunstig voor de natuurdoelen.  

  

3. Beïnvloeding oppervlakte- en grondwaterkwaliteit 

De herstelmaatregelen voor de herinrichting van de Oude Strijper Aa zijn gericht op 

vernatting (water langer vasthouden), waardoor verschillende percelen minder geschikt 

worden voor landbouwdoeleinden. Mede hierdoor en de sowieso ingezette trend van 

vermindering van landbouwbestrijdingsmiddelen en inbrengen van meststoffen, zal de 

oppervlakte- en grondwaterkwaliteit gaan verbeteren. 

 

Door de aanpassing van de beek wordt het natuurlijk karakter van de beek teruggebracht 

(meanderend). Daarnaast zal de stroomsnelheid van de beek toenemen. Beide, zowel 

meandering als stroomsnelheid leveren een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het 

oppervlaktewater. 

 

4. Beïnvloeding oppervlaktewaterstelsel (waterlopen, peilen, inundaties) 

De beek heeft door de permanente voeding door kwelwater van nature het karakter van 

een kwelbeek en door het aanwezige debiet en verhang niet de kracht om te meanderen.  

De herstelmaatregelen resulteren in het verhogen van de grondwaterstanden, het 

verhang (wegnemen van stuwen) en de stroomsnelheid in de beek. Uit 

modelberekeningen is echter gebleken dat stroomsnelheid niet zal voldoen aan de 

gewenste toetswaarde (> 0,18 m/sec) voor de stroomsnelheid in de zomer. Omdat de 

Oude Strijper Aa volledig regenwaterafhankelijk is en slechts een klein stroomgebied 

heeft, is in de zomer gewoon niet meer water beschikbaar. Hierdoor blijft de 

stroomsnelheid ook lager. Het karakter van de beek zal dan ook niet noemenswaardig 

veranderen. 
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Een ander gevolg is dat percelen eerder en langer onder water zullen staan. Dit heeft 

een positief effect op de natuurontwikkeling doch is minder gunstig voor landbouw-

percelen. De effecten op de landbouwpercelen zijn echter zeer beperkt omdat de 

benodigde landbouwpercelen minnelijk zijn/ worden verworven, of in het PIP worden 

opgenomen (onteigening), of dat andere afspraken zijn gemaakt met eigenaren om de 

effecten te compenseren.  

 

 
Figuur 5 Doelgat Habitattypen obv GLG Figuur 6  Verschilkaart effecten GLG 

 

 

  
Figuur 7 Doelgat Habitattypen obv GVG Figuur 8  Verschilkaart effecten GVG 
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Figuur 9 Huidige grondwaterstand (GHG) Figuur 10  Verschilkaart effecten GHG 

 

4.3 Bodem  

Geologische kenmerken hebben vooral betrekking op de opbouw van de diepere 

ondergrond in het plangebied. Deze diepere bodemopbouw wordt niet beïnvloed door de 

voorgenomen activiteiten, dus in de effectbeoordeling is het milieuaspect geologie verder 

buiten beschouwing gelaten. De geomorfologische kenmerken van het plangebied 

worden vooral bepaald door de geologische ontstaansgeschiedenis, de bodemopbouw 

en het maaiveldverloop van de verschillende terreindelen binnen het gebied.  

De natuurontwikkeling kan hierop effect hebben door het afgraven of ophogen van 

bepaalde terreindelen, wijziging van het thans aanwezige reliëf en het mogelijk verstoren 

van karakteristieke terreinvormen.  

 

De effectbeoordeling voor het aspect bodem is uitgevoerd aan de hand van de volgende 

beoordelingscriteria: 

 

Beoordelingscriteria 

Wijziging hoogteligging, maaiveldverloop en reliëf 

Verstoring bodemopbouw 

Beïnvloeding bodemkwaliteit en bodemverontreiniging 
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1. Wijziging hoogteligging, maaiveldverloop en reliëf 

De bodemingrepen richten zich in grote lijnen op verondiepen c.q. dempen van sloten, 

aanleg van een natuurvriendelijke oever (talud-verflauwen), verleggen van de waterloop 

(nieuwe beek), afgraven van percelen, verwijderen van drainage van percelen en slopen 

van stuwen en realiseren van nieuwe kunstwerken.  

 

Deze ingrepen zullen met name in de uitvoeringsfase zichtbaar en hebben dan invloed 

op de hoogteligging, het maaiveldverloop en het natuurlijk reliëf hebben. Dit geldt vooral 

voor de percelen in het zuidelijk plangebied waar de afgravingen zijn voorzien, waarbij 

het maaiveld circa 30 cm wordt verlaagd om te kunnen vernatten en water langer te 

kunnen vasthouden. Door verschraling en toplaagbewerking wordt natuurontwikkeling op 

deze percelen gestimuleerd. Na uitvoering van de werkzaamheden zullen de 

veranderingen opgaan in het omliggende landschap en niet meer zichtbaar zijn.  

 

2. Verstoring bodemopbouw 

Voor het inventariseren van de bodemopbouw en bodemtypen is gebruik gemaakt van 

algemene bronnen zoals het actueel hoogtebestand Nederland, de bodematlas provincie 

Noord Brabant en de bodemkaart Nederland. De bodem in het beekdal van de Strijper 

Aa bestaat uit vochtige, lemige fijne zandgronden met hier en daar wat veen 

(gooreerdgronden, beekeerdgronden, broekeerdgronden). In de Late Middeleeuwen 

hoogden boeren uit de streek een deel van deze natte gronden op met humusrijke grond, 

waardoor hier voortaan akkerbouw kon plaatsvinden (lage enkeerdgronden; zwak lemig 

fijn zand). Het lager gelegen beekdal herbergt een van de grootste veenbossen / 

elzenbroekbossen van Nederland. De vennen zijn alle vlak, ondiep en hebben een 

zandige bodem. Het zijn depressies in het dekzand waar regenwater stagneert op slecht 

doorlatende lagen of waar kwelwater omhoog komt. 

 

Bij het verondiepen en dempen van sloten wordt een laag grond, bij voorkeur 

gebiedseigen grond, die vrijkomt bij de graafwerkzaamheden in het project, op de 

huidige waterbodem gelegd, waardoor de bodemopbouw veranderd. Omdat  het gebruik 

ongewijzigd blijft, zal de bodem zich op de langere termijn onder natuurlijke processen 

herstellen. 

 

Op plaatsen waar de drainage wordt verwijderd was de  bodemopbouw al verstoord door 

de aanleg van de drainage. Door het wegnemen van bodemvreemd materiaal krijgt de 

bodem weer de kans zich te herstellen. 

 

Door het afgraven van de circa 30 cm dikke humeuze en nutriëntenrijke, toplaag van een 

aantal percelen in het zuidelijk deel van het plangebied, veranderd de bodemopbouw en 

bodemleven ingrijpend. Het gevolg van deze ingreep is  verschraling van de nieuwe 

toplaag (nieuw maaiveld) en vernatting van deze percelen, Dit heeft op de langere 

termijn een positieve effect op natuurontwikkeling en versterking van de lokale 

natuurwaarden zoals natte broekbossen en stuifzandgebieden. 
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3. Beïnvloeding bodemkwaliteit en bodemverontreiniging 

De belangrijkste wetgeving voor bodem bestaat uit de Wet bodembescherming (Wbb) en 

het Besluit bodemkwaliteit. Naast deze landelijke kaders is er ook provinciaal en 

gemeentelijk bodembeleid. Deze kader zijn gebruikt als basis voor de effectbeoordeling 

en om te beschrijving oe mogelijke negatieve effecten voorkomen moeten – en kunnen 

worden. 

 

Wet bodembescherming en circulaire bodemsanering 

Bij werkzaamheden met bodem en grond moet bekend zijn of sprake is van aanwezige 

bodemverontreinigingen. Toetsing van de bodemkwaliteit vindt plaats aan de hand van 

normstelling uit de Circulaire bodemsanering 2009. De Circulaire valt onder de Wet 

bodembescherming (Wbb).  

 

Om de ingrepen verondiepen en dempen van sloten zich voornamelijk richten op 

watergangen (sloten) is verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd6. De 

aangrenzende oevers zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. Mogelijk dat hier nog 

aanvullend bodemonderzoek voor nodig is. 

 

Uit het waterbodemonderzoek volgt dat geen sterke verontreinigingen zijn aangetroffen. 

Het onderzochte slib en de vaste waterbodem zijn (vrij) verspreidbaar over het 

aangrenzende perceel of kunnen onder voorwaarden van het Besluit Bodemkwaliteit 

worden hergebruikt in het plangebied. Uitzondering hierop vormt de vaste waterbodem in 

het noordelijk gedeelte bemonsteringsvak tussen de twee knijpconstructies in het 

zuidelijk plangebied. Deze grond is niet toepasbaar en moet worden afgevoerd. Er wordt 

gedacht aan een causaal verband met de zinkassen in het fietspad Groote Heide. Met de 

zinkassenverontreiniging dient ook rekening te worden gehouden als hier, bijvoorbeeld 

bij de realisatie van de knijpconstructie, graafwerkzaamheden zijn voorzien. 

 

Besluit bodemkwaliteit 

Het toetsingskader voor het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen is 

vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit met bijbehorende regeling. Het eindoordeel voor 

hergebruik van grond wordt bepaald door individuele toetsing van de onderzochte 

parameters en een toetsing aan de ontvangende bodem.  

 

In het kader van de planvoorbereiding is in december 2016 onderzoek uitgevoerd naar 

de milieuhygiënische kwaliteit van de te ontgraven grond ter plaatse van de percelen in 

het zuidelijk deel van het plangebied7.  

 

Opgemerkt wordt dat de onderzochte partij zuidelijk van de Soerendonkse Goor (MM1) 

nu niet meer in aanmerking komt voor afgraving. Tevens blijkt dat de noordwestelijk punt 

van meest zuidelijk gelegen ontgravingsvlak i.c. de percelen gemeente Cranendonck, 

sectie F, met de nummers 263 (deels) en 271 (deels), (nog) niet zijn onderzocht.  

                                                      
6  Verkennend waterbodemonderzoek Oude Strijper Aa, rapport R01-77155.20-BRO van de Combinatie 

Veldflex van 5 december 2017 

7  Partijkeuringen grond plangebied Oude Strijper Aa, rapport N161102-21 van Novaflow van 5 december 

2016 
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De toplaag is tot op 20 cm minus bestaand maaiveld onderzocht. Van de ruim 35.000 m³ 

vrijkomende grond is bijna 1/4 deel vrij toepasbaar (ruim 9.000 m³). Voor het overige deel 

(ruim 26.000 m³) geldt bodemkwaliteitsklasse ‘industrie’ en mag dan alleen op 

ontvangende bodem met dezelfde kwaliteit worden toegepast. Voor de verwerking en 

toepassing zijn is het besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Als de toplaag tot op 30 cm 

minus maaiveld afgegraven wordt, zal aanvullend onderzoek (partijkeringen) moeten 

plaatsvinden op de laag tussen 20 en 30 cm minus maaiveld. 

 

Negatieve effecten door verspreiding van bodemverontreinigingen zijn op basis van het 

beschikbare onderzoek niet te verwachten. Voor enkele ingrepen geldt dat nader 

onderzoek nodig is om zeker te kunnen stellen dat dergelijke effecten niet kunnen 

optreden. Dat is in deze milieubeoordeling beschreven en het uitvoeren van dit 

aanvullende onderzoek is geborgd in de wet- en regelgeving t.a.v. bodem. 

 

Als het nader onderzoek blijkt dat er sprake is van verontreiniging van grond, zal deze 

grond moeten worden afgevoerd. Hierdoor kunnen negatieve effecten door verspreiding 

van verontreinig worden voorkomen. In deze milieubeoordeling is daarom geconcludeerd 

dat er, ondanks de leemten is kennis, geen sprake zal zijn van negatieve effecten door 

beïnvloeding van de bodemkwaliteit en bodemverontreiniging 

 

4.4 Landschappelijke, cultuurhistorische en aardkundige waarden 

Realisering van waterhuishoudkundige maatregelen en de natuurontwikkeling kan van 

invloed zijn op de landschappelijke, archeologische, cultuurhistorische en aardkundige 

waarden van het onderzoeksgebied. Daarnaast kan het plan van invloed zijn op 

ruimtelijke relaties, zichtlijnen en bijzondere landschapselementen. Door graafwerk-

zaamheden kunnen eventueel aanwezige aardkundige waarden of archeologische 

resten verloren gaan. In 2018 is een archeologisch bureauonderzoek verricht8 (zie ook 

onderstaand punt 4). Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt een 

archeologisch Programma van Eisen (PvE) opgesteld. 

 
De effectbeoordeling voor de aspecten landschap, cultuurhistorie, aardkundige waarden 

en archeologie is uitgevoerd aan de hand van de volgende beoordelingscriteria: 

 

Beoordelingscriteria  

Beïnvloeding ruimtelijke opbouw en verschijningsvorm van het landschap 

Beïnvloeding ruimtelijke relaties en/of bijzondere landschapselementen en cultuurhistorisch 

waardevolle structuren, patronen en elementen 

Beïnvloeding van archeologische waarden 

Beïnvloeding van aardkundige waarden 

 

  

                                                      
8  Archeologisch bureauonderzoek Plangebied de Oude Strijper Aa te Gastel, rapport V-18.0134/V-19.0119 

van Baac, versie april 2019. 
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1. Beïnvloeding ruimtelijke opbouw en verschijningsvormen van het landschap 

Het Leenderbos ligt in geologisch opzicht in de Roerdalslenk en maakt deel uit van het 

zuidelijke dekzandlandschap. Op plaatsen waar de grond te intensief werd gebruikt voor 

landbouw (begrazing, plaggen), kon de heide zich niet meer herstellen. Het dekzand 

kwam aan de oppervlakte te liggen en kon bij harde wind gaan verstuiven.  

Vrijwel het gehele oostelijke gedeelte van het huidige Leenderbos en ook delen van het 

zuidelijk deel van plangebied Strijper Aa bestaat uit heide en stuifzand en kent meer 

reliëf. Het beekdal kenmerkt zich door natte veen- en elzenbroekbossen. 

 

De geplande ingrepen zijn op deze landschappelijke schaalgrootte relatief klein te 

noemen en hebben geen of slechte in zeer beperkte mate invloed op dit landschap. De 

percelen die circa 20 cm worden afgegraven zullen op termijn bijdragen aan de 

versterking het landschapsbeeld. 

 

2. Beïnvloeding ruimtelijke relaties en/of bijzondere landschapselementen en 

cultuurhistorisch waardevolle structuren, patronen en elementen 

Het gebied ter hoogte van de Dijksche Velden, Berkenputten en Donkerbroeken, gelegen  

tussen de Strijper Aa en de Oude Strijper Aa in het noordelijk plangebied wordt vanuit 

cultuurhistorisch oogpunt als ‘waardevol’ landschappelijk erfgoed c.q. historisch groen 

beschouwd. In dit gebied, gekenmerkt als ‘landschap met oude boskernen, houtwallen 

en heggen’ staan autochtone bomen en struiken van voor 1850 en wordt vanuit 

beschouwd. 

 

De ingrepen in dit gebied bestaan uit verondiepen en dempen van sloten (vernatten) en 

dragen bij een aan de instandhouding en versterking van de landschappelijke kwaliteiten 

van dit gebied.  

 

Het zandpad ‘Kranenveld – Kluisweg – Budelse Baan’ heeft een hoge cultuurhistorische 

(geografische) waarde. Ter hoogte van de Kluisweg is een knijpconstructie gepland en 

wordt de toplaag van het zuidelijk gelegen perceel worden afgegraven. Uit informatie van 

het bodemloket blijkt dat hier ter plaatse in het verleden een zinkassenfundering voor het 

fietspad (zie ook paragraaf 4.3 punt 3) is aangebracht en dat de boem dus waarschijnlijk 

al is verstoord.  

 

De Heggerdijk, gelegen in het noordelijk deel van het plangebied heeft een redelijk hoge 

cultuurhistorische (geografische) waarde. Ter hoogte van de oostelijke tak is de nieuwe 

meanderende beekloop gepland. 

 

Centraal in het noordelijke deel van het plangebied bevindt zich het laaggelegen 

broekbos ‘Dolingerputten’ en wordt als cultuurhistorisch element beschouwd. Hier zijn 

putten gegraven voor de winning van turf. De verwachting op het aantreffen van sporen 

die in relatie staan met de turfwinning is hier hoog. De verwachting is laag op het 

aantreffen van resten van de periode van vóór de turfwinning, te weten de late 

middeleeuwen en eerder. 
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De kans op beïnvloeding van de ‘Dolingerputten’ door het graven van de nieuwe, 

meanderende beekloop is nihil, omdat de nieuwe beekloop een stuk zuidelijker, buiten 

de invloedssfeer, komt te liggen. 

 

  
Figuur 11 Cultuurhistorische waarden Figuur 10  Legenda Cultuurhistorische waarden 

 

 

  
Figuur 12 Cultuurhistorische geografie Figuur 13  Legenda Cultuurhistorische geografie 
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Figuur 14 Cultuurhistorische waarden Figuur 15  Legenda Cultuurhistorische waarden 

 

3. Beïnvloeding van archeologische waarden 

In 2018 is een archeologisch bureauonderzoek verricht9 om inzicht te krijgen of door de 

geplande ingrepen eventueel aanwezige archeologische waarden verstoord of vernietigd 

worden. Uit het onderzoek blijkt dat in het plangebied sprake is van lage tot hoge 

verwachtingen wat betreft archeologische vondsten.  

 

Als sprake is van middelhoge en/of hoge archeologische verwachtingswaarde is 

vervolgonderzoek nodig in zin van verkennend of karterend booronderzoek of 

vervolgonderzoek door middel van geoarcheologische boorraaien. Het betreft: 

 De nieuwe beekloop vanaf de Heggerdijk, langs de Dollingerputten en verder richting de 

Strijperdijk en de hoogwater bypass met zandvang en waterverdeelwerk; 

 De percelen waar de toplaagontgravingen (20 cm) zijn gepland. 
 

Bij een lage archeologische verwachtingswaarde is geen vervolgonderzoek noodzakelijk.  

 

                                                      
9  Archeologisch bureauonderzoek Plangebied de Oude Strijper Aa te Gastel, rapport V-18.0134/V-19.0119 

van Baac, versie april 2019. 
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Figuur 16 Overzicht archeologische waarden deelgebied 1 (noordelijk deel van de Oude Strijper Aa), 

deelgebied 3 en deelgebied 5 

  Bron: rapport BAAC, voetnoot 9 

 

 

Negatieve effecten door aantasting van archeologische waarden zijn niet te verwachten, 

maar voor enkele ingrepen geldt dat nader onderzoek nodig is om zeker te kunnen 

stellen dat dergelijke effecten niet kunnen optreden. Dat is in deze milieubeoordeling 
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beschreven en het uitvoeren van dit aanvullende onderzoek is geborgd in de wet- en 

regelgeving. Als uit het nader onderzoek blijkt dat er sprake is hoge archeologische 

waarden zullen deze waarden moeten worden beschermd. Dit kan er toe leiden dan niet 

alle maatregelen kunnen worden uitgevoerd. In deze milieubeoordeling is daarom 

geconcludeerd dat er, ondanks de leemten is kennis, geen sprake zal zijn van negatieve 

effecten door beïnvloeding van de archeologische waarden.  

 

 

4. Beïnvloeding van aardkundige waarden 

Vanwege de ecologische en cultuurhistorische betekenis en omdat zij onvervangbaar 

zijn, heeft de provincie Noord Brabant 40 gebieden aangewezen opgenomen in de 

structuurvisie en voorzien van aanvullende ruimtelijke bescherming om de aardkundige 

waarden behouden. Het plangebied ligt (deels) in het aardkundige waardevol gebied 

‘Leenderbos, Tongelreep, Groote Heide & Het Goor’ (nr. 25 van 40).  

 

 

  
Figuur 17 aardkundige waarden Figuur 15  Legenda Cultuurhistorische waarden 

 

 

De geplande ingrepen zijn op deze schaalgrootte relatief klein te noemen, sluiten aan bij 

de ecologische waarden en doelen van dit gebied en hebben geen negatief effect op de 

cultuurhistorische waarden.  
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4.5 Woon-, werk- en leefmilieu 

De voorgenomen maatregelen kan invloed op het bestaande woon-, werk- en leefmilieu 

hebben. Voor het thema externe veiligheid worden geen significante effecten verwacht. 

Bij de beoordeling van de effecten voor het aspect woon- en leefmilieu is gebruik 

gemaakt van de volgende beoordelingscriteria: 

 

Beoordelingscriteria  

Gevolgen voor verkeer (verkeersafwikkeling en veiligheid) 

Beïnvloeding woon-, werk- en leefmilieu  

Beïnvloeding tijdens uitvoering (geluid, lucht, trillingen, stofhinder) 

 
1. Gevolgen voor verkeer (verkeersafwikkeling en veiligheid) 
 

De realisering van de natuurontwikkeling heeft gevolgen voor de afwikkeling van het 

verkeer in en rondom het plangebied. Tijdens de uitvoering is sprake van tijdelijke, doch 

sterke verkeerstoename door vrachtwagens en graafmachines met bijkomende overlast.  

Dit is met name aan de orde bij het afgraven van de percelen, het graven van de nieuwe 

waterloop en het verondiepen en dempen van de sloten. De vrijkomende grond zal deels 

in het plangebied worden verwerkt (verondiepen en dempen van sloten en verwerken 

naast de beek op de oever) maar zal ook deels moeten worden afgevoerd buiten het 

plangebied. Zo zal bij het afgraven van de percelen circa 43.000 m³ grondverzet 

plaatvinden, hetgeen overeenkomt met ruim 2.000 vrachtbewegingen. Ook bij het graven 

van de nieuwe, meanderende beek over een lengte van minimaal 3.000 meter (rechte 

lijn) zal veel grond vrijkomen, hetgeen resulteert in bijbehorende verkeersbewegingen.  

 

Gezien de aard en staat van de wegen in het plangebied, verkeersluwe asfaltwegen, 

fietspaden en zand(fiets)paden, hebben de interne verkeersbewegingen tijdelijk een 

forse impact op met name de verkeersveiligheid. Onder invloed van het zware 

vrachtverkeer zal de kwaliteit van de lokale wegen tijdelijk verslechteren. Ook de externe 

verkeersbewegingen zorgen voor tijdelijke overlast op de lokale ontsluitingswegen. 

Voorafgaand aan de uitvoering wordt een 0-opname van deze wegen gemaakt. Na 

uitvoering van de werkzaamheden worden de wegen weer hersteld in de staat die bij de 

0-pname is opgenomen.   

 

Voorafgaand aan de uitvoering wordt er door het waterschap een grondstromenplan en 

een verkeersplan opgesteld. Daarnaast zal met de verschillende wegbeheerders een 

kaart worden van de welke wegen waar wel en geen vervoersbewegingen mogen 

plaatsvinden. Van de wegen waar wel vervoersbewegingen zullen plaatsvinden, wordt, 

voorafgaand aan de werkzaamheden, een 0-opname gemaakt. Ook deze wegen worden 

na afloop van de werkzaamheden weer hersteld tot het niveau van de 0-opname. 

 

Er worden geen problemen verwacht m.b.t. de afwikkeling van het extra verkeer tijdens 

de uitvoering van de werkzaamheden. Negatieve effecten voor met name 

verkeersveiligheid zijn op voorhand niet uit te sluiten maar kunnen worden voorkomen 
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door het opstellen en uitvoeren van een grondstromen- en verkeersplan. Dat plan is nu 

nog niet beschikbaar. Dat is een leemten in kennis. In deze milieubeoordeling is er van 

uitgegaan dat het waterschap in afstemming met gemeenten op deze wijze negatieve 

effecten kan en zal voorkomen.  

 

2. Beïnvloeding woon-, werk-  en leefmilieu 
De kwaliteitstoename op het gebied van biodiversiteit en landschap beïnvloedt de 

beleving van het gebied voor de bewoners. De rechte beek zal plaatsmaken voor een 

meanderende beekloop en landbouw maakt plaats voor natuur. In het kader van de 

planvorming is het waterschap De Dommel in gesprek gegaan met de lokale bevolking, 

belanghebbenden en gebruikers van (landbouw)percelen.  

 

In grote lijnen staan stakeholders achter het voorgenomen initiatief en de uitwerking 

ervan en zijn – of worden worden benodigde percelen minnelijk verworven.  Het is nu 

nog niet duidelijk of uiteindelijk alle percelen minnelijk verworven kunnen worden of dat 

een onteigeningsprocedure gevolgd moet gaan worden als het perceel vanuit de PAS-

maatregelen ingebracht moet worden. Het aantal en de omvang van de percelen waarbij 

er mogelijk sprake zal zijn van onteigening is beperkt.  

 

Er bevinden zich geen grote veehouderijen in het gebied. De enige veehouder ligt zelf 

volledig binnen de NNB en NNP en is omgeven door N2000 gebied. Het oppervlak en 

ligging van de habitats en leefgebieden gaat door het project niet veranderen. Het project 

is gericht op de instandhouding van bestaande habitats.  Er is daarom geen sprake van 

een toename van de gebieden die worden meegenomen in de toetsing van 

veehouderijen of andere bedrijven of projecten die stikstof uitstoten. Het uitvoeren van de 

PAS-herstelmaatregelen zoals in dit project moet, samen met de PAS-bronmaatregelen 

leiden tot een onderbouwing van de PAS en daarmee ook ontwikkelingsruimte voor 

economische initiatieven in de ruime omgeving van het plangebied. 

 

De geplande ingrepen worden in een extensief gebruikt landelijk c.q. natuurgebied 

uitgevoerd. In de uitvoeringsfase zorgt dit voor enige overlast vanwege de slechtere 

bereikbaarheid en toename van de vrachtverkeersstroom in het gebied. Omdat oude 

structuren van de beekloop worden hersteld (hermeandering) en omdat door de 

vernatting de natuurwaarde zal verbeteren, zal er sprake zijn van een verhoging van de 

recreatieve en landschappelijke waarde van het gebied.  

 

Om de berekende effecten van de herinrichting te monitoren wordt een grondwater- 

monitoringsplan opgesteld. In dit plan worden zowel bestaande als nieuw te plaatsen 

peilbuizen opgenomen. In het monitoringsplan wordt per peilbuis aangegeven wat met 

meetdoel van deze peilbuis.  
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3. Beïnvloeding tijdens uitvoering (geluid, lucht, trillingen, stofhinder) 
Tijdens de uitvoeringsfase is met name sprake van grondverzet en grondtransport. Met 

name de transportbewegingen, en dan vooral in de buurt van bewoning, zullen een forse 

impact hebben op de omgeving qua hinder zoals trillingen, geluid en stofvorming, 

Daarnaast moet in de uitvoeringsfase rekening worden gehouden met schade die 

ontstaat aan wegen en natuur- en landbouwpercelen (onder andere greppels, gewassen, 

bomen, struiken, lage begroeiingen) als gevolg van graven en transporteren. Ook zal 

men rekening moeten houden met fietsers omdat nogal wat fietsroutes en 

fietsverbindingen door het plangebied lopen. Hiertoe wordt een verkeersplan opgesteld 

(zie hiervoor). Dat plan is nu nog niet beschikbaar. Dat is een leemten in kennis. In deze 

milieubeoordeling is er van uitgegaan dat het waterschap in afstemming met gemeenten 

op deze wijze negatieve effecten kan en zal voorkomen. 

 

4.6 Cumulatie van effecten 

Door samenloop van werkzaamheden met andere projecten in het plangebied dan wel in 

de directe omgeving, kunnen door cumulatie van effecten alsnog negatieve 

milieueffecten ontstaan voor de herinrichting van de Oude Strijper Aa.  

 

In dit geval kunnen enkel de herinrichting van de Tongelreep alsmede de reguliere 

beheersmaatregelen van SBB worden aangehaald. Er is geen sprake van cumulatie van 

effecten door realisatie van andere projecten of initiatieven. 

 

In relatie tot de herinrichting van de Tongelreep is sprake van twee losse projecten die 

qua ligging, planning van de werkzaamheden en hydrologische effecten, volledig los van 

elkaar staan. SBB gaat de komen de jaren 25 hectare bos omvormen en de reguliere 

beheermaatregelen zijn grotendeels opgenomen in het Nature2000-beheerplan en de 

gebiedsanalyse. 

 

In relatie tot het onderhavige project is er dan ook geen sprake van cumulatieve van 

(eventuele) negatieve effecten.  
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4.7 Conclusie beoordeling milieueffecten 

De beoordeling van milieueffecten is uitgevoerd voor de aspecten natuur, water, bodem, 

landschappelijke, cultuurhistorische en aardkundige waarden en het woon-, werk- en 

leefmilieu.  

 

Op basis van de uitgevoerde studies en onderzoeken  kan worden geconcludeerd dat de 

geplande ingrepen voor de herinrichting van de Oude Strijper Aa een belangrijke bijdrage 

(kunnen) leveren aan de doelen op het natuur en water en geen belangrijke negatieve of  

onomkeerbare nadelige effecten veroorzaken.  

 

Bij de voorbereiding en uitvoering van de herinrichtingsmaatregelen van de Oude Strijper 

Aa dient men rekening te houden met aanvullende werkzaamheden en/of onderzoeken: 

 aanvullend (geo)archeologisch booronderzoek, waarvoor een archeologisch 

Programma van Eisen (PvE) wordt opgesteld dat ter goedkeuring aan het bevoegd 

gezag wordt voorgelegd;  

 eventueel aanvullend bodemonderzoek bij de oevers 

 aanvullende partijkeuringen op bodemlaag tussen 20 en 30 cm meter minus 

maaiveld ter plaatse van de reeds onderzochte percelen alsmede op de percelen 

gemeente Maarheeze, sectie F, met de nummers 263 (ged.) en 271 (ged.) die nog 

niet zijn onderzocht; 

 uitwerken van een ecologisch werkprotocol. 

 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden verdient de verkeersafwikkeling en 

verkeersveiligheid bijzondere aandacht. Dit vanwege de hoeveelheid transport-

bewegingen en de potentiële schades die kunnen ontstaan tijdens de uitvoering aan 

wegen en natuur- en landbouwpercelen (onder andere greppels, gewassen, bomen, 

struiken, lage begroeiingen). Hiertoe wordt een grondstromenplan en een verkeersplan 

met verkeerskaarten uitgewerkt. Tevens worden 0-opnames gemaakt van de wegen 

waarop in het kader van de realisatie van de maatregelen verkeersbewegingen mogen 

plaatsvinden. 

 

Op grond van de resultaten van deze milieubeoordeling is er geen aanleiding voor het 

opstellen van een milieueffectrapport en het doorlopen van een m.e.r.-procedure.  

Het project is gericht op het bereiken van doelen op het gebied van natuur en water. De 

omvang van de ingrepen is beperkt en na realisatie is er geen sprake van verontreiniging 

en/of hinder voor het natuurlijk milieu en de omwonenden. Er is geen sprake van 

aantasting van kwetsbare gebieden of waarden en het voorkomen van  eventuele 

aantasting daarvan is voldoende geborgd. Er is geen sprake van cumulatie van 

negatieve effecten met negatieve effecten van andere projecten. Ongewenste effecten 

die kunnen op het gebied van verkeer en het woon- en leefmilieu tijdens de aanleg 

(verkeersbewegingen vanwege grondverzet) kunnen doeltreffend worden verminderd.  

 

Met deze milieubeoordeling en het onderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve van het 

inrichtingsplan en de studies die daaraan voorafgaand zijn uitgevoerd, zijn de effecten 

voldoende in beeld gebracht.   
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BIJLAGEN  

 

 

Bijlage 1  Bronvermeldingen 

 

Bijlage 2 Resultaten twee alternatieve herinrichtingsvarianten 
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Bijlage 1 Bronvermeldingen 

 

 

Archeologisch bureauonderzoek, Plangebied de Oude Strijper Aa, BAAC in opdracht van 

Waterschap de Dommel, juni 2016. 

 

Flora en faunaonderzoek en voortoets Wet natuurbescherming, BTL advies in opdracht 

van Waterschap De Dommel, concept, 18 december 2017. 

 

Gebiedsanalyse Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux (136), Pogramma Aanpak 

Stikstof, Rijksdienst voor Onderenmend Nederland,15  december 2017. 

 

Keuze inrichtingsvariant herinrichting Oude Strijper Aa, Waterschap De Dommel, 12 

december 2017. 

 

Leenderbos, inrichtingsplan, Strootman Landschapsarchitecten in opdracht van 

Staatsbosbeheer,,juni 2011. 

 

Leven de Dommel. Actieplan Waterschap de Dommel, april 2017. 

 

Natura 2000- beheerplan Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux, Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, oktober 2017. 

 

Partijkeuringen grond, Novaflow in opdracht van Saatsbosbeheer, 5 december 2016. 

 

Projectopdracht Beekberstel, Natte Natuurparel Strijperr Aa, Waterschap De Dommel, 

september 2015. 

 

Technisch achtergrondrapport grondwatermodellering Oude Strijper AA, Royal 

HaskoningDHV  in opdracht van Waterschap de Dommel, 9 maart 2017. 

 

Visie beekherstel Natte Natuurparel Leenderstrijp, 2010. 
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Bijlage 2 Twee alternatieve herinrichtingsvarianten 

 

 

Afweging twee inrichtingsvarianten Oude Strijper Aa 

 

1. Nul-situatie 

In de huidige situatie is de Oude Strijper Aa een rechtgetrokken, gekanaliseerde beek 

waarin één stuw aanwezig is. Ten westen van de huidige beek is nog een oude meander 

aanwezig.  

Het heeft de voorkeur om deze oude meander weer opnieuw aan te sluiten en om de 

beek weer grotendeels terug te leggen op de historische westelijke ligging van voor de 

ruilverkaveling. Figuur 5 schetst een overzicht van de ligging van de beek in de huidige 

en toekomstige situatie. De oranje lijn geeft de ligging van de beek na inrichting van het 

project weer. 

 

 

Figuur 5 Huidige en toekomstige situatie Oude Strijper Aa 

 

2. Variant 1: Klein beekprofiel 

 

De beek zal in deze variant een klein en smal zomerprofiel krijgen met een klein en flauw 

winterprofiel (figuur 6). De afvoercapaciteit van het winterprofiel profiel zal beperkt zijn 

voor hogere afvoeren, vanaf een T10 situatie. Om dit verlies aan afvoercapaciteit te 

compenseren zal de huidige beek in stand worden gehouden en worden ingezet als 

bypass. Aan het begin en eind van deze bypass worden stuwen geplaatst om water te 

kunnen afvoeren vanaf een T10 situatie en om water vast te kunnen houden in droge 

periodes voor de direct aangelegen agrariërs (figuur 7). 
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Figuur 6 Variant 1 – Klein beekprofiel Figuur 7 Situatietekening 

 

A. Effecten variant 1 op prestaties uit Waterbeheerplan (PAS, KRW, NNP) 

 KRW -> Positief 

De stroomsnelheid in de zomer voldoet aan minimale KRW eisen voor dit type beek omdat 

het zomerprofiel smal en klein wordt aangelegd.  

 Beekmorfologie -> Positief 

Door te kiezen voor een flauw winterprofiel kunnen alle morfologische beekprocessen 

optimaal plaatsvinden. De overgang tussen zomer en winterprofiel is heel natuurlijk. 

Hierdoor zal over het gehele profiel een grote variatie in stroomsnelheid optreden 

gedurende alle afvoersituaties die hoger zijn dan de zomerafvoer.  

 NNP -> Licht negatief  

De grondwaterstanden na uitvoering van de maatregelen worden een stuk hoger dan in de 

huidige situatie. Het aansluiten en aanleggen van de nieuwe meander werkt in principe licht 

verdrogend, het is immers een nieuwe/grotere afvoerende watergang ten opzichte van de 

huidige situatie. Met het kleine beekprofiel is het verdrogend effect echter beperkt c.q. 

beperkter dan het grote profiel van variant 2. 

 Frequentie onderhoud -> Positief 

De mate van ecologische ontwikkeling in de beek is sterk afhankelijk van de mate en 

frequentie van het onderhoud. Door het flauwe en kleine winterprofiel is de stroomsnelheid 

in het winterbed relatief hoog. Hierdoor zal minder begroeiing in de beek aanwezig zijn en 

zal minder vaak onderhoud uitgevoerd hoeven te worden. Dit heeft een positief effect op de 

ecologische ontwikkeling van de beek. Daarnaast is in alle situaties voldoende drooglegging 

om indien noodzakelijk onderhoud uit te kunnen voeren. 
 

B. Effecten variant 1 op actieplan ‘Leven-de-Dommel’ 

 Spoor 1: Samenwerken -> Positief 

Eind 2015 zijn een groot deel van de agrarische gronden langs de toekomstige beek, door 

een agrarische ondernemer omgevormd van de functie landbouw naar natuur via subsidie 

van het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Het gaat hierbij om 75 % van de totale gronden die 

grenzen aan de toekomstige beek. Naar aanleiding van de omvorming van deze gronden is 

een intentieverklaring opgesteld tussen de agrarische ondernemer en het Waterschap. 

Hierin zijn o.a. afspraken gemaakt over herinrichting van de Oude Strijper Aa.  

 

Het Waterschap heeft de ruimte om in een strook van 15 meter aan beide zijden van de 

huidige beek de beek opnieuw in te richten. Na inrichting zal het Waterschap eigenaar 

worden van de ingerichte zone. Voor het beheer zullen afspraken gemaakt worden tussen 

het Waterschap en de agrarisch ondernemer.  
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Het afgelopen jaar hebben meerdere 1 op 1 keukentafelgesprekken plaatsgevonden met 

overige eigenaren langs de toekomstige, maar ook eigenaren langs de huidige beek. Het 

betreft in totaal 9 eigenaren. In een latere fase zijn in een gezamenlijke sessie met alle 

eigenaren en ZLTO wensen uitgesproken over de inzet van de huidige beek als bypass en de 

mogelijkheid voor het onderzoeken van extra sturingsmogelijkheden. Dit onder andere naar 

aanleiding van het hoogwater in 2016. 

 

Deze variant heeft draagvlak bij de agrarische ondernemers in het gebied. 
 

 Spoor 2: Ruimte voor water -> neutraal 

In het toekomstige beekdal van de Oude Strijper Aa wordt meer ruimte voor water 

gecreëerd. De meanderende beek heeft een twee fasenprofiel, waardoor pieken in de 

afvoer kunnen worden opgevangen en dus vertragen binnen het beekprofiel. In beide 

varianten is dit gelijk waardoor de 2 varianten neutraal scoren ten opzichte vanelkaar wat 

betreft het spoor “ruimte voor water”.  

 

Daarnaast worden bestaande natuurpercelen langs de bovenloop van de Oude Strijper Aa 

afgegraven. Hierdoor kan meer water worden vastgehouden in het bovenstrooms in het 

projectgebied gelegen natuurgebied.  

 

De afstroming van dit water naar het benedenstrooms gelegen agrarisch gebied wordt 

hiermee vertraagd (figuur 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8 Situatietekening afgravingen / water vasthouden in natuurgebied 
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 Spoor 3: Slim sturen -> Positief 

De Oude Strijper Aa is een bovenloop waarin een tweetal stuwen aanwezig zijn. Op de 

overgang tussen het bovenstroomse natuurgebied en het benedenstroomse 

landbouwgebied bevindt zich een stuw. Deze stuw zorgt voor een hoog waterpeil en het 

vasthouden van water in het natuurgebied. Deze stuw blijft gehandhaafd. Verwijderen van 

deze stuw zou ervoor zorgen dat het natuurgebied “leegloopt”. Halfweg het beekherstel 

traject staat de tweede stuw. Deze stuw zal worden verwijderd. Het verval van deze stuw 

wordt opgevangen door beekherstel en draagt hierdoor bij aan een toename van de 

stroomsnelheid en dus de opgave KRW. 

 

In deze variant zal de huidige beek na de te verwijderen stuw worden ingezet als bypass. 

Aan het begin en aan het eind van deze bypass zal een nieuwe stuw worden geplaatst. 

Hierdoor kan gestuurd water ingelaten worden in de bypass.  

 

Aandachtspunt is dat middels sturing alleen de vaak voorkomende hoogwatersituaties 

mogelijk verminderd worden. Bij extreme hoogwatersituaties zal sturing weinig tot geen 

invloed meer hebben op de waterstanden en zullen alsnog inundaties optreden. Daarnaast 

kunnen deze stuwen in droge situaties juist zorgen voor het vasthouden van water in de 

bypass. Dit heeft positieve gevolgen voor de agrarische percelen die aan beide zijden van de 

bypass zijn gelegen. Zie figuur 9 voor een overzicht van de huidige, te handhaven, te 

verwijderen en nieuw te plaatsten stuwen.  

 

Deze variant zorgt voor meer sturing dan in de huidige situatie en is scoort dus positief  voor 

het spoor “slim sturen”.   
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Figuur 9 Overzicht stuwen 

 

 Spoor 4: Waterbewustzijn -> Neutraal 

De gesprekken in samenhang met de streek hebben geleid tot in openheid nadenken over 

oplossingen in relatie tot waterbeheer. De betrokken agrarische ondernemers zijn (meer) 

bewust geworden van water in hun omgeving en opgaven die er vanuit de overheden voor 

het thema “water” liggen. De inbreng van de streek in de totstandkoming van de 

voorgestelde inrichtingsvariant is hier een mooi voorbeeld van.   

 

Deze variant scoort neutraal ten opzichte van variant 2 in relatie tot het spoor 

waterbewustzijn. 
 

C. Kosten  
Voor de inschatting van de kosten is voor variant 1 een splitsing gemaakt tussen de 

uitvoeringskosten, onderhoudskosten, maar ook gekeken naar duurzaamheid. 

 Uitvoeringskosten -> Neutraal 

In deze variant dienen 2 extra stuwen geplaatst te worden. De geraamde kosten hiervoor 

bedragen     € 10.000,- . Uitgangspunt is dat dit handmatig bediende stuwen worden. 

Automatisering van de stuwen brengt extra kosten met zich mee. Het is echter de vraag of 

deze kosten in verhouding staan tot de functionaliteit van de stuwen. De verwachting is 

namelijk dat deze laag frequent dienen te worden bediend in verband met hoogwater 

situaties. De afvoer tot en met T10 kan namelijk door de nieuwe beek. Deze variant scoort 

neutraal in relatie tot de uitvoeringskosten voor variant 2. 
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 Onderhoudskosten -> Neutraal 

In deze variant zal het onderhoud van het kleine beekprofiel beperkt zijn. Doordat wel 

gekozen wordt voor de aanleg van een bypass en twee stuwen, welke (nog steeds) 

structureel onderhouden moeten worden, brengt dit wel kosten met zich mee. Totaal gezien 

worden de onderhoudskosten voor deze variant als neutraal gescoord.  

 Duurzaamheidskosten -> Positief 

In deze variant wordt beek optimaal ingericht vanuit het oogpunt KRW (stroomsnelheid, 

beekmorfologie en onderhoud). Indien in de toekomst de landbouwfunctie naast de bypass 

komt te vervallen (omvorming naar NNB), dient de bypass gedempt te worden in het kader 

van de opgave NNP. De stuwen kunnen eventueel hergebruikt worden. De kosten voor deze 

aanpassing zijn relatief laag en de uitgevoerde maatregelen zorgen niet voor achteruitgang 

van ecologische waarden in de beek. Deze variant scoort hierdoor positief. 
 

3. Variant 2: Groot beekprofiel 

 

De beek zal in deze variant een klein en smal zomerprofiel krijgen met een groot en vlak 

winterprofiel (figuur 10). De afvoercapaciteit van het winterprofiel zal geschikt zijn voor 

hogere afvoeren. Aangezien de capaciteit voldoende is om het water tot in een hoge 

afvoersituatie door de nieuw aan te leggen beek te sturen, zal de huidige beek verkleind 

worden tot landbouwsloot (figuur 11). 

 

 

Figuur 10 Variant 2 – Groot beekprofiel Figuur 11 Situatietekening 

 

A. Effecten variant 2 op prestaties uit Waterbeheerplan (PAS, KRW, NNP) 

 KRW -> Positief 

De stroomsnelheid in de zomer voldoet aan minimale KRW eisen voor dit type beek omdat 

het zomerprofiel smal en klein wordt aangelegd. 

 Beekmorfologie -> Negatief 

Door te kiezen voor een groot en vlak winterprofiel stroomt het water al heel snel van het 

smalle zomerprofiel in het grote en brede winterprofiel. Deze situatie zal tussen de 6 en de 8 

maanden per jaar voorkomen. Hierdoor ontstaat een grote stilstaande bak met water 

waarin de morfologische beekprocessen niet optimaal plaatsvinden. 

 NNP -> Sterk negatief 

De grondwaterstanden na uitvoering van de maatregelen worden een stuk hoger dan in de 

huidige situatie. Met de keuze voor dit profiel zal het verdrogende effect groter zijn dan in 

variant 1. 

 Frequentie onderhoud -> Negatief 
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De mate van ecologische ontwikkeling in de beek is sterk afhankelijk van de mate en 

frequentie van het onderhoud. Door het grote en vlakke winterprofiel is de stroomsnelheid 

in het winterbed laag. Hierdoor zal er meer begroeiing in de beek aanwezig zijn en zal 

frequenter onderhoud uitgevoerd dienen te worden. Dit heeft een negatief effect op de 

ecologische ontwikkeling van de beek. Daarnaast is er een groot deel van het jaar (6 

maanden) onvoldoende drooglegging om indien noodzakelijk onderhoud uit te kunnen 

voeren. 
 

B. Effecten actieplan ‘Leven-de-Dommel’ 

 Spoor 1: Samenwerken -> Negatief 

Door de aanleg van een groot beekprofiel komt de functie van de huidige beek te vervallen. 

In deze variant is de aanleg van een bypass niet meer noodzakelijk. De huidige beek zal in 

deze variant worden grotendeels worden gedempt. Deze demping i.c. verkleining naar sloot 

voor landbouwafvoer, zorgt ervoor dat de landbouwpercelen direct naast de huidige beek te 

maken krijgen met een stijging van de grondwaterstanden. Op dit moment zijn de 

grondwaterstanden al hoog. Extra stijging van de grondwaterstanden zorgt ervoor dat de 

percelen niet meer geschikt zijn als bouwland, maar enkel als grasland. Daarnaast is voor 

deze percelen op dit moment geen zicht op verwerving dan wel vrijwillige inrichting als NNB. 

Een keuze voor deze variant wordt niet gedragen door de agrarische ondernemers en de 

ZLTO. Het draagvlak voor de plannen zal afnemen en het risico op zienswijzen en bezwaren 

zal fors toenemen. Dit heeft weer negatieve gevolgen voor de planning van het project en 

realisatie van de opgaven.  

 

Deze variant scoort negatief voor het spoor “samenwerken”.  
 

 Spoor 2: Ruimte voor water -> Neutraal 

In het toekomstige beekdal van de Oude Strijper Aa wordt meer ruimte voor water 

gecreëerd. De meanderende beek heeft een twee fasenprofiel, waardoor pieken in de 

afvoer kunnen worden opgevangen en dus vertragen binnen het beekprofiel. In beide 

varianten is dit gelijk waardoor de 2 varianten neutraal scoren t.o.v. elkaar wat betreft het 

spoor “ruimte voor water”. 

 

Daarnaast worden bestaande natuurpercelen langs de bovenloop van de Oude Strijper Aa 

afgegraven. Hierdoor kan meer water worden vastgehouden in het bovenstrooms in het 

projectgebied gelegen natuurgebied. De afstroming van dit water naar het benedenstrooms 

gelegen agrarisch gebied wordt hiermee vertraagd 
 

 Spoor 3: Slim sturen -> Licht negatief 

In deze variant zal de huidige beek na de te verwijderen stuw worden gedempt. De 

mogelijkheden voor technische sturing in de vorm van stuwen vervalt hiermee. De inrichting 

in deze variant is wel een robuuste vorm van sturing omdat tot hoge afvoeren het water 

door de beek kan blijven stromen. Sturing of handelingen zijn niet nodig om systeem goed te 

laten functioneren. Daarmee is men minder afhankelijk van goed beheer van stuwen tijdens 

hoog water. Voorwaarde hierbij is wel dat de beek goed wordt onderhouden om tot hoge 

afvoeren water te kunnen afvoeren (figuur 12). 

 

Deze variant scoort licht negatief voor het spoor “slim sturen”. 
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Figuur 12 Situatieschets 

 

 

 Spoor 4: Waterbewustzijn -> Neutraal 

De gesprekken in samenhang met de streek hebben geleid tot in openheid nadenken over 

oplossingen in relatie tot waterbeheer. De betrokken agrarische ondernemers zijn (meer) 

bewust geworden van water in hun omgeving; en opgaven die vanuit de overheden met 

betrekking tot “water” liggen. De inbreng van de streek in de totstandkoming van de 

voorgestelde inrichtingsvariant is hier een mooi voorbeeld van.   

 

Deze variant scoort neutraal ten opzichte van variant 1 in relatie tot het spoor 

waterbewustzijn. 
 

C. Kosten  
Voor de inschatting van de kosten is ook voor variant 2 een splitsing gemaakt tussen de 

uitvoeringskosten, onderhoudskosten, maar ook gekeken naar duurzaamheid. 

 Uitvoeringskosten -> Negatief 

In deze variant worden géén extra stuwen geplaatst. Omdat extra grond ontgraven moet 

worden voor het brede profiel, komt ook extra grond vrij. Een gedeelte hiervan kan worden 

gebruikt voor het verkleinen van de huidige watergang tot landbouwsloot. Het restant is 

zeer waarschijnlijk niet in te zetten in het project . Het risico is dat grond afgevoerd dient te 

worden wat een extra kostenpost met zich meebrengt. Zeker in relatie tot de verwachte 



Pouderoyen Compagnons 

 Herinrichting Oude Strijper Aa    56 

kwaliteit van de grond. De gronden in de gemeente Heeze – Leende worden namelijk 

gekenmerkt door hoge gehaltes cadmium en zink. Dit is negatief voor de uitvoeringskosten. 

 Kosten onderhoud -> Neutraal  

In deze variant zal het onderhoud van het grote beekprofiel frequenter nodig zijn. Doordat 

de huidige beek gedempt wordt, zijn er geen kosten meer voor onderhoud van dit deel. 

Totaal gezien worden de onderhoudskosten voor deze variant als neutraal gescoord.  

 Kosten duurzaamheid -> Negatief 

In deze variant wordt de beek niet optimaal ingericht vanuit het oogpunt beekmorfologie. In 

de toekomst moeten nog extra maatregelen uitgevoerd worden om de beek optimaal in te 

richten op dit vlak. De kosten voor deze aanpassing zijn relatief laag. De noodzakelijke 

herstelwerkzaamheden zorgen wel voor een achteruitgang van op dat moment aanwezige 

ecologische waarden in de beek. Deze variant scoort negatief. 
 

4. Samenvatting afweging inrichtingsvarianten Oude Strijper Aa 

 

 

KRW* Er is enkel getoetst op de KRW sleutelfactoren die van invloed zijn op de voorgestelde 

inrichtingsvarianten. De overige KWW sleutelfactoren zijn buiten beschouwing gelaten. 

 
 

 

Scenario Beschrijving PAS* KRW* KRW* KRW* NNP

Instandhouding Uitbreiding

Stroomsnelheid 

(zomer)

Morfologische 

beekprocessen

Frequentie 

onderhoud

1 Variant klein 

beekprofiel 

Keuze voor een 

klein,  beekprofiel 

aangevuld met een 

stuurbare bypass 
Geen effect Geen effect Geen effect ++ ++ ++ neutraal

2 Variant groot 

beekprofiel

Keuze voor een 

groot,  beekprofiel 

zonder bypass

Geen effect Geen effect Geen effect ++ + + -

N2000

                                                                                            Planet

Profit

Scenario Beschrijving                                 Kosten
Spoor 1: 

Samenwerken 

(draagvlak 

streek)

Spoor 2:               

Meer ruimte 

voor water

Spoor 3:                  

Slim sturen

Spoor 4: 

Waterbewustzijn Uitvoering Onderhoud Duurzaamheid

1 Variant klein 

beekprofiel 

Keuze voor een 

klein,  beekprofiel 

aangevuld met een 

stuurbare bypass + neutraal + neutraal neutraal neutraal +
2 Variant groot 

beekprofiel

Keuze voor een 

groot,  beekprofiel 

zonder bypass - neutraal - neutraal neutraal neutraal -

Draagt bij aan Actieplan Leven de Dommel

People
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1 INLEIDING  

1.1  BEOORDELING MILIEUEFFECTEN HERINRICHTING VAN DE PERCELEN  

Waterschap de Dommel en Staatsbosbeheer werken aan de herinrichting van het gebied rondom de Oude Strijper 

Aa, gelegen ten oosten van het Leenderbos. In dit gebied liggen meerdere percelen die in de huidige staat geen of 

onvoldoende bijdrage leveren aan de doelen van natuur (Natura 2000 en Natuur Netwerk Brabant) en water (Natte 

Natuur Parel).  

De werkzaamheden op deze percelen hebben ten doel om het gebied te vernatten en te verschralen. Zo realiseert 

Staatsbosbeheer in opdracht van de provincie Noord-Brabant ook de zogenaamde N2000-herstelmaatregelen om 

de natuur in Natura2000-gebied ‘Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux’ bestendiger te maken tegen een 

overbelasting van stikstof.  

Zowel de voorbereiding en uitvoering van maatregelen om de gestelde doelen op het gebied van natuur te bereiken 

is in handen van Staatsbosbeheer. Omdat dit project een vervolg is op het project ‘Beekherstel Oude Strijper Aa 

(fase 1), wordt hier de samenwerking gezocht met Waterschap de Dommel en de Provincie Noord-Brabant. De 

meeste percelen zijn reeds in eigendom van Staatsbosbeheer of Provincie Noord- Brabant. 

In de nieuwe situatie worden een vijftiental percelen nabij de Oude Strijper Aa zo bewerkt dat hier een schrale, 

vochtige situatie ontstaat. Bij veertien van deze percelen gebeurd dit middels het afgraven van de voedselrijke 

toplaag, voor één perceel wordt een voedselarme toplaag boven op het perceel aangebracht. Door deze afgravingen 

worden de percelen eveneens natter. Het uiteindelijke doel is om hier schrale vochtige vegetatietypen tot ontwikkeling 

te laten komen. Zo worden de doelen van het N2000- gebied ‘Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux’ behaald en 

de Natte natuurparel (NNP) hersteld. 

 

De voorgenomen maatregelen kunnen in de uitvoeringsfase en ook in de beheer- en onderhoudsfase in positieve 

en negatieve zin effecten hebben op het milieu en het gebruik van de gronden. In deze notitie worden de 

milieueffecten van de voorgenomen maatregelen beoordeeld. 

 

1.2 PLAN- EN BESLUITVORMING  

  

Maatregelen en Projectplan Waterwet (PPWW)  

De te treffen maatregelen worden afgewogen en geoptimaliseerd in een Ontwerp Projectplan Waterwet (PPWW). 

Het PPWW is het waterstaatkundig besluit dat de aanleg of wijziging van alle waterstaatswerken en hiermee 

samenhangende werken in het hele projectgebied mogelijk maakt (in de zin van artikel 5.4, lid 1 van de Waterwet). 

Het Ontwerp Projectplan wordt voorbereid en voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap. Na de 

terinzagelegging en verwerking van zienswijzen wordt het Definitief Projectplan ter vaststelling aangeboden aan 

het Dagelijks Bestuur van het waterschap.  

  



  

  

  

 

  

  

 

1.3 DOEL VAN DEZE MILIEUBEOORDELING  

Een m.e.r.-procedure is verplicht bij de voorbereiding van activiteiten die kunnen leiden tot belangrijke nadelige 

gevolgen voor het milieu. Een m.e.r.-procedure heeft als hoofddoel het milieubelang volwaardig te laten meewegen 

bij de voorbereiding en vaststelling van een plan of besluit. In dit geval is dat het Projectplan Waterwet .    

Om te bepalen of een plan of besluit m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig is, wordt gekeken of de geplande 

activiteiten voorkomen in het Besluit m.e.r.   

De voorgenomen maatregelen voor het project staan als activiteiten genoemd in de zogenaamde C- en D-lijst van 

het Besluit m.e.r., waarbij ook drempelwaarden voor de omvang van de activiteit zijn gegeven:  

Tabel 1.1 Activiteiten uit Besluit m.e.r. van toepassing op dit project 
Nr.  Activiteit  Drempelwaarde  Omvang maatregel  

D-9  Een landinrichtingsproject dan 
wel een wijziging of uitbreiding 
daarvan.  

Bij een functiewijziging met een 
oppervlakte van 125 ha of meer  
van water, natuur, recreatie of 
landbouw  

Het oppervlak van de percelen 
dat wordt herontwikkeld is in 
totaal 23,4 ha.  Dit ligt onder de 
drempelwaarde 

C-16.1  
/  
D-16.1  

De ontginning dan wel wijziging 
of uitbreiding van de ontginning 
van steengroeven of 
dagbouwmijnen, met inbegrip 
van de winning van 
oppervlaktedelfstoffen uit de 
landbodem.  

C16.1 In gevallen waarin de activiteit 
betrekking heeft op een 
terreinoppervlakte van 25 hectare of 
meer.  
D16.1 In gevallen waarin de activiteit 
betrekking heeft op een 
terreinoppervlakte van 12,5 hectare 
of meer.  

In zijn totaliteit worden 23,4 ha 
grond afgegraven verdeeld over 
vijf gebieden (14 percelen). Dit 
is onder de drempelwaarde van 
25 hectare. 

 

Gezien de aard van het voornemen, te weten de realisatie van doelen op het gebied van natuur en water, de aard 

van de te nemen maatregelen en de te nemen besluiten, de beperkte uitstralingseffecten van de voorziene 

maatregelen voor andere functies, de aard van de te nemen besluiten en de wettelijke bepalingen, is er geen sprake 

van een verplichting tot het doorlopen van een m.e.r.-procedure  

De omvang van de voorgenomen activiteiten ligt onder de drempelwaarde(n) van activiteiten met een raakvlak met 

de maatregelen die in het Projectplan Water zijn opgenomen (C.16 en D.9 zoals opgenomen in de C- en D-lijst van 

het Besluit m.e.r.). Derhalve is er geen m.e.r. plicht, wel dient een mer beoordeling te worden opgesteld omdat 

drempelwaarde van D16 wel wordt overschreden.  

Echter ook voor activiteiten onder de drempelwaarde moet het bevoegd gezag1 nagaan of activiteiten mogelijk 

aanzienlijke milieugevolgen hebben en er mogelijk wel een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen. Om het 

bevoegd gezag in de gelegenheid te stellen de effecten van de voorgenomen maatregelen op het milieu te kunnen 

wegen en te beoordelen of er een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen, is deze milieueffectbeoordeling 

opgesteld.  

  

 
 

1 Het bevoegd gezag voor het Projectplan Waterwet (PPWW) is het waterschap de Dommel.  



  

  

  

 

  

  

 

1.4 LEESWIJZER  

In hoofdstuk 2 wordt de herinrichting van het plangebied van de Oude Strijper Aa met de probleemstelling (eisen 

en wensen) vanuit de verschillende beleidskaders toegelicht. Op grond van de probleemstelling worden in hoofdstuk 

3 de projectdoelen en maatregelen uitgewerkt die aansluiten op de verschillende beleidskaders. Tot slot worden in 

hoofdstuk 4 de effecten voor de verschillende milieuaspecten beschreven en beoordeeld.  

  



  

  

  

 

  

  

 

2 PROBLEEMSTELLING 

2.1 SAMENVATTING PROBLEEMSTELLING PLANGEBIED  

De problemen die zich in het plangebied voordoen, kunnen als volgt worden samengevat:   

• In Natura 2000 gebieden moeten herstelmaatregelen worden getroffen voor 

stikstofgevoelige natuur;   

• Op de percelen ligt vanuit het NNB een opgave die in de huidige staat niet gerealiseerd kan 

worden.  

 

2.2 PLANGEBIED  

De percelen liggen allen in de directe nabijheid of grenzen direct aan de Oude Strijper Aa. Deze beek stroomt door 

het Leenderbos (figuur 2.1). In de huidige vorm zijn al deze percelen voedselrijk. Dit belemmert het realiseren van 

de natuurdoelstellingen en ambities die voor het gebied zijn opgesteld. 

 
Figuur 2.1 Locatie projectgebied ten opzichte van de Oude Strijper Aa 



  

  

  

 

  

  

 

2.3 PERCELEN BEHOREND TOT DIT PROJECT 

Grofweg zijn de percelen op te delen tot 3 deelgebieden, in dit project ook wel ‘kaarten’ genoemd. De percelen 

behorend tot de kaarten zijn in onderstaande tabel en afbeeldingen terug te vinden.  

Tabel 2.1 Kadastrale percelen die onderdeel uitmaken van het project 

Kaart 1 

LDE01H 226 LDE01H 321 

LDE01H 320  

Kaart 2 

LDE01H 838 LDE01H 421 

LDE01H 839 LDE01H 612 

LDE01H 840 LDE01H 613 

LDE01H 841 LDE01H 614 

LDE01H 799 LDE01H 798 

Kaart 3 

MHZ00F 261 MHZ00F 274 

 

 
Figuur 2.2 Percelen behorend tot kaart 1 



  

  

  

 

  

  

 

 
Figuur 2.3 Percelen behorend tot kaart 2 

 
Figuur 2.4 Percelen behorend tot kaart 3 

  



  

  

  

 

  

  

 

2.4 HOOGTELIGGING 

Het gehele plangebied is hoog gelegen in vergelijking met de rest van Nederland. In de omgeving van het 
plangebied zijn weinig hoogteverschillen aanwezig. Het gebied ligt ca. 26 meter boven NAP. De laaggelegen delen 
langs de beek zijn goed zichtbaar (zie figuur 2.5).  

 
Figuur 2.5: AHN2 van het plangebied en omgeving (Bron: AHN)  



  

  

  

 

  

  

 

2.5 HYDROLOGIE 

Kaart 1 

De GHG (Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand) van perceel 320 en 321 liggen in de huidige situatie ongeveer 

20 tot 40 centimeter onder maaiveld. Sporadisch staat water op het maaiveld. In het noorden van het perceel ligt 

het maaiveld op ca. 40- 60 centimeter boven maaiveld. In het zuiden is een kwelstroom richting aangrenzend 

perceel ‘Berkenputten’. 

Voor perceel 264 ligt deze op ca. 40- 60 centimeter onder maaiveld. Ten opzichte van de omgeving is dit al een 

hoger gelegen perceel.  

Kaart 2 

De GHG en GVG voor Kaart 2 ligt vlak onder het maaiveld (0- 20 centimeter onder maaiveld). Hierdoor staat 

geregeld water op het maaiveld. Onder het perceel loop een kwelstroom van west naar oost.  

Kaart 3 

Perceel 261 grenst aan de Oude Strijper Aa, in dit gebied zit de GHG net iets onder maaiveld (5- 20 centimeter). 

Direct aan de zuidzijde ligt de GHG al een stuk lager ten opzichte van het maaiveld(80- 100 centimeter onder 

maaiveld).  

De GHG van perceel 274 ligt met name aan de zuidzijde al op maaiveld. Hierdoor ligt een groot deel van het jaar 

dit perceel onderwater. Aan de noordzijde van dit perceel ligt de GHG op ca 20- 40 centimeter boven maaiveld.  

  



  

  

  

 

  

  

 

2.6 OPGAVE N2000- HERSTELMAATREGELEN 

In Natura 2000-gebieden zoals ‘Leenderbos en Groote Heide & De Plateaux’ is al jaren sprake van een overschot 

aan stikstof. Om deze reden kunnen doelen van zowel de N2000 als vanuit het NNB niet gerealiseerd worden. Op 

de beoogde percelen is nu een eentonig beeld van grassen, bramen en pitrus. Dit terwijl vochtige en schrale 

vegetatietypen geambieerd worden.  

Na ondertekening van de bestuursovereenkomst tussen Waterschap De Dommel en Provincie Noord-Brabant in 

juli 2016 is de opgave Natura 2000- herstel als opgave aan het project toegevoegd. De basis hiervoor zijn het 

Beheerplan voor het Natura 2000-gebied ‘Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux’ en de gebiedsanalyse voor 

dit Natura 2000-gebied.  

De doelen en begrenzing van het Natura2000-gebied zijn vastgelegd in het Beheerplan ‘Leenderbos, Groote Heide 

& De Plateaux’. In het Beheerplan zijn voor de eerste beheerplanperiode (2015-2021) maatregelen opgenomen 

gericht op het behoud/voorkomen van verslechtering en maatregelen gericht op het uitbreiden van oppervlakte 

en/of het verbeteren van de kwaliteit. Het betreft voor beide doelen zowel beheermaatregelen als hydrologische 

PAS maatregelen.  

Voor natte bossen (H91DO Hoogveenbossen, H91E0C Vochtige alluviale bossen ) en H91EOC (Vochtige 

heiden), zijn de volgende maatregelen in het Beheerplan genoemd:   

• Verminderen toevoer nutriënten door omvorming landbouwgronden tot natuur;  

• Bosomvorming van naaldbos naar loofbos en heide en dempen interne greppels;  

• Uitbreiden van het areaal 

• Realisatie EHS (tegenwoordig NNB) in beekdalen;   

• Realisatie EHS (tegenwoordig NNB) om beekherstel te kunnen uitvoeren, mogelijk met aanvullende 

maatregelen. 

 

Deze maatregelen zijn benoemd voor de eerste beheerplanperiode (2015-2021), maar ook voor de perioden daarna 

(tweede en de daarop volgende). In het Beheerplan en in de PAS-gebiedsanalyse is voor de maatregelen voor de 

Strijper Heg aangegeven dat in beheerplanperiode I (tot juli 2021) wordt begonnen, allereerst door het herstelplan 

verder uit te werken en te starten met de uitvoering van interne maatregelen. Uitvoering van het project loopt door 

in beheerplanperiode II (2021-2027) en III (2027-2033).   

De Strijper heg is benoemd als het voornaamste gebied voor zowel hoogveenbossen als vochtige alluviale bossen, 

waarbij de inzet is gericht op behoud en verbetering en deze van schadelijke invloeden te ontdoen. Hiervoor is 

realisatie van de NNB nodig en opheffing van drainage in het landbouwgebied. Om verdroging tegen te gaan en de 

voedingsstoffen stroom richting hoogveenbossen te beperken.   

Waterschap De Dommel coördineert de uitvoering van de N2000-herstelmaatregelen in het gebied. Dat gebeurt 

waar mogelijk gelijktijdig met andere opgaven, zoals de herinrichting van beken, aanleg van natuurlijke niet 

gestuurde overstromingsgebieden of het realiseren van het Natuurnetwerk Brabant (voorheen Ecologische 

Hoofdstructuur).  

2.7 NATTE NATUURPAREL EN NATUUR NETWERK BRABANT 

Natte natuurparels (NNP) zijn door de Provincie aangewezen gebieden met bijzondere natuurwaarden. Het doel 

van natte natuurparels is om de kwetsbare ‘natte' natuur daar te behouden en te herstellen. Het Natuurnetwerk 

Brabant (NNB) is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het is een netwerk van bestaande en deels nieuwe 

natuurgebieden die door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn.  

De maatregelen die volgende uit de herstelmaatregelen van de percelen zijn gericht op het verschralen en 

vernatten van het gebied door een grootdeel van de percelen te af te graven. Door uitvoering van de 

werkzaamheden wordt bijgedragen aan het behoud en herstel van de Natte Natuurparel ‘Leenderstrijp’.  

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/inhoud/natuurnetwerk-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/inhoud/natuurnetwerk-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/inhoud/natuurnetwerk-nederland


  

  

  

 

  

  

 

2.8 ACTIEPLAN LEVEN-DE-DOMMEL 

In april 2017 heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap De Dommel besloten de komende jaren extra te 

investeren om het watersysteem in het gebied klimaatbestendiger te maken. Zo moeten 24 concrete maatregelen, 

vastgelegd in ‘Actieplan Leven-de-Dommel’, zorgen voor een watersysteem dat tegen een stootje kan. In extreem 

natte én in droge situaties. In onderhavig project wordt hier een bijdrage aan geleverd.  

Het project herinrichting percelen Oude Strijper Aa geeft voor het traject mede invulling aan het actieplan Leven-

de-Dommel voor het klimaatbestendiger maken van het watersysteem. Door de percelen af te graven, zijn de 

percelen in droge periodes minder gevoelig voor droogte. Daarnaast kan het gebied meer water vasthouden in 

tijden van veel neerslag.   

2.9 RELATIE MET BESTEMMINGSPLANNEN  

De geldende juridisch-planologisch situatie van de gronden in het plangebied is vastgelegd in twee 

bestemmingsplannen:  

• Provinciaal Inpassingsplan (PIP), Herinrichting Oude Strijper Aa 

 

• Gemeente Cranendonck: Bestemmingsplan ‘Buitengebied’, vastgesteld 8 december  

2009, gedeeltelijk herzien in het bestemmingsplan ‘Herziening Buitengebied’, vastgesteld op 13 september 

2011. In dit bestemmingsplan is perceel 261 ten dele bestemd als agrarisch met waarden-2. Perceel 274 

is als natuur bestemd;  

• Gemeente Heeze- Leende: Bestemmingsplan ‘Buitengebied Heeze-Leende 2017’, vastgesteld 5 maart 

2018. In dit bestemmingsplan zijn de percelen ten dele bestemd als agrarisch (321, 838 en 840) Daarnaast 

zijn de percelen in het projectgebied als natuur (320 en overige percelen kaart 2) of bos (320) bestemd.  

 

Diverse percelen die benodigd zijn voor de uitvoering van maatregelen en bescherming van waarden zijn reeds 

voorzien van een natuurbestemming. Op basis van de bijbehorende juridische regeling van het 

bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Cranendonck is natuurontwikkeling hier mogelijk (past binnen 

de bestemming).  Voor Gemeente Heeze- Leende dient een bestemmingsplanwijziging te worden doorlopen 

voor een drietal percelen (320, 838 en 840).  

Gemeente Cranendonck  

• Binnen de gemeente Cranendonck is voor bodemingrepen binnen de bestemming ‘Natuur’ een 

aanlegvergunningsplicht voor werken en werkzaamheden noodzakelijk.   

• Voor gronden die echter zijn aangeduid als ‘aardkundig waardevol gebied’ conform de provinciale Verordening 

is in de juridische regeling een strijdige gebruiksbepaling  opgenomen, waardoor het afgraven, verlagen, 

egaliseren of ophogen van de bodem ter plaatse niet is toegestaan. Om hier bodemingrepen toe te kunnen 

staan is  een bestemmingswijziging noodzakelijk. Dit geldt voor perceel 261 met de bestemming natuur in het 

zuidelijk deelgebied waar het afgraven van percelen is voorzien.  

• Bovenstaand komt te vervallen omdat gewerkt wordt conform een gecoördineerde procedure 

  

Gemeente Heeze-Leende  

Een viertal percelen hebben de enkelbestemming bos (320) of agrarisch (321, 838 en 840). Deze bestemmingen 

geven geen ruimte voor het ontwikkelen van natuur. Derhalve dient een bestemmingsplanwijziging te worden 

doorlopen voor deze percelen.   

Inpassingsplan Herinrichting Oude Strijper Aa 

Eind 2019 is voor enkele percelen de enkel bestemming omgevormd voor de realisatie van het project Herinrichting 

Oude Strijper Aa (figuur 2.4). De percelen 421, 612, 613, 614, 798 en 799 (Kaart 2) maakten eveneens onderdeel 

uit van dit PIP. Deze percelen zijn middels het pip omgevormd tot bestemming Natuur.   



  

  

  

 

  

  

 

3 UITWERKING DOELEN EN MAATREGELEN 

3.1 PROJECTDOELEN 

Het belangrijkste projectdoel is behoud en herstel van de voor het gebied kenmerkende natuurwaarden i.c.m. 

alluviale bossen en heide, door bestrijden van de verdroging van het gebied. Dit in samenhang met het streven om 

de diversiteit aan landschap én de daarbij horende diversiteit aan ecologische, cultuurhistorische, recreatieve en 

landbouwkundige waarden zoveel mogelijk te behouden.  

Om dit te realiseren worden de volgende maatregelen getroffen:  

• Afgraven bouwvoren 

• Ophogen perceel 

• Verwijderen houtopslag 

• Enten Heidemateriaal 

Deze maatregelen moeten een positieve invloed hebben op de grondwaterstanden ter plaatse van de aangewezen 

habitats, de basis leggen voor ontwikkeling van de habitats N2000 en natuurambities NNB en een positieve bijdrage 

leveren aan de aangewezen natte natuurparel  

Mede in relatie tot de overige beleidskaders is het project gericht op de realisatie van de volgende drie 

gebiedsopgaven, die integraal worden uitgewerkt:  

• Realisatie van de N2000 opgave 2021 (Natura 2000 beheerplan);  

• Behoud van en realisatie van  nieuwe natuur (NNB en  NNP);  

• Klimaatbestendig maken van projectgebied (via actieplan Leven-de-Dommel).  

3.2 UITWERKING VOORGENOMEN HERINRICHTINGSMAATREGLEN 

Landschap ecologisch is beoordeeld welke natuurdoelen haalbaar zijn en leiden tot een robuust natuurlijke eenheid 

waar N2000 doelen gerealiseerd en versterkt worden en tevens de percelen als onderdeel van het NNB worden 

ingericht. Met de betrokken projectpartners is op de NNB percelen gekomen tot een hogere ambitie voor realisatie 

natuurtypen dan momenteel opgenomen in de ambitietypen kaart van het natuurbeleidsplan. Dit is gedaan omdat 

daar de hydrologische randvoorwaarden zich uitstekend voor lenen en de percelen gelegen zijn direct naast en in 

de directe nabijheid van reeds kwalificerende habitattypen. De uiteindelijk te realiseren ambitietypen worden later 

gewijzigd in het natuurbeleidsplan. Zowel de abiotische als biotische en landschapsvoorwaarden zijn aanwezig om 

een goede uitgangssituatie te bieden voor de realisatie van de genoemde N2000 habitattypen en Ambitietypen 

NNB. Hiermee wordt de basis gelegd voor het realiseren van de verschillende natuurdoelen liggend op de 

betreffende percelen. Door de vernattende effecten van het aanliggende project Beekherstel Oude Strijper Aa is 

het nodig om de maatregelen zo snel mogelijk uit te voeren zodat de inrichtingsmaatregelen gerealiseerd zijn 

voordat de daadwerkelijke vernatting als gevolg van het beekherstel optreedt. Door deze maatregelen tijdig uit te 

voeren wordt fosfaat en stikstof (in de vermeste bovengrond) tijdig afgevoerd en wordt voorkomen dat fosfaat mobiel 

beschikbaar komt voor de vegetatie. Als de fosfaat verzadigde bodem niet wordt afgevoerd en er wel vernatting 

optreedt word fosfaat mobiel en gaan ruigtekruiden en stikstof / fosfaat minnende vegetatie de overhand krijgen 

waardoor een monotone flora ontstaat die niet aansluit bij de beoogde natuurdoelstelling. Door het realiseren van 

habitattypen N2000 in en naast reeds bestaande natuur (begrensde habitattypen), worden deze bestaande habitats 

robuuster en weerbaarder voor externe negatieve invloeden zoals stikstofdepositie en verdroging.   

 

 

 

  



  

  

  

 

  

  

 

4 MILIEUBEOORDELING 

De milieueffectenbeschrijving in dit hoofdstuk is uitgevoerd aan de hand van de milieuaspecten zoals die ook 
worden gehanteerd bij de beschrijving van de huidige situatie in het PPWW. Zie voor de te onderzoeken 
aspecten onderstaand tabel en de toelichting in de verschillende paragrafen.  

Tabel 4.1 Toetsingscriteria per milieuaspect  

Aspecten  Criteria  

Natuur  a. Beïnvloeding beschermde gebieden (Natura 2000, NNB)  

b. Beïnvloeding beschermde soorten (flora en fauna)  

c. Beïnvloeding van ecologische relaties   

Grond- en 

oppervlaktewater  

a. Beïnvloeding grondwaterstanden;  

b. Beïnvloeding grondwaterstroming (kwel, infiltratie)  

c. Beïnvloeding oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit  

d. Beïnvloeding oppervlaktewaterstelsel (waterlopen, peilen, inundaties)  

Bodem  a. Wijziging hoogteligging, maaiveldverloop en reliëf  

b. Verstoring bodemopbouw  

c. Beïnvloeding bodemkwaliteit en bodemverontreiniging  

Landschappelijke, 

cultuurhistorische en 

aardkundige waarden  

a. Beïnvloeding ruimtelijke opbouw en verschijningsvorm van het landschap  

b. Beïnvloeding ruimtelijke relaties en/of bijzondere landschapselementen  

c. Beïnvloeding van archeologische waarden  

d. Beïnvloeding van aardkundige waarden  

Woon-, werk-, en 

leefmilieu  
a. Gevolgen voor verkeer (verkeersafwikkeling en veiligheid)  

b. Beïnvloeding woon- en leefmilieu   

c. Beïnvloeding tijdens uitvoering (geluid, lucht, trillingen, stofhinder)  

 

Voor de bepaling van de omvang van het hierbij te beschouwen plangebied is uitgegaan van het mogelijke 

beïnvloedingsgebied als gevolg van de voorgenomen activiteit. Deze omvang kan per milieuaspect verschillend 

zijn. Per milieuaspect wordt beschreven welke effecten voor het betreffende aspect voor de milieubeoordeling 

relevant zijn en welke criteria zijn gehanteerd voor de beschrijving van de effecten.   

Bij de effectbeschrijving is, voor zover relevant, onderscheid gemaakt in aanlegfase en gebruiksfase. Er is 

aangegeven of effecten tijdelijk of permanent zijn, op korte of lange termijn spelen en of sprake is van cumulatieve 

effecten. Naast negatieve effecten wordt ook aandacht besteed aan positieve ontwikkelingen voor het milieu.   

De effecten die in deze m.e.r beoordeling worden omschreven zien op alle maatregelen die noodzakelijk zijn voor 

het behalen van de opgaven N2000, NNB en NNP.  

     



  

  

  

 

  

  

 

4.1 NATUUR 

Mogelijke ongewenste effecten op natuurgebieden en soorten  

Het belangrijkste doel is behoud en herstel van de voor het gebied kenmerkende natuurwaarden i.c.m. alluviale 

bossen en heide, door het verwijderen van fosfaatverzadigde bovengrond en bestrijden van de verdroging van het 

gebied. Dit in samenhang met het streven om de diversiteit aan ecologische waarden te behouden. De uit te voeren 

inrichtingsmaatregelen kunnen echter ook leiden tot enige aantasting of verstoring van de aanwezige 

natuurwaarden. Bij de effectbeoordeling voor natuur is gebruik gemaakt van de volgende beoordelingscriteria:  

Beoordelingscriteria   

Gebiedsbescherming: beïnvloeding beschermde gebieden  

Soortenbescherming: beïnvloeding beschermde soorten  

Natuurnetwerk Brabant: beïnvloeding ecologische relaties  

  

Uit het in 2019 uitgevoerde natuuronderzoek2 blijkt dat de voorgenomen activiteiten geen tot weinig effect hebben 

op de beschermde flora en fauna indien wordt gewerkt conform de uniforme gedragscode. De voorgenomen 

werkzaamheden hebben geen negatief effect op habitattypen die gevoelig zijn voor vernatting.  

1. Gebiedsbescherming  

De Wet Natuurbeheer richt zich onder andere op de bescherming van daartoe aangewezen Natura 2000-gebieden. 

In het aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied is opgenomen welke instandhoudingsdoelstellingen voor het 

gebied gelden. Dit kunnen doelstellingen zijn voor habitattypen en/of plant- of diersoorten. Er kan sprake zijn van 

een behoudsdoelstelling of van een verbeter- of uitbreidingsdoelstelling voor een habitattype of (leefgebied van) 

een soort. Activiteiten die schade toebrengen aan de beschermde natuur in deze gebieden zijn verboden.  

Maatregelen ten behoeve van het in standhouden van de N2000- gebieden zijn vrijgesteld van vergunningsplicht. 

Dit geldt ook voor maatregelen die niet beschreven zijn in het N2000-beheerplan. Omdat de geplande 

werkzaamheden ten doel hebben om de kwaliteit van het N2000-gebied te verbeteren, zijn deze vrij van 

vergunningsplicht.  

Om de maatregelen echter zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren is wel nog een toetsing uitgevoerd om na te gaan 

of de habitattypen, habitatsoorten en broedvogels effecten kunnen ondervinden door het (verkeerd) uitvoeren van 

de maatregelen. Uit de toetsing uit het flora- en faunaonderzoek volgt dat dit voor geen van de kwalificerende 16 

habitattypen, zes habitatsoorten of drie broedvogels het geval zal zijn. In deze milieubeoordeling is er daarom van 

uitgegaan dat er bij de uitvoering van de maateregelen geen sprake is van (onbedoelde) negatieve effecten. 

2. Soortenbescherming  

Ook voor het soortbeschermingsdeel geldt een vrijstelling doordat maatregelen zijn opgenomen in het beheerplan. 

Wel moet altijd  worden aangetoond dat de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar komt en dient te allen 

tijde rekening te worden gehouden met de algemene zorgplicht van in het wild levende flora en fauna.  

Voor een aantal soortgroepen kan op basis van uitgevoerd onderzoek worden uitgesloten dat beschermde soorten  

voorkomen in het werkgebied van de natuurmaatregelen, waaronder vissen, vaatplanten en ongewervelden. 

 
 

2 Rapportage ‘Herinrichting Oude Strijper Aa; Flora- en faunaonderzoek en voortoets Wet 
natuurbescherming’ van 3 april 2019 dat door BTL Advies B.V. in opdracht van het waterschap De 
Dommel is uitgevoerd. Doordat voldoende gegevens beschikbaar waren over de aanwezige 
natuurwaarden is door middel van een uitgebreid bureauonderzoek en een aantal veldbezoeken 
een goed beeld ontstaan van de natuurwaarden van het gebied en het potentiele gebruik door 
beschermde soorten.  



  

  

  

 

  

  

 

Voor broedvogels, vleermuizen, grondgebonden zoogdieren en reptielen geldt dat beschermde soorten van deze 

soortgroepen binnen het werkgebied kunnen voorkomen. Door een ecologische check voorafgaande aan de 

uitvoering van werkzaamheden (voor broedvogels en vleermuizen) en het volgen van een goedgekeurde 

gedragscode kunnen negatieve effecten worden beperkt en voorkomen. Ook wordt hiermee de algemene 

zorgplicht voldoende gewaarborgd.   

De leefgebieden van beschermde amfibieën maken wel onderdeel uit van plangebied en de voorkomende soorten 

kunnen in potentie grote negatieve effecten ondervinden door de uitvoering van de maatregelen. Uit de natuurtoets 

blijkt dat er effecten optreden voor de poelkikker, heikikker, alpenwatersalamander, knoflookpad en rugstreeppad. 

Deze effecten zijn echter dermate gering dat geen ontheffing aangevraagd hoeft te worden voor deze soorten. 

Daarom is het voor deze soorten van belang dat voldoende mitigerende maatregelen worden genomen. Onder 

andere fasering van de werkzaamheden, afschermen van afgravingslocaties, nadere bepaling van 

uitvoeringslocaties in het veld en ecologische begeleiding. Deze en andere afspraken dienen te worden vastgelegd 

in een ecologisch werkprotocol. In deze milieubeoordeling is er van uitgegaan dat op deze wijze negatieve effecten 

op soorten kunnen en zullen worden voorkomen.   

3. Natuurnetwerk Brabant  

Een van de doelen binnen de herinrichting van de percelen nabij Oude Strijper Aa is de ontwikkeling van het 

Natuurnetwerk Brabant (NNB). Door de huidige maatregelen zullen enkele natuurbeheertypen veranderen. Het 

gaat echter om kleine verschillen waardoor de wezenlijke kernmerken en waarden van het gebied nauwelijks 

veranderen. Het natuurherstel draagt positief bij aan de ambities van de Provincie Noord-Brabant met betrekking 

tot het NNB.   

Door de huidige maatregelen ontstaan nieuwe beheertypen die aansluiten bij de ambitie en die vanuit een 

ecologisch oogpunt een grote meerwaarde hebben voor zowel flora en fauna als ook het Natura 2000-gebied 

gebied ‘Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux. De natuurbeheertypen in het gebied van de Oude Strijper Aa 

zijn deels aangeduid als zoekgebied. Het voornemen is om deze zoekgebieden te laten aansluiten bij habitattypen 

die aansluiten bij het N2000-gebied. Habitattypen die hier worden nagestreefd zijn: Vochtige heiden (H4010A), 

Vochtige alluviale bossen (H91E0C) en Hoogveenbossen (H91D0). 

  



  

  

  

 

  

  

 

4.2 GROND- EN OPPERVLAKTEWATER 

Bij de voorgestane natuurontwikkeling (doel in het kader van de Natte natuurparel) vormen de kenmerken van het 

‘natuurlijke’ grondwatersysteem een belangrijk aanknopingspunt. Anderzijds zal de natuurontwikkeling het huidige 

grondwatersysteem ook beïnvloeden, omdat vernatting van de natuur in het gebied een belangrijk uitgangspunt is. 

Daarbij zijn vooral de te verwachten effecten voor de grondwaterpeilen, grondwaterstroming, kwel en inzijging en 

waterkwaliteit relevant. Bij de beschrijving van de effecten voor het oppervlaktewater is daarom onderscheid 

gemaakt in het oppervlaktewaterstelsel (waterlopen, peilen, aan- en afvoer), inundaties en mogelijke beïnvloeding 

van de aanwezige waterkwaliteit.   

Bij de effectbeoordeling voor de aspecten grond- en oppervlaktewater is gebruik gemaakt van de volgende 

beoordelingscriteria: 

Beoordelingscriteria   

Beïnvloeding grondwaterstanden  

Beïnvloeding grondwaterstroming (kwel, infiltratie)  

Beïnvloeding oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit  

Beïnvloeding oppervlaktewaterstelsel (waterlopen, peilen, inundaties)  

    

1. Beïnvloeding grondwaterstanden  

Het waterschap heeft een beoordeling gedaan van de verschillende hydrologische maatregelen die ertoe leiden 

dat de grondwaterstanden ten opzichten van het maaiveld gaan veranderen. Doordat de percelen worden 

afgegraven komen de meeste percelen (gedeeltelijk) onderwater te staan (figuur 4.1 t/m 4.5). Het grondwater zit 

nu veelal 5 tot 30 centimeter onder maaiveld. Door dit maaiveld te verlagen komt het peil op het maaiveld te liggen 

(met uitzondering van perceel 266, dit perceel wordt namelijk opgehoogd). 

Het Waterschap heeft hydrologische analyses gedaan, hieruit is naar voren gekomen dat er geen externe effecten 

zijn op de naastgelegen percelen.  

2. Beïnvloeding grondwaterstroming en oppervlaktewaterstelsel (kwel, infiltratie)  

Het hoogteverschil tussen de Belgische Kempen en de Groote heide is de belangrijkste motor achter de 

kwelstromen die langs de Strijper Aa dagzomen. Op de hoogtekaart is te zien dat ‘t Leenderbos aan de westflank 

van de beek enkele meters hoger ligt dan het beekdal zelf. Ook het oostelijk gelegen gebied, waaronder de Putberg, 

ligt enkele meters hoger. Hierdoor ontstaat vanuit twee kanten een natuurlijke kwelstroom vanuit de hogere 

zanderige omgeving richting het beekdal. Het beekdal wordt daardoor het hele jaar gevoed door kwelwater. 

Kwelwater heeft een vrijwel constante temperatuur en daardoor is de bovenloop van de beek in de zomer relatief 

koel en in de winter relatief warm.   

Het afgraven van de percelen heeft geen invloed op de huidige kwelstromen. Vanaf het westen van kaart 2 loopt 

er een kwelstroom onder het perceel door richting het oosten. Deze stroom wordt door de afgravingen niet verstoord 

en derhalve zijn er dus geen effecten op de grondwaterstromingen.  

3. Beïnvloeding oppervlakte- en grondwaterkwaliteit  

De herstelmaatregelen voor de herinrichting van de percelen van de Oude Strijper Aa zijn gericht op vernatting en 

verschraling. Mede hierdoor en de sowieso ingezette trend van vermindering van landbouwbestrijdingsmiddelen 

en inbrengen van meststoffen, zal de oppervlakte- en grondwaterkwaliteit gaan verbeteren.  

  



  

  

  

 

  

  

 

4. Beïnvloeding oppervlaktewaterstelsel (waterlopen, peilen, inundaties)  

De af te graven percelen zullen eerder in het seizoen en langer onder water staan. Dit heeft een positief effect op 

de natuurontwikkeling.  

 

Figuur 4.1 GHG berekend in projectplan Herinrichting Oude Strijper Aa voor perceel 266 (rood omrand) met maatregel 
verhoging (in meters) 



  

  

  

 

  

  

 

 

Figuur 4.2 GHG berekend in projectplan Herinrichting Oude Strijper Aa voor perceel 320 en 321(rood omrand) met 
maatregel verlaging (in meters) 



  

  

  

 

  

  

 

 

Figuur 4.3 GHG berekend in projectplan Herinrichting Oude Strijper Aa voor percelen van kaart 2 (rood omrand) met 
maatregel verlaging (in meters) 



  

  

  

 

  

  

 

 

Figuur 4.4 GHG berekend in projectplan Herinrichting Oude Strijper Aa voor perceel 261 (rood omrand) met maatregel 
verlaging (in meters) 



  

  

  

 

  

  

 

 

Figuur 4.5 GHG berekend in projectplan Herinrichting Oude Strijper Aa voor perceel 274 (rood omrand) met maatregel 
verlaging (in meters) 

 

 

  



  

  

  

 

  

  

 

4.3 BODEM 

Geologische kenmerken hebben vooral betrekking op de opbouw van de diepere ondergrond in het plangebied. 

Deze diepere bodemopbouw wordt niet beïnvloed door de voorgenomen activiteiten, dus in de effectbeoordeling 

is het milieuaspect geologie verder buiten beschouwing gelaten. De geomorfologische kenmerken van het 

plangebied worden vooral bepaald door de geologische ontstaansgeschiedenis, de bodemopbouw en het 

maaiveldverloop van de verschillende terreindelen binnen het gebied.  De natuurontwikkeling kan hierop effect 

hebben door het afgraven of ophogen van bepaalde terreindelen, wijziging van het thans aanwezige reliëf en het 

mogelijk verstoren van karakteristieke terreinvormen.   

De effectbeoordeling voor het aspect bodem is uitgevoerd aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:  

Beoordelingscriteria  

Wijziging hoogteligging, maaiveldverloop en reliëf  

Verstoring bodemopbouw  

Beïnvloeding bodemkwaliteit en bodemverontreiniging  

   

1. Wijziging hoogteligging, maaiveldverloop en reliëf  

De bodemingrepen richten zich in grote lijnen op het afgraven van percelen en het verhogen van een perceel.  

Deze ingrepen zullen met name in de uitvoeringsfase zichtbaar zijn en hebben dan invloed op de hoogteligging, 

het maaiveldverloop en het natuurlijk reliëf hebben. Door verschraling en toplaagbewerking wordt 

natuurontwikkeling op deze percelen gestimuleerd. Na uitvoering van de werkzaamheden zullen de veranderingen 

opgaan in het omliggende landschap en niet meer zichtbaar zijn.   

2. Verstoring bodemopbouw  

Voor het inventariseren van de bodemopbouw en bodemtypen is gebruik gemaakt van algemene bronnen zoals 

het actueel hoogtebestand Nederland, de bodematlas provincie Noord- Brabant en de bodemkaart Nederland. De 

bodem in het beekdal van de Strijper Aa bestaat uit vochtige, lemige fijne zandgronden met hier en daar wat veen 

(gooreerdgronden, beekeerdgronden, broekeerdgronden). In de Late Middeleeuwen hoogden boeren uit de streek 

een deel van deze natte gronden op met humusrijke grond, waardoor hier voortaan akkerbouw kon plaatsvinden 

(lage enkeerdgronden; zwak lemig fijn zand). Het lager gelegen beekdal herbergt een van de grootste veenbossen 

/ elzenbroekbossen van Nederland. De vennen zijn alle vlak, ondiep en hebben een zandige bodem. Het zijn 

depressies in het dekzand waar regenwater stagneert op slecht doorlatende lagen of waar kwelwater omhoog 

komt.  

Bij het ophogen van perceel H226 wordt een laag grond, bij voorkeur gebiedseigen grond, op het huidige maaiveld 

aangebracht, waardoor de bodemopbouw veranderd. Na de ophoging wordt het perceel ingepland met bos, 

vervolgens zal de bodem zich op de langere termijn onder natuurlijke processen herstellen.  

Door het afgraven van de circa 25-30 cm dikke humeuze en nutriëntenrijke, toplaag van de andere percelen in het 

plangebied, veranderd de bodemopbouw en bodemleven ingrijpend. Het gevolg van deze ingreep is  verschraling 

van de nieuwe toplaag (nieuw maaiveld) en vernatting van deze percelen. Dit heeft op de langere termijn een 

positieve effect op natuurontwikkeling en versterking van de lokale natuurwaarden zoals vochtige alluviale bossen, 

hoogveenbossen en vochtige heiden.   

  



  

  

  

 

  

  

 

3. Beïnvloeding bodemkwaliteit en bodemverontreiniging  

De belangrijkste wetgeving voor bodem bestaat uit de Wet bodembescherming (Wbb) en het Besluit 

bodemkwaliteit. Naast deze landelijke kaders is er ook provinciaal en gemeentelijk bodembeleid. Deze kaders zijn 

gebruikt als basis voor de effectbeoordeling en om te beschrijving oe mogelijke negatieve effecten voorkomen 

moeten – en kunnen worden.  

Wet bodembescherming en circulaire bodemsanering  

Bij werkzaamheden met bodem en grond moet bekend zijn of sprake is van aanwezige bodemverontreinigingen. 

Toetsing van de bodemkwaliteit vindt plaats aan de hand van normstelling uit de Circulaire bodemsanering 2009. 

De Circulaire valt onder de Wet bodembescherming (Wbb).   

De percelen van kaart 1 zijn ‘verdachte locaties’ omdat hier enkele licht verhoogde gehalten aan zware metalen 

zijn aangetroffen. Perceel 266 wordt niet afgegraven, hier hoeven geen nadere stappen te worden ondernomen. In 

perceel 320 en 321 zijn slechts in zeer beperkte maten zware metalen aangetroffen. Nadere maatregelen zijn voor 

deze percelen niet nodig.  

In het verleden zijn al werkzaamheden uitgevoerd ter hoogte van het perceel van kaart 3. Dit was ten behoeve van 

een fietspad met een zinkassenfundering. De verwachting is dat de bodem hier al verstoord is.  

Besluit bodemkwaliteit  

Het toetsingskader voor het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen is vastgelegd in het Besluit 

bodemkwaliteit met bijbehorende regeling. Het eindoordeel voor hergebruik van grond wordt bepaald door 

individuele toetsing van de onderzochte parameters en een toetsing aan de ontvangende bodem.   

In het kader van de planvoorbereiding is in maart 2020 onderzoek uitgevoerd naar de milieu hygiënische kwaliteit 

van de te ontgraven grond ter plaatse van de percelen grenzend aan de percelen van kaart 3 in het plangebied.  

Ter plaatse van aangrenzende percelen zijn ten hoogste licht verhoogde gehalten en concentraties aangetoond. 

De overschrijdingen zijn gering en betreffen waarschijnlijk lokaal verhoogd achtergrondwaarde. Vervolgonderzoek 

wordt niet zinvol geacht. Op basis van de vastgestelde milieuhygiënische bodemkwaliteit wordt verwacht dat de 

vrijkomende grond elders toegepast kan worden als grond welke voldoet aan de achtergrondwaarde binnen de 

reikwijdte van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Heeze Leende. Opgemerkt wordt dat in verband met de 

overschrijding van de detectielimiet voor pfas de grond niet toegepast kan worden in diepe plassen en onder de 

grondwaterspiegel. 

Een specifiek grondbodemonderzoek voor alle percelen wordt nog uitgevoerd. Het benodigde onderzoek wordt in 

de besteksfase uitgevoerd. Hoe vervolgens met de vrijgekomen grond wordt omgegaan, hangt af van de uitkomsten 

van dit onderzoek. 

  



  

  

  

 

  

  

 

 

4.4 LANDSCHAPPELIJKE, CULTUURHISTORISCHE EN AARDKUNDIGE WAARDEN 

Realisering van waterhuishoudkundige maatregelen en de natuurontwikkeling kan van invloed zijn op de 

landschappelijke, archeologische, cultuurhistorische en aardkundige waarden van het onderzoeksgebied. 

Daarnaast kan het plan van invloed zijn op ruimtelijke relaties, zichtlijnen en bijzondere landschapselementen. Door 

graafwerkzaamheden kunnen eventueel aanwezige aardkundige waarden of archeologische resten verloren gaan. 

In 2018 is een archeologisch bureauonderzoek verricht3 (zie ook onderstaand punt 4). Voor de uitvoering van de 

werkzaamheden wordt een archeologisch Programma van Eisen (PvE) opgesteld.  

De effectbeoordeling voor de aspecten landschap, cultuurhistorie, aardkundige waarden en archeologie is 

uitgevoerd aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:  

Beoordelingscriteria   

Beïnvloeding ruimtelijke opbouw en verschijningsvorm van het landschap  

Beïnvloeding ruimtelijke relaties en/of bijzondere landschapselementen en cultuurhistorisch 

waardevolle structuren, patronen en elementen  

Beïnvloeding van archeologische waarden  

Beïnvloeding van aardkundige waarden  

 

1. Beïnvloeding ruimtelijke opbouw en verschijningsvormen van het landschap  

Het Leenderbos ligt in geologisch opzicht in de Roerdalslenk en maakt deel uit van het zuidelijke 

dekzandlandschap. Op plaatsen waar de grond te intensief werd gebruikt voor landbouw (begrazing, plaggen), kon 

de heide zich niet meer herstellen. Het dekzand kwam aan de oppervlakte te liggen en kon bij harde wind gaan 

verstuiven. Vrijwel het gehele oostelijke gedeelte van het huidige Leenderbos en ook delen van het zuidelijk deel 

van het plangebied bestaat uit heide en stuifzand en kent meer reliëf. Het beekdal kenmerkt zich door natte veen- 

en elzenbroekbossen.  De geplande ingrepen zijn op deze landschappelijke schaalgrootte relatief klein te noemen 

en hebben geen of slechte in zeer beperkte mate invloed op dit landschap. De percelen die circa 25-30 cm worden 

afgegraven zullen op termijn bijdragen aan de versterking het landschapsbeeld.  

 

2. Beïnvloeding ruimtelijke relaties en/of bijzondere landschapselementen en cultuurhistorisch waardevolle 

structuren, patronen en elementen  

Het gebied ter hoogte van de Dijksche Velden, Berkenputten en Donkerbroeken, gelegen  tussen de Strijper Aa en 

de Oude Strijper Aa in het plangebied van kaart 1 wordt vanuit cultuurhistorisch oogpunt als ‘waardevol’ 

landschappelijk erfgoed c.q. historisch groen beschouwd. In dit gebied, gekenmerkt als ‘landschap met oude 

boskernen, houtwallen en heggen’ staan autochtone bomen en struiken van voor 1850 en wordt vanuit beschouwd.  

De ingrepen in dit gebied bestaan uit herstellen van alluviale bossen, deze maatregelen dragen bij een aan de 

instandhouding en versterking van de landschappelijke kwaliteiten van dit gebied.  

Het zandpad ‘Kranenveld – Kluisweg – Budelse Baan’ heeft een hoge cultuurhistorische (geografische) waarde. 

Ter hoogte van de Kluisweg wordt de toplaag van het noordelijk gelegen perceel van kaart 3 afgegraven. Uit 

 
 

3 Archeologisch bureauonderzoek Plangebied de Oude Strijper Aa te Gastel, rapport V-18.0134/V-19.0119 van Baac, 

versie april 2019.  



  

  

  

 

  

  

 

informatie van het bodemloket blijkt dat hier ter plaatse in het verleden een zinkassenfundering voor het fietspad 

(zie ook paragraaf 4.3 punt 3) is aangebracht en dat de bodem dus waarschijnlijk al is verstoord.   

De Heggerdijk, gelegen in het noordelijk deel van het plangebied heeft een redelijk hoge cultuurhistorische 

(geografische) waarde. Op ca. 150 meter van deze dijk wordt perceel 226 opgehoogd, deze tast de waarde van de 

dijk niet aan.  

Ter hoogte van perceel F274 is van oudsher een ven aanwezig geweest (figuur 4.9). Dit ven is aanwezig op kaarten 

vanaf ca. 1850. Hedendaags is dit ven niet meer zichtbaar. Met de werkzaamheden wordt er rekening gehouden 

met dit ven. Dit ven genaamd ‘Weijers’ wordt met de werkzaamheden hersteld. 

 

   
Figuur 4.6 Cultuurhistorische waarden    

  



  

  

  

 

  

  

 

 
Figuur 4.7 Cultuurhistorische geografie    

  

 

    



  

  

  

 

  

  

 

   
Figuur 4.8 Cultuurhistorische waarden  

 

 
Figuur 4.9 Historische kaart van het zuidelijke deel van de Oude Strijper Aa (ca. 1850). Hierop is het ven te zien genaamd 
‘Weijers’ (rood omkaderd). 



  

  

  

 

  

  

 

3. Beïnvloeding van archeologische waarden  

In 2018 is een archeologisch bureauonderzoek verricht4 om inzicht te krijgen of door de geplande ingrepen 

eventueel aanwezige archeologische waarden verstoord of vernietigd worden. Uit het onderzoek blijkt dat in het 

plangebied sprake is van lage tot hoge verwachtingen wat betreft archeologische vondsten.   

Als sprake is van middelhoge en/of hoge archeologische verwachtingswaarde is vervolgonderzoek nodig in zin van 

verkennend of karterend booronderzoek of vervolgonderzoek door middel van geoarcheologische boorraaien. Het 

betreft:   

• Perceel F274 is het gebied aangemerkt als archeologisch waardevol gebied (figuur 4.10).  

Uit onderzoek, uitgevoerd door BAAC, is geconstateerd onder de percelen van Kaart 2 een laagte van Usselo ligt. 

Door eerdere afgravingen liggen deze mogelijk dicht onder het maaiveld. Voorafgaand aan de afgravingen dient 

hier nader onderzoek te worden gedaan, om te bepalen of deze laag wordt aangetast. Voor perceel 320 en 321 

wordt geadviseerd nader onderzoek te doen omdat deze percelen nog niet voldoende onderzocht zijn.  

   
 Figuur 4.10 Overzicht archeologische waarden F274   

 
 

4 Archeologisch bureauonderzoek Plangebied de Oude Strijper Aa te Gastel, rapport V-18.0134/V-19.0119 van Baac, 

versie april 2019.  



  

  

  

 

  

  

 

   

Negatieve effecten door aantasting van archeologische waarden zijn niet te verwachten, maar voor enkele ingrepen 

geldt dat nader onderzoek nodig is om zeker te kunnen stellen dat dergelijke effecten niet kunnen optreden. Dat is 

in deze milieubeoordeling beschreven en het uitvoeren van dit aanvullende onderzoek is geborgd in de wet- en 

regelgeving. Als uit het nader onderzoek blijkt dat er sprake is hoge archeologische waarden zullen deze waarden 

moeten worden beschermd. Dit kan er toe leiden dan niet alle maatregelen kunnen worden uitgevoerd. In deze 

milieubeoordeling is daarom geconcludeerd dat er, ondanks de leemten is kennis, geen sprake zal zijn van 

negatieve effecten door beïnvloeding van de archeologische waarden.   

4. Beïnvloeding van aardkundige waarden  

Vanwege de ecologische en cultuurhistorische betekenis en omdat zij onvervangbaar zijn, heeft de provincie Noord 

Brabant 40 gebieden aangewezen opgenomen in de structuurvisie en voorzien van aanvullende ruimteli jke 

bescherming om de aardkundige waarden behouden. Het plangebied van perceel 261 ligt (deels) in het 

aardkundige waardevol gebied ‘Leenderbos, Tongelreep, Groote Heide & Het Goor’ (nr. 25 van 40).  De percelen 

van Kaart 2 grenzen aan dit gebied maar liggen niet direct in het aardkundig waardevol gebied. 

 

 

Kaart 2 

Perceel 261 

Figuur 4.11 Locaties van de percelen (blauwe kaders) ten opzichten van het aardkundig 
waardevol gebied (oranje omlijnd) 



  

  

  

 

  

  

 

De geplande ingrepen zijn op deze schaalgrootte relatief klein te noemen, sluiten aan bij de ecologische waarden 

en doelen van dit gebied en hebben geen negatief effect op de aardkundige  waarden.   

4.5 WOON-, WERK- EN LEEFMILIEU 

De voorgenomen maatregelen kunnen invloed op het bestaande woon-, werk- en leefmilieu hebben. Voor het 

thema externe veiligheid worden geen significante effecten verwacht. Bij de beoordeling van de effecten voor het 

aspect woon- en leefmilieu is gebruik gemaakt van de volgende beoordelingscriteria:   

Beoordelingscriteria   

Gevolgen voor verkeer (verkeersafwikkeling en veiligheid)  

Beïnvloeding woon-, werk- en leefmilieu   

Beïnvloeding tijdens uitvoering (geluid, lucht, trillingen, stofhinder)  

 

1. Gevolgen voor verkeer (verkeersafwikkeling en veiligheid)  

De realisering van de natuurontwikkeling heeft gevolgen voor de afwikkeling van het verkeer in en rondom het 

plangebied. Tijdens de uitvoering is sprake van tijdelijke, doch sterke verkeerstoename door vrachtwagens en 

graafmachines met bijkomende overlast. Temeer omdat de werkzaamheden gelijktijdig worden uitgevoerd met het 

beekherstel project van de Oude Strijper Aa. De vrijkomende grond zal grotendeels moeten worden afgevoerd naar 

een locatie buiten het plangebied. Zo zal bij het afgraven van de percelen circa 72.000 m3 grondverzet plaatvinden, 

hetgeen overeenkomt met 3.300 vrachtbewegingen. 

Gezien de aard en staat van de wegen in het plangebied, verkeersluwe asfaltwegen, fietspaden en 

zand(fiets)paden, hebben de interne verkeersbewegingen tijdelijk een forse impact op met name de 

verkeersveiligheid. Onder invloed van het zware vrachtverkeer zal de kwaliteit van de lokale wegen tijdelijk 

verslechteren. Ook de externe verkeersbewegingen zorgen voor tijdelijke overlast op de lokale ontsluitingswegen. 

Voorafgaand aan de uitvoering wordt een 0-opname van deze wegen gemaakt. Na uitvoering van de 

werkzaamheden worden de wegen weer hersteld in de staat die bij de 0-pname is opgenomen.    

Voorafgaand aan de uitvoering wordt er door het Staatsbosbeheer een grondstromenplan en een verkeersplan 

opgesteld. Daarnaast zal met de verschillende wegbeheerders (beide gemeenten) een kaart worden van de welke 

wegen waar wel en geen vervoersbewegingen mogen plaatsvinden. Van de wegen waar wel vervoersbewegingen 

zullen plaatsvinden, wordt, voorafgaand aan de werkzaamheden, een 0-opname gemaakt. Ook deze wegen 

worden na afloop van de werkzaamheden weer hersteld tot het niveau van de 0-opname.  

Er worden geen problemen verwacht m.b.t. de afwikkeling van het extra verkeer tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden. Negatieve effecten voor met name verkeersveiligheid zijn op voorhand niet uit te sluiten maar 

kunnen worden voorkomen door het opstellen en uitvoeren van een grondstromen- en verkeersplan. Dat plan is nu 

nog niet beschikbaar. Dat is een leemten in kennis. In deze milieubeoordeling is er van uitgegaan dat 

Staatsbosbeheer in afstemming met waterschap en gemeenten op deze wijze negatieve effecten kan en zal 

voorkomen.   

2. Beïnvloeding woon-, werk-  en leefmilieu  

De kwaliteitstoename op het gebied van biodiversiteit en landschap beïnvloedt de beleving van het gebied voor de 

bewoners. (Voormalige) landbouw maakt plaats voor natuur. 

Er bevinden zich geen grote veehouderijen in het gebied. De enige veehouder ligt zelf volledig binnen de NNB en 

NNP en is omgeven door N2000 gebied. Het oppervlak en ligging van de habitats en leefgebieden gaat door het 

project niet veranderen. Het project is gericht op de instandhouding van bestaande habitats.  Er is daarom geen 

sprake van een toename van de gebieden die worden meegenomen in de toetsing van veehouderijen of andere 

bedrijven of projecten die stikstof uitstoten. Het uitvoeren van de N2000-herstelmaatregelen zoals in dit project 

moet, samen met de stikstof reducerende bronmaatregelen leiden tot reductie van stikstofdepositie en 



  

  

  

 

  

  

 

natuurherstel en daarmee levert dit plan ook een bijdrage aan ontwikkelingsruimte voor economische initiatieven 

in de ruime omgeving van het plangebied.  

De geplande ingrepen worden in een extensief gebruikt landelijk c.q. natuurgebied uitgevoerd. In de uitvoeringsfase 

zorgt dit voor enige overlast vanwege de slechtere bereikbaarheid en toename van de vrachtverkeersstroom in het 

gebied. Omdat door de vernatting en inrichting de natuurwaarde zal verbeteren, zal er sprake zijn van een 

verhoging van de recreatieve en landschappelijke waarde van het gebied.   

3. Beïnvloeding tijdens uitvoering (geluid, lucht, trillingen, stofhinder)  

Tijdens de uitvoeringsfase is met name sprake van grondverzet en grondtransport. Met name de 

transportbewegingen, en dan vooral in de buurt van bewoning, zullen een forse impact hebben op de omgeving 

qua hinder zoals trillingen, geluid en stofvorming, Daarnaast moet in de uitvoeringsfase rekening worden gehouden 

met schade die ontstaat aan wegen en natuur- en landbouwpercelen (onder andere greppels, gewassen, bomen, 

struiken, lage begroeiingen) als gevolg van graven en transporteren. Ook zal men rekening moeten houden met 

fietsers omdat nogal wat fietsroutes en fietsverbindingen door het plangebied lopen. Hiertoe wordt een 

verkeersplan opgesteld (zie hiervoor). Dat plan is nu nog niet beschikbaar. Dat is een leemten in kennis. In deze 

milieubeoordeling is er van uitgegaan dat het waterschap in afstemming met gemeenten op deze wijze negatieve 

effecten kan en zal voorkomen. 

4.6 CUMULATIE VAN EFFECTEN  

Door samenloop van werkzaamheden met andere projecten in het plangebied dan wel in de directe omgeving, 

kunnen door cumulatie van effecten alsnog negatieve milieueffecten ontstaan door het project ‘Realisatie NNB en 

habitats omgeving Oude Strijper Aa.   

In dit geval kan enkel beekherstel Oude Strijper Aa leiden tot cumulatie van effecten. Er is geen sprake van 

cumulatie van effecten door realisatie van projecten anders dan de beekherstel.  

In relatie tot het beekherstel van de Oude Strijper Aa wordt werk met werk gemaakt. Door deze werkzaamheden 

in dezelfde periode uit te laten uitvoeren worden negatieve effecten beperkt tot het minimale.  

In relatie tot het onderhavige project is er dan ook geen sprake van cumulatie van (eventuele) negatieve effecten.   

4.7 CONCLUSIE BEOORDELING MILIEUEFFECTEN  

De beoordeling van milieueffecten is uitgevoerd voor de aspecten natuur, water, bodem, landschappelijke, 

cultuurhistorische en aardkundige waarden en het woon-, werk- en leefmilieu.   

Op basis van de uitgevoerde studies en onderzoeken  kan worden geconcludeerd dat de geplande ingrepen voor 

de percelen in het Leenderbos een belangrijke bijdrage (kunnen) leveren aan de doelen op natuur en geen 

belangrijke negatieve of  onomkeerbare nadelige effecten veroorzaken.   

Bij de voorbereiding en uitvoering van de herinrichting van de percelen rondom de Oude Strijper Aa dient men 

rekening te houden met aanvullende werkzaamheden en/of onderzoeken:  

• aanvullend archeologisch onderzoek, waarvoor een archeologisch Programma van Eisen (PvE) is opgesteld 

dat ter goedkeuring aan het bevoegd gezag wordt voorgelegd;   

•  

• aanvullen van het ecologisch werkprotocol van het beekherstel Oude Strijper Aa, met de maatregelen voor 

het project ‘realisatie NNB en habitats omgeving Oude Strijper Aa’  

  

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden verdient de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid bijzondere 

aandacht. Dit vanwege de hoeveelheid transportbewegingen en de potentiële schades die kunnen ontstaan tijdens 

de uitvoering aan wegen en natuur- en landbouwpercelen (onder andere greppels, gewassen, bomen, struiken, 

lage begroeiingen). Hiertoe wordt een grondstromenplan en een verkeersplan met verkeerskaarten uitgewerkt. 

Tevens worden 0-opnames gemaakt van de wegen waarop in het kader van de realisatie van de maatregelen 

verkeersbewegingen mogen plaatsvinden.  



  

  

  

 

  

  

 

Op grond van de resultaten van deze milieubeoordeling is er geen aanleiding voor het opstellen van een 

milieueffectrapport en het doorlopen van een m.e.r.-procedure. Het project is gericht op het bereiken van doelen 

op het gebied van natuurherstel/ -ontwikkeling. De omvang van de ingrepen is beperkt en na realisatie is er geen 

sprake van verontreiniging en/of hinder voor het natuurlijk milieu en de omwonenden. Er is geen sprake van 

aantasting van kwetsbare gebieden of waarden en het voorkomen van  eventuele aantasting daarvan is voldoende 

geborgd. Er zijn geen negatieve externe werkingen op de naastgelegen percelen. Er is geen sprake van cumulatie 

van negatieve effecten met negatieve effecten van andere projecten. Ongewenste effecten op het gebied van 

verkeer en het woon- en leefmilieu tijdens de aanleg (verkeersbewegingen vanwege grondverzet) kunnen 

doeltreffend worden verminderd.   

Met deze milieubeoordeling en de studies die daaraan voorafgaand zijn uitgevoerd, zijn de effecten voldoende in 

beeld gebracht.     
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Samenvatting 
 

 

 

 

BAAC bv heeft in 2018 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het 

plangebied de Oude Strijper Aa in de gemeente Cranendonck en Heeze-Leende. 

Begin 2019 is een kleine aanvulling uitgevoerd nadat het advies rapport in 2018 is 

goedgekeurd door de bevoegde overheid. Aanleiding voor het onderzoek is het 

plan om de genormaliseerde en gekanaliseerde beek te herstellen, 

natuurvriendelijke oevers aan te leggen, een enkel ven te herstellen en de bodem 

in het kader van natuurherstel te verschralen. Hierbij zal de bodem tot enkele 

decimeters worden afgegraven, waarbij een gerede kans bestaat dat eventueel 

aanwezige archeologische waarden verstoord of vernietigd worden. 

 

Deelgebied 1 

In deelgebied 1 kunnen afgedekte vuursteenvindplaatsen in de Laag van Usselo 

voorkomen. De Laag van Usselo is bij een archeologisch booronderzoek ten 

noordoosten van het deelgebied mogelijk aangetroffen. Gezien de ligging nabij 

de kern van het akkerdorp Leenderstrijp en de vondsten van aardewerk in de 

omgeving is in deelgebied 1 de verwachting op het aantreffen van resten uit de 

middeleeuwen in het meest westelijke deel hoog en meest oostelijke deel 

middelhoog. Hier tussenin ligt een laaggelegen broekbos (Dollingerputten), 

waarvan de verwachting laag is op het aantreffen van archeologische resten uit 

de periode vóór de late middeleeuwen. Dit gebied is echter benut voor 

turfwinning. Hiervan zijn mogelijk nog relicten aanwezig. Ook de verwachting op 

het aantreffen van resten langs de huidige en voormalige loop van de Strijper Aa 

wordt als laag ingeschat. Vanwege vernatting van het landschap in het 

Atlanticum kon in beekdalen veen gaan groeien en waren deze ongeschikt voor 

landbouw/bewoning. Sporen van nederzettingsterreinen uit het neolithicum tot 

in de nieuwe tijd worden in deelgebied 1 niet verwacht. In de beekloop kunnen 

wel off-site zaken als rituele deposities, losse vondsten en water gerelateerde 

vondsten aangetroffen worden. Deze zijn echter, indien aanwezig, als gevolg van 

de bodemverbetering ten tijde van de ruilverkaveling verstoord.  

 

De verwachting op het aantreffen van resten uit de steentijd is laag tot 

middelhoog, omdat hier bodemverstoringen worden verwacht en de bodem 

vermoedelijk vroeg in het Atlanticum vernat is. De Dollingerputten zijn 

aangemerkt als cultuurhistorisch element. 

 

De diepteligging van de mogelijk aanwezige archeologische waarden kan variëren van 

vrijwel direct aan het maaiveld tot meerdere meters onder het maaiveld (als gevolg van 

dekzand, stuifzand, veen of antropogene ophoging). In het gebied met een middelhoge 

verwachting (circa 3,2 ha) wordt geadviseerd om bij graafwerkzaamheden dieper dan 50 

cm –mv een verkennend booronderzoek uit te voeren. Geadviseerd wordt om de 

boringen tot 2 meter beneden maaiveld door te zetten om de aan- of afwezigheid van 

de Laag van Usselo aan te tonen. In de zone met een hoge archeologische verwachting 

(circa 2 ha) wordt geadviseerd een karterend booronderzoek uit te voeren om de aan- of 

afwezigheid, de aard, de omvang, de datering, de gaafheid, de conservering en de 

inhoudelijke kwaliteit van de mogelijke aanwezige archeologische waarden te bepalen.  
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Deelgebied 2 

Vanwege het feit dat de bodem ter plaatse van dit terrein gedurende de 

ontginning tot 50 cm is afgegraven, is aan het gehele deelgebied 2 een lage 

verwachting toegekend. In dit deelgebied worden derhalve geen archeologische 

vindplaatsen verwacht. Vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.  

 

Deelgebied 3 

Op basis van onderhavig onderzoek is aan het gehele deelgebied 3 een lage tot  

middelhoge verwachting toegekend op het aantreffen van archeologische resten 

uit alle perioden. Om na te gaan of het gebied daadwerkelijk een laagte betreft, 

of dat het mogelijk toch onderdeel uit maakt van een dekzandwelving, wordt 

voor het gehele deelgebied 3 (7,2 ha) geadviseerd een booronderzoek uit te 

voeren. Gezien de vragen die bestaan over de intactheid en aard van de bodem is 

een verkennend booronderzoek (6 boringen per hectare) in een regelmatig 

verspringend grid van 40 bij 50 m met een Edelmanboor met een diameter van 7 

cm hiervoor de meest geschikte methode. 

 

Deelgebied 4 

Op basis van onderhavig onderzoek is geconcludeerd dat deelgebied 4 geen 

onderdeel uitmaakt van een dekzandwelving, maar van een laag gelegen en 

derhalve nat terrein. De kans op het voorkomen van nederzettingsresten wordt 

voor alle perioden laag geacht. Deelgebied 4 heeft echter wel een  hoge 

verwachting toegekend gekregen op het voorkomen van natte context 

archeologie. Vanwege het gebruik van het ven als visvijver gedurende de 

middeleeuwen, wordt de verwachting op het aantreffen van aan visvangst 

gerelateerde vondsten uit de middeleeuwen als hoog ingeschat. Om na te gaan 

of het gebied daadwerkelijk een laagte betreft, of dat het mogelijk toch 

onderdeel uit maakt van een dekzandwelving, wordt voor het gehele deelgebied 

4 (5 ha) geadviseerd een booronderzoek uit te voeren. Gezien de vragen die 

bestaan over de intactheid en aard van de bodem is een verkennend 

booronderzoek (6 boringen per hectare) in een regelmatig verspringend grid van 

40 bij 50 m met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm hiervoor de meest 

geschikte methode. 

 

Deelgebied 5 

Gezien de bekende vindplaatsen uit laat-paleolithicum en mesolithicum in de 

directe omgeving van deelgebied 5 wordt een hoge verwachting op het 

aantreffen van resten uit deze periode toegekend. Dit geldt voor het hele gebied 

in en rondom het voormalige ven ‘De Weijers’. Deze verwachting geldt met name 

voor vondststrooïngen van vuurstenen artefacten, houtskoolpartikels of 

vondstconcentraties behorende tot tijdelijke kampementen van 

jager/verzamelaars. Resten uit het neolithicum en later worden niet verwacht, 

met uitzondering van aan visvangst gerelateerde vondsten uit de middeleeuwen 

ter plaatse van het voormalige ven. Dit vanwege het gebruik van het ven als 

visvijver gedurende de middeleeuwen. Alvorens de werkzaamheden ter plaatse 

van deelgebied 5 (15,3 ha) kunnen plaatsvinden, dient een verkennend 

booronderzoek uitgevoerd te worden. Middels deze verkennende boringen kan 

de bodemopbouw, inclusief de intactheid ervan, goed in kaart worden gebracht, 

waarmee kan worden achterhaald of langs het ven kampementen uit het laat-

paleolithicum en mesolithicum bewaard kunnen zijn gebleven. Indien blijkt dat 

de bodem rond het ven intact is en er daadwerkelijk nog sprake is van een ven in 

de (ondiepe) ondergrond, dan wordt geadviseerd om dwars over het voormalige 

ven twee aanvullende kruisraaien te plaatsen, waarbij om de 20 m een boring 

wordt gezet tot in de Pleistocene ondergrond. Indien venige of sterk humeuze 
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lagen worden aangetroffen kunnen hiervan monsters worden genomen voor 

pollenanalyse en/of 
14

C datering. Hiermee kan informatie worden verschaft over 

de datering en ontstaanswijze van het ven, het omringende landschap en de 

relatie van het ven met eventuele vindplaatsen.  

 

Deelgebied 6 

Gezien de bekende vindplaatsen uit laat-paleolithicum en mesolithicum in de 

directe omgeving van deelgebied 6 wordt aan het deelgebied een hoge 

verwachting op het aantreffen van resten uit deze periode toegekend. Deze 

verwachting geldt met name voor vondststrooïngen van vuurstenen artefacten, 

houtskoolpartikels of vondstconcentraties behorende tot tijdelijke kampementen 

van jager/verzamelaars. Resten uit het neolithicum en later worden niet verwacht, 

met uitzondering van aan visvangst gerelateerde vondsten uit de middeleeuwen 

ter plaatse van het voormalige ven. Dit vanwege het gebruik van het ven als 

visvijver gedurende de middeleeuwen. Alvorens de werkzaamheden ter plaatse 

van deelgebied 6 (4,7 ha) kunnen plaatsvinden, wordt geadviseerd een 

verkennend booronderzoek uit te laten voeren. Middels deze verkennende 

boringen kan de bodemopbouw, inclusief de intactheid ervan, goed in kaart 

worden gebracht, waarmee kan worden achterhaald of binnen het plangebied 

nog resten van kampementen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum 

bewaard kunnen zijn gebleven. Gezien de vragen die bestaan over de intactheid 

en aard van de bodem is een verkennend booronderzoek (6 boringen per 

hectare) in een regelmatig verspringend grid van 40 bij 50 m met een 

Edelmanboor met een diameter van 7 cm hiervoor de meest geschikte methode. 
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1 Inleiding 

 

 

 

1.1 Onderzoekskader 

In opdracht van Waterschap De Dommel heeft het onderzoeks- en 

adviesbureau BAAC in 2018 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd 

voor een zestal deelgebieden langs de Oude Strijper Aa in de gemeente 

Cranendonck en Heeze-Leende (zie figuur 1.1). In het voorjaar van 2019 

heeft binnen het plangebied heeft een scopewijzinging plaatsgevonden, 

waarbij het gebied met circa 1 ha is vergroot. De aanvulling (2019) op het 

onderzoek is met de blauwe contour in figuur 1.1 weergeven. 

 

Aanleiding voor het onderzoek is het plan ter plaatse van deelgebied 1 de 

genormaliseerde en gekanaliseerde beek te herstellen, natuurvriendelijke 

oevers aan te leggen en ter plaatse van deelgebied 5 het ven ‘De Weijers’ te 

herstellen. Ter plaatse van de overige deelgebieden zal in het kader van 

natuurherstel de bodem tot enkele decimeters worden afgegraven. De 

minimale bodemverstoring bij de graafwerkzaamheden is te verwachten 

tot in de C-horizont van de bodem, waarbij een gerede kans bestaat dat 

eventueel aanwezige archeologische waarden verstoord of vernietigd 

worden. 

 

Het doel van een bureauonderzoek is het verwerven van informatie over bekende 

of verwachte archeologische waarden binnen een omschreven gebied aan de 

hand van bestaande bronnen. Met behulp van de verworven informatie wordt 

een specifiek archeologisch verwachtingsmodel opgesteld. 
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Figuur 1.1 Ligging van de 6 deelgebieden verspreid langs de Oude Strijper Aa. 

 

 

Tijdens het onderzoek dienen de volgende onderzoeksvragen uit het 

onderzoeksvoorstel/Plan van Aanpak1 te worden beantwoord: 

 

▪ Welke gegevens met betrekking tot archeologische waarden zijn reeds over 

het plangebied bekend? 

▪ Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van de nog onbekende 

archeologische waarden in het gebied? 

▪ Op welke manier dient bij eventuele graafwerkzaamheden met 

archeologische waarden te worden omgegaan? 

▪ Is in het plangebied vervolgonderzoek noodzakelijk en welke methoden 

zouden hierbij ingezet kunnen worden? 

 

                                                      
1
 Bergman 2018. 
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Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

versie 4.1
2
 en het onderzoeksspecifieke Plan van Aanpak. 

1.2 Ligging van het gebied 

Het plangebied bestaat uit zes deelgebieden die allemaal in het buitengebied 

gelegen zijn. Er is geen bebouwing aanwezig.  

 

Deelgebied 1 was in eerste  instantie onderverdeeld in vrijwel aaneensluitende 

zones met een enkel hiaat. Door de scopewijziging in 2019 is het een 

aaneengesloten gebied geworden (figuren 1.2, 1.3 en 1.4). De totale oppervlakte 

van deelgebied 1 is circa 15,4 ha. Deelgebied 1 ligt ten zuiden van de 

Strijperstraat te Leenderstrijp en ten oosten van de Heggerdijk, in het 

buitengebied van de gemeente Heeze-Leende. Er is voor deelgebied 1 een 

veldinspectie uitgevoerd, waarbij gelet is op grondgebruik en ‘leestekens’ in het 

landschap, waarbij te denken valt aan cultuurhistorische relicten.  

 

 
Figuur 1.2 Deelgebied 1 op een luchtfoto. 

 

                                                      
2
 CCvD 2016. 
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Figuur 1.3 Zicht op de voormalige loop van de Strijper Aa vanaf het meest zuidelijke deel in 

noordelijke richting. 

 

De zuidelijke tak van de Strijper Aa binnen deelgebied 1 loopt door weilanden 

met een enkel bos. Op het punt waar het plangebied naar het westen afbuigt, 

loopt de (voormalige) loop van de Strijper Aa door in noordelijke richting. De 

‘westtak’ betreft een bestaande sloot welke in het noorden begrensd wordt door 

broekbossen en een maisakker. Vervolgens buigt het plangebied weer naar het 

noorden af door een weiland. Het plangebied verbreedt zich nu in oostelijke 

richting in een zone met weiland en bos tot aan de huidige loop van de Strijper 

Aa. Het meest oostelijk gelegen deel is in gebruik als grasland, akker en bos. 

 

 
Figuur 1.4 Zicht op een zijsloot van op het punt waar het plangebied in westelijke richting 

afbuigt. Hier heeft de Strijper Aa tot de ruilverkaveling in de jaren ’70 van de vorige eeuw 

gelopen. 

 

Deelgebied 2 bevindt zich pal ten zuidoosten van het Leenderbos, op circa 2,5 

kilometer ten zuidwesten van Leenderstrijp en circa 3,5 kilometer ten 

noordwesten van Soerendonk. Deelgebied 2 bevindt zich evenals deelgebied 1 in 

het buitengebied van de gemeente Leende-Heeze. Dit deelgebied, in het zuiden 

grenzend aan de Groote Heide, is momenteel in gebruik als akkerland (zie figuur 

1.5). Het  terrein heeft een oppervlakte van circa 15 ha. Op deze locatie zal de 

bodem tot een diepte van 0,35 meter worden afgegraven. 
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Figuur 1.5 De ligging van deelgebied 2 weergegeven op een luchtfoto. 

 

Deelgebied 3 bevindt zich in het natuurreservaat ‘Het Goor’, op circa 2,5 

kilometer ten westen van het dorp Soerendonk. Deelgebied 3 bevindt zich in het 

buitengebied van de gemeente Cranendonck. De noordwestgrens van het 

deelgebied wordt gevormd door de grens tussen de gemeenten Heeze-Leende en 

de gemeente Cranendonck. Dit deelgebied bestaat momenteel uit nat grasland 

en wordt doorsneden door een aantal kleine sloten (zie figuur 1.6). In het 

noorden, oosten en zuiden grenst het terrein aan bosrijk gebied, in het westen 

aan een uitloper van de Groote Heide. Het  terrein heeft een oppervlakte van 

circa 7,2 ha. Op deze locatie zal de bodem tot een diepte van 0,3 meter worden 

afgegraven. 

 

 
Figuur 1.6 De ligging van de deelgebieden 3, 4, 5 en 6 geprojecteerd op een luchtfoto. 
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Deelgebied 4 bevindt zich net ten zuiden van het natuurreservaat ‘Het Goor’, op 

circa 500 meter ten zuiden van de Schaapskooi van de Groote Heide. Pal ten 

oosten van deelgebied 4, op circa 3 kilometer ten westen van Soerendonk, ligt de 

kruising van de onverharde paden Kranerveld en Kluisweg (zie figuur 1.6). 

Deelgebied 4 bevindt zich, net als deelgebied 3, in het buitengebied van de 

gemeente Cranendonck. In het noordwesten grenst het deelgebied aan de 

Groote Heide. In het zuidoosten vormt een hier gelegen sloot de grens. In het 

noorden grens het deelgebied aan het onverharde pad Kranerveld. Deelgebied 4 

bestond tot voor kort uit landbouwgrond maar ligt momenteel braak. In het 

zuiden lijkt een poel aanwezig te zijn. Het  terrein heeft een oppervlakte van 

circa 5 ha. Op deze locatie zal de bodem tot een diepte van 0,3 meter worden 

afgegraven. 

 

Deelgebied 5 bevindt zich op de Gastelsche heide, circa 1,7 km ten noordwesten 

van Gastel. Het terrein is globaal tussen de Bergboschweg in het zuiden, de 

kluisweg in het noordoosten en de grens met de gemeente Heeze-Leende in het 

noordwesten gelegen. Deelgebied 5 (De Weijers) wordt doorsneden door een 

wetering. Het zuidelijke deel betreft een drassig gebied wat richting de 

waterloop moerassiger wordt (zie figuur 1.7). De rest van dit deelgebied is 

voornamelijk in gebruik als grasland. Het  terrein is met een oppervlakte van circa 

15,3 ha de grootste van de zes deelgebieden. Op deze locatie zal de bodem tot 

een diepte van 0,4 meter worden afgegraven. 
 

 
Figuur 1.7 Zicht op een drassig terrein in het zuiden van deelgebied 5 vanaf de waterloop in 

westelijke richting. 

 

Deelgebied 6 bevindt zich, net als deelgebied 3, in het natuurreservaat ‘Het 

Goor’, op ruim een kilometer ten westen van het dorp Soerendonk. Het 

deelgebied grenst in het noorden aan het ven ‘Het Soerendonkse Goor’ en in het 

zuiden aan de weg het Kranerveld (zie figuur 1.6). Deelgebied 6 bevindt zich, net 

als de deelgebieden 3, 4 en 5, in het buitengebied van de gemeente 

Cranendonck. Deelgebied 6 bestaat momenteel uit nat grasland. Het  terrein 

heeft een oppervlakte van circa 4,7 ha en is hiermee de kleinste van de zes 

deelgebieden. Op deze locatie zal de bodem tot een diepte van 0,2 meter worden 

afgegraven. 
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1.3 Administratieve gegevens 

Provincie: Noord-Brabant 

Gemeente: Heeze-Leende en Cranendonck 

Plaats: Leenderstrijp, Soerendonk, Gastel 

Toponiem: Oude Strijper Aa 

Datum opdracht: 18 april 2018 

Datum opdracht aanvulling (V-

19.0119): 

28 maart 2019 

Datum concept-rapportage: 

Datum definitief rapport V-18.0134 

26 juni 2018  

18 september 2018 

Datum definitief rapport V-19.0119 4 april 2019 

BAAC-projectnummer: V-18.0134 

Centrum-coördinaten deelgebied 1: 165.208 / 370.722 

Centrum-coördinaten deelgebied 2: 

Centrum-coördinaten deelgebied 3: 

Centrum-coördinaten deelgebied 4: 

Centrum-coördinaten deelgebied 5: 

Centrum-coördinaten deelgebied 6: 

164.675 / 369.365 

165.443 / 368.506 

164.965 / 367.887 

164.991 / 367.316 

166.592 / 367.974 

Kaartblad: 57E 

Oppervlakte deelgebied 1: 15,4 ha 

Oppervlakte deelgebied 2: 

Oppervlakte deelgebied 3: 

Oppervlakte deelgebied 4: 

Oppervlakte deelgebied 5: 

Oppervlakte deelgebied 6: 

15,0 ha 

7,2   ha 

5,0   ha 

15,3 ha 

4,7   ha 

Datering: Laat-paleolithicum- mesolithicum 

en late middeleeuwen 

 

Onderzoeksmeldingsnummer: 4614695100 en 4686267100  

AMK-terrein: Monumentnr 5113  

Waarnemingnummer(s): N.v.t  

Type onderzoek: Archeologisch bureauonderzoek 

Opdrachtgever: Waterschap de Dommel 

M. Lazeroms, R. Dobbelsteen 

Bevoegde overheid: Gemeenten Heeze-Leende/Cranendonck 

Geadviseerd door ODZOB 

Beheer documentatie: Bibliotheek Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed en archief BAAC bv. 

Uitvoerder: BAAC bv, vestiging 's-Hertogenbosch 

Graaf van Solmsweg 103 

5222 BS 's-Hertogenbosch 

tel. 073-6136219 

Projectleider: W.A. Bergman 

w.bergman@baac.nl 
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2 Bureauonderzoek  

 

 

 

2.1 Werkwijze 

Tijdens het bureauonderzoek is aan de hand van bestaande bronnen een 

archeologische verwachting voor het plangebied opgesteld. Bij de inventarisatie 

van de archeologische waarden is gebruik gemaakt van gegevens uit het Centraal 

Archeologisch Archief (CAA) en het Centraal Monumenten Archief (CMA) van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Hierbij is het Archeologisch 

Informatie Systeem (ARCHIS) gebruikt. Daarnaast zijn de gemeentelijke 

archeologische beleidsadvieskaarten van de gemeenten Heeze-Leende en 

Cranendonck geraadpleegd.
3
 Ook de provinciale cultuurhistorische waardenkaart 

is geraadpleegd. Voor gebiedsspecifieke informatie is contact opgenomen met de 

lokale heemkundekring “De Baronie van Cranendonck” en de heer N. Arts.4 

Met name voor de recentere archeologische periodes zijn diverse historische 

bronnen geraadpleegd. Het streekarchief regio Eindhoven is geraadpleegd in het 

regionaal historisch centrum te Eindhoven. Er is gebruik gemaakt van het Actueel 

Hoogtebestand Nederland.
5
 Bovendien is gebruik gemaakt van relevante websites 

als Beeldbank
6
 en zijn de relevante historische atlassen ingezien. Literatuur over 

de geologie, geomorfologie en de bodemopbouw van het onderzoeksgebied is 

eveneens bestudeerd om op basis van locatiekeuze-theorieën een uitspraak te 

doen over de kans op aanwezigheid van archeologische resten.  

 

In navolgende paragrafen worden de resultaten van het bureauonderzoek 

beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een synthese in de vorm van 

een specifieke archeologische verwachting. Een opsomming van de 

geraadpleegde literatuur en gebruikte kaarten is terug te vinden in de 

literatuurlijst. Voor een tabel met een overzicht van geologische en 

archeologische tijdvakken wordt verwezen naar bijlage 1. 

2.2 Landschappelijke ontwikkeling 

Het landschap was vroeger in veel grotere mate van invloed op de 

vestigingskeuze van de mens dan tegenwoordig. De ligging van archeologische 

vindplaatsen hangt dan ook in hoge mate samen met het reliëf van het 

landschap. De mens had een voorkeur voor hoge en droge plekken in de 

nabijheid van stromend water en vruchtbare bodems. 

 

                                                      
3 Het beleid van beide gemeenten is verwerkt in de Erfgoedkaart van de Kempen-en A2 

gemeenten, vervaardigd door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Online geraadpleegd 

in juni 2018 via http://atlas.odzob.nl/erfgoed. 
4
 De heer Arts heeft gedurende de jaren tachtig van de vorige eeuw onderzoek gedaan in 

deze regio. 
5
 AHN, www.ahn.nl 2018. 

6
 www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl 2018. 

http://www.ahn.nl/
http://www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
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Aangezien de deelgebieden over een groot gebied zijn verspreid, zal de 

landschappelijke ontwikkeling binnen deze regio in deze paragraaf eerst globaal 

worden besproken. Vervolgens zal per deelgebied nader op het landschap 

worden ingegaan.  

2.2.1 Landschappelijke ontwikkeling van de regio 

Het plangebied ligt in het centrale dekzandlandschap in de Roerdalslenk.
7
 De 

Roerdalslenk, ook wel Centrale Slenk genoemd, is een tektonisch dalingsgebied 

dat door breuken, de Feldbiss / Breuk van Vessem en de Peelrandbreuk, wordt 

begrensd. Ten zuidwesten en noordoosten liggen de tektonische 

opheffingsgebieden (horsten) van respectievelijk het Kempisch Hoog en de 

Peelhorst. 

 

In het Vroeg-Pleistoceen en het begin van het Midden-Pleistoceen raakte de 

Roerdalslenk gevuld met overwegend grove zanden en grind (Formatie van 

Sterksel) aangevoerd door de Rijn en Maas. Door de tektonische opheffing en 

kanteling van de Peelhorst werden de grote rivieren in het Cromerien 

gedwongen hun loop naar het oosten te verplaatsen en kwam een einde aan de 

fluviatiele sedimentatie in de slenk. 

 

Gedurende de ijstijden (glacialen) van het Midden- en Laat-Pleistoceen (Elsterien, 

Saalien en Weichselien) werd de Roerdalslenk geleidelijk opgevuld met 

afzettingen van meer lokale oorsprong (Formatie van Boxtel). Deze afzettingen 

kunnen globaal worden onderverdeeld in Brabants leem, fluvioperiglaciale 

afzettingen (smeltwaterafzettingen) en eolische afzettingen (löss en dekzand). Al 

deze afzettingen hebben in de Roerdalslenk een dikte van 15 tot (soms) 45 meter.  

 

Brabants leem (Formatie van Boxtel, Laagpakket van Liempde) is in perioden met 

permafrost
8
 ontstaan uit door de wind aangevoerd materiaal waaruit door 

dooiwaterstroompjes de fijne deeltjes werden uitgewassen, die vervolgens 

werden afgezet in ondiepe vochtige depressies (dooimeren).  

 

Fluvioperiglaciale afzettingen, oftewel verspoelde dekzand- en rivierafzettingen, 

ontstonden wanneer aan het begin en eind van de glacialen, en dan voornamelijk 

in de zomermaanden, veel smeltwater vrijkwam. Dit water werd afgevoerd door 

een systeem van verwilderde geulen en beken, waarbij materiaal van het hoger 

gelegen Kempisch Hoog en Peelhorst naar de lager gelegen Centrale Slenk werd 

verplaatst. De afzettingen die hierbij tot stand kwamen, bestaan uit min of meer 

gelaagde zanden, met eventueel leemlagen en/of planten- en houtresten.  

 

Door het ontbreken van vegetatie werd in de droge en zeer koude glacialen door 

de wind sediment verplaatst en elders weer afgezet. In het Pleniglaciaal (Midden-

Weichselien) werd zo het Oudere dekzand als een deken over het vrijwel 

vegetatieloze landschap afgezet. Het Oudere dekzand is vaak horizontaal 

gelaagd met lemige banden. Door de aanwezigheid van een grindrijk niveau, de 

zogenaamde Laag van Beuningen, dat is ontstaan door uitblazing van fijnere 

delen
9
, kan onderscheid worden gemaakt in het Ouder dekzand I en II.  

 

In het Laat-Glaciaal (Laat-Weichselien) was de begroeiing weer wat dichter 

waardoor de verstuiving een meer lokaal karakter had en het zogenaamde 

Jonger dekzand werd afgezet in de vorm van langgerekte, voornamelijk 

                                                      
7
 Buitenhuis et al. 1991. 

8
 Bodem die tot op grote diepte permanent bevroren is. 

9
 Een zogenaamde desert pavement. 
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zuidwest-noordoost georiënteerde ruggen. Het Jonger dekzand is meestal niet 

gelaagd. Gedurende de interstadialen
10

 zijn plaatselijk leemlagen, veenlaagjes of 

bodems gevormd. Zo vond gedurende het Allerød-interstadiaal (d.w.z. laat-

paleolithicum) bodemvorming plaats, die nu nog te herkennen is als een 

grijswitte laag met houtskoolresten. Deze zogenaamde Laag van Usselo bevindt 

zich tussen het Jonger dekzand I
11

 en het Jonger dekzand II
12

.  

 

Aan het einde van het Weichselien en in het Holoceen (vanaf ongeveer 11.650 

jaar geleden) werd het klimaat een stuk milder. Het systeem van ondiepe, 

verwilderde geulen en beken veranderde hierdoor in meanderende beken, die 

zich aanvankelijk in het landschap insneden. In de beekdalen werden zand en klei 

afgezet en vond lokaal veenvorming plaats (Boxtel Formatie; Singraven 

Laagpakket). Door de toenemende vegetatie kwam een eind aan de natuurlijke 

zandverstuivingen en raakten de dekzandruggen gefixeerd. Door het toedoen 

van de mens, door kappen, branden en ontginnen, konden plaatselijk opnieuw 

verstuivingen optreden (Boxtel Formatie; Kootwijk Laagpakket). Vaak vond de 

verstuiving in meerdere fases plaats, die werden afgewisseld met perioden waarin 

bodemvorming kon plaatsvinden. 

 

Bodem 

In het onderzoeksgebied komt binnen de deelgebieden één podzolbodem voor 

die niet door de mens is beïnvloed. Het betreft hier de zogenaamde 

veldpodzolen. Vanaf het begin van het Holoceen werd het zandlandschap 

gefixeerd door de vegetatie. Onder invloed van het verbeterde klimaat en de 

(bio)chemische cyclus trad in de top van afzettingen die zich boven de 

grondwaterspiegel bevonden bodemvorming op. In de top van de zandige 

afzettingen zijn zo doorgaans podzolprofielen ontstaan.
13

 Een dergelijk 

podzolprofiel kan zich ontwikkelen door langdurige inzijging van hemelwater. 

Door het vegetatiedek wordt de top van de bodem verrijkt met humeuze 

bestandsdelen (de A-horizont) waardoor humuszuren dieper de ondergrond in 

worden getransporteerd. Onder de A-horizont ontstaat de gebleekte E-horizont 

waar het van nature aanwezige ijzer is uitgeloogd en de natuurlijke lichtgrijze 

kleur van de kwartskorrels resteert. Onder de E-horizont slaan de opgeloste 

metalen en humus neer in de vorm van een koffiebruine B-horizont. Op sommige 

plaatsen ontwikkelt zich een zeer donkere, uitgesproken humeuze B-horizont 

(Bh-horizont) of een oranjebruine, overwegend ijzerhoudende B-horizont (Bs-

horizont). Naar beneden toe gaat de B-horizont via de BC-horizont geleidelijk 

over in de natuurlijke ondergrond, de C-horizont. Onder invloed van jaarlijkse 

grondwaterschommelingen ontstaat in de ondergrond een zone waarbinnen 

zogenaamde oxidatie-reductie verschijnselen plaatsvinden. Boven deze oxidatie-

reductie zone zijn de fluviatiele en eolische zanden vaak grijsgeel van kleur en in 

de permanent gereduceerde zone is dit een meestal een lichtgrijze kleur. 

 

Als gevolg van plaggenbemesting werd de natuurlijke A-horizont sterk verdikt, 

hetgeen de vruchtbaarheid van land ten goede kwam. Vanwege het voorkomen 

in agrarische gebieden is het onder het plaggendek voorkomende podzolprofiel 

vaak tot op een bepaalde diepte verstoord geraakt. Toch betekent de verdikte A-

horizont ook dat eventueel aanwezige archeologische resten een zekere 

bescherming tegen (oppervlakkige tot matig diepe) bodemverstorende ingrepen 

                                                      
10

 Relatief warme periode binnen een glaciaal. 
11

 Afgezet in het Oude Dryas-stadiaal. 
12

 Afgezet in het Jonge Dryas-stadiaal. 
13 Stiboka 1972a. 
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genieten (figuur 2.1). Het opwerpen van een plaggendek heeft niet alleen tot 

doel om de vruchtbaarheid te vergroten, maar kan ook als egalisatiedek dienen 

of gebruikt worden om de grondwaterstand kunstmatig te verlagen. Bij een A-

horizont dikker dan 50 centimeter wordt over enkeerdgronden gesproken 

waarbij de landschappelijke ligging maakt dat er over een hoge (zwarte dan wel 

bruine) enkeerdgrond of een lage enkeerdgrond gesproken kan worden. Ter 

hoogte van de lager gelegen gronden in nattere gebieden komen 

gooreerdgronden voor. Deze zogenaamde hydrozandeerdgronden kennen een 

door de mens beïnvloedde, sterk humeuze toplaag die vrijwel rechtstreeks op de 

natte, onveranderde ondergrond is gelegen. 
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Het oorspronkelijke bodemprofiel bestond in Noord-Brabant op de hogere delen van het 

dekzandlandschap uit holt- of haarpodzolgronden en in de lagere, nattere delen uit veldpodzolgronden 

(zie A). Tot de twaalfde-dertiende eeuw werden de hogere dekzandruggen gebruikt voor bewoning en 

de aanleg van akkers en grafvelden. Hierdoor werd de bovengrond van het oorspronkelijke 

bodemprofiel verstoord en ontstond een cultuurlaag. Palen, waterputten en voorraadkuilen lieten 

diepere sporen in het bodemprofiel achter (zie B). Omstreeks de dertiende eeuw werden de 

nederzettingen verplaatst naar de overgang van de hogere naar de lagere delen, langs of in de 

beekdalen.  

 

De reliëfrijke, hogere delen werden vanaf deze periode op grote schaal geëgaliseerd, zodat een groot 

aaneengesloten, vlakgelegen akkercomplex ontstond (zie C). Hierbij zijn de hogere delen van de 

zandgronden gedeeltelijk onthoofd, waardoor alleen de BC-horizont nog resteert. Het vrijgekomen 

zand werd gebruikt om de dekzandlaagten op te vullen, waardoor vaak het gehele (veld)podzolprofiel 

bewaard is gebleven. Fossiele akkerlagen uit deze periode zijn vrijwel uitsluitend op de flanken van de 

vroegere dekzandruggen bewaard gebleven. 

 

Vanaf ongeveer de vijftiende eeuw is men, in combinatie met de voornoemde egalisatie, begonnen met 

het bemesten van de akkers met materiaal uit de potstal. Het rundvee stond in de potstal op een laag 

strooisel, dat bestond uit o.a. roggestro, plaggen en een mengsel van vergane bladeren, onkruid, 

bosstrooisel, e.d. Om de zoveel dagen werd een nieuwe laag strooisel in de stal gegooid dat vermengd 

raakte met de mest van de dieren. Als de potstal vol was werd de plaggenmest op het erf opgeslagen 

om verder te fermenteren, waarna het werd uitgereden over de akker. Hierdoor ontstond in de loop 

der eeuwen een dik, humeus dek, het zogenaamde esdek (zie D). De plaggendekken werden 

herhaaldelijk meerdere spaden diep gespit, waardoor de oude cultuurlagen vaak geheel in het onderste 

deel van het esdek zijn opgenomen (zie E). Door variatie in de gebruikte plaggen- en strooisel voor de 

potstal en spitactiviteiten kunnen in het esdek meerdere sublagen aanwezig zijn.
14 

Figuur 2.1 Vorming van een esdek in archeologisch perspectief.  

 

In de dalen kunnen vanwege de natte omstandigheden veengronden voorkomen. 

Zo komen in het dal van de Strijper Aa vlierveengronden voor. In deze regio 

bestaat de bovengrond van een vlierveengrond uit 10 à 30 cm zeer donkerbruin 

                                                      
14 Theuws, Verhoeven & Van Regteren Altena 1988, Spek 2004. 



 Archeologisch bureauonderzoek 24 

tot zwart, weinig veraard moerig materiaal. Plaatselijk komt een dun zanddekje 

voor. Daaronder ligt 40 à 80 cm donkerbruin, houtrijk broekveen dat op veel 

plaatsen via een circa 10 cm dikke leemlaag overgaat in grijs, leemarm matig fijn 

zand.15 Langs de Heggerdijk, circa 50 m ten zuidoosten van deelgebied 1 is in 1975 

een geologische boring gezet. Hier is tot het eind van de boring op 2,8 m 

beneden maaiveld (-mv) zand aangetroffen met een veenlaag tussen 2,2 en 2,5 m 

–mv.16 

 

In de regio komen veel stuifduinen voor. Op dergelijke gronden komen veelal 

vlakvaaggronden voor, voornamelijk ter plaatse van de laaggelegen jonge 

stuifzanden of in laaggelegen gebieden waar het oorspronkelijke bodemprofiel 

door afstuiving, ontginning en/of egalisatie is verdwenen. Onder bos heeft zich 

een nieuwe, dunne A-horizont gevormd, waarop vaak een enkele centimeters 

dikke laag bosstrooisel ligt (O-horizont). Indien de gronden in cultuur zijn 

gebracht, is door verploeging een lichtgekleurde, humusarme bouwvoor 

ontstaan. Direct onder de A-horizont bevindt zich de C-horizont (het 

moedermateriaal) met (door invloed van grondwater) roestvlekken en zonder 

ijzerhuidjes op de zandkorrels.
17

 

 

Grondwatertrap
18

  

De verschillende grondwatertrappen corresponderen met een bepaalde 

gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) gekoppeld aan de gemiddeld laagste 

grondwaterstand (GLG) en is hiermee niet alleen een maat voor de gemiddelde 

diepte van grondwater in een gebied maar ook de mate waarin deze gedurende 

het jaar fluctueert. De grondwaterstand en fluctuaties daarvan kunnen van grote 

betekenis zijn voor de conserveringstoestand van archeologische resten. 

In onderstaande tabel 2.1 wordt een overzicht gegeven van de onderverdeling in 

grondwatertrappen. 

 

Tabel 2.1. Overzicht van grondwatertrappen. GHG en GLG in cm –mv  

Grondwatertrap GHG GLG 

I <20 <50 

II <40 50-80 

III <40 50-80 

IV >40 80-120 

V <40 >120 

VI 40-80 >120 

VII >80 - 

2.2.2 Geomorfologie en bodem per deelgebied 

In deze paragraaf zal de geomorfologie en bodemopbouw per deelgebied, 

worden besproken. Ook zal worden ingegaan op eventueel aanwezige 

ontgravingen. 

 

 

 

                                                      
15 Stiboka 1972a. 
16 DINO loket 2018, boring B57E0409. 
17

 Stiboka 1972a 
18 Stiboka 1972b.  
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Deelgebied 1 

Volgens de geomorfologische kaart van Nederland (figuur 2.2) ligt het 

noordelijke deel van deelgebied 1 grotendeels op een vlakte van deels verspoelde 

dekzanden (code 2M53) met daarin een laagte zonder randwal, niet moerassig 

(code 3N51). Deze laagte betreft een complex met turfkuilen, de zogenaamde 

Dollingerputten.19 Het noordoostelijke deel van het deelgebied bevindt zich in 

een langgerekte ondiepe dalvormige laagte (code 22R23). Dit betreft het 

oorspronkelijke dal van de Strijper Aa.  

 

 
Figuur 2.2 Ligging van de deelgebieden op een uitsnede van de geomorfologische kaart van 

Nederland. 

 

Het zuidelijke deel van deelgebied 1 bevindt zich volgens de geomorfologische 

kaart op een dekzandvlakte (code 2M51). 

 

Op een uitsnede van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, figuur 2.3) is te 

zien dat deelgebied 1 min of meer parallel aan een hoger gelegen gebied ligt. De 

bruingeel gekleurde zone ten westen van het plangebied bevindt zich op een 

hoogte tussen 27 en 28 m +NAP terwijl de geelgroen gekleurde zone zich tussen 

26 en 27 m +NAP bevindt. Het zuidelijk deel van deelgebied 1 ligt ongeveer 

tussen 25,5 en 26 m +NAP (groenblauw gekleurd). De lichtblauwe zones bevinden 

zich op een hoogte tussen 25 en 25,5 m +NAP en de donkerblauwe zones 

betreffen depressies in het landschap met een hoogteligging onder de 25 m 

+NAP.  

 

                                                      
19 ODZOB 2018. 



 Archeologisch bureauonderzoek 26 

 
Figuur 2.3 Ligging van de deelgebieden 1 en 2 op een uitsnede van het AHN. 

 

 
Figuur 2.4 Zicht op het plangebied van de knik in noordelijke richting. Rechts op de foto is 

een broekbos zichtbaar dat in een laagte groeit.  

 

De zuidwestelijke kavel bij de knik in westelijke richting lijkt gezien de scherpe 

begrenzing verlaagd te zijn. Tussen de knik naar het westen en het 

noordwestelijk deel van het plangebied loopt buiten het plangebied een hoger 

gelegen rug. Tussen deze rug en de knik richting het noorden ligt een depressie 

(figuur 2.4). Ook in het noordelijke deel van het plangebied ligt een depressie. In 

het meest westelijke deel van het plangebied is middels de groene kleur een iets 

hogere rug zichtbaar. In het landschap is deze niet herkend (figuur 2.5).   
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Figuur 2.5 Zicht op het plangebied vanaf het noordoosten in westelijke richting. De flauwe 

verheffing die op het AHN zichtbaar is, is het veld niet waargenomen. 

 

Volgens de ontgrondingenkaart van Noord-Brabant zijn binnen deelgebied 1 

geen ontgrondingsvergunningen verleend.
20

 Rondom het deelgebied zijn wel 

meerdere ontgrondingsvergunningen verleend, wat echter niet wil zeggen dat 

deze ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Grenzend aan het plangebied lijken 

enkele delen van het terrein wel degelijk te zijn afgegraven, zonder dat hiervoor 

een vergunning is verleend. Mogelijk betreft het hier oudere, niet geregistreerde 

ontgravingen. Voor zover als bekend zijn ook geen bodemsaneringen in het 

plangebied uitgevoerd.21
 

 

Volgens de bodemkaart van Nederland22 komen in het meest zuidelijke deel van 

deelgebied 1 vlierveengronden (Vz) met grondwatertrap I voor (figuur 2.6). In het 

noordwestelijke deel ligt een kleine zone met hoge zwarte enkeerdgronden 

(zEZ21) met grondwatertrap VI. De grootste delen van dit deelgebied bestaan uit 

lage enkeerdgronden (EZg21w) met grondwatertrap III en veldpodzolgronden 

(Hn21) met grondwatertrap V. De veldpodzolgronden zijn vergraven. Dit is op 

figuur 2.6 aangegeven met een schepje naar rechts. 

 

Hoge zwarte enkeerdgronden bevinden zich over het algemeen rondom oude 

dorpen en worden gekenmerkt door een humeuze bovengrond, het esdek, van 

50 cm of dikker. Het esdek is ontstaan door eeuwenlange bemesting met 

potstalmest (zie figuur 2.1). In het landschap is een verhoging te herkennen op de 

plek waar volgens de bodemkaart een enkeerdgrond voorkomt (figuur 2.7). Door 

variaties in de aard (soort plaggen, percentage minerale bestanddelen) en de 

hoeveelheid van de gebruikte mest, de duur van de ophoging en de 

oorspronkelijke ligging (nat of droog), vertoont het esdek grote verschillen in 

dikte, kleur, humusgehalte en textuur.  

 

                                                      
20 Provincie Noord-Brabant 2007. 
21 Bodemloket 2018. 
22 Stiboka 1972b. 
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Figuur 2.6 Ligging van de deelgebieden 1 en 2 op een uitsnede van de Bodemkaart van 

Nederland (Stiboka 1972b). 

 

 
Figuur 2.7 Zicht op het plangebied vanaf de knik in oostelijke richting. Op de voorgrond is 

een relatief hoog gelegen weiland zichtbaar dat bij de afrastering midden op de foto met 

een steilrandje begrenst wordt. Rechts op de foto is een pad zichtbaar dat op het AHN 

vanwege de iets hogere ligging eveneens zichtbaar is. 

 

Lage enkeerdgronden hebben een 70 à 80 cm dikke humeuze bovengrond, 

waarbij vanaf ongeveer 25 cm beneden maaiveld reductievlekken voorkomen 

vanwege de hoge grondwaterstand. De lage enkeerdgronden liggen op oude 

graslandgronden in beekdalen. Binnen het plangebied komt 15 à 40 cm moerig 

materiaal (veel organische stof) of broekveen voor beginnend tussen 40 en 80 cm 

beneden maaiveld.23 Bij een boring die in 1992 direct langs de Stijper Aa is gezet, 

wordt het humusgehalte of bijmenging met organische stof voor de bovenste 1,5 

                                                      
23 Stiboka 1972a. 



29   V-18.0134/V-19.0119 Ouder Strijper Aa  

m niet genoemd. Vanaf 1,5 m –mv wordt de bodem sterk humeus.24 Nabij het 

oostelijke deel is tussen 1,4 en 2,2 m –mv een leemlaag aangetroffen.25 

 

Deelgebied 2 

Volgens de geomorfologische kaart van Nederland (zie figuur 2.2) bevindt 

deelgebied 2 zich geheel op een dekzandvlakte (code 2M51). Dit beeld wordt op 

een uitsnede van het AHN (zie figuur 2.3) bevestigd. De duinen ten westen van 

deelgebied 2, met hoogtes tot circa 30 m + NAP, zijn op het AHN duidelijk 

zichtbaar (bruinen en gele tinten). Ook het dal van de Strijper Aa ten oosten van 

het deelgebied is goed als zodanig herkenbaar. Dit laag gelegen terrein 

(blauwgroene tinten) bevindt zich op een hoogte van circa 25,5 m + NAP. 

Deelgebied 2 bevindt zich tussen deze twee eenheden, op een relatief vlak 

gelegen terrein (groene tinten). Ten noorden en ten zuiden van het deelgebied 

bevindt deze vlakte zich op een hoogte van 26,5 tot 26,7 m + NAP.   

 

Het deelgebied zelf bevindt zich echter lager, namelijk op circa 26,0 tot 26, 2 m + 

NAP. Op het AHN is echter zichtbaar dat deelgebied 2 zich in een onnatuurlijke 

laagte bevindt, gezien de scherpe begrenzingen. Hier is derhalve 40 tot 50 

centimeter grond afgegraven. Zoals op figuur 2.8 zichtbaar is, heeft de provincie 

Noord-Brabant voor zover bekend hiervoor geen ontgrondingsvergunning 

verleend. Het betreft derhalve waarschijnlijk een oudere ontgraving.  

Voor zover als bekend zijn geen bodemsaneringen in het plangebied 

uitgevoerd.26
 

 

Volgens de bodemkaart van Nederland27 bestaat deelgebied 2 voornamelijk uit 

een vergraven gooreerdgrond (pZn21) met grondwatertrap V (zie figuur 2.6). In 

het zuidelijke deel bevindt zich een kleine zone met veldpodzolgronden (Hn21), 

eveneens met grondwatertrap V.  

 

Deelgebied 3 

Volgens de geomorfologische kaart van Nederland (zie figuur 2.2) bevindt 

deelgebied 3 zich nagenoeg geheel op een dekzandwelving (code 3L51yc). Alleen 

in het zuidoostelijke deel bevindt zich volgens deze kaart een laagte zonder 

randwal (code 3N51). Dit beeld lijkt op een uitsnede van het AHN (zie figuur 2.9) 

niet te worden bevestigd. Het terrein is met een hoogte van 26, 2 tot 26,8 m + 

NAP duidelijk lager gelegen dan naastgelegen terreinen die op de 

geomorfologische kaart zijn aangeduid als een dekzandwelving. De duinen ten 

zuidwesten van deelgebied 3, met hoogtes tot circa 32,5 m + NAP, zijn op het 

AHN wel duidelijk zichtbaar (bruinen en gele tinten). Ook de laagte zonder 

randwal aan de noord, oost en zuidzijde van het deelgebied is goed als zodanig 

herkenbaar. Dit laag gelegen terrein (blauw tinten) bevindt zich op een hoogte 

van circa 26,0 m + NAP.  

 

Op het AHN lijkt geen sprake van een onnatuurlijke laagte ter plaatse van 

deelgebied 3. Zoals op figuur 2.8 zichtbaar is, heeft de provincie Noord-Brabant 

geen ontgrondingsvergunning voor het gebied afgegeven. Op het Bodemloket is 

echter zichtbaar dat ter plaatse van het plangebied reeds een milieukundig 

onderzoek heeft plaatsgevonden. Uit de gegevens in het Bodemloket is echter 

niet geheel duidelijk om wat voor soort onderzoek het gaat. Het lijkt een 

                                                      
24 DINO loket 2018, boring B57E0440. 
25 DINO loket 2018, boring B57E0443. 
26 Bodemloket 2018. 
27 Stiboka 1972 b 
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partijkeuring te betreffen.28  Dergelijke milieukundige onderzoeken worden 

alleen uitgevoerd bij grond die ontgraven gaat worden. Mogelijk betreft het een 

onderzoek vooruitlopend op de geplande ontgraving ter plekke. 

Uitgaande van een natuurlijke, niet verstoorde situatie lijkt deelgebied 3 op basis 

van het AHN eerder onderdeel uit te maken van de laagte dan van een 

dekzandwelving.  

 

 
Figuur 2.8 Ligging van de deelgebieden 3, 4, 5 en 6 op een uitsnede van het AHN. 

 

Volgens de bodemkaart van Nederland29 bestaat deelgebied 3 voornamelijk uit 

een gooreerdgrond (pZn21) met grondwatertrap III (zie figuur 2.9). In het 

oostelijke deel van deelgebied 3 komt een vlierveengrond voor (Vz), eveneens 

met grondwatertrap III.  

 

                                                      
28 Bodemloket 2018. De grond was gezien het feit dat verder onderzoek niet noodzakelijk 

is, niet vervuild. 
29 Stiboka 1972 b 
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Figuur 2.9. Ligging van de deelgebieden 3, 4, 5 en 6 op een uitsnede van de Bodemkaart 

van Nederland (Stiboka 1972b). 

 

Deelgebied 4 

Volgens de geomorfologische kaart van Nederland (zie figuur 2.2) bevindt 

deelgebied 4 zich deels op een dekzandwelving (code 3L51yc) en deels in een 

langgerekte ondiepe dalvormige laagte (code 22R23). Wanneer dit beeld wordt 

vergeleken met het beeld op een uitsnede van het AHN (zie figuur 2.9), lijkt dit 

slechts ten dele te kloppen. De duinen ten westen van deelgebied 4, met hoogtes 

tot circa 30 m + NAP, zijn op het AHN duidelijk zichtbaar (bruinen en gele tinten), 

maar lijken direct aan het plangebied te grenzen. De dalvormige laagte is met de 

groene en donkergroene tinten ook goed als zodanig op het AHN herkenbaar. 

Dit relatief laag gelegen terrein bevindt zich op een hoogte van circa 27,3 m + 

NAP. Deelgebied 4 maakt nagenoeg geheel deel uit van dit lager gelegen gebied. 

Aan de westzijde van deelgebied 4 is een smalle overgangszone zichtbaar, 

gelegen op een hoogte van circa 28 m + NAP. Deze overgangszone is op de 

geomorfologische kaart aangeduid als een dekzandwelving, maar dit kan net zo 

goed de voet van de stuifduinen betreffen. 

 

Volgens de ontgrondingenkaart van Noord-Brabant zijn binnen deelgebied 4 

geen ontgrondingsvergunningen verleend.
30

 Rondom het deelgebied zijn wel 

meerdere ontgrondingsvergunningen verleend, waar ook daadwerkelijk grond 

lijkt te zijn afgegraven. Voor zover als bekend zijn binnen het plangebied tot op 

heden geen bodemsaneringen uitgevoerd.31
 

 

Volgens de bodemkaart van Nederland32 bestaat deelgebied 4 geheel uit een 

gooreerdgrond (pZn21) met grondwatertrap III (zie figuur 2.9).  

 

 

 

                                                      
30 Provincie Noord-Brabant 2007. 
31 Bodemloket 2018. 
32 Stiboka 1972 b 
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Deelgebied 5 

Volgens de geomorfologische kaart van Nederland (zie figuur 2.2) ligt het 

westelijke deel van deelgebied 5 in een dalvormige laagte (22R23). Het oostelijke 

deel van het deelgebied bevindt zich op een dekzandwelving (code 3L51yc).
33

 

Rondom deelgebied 5 bevinden zich lage landduinen (code 4L54). 

Op een uitsnede van het AHN is de dalvormige laagte te herkennen aan de 

lichtgroene kleur (figuur 2.10). Deze laagte bevindt zich op een hoogte tussen 27 

en 28 m + NAP. Ook de dekzandwelving in het oostelijke deel van deelgebied 5, 

met een hoogte van circa 28,5 m + NAP, is op het AHN goed herkenbaar. Het 

betreft het gebied met de gele tinten in figuur 2.10. De lage duinen rondom 

deelgebied 5 zijn middels de bruine tinten ook goed als zodanig herkenbaar op 

het AHN. In het noordoostelijke deel is een poel zichtbaar. 

 

 
Figuur 2.10 Ligging van de deelgebieden 3, 4, 5 en 6 op een uitsnede van het AHN. 

 

Volgens de ontgrondingenkaart van Noord-Brabant zijn binnen deelgebied 5 

geen ontgrondingsvergunningen verleend.
34

 Pal ten westen van deelgebied 5 

bevinden zich echter twee vlakken die gezien de scherpe begrenzing afgegraven 

zijn. Hiervoor is ook deels een ontgrondingsvergunning verleend. Opvallend 

hierbij is dat de ontgrondingsvergunning niet helemaal overeenkomt met het 

gebied dat daadwerkelijk is afgegraven. In het veld is de laagte wel zichtbaar 

(figuur 2.11). 

Voor zover als bekend zijn binnen het plangebied tot op heden geen 

bodemsaneringen uitgevoerd.35 

 

                                                      
33 RCE 2018. 
34 Provincie Noord-Brabant 2007. 
35 Bodemloket 2018. 
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Figuur 2.11 Zicht op deelgebied 5 vanuit het zuiden in noordwestelijke richting. Rechts op 

de foto is te zien dat het gebied zeer flauw afloopt richting een moerassig gebied. 

 

Volgens de bodemkaart van Nederland36 komen in het westelijke deel van het 

plangebied vlakvaaggronden (Zn21) voor en in het oostelijke deel 

gooreerdgronden (pZn21) met langs de oostrand veldpodzolgronden (Hn21) (zie 

figuur 2.12).  

 

 
Figuur 2.12 Ligging van de deelgebieden 3, 4, 5 en 6 op een uitsnede van de bodemkaart 

van Nederland. 

 

Ter plaatse van het hoger gelegen oostelijke deel van het deelgebied ligt het 

terrein in een gebied met grondwatertrap VI. Het terrein in het lager gelegen 

westelijke deel van het deelgebied komt grondwatertrap III voor. 

 

                                                      
36 Stiboka 1972b 
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Ter plaatse van de gooreerdgronden is in het noordelijke deel van dit deelgebied 

een geologische boring tot 4 m beneden maaiveld gezet , waar tot 0,5 m – 

maaiveld matig grof zand is aangetroffen en vervolgens enkele lagen fijn tot 

matig grof zand.37  

 

Deelgebied 6 

Volgens de geomorfologische kaart van Nederland (zie figuur 2.2) ligt het 

westelijke deel van deelgebied 6 op een dekzandwelving (code 3L51yc), terwijl 

het oostelijke deel van laagte zonder randwal gelegen is (code 3N51) .
38

 In het 

noorden grenst het deelgebied aan open water. Wanneer dit beeld wordt 

vergeleken met het AHN, dan lijkt dit goed met elkaar overeen te komen. Het 

westelijke deel van het deelgebied bevindt zich op een hoogte van circa 27,2 m + 

NAP (lichtgroene tinten in figuur 2.10) . Dit loopt in oostelijke richting af tot een 

hoogte van 26,4 m + NAP (donkerblauwe tinten). De ten zuidenwesten van 

deelgebied 6 gelegen duinen zijn met hoogtes rond de 31 m + NAP goed op het 

AHN zichtbaar (bruine tinten). Ook het laag gelegen ven (Soerendonkse Goor) 

ten noorden van deelgebied 6 is goed als zodanig herkenbaar (donkerblauwe 

tinten). 

 

Volgens de ontgrondingenkaart van Noord-Brabant is binnen deelgebied 6 één 

ontgrondingsvergunning verleend.
39

 Momenteel bevindt zich hier een laagte. Het 

is derhalve waarschijnlijk dat dit gebied daadwerkelijk is ontgraven. Het betreft 

een klein terrein met een oppervlakte van circa 1640 m
2
. Het open water pal ten 

noorden van deelgebied 6 betreft eveneens een ontgraven terrein.  

Op het Bodemloket is echter zichtbaar dat ter plaatse van het plangebied reeds 

een milieukundig onderzoek heeft plaatsgevonden. Uit de gegevens in het 

Bodemloket is echter niet geheel duidelijk om wat voor soort onderzoek het gaat. 

Het lijkt een partijkeuring te betreffen.40  Dergelijke milieukundige onderzoeken 

worden alleen uitgevoerd bij grond die ontgraven gaat worden. Mogelijk betreft 

het een onderzoek vooruitlopend op de geplande ontgraving ter plekke. 

 

Volgens de bodemkaart van Nederland41 bevindt deelgebied 6 zich op een terrein 

dat geheel uit een gooreerdgrond bestaat (zie figuur 2.12). Deelgebied 6 bevindt 

zich in een gebied met grondwatertrap III. 

2.3 Bewoningsgeschiedenis 

2.3.1 Inleiding 

De eerste mensen vestigden zich op de hogere delen in het landschap zoals 

dekzandruggen, meestal in de buurt van een waterloop. Vaste woonplaatsen 

kwamen voor vanaf het neolithicum. Vanaf deze periode ging de mens zich 

steeds meer toeleggen op het verbouwen van voedsel en het houden van vee. De 

vondsten uit de perioden vóór het neolithicum duiden vaak op een tijdelijk kamp 

dat seizoensmatig werd bewoond, afhankelijk van het voedselaanbod.42 De hoger 

gelegen gebieden kenden een toenemende bevolkingsdichtheid en zijn vaak 

voortdurend bewoond geweest tot in de Romeinse tijd. De bevolkingsdichtheid 

nam aan het einde van de Romeinse tijd sterk af, en nam in de Brabantse Kempen 

                                                      
37 DINOloket 2018 Boring B57E0368. 
38 RCE 2018. 
39 Provincie Noord-Brabant 2007. 
40 Bodemloket 2018. De grond was gezien het feit dat verder onderzoek niet noodzakelijk 

is, niet vervuild. 
41 Stiboka 1972b. 
42 Horst en Spek 2011. 



35   V-18.0134/V-19.0119 Ouder Strijper Aa  

vanaf de negende eeuw weer toe.
43

 Door de toenemende bevolking in de 

middeleeuwen veranderde het landschap en werd het steeds meer in cultuur 

gebracht, waardoor ook grote aaneengesloten bouwlandcomplexen ontstonden. 

De nederzettingen werden van de hoge dekzandruggen verplaatst naar flanken, 

waardoor de kerk vaak midden in het grote akkergebied achterbleef. Om aan de 

groeiende behoefte aan mest te kunnen voorzien, werden vanaf elfde of 

twaalfde eeuw ook de beekdalen ontgonnen en omgevormd tot wei- en 

hooilanden. In de veertiende en vijftiende eeuw werd de ontwatering van de 

beekdalen vervolgens verbeterd door de gronden te verdelen in smalle kavels die 

loodrecht op de beek lagen. Bovendien werd grond van de hogere 

dekzandruggen gebruikt om de randen van de beekdalen op te hogen.  

 

Om de beschikbare mest efficiënter te kunnen gebruiken, werd de mest vanaf de 

vijftiende eeuw vermengd met bosstrooisel en plaggen. De winning van het 

bosstrooisel en de plaggen leidde tot een vergaande aftakeling van de bossen, 

zodat uitgestrekte heidevelden ontstonden. Dit landschap, met een afwisseling 

van aaneengesloten bouwlandcomplexen, wei- en hooilanden in de beekdalen en 

grote heidegebieden bleef tot in de negentiende eeuw bestaan. Als gevolg van 

het afplaggen van de bodem vonden opnieuw grote verstuivingen plaats, 

waardoor het dekzand aan de oppervlakte te kwam te liggen. Het zand in de 

lagere delen werd gefixeerd door water en vocht, waardoor het niet of in minder 

mate verstoof. Ook lemige bodems waren minder gevoelig voor verstuiving. De 

westelijke rand van de deelgebieden 4 en 5 zijn mogelijk deels verstoven. 

Pas met de uitvinding van de kunstmest in de negentiende eeuw waren de 

heidevelden niet meer nodig voor de bemesting van de akkers en konden ze 

worden ontgonnen voor de landbouw. 

2.3.2 Historie  

Het oorspronkelijke Brabantse dekzandlandschap is lange tijd gedomineerd 

geweest door uitgestrekte woeste gronden met daartussen kleine en grote 

gemeenschappelijke akkercomplexen. Het gebied rond de nederzettingen kent 

vaak een historie die tot ver in de prehistorie reikt. Dit blijkt uit de talrijke 

archeologische vindplaatsen en monumenten rond veel van de huidige dorpen en 

steden.  

Hieronder volgt een korte beschrijving van de recente historie van de 

deelgebieden, gebaseerd op de eerste kadastrale kaarten uit de periode 1820-

183244 en kaartmateriaal van rond 1900.45 

 

Deelgebied 1 

Volgens de eerste kadastrale kaarten uit de periode 1811-1832 stroomde de 

Strijper Aa destijds nog ter plaatse van deelgebied 1. Het betrof destijds nog een 

grotendeels natuurlijke meander, al waren delen ook al rechtgetrokken (zie 

figuur 2.13). De gronden ten oosten van de Strijper Aa bevonden zich op het 

‘Leenderveld’. De gronden ten westen van de beek lagen op de ‘Leender heide’ of 

‘Groote heide’. Er was geen bebouwing aanwezig. Gezien de matige 

waterhuishouding in het beekdal van de Strijper Aa was het gebied ten zuiden 

van het dorp Leenderstrijp grotendeels in gebruik als weide, al kwamen ook 

enkele akkers voor. Een groot aantal percelen was begroeid met zogenaamd 

hakhout. Het deel van het gebied op de Leender heide was nog onontgonnen. 

 

                                                      
43 De Bont 1993, Horst en Spek 2011. 
44 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 2018b. 
45 Uitgeverij Robas Produkties 1989. 
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Figuur 2.13 Uitsnede van de eerste kadastrale kaart 1820-1832 voor deelgebied 1.  

   

Op een topografische kaart uit de eerste helft van de twintigste eeuw is te zien 

dat het grondgebruik niet ingrijpend wijzigt.46 Alleen enkele zones ten westen 

van de Strijper Aa zijn aan het eind van de negentiende eeuw deels ontgonnen 

(figuur 2.14).47 Het gebrek aan grootschalige ontginningen in deze periode lag 

voornamelijk aan het gebrek aan initiatieven en geld.48 De overgebleven heide 

direct ten westen van de Strijper Aa lag in een moerassig terrein.  

In 1899 werd ‘Staatsbosbeheer’ opgericht, met als doel om zand- en heide 

gronden te beplanten met naaldbos. Men wilde hiermee verstuiving voorkomen, 

maar ook groeide de vraag naar grove den om de mijnen in Limburg te kunnen 

stutten. Toch heeft het pas tot de jaren dertig van de vorige eeuw geduurd 

voordat de Groote Heide op grote schaal werd ontgonnen en het huidige 

Leenderbos werd aangelegd.49 In deze periode zijn ook enkele percelen ten 

westen van de Strijper Aa ter plaatse van deelgebied 1 ontgonnen en in gebruik 

genomen als landbouwgrond. Het Leenderbos kwam onder het beheer van 

boswachterij Leende.50  

Deze situatie wijzigt nauwelijks tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw. In 

het noordelijke deel van dit gebied liggen de Dollingerputten. Hier werd veen 

gestoken en tot turf gedroogd. Mogelijk dat ook in de Tweede Wereldoorlog nog 

veen werd gestoken.51 Bij de ruilverkaveling Strijper Aa-Budel is de loop van de 

Strijper Aa verlegd en vond schaalvergroting plaats, waarbij de bestaande bossen 

gehandhaafd bleven en de oude strokenverkaveling is verdwenen. 

 

                                                      
46 Topotijdreis 2018. 
47 Uitgeverij Robas Produkties 1989. 
48 Horst en Spek 2011. 
49 Horst en Spek 2011. 
50 Provincie Noord-Brabant 1984. 
51 ODZOB 2018. 
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Figuur 2.14 Ligging van deelgebied 1 op een uitsnede van een topografische kaart uit circa 

1900. Het plangebied is in gebruik als een afwisseling van bos, gras- en bouwland en natte 

heide. De witte vlakken zijn bouwland, de donkergroene vlakken bos, de lichtgroene 

grasland en het beige vlak betreft heide. 

 

Deelgebied 2 

Volgens de eerste kadastrale kaarten bestond de grond ter plaatse van 

deelgebied 2 geheel uit onontgonnen woeste grond. Het grootste deel betrof 

heidegebied, een klein deel in het oosten maakte deel uit van een moerassig 

gebied langs de Strijper Aa (zie figuur 2.15). Er was geen bebouwing aanwezig. 

Op een topografische kaart uit de eerste helft van de twintigste eeuw is te zien 

dat het grondgebruik niet is gewijzigd ten opzichte van de situatie een eeuw 

daarvoor (zie figuur 2.16).52 Pas bij de aanleg van het Leenderbos in de jaren 

dertig veranderde de omgeving van deelgebied sterk. Het is echter niet duidelijk 

of het plangebied toen al in gebruik is genomen voor agrarische doeleinden, of 

dat dat pas begin jaren vijftig van de vorige eeuw is gebeurd. Topografische 

kaarten lopen soms achter op de werkelijkheid. Op een topografische kaart uit 

begin jaren vijftig is het gebied in ieder geval in gebruik als weide en akkerland. 53 

Dit is tot op heden nog steeds het geval. 

 

                                                      
52 Topotijdreis 2018. 
53 Topotijdreis 2018. 
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Figuur 2.15 Uitsnede van de eerste kadastrale kaart 1820-1832 voor de deelgebieden 2 en 3.  

   

Deelgebied 3 

Volgens de eerste kadastrale kaarten uit begin negentiende eeuw was het terrein 

ter plaatse van deelgebied 3 in die periode nog niet ontgonnen. Het bestond 

destijds uit heide. De Strijper Aa  stroomde pal ten noorden van deelgebied 3 en 

kwam hier uit in enkele vennen, waaronder het Turfwater (pal ten zuiden van het 

huidige deelgebied) en het Goor(zie figuur 2.16). Er was geen bebouwing 

aanwezig. Deze vennen maakten deel uit van een langgerekte visvijver in de 

heide ten westen van Gastel. Deze visvijver was eigendom van de heer van 

Cranendonck. In 1343 gaf de heer van Cranendonck aan de inwoners van Gastel, 

Soerendonk, Maarheeze en Budel een gemeynte uit die het geheel van die 

dorpsgebieden omvatte. Dat was dus een “grote gemeynte”. De heer zag er van 

af om nog meer weijers (viskwekerijen) in die gemeynte aan te leggen en meer 

waterbronnen te creëren. 

Op een topografische kaart uit de eerste helft van de twintigste eeuw is te zien 

dat het grondgebruik ter plaatse van deelgebied 3 niet is gewijzigd ten opzichte 

van de situatie een eeuw daarvoor (zie figuur 2.18).54 Het gebied is nog steeds 

onontgonnen (heide) en de vennen zijn ook allemaal nog aanwezig. 

Pas bij de aanleg van het Leenderbos in de jaren dertig veranderde de omgeving 

van deelgebied sterk. Het is ook in dit geval niet duidelijk of het plangebied toen 

al in gebruik is genomen voor agrarische doeleinden (weide), of dat dat pas begin 

jaren vijftig van de vorige eeuw is gebeurd. Op een topografische kaart uit begin 

jaren vijftig is het gebied in ieder geval in gebruik als weide en zijn de vennen , 

waaronder het Turfwater en het Goor, niet meer watervoerend. Ook een gebied 

tussen de deelgebieden 2 en 3 is in deze periode ontgonnen en in gebruik 

genomen als weide en akkerland. 55
 Het ven het Goor is begin jaren zestig zelfs 

geheel omgezet in weidegrond. Deze situatie blijft ongewijzigd tot de jaren 

tachtig van de vorige eeuw. Toen is in het kader van natuurontwikkeling het ven 

het Goor weer afgegraven.  

 

                                                      
54 Topotijdreis 2018. 
55 Topotijdreis 2018. 



39   V-18.0134/V-19.0119 Ouder Strijper Aa  

 
Figuur 2.16 Ligging van de deelgebieden 3, 4, 5 en 6 1 op een uitsnede van een 

topografische kaart uit circa 1900. 

 

Deelgebied 4 

Volgens de eerste kadastrale kaarten uit de periode 1811-1832 was het terrein ter 

plaatse van deelgebied 4 in die periode nog niet ontgonnen. Het bestond destijds 

uit heide en een smal vennetje, gevoed door de Strijper Aa. Ook de nabij gelegen 

vennen het Turfwater en het Goor werden door de Strijper Aa gevoed (zie figuur 

2.17). Er was geen bebouwing aanwezig.  

Op een topografische kaart uit de eerste helft van de twintigste eeuw is te zien 

dat het grondgebruik ter plaatse van deelgebied 4 gedurende een eeuw niet is 

gewijzigd (zie figuur 2.16).56 Het gebied was nog steeds onontgonnen (heide en 

vennetje) en de overige vennen in de directe nabijheid waren ook allemaal nog 

aanwezig. 

Ook in dit geval geldt dat de directe omgeving van deelgebied 4 pas bij de aanleg 

van het Leenderbos in de jaren dertig sterk is veranderd. Ook hier is een klein bos 

aangelegd. Het is echter ook in dit geval niet duidelijk of deelgebied 4 al in de 

jaren dertig in gebruik is genomen voor agrarische doeleinden (weide), of dat dat 

pas begin jaren vijftig van de vorige eeuw is gebeurd. Op een topografische kaart 

uit begin jaren vijftig is het gebied in ieder geval in gebruik als weide en zijn alle 

vennen , waaronder het naamloze ven binnen deelgebied 4, niet meer 

watervoerend. Ook het gebied ten zuidoosten van deelgebied 4 is in deze 

periode ontgonnen en in gebruik genomen als weide en akkerland. 57
 Deze 

situatie blijft ongewijzigd tot de jaren tachtig van de vorige eeuw. Toen is in het 

kader van natuurontwikkeling het ven het Goor weer afgegraven. Het overige 

areaal landbouwgrond is sindsdien echter gelijk gebleven. 

 

                                                      
56 Topotijdreis 2018. 
57 Topotijdreis 2018. 
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Figuur 2.17 Uitsnede van de eerste kadastrale kaart 1820-1832 voor de deelgebieden 4, 5 en 

6. 

 

Deelgebied 5 

Zoals reeds vermeld bezat de heer van Cranendonck een langgerekte visvijver in 

de heide ten westen van Gastel. Het betrof een snoer van vier vennen in een dal, 

waarvan de zuidelijkste de naam Prinsenweijer droeg: de prinsen van Oranje 

waren lange tijd heren van Cranendonck. Deze weijer bevond zich geheel binnen 

deelgebied 5. Het in 1343 genoemde ven is waarschijnlijk de Prinsenweijer.58 

Volgens de eerste kadastrale kaarten uit de periode 1811-1832  lag het ven ‘De 

Weijers’ te midden van een heideveld (zie figuur 2.17).  

Op een topografische kaarten uit de eerste helft van de twintigste eeuw is te zien 

dat het grondgebruik niet is gewijzigd (zie figuur 2.16).59 Het gebied was nog 

steeds onontgonnen (heide en vennetje) en de overige vennen in de directe 

nabijheid waren ook allemaal nog aanwezig. 

Ook in dit geval geldt dat de directe omgeving van deelgebied 5 pas bij de aanleg 

van het Leenderbos in de jaren dertig sterk is veranderd. Pal ten zuidoosten van 

deelgebied 5 is een klein bos aangelegd. Het is echter ook in dit geval niet 

duidelijk of deelgebied 5 al in de jaren dertig in gebruik is genomen voor 

agrarische doeleinden (weide), of dat dat pas begin jaren vijftig van de vorige 

eeuw is gebeurd. Op een topografische kaart uit begin jaren vijftig is het gebied 

in ieder geval in gebruik als weide en zijn alle vennen , waaronder de Weijer 

gedempt. Ook het gebied rondom deelgebied 5 is in deze periode ontgonnen en 

in gebruik genomen als weide en akkerland. 60
 Deze situatie blijft ongewijzigd tot 

de jaren tachtig van de vorige eeuw. Toen is in het kader van natuurontwikkeling 

het ven het Goor weer afgegraven. Het overige areaal landbouwgrond is 

sindsdien echter gelijk gebleven. Al in de bestekken van de ruilverkaveling 

Strijper Aa- Budel bestond het plan om voor de ruilverkaveling de gronden ter 

                                                      
58 ODZOB 2018. 
59 Topotijdreis 2018. 
60 Topotijdreis 2018. 
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plaatse van en rondom deelgebied 5 te verwerven en aan te wijzen als 

natuurreservaat.61  

 

Deelgebied 6 

Volgens de eerste kadastrale kaarten uit de periode 1811-1832 was het terrein ter 

plaatse van deelgebied 6 begin negentiende eeuw nog niet ontgonnen. Het 

bestond destijds uit heide, pal ten zuiden van een groot ven (het Goor) dat ooit 

deel uit maakte van een snoer van visvijvers van de heer van Cranendonck. Het 

ven werd gevoed door de Strijper Aa (zie figuur 2.17). Er was geen bebouwing 

aanwezig.  

Op een topografische kaart uit de eerste helft van de twintigste eeuw is te zien 

dat het grondgebruik ter plaatse van deelgebied 6 gedurende een eeuw niet is 

gewijzigd (zie figuur 2.16).62 Het gebied was nog steeds onontgonnen (heide) en 

de vennen in de directe nabijheid waren allemaal nog aanwezig. 

Het gebied rond deelgebied 6 is pas in de jaren dertig van de vorige eeuw 

ingrijpend veranderd als gevolg van de ontginningsactiviteiten in die periode. Zo 

is ook ten zuidwesten van deelgebied 6 een klein bos aangelegd. Het is echter 

ook in dit geval niet duidelijk of de vennen rond deelgebied 6 (waaronder het 

Goor) al in de jaren dertig zijn gedempt, of dat dat pas begin jaren vijftig van de 

vorige eeuw is gebeurd. Op een topografische kaart uit begin jaren vijftig zijn alle 

vennen in het gebied in ieder geval gedempt en is een deel van directe omgeving 

van deelgebied 6 ontgonnen en in gebruik genomen als landbouwgrond. Dit 

geldt slechts ten dele voor deelgebied 6. Een deel van deelgebied 6 was begin 

jaren vijftig nog in gebruik als heide. Begin jaren zestig is het voormalige ven het 

Goor echter geheel ontgonnen en omgezet in akkerland en weide, waarbij ook 

de grond ter plaatse van deelgebied 6 geheel in gebruik is genomen voor 

landbouwdoeleinden.
63

 Deze situatie blijft ongewijzigd tot de jaren tachtig van 

de vorige eeuw. Toen is in het kader van natuurontwikkeling het ven het Goor 

weer afgegraven. Deelgebied 6 was nog wel in gebruik als weide, tot het begin 

jaren negentig is omgezet in natuurgebied. Het overige areaal landbouwgrond is 

sindsdien echter gelijk gebleven. 

2.3.3 Archeologie 

Over het algemeen zijn in Nederland op verschillende niveaus (landelijk, 

provinciaal, regionaal en gemeentelijk) archeologische (verwachtings-)kaarten 

opgesteld. Voor alle deelgebieden geldt dat er een gemeentelijke 

verwachtingskaart beschikbaar is. Het betreft de regionale erfgoedkaart voor de 

Kempen en A2 gemeenten. Voor de regionale erfgoedkaart geldt dat gebieden 

met een hoge tot middelhoge archeologische verwachting op basis van 

geomorfologische en bodemkundige opbouw, historische informatie en 

archeologische gegevens, een hoge tot middelhoge kans hebben op het 

aantreffen van archeologische vondsten of sporen. Om het archeologisch 

bodemarchief van deze gebieden gedegen te beheren is voor gebieden met een 

hoge verwachting vanaf een bodemverstoring met een minimum oppervlakte van 

500 m² en een diepte van 30 cm (of 50 indien ter plekke een esdek aanwezig is) 

een archeologisch onderzoek vereist. Voor gebieden met een middelhoge 

verwachting is een archeologisch onderzoek vereist vanaf een minimum 

oppervlakte van 2500 m² en een diepte van 30 cm (of 50 indien ter plekke een 

esdek aanwezig is). Voor gebieden met een lage verwachting is alleen onderzoek 

vereist bij bestemmingsplanwijzigingen en projectbesluiten van projectgebieden 

die groter zijn dan 25.000 m² en dieper gaan dan 0,4 m onder maaiveld of 0,5 m 

                                                      
61 Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 2018. 
62 Topotijdreis 2018. 
63 Topotijdreis 2018. 
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onder maaiveld bij agrarisch bestemde gronden. Ook zal bij m.e.r. plicht nader 

onderzoek worden verlangd.   

 

Op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant64 vallen 

alle deelgebieden binnen het cultuurhistorisch landschap Dommeldal. Dit wordt 

door de provincie beschouwd als een landschap van regionaal belang. Het betreft 

een samenhangend en relatief gaaf oud zandlandschap met beekdalen, 

akkercomplexen, landgoederen, woeste gronden en jonge ontginningen. 

Bijzonder voor dit gebied zijn de vloeiweides en viskwekerijen langs de 

Tongelreep en de Beekloop. Verder zijn er watermolens en plaatsen van oude 

watermolens. Daarnaast liggen er voordes waar landwegen de beken 

passeerden.65  

Het noordelijke deel van het onderzoeksgebied, het deel waartoe deelgebied 1 

behoort, is door de provincie eveneens aangewezen als een archeologisch 

landschap. In dit geval gaat het om het Dekzandeiland Tongelreep-Groote Aa. Dit 

landschap is één van de archeologisch rijkere landschappen.  

 

De heemkundekring “De Baronie van Cranendonck” heeft laten weten over geen 

aanvullende informatie te beschikken. Wel verwezen zij naar de heer Nico Arts, 

aangezien hij in het verleden veel onderzoek heeft gedaan in deze regio.66 De 

heer Arts heeft laten weten niet te weten of al zijn waarnemingen van destijds 

zijn verwerkt in ARCHIS. Wel heeft hij verwezen naar het werk van Horst over 

deze regio (zie paragraaf 2.3.2).67  

 

In onderstaande paragraaf zullen de verwachtingen van de deelgebieden per 

deelgebied kort worden besproken, alsmede aanvullende informatie uit de 

database van de RCE (Archis III). 

 

Deelgebied 1 

Het huidige beleid dat van toepassing is op deelgebied 1 is gebaseerd op de 

regionale erfgoedkaart voor de Kempen en A2 gemeenten.68 De onderverdeling 

van de indicatieve waarden zoals weergegeven op deze kaart is in het gebied 

gebaseerd op de statistische relatie tussen het landschapstype, archeologische 

vindplaatsen en historische relicten. 

Volgens de regionale erfgoedkaart voor de Kempen en A2 gemeenten maakt 

deelgebied 1 grotendeels deel uit van een zone met een lage tot middelhoge 

archeologische verwachting (figuur 2.18).69 Hierbij moet de kanttekening worden 

gemaakt dat enkele van deze zones eveneens als verstoord zijn aangeduid. Het is 

echter niet duidelijk tot welke diepte deze terreinen dan zijn verstoord. Het 

noordoostelijke deel en de flank rand de westrand vallen deels binnen een zone 

met een hoge archeologische verwachting.  De hoge verwachting is gebaseerd op 

oude infrastructuur en een voormalig ven met duinen/kampduinen. 

 

                                                      
64 www.brabant.nl 2018. 
65

 www.brabant.nl 2018. 
66 Mededeling per e-mail van de heer Biemans d.d. 15 juni 2018. 
67 Mededeling per e-mail van de heer Arts d.d. 18 juni 2018. 
68 ODZOB 2018. 
69 ODZOB 2018. 
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Figuur 2.18 Uitsnede van de  regionale erfgoedkaart voor deelgebied 1 en omgeving met 

daarop aanvullende informatie vanuit ARCHIS. Middels de zwarte contour is een straal van 

500 meter rond het deelgebied weergegeven. Het plangebied is middels een rode contour 

weergegeven. 

 

Op de Archeologische Monumentenkaart staan terreinen vermeld die door de 

provincie en de RCE zijn geselecteerd vanwege hun archeologische waarde. Een 

aantal van deze terreinen heeft eveneens de status van beschermd archeologisch 

monument. Deelgebied 1 valt niet binnen een dergelijk archeologisch monument.  

Ongeveer 500 meter ten noorden van deelgebied 1 ligt een terrein (AMK terrein 

5115, zie figuur 2.18) van hoge archeologische waarde, waar resten uit de vroege 

en/of late middeleeuwen gevonden zijn. Dit AMK terrein is een uitbreiding van 

AMK terrein 746 waar resten van een kapel gevonden zijn.  

 

Uit het Centraal Archeologisch Archief
70

 blijkt dat binnen deelgebied 1 tot op 

heden (nog) geen waarnemingen bekend zijn. Binnen een straal van 500 m rond 

het deelgebied zijn echter  vijf ‘losse’ waarneming bekend.
71

 Deze zijn in 

onderstaande tabel 2.2 vermeld. 

 

Tabel 2.2 Waarnemingen in de buurt van deelgebied 1. 

Zaakidentificatienr. Afstand tot 

plangebied 

Waarneming Datering Opmerkingen 

3213775100 425 m N Aardewerk fragment Late 

middeleeuwen 

Vondst in kern 

Leenderstrijp 

3216861100 150 m oost Aardewerk fragment Middeleeuwen  

3216837100 150 m oost Aardewerk fragment Romeinse tijd – 

late 

middeleeuwen 

 

3213726100 300 m oost Aardewerk 

fragmenten 

Late 

middeleeuwen 

 

3119215100 500 m ZW Vuurstenen afslagen  Laat 

paleolithicum - 

mesolithicum 

Administratief 

geplaatst. Vondst 

gemeld in 1967 

 

                                                      
70 CAA, RCE 2018. 
71

 Dit betreft waarnemingen die niet aan recent onderzoek zijn gekoppeld. Dit kan 

bijvoorbeeld gaan om vondsten gedaan door amateurarcheologen of aan onderzoek 

daterend voor 2005.  
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Zoals in figuur 2.18 is te zien, bevinden zich binnen een straal van 500 meter rond 

de deelgebieden enkele zaakidentificatienummers. In de kern van Leenderstrijp 

zijn enkele archeologisch booronderzoeken uitgevoerd, waarvan de resultaten 

van onderzoek 2057954100 niet zijn gepubliceerd. Bij onderzoek 2325820100 zijn 

geen resten of sporen aangetroffen. Bij onderzoek 2449387100 op circa 270 m ten 

noordoosten van deelgebied 1 zijn zowel verstoorde als intacte podzolbodems 

aangetroffen. Bovendien is tussen 160 en 180 cm –mv tussen twee 

dekzandpakketten een humeuze laag aangetroffen.
72

  Daarnaast maakt 

deelgebied 1 onderdeel uit van een zeer groot onderzoeksgebied 

(indentificatienummer 2339834100). Dit betreft het onderzoek in het kader van 

de vervaardiging van de regionale erfgoedkaart voor de Kempen en A2 

gemeenten. 

 

Deelgebied 2 

Volgens de regionale erfgoedkaart voor de Kempen en A2 gemeenten bestaat 

deelgebied 2 grotendeels uit een zone met een lage archeologische verwachting. 

In het zuidoosten bevindt zich echter een zone met een hoge verwachting (zie 

figuur 2.19).73 Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat zowel het deel 

met een hoge als het deel met een lage verwachting als verstoord zijn aangeduid. 

Het is op basis van de verwachtingskaart echter niet duidelijk tot welke diepte 

deze terreinen dan zijn verstoord.  

 

 
Figuur 2.19 Uitsnede van de  regionale erfgoedkaart voor deelgebied 2 en omgeving met 

daarop aanvullende informatie vanuit ARCHIS. Middels de zwarte contour is een straal van 

500 meter rond het deelgebied weergegeven. Het plangebied is middels een rode contour 

weergegeven. 

 

Op de Archeologische Monumentenkaart staan terreinen vermeld die door de 

provincie en de RCE zijn geselecteerd vanwege hun archeologische waarde. Een 

aantal van deze terreinen heeft eveneens de status van beschermd archeologisch 

monument. Deelgebied 2 valt niet binnen een dergelijk archeologisch monument. 

                                                      
72 Beckers 2014. 
73 ODZOB 2018. 
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Ook binnen een straal van 500 meter rond deelgebied 2 zijn geen archeologische 

monumenten aanwezig.  

 

Uit het Centraal Archeologisch Archief
74

 blijkt dat binnen deelgebied 2 tot op 

heden (nog) geen waarnemingen bekend zijn. Binnen een straal van 500 m rond 

het deelgebied zijn echter zes ‘losse’ waarneming bekend. Deze zijn in 

onderstaande tabel 2.3 vermeld. 

 

Tabel 2.3 Waarnemingen in de buurt van deelgebied 2. 

Zaakidentifi- 

catienr. 

Afstand tot 

plangebied 

Waarneming Datering Opmerkingen 

2714531100 70 m W Vuurstenen afslag mesolithicum  

2871161100 380 m W Vuurstenen afslag 

en bijl 

Laat-paleolithicum / 

neolithicum 

Administratief geplaatst. 

Vondst gemeld in 1967 

2871226100 250 m ZW Vuurstenen afslag mesolithicum Administratief geplaatst. 

Vondst gemeld in 1967 

2871315100 70 m W Bewerkt 

vuursteen 

Laat paleolithicum  Enkele artefacten uit de 

Tjongercultuur 

3119215100 160 m NW Vuurstenen 

afslagen  

Laat paleolithicum - 

mesolithicum 

Administratief geplaatst. 

Vondst gemeld in 1967 

3179059100 70 m W Vuurstenen 

afslagen 

Laat paleolithicum / 

mesolithicum 

 

 

Zoals in figuur 2.19 is te zien, bevinden zich binnen een straal van 500 meter rond 

deelgebied 2, naast het onderzoek in het kader van de vervaardiging van de 

regionale erfgoedkaart voor de Kempen en A2 gemeenten 

(zaakindentificatienummer 2339834100), geen archeologische onderzoeken. 

 

Deelgebied 3 

Volgens de regionale erfgoedkaart bestaat deelgebied 3 grotendeels uit een zone 

met een hoge archeologische verwachting. Dit vanwege een buffer rond het hier 

aanwezige voormalige ven Turfwater.  In het noordwesten bevindt zich echter 

een kleine zone met een lage verwachting (zie figuur 2.20).75  

 

Op de Archeologische Monumentenkaart staan terreinen vermeld die door de 

provincie en de RCE zijn geselecteerd vanwege hun archeologische waarde. Een 

aantal van deze terreinen heeft eveneens de status van beschermd archeologisch 

monument. Deelgebied 3 valt niet binnen een dergelijk archeologisch monument. 

Ook binnen een straal van 500 meter rond deelgebied 3 zijn geen archeologische 

monumenten aanwezig.  

 

Uit het Centraal Archeologisch Archief
76

 blijkt dat binnen deelgebied 3 tot op 

heden (nog) geen waarnemingen bekend zijn. Binnen een straal van 500 m rond 

het deelgebied zijn echter vijf ‘losse’ waarneming bekend. Deze zijn in 

onderstaande tabel 2.4 vermeld. 

 

Tabel 2.4 Waarnemingen in de buurt van deelgebied 3. 

Zaakidentifi- 

catienr. 

Afstand tot 

plangebied 

Waarneming Datering Opmerkingen 

3213823100 360 m N Vuurstenen 

afslagen 

Laat-paleolithicum / 

neolithicum 

Middels bureaustudie 

achterhaald 

3232867100 250 m NO Vuurstenen afslag  Laat-paleolithicum   

2770592100 250 m NO Vuurstenen 

afslagen en 

werktuigen 

Laat-paleolithicum  / 

mesolithicum 

 

3232883100 260 m NO Vuurstenen 

afslagen 

mesolithicum   

                                                      
74 CAA, RCE 2018. 
75 ODZOB 2018. 
76 CAA, RCE 2018. 
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2871275100 425 m O Vuurstenen 

afslagen  

mesolithicum Administratief geplaatst. 

Vondst gemeld in 1967 

 

Zoals in figuur 2.20 is te zien, bevinden zich binnen een straal van 500 meter rond 

deelgebied 3, naast het onderzoek in het kader van de vervaardiging van de 

regionale erfgoedkaart voor de Kempen en A2 gemeenten 

(zaakindentificatienummer 2339834100), twee archeologische onderzoeken. Een 

hiervan betreft eveneens een zeer groot onderzoeksgebied 

(indentificatienummer 2290334100). Dit betreft een bureaustudie. Het tweede 

onderzoek betreft een karterend booronderzoek, uitgevoerd op een boerenerf 

circa 500 meter ten oosten van deelgebied 3. Op basis van het feit dat de bodem 

ter plaatse grotendeels is verstoord en geen archeologische indicatoren zijn 

aangetroffen, is geen vervolg aanbevolen.77 

 

 
Figuur 2.20 Uitsnede van de  regionale erfgoedkaart voor de deelgebieden 3, 4, 5 en 6 en 

omgeving met daarop aanvullende informatie vanuit ARCHIS.  

 

Deelgebied 4 

Volgens de regionale erfgoedkaart bestaat deelgebied 4 grotendeels uit een zone 

met een hoge archeologische verwachting. Dit vanwege een buffer rond het 

binnen het deelgebied gelegen voormalige ven. Het voormalige ven zelf heeft 

een lage verwachting toegekend gekregen (zie figuur 2.20).78  

 

Op de Archeologische Monumentenkaart staan terreinen vermeld die door de 

provincie en de RCE zijn geselecteerd vanwege hun archeologische waarde. Een 

aantal van deze terreinen heeft eveneens de status van beschermd archeologisch 

monument. Deelgebied 4 valt niet binnen een dergelijk archeologisch monument. 

Ook binnen een straal van 500 meter rond deelgebied 4 zijn geen archeologische 

monumenten aanwezig.  

 

                                                      
77 Schorn 2014. 
78 ODZOB 2018. 
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Uit het Centraal Archeologisch Archief
79

 blijkt dat binnen deelgebied 4 tot op 

heden (nog) geen waarnemingen bekend zijn. Ook binnen een straal van 500 m 

rond het deelgebied zijn geen waarneming bekend.  

 

Zoals in figuur 2.19 is te zien, bevinden zich binnen een straal van 500 meter rond 

deelgebied 4 geen onderzoeken, met uitzondering van het reeds genoemde 

onderzoek in het kader van de vervaardiging van de regionale erfgoedkaart voor 

de Kempen en A2 gemeenten (zaakindentificatienummer 2339834100) en een 

grootschalige bureauonderzoek (zaakindentificatienummer 2290334100).  

 

Deelgebied 5 

Volgens de regionale erfgoedkaart bestaat deelgebied 5 grotendeels uit een zone 

met een hoge archeologische verwachting. Dit vanwege een buffer rond het 

binnen het deelgebied gelegen voormalige ven. Het voormalige ven zelf heeft 

een lage verwachting toegekend gekregen (zie figuur 2.21).80  

 

 
Figuur 2.21Uitsnede van de  regionale erfgoedkaart voor de deelgebieden 3, 4, 5 en 6 en 

omgeving met daarop aanvullende informatie vanuit ARCHIS.  

 

Op de Archeologische Monumentenkaart staan terreinen vermeld die door de 

provincie en de RCE zijn geselecteerd vanwege hun archeologische waarde. Een 

aantal van deze terreinen heeft eveneens de status van beschermd archeologisch 

monument. Deelgebied 5 valt niet binnen een dergelijk archeologisch monument. 

Echter, binnen een straal van 500 meter rond de deelgebieden is een 

archeologisch monument aanwezig. Het betreft een terrein van hoge 

archeologische waarde (monumentnr. 5113). Dit monument bevindt zich op circa 

250 meter ten oosten van deelgebied 5. Het betreft een terrein waar een 

vuursteenvindplaats uit het laat-paleolithicum is aangetroffen. De aard en diepte 

van de vindplaats wordt niet vermeld. 

 

                                                      
79 CAA, RCE 2018. 
80 ODZOB 2018. 
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Uit het Centraal Archeologisch Archief
81

 blijkt dat binnen deelgebied 5 tot op 

heden (nog) geen waarnemingen bekend zijn. Ook binnen een straal van 500 m 

rond het deelgebied zijn geen waarneming bekend, wat opvallend is, gezien de 

aanwezigheid van het monument op circa 250 meter ten oosten van het 

plangebied.  

 

Zoals in figuur 2.21 is te zien, bevindt zich binnen een straal van 500 meter rond 

deelgebied 5, naast het onderzoek in het kader van de vervaardiging van de 

regionale erfgoedkaart voor de Kempen en A2 gemeenten 

(zaakindentificatienummer 2339834100) en een grootschalige bureauonderzoek 

(zaakindentificatienummer 2290334100) nog één archeologisch onderzoek. Het 

betreft een bureaustudie (zaakindentificatienummer 2169167100) 

 

Deelgebied 6 

Volgens de regionale erfgoedkaart bestaat deelgebied 6 grotendeels uit een zone 

met een hoge archeologische verwachting. Dit vanwege een buffer rond het ten 

noorden van het deelgebied gelegen voormalige ven het Goor. In het westelijke 

deel bevindt zich een kleine zone met een lage verwachting (zie figuur 2.21).82  

 

Op de Archeologische Monumentenkaart staan terreinen vermeld die door de 

provincie en de RCE zijn geselecteerd vanwege hun archeologische waarde. Een 

aantal van deze terreinen heeft eveneens de status van beschermd archeologisch 

monument. Het westelijke deel van deelgebied 6 valt net binnen een dergelijk 

archeologisch monument. Het betreft een terrein van hoge archeologische 

waarde (monumentnr. 5112). Dit monument, met als toponiem Het Goor, betreft 

een terrein met sporen van bewoning uit het laat-paleolithicum. Er zijn hier op 

een akker aan het oppervlak ongeveer 75 vuurstenen artefacten gevonden, 

behorende tot de Federmessercultuur (zaakindentificatienummers 3151097100 en 

3232834100). De vindplaats is geleidelijk vernat en staat inmiddels onder water. 

Daarnaast bevindt zich volgens de regionale erfgoedkaart op circa 375 meter ten 

oosten van het deelgebied een terrein van archeologische waarde. Dit terrein 

staat echter niet als zodanig vermeld in Archis.  

 

Uit het Centraal Archeologisch Archief
83

 blijkt dat binnen deelgebied 6 tot op 

heden (nog) geen waarnemingen bekend zijn. Binnen een straal van 500 m rond 

het deelgebied zijn echter vijf ‘losse’ waarneming bekend. Deze zijn in 

onderstaande tabel 2.5 vermeld. 

 

Tabel 2.5 Waarnemingen in de buurt van deelgebied 6. 

Zaakidentifi- 

catienr. 

Afstand tot 

plangebied 

Waarneming Datering Opmerkingen 

3151097100 50 m w 75 vuurstenen 

artefacten 

Laat-paleolithicum  Gevonden middels een 

oppervlakte kartering 

3232834100 130 m w Vuurstenen afslag  Laat-paleolithicum   

3232850100 80 m ZW Vuurstenen afslag Laat-paleolithicum  

3232842100 140 m ZW Vuurstenen 

afslagen 

Laat-paleolithicum  

3232875100 260 m ZW Vuurstenen 

afslagen  

  

 

Zoals in figuur 2.21 is te zien, maakt deelgebied 6 grotendeels onderdeel uit van 

een reeds uitgevoerd archeologisch onderzoek (zaakindentificatienummer 

2342611100). Dit onderzoek, uitgevoerd door BAAC bv in 2011, betreft een 

bureaustudie en is uitgevoerd in verband met de destijds uit te voeren 

                                                      
81 CAA, RCE 2018. 
82 ODZOB 2018. 
83 CAA, RCE 2018. 
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baggerwerkzaamheden ter plaatse van het Goor. Aanbevolen is om ter plaatse 

van de hoger gelegen landschapsposities ten zuiden van het ven (onderhavig 

plangebied) de bodem niet te verstoren. Wanneer de bodem hier toch verstoord 

zou gaan worden door bijvoorbeeld af te plaggen, is vervolgonderzoek 

aanbevolen in de vorm van een verkennend booronderzoek.84 Een dergelijk 

onderzoek is tot op heden niet uitgevoerd. Daarnaast maakt deelgebied 6 

onderdeel uit van het reeds genoemde grootschalige onderzoeksgebied van een 

bureaustudie (indentificatienummer 2290334100).  
  

                                                      
84

 Pepers 2011. 



 Archeologisch bureauonderzoek 50 



51   V-18.0134/V-19.0119 Ouder Strijper Aa  

3 Archeologische verwachting 

 

 

 

3.1 Algemeen 

De deelgebieden bevinden zich hoofdzakelijk in een natuurlijke laagte in een 

dekzandgebied met vennen, in het dal van de Strijper Aa. In de hoger gelegen 

gebieden met stuifduinen en dekzandwelvingen grenzend aan de deelgebieden 

zijn meerdere vindplaatsen uit de steentijd (laat-paleolithicum en mesolithicum) 

bekend. Deze hoger gelegen gronden bevinden zich op een landschappelijke 

gradiënt en vormden mede hierdoor van oudsher aantrekkelijke 

vestigingsgebieden. Hier zijn behalve resten uit de steentijd ook archeologische 

waarden aangetroffen uit de middeleeuwen.  

Op enkele honderden meters ten noorden van deelgebied 1 bevindt zich het 

akkerdorp Leenderstrijp. Het is niet uit te sluiten dat het huidige bebouwingslint 

al eerder dan de middeleeuwen bewoond is geweest. De akkers (essen) van 

Leenderstrijp vallen deels binnen deelgebied 1. Het grootste deel bestaat echter 

uit lage enkeerdgronden. In deze gronden zijn natte bodems geschikt gemaakt 

voor beweiding of hooilanden. De bodem is ter plaatse opgehoogd met plaggen 

en mest uit de potstal waardoor een enkeerdgrond is ontstaan. Onder de door de 

mens opgebrachte grond komt nog een venige laag voor, het oude maaiveld. 

Archeologische sporen kunnen worden verwacht vanaf de onderzijde van dit 

oude maaiveld, de Ah -horizont. Omdat de laaggelegen eerdgronden vaak in 

gebruik zijn als niet geploegd weiland, zullen eventuele vindplaatsen veelal nog 

gaaf zijn. Vanwege de hoge grondwaterstand is de kans op een goede 

conservering van organische resten en botmateriaal groter dan bij de hoger 

gelegen en drogere bodems. Echter, juist vanwege het drassige karakter van dit 

gebied wordt de kans op bewoningsresten weer minder hoog ingeschat. 

Op de oude, hoger gelegen akkergronden komt een hoge enkeerdgrond voor. 

Veelal zijn hier plaggen op van nature betere en hoger gelegen 

(dekzand)gronden opgebracht. Archeologische vondsten en bewoningssporen 

kunnen bij een enkeerdgrond op dekzand worden verwacht aan de basis van het 

plaggendek en in de top (Ah-, E-, Bh- en Bs-horizonten) van een eventueel daar 

onder begraven bodemprofiel (meestal een humuspodzol). De plaggenbemesting 

kwam vanaf de late middeleeuwen eeuw in zwang, zodat vooral vindplaatsen uit 

de vroege- en volle middeleeuwen en eventueel voorafgaande periodes bewaard 

zijn gebleven. Hoewel plaggendekken een goede conserverende eigenschap 

vormen voor de archeologische waarden in de ondergrond is de 

conserveringsgraad ervan in het plangebied afhankelijk van de dikte van het dek 

en de invloed van grondbewerking.  

Binnen de deelgebieden 1, 2 en 5 komen veldpodzolgronden voor. 

Archeologische vondsten kunnen in een veldpodzolgrond bij een intact 

bodemprofiel worden verwacht op of binnen 50 cm beneden maaiveld. 

Bewoningssporen kunnen worden verwacht vanaf de onderzijde van de Ah/Ap-

horizont. Omdat de laaggelegen veldpodzolgronden vaak in gebruik zijn als 

weiland of broekbos, zullen eventuele vindplaatsen in of onder de bouwvoor 

veelal nog gaaf aanwezig zijn. Vanwege de hoge grondwaterstand, de matige 

bodemvruchtbaarheid en de vaak zure omstandigheden waren de 
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dekzandlaagten met de veldpodzolen overigens niet de locaties waar mensen 

zich bij voorkeur of permanent vestigden. 

Ter plaatse van de deelgebieden 2, 3, 4, 5 en 6 komen gooreerdgronden voor. 

Hiervoor geldt net als bij de lage enkeerdgronden dat eventuele vindplaatsen 

veelal nog gaaf aanwezig kunnen zijn en dat vanwege de hoge grondwaterstand 

de kans op een goede conservering van organische resten en botmateriaal groter 

is dan bij de hoger gelegen en drogere bodems.  

De westelijke rand van deelgebied 5 betreft een vlakvaaggrond. Dergelijke 

bodems zijn gevormd in natte woeste grond in uitstuiflaagtes. Archeologische 

vondsten en sporen kunnen in een vlakvaaggrond bij een intact bodemprofiel in 

theorie worden verwacht op of binnen 10 cm beneden maaiveld. Vanwege de 

jonge leeftijd van deze bodems is dat vaak echter niet het geval. In (voormalig) 

actieve stuifzandgebieden dient echter rekening te worden gehouden met 

verschillende sedimentatiefasen, waarbij oudere bodems (en dus leefniveaus) 

kunnen zijn afgedekt met jongere duin- of stuifzanden. Vooral na de 

middeleeuwen zijn grote verstuivingen opgetreden door ontbossing, afplaggen 

en uitputting van de bodem. In die situatie kunnen onder een vondst loze C-

horizont van een laagte dus nog begraven bodems met bewoningssporen en/of 

vondstniveaus voorkomen. 

 

Vanwege de sterke relatie tussen gradiënten langs de laag gelegen deelgebieden 

en de steentijdvindplaatsen op het hoger gelegen, met stuifzand afgedekte, 

dekzandlandschap kunnen hier vondsten gedaan worden die niet aan een 

bepaald nederzettingspatroon gebonden zijn, zoals losse pijlpunten die op 

jachtactiviteiten wijzen. Beekdalen, vennen en andere laagten met een hoge 

grondwaterstand (grondwatertrap I en III) zijn meestal te nat geweest voor 

bewoning en/of begraving, maar in dergelijke gebieden is de conservering van 

archeologisch en (archeo-)botanisch materiaal vaak goed. Aangezien dergelijk 

materiaal buiten deze gebieden slechts zelden goed geconserveerd is en het vaak 

een schat aan (archeologische/botanische) informatie oplevert, kunnen deze 

gebieden toch een hoge archeologische waarde hebben. 

 

De deelgebieden 4 en 5 bestonden tot in de tweede helft van de twintigste eeuw 

grotendeels uit een ven, waarin de Strijper Aa zowel voor de watertoevoer als 

waterafvoer zorgde. De deelgebieden 3 en 6 bevinden zich pal naast dergelijke 

vennen. Deze vennen kunnen hun oorsprong hebben in het Atlanticum (eind 

mesolithicum – begin neolithicum). In deze periode steeg de zeespiegel en 

daarmee trad een stijging op van de grondwaterspiegel. Gezien de 

stuifzandduinen in de directe omgeving van de vennen, kunnen de vennen echter 

ook later ontstaan zijn als uitblazingbekken in een actief stuifzandgebied in 

droge perioden. De vennen zijn gedurende de middeleeuwen in gebruik geweest 

als visvijvers van de heer van Cranendonck. 

3.2 Verwachting laat paleolithicum en mesolithicum 

Gezien de bekende vindplaatsen uit deze periode in de directe omgeving van de 

deelgebieden wordt in het algemeen een hoge verwachting op het aantreffen 

van resten uit deze periode toegekend aan de deelgebieden en de directe 

omgeving. Met name vondststrooïngen van vuurstenen artefacten, 

houtskoolpartikels of vondstconcentraties behorende tot tijdelijke kampementen 

van jagerverzamelaars kunnen voorkomen. Tijdens de vernatting van het 

landschap tijdens het Atlanticum kunnen sites afgedekt zijn met humeus 

materiaal. Mogelijk zijn delen ook weer verstoven, waardoor kampementen niet 

meer aangetroffen zullen worden. Zwaardere vuurstenen artefacten kunnen dan 

wel in-situ bewaard zijn gebleven. Ten noordoosten en zuidoosten van het 

oostelijke deel van deelgebied 1 is bij respectievelijk een archeologisch en een 
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geologisch booronderzoek een humeuze laag aangetroffen op circa 1,5 m diepte. 

Dit betreft mogelijk de Laag van Usselo waar resten uit het laat-paleolithicum in 

kunnen voorkomen.  

3.3 Verwachting neolithicum-  middeleeuwen 

In de loop van het neolithicum en in de daarop volgende periodes ging de mens 

zich toeleggen op landbouw en een sedentair leven. Vanwege de vernatting van 

het landschap gedurende het Atlanticum kon zich in beekdalen veen gaan 

ontwikkelen, waarmee de beekdalen, waaronder het beekdal van de Strijper Aa, 

ongeschikt werden voor landbouw. Sporen van nederzettingsterreinen bestaande 

uit individuele huis- of boerderijplaatsen met erven, afvalkuilen, waterputten en 

aardewerkstrooïng of grafvelden worden derhalve niet verwacht. Huis en erf 

werden tot in de Romeinse tijd vaak verplaatst en verspreid over een hoger 

gelegen gebied.  

3.4 Verwachting middeleeuwen tot heden 

Akkerland vormde het hart van een areaal intensief gebruikt cultuurland en was 

tevens het hart van de lokale agrarische samenleving. Aanvankelijk zullen 

boerderijen en nederzettingen midden in een bouwlandcomplex gestaan hebben, 

maar om het akkercomplex beter te kunnen bewerken werd in de middeleeuwen 

de bebouwing verplaatst naar de randen van de bouwlandcomplexen. Ten 

noorden van de huidige lintbebouwing van Leenderstrijp zijn de resten van een 

kapel gevonden. Vermoedelijk is de oude agrarische kern hier om heen gebouwd 

en in de loop van de nieuwe tijd is het akkerdorp op de huidige locatie ontstaan. 

Uit de vondst van aardewerk uit de middeleeuwen ten oosten van deelgebied 1 

blijkt dat in de omgeving van het plangebied naast plaggenbemesting menselijke 

activiteiten hebben plaatsgevonden. De deelgebied 2 t/m 6 lagen in de 

middeleeuwen vermoedelijk nog in depressies van een actief stuifzandgebied. De 

meeste stuifzanden zijn ontstaan door secundaire verstuiving van (Jong) Dekzand, 

meestal als gevolg van ontbossing en/of werkzaamheden in het kader van de 

landbouw door de mens. Hierdoor kon de wind makkelijk vat krijgen op de 

ondergrond en veel zand verplaatsen. Kenmerkend voor stuifzandgebieden is 

hun zeer onregelmatige reliëf, waarin hoogteverschillen tussen opgestoven 

koppen en uitgestoven depressies elkaar afwisselen.85 Dit maakte dit type 

landschap minder aantrekkelijk voor bewoning. De vennen ter plaatse van de 

deelgebieden 3 t/m 6 zijn gedurende de middeleeuwen echter in gebruik geweest 

als visvijvers. Er hebben hier derhalve wel degelijk menselijke activiteiten plaats 

gevonden die hun sporen kunnen hebben achtergelaten 

 

Vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw is de loop van de Strijper Aa deels verlegt 

en is waarschijnlijk grondverbetering toegepast aan weerszijden van de (oude) 

beekloop. De vennen ter plaatse van de deelgebieden 3 t/m 6 zijn in de tweede 

helft van de vorige eeuw gedempt om het gebied geschikt te maken voor 

landbouw.  

3.5 Specifieke verwachting deelgebied 1 

In bijlage 2 is een verwachtingskaart weergegeven voor deelgebied 1. Op basis 

van onderhavig onderzoek is aan het meest oostelijke deel van deelgebied 1 een 

middelhoge verwachting toegekend op het voorkomen van resten uit de late 

middeleeuwen. Dit vanwege de nabij gelegen historische kern van Leenderstrijp. 

Volgens de regionale verwachtingskaart heeft dit gebied een middelhoge tot 

hoge verwachting. Vanaf ongeveer 1,5 m –mv kan hier een venige of humeuze 

                                                      
85 Stiboka 1972a. 
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laag voorkomen. Mogelijk betreft dit de Laag van Usselo die in het Allerød-

interstadiaal (laat-paleolithicum) ontstaan is. De kans dat deze in (delen) van het 

plangebied voorkomt is aanwezig. In deze laag kunnen laat-paleolithische 

vondsten voorkomen. 

 

Centraal in het noordelijke deel van deelgebied 1 bevindt zich een laaggelegen 

broekbos. Hier zijn putten gegraven voor de winning van turf (Dollingerputten). 

De verwachting op het aantreffen van sporen die in relatie staan met de 

turfwinning is hier hoog. Deze zone is op bijlage 2 weergegeven als 

cultuurhistorisch element. De verwachting is laag op het aantreffen van resten 

van de periode voor de turfwinning (late middeleeuwen en eerder). 

 

De relatief hoog gelegen zone met hoge enkeerdgronden heeft een hoge 

verwachting toegekend gekregen op het aantreffen van resten vanaf de 

steentijd. Dit vanwege de relatief hoge ligging van dit gebied in de directe 

nabijheid van stromend water.  

 

Het gebied langs de voormalige loop van de Strijper Aa betrof een nat beekdal. 

De kans op het voorkomen van nederzettingsresten wordt voor alle perioden laag 

geacht. In theorie kan hier echter wel natte context archeologie worden verwacht 

die buiten de natte gebieden juist niet gebruikelijk is. Hierbij moet gedacht 

worden aan knuppelpaden die de verschillende hogere gebieden met elkaar 

verbonden, of restanten van bruggen en voorden. Ook kunnen rituele deposities 

en losse vondsten gerelateerd aan de jacht, visvangst en houtkap aanwezig zijn. 

In dergelijke gevallen gaat het vaak om begraven bijlen, muntschatten, fuiken, 

strikken, netten, pijlpunten en/of harpoenen. Beken werden vaak ook gebruikt 

om afval te lozen. Afvaldumps kunnen derhalve worden aangetroffen in 

dergelijke gebieden. Het gebied is volgens de bodemkaart van Nederland echter 

voor een groot deel vergraven. Bovendien zal met de ruilverkaveling 

grondverbetering zijn toegepast, waardoor eventuele natte context resten 

verstoord zullen zijn. Dit deel van deelgebied 1 heeft derhalve een lage 

verwachting toegekend gekregen. 

3.6 Specifieke verwachting deelgebied 2 

Op de regionale verwachtingskaart is aan een groot deel van deelgebied 2 een 

lage verwachting toegekend. Op basis van onderhavig onderzoek is er geen 

reden van deze verwachting af te wijken. Het betrof een relatief laag gelegen, 

vrij nat terrein, wat om die reden ongeschikt was voor bewoning. Het 

zuidwestelijke deel lag mogelijk wat hoger, waarmee het aantrekkelijker was 

voor bewoning, met name gedurende de steentijden. De vondst van paleolithisch 

en mesolitisch materiaal op circa 70 meter ten westen van het deelgebied lijkt dit 

te bevestigen. Op de regionale verwachtingskaart is aan dit deel van deelgebied 2 

dan ook een hoge verwachting toegekend. De vondsten zijn echter in hoger 

gelegen stuifduinen aangetroffen, niet op de laag gelegen dekzandvlakte. 

Bovendien is het terrein in de recente geschiedenis afgegraven, waarschijnlijk bij 

de ontginning van het terrein in de jaren dertig/vijftig van de vorige eeuw. Hierbij 

is de bodem 40 tot 50 centimeter afgegraven. Eventueel aanwezige 

steentijdvondsten (inclusief sporen) zijn hierbij geheel verloren gegaan. Derhalve 

geldt op basis van onderhavig onderzoek voor het gehele deelgebied 2 een lage 

verwachting op het aantreffen van archeologische resten uit alle perioden. In 

bijlage 3 is dit visueel weergegeven. 

3.7 Specifieke verwachting deelgebied 3 

Op de regionale verwachtingskaart is aan deelgebied 3 een hoge verwachting 

toegekend, waarschijnlijk vanwege de ligging naast een ven. Op basis van 
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onderhavig onderzoek is echter geconcludeerd dat deelgebied 3 geen onderdeel 

uitmaakt van een dekzandwelving, maar van een laag gelegen en derhalve nat 

terrein. Het lijkt derhalve een terrein te betreffen wat, zeker gezien de hoger 

gelegen delen van het landschap in de directe omgeving, minder geschikt was 

voor bewoning. Op kaartmateriaal uit begin negentiende eeuw blijkt echter dat 

het gebied geen deel uitmaakte van het ven. Mogelijk is het in de recente 

geschiedenis al deels ontgraven, al zijn hier geen duidelijke aanwijzingen voor. 

Op basis van onderhavig onderzoek is aan het gehele deelgebied 3 een lage tot 

middelhoge verwachting toegekend op het aantreffen van archeologische resten 

uit alle perioden. In bijlage 4 is dit visueel weergegeven. 

3.8 Specifieke verwachting deelgebied 4 

Op de regionale verwachtingskaart is aan deelgebied 4 grotendeels een hoge 

verwachting toegekend, waarschijnlijk vanwege de ligging naast een ven. Het 

voormalige ven zelf heeft een lage verwachting toegekend gekregen. Op basis 

van onderhavig onderzoek is echter geconcludeerd dat deelgebied 4 geen 

onderdeel uitmaakt van een dekzandwelving, maar van een laag gelegen en 

derhalve nat terrein. Het lijkt derhalve een terrein te betreffen wat, zeker gezien 

de hoger gelegen delen van het landschap in de directe omgeving, minder 

geschikt was voor bewoning. De kans op het voorkomen van nederzettingsresten 

wordt voor alle perioden laag geacht. Vanwege het voorkomen van een 

voormalig ven kan hier in theorie echter wel natte context archeologie worden 

verwacht die buiten de natte gebieden juist niet gebruikelijk is. Hierbij moet 

gedacht worden aan knuppelpaden die de verschillende hogere gebieden met 

elkaar verbonden. Ook kunnen rituele deposities en losse vondsten gerelateerd 

aan de jacht, visvangst en houtkap aanwezig zijn. In dergelijke gevallen gaat het 

vaak om begraven bijlen, muntschatten, fuiken, strikken, netten, pijlpunten en/of 

harpoenen. Vennen werden vaak ook gebruikt om afval te lozen. Afvaldumps 

kunnen derhalve worden aangetroffen in dergelijke gebieden. Op basis hiervan is 

aan deelgebied 4 een lage archeologische verwachting toegekend op het 

voorkomen van nederzettingsresten, maar een hoge verwachting op het 

voorkomen van natte context archeologie. Vanwege het gebruik van het ven als 

visvijver gedurende de middeleeuwen, wordt de verwachting op het aantreffen 

van aan visvangst gerelateerde vondsten uit de middeleeuwen als hoog 

ingeschat. In bijlage 5 is dit visueel weergegeven. 

3.9 Specifieke verwachting deelgebied 5 

In bijlage 6 is een verwachtingskaarten weergegeven van deelgebied 5. Ter 

plaatse van het voormalige ven kunnen venige lagen voorkomen, waarin 

archeologische resten en botanische resten goed kunnen zijn geconserveerd. 

Volgens de geomorfologische kaart komt hier echter geen veen voor. 

Grondboringen kunnen uitwijzen of dit al dan niet het geval is. In de overstoven 

dekzandgebieden ten oosten en westen van deelgebied 5 zijn meerdere 

vondplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum bekend. In het 

voormalige ven en aan de randzones zijn deze ook niet uit te sluiten. De 

verwachting op het aantreffen van resten uit het laat-paleolithicum en 

mesolithicum is derhalve op hoog gesteld. De verwachting op het aantreffen van 

resten uit het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen en de nieuwe tijd 

wordt laag geacht. Vanwege het gebruik van het ven als visvijver gedurende de 

middeleeuwen, wordt de verwachting op het aantreffen van aan visvangst 

gerelateerde vondsten uit de middeleeuwen als hoog ingeschat.  
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3.10 Specifieke verwachting deelgebied 6 

Op de regionale verwachtingskaart is aan nagenoeg het gehele deelgebied 6 een 

hoge verwachting toegekend, waarschijnlijk vanwege de ligging naast een ven. 

Op basis van onderhavig onderzoek is geen reden van deze verwachting af te 

wijken. Het terrein betreft een wat hoger gelegen gebied, pal naast een 

watervoerend ven. Dergelijke gebieden vormden voornamelijk gedurende de 

steentijd aantrekkelijke vestigingsgebieden. De aanwezigheid van een AMK-

terrein met vondsten uit het paleolithicum in het uiterste westelijke deel van 

deelgebied 6 bevestigt dit beeld. De verwachting op het aantreffen van resten uit 

het laat-paleolithicum en mesolithicum is voor het gehele deelgebied derhalve op 

hoog gesteld. De verwachting op het aantreffen van resten uit het neolithicum 

tot en met de vroege middeleeuwen en de nieuwe tijd wordt laag geacht. 

Vanwege het gebruik van het ven als visvijver gedurende de middeleeuwen, 

wordt de verwachting op het aantreffen van aan visvangst gerelateerde vondsten 

uit de middeleeuwen als hoog ingeschat. Kanttekening hierbij is dat het Goor en 

de directe omgeving (waaronder deelgebied 6) in de recente geschiedenis is 

omgezet in landbouwgrond om vervolgens weer te zijn ontgraven. Hierbij is de 

bodem ter plaatse van deelgebied 6 mogelijk (deels) verstoord geraakt. In bijlage 

7 is de verwachting visueel weergegeven. 
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4 Conclusie en aanbevelingen 

 

 

 

Hieronder volgt de beantwoording van de onderzoeksvragen zoals gesteld in het 

ondezoeksvoorstel/Plan van Aanpak
86

: 

 

Welke gegevens met betrekking tot archeologische waarden zijn reeds over het 

plangebied bekend? 

Deelgebied 1 

Binnen deelgebied 1 zijn tot op heden (nog) geen waarnemingen bekend. Binnen 

1 km ten westen van deelgebied 1 zijn op diverse locaties vuursteenartefacten uit 

het laat-paleolithicum en mesolithicum gevonden. Daarnaast zijn op circa 500 m 

ten oosten van dit deelgebied enkele fragmenten aardewerk uit de 

middeleeuwen gevonden. 

 

Deelgebied 2 

Binnen deelgebied 2 zijn tot op heden (nog) geen waarnemingen bekend. Binnen 

500 m ten westen van deelgebied 1 zijn op diverse locaties vuursteenartefacten 

uit het laat-paleolithicum en mesolithicum gevonden.  

 

Deelgebied 3 

Binnen deelgebied 3 zijn tot op heden (nog) geen waarnemingen bekend. Binnen 

een straal van 500 m rond het deelgebied zijn vijf ‘losse’ waarneming bekend. Het 

betreft de vondst van verscheidene vuursteenartefacten uit het laat-paleolithicum 

en het mesolithicum. Daarnaast zijn op circa 500 m ten oosten van dit deelgebied 

enkele fragmenten aardewerk uit de middeleeuwen gevonden. 

 

Deelgebied 4 

Binnen deelgebied 4 zijn tot op heden (nog) geen waarnemingen bekend. Ook 

binnen een straal van 500 m rond het deelgebied zijn geen waarneming bekend.  

 

Deelgebied 5 

Binnen deelgebied 5 zijn tot op heden (nog) geen waarnemingen bekend. Ook 

binnen een straal van 500 m rond het deelgebied zijn geen waarneming bekend.  

Op circa 250 m ten oosten van deelgebied 5 is echter wel een vuursteenvindplaats 

als archeologisch monument aangewezen. 

 

Deelgebied 6 

Binnen deelgebied 6 zijn tot op heden (nog) geen waarnemingen bekend. Wel 

bevindt zich pal ten westen van deelgebied 6 een archeologisch monument 

waarin vuurstenen artefacten zijn aangetroffen uit het laat-paleolithicum. Binnen 

een straal van 500 m rond het deelgebied zijn vijf ‘losse’ waarneming bekend. Het 

betreft in alle gevallen de vondst van verscheidene vuursteenartefacten uit het 

laat-paleolithicum. 

 

 

                                                      
86 Bergman 2018. 
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Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van de nog onbekende 

archeologische waarden in het gebied? 

Deelgebied 1 

In deelgebied 1 worden bodemverstoringen verwacht. Bovendien betreft het een 

laag gelegen en vrij nat terrein. Op de hogere delen kunnen desalniettemin wel 

afgedekte vuursteenvindplaatsen in de Laag van Usselo voorkomen, op een 

diepte tussen ongeveer 1,5 en 2 m beneden maaiveld. Gezien de ligging nabij de 

kern van het akkerdorp Leenderstrijp en de vondsten van aardewerk in de 

omgeving is de verwachting in het meest westelijke deel hoog en meest oostelijke 

deel middelhoog op het aantreffen van resten uit de late middeleeuwen. 

Hiertussen ligt een laaggelegen broekbos, de Dollingerputten die zijn gegraven 

voor de winning van turf. De verwachting op het aantreffen van sporen uit de 

nieuwe tijd is hier hoog. De verwachting is laag is op het aantreffen van resten 

van voor de nieuwe tijd. Ook de verwachting op het aantreffen van resten langs 

de huidige en voormalige loop van de Strijper Aa wordt als laag ingeschat (bijlage 

2). 

 

Deelgebied 2 

Vanwege het feit dat de bodem ter plaatse van dit terrein gedurende de 

ontginning tot 50 cm is afgegraven, is aan het gehele deelgebied 2 een lage 

verwachting toegekend. 

 

Deelgebied 3 

Op basis van onderhavig onderzoek is aan het gehele deelgebied 3 een 

middelhoge tot lage verwachting toegekend op het aantreffen van 

archeologische resten uit alle perioden. 

 

Deelgebied 4 

Op basis van onderhavig onderzoek is geconcludeerd dat deelgebied 4 geen 

onderdeel uitmaakt van een dekzandwelving, maar van een laag gelegen en 

derhalve nat terrein. De kans op het voorkomen van nederzettingsresten wordt 

voor alle perioden laag geacht. Deelgebied 4 heeft echter wel een  hoge 

verwachting toegekend gekregen op het voorkomen van natte context 

archeologie. Vanwege het gebruik van het ven als visvijver gedurende de 

middeleeuwen, wordt de verwachting op het aantreffen van aan visvangst 

gerelateerde vondsten uit de middeleeuwen als hoog ingeschat. 

 

Deelgebied 5 

Gezien de bekende vindplaatsen uit laat-paleolithicum en mesolithicum in de 

directe omgeving van deelgebied 5 wordt een hoge verwachting op het 

aantreffen van resten uit deze periode toegekend (bijlage 3). Dit geldt voor het 

hele gebied in en rondom het voormalige ven ‘De Weijers’. Deze verwachting 

geldt met name voor vondststrooïngen van vuurstenen artefacten, 

houtskoolpartikels of vondstconcentraties behorende tot tijdelijke kampementen 

van jager/verzamelaars. Resten uit het neolithicum en later worden niet verwacht, 

met uitzondering van aan visvangst gerelateerde vondsten uit de middeleeuwen 

ter plaatse van het voormalige ven. Dit vanwege het gebruik van het ven als 

visvijver gedurende de middeleeuwen. 

 

Deelgebied 6 

Gezien de bekende vindplaatsen uit laat-paleolithicum en mesolithicum in de 

directe omgeving van deelgebied 6 wordt aan het deelgebied een hoge 

verwachting op het aantreffen van resten uit deze periode toegekend. Deze 

verwachting geldt met name voor vondststrooïngen van vuurstenen artefacten, 

houtskoolpartikels of vondstconcentraties behorende tot tijdelijke kampementen 
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van jager/verzamelaars. Resten uit het neolithicum en later worden niet verwacht, 

met uitzondering van aan visvangst gerelateerde vondsten uit de middeleeuwen 

ter plaatse van het voormalige ven. Dit vanwege het gebruik van het ven als 

visvijver gedurende de middeleeuwen. 

 

Op welke manier dient bij eventuele graafwerkzaamheden met archeologische 

waarden te worden omgegaan? 

Voorafgaand aan graafwerkzaamheden is het gewenst ter plaatse van die delen van de 

deelgebieden waaraan een middelhoge of hoge verwachting is toegekend een 

archeologisch vervolgonderzoek door middel van boringen uit te voeren om de 

gespecificeerde archeologische verwachting aan te vullen en te toetsen. Een 

booronderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap, 

voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden en om de intactheid 

van het bodemprofiel te bepalen en eventueel systematisch te onderzoeken op de 

aanwezigheid van vondsten. Het betreft (delen van) de deelgebieden 1, 3, 4, 5 en 6. In 

deelgebied 2 is geen vervolgonderzoek noodzakelijk. 

In gebieden waarvoor geen vervolgonderzoek wordt aanbevolen kan de 

aanwezigheid van archeologische sporen of resten nooit volledig worden 

uitgesloten. BAAC bv wil er daarom op wijzen dat men bij bodemverstorende 

activiteiten alert dient te zijn op de aanwezigheid van archeologische waarden 

(zoals vondstmateriaal en grondsporen). Bij het aantreffen van deze waarden 

dient men hiervan melding te maken bij de minister (in de praktijk de RCE) 

conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet 2016. 

 

Is in het plangebied vervolgonderzoek noodzakelijk en welke methoden zouden 

hierbij ingezet kunnen worden? 

 

Deelgebied 1 

De diepteligging van de mogelijk aanwezige archeologische waarden kan 

variëren van vrijwel direct aan het maaiveld tot meerdere meters onder het 

maaiveld (als gevolg van dekzand, stuifzand, veen of antropogene ophoging). In 

het gebied met een middelhoge verwachting wordt geadviseerd om bij 

graafwerkzaamheden dieper dan 50 cm –mv een vervolgonderzoek uit te voeren. 

Gezien de vragen die bestaan over de intactheid en aard van de bodem is een 

verkennend booronderzoek (6 boringen per hectare) in een regelmatig 

verspringend grid van 40 bij 50 m met een Edelmanboor met een diameter van 7 

cm) hiervoor de meest geschikte methode. De zone met een middelhoge 

verwachting heeft een oppervlakte van circa 4,2 ha. Geadviseerd wordt om de 

boringen tot 2 meter beneden maaiveld door te zetten om de aan- of 

afwezigheid van de Laag van Usselo aan te tonen. In de zone met een hoge 

archeologische verwachting in deelgebied 1 (circa 2 ha) wordt geadviseerd een 

karterend booronderzoek uit te voeren om de aan- of afwezigheid, de aard, de 

omvang, de datering, de gaafheid, de conservering en de inhoudelijke kwaliteit 

van de mogelijke aanwezige archeologische waarden te bepalen. Hierbij kunnen 

de boringen in een verspringend grid van 20 bij 25 m gezet worden met een 

megaboor met een diameter van 15 cm, waarna het opgeboorde sediment wordt 

gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 3 mm. Voor de Dollingerputten 

wordt geadviseerd geen ingrijpende bodemingrepen uit te voeren. Indien dit niet 

mogelijk is, wordt geadviseerd rekening te houden met Dollingerputten bij de 

inrichting van het gebied.  

 

Deelgebied 2 

In dit deelgebied worden als gevolg van graafwerkzaamheden bij de ontginning 

van het gebied in het midden van de vorige eeuw geen archeologische 

vindplaatsen verwacht. Vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.  
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Deelgebied 3 

Deelgebied 3 lijkt deel uit te maken van een laag gelegen en nat terrein op basis 

waarvan het een lage tot middelhoge verwachting toegekend heeft gekregen. 

Om na te gaan of het gebied daadwerkelijk een laagte betreft, of dat het 

mogelijk toch onderdeel uit maakt van een dekzandwelving, wordt voor het 

gehele deelgebied 3 (7,2 ha) geadviseerd een booronderzoek uit te voeren. 

Gezien de vragen die bestaan over de intactheid en aard van de bodem is een 

verkennend booronderzoek (6 boringen per hectare) in een regelmatig 

verspringend grid van 40 bij 50 m met een Edelmanboor met een diameter van 7 

cm) hiervoor de meest geschikte methode. 

 

Deelgebied 4 

Ook deelgebied 4 lijkt deel uit te maken van een laag gelegen en nat terrein op 

basis waarvan het een lage verwachting toegekend heeft gekregen op het 

voorkomen van nederzettingsresten. Deelgebied 4 heeft echter een hoge 

verwachting toegekend gekregen op het voorkomen van natte context 

vindplaatsen. Om na te gaan of het gebied daadwerkelijk een laagte betreft, of 

dat het mogelijk toch onderdeel uit maakt van een dekzandwelving, wordt voor 

het gehele deelgebied 4 (5 ha) geadviseerd een booronderzoek uit te voeren. 

Gezien de vragen die bestaan over de intactheid en aard van de bodem is een 

verkennend booronderzoek (6 boringen per hectare) in een regelmatig 

verspringend grid van 40 bij 50 m met een Edelmanboor met een diameter van 7 

cm) hiervoor de meest geschikte methode. 

 

Deelgebied 5 

Alvorens de werkzaamheden ter plaatse van deelgebied 5 (15,3 ha) kunnen 

plaatsvinden, dient een verkennend booronderzoek uitgevoerd te worden. 

Middels deze verkennende boringen kan de bodemopbouw, inclusief de 

intactheid ervan, goed in kaart worden gebracht, waarmee kan worden 

achterhaald of langs het ven kampementen uit het laat-paleolithicum en 

mesolithicum bewaard kunnen zijn gebleven. Indien blijkt dat de bodem rond het 

ven intact is en er daadwerkelijk nog sprake is van een ven in de (ondiepe) 

ondergrond, dan wordt geadviseerd om dwars over het voormalige ven twee 

aanvullende kruisraaien te plaatsen, waarbij om de 20 m een boring wordt gezet 

tot in de Pleistocene ondergrond. Indien venige of sterk humeuze lagen worden 

aangetroffen kunnen hiervan monsters worden genomen voor pollenanalyse 

en/of 
14

C datering. Hiermee kan informatie worden verschaft over de datering en 

ontstaanswijze van het ven, het omringende landschap en de relatie van het ven 

met eventuele vindplaatsen.  

 

Deelgebied 6 

Alvorens de werkzaamheden ter plaatse van deelgebied 6 (4,7 ha) kunnen 

plaatsvinden, dient een verkennend booronderzoek uitgevoerd te worden. 

Middels deze verkennende boringen kan de bodemopbouw, inclusief de 

intactheid ervan, goed in kaart worden gebracht, waarmee kan worden 

achterhaald of binnen het plangebied nog resten van kampementen uit het laat-

paleolithicum en mesolithicum bewaard kunnen zijn gebleven. Gezien de vragen 

die bestaan over de intactheid en aard van de bodem is een verkennend 

booronderzoek (6 boringen per hectare) in een regelmatig verspringend grid van 

40 bij 50 m met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm hiervoor de meest 

geschikte methode. 

 

De eisen waaraan deze onderzoeken dienen te voldoen, moeten worden 

vastgelegd in een Plan van Aanpak (PvA).  
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Voor de gebieden met een lage verwachting wordt geen vervolgonderzoek 

aanbevolen bij graafwerkzaamheden. 

 

Bovenstaand advies is beoordeeld door de bevoegde overheid (Omgevingsdienst 

Zuid-Oost Brabant).87 Men kan instemmen met het advies om vervolgonderzoek 

uit te voeren in de gebieden met een hoge en middelhoge verwachting en 

gebieden waar natte context archeologie wordt verwacht. Het bevoegd gezag 

heeft tevens geadviseerd om het gebied met de Dollingerputten ook een hoge 

archeologische verwachting te geven aangezien over dit fenomeen nog maar 

weinig bekend is. Het bevoegd gezag adviseert derhalve om het gebied met de 

Dollingerputten zoveel mogelijk te ontzien van ingrijpende bodemingrepen. 

Indien dit niet mogelijk is, wordt geadviseerd voorafgaand archeologisch 

onderzoek uit te voeren naar de aard, datering en ontwikkeling van deze 

moerputten. 

 

 

 

 

.  

 

  

                                                      
87 Berkvens 2018. 
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Gastel, plangebied de Oude Strijper Aa, deelgebied 5
verwachtings- en aanbevelingenkaart

© BAAC bv

archeologische verwachting

_ _ _

_ _ _ ven (onbekende verwachting, kans op vondsten uit laat-paleolihticum - mesolithicum), vervolgonderzoek dmv geoarcheologische boorraaien

hoog (jacht-/verzamelaarskampement uit het laat-paleolithicum-mesolithicum), vervolg verkennend booronderzoek
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Verwachtings- en aanbevelingenkaart deelgebied 6 
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Gastel, plangebied de Oude Strijper Aa, deelgebied 6
verwachtings- en aanbevelingenkaart

© BAAC bv

archeologische verwachting

hoog (jacht-/verzamelaarskampement uit het laat-paleolithicum-mesolithicum), vervolg in de vorm van een verkennend booronderzoek
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