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1 Projectomschrijving 

1.1 Kader 

In opdracht van Waterschap De Dommel heeft Royal HaskoningDHV een bemalingsadvies uitgevoerd 

voor het omkeren van de sifon Kleine Beerze – Omleidingskanaal Groote Beerze.  

 

De Kleine Beerze wordt in de huidige situatie middels een sifon onder het Omleidingskanaal Groote 

Beerze doorgeleid. Deze sifon vormt een barrière voor waterorganismen en de ecologische 

verbindingszone wordt op dit punt dus onderbroken. Deze situatie is onwenselijk en Waterschap De 

Dommel is dan ook voornemens om de situatie om te keren en het Omleidingskanaal middels een sifon 

onder de Kleine Beerze door te leiden. 

 

Het verwijderen van de oude sifon en de realisatie van de nieuwe sifon dient in den droge plaats te vinden 

en hiervoor is een tijdelijke bemaling noodzakelijk. De regionale situering van de onderzoekslocatie is 

weergegeven in afbeelding 1. 

 

 

Afbeelding 1: Regionale situering onderzoekslocatie. 

 

1.2 Het onderbouwende rapport 

Voorliggende rapportage beschrijft de verwachte effecten van de beoogde grondwateronttrekking op de 

omgeving. In hoofdstuk 2 wordt de geohydrologie van het onderzoeksgebied beschreven. De 

karakteristieken van de voorzieningen en de bemalingsactiviteiten worden nader toegelicht in hoofdstuk 3. 

In hoofdstuk 4 wordt het grondwatermodel besproken en worden de modelberekeningen gepresenteerd. 

De afgeleide effecten worden behandeld in hoofdstuk 5. Een beschouwing van de vergunningstechnische 

aspecten is opgenomen in hoofdstuk 6 en een resumé van de bevindingen is opgenomen in hoofdstuk 7. 

 

 



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

 

25 augustus 2020 BEMALINGSADVIES SIFONS BD6234_T&P_RP_2008251312 4  

 

2 Geohydrologie 

2.1 Bodemopbouw 

Regionale bodemopbouw 

Ter plaatse van de onderzoeklocatie wordt het maaiveld aangetroffen op circa NAP +16.7 meter. In 

afbeelding 2 is de bodemopbouw weergegeven. De deklaag (de bovenste 11.5 meter van de ondergrond) 

wordt gevormd door Holocene afzettingen en de Formatie van Boxtel. De Formatie van Boxtel bestaat uit 

overwegend matig fijne tot matig grove zanden welke doorsneden worden door leemlagen. Onder de 

deklaag is de Formatie van Sterksel gelegen.  

 

Tabel 1: Regionale bodemopbouw (bron: REGIS II.2 database). 

Diepte 

[m+NAP] 
Formatie Sediment 

+16.7 tot +14.7 Deklaag (Holocene afzettingen) Zand, Leem, veen 

+14.7 tot +5.3 Deklaag (Formatie van Boxtel) Matig fijne tot matig grove zanden, leemlaagjes 

+5.3 tot -32.3 WVP 1 (Formatie van Sterksel) Matig grof tot grof zand 

-32.3 tot -34.7 WVP 1 (Formatie van Stramproy) Matig fijn zand 

-34.7 tot -39.1 SDL (Formatie van Stramproy, Stramproy Klei 1) Klei 

-39.1 tot -42.0 WVP 2 (Formatie van Stramproy) Matig fijn zand 

-42.0 tot -51.0 SDL (Formatie van Waalre, Waalre Klei 1) Klei 

-51.0 tot -83.1 WVP 3 (Formatie van Peize-Waalre) Matig fijn zand 

-83.1 tot -93.9 SDL (Formatie van Waalre, Waalre Klei 2) Klei, fijn zand 

* WVP = watervoerend pakket, SDL = slecht doorlatende laag 

 

 

Afbeelding 2. Bodemopbouw onderzoeklocatie volgens de REGIS II.2 database. 
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Op basis van de hydrologische karakteristieken kan de ondergrond tot circa 110 m-mv onderverdeeld 

worden in drie watervoerende pakketten. De Formatie van Sterksel vormt het eerste watervoerende 

pakket en wordt gekenmerkt door een hoge doorlatendheid. Het eerste watervoerende pakket heeft een 

dikte van circa 30 meter. Het eerste watervoerende pakket wordt aan de onderkant begrensd door de 

kleien van de Formatie van Stramproy (Stramproy Klei 1). Tussen NAP -39.1 meter en NAP -42 meter 

wordt een tweede watervoerend pakket aangetroffen. Het tweede watervoerende pakket is opgebouwd uit 

matig fijne zanden van de Formatie van Stramproy. Het derde watervoerende pakket wordt aangetroffen 

tussen NAP -51 meter en NAP -83 en is opgebouwd uit matig fijne zanden van de Formatie van Peize-

Waalre. Het derde watervoerende pakket wordt aan de onderkant begrensd door de kleien van de 

Formatie van Waalre. De dieper gelegen eenheden zijn, gezien de slechte doorlatendheid van de kleien, 

niet relevant voor deze studie en worden verder niet beschouwd. 

 

Lokale bodemopbouw 

Op basis van lokale boringen (zie ook bijlage 1) is de bodemopbouw nader beschouwd. In afbeelding 3 

zijn de boorstaten van twee boringen weergegeven die ter hoogte van de Kleine Beerze aan weerszijden 

van het Ontwateringskanaal zijn geplaatst. Ten oosten van het kanaal is de bodem voornamelijk 

opgebouwd uit zand terwijl in de bodem ten westen van het kanaal tussen NAP +17.6 meter en NAP +10 

meter drie leemlagen worden aangetroffen. 

 

 

Afbeelding 3. Boringen ter hoogte van sifon Kleine Beerze. 

 

Ten einde meer inzicht te krijgen in de lokale bodemopbouw is de Dino database geraadpleegd. Uit de 

boorstaten is op te maken dat de bodem heterogeen van opbouw is en dat er sprake is van grote laterale 

verschillen. Nadere bestudering van de boorstaten wijst uit dat er twee deelgebieden kunnen worden 

onderscheiden: een gebied waarin tot een diepte van circa NAP +10 meter leemlagen worden 

aangetroffen en een gebied waarin de bodem zandig is ontwikkeld en leemlagen ontbreken of zeer dun 

zijn (zie ook afbeelding 3).  
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De grens tussen beide gebieden op basis van de beschikbare boringen niet overal vast te stellen maar ter 

hoogte van de bestaande sifon van de Kleine Beerze ligt de overgang precies ter hoogte van het 

Ontwateringskanaal (zie ook afbeelding 4). 

 

 

Afbeelding 4. Situering boringen, de boringen zonder (of weinig) leem zijn blauw omkaderd 

 

Uit de boringen is op te maken dat de deklaag ten noorden en ten westen van de sifon voornamelijk is 

opgebouwd uit fijn zand en leem, lokaal wordt soms een dun veenlaagje aangetroffen. Ten zuiden en ten 

oosten van de onderzoekslocatie is de bodem voornamelijk opgebouwd uit matig fijne tot matig grove 

zanden. De overgang van de deklaag naar het eerste watervoerende pakket is aangetroffen in boring 

B51A0052 en ligt op een diepte van NAP +5.0 meter. Het eerste watervoerende pakket is voornamelijk 

opgebouwd uit matig grove tot zeer grove grindhoudende zanden. 

 

Tabel 2 geeft de aangetroffen bodemopbouw weer ten noorden en ten zuiden van de sifon van de Kleine 

Beerze. 

Tabel 2: Lokale bodemopbouw. 

Ten noorden van de sifon (Boring 2)  Ten zuiden van de sifon (boring 1) 

Diepte* 

[m+NAP] 

Geohydrologische 

schematisatie  

Samenstelling 

 
 

Diepte* 

[m+NAP] 

Geohydrologische 

schematisatie  

Samenstelling 

 

+16.7 tot +10.0 Deklaag  

Fijn tot matig 

fijn zand, dikke 

leemlagen 

 +16.7 tot +10.0 Deklaag  

Matig fijn tot matig 

grof zand, dunne 

leemlaagjes 

+10.0 tot +5.0 Deklaag 
Matig fijn tot 

matig grof zand 
 +10.0 tot +5.0 Deklaag 

Matig fijn tot matig 

grof zand 

+5.0 tot -32.7 WVP 1   +5.0 tot -32.7 WVP 1  

* Gemiddelde diepte 
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2.2 Hydraulische karakteristieken 

Om meer inzicht te krijgen in de hydraulische karakteristieken van de bodemlagen is de REGIS II.2 

database (TNO, 2020) geraadpleegd. Tabel 3 en bijlage 2 geven geeft een overzicht van de hydraulische 

karakteristieken die door TNO aan de onderscheiden lagen zijn toegekend.  

Tabel 3: Hydraulische karakteristieken (REGIS II.2 database) 

Globale diepte* 

[m+NAP] 

Geohydrologische 

schematisatie (geologische 

eenheid) 

Samenstelling Kh [m/d] Kv [m/d] 

+16.7 tot +14.7 Deklaag (Holocene afzettingen) Zand, Leem, veen n.b.  

+14.7 tot +5.3 Deklaag (Formatie van Boxtel) 
Matig fijne tot matig grove 

zanden, leemlaagjes 
6.0  

+5.3 tot -32.3 WVP 1 (Formatie van Sterksel) Matig grof tot grof zand 52  

-32.3 tot -34.7 WVP 1 (Formatie van Stramproy) Matig fijn zand 13  

-34.7 tot -39.1 
SDL (Formatie van Stramproy, 

Stramproy Klei 1) 
Klei  0.03 

-39.1 tot -42.0 WVP  (Formatie van Stramproy) Matig fijn zand 12  

-42.0 tot -51.0 
SDL (Formatie van Waalre, Waalre 

Klei 1) 
Klei  0.009 

-51.0 tot -83.1 WVP  (Formatie van Peize-Waalre) Matig fijn zand 13  

-83.1 tot -93.9 
SDL (Formatie van Waalre, Waalre 

Klei 2) 
Klei, fijn zand  0.015 

 

Gezien de aanwezigheid van matig fijne tot matig grove zanden lijkt de toegekende doorlatendheid aan de 

deklaag aan de te lage kant. In de omgeving is één diepe boring gerealiseerd waarbij tevens de 

gemiddelde korrelgrootte per bodemlaag is vastgesteld: boring B51A0052 Op basis van het M50 getal is 

de verzadigde waterdoorlatendheid van de onderscheiden lagen berekend.  

 

 

Afbeelding 5. Relatie M50 getal en doorlatendheid. 

 

Tabel 4 geeft een overzicht van de berekende doorlatendheden van de grondmonsters.  
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Tabel 4. Berekende doorlatendheid boring B51A0052 [m/d]. 

Top [m+NAP] Basis [m+NAP] Situering Samenstelling M50 [µm] Doorlatendheid [m/d] 

16.99 15.89 Deklaag Matig fijn zand 170 8.1 

15.89 15.19 Deklaag Matig fijn zand 160 7.3 

15.19 14.09 Deklaag Matig fijn zand 170 8.1 

14.09 13.99 Deklaag Leem n.b. n.b. 

13.99 13.39 Deklaag Matig grof zand 300 20.6 

13.39 11.59 Deklaag Matig fijn zand 170 8.1 

11.59 9.99 Deklaag Matig fijn zand 170 8.1 

9.99 7.89 Deklaag Matig fijn zand 190 9.7 

7.89 7.29 Deklaag Matig grof zand 240 14.2 

7.29 5.49 Deklaag Matig grof zand 340 25.3 

5.49 3.99 WVP 1 Zeer grof zand 460 41.6 

3.99 3.39 WVP 1 Zeer grof zand 420 35.8 

3.39 2.79 WVP 1 Zeer grof zand 450 40.2 
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2.3 Grondwaterstanden en oppervlaktewater 

Oppervlaktewater 

Afbeelding 6 geeft de situering van de waterlopen in de omgeving van de onderzoekslocatie weer. Het 

gebied kan gekarakteriseerd worden als vrij afwaterend waarin water middels waterlopen en beken uit het 

gebied wordt afgevoerd. Lokaal wordt het peil van de waterlopen gestuurd middels stuwen. Het 

omleidingskanaal is omstreeks 1970 gerealiseerd. De bodem van het kanaal ligt op een diepte van circa 

NAP +12 meter. Het peil kan fluctueren en bedraagt maximaal NAP +16.05 meter. Het peil van de Kleine 

Beerze ter hoogte van het Omleidingskanaal bedraagt circa NAP +15.6 meter (laagste 

doorstroomhoogte). 

 

 

Afbeelding 6. Situering waterlopen (donkerblauw = primaire waterloop, paars = overig). 

 

Grondwaterstanden en stijghoogten  

Ten einde meer inzicht te krijgen in de freatische grondwaterstanden en de stijghoogten in het eerste 

watervoerende pakket is het digitale archief van TNO (DINO) geraadpleegd. Binnen een straal van 500 

meter tot aan de onderzoekslocatie worden drie TNO-peilbuizen aangetroffen. In twee peilbuizen zijn 

grondwaterstandsmetingen t.o.v. NAP zijn verricht: peilbuizen B51A0337 en B51A0052 (zie ook 

afbeelding 7) en bijlage 3.  

 

Tabel 5 geeft een overzicht van de stamgegevens en de stijghoogtekarakteristieken van de peilbuizen. 

Beide peilbuizen zijn op dezelfde locatie geplaatst, op circa 150 meter afstand ten zuiden van de 

onderzoekslocatie. Peilbuis B51A0337 staat in de deklaag en is representatief voor het freatische pakket. 

Peilbuis B51A0052 is uitgerust met een filter in het eerste watervoerende pakket. Op basis van de 

metingen kan geconcludeerd worden dat de jaarlijkse grondwater- en stijghoogtefluctuatie minimaal 1 

meter bedraagt. Het stijghoogteverloop in het eerste watervoerende pakket loopt synchroon (zie ook 

afbeelding 8) met de freatische grondwaterstand en de onderlinge verschillen zijn minimaal. Op basis van 

de metingen zijn voor de onderzoekslocatie de volgende grondwaterstandenkarakteristieken afgeleid: 

- Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG): NAP +15.35 meter 

- Gemiddelde grondwaterstand: NAP +15.82 meter 

- Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG): NAP +16.35 meter 
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Afbeelding 7. Situering peilbuizen 

 

Tabel 5: Karakteristieken TNO peilbuizen 

Peilbuisfilter 
X-coördi-

naat 

Y-coördi- 

naat 

Aantal 

metingen 

Top filter  

[m+NAP] 

Basis filter  

[m+NAP] 

Gem.  

[m+NAP] 

GLG 

[m+NAP] 

GHG 

[m +NAP] 

B51A0337 -1 146165 387670 325 +14.45 +13.05 +15.82 +15.35 +16.35 

B51A0052-1 146165 387670 402 -22.13 -23.13 +15.81 +15.32 +16.29 

 

 

Afbeelding 8. Gemeten grondwaterstanden en stijghoogten. 
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2.4 Grondwaterkwaliteit 

Voor informatie over de grondwaterkwaliteit is de DINO database geraadpleegd. Binnen een straal van 

een kilometer zijn geen peilbuizen aanwezig waarmee de samenstelling van het grondwater is 

geanalyseerd. Het brak-zoutwater grensvlak ligt op een diepte van circa NAP -270 meter (zie ook 

paragraaf 5.1) zodat geconcludeerd kan worden dat het grondwater een zoet water signatuur heeft. 

Gezien het voorkomen van scheidende lagen in de deklaag kan het grondwater in het eerste 

watervoerende pakket als anaeroob worden geclassificeerd waarbij de redox parameters zuurstof en 

nitraat afwezig zijn (< detectielimiet). IJzerconcentraties tot 10 mg/l zijn op deze diepte zeker niet uit te 

sluiten. De redoxkarakteristieken van het freatische grondwater zijn moeilijker te duiden. Ter hoogte van 

de beken zal het grondwater een anaeroob karakter hebben, dit als gevolg van kwel. Met toenemende 

afstand tot de beken is het voorkomen van ondiep aeroob grondwater niet uit te sluiten.  
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3 Karakteristieken voorzieningen en toe te passen bemaling 

3.1 Ontwerp en uitvoering  

Sifon kleine Beerze 

De sifon van de kleine Beerze wordt in den droge verwijderd. Hiertoe wordt rondom de sifon een gesloten 

damwandconstructie aangebracht (zie rode lijn in afbeelding 9). De bouwtekeningen van de sifon zijn 

opgenomen in bijlage 4. Uit de tekeningen valt op te maken dat de grondwaterstand binnen de damwand 

tot NAP +12 meter moet worden verlaagd om de sifon in den droge te kunnen verwijderen. Aangenomen 

wordt dat het verwijderen van de bestaande sifon maximaal 1 week in beslag neemt. 

 

 

Afbeelding 9. Situering damwanden. 

 

Dimensies kuip: 

- Lengte: 27.5 meter 

- Breedte: 4 meter 

 

Sifon Omleidingskanaal Groote Beerze 

De nieuwe sifon wordt binnen een gesloten damwandconstructie gerealiseerd (zie blauwe lijn in 

afbeelding 9). Voordat de nieuwe damwand wordt geplaatst wordt eerst de oude damwand (rondom de 

verwijderde sifon) verwijderd. Ten einde de bemalingsinspanning en daarmee de effecten op de omgeving 

te reduceren wordt binnen de bouwkuip een onderafdichting in de vorm van onderwaterbeton 

aangebracht. Het principe ontwerp van de nieuwe sifon is opgenomen in bijlage 5. De lengte van de sifon 

bedraagt circa 40.5 meter. De breedte van de sifon bedraagt circa 4 meter en de sifon is circa 2.5 meter 

hoog. Uit de tekeningen is op maken dat het diepste deel van de sifon wordt aangebracht op een diepte 

van NAP +11.5 meter. Aangenomen wordt dat de realisatie van de nieuwe sifon maximaal 3 maanden in 

beslag neemt. Noot: de specificaties van de onderafdichting dienen nog nader te worden uitgewerkt. 

 

Dimensies kuip: 

- Lengte: 45 meter 

- Breedte: 7 meter 
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3.2 Bemalingsontwerp 

Grondwateronttrekking 

Om de sifon “in den droge” te kunnen verwijderen wordt de grondwaterstand binnen de bouwkuip tijdelijk 

verlaagd. Het bemalingsontwerp dient de vereiste verlagingen te bewerkstelligen, de bouwputten droog 

houden en het opbarsten van niet ontgraven scheidende lagen te voorkomen. Uit de boringen die nabij de 

sifon zijn gezet is op te maken dat er tot een diepte van NAP + 10 meter leemlagen voorkomen. 

Aanbevolen wordt om de bouwkuip met deep wells te bemalen waarbij de filters onder de leemlaag 

worden afgesteld. Ten einde het waterbezwaar te beperken wordt geadviseerd om de deep wells niet 

dieper te plaatsen dan de damwandplanken. Het oppervlaktewater en het water dat via de 

damwandsloten de kuip instroomt kan middels dompelpompen worden verwijderd.  

 

Aangezien ter plaatse van de nieuwe sifon onderwaterbeton als onderafdichting wordt toegepast wordt er 

geen grondwaterbemaling toegepast. Wel dient de kuip middels dompelpompen droog gepompt te 

worden, daarnaast moet rekening gehouden worden met damwandlekkage. Eventueel kunnen de 

damwandsloten behandeld worden om lekkage door de sloten tegen te gaan. 

 

Noot: Een definitief bemalingsplan dient door de aannemer te worden opgesteld. 

 

Lozen 

Het onttrokken grondwater kan middels een retourbemaling worden teruggebracht in de bodem (1) of 

geloosd worden op het oppervlaktewater (2). 

 

Ad. 1. Terugbrengen in de bodem 

Het retourneren van het grondwater middels grindkoffers wordt in dit kader kansarm geacht. De grond 

moet tot een minimale diepte van NAP -10 meter worden ontgraven om alle leemlagen te kunnen 

verwijderen en een hydraulische contact met de dieper gelegen watervoerende lagen te kunnen 

realiseren. Daarnaast is de doorlatendheid van de zanden in de deklaag en daarmee de 

infiltratiecapaciteit naar verwachting ontoereikend om de debieten te kunnen verwerken. 

 

De toepassing van retourbronnen wordt in dit kader ook afgeraden. Lokaal is de bodem van het kanaal 

zandig ontwikkeld en kan aeroob grondwater de bodem instromen. Het is dus niet uit te sluiten dat er ter 

hoogte van het kanaal een redoxovergang in de deklaag aanwezig is. Indien de onttrekkingsbronnen 

zowel ondiep aeroob en anaeroob grondwater onttrekken dan treden, naar verwachting, de volgende 

reacties op (vorming van oxiden en hydroxiden):  

 

 

Het onttrokken grondwater kan in dit geval niet geretourneerd worden omdat de gevormde ijzer- en 

mangaanverbindingen zich ophopen op de boorgatwand met het dichtslaan van de bronnen tot gevolg. 

 

 

 

 

 

 

 

)1(8)(4104 322

2 ++ +⎯→⎯++ HOHFeOOHFe

)2(18)(1022410 2332

2 +−+ ++⎯→⎯++ HNOHFeNOOHFe

)3(4222 222

2 ++ +⎯→⎯++ HMnOOOHMn
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Ad. 2. Lozen op het oppervlaktewater 

Het onttrokken grondwater kan geloosd op het ontwateringskanaal. Naar verwachting dienen er 

lozingsvoorzieningen in de vorm van beluchting en zandvang getroffen te worden. 

 

Voor de hoeveelheid (kwantiteit) en voor de kwaliteit van het te lozen water gelden regels. De regels voor 

kwantiteit zijn opgenomen in de Keur Waterschap De Dommel 2015. Hierbij geldt: 

• Lozingen < 50 m3 per uur: geen meldplicht. 

• Lozingen tussen 50 en 100 m3 per uur: meldplicht. 

• Lozingen > 100 m3 per uur: vergunningplicht. 
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4 Hydrologisch modelonderzoek 

4.1 Inleiding 

Om inzicht te krijgen in de hydrologische effecten als gevolg van de beoogde bemaling zijn berekeningen 

uitgevoerd met het computerprogramma Visual Modflow. Visual Modflow kan de verzadigde 

grondwaterstroming stationair en niet-stationair simuleren in drie dimensies.  

4.2 Modelgebied en grid 

Ten behoeve van de berekeningen is een grondwatermodel opgezet. Het grondwatermodel is gelegen 

tussen de RD-coördinaten: X=143.200 – 149.300 en Y=384.800 – 390.800 en beslaat een oppervlakte 

van 36 km2. Afbeelding 10 geeft de situring van het grid weer, het modelgrid is opgebouwd uit circa 

73.000 cellen. Aan de modelranden bedraagt de maximale knooppunt afstand 300 m. Ter plaatse van de 

onderzoekslocatie is het netwerk sterk verfijnd.  

 

 

Afbeelding 10. Situering modelgrid. 

4.3 Geohydrologische opbouw 

De ondergrond is op basis van de hydraulische karakteristieken opgedeeld in 12 modellagen. Tabel 6 

geeft een overzicht van de onderscheiden lagen en de hydraulische karakteristieken ter plaatse van de 

onderzoekslocatie. De hydraulische karakteristieken van de onderscheiden lagen zijn in eerste instantie 

ontleend aan de REGIS II.2 database (TNO, 2020) maar zijn gedeeltelijk aangepast op basis van de 

lokale boorbeschrijvingen en beschikbare M50 getallen. Voor een onderbouwing van de hydraulische 

karakteristieken wordt verwezen naar paragraaf 2.2.  
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Tabel 6: Modelschematisatie. 

Geohydrologische indeling Modellaag Top / basis [m +NAP] Kh [m/dag] Kv [m/dag] 

Deklaag  1 +16.7 tot +13.9 5.0 2.5 

Deklaag 2 +13.9 tot +13.5 Var. Var. 

Deklaag 3 +13.5 tot +10.0 10 5 

Deklaag 4 +10.0 tot +7.8 15 7.5 

Deklaag 5 +7.8 tot +5.3 25 12.5 

WVP 1 (Formatie van Sterksel) 6 +5.3 tot +4.0 52 26 

WVP 1 (Formatie van Sterksel) 7 +4.0 tot -32.3 52 26 

WVP 1 (Formatie van Stramproy) 8 -32.3 tot -34.7 13 6.5 

SDL (Formatie van Stramproy, Stramproy Klei 1) 9 -34.7 tot -39.1 0.06 0.03 

WVP  (Formatie van Stramproy) 10 -39.1 tot -42.0 12 6 

SDL (Formatie van Waalre, Waalre Klei 1) 11 -42.0 tot -51.0 0.018 0.009 

WVP  (Formatie van Peize-Waalre) 12 -51.0 tot -83.1 13 6.5 

 

4.4 Oppervlaktewater en topsysteem 

De relatie tussen het oppervlaktewater en het grondwater wordt in een grondwatermodel 

middels randvoorwaarden in de vorm van een topsysteem beschreven. In de omgeving van de 

onderzoekslocatie zijn de individuele waterlopen in het model opgenomen. De diepte van de waterlopen is 

beperkt en staan alleen in hydraulisch contact met de eerste drie modellagen. 

4.5 Plan van aanpak en hydrologische randvoorwaarden 

Om de effecten van de tijdelijke bemaling ter plaatse van de bestaande sifon in beeld te brengen zijn met 

het grondwatermodel tijdsafhankelijke berekeningen uitgevoerd. Bij de berekeningen is uitgegaan van een 

bemalingsperiode van 1 week. Bij de berekeningen zijn verder de volgende randvoorwaarden gehanteerd: 

- De bemaling wordt uitgevoerd binnen een gesloten damwandconstructie; 

- De damwandplanken reiken tot NAP +4.0 meter; 

- De freatische grondwaterstand bedraagt NAP +16.53 (GHG); 

- De deepwells worden niet dieper dan de damwandplanken aangebracht. 

4.6 Berekende debieten en waterbezwaar 

Op iteratieve wijze is het bemalingsdebiet voor de vereiste verlagingen berekend. De berekende debieten 

en het totale waterbezwaar zijn opgenomen in tabel 7. Het totaal berekende waterbezwaar bedraagt circa 

22.000 m3. De grondwaterbemaling ter plaatse van de te verwijderen sifon draagt veruit het meest bij aan 

het waterbezwaar. Ter plaatse van de sifon wordt een benodigd debiet van ruim 100 m3/uur berekend. In 

de praktijk kan het benodigde debiet zowel hoger als lager uitvallen. Op basis van de beschikbare 

gegevens is niet met zekerheid vast te stellen of het debiet in de praktijk hoger of lager gaat uitvallen dan 

100 m3/uur.  
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Tabel 7: Berekende debieten en waterbezwaar. 

Onderdeel Onderdeel Periode Debiet Waterbezwaar 

  [d]  [m3/d]  [m3]  

Sifon Kleine Beerze Grondwateronttrekking 7   2470  17.290 

 Leegpompen kuip    400 

 Lekkage damwandsloten 7   50  350 

 Regenwater 7   <1   2 

     

Sifon Omleidingskanaal Leegpompen kuip    1.425 

 Lekkage damwandsloten 90  25  2.250 

 Regenwater 90  < 1   70 

     

    21.800 

 

4.7 Effecten bemalingsactiviteiten 

Grondwaterstands- en stijghoogteveranderingen 

De berekende freatische grondwaterstandsverlagingen en de stijghoogteverlagingen in het eerste 

watervoerende pakket zijn opgenomen in bijlage 6. Bij de berekeningen is uitgegaan van een relatief hoge 

grondwaterstand van NAP +16.35 (GHG) meter. De maximaal berekende verlaging van de freatische 

grondwaterstand bedraagt circa 0.27 meter. Verlagingen van 0.05 meter worden aangetroffen tot op 

maximaal 265 meter afstand van de bemaling. De maximaal berekende verlaging in het eerste 

watervoerende pakket buiten de damwand bedraagt circa 1.1 meter. Stijghoogteverlagingen van 0.05 

meter worden aangetroffen tot op maximaal 350 meter afstand van de bemaling. 
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5 Afgeleide effecten bemalingsactiviteiten 

Inleiding 

Met het oog op de grondwaterafhankelijke belangen zijn de gevolgen van de 

grondwaterstandsverlagingen op de omliggende grondwaterafhankelijke belangen in beeld gebracht. De 

volgende aspecten worden in voorliggend hoofdstuk behandeld: 

• effecten op het brak-zout water grensvlak; 

• effecten op WKO systemen en grondwateronttrekkingen; 

• effecten op archeologische monumenten en aardkundige waarden; 

• effecten op bodem- en grondwaterverontreinigingen; 

• effecten op landbouw (droogteschade); 

• effecten op natuurwaarden en groenvoorzieningen; 

• effecten op bestaande infrastructuur (optreden van zettingen). 

 
Aangezien de damwand in het Omleidingskanaal wordt geplaatst en onderwaterbeton als onderafdichting 

wordt toegepast zal er ter plaatse van de nieuwe sifon geen noemenswaardige verlaging van de 

freatische grondwaterstand gaan optreden. In dit kader wordt dus alleen de grondwaterstandsverlagingen 

en de afgeleide effecten van de tijdelijke bemaling ter plaatse van de te verwijderen sifon van de Kleine 

Beerze beschouwd. 

5.1 Effecten op brak-zout grensvlak 

De overgang van brak water naar zout grondwater (1000 mg/l) wordt aangetroffen op een diepte van circa 

NAP -270 meter. Gezien het voorkomen van diverse goed ontwikkelde slecht-doorlatende lagen met een 

aanzienlijke hydraulische weerstand tussen het eerste watervoerende pakket en het brak-zout grensvlak 

zal bemaling niet leiden tot verzilting van het grondwater. 

5.2 Effecten op WKO systemen en overige onttrekkingen 

In het invloedsgebied van de bemaling worden geen open en gesloten WKO systemen aangetroffen. In 

het invloedsgebied wordt één grondwateronttrekking aangetroffen (zie afbeelding 11).  

 

 

Afbeelding 11. Situering beregeningsput. 
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De grondwateronttrekking betreft een beregeningsput (inrichtingsnummer: 71833). De maximaal 

berekende stijghoogteverlaging bedraagt 0.15 meter. De stijghoogteverlaging leidt niet tot het droogvallen 

van het filter en tot een noemenswaardige reductie van de onttrekkingscapaciteit.  

5.3 Effecten op archeologische monumenten en aardkundige waarden 

Archeologische monumenten 

In het invloedsgebied van de bemaling worden geen archeologische monumenten aangetroffen. 

 

Aardkundig waardevolle gebieden 

Het Noord-Brabantse landschap is ontstaan door een proces van miljoenen jaren, waarin wind, rivieren, 

zee, ijs en breuken een grote rol spelen. Dekzandruggen, stuifduinen en meanderende beeklopen zijn 

gezichtsbepalend voor het Brabants landschap. Om ze beter te kunnen behouden in het landschap heeft 

de provincie een ‘Aardkundig waardevolle gebiedenkaart Noord-Brabant’ gemaakt. De provincie wil deze 

onvervangbare gebieden behouden vanwege de ecologische en cultuurhistorische betekenis. In totaal zijn 

42 gebieden bestempeld als een aardkundig waardevolle gebied.  

 

In het invloedsgebied van de bemaling wordt één aardkundig waardevolle gebied aangetroffen: Kleine en 

Groote Beerze, Westelbeersche Broek, Kuikeindsche Heide (zie ook afbeelding 12). Dit zeer grote gebied 

betreft een beekdalgebied met aangrenzend dekzand- en heidelandschap met deels vrij meanderende 

beken die door de Midden-Brabantse dekzandrug breken. 

 

 

Afbeelding 12. Situering Aardkundig waardevolle gebieden. 

 

De aardkundig waardevolle gebieden worden beschermd met regels die zijn opgenomen in de Interim 

omgevingsverordening Noord-Brabant. De regels zijn mede gericht op het behoud van de natuurlijke 

reliëfvormen, herstel en de duurzame ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden en kenmerken zoals 

beschreven in de Cultuurhistorische Waardenkaart.  

 

Aangezien de activiteiten ter plaatse van het Ontwateringskanaal plaatsvinden zullen de 

graafwerkzaamheden niet leiden tot een verstoring of beschadiging van de natuurlijke reliëfvormen. 

Tevens wordt door de nieuwe infrastructuur het uitzicht op het landschap niet verhinderd of aangetast.  
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Grondwaterstandsverlagingen kunnen, in potentie, leiden tot zettingen en dus tot een verstoring van de 

natuurlijke reliëfvormen. Echter gezien de geringe grondwaterstandsverlagingen en het zandige karakter 

van de ondergrond zal de bemaling niet leiden tot noemenswaardige zettingen (zie ook paragraaf 5.7). 

5.4 Effecten op bodem- en grondwaterverontreinigingen 

Navraag bij de omgevingsrapportage Noord-Brabant heeft uitgewezen dat er in het invloedsgebied van de 

bemaling geen ernstige of mobiele grondwaterverontreinigingen aanwezig zijn (zie ook bijlage 7). De 

bemaling zal niet leiden tot een verspreiding van grondwaterverontreinigingen.  

5.5 Effecten op landbouw 

In afbeelding 13 is het landgebruik op en rondom de onderzoekslocatie weergegeven. Uit de afbeelding is 

op te maken dat er ondermeer gras en mais wordt verbouwd. De afname van de grondwaterstand kan, in 

potentie, leiden tot een verminderde gewasopbrengst. 

 

 

Afbeelding 13. Landgebruik (LGN6). 

 

Om meer inzicht te krijgen in de potentiële opbrengstderving zijn berekeningen uitgevoerd met behulp van 

de zogenaamde HELP-tabellen (zie ook STOWA, 2005 en http://help200x.alterra.nl/). Met de HELP-

tabellen kan per type gewas de opbrengstdepressie als functie van de grondwaterstandsverlaging, de 

bodemsoort, en de oorspronkelijke grondwatertrap berekend worden. De grootste 

grondwaterstandsverlaging treedt op aan de noordkant van het omleidingskanaal. In dit gebied wordt één 

bodemtype aangetroffen: pZg21-V (Beekeerdgronden). In tabel 8 is de depressieveranderingen in 

procenten weergegeven bij een gemiddelde afname van de grondwaterstand van 15 centimeter.  
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Tabel 8. Opbrengstdepressie (%). 

 
Verlaging 0.15 m 

Depressieverandering [%] 

Bodemsoort gwt  

pZg21 V 3 

 

De berekende droogteschade bedraagt 3 %. De opbrengstdepressie zal in de praktijk aanzienlijk lager 

uitvallen aangezien de opbrengstdepressie door natschade (schade als gevolg van te hoge 

grondwaterstanden) bij de berekeningen buiten beschouwing en de grondwaterstandsverlaging slechts 

tijdelijk van aard is. 

5.6 Effecten op natuurwaarden 

De voorgenomen activiteit kan conflicteren met vigerende natuurwetgeving en -beleid. In afbeelding 14 is 

de locatie van de sifon weergegeven ten opzichte van gebieden die zijn opgenomen in het Europese 

Natura 2000-netwerk en Natuurnetwerk Brabant. Onmiddellijk is duidelijk dat het voornemen plaatsvindt in 

de onmiddellijke nabijheid van Natura 2000-gebied “Kempenland-West” en gebieden die onderdeel zijn 

van Natuurnetwerk Brabant. Ook zijn uit de directe omgeving van de te verleggen sifon juridisch 

beschermde soorten bekend, terwijl het gebied waar de werkzaamheden plaats gaan vinden zelf niet 

onderzocht is1. 

 

Daarmee is duidelijk dat de pijlers van de Wet natuurbescherming (Soortenbescherming, 

Gebiedsbescherming en Houtopstanden) en de bepalingen volgend uit Natuurnetwerk Brabant relevant 

zijn voor de voorgenomen ontwikkeling. Deze komen hieronder in aparte paragrafen aan de orde, maar 

niet voordat een beknopte beschrijving van de hier relevante natuurwet- en regelgeving is gegeven. 

5.6.1 Beknopte beschrijving van relevante natuurwet- en regelgeving 

De juridische kaders die volgen uit de Wet natuurbescherming en het beleid rond Natuurnetwerk 

Nederland vormen het toetsingskader. Wat betreft de Wet natuurbescherming, die per 1 januari 2017 drie 

tot dan toe separate “natuurwetten” (Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en Faunawet en Boswet) 

samenvoegt en vervangt, zijn de onderdelen Gebiedsbescherming (Hoofdstuk 2 van de wet), 

Soortenbescherming (Hoofdstuk 3 van de wet) en Houtopstanden (hoofdstuk 4 van de wet) van belang in 

het licht van de voorgenomen activiteit.  

 

Het onderdeel Gebiedsbescherming van de Wet natuurbescherming regelt de bescherming van de 

Nederlandse Natura 2000-gebieden. Hoewel het de meest strikte vorm van juridische bescherming 

betreft, heeft deze wet daardoor vaak een beperkte reikwijdte, die zich beperkt tot de grenzen van een 

Natura 2000-gebied en uitsluitend die natuurwaarden ten aanzien waarvan daarbinnen 

instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd. Voor elk van de in het kader van Natura 2000 

aangewezen gebieden zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd, nader uitgewerkt in een 

beheerplan, die gelden als toetsingskader. Uitgaande van de instandhoudingsdoelstellingen dient 

nagegaan te worden of sprake is van conflicten met het duurzaam behalen van geformuleerde 

instandhoudingsdoelstellingen en zo ja, of de wezenlijke kenmerken en waarden van een Natura 2000-

gebied in het geding zijn. Hierbij is ook zogenoemde externe werking van belang.  

 
1 NDFF. 2020. Nationale Databank Flora en Fauna. https://www.ndff-ecogrid.nl. Laatst bezocht 18-08-2020. De opgevraagde 

gegevens beslaan de periode 2015-2020 (vijf jaar) en hebben betrekking op juridisch beschermde soorten en soorten die zijn 
opgenomen op de Rode Lijst.  
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Dat wil zeggen dat ook beschouwd moet worden in hoeverre voorgenomen activiteiten buiten Natura 

2000-gebieden negatieve effecten hebben op in deze gebieden geldende instandhoudingsdoelstellingen.  

 

 

Afbeelding 14. Locatie van de sifon (rode cirkel) in relatie tot Natura 2000-gebieden (gele polygonen), Natuurnetwerk Brabant 

(groene polygonen) en bekende voorkomens van beschermde soorten (gevulde cirkels). 

 

Het onderdeel Soortenbescherming van de Wet natuurbescherming regelt de bescherming van flora en 

fauna. Op hoofdlijnen is sprake van een drietal beschermingsregimes: een voor soorten van de 

Habitatrichtlijn, een voor soorten van de Vogelrichtlijn en een voor nationaal beschermde soorten. In de 

wet zijn ten aanzien van deze soorten verbodsbepalingen opgenomen als ook gronden waarop ontheffing 

kan worden verleend. Deze kunnen per regime verschillen, waarbij de beide eerstgenoemden de meest 

strikte bescherming genieten. Bepaald dient te worden of sprake kan zijn van overtreding van 

geformuleerde verbodsbepalingen, of alternatieven voorhanden zijn, of sprake is van een wettelijke 

grondslag dan wel een wettelijk doel en in hoeverre sprake is van negatieve effecten op de staat van 

instandhouding van betrokken soorten. Overigens geldt op grond van de Wet natuurbescherming ten 

aanzien van álle planten en dieren ten minste de zorgplicht, ook wanneer deze soorten niet specifiek 

beschermd zijn op grond van de wet dan wel een vrijstelling van overtreding van verbodsbepalingen geldt. 

 

Ook houtopstanden zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming (hoofdstuk 4 van de wet). Wanneer 

meer dan 10 are opgaande begroeiing, dan wel laanbeplanting van ten minste 20 bomen moet verdwijnen 

buiten bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom (voorheen bebouwde 

kom boswet, niet te verwarren met de bebouwde kom wegenverkeerswet), dient hiervan melding te 

worden gemaakt bij Bevoegd Gezag. Uitgezonderd zijn onder meer (maar niet uitsluitend) naaldbomen 

bedoeld voor kerstbomenteelt of uit populieren of wilgen bestaande wegbeplanting. De verloren gegane 

bomen dienen binnen drie jaar, op bosbouwkundig verantwoorde wijze elders te worden teruggebracht 

(herplantplicht).  
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Natuurnetwerk Nederland biedt planologische bescherming aan gebieden die in dit netwerk zijn 

opgenomen. Hierbij wordt een “nee, tenzij” principe gehanteerd. Dat wil zeggen dat voornemens alleen 

dan mogelijk zijn wanneer deze niet leiden tot negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken waarden 

van het netwerk, tenzij hiervoor een dwingende reden van openbaar belang kan worden aangevoerd. De 

wezenlijke kenmerken en waarden volgen uit de beheertypen die binnen Natuurnetwerk Brabant 

aanwezig zijn, dan wel worden nagestreefd. Ten slotte moet in geval van Natuurnetwerk Brabant ook 

rekening gehouden worden met effecten die optreden als gevolg van activiteiten buiten in dit netwerk 

opgenomen gebieden, vergelijkbaar met “externe werking” zoals beschreven voor Wet 

natuurbescherming, onderdeel Gebiedsbescherming. 

5.6.2 Effectbeoordeling Wet natuurbescherming 

Zoals uit afbeelding 14 bleek, vindt het voornemen plaats in de directe nabijheid van Natura 2000-gebied 

“Kempenland-West”. Van belang in relatie tot de Wet natuurbescherming is dat het hier voorliggende 

voornemen onderdeel is van het Natura 2000 beheerplan voor “Kempenland-West”2. Daarmee heeft deze 

maatregel te gelden als een “handelingen die [is] beschreven in en [wordt] verricht overeenkomstig een 

beheerplan als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid [Wet natuurbescherming]”. Dit betekent dat voldaan wordt 

aan de voorwaarden voor vrijstelling van vergunningverlening uit de wet, namelijk dat het voornemen 

onderdeel is van een beheerplan. Conform onder meer artikel 2.9 (Gebiedsbescherming), 3.8 

(Soortenbescherming) en 4.4 (Houtopstanden) van de Wet natuurbescherming, kan het voornemen dan 

ook zónder aanvullende toetsing worden uitgevoerd. In het beheerplan is immers aangetoond dat de 

betreffende maatregel noodzakelijk is om de voor “Kempenland-West” geformuleerde 

instandhoudingsdoelstellingen duurzaam te behalen en daarmee niet conflicteert. Daarbij is ook rekening 

gehouden met de overige natuurwaarden en belangen in het betreffende Natura 2000-gebied. Bij gevolg 

stelt de Wet natuurbescherming voorliggend voornemen vrij van verdere toetsing.  

 

Overigens is het goed om in het licht van voorgaande op te merken dat op grond van onder meer de 

vigerende habitattypenkaart in de ruime omgeving van de voorgenomen activiteit géén habitattypen 

voorkomen ten aanzien waarvan in “Kempenland-West” instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd 

(Bijvoorbeeld Beken en rivieren met waterplanten (H3260A). Zéker niet daar waar bijvoorbeeld 

verlagingen van stijghoogtes berekend worden in de deklaag dan wel het watervoerende pakket. Voor de 

hand ligt dan ook dat niet uit bijvoorbeeld een Voortoets zou blijken dat sprake zou kunnen zijn van 

negatieve effecten op geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen.  

 

Niettegenstaande voorgaande, geldt dat het een vrijstelling van vergunningverlening op grond van de Wet 

natuurbescherming betreft. De overige verplichtingen (onderzoeksplicht, zorgplicht en dergelijke) blijven 

van kracht, evenals de noodzaak om maatregelen te treffen om effecten te voorkomen of mitigeren. Dit 

heeft gevolgen voor de omgang met op grond van de Wet natuurbescherming beschermde soorten.  

 

Mogelijke gevolgen van in het beheerplan opgenomen maatregelen moeten op dat vlak in meer detail (op 

quickscan-niveau) in beeld worden gebracht, onder meer omdat een beheerplan niet de actualiteit kan 

hebben die de wet op het gebied van bescherming van soorten (hoofdstuk 3 van de wet) vraagt, 

bijvoorbeeld ten aanzien van Drijvende waterweegbree (Luronium natans). De van wetswege gevraagde 

detaillering en eventueel noodzakelijke maatregelen om negatieve effecten zoveel mogelijk te voorkomen, 

worden hierna in beeld gebracht op niveau van een Quickscan, waarbij eventueel noodzakelijke 

maatregelen worden uitgewerkt op het niveau van een ecologisch werkprotocol. 

 

 
2 Provincie Noord-Brabant. 2017. Natura 2000-beheerplan Kempenland-West. Provincie Noord-Brabant, ’s-Hertogenbosch. Daarin is 
“Beekherstel Kleine Beerze van Vessem tot Omleidingskanaal” als maatregel opgenomen die noodzakelijk is voor het behalen van 

de instandhoudingsdoelstellingen die in Natura 2000-gebied “Kempenland-West” .zijn geformuleerd ten aanzien van Beken en 
Rivieren met waterplanten 9H3260A), Kleine modderkruiper (H1149) en Drijvende waterweegbree (H1831).  
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Detaillering Soortenbescherming 

 

Werkwijze beschermde soorten 

Om na te gaan wat het belang van het plangebied is voor beschermde soorten is het volgende 

stappenplan gevolgd:  

 

Stap 1. Inventarisatie van het plangebied en bronnenonderzoek 

Om een indruk te krijgen van het voorkomen van beschermde natuurwaarden in het studiegebied, is 

gebruik gemaakt van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), welke is geraadpleegd augustus 

2020. Daarbij zijn de gegevens van de laatste 5 jaar opgevraagd. Het betreft hierbij zowel historische als 

actuele gegevens die verzameld zijn via allerlei bronnen zoals RAVON, SOVON, de Zoogdiervereniging et 

cetera. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de soortspecifieke gegevens in relatie tot de 

aanwezige habitats. De zo verkregen informatie vormt de basis voor de navolgende effectanalyse. 

 

Stap 2. Vaststelling van de effecten op beschermde natuurwaarden 

Om vast te stellen of het project effect heeft op beschermde plant- en diersoorten, is een (beknopte) 

analyse gemaakt van het project in relatie tot de habitateisen van beschermde soorten in het plan- en 

studiegebied. Daarbij is ook gekeken in hoeverre het studiegebied voorziet in specifieke eisen van 

beschermde soorten. 

 

Stap 3. Beschrijving van de effecten op beschermde natuurwaarden 

Door de resultaten van stap 1 en stap 2 te confronteren zijn de mogelijke effecten van het voorgestelde 

project op de aanwezige beschermde plant- en diersoorten inzichtelijk gemaakt.  

 

Stap 4. Voorstellen van mitigerende en/of compenserende maatregelen 

Waar beschermde soorten schadelijke effecten ondervinden of kunnen ondervinden, worden voorstellen 

en aanbevelingen gedaan om de negatieve effecten op deze beschermde plant- en diersoorten te 

mitigeren. De gedane voorstellen en aanbevelingen worden bij voorkeur meegenomen in ecologisch 

werkprotocol, het bestek en bijbehorende planning.  

 

Aanwezige beschermde soorten en effectbeoordeling 

 

A. Vaatplanten 

In de ruime omgeving van de voorgenomen activiteit zijn enkele vaatplanten aanwezig die zijn 

opgenomen op de Rode lijst en is één juridisch beschermde soort bekend: Drijvende waterweegbree. In 

het (vermoedelijke) werkgebied -dat wil zeggen de agrarische percelen ten noorden van de sifon en de 

werkpaden ten zuiden daarvan- ontbreken bekende waarnemingen van zowel juridisch beschermde 

vaatplanten als Rode Lijst-soorten. Alle bekende waarnemingen zijn afkomstig uit het terrein dat begrensd 

wordt door de Baesterdijk in het oosten en de Neereindseweg in het zuiden. Daar heeft 

natuurontwikkeling plaatsgevonden. Het gebied rond de sifon is wezenlijk anders van karakter in 

vergelijking met dit terrein. Dit past ook bij de kwaliteit van het werkgebied. Het betreft steile, regulier 

gemaaide oevers en werkpaden, omgeven door (met name) regulier agrarisch gebruik. In een dergelijke 

omgeving is geen plaats voor beschermde soorten: zij vinden er geen geschikt habitat. 

 

Uitzondering vormt de Drijvende waterweegbree, die uit 2017 bekend is net ten westen van de 

Baesterdijk. “Kempenland-West” vormt op landelijke schaal een belangrijk bolwerk van deze soort. Deze 

watergebonden soort verplaatst zich relatief eenvoudig via de Kleine Beerze stroomafwaarts richting de 

sifon.  
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Hoewel de Kleine Beerze benedenstrooms van de Baesterdijk vrijwel geheel door bos stroomt 

(beschaduwd is) en de Drijvende waterweegbree beschaduwing niet goed verdraagt, is het voorkomen 

van de soort nabij de sifon niet geheel uit te sluiten.  

 

Dat betekent dat werken aan de sifon in potentie kan leiden tot verlies van voor deze soort geschikt 

habitat. Hiervoor zijn in de praktijk bewezen maatregelen te nemen, die (de gevolgen van) dit verlies 

geheel voorkomen. Deels zijn deze al uitgewerkt in het Natura 2000-beheerplan voor “Kempenland-west”, 

waar is aangegeven dat tijdelijk verlies van geschikt gebied is toegestaan ten bate van in het plan 

opgenomen instandhoudingsmaatregelen. 

 

B. Zoogdieren 

Het gebied rond de sifon is arm aan beschermde zoogdieren. Deels zal sprake zijn van een inventarisatie-

effect; voor wat betreft zoogdieren is het plangebied relatief slecht onderzocht.  

 

Vleermuizen 

Wat betreft vleermuizen is alléén de Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) bekend uit de 

bebouwde omgeving rond het werkgebied. Zoals hiervoor gezegd, is het gebied wat betreft zoogdieren 

relatief slecht onderzocht. Dit geldt zeker voor vleermuizen. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat het 

plangebied voor wat betreft vleermuizen te boek staat als “niet onderzocht”. Niet uitgesloten is dan ook, 

dat ook boombewonende soorten in het bosje ten zuiden van het Omleidingskanaal van de Groote Beerze 

aanwezig kunnen zijn. 

 

Voor de soorten die bekend zijn uit de ruime omgeving van het plangebied, kent dit gebied geen geschikte 

verblijfplaatsen (gebouwen) die enige relatie hebben met het voornemen. Voorgaande betekent dat kap 

van bomen, indien aan de orde3, kan leiden tot verlies van door vleermuizen gebruikte verblijfplaatsen. 

Een aandachtspunt. Met behulp van in de praktijk bewezen maatregelen, is verlies van verblijfplaatsen 

geheel te voorkomen. 

 

Toch is het plangebied zelf in relatie tot de voorgenomen activiteit voor vleermuizen naar verwachting met 

name van belang als foerageergebied. Verder maakt de lage verbondenheid van het landschap dat 

vliegroutes beperkt aanwezig zullen zijn en de belangrijkste foerageergebieden dichtbij de dorpskernen of 

bosgebieden (Huis te Baest) liggen. De Kleine Beerze en het Omleidingskanaal van de Groot Beerze 

kunnen uiteraard in gebruik zijn als vliegroute. Voor, tijdens en na het uitvoeren van het voornemen blijven 

mogelijk aanwezige vliegroutes, bijvoorbeeld de Kleine Beerze zelf, functioneel als vliegroute. Ook 

verandert de foerageerfunctie van het plangebied niet.  

 

Grondgebonden zoogdieren 

Ook zijn waarnemingen van Eekhoorn (Sciurus vulgaris) en Bunzing (Mustela putorius) bekend uit de 

ruime omgeving van de sifon. Overigens is het plangebied voor wat betreft grondgebonden zoogdieren 

beter onderzocht in vergelijking met vleermuizen. Naar verwachting komen beide soorten ruimer voor dan 

volgt uit de beschikbare gegevens.  

 

Eekhoorn houdt van bos; loofbos, naaldbos of gemengd bos maar ook in tuinen, parken en houtwallen in 

de buurt van bos. Hun voorkeur gaat uit naar ouder bos (naaldbomen ouder dan 20 jaar en loofbomen 

ouder dan 40-80 jaar) omdat daar meer voedsel en nestgelegenheid is. Daaruit volgt dat het eikenbosje 

dat aanwezig is langs de Kleine Beerze net voordat deze de sifon instroomt, geschikt leefgebied voor de 

Eekhoorn kan vormen, al is gezien de omvang en de leeftijd twijfelachtig of het optimaal geschikt 

leefgebied betreft.  

 
3 Gezien de aanwezigheid van werkpaden (bijvoorbeeld langs het Omleidingskanaal van de Groote Beerze, maar ook (oudere) 

werkpaden door het betreffende bosje) en de beschikbaarheid van open agrarisch gebied ten noorden van de sifon, is kap van 
bomen eenvoudig te voorkomen. Dat wordt hierna dan ook als uitgangspunt gehanteerd. 
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Verblijfplaatsen van de soort bevinden zich in bomen, waardoor eventuele kap van bomen -indien aan de 

orde- een aandachtspunt is. Met behulp van in de praktijk bewezen maatregelen, is verlies van 

verblijfplaatsen geheel te voorkomen. 

 

Bunzing komt voor in tal van landschapstypen, maar bij voorkeur in kleinschalig landschap met voldoende 

schuilmogelijkheden en water in de buurt. Dit kunnen oeverbegroeiingen, droge sloten, heggen, 

houtwallen, bosranden en akkerranden zijn, maar ook meer waterrijke gebieden zoals rietvelden of 

moerasgebieden. Daarnaast komt hij ook voor in vrij open terreinen, zoals weidegebieden met sloten. Dit 

betekent dat de soort zeker te verwachten is in de directe omgeving van de sifon. Verblijfplaatsen van de 

soorten bevinden zich in de drogere terreindelen, waar geen maatregelen zijn voorzien. Zo gebruikt 

Bunzing met name oude holen van bijvoorbeeld Konijn (Oryctolagus cuniculus), Vos (Vulpes vulpes) en 

Das (Meles meles), maar ook steenhopen, houtmijten, holle bomen of holten onder boomwortels.  

 

Gegeven onder meer de beperkte ingreep, die zich met name concentreert in de waterlopen en op 

bestaande werkpaden of agrarische percelen, is negatieve invloed heeft op het leefgebied van de soort 

niet te verwachten, zeker niet na afronden van de werkzaamheden. Niettemin is het goed om voldoende 

rekening te houden met de soort. Met behulp van in de praktijk bewezen maatregelen, is verlies van 

leefgebied geheel te voorkomen. 

 

Van de Bever (Castor fiber) zijn enkele waarnemingen bekend uit de ruime omgeving van de 

voorgenomen activiteit. Het al genoemde droge eikenbosje vormt voor deze soort geen geschikt 

leefgebied, hetgeen ook geldt voor het aangrenzende landbouwgebied. Effecten op deze soort ten 

gevolge van het voornemen zijn dan ook uitgesloten.  

 

C. Amfibieën en reptielen 

Beschermde amfibieën en reptielen zijn nagenoeg beperkt tot de heidegebieden van “Kempland-West”, 

ver buiten het plangebied. Hazelworm (Anguis fragilis) en Levendbarende hagedis (Zootoca vivipara) zijn 

bekend uit de bosgebieden rond Huis te Baest, ten noorden van het Omleidingskanaal van de Groote 

Beerze.  

 

Het voorkeurshabitat bestaat voor de Hazelworm uit gebieden met voldoende gevarieerde structuur in de 

vegetatie, met holen en gaten in de (zachte) grond, stenen, afval, dan wel andere dichte bodemvegetatie 

waarin de dieren kunnen graven. De voorkeur gaat daarbij uit naar bosgebieden met lagere bomen, of 

wanneer deze hoger zijn, met veel open plekken of bosranden met een zuid(west)elijke expositie. 

Bovendien ontbreekt de struiklaag in deze bossen en is het de kruidlaag die door haar variatie zorgt voor 

de aanwezigheid van zon- en schuilplekken. Het hiervoor beschreven habitat ontbreekt in het bosje ten 

zuiden van het Omleidingskanaal van de Groote Beerze, dat bovendien dermate geïsoleerd (kaal, 

structuurarm landbouwgebied, grote brede watergangen) ligt van de bekende verspreiding van de soort, 

dat het voorkomen daarvan in bedoeld bosje redelijkerwijs uit te sluiten is. Immers, versnippering van 

leefgebied is een van de voornaamste redenen waarom de soort het in Nederland niet makkelijk heeft. 

 

De Levendbarende hagedis geeft de voorkeur aan heide en hoogveengebieden, maar komt ook voor in 

open bossen en ruige graslanden. Daarbinnen gaat de voorkeur uit naar oevers en vochtige terreindelen. 

In de directe omgeving van de sifon is het beschreven habitat aanwezig en bovendien via de wat ruigere 

wegbermen of oevers bereikbaar voor de soort. Het voorkomen van de Levendbarende hagedis in de 

directe omgeving van de sifon is dan ook niet met zekerheid uit te sluiten.  

 

Net als het geval was bij de Bunzing in de paragraaf hiervoor, geldt ook hier dat een negatieve invloed op 

het leefgebied van de soort niet te verwachten, zeker niet na afronden van de werkzaamheden. De 

werkzaamheden concentreren zich immers op het water en de oevers, waarbij het bosje bereikbaar blijft. 
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Niettemin is het goed om voldoende rekening te houden met de soort. Met behulp van in de praktijk 

bewezen maatregelen, is verlies van leefgebied geheel te voorkomen. 

 

Beschermde amfibieën ten aanzien waarvan in Noord-Brabant géén vrijstelling geldt in geval van 

ruimtelijke ontwikkelingen, ontbreken geheel. Dat past ook bij de kwaliteit van het werkgebied. De 

intensief geschoonde, steile oevers bieden geen ruimte aan soorten die hoge eisen stellen aan hun 

leefomgeving.  

 

D. Broedvogels 

Het plangebied is uiteraard geschikt voor tal van meer algemene broedvogels, bijvoorbeeld broedvogels 

van (jonge) bossen. Met name tijdens de uitvoering kan sprake zijn van verstoring van in gebruik zijnde 

nesten. Dat is onnodig en moet voorkomen worden. Inmiddels zijn echter tal van maatregelen 

geformuleerd, waardoor voornoemde overtreding van verbodsbepalingen kan worden voorkomen, 

waaronder: 

• Niet werken tijdens het broedseizoen (globaal half maart – half juli); 

• Daar waar niet buiten het broedseizoen gewerkt kan worden, het biotoop ongeschikt maken voor 

broeden vogels voorafgaand een het broedseizoen en dit gebied vervolgens ongeschikt houden door 

bijvoorbeeld regelmatige aanwezigheid van mens en machine (bijvoorbeeld continu doorwerken); 

• Werken onder ecologische begeleiding, waarbij een ter zake kundig ecoloog bekijkt waar gewerkt kan 

worden. 

 

Door deze inmiddels vergaand uitgekristalliseerde maatregelen in acht te nemen, wordt ten aanzien van 

broedvogels waarvan het nest niet jaarrond beschermd is, voorkomen dat sprake kan zijn van overtreding 

van verbodsbepalingen. 

 

Naast broedvogels waarvan de verblijfplaats alleen gedurende het actieve broedseizoen beschermd is, 

geniet de verblijfplaats van een aantal soorten, bijvoorbeeld Buizerd (Buteo buteo), jaarrond bescherming. 

Nesten van Buizerd en Havik (Accipiter gentilis) zijn bekend uit vrijwel alle bosjes uit de omgeving van het 

werkgebied. Voor de hand ligt dan, hoewel hiervoor geen waarnemingen beschikbaar zijn, dat ook het 

bosje bij de uitstroom in de sifon geschikt kan zijn voor beide soorten, met name Buizerd. Kap van bomen 

-indien aan de orde- kan dan ook leiden tot verlies van mogelijk aanwezige verblijfplaatsen. Hiervoor zijn 

in de praktijk bewezen maatregelen te nemen, die (de gevolgen van) dit verlies geheel voorkomen. 

 

Voor beide soorten kan de omgeving van de sifon geschikt foerageergebied vormen, met name voor de 

Buizerd. Havik heeft behoefte aan wat grotere bosgebieden, te vinden rondom Huis te Baest. Dit 

foerageergebied blijft voor, tijdens en na de voorgenomen activiteit onveranderd beschikbaar, waardoor 

hierop geen negatief effect te verwachten is.  

 

E. Vissen 

Uit de ruime omgeving van het plangebied zijn geen waarnemingen zijn geen op grond van hoofdstuk 3 

van de Wet natuurbescherming beschermde vissoorten bekend. Enkele kilometers benedenstrooms van 

het plangebied in de Kleine Beerze in de bossen van Huis te Baest zijn waarnemingen van Kwabaal (Lota 

lota) bekend (2017). De Kwabaal heeft een voorkeur voor diep, zuurstofrijk en koud water. Het 

paaisubstraat is bij voorkeur steen of zand. Paai vindt plaats in beken en rivieren op vegetatierijke 

zijbeekjes. De larven groeien op in inundatiegebieden (natuurlijk fluctuerende waterpeilen met kansen 

voor winterinundaties). Gegeven dat genoemd habitat ontbreekt ter plaatse van de sifon, is het voorkomen 

van deze soort aldaar niet aannemelijk.  

 

Hoewel de Kleine modderkruiper (Cobitis taenia) via de Wet natuurbescherming niet langer is beschermd 

op grond van hoofdstuk 3 van de wet (soortenbescherming), gelden wel instandhoudingsdoelstellingen 

voor de soort in Natura 2000-gebied “Kempenland-West” (hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming). 
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De Kleine modderkruiper heeft een voorkeur voor stilstaand tot langzaam stromende, ondiepe wateren 

met een rijke plantenbegroeiing en een zandige of met dunne sliblaag bedekte bodem. Voor zover bekend 

is dit habitat niet aanwezig rond de sifon. Dit vermoeden wordt ondersteunt door de gegevens opgenomen 

in het beheerplan voor Natura 2000-gebied “Kempenland-West”. Daarin is te lezen dat de soort alleen in 

de Reusel, ten zuiden van het Wilhelminakanaal is aangetroffen.  

 

Niettegenstaande voorgaande, is en blijft het een relatief lastig te inventariseren soort en is het de 

omgeving rond de sifon voor zover bekend niet recent onderzocht op de aanwezigheid van beschermde 

vissoorten. Het is daarom goed om, hoewel potentiele overtreding van verbodsbepalingen niet voor de 

hand ligt, rekening te houden met vissen tijdens de uitvoering van het werk, al was het maar vanuit de 

zorgplicht.  

 

F. Overige soortgroepen 

Wat betreft soorten behorend tot overige soortgroepen zijn juridisch beschermde soorten nagenoeg 

afwezig. Beekrombout (Gomphus vulgatissimus), Kleine ijsvogelvlinder (Limenitis camilla) en 

Bosbeekjuffer (Calopteryx virgo) uitgezonderd. Daarnaast zijn enkele soorten van de Rode Lijst bekend uit 

de (ruime) omgeving.  

 

Beekrombout en Kleine ijsvogelvlinder zijn alleen bekend uit de ruime omgeving van de sifon, namelijk 

langs de Groote Beerze. Gegeven de al eerder beschreven kwaliteit van de omgeving van de sifon, is niet 

te verwachten dat beide soorten daar leefgebied zouden kunnen vinden. Hun voorkomen kan dan ook 

redelijkerwijs worden uitgesloten. 

 

Anders is dat voor Bosbeekjuffer, een soort van beschaduwde, koude en zuurstofrijke beken, die bekend 

is uit de ruige graslanden ten westen van de Baesterdijk. De soort is kritisch ten aanzien van de 

waterkwaliteit en de morfologie van de beek, waarbij de diversiteit van de omgeving van de beek en 

natuurlijke fysische processen als erosie en sedimentatie belangrijk zijn.  

 

Het omringende landschap is vaak gevarieerd, met bosjes, hooilanden, struwelen, houtwallen en ruigten. 

Kortom: de directe omgeving van de sifon -de Kleine Beerze ten zuiden van het Omleidingskanaal- 

voorziet in voor deze soort geschikt habitat en het voorkomen van deze soort aldaar is niet op voorhand 

uit te sluiten.  

 

Hoewel de werkzaamheden vooral zien op de sifon die de Kleine Beerze nu onder het Omleidingskanaal 

door leidt, is niet uitgesloten dat deze enig raakvlak hebben met voor de Bosbeekjuffer geschikt 

leefgebied. Hiervoor zijn in de praktijk bewezen maatregelen te nemen, die (de gevolgen van) dit verlies 

geheel voorkomen. 

 

Zorgplicht 

De zorgplicht die onderdeel is van de Wet natuurbescherming vraagt nadrukkelijk om óók rekening te 

houden met soorten die geen juridische bescherming genieten of ten aanzien waarvan een vrijstelling 

geldt.  

 

In voorliggende context gaat het niet om soort(groepen) die in voorgaande nog niet aan bod zijn gekomen, 

waarbij algemeen voorkomende amfibieën nog apart benoemd moeten worden. Soorten als groene kikker 

(Pelophylax spp.) en Gewone pad (Bufo bufo) zijn weinig kritisch als het gaat om voortplantings- land- en 

winterbiotoop en maken zeker gebruik van het plangebied. Ook met deze soorten zal tijdens de uitvoering 

rekening gehouden moeten worden. 

 

Synthese 

In 9 zijn voorgaande paragrafen samengevat. 
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Tabel 9. Resumé effectbeoordeling 

Soortgroep Hier relevante 

soort(groepen) 

Functie leefgebied Overtreding verbodsbepaling 

Vaatplanten Drijvende waterweegbree Kernleefgebied niet 

uitgesloten 

Mogelijk artikel 3.5 bij werken aan Kleine Beerze.  

 

Maatregelen noodzakelijk 

Zoogdieren Boombewonende 

vleermuizen,  

Eekhoorn en Bunzing 

Mogelijke 

verblijfplaatsen. 

Deels geschikt als 

leefgebied 

Mogelijk artikel 3.10 bij werken aan Kleine Beerze en 

kap van voor de soorten geschikte bomen 

 

Maatregelen noodzakelijk 

Amfibieën en 

reptielen 

Levendbarende hagedis 

Algemeen voorkomende 

amfibieën 

Leefgebied Mogelijk artikel 3.10 en 3.11 bij werken aan de Kleine 

Beerze 

 

Maatregelen noodzakelijk. 

Broedvogels Soorten met jaarrond 

beschermd nest 

Broedterritorium Mogelijk bij kap van door de soorten gebruikte bomen 

 

Maatregelen noodzakelijk 

Vissen Alle soorten Mogelijk leefgebied Bij droogzetten van (delen van) watergangen mogelijk 

artikel 3.11 (zorgplicht) 

 

Maatregelen noodzakelijk. 

Ongewervelden Bosbeekjuffer Kernleefgebied Mogelijk artikel 3.10 bij werken aan de Kleine Beerze. 

 

Maatregelen noodzakelijk 

 

Samenvattend geldt maatregelen geformuleerd en geborgd moeten worden in een ecologisch 

werkprotocol om te voldoen aan de bepalingen uit de Wet natuurbescherming, onderdeel 

Soortenbescherming. 

 

Niettegenstaande voorgaande is het uitvoeren van de hier voorgenomen activiteit opgenomen in het 

beheerplan voor “Kempenland-West”. Op grond van onder meer artikel 3.8 lid 7 sub a en b volgt dat ten 

aanzien van het voornemen een vrijstelling geldt van ontheffingsplicht op grond van de Wet 

natuurbescherming.  

 

Te nemen maatregelen in ruimte en tijd 

Zoals al eerder gezegd is het -ondanks geldende vrijheden- verplicht om voldoende rekening te houden 

met aanwezige beschermde soorten, bijvoorbeeld door maatregelen te treffen die terugkeer van de soort 

in het werkgebied vergemakkelijken of door potentieel geschikt leefgebied te ontzien. In deze paragraaf 

wordt beschreven op welke manier de maatregelen uitgevoerd moeten worden om voldoende zorgvuldig 

te handelen.  

 

Gedragscode Unie van Waterschappen 

De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de Gedragscode Unie van Waterschappen. Deze 

gedragscode is echter nog niet volledig aangepast aan de Wet natuurbescherming, voor wat betreft 

ruimtelijke ingrepen. Dit heeft betrekking tot een aantal soorten die onder de oude Flora- en faunawet nog 

niet beschermd zijn, maar wel onder de Wet natuurbescherming, bijvoorbeeld de Bosbeekjuffer.  

 

Voorliggend werkplan voorziet in deze doorvertaling, voor zover mogelijk. Dit betekent dat er rekening 

gehouden wordt met (kwetsbare perioden van) beschermde soorten zoals beschermd onder de Wet 

natuurbescherming. Relevante regels voor de planning en uitvoering uit deze gedragscode (ten aanzien 

van grondwerk en kappen van bomen) zijn in dit ecologisch werkplan geïntegreerd.  
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Alle betrokkenen dienen voorafgaand aan de werkzaamheden op de hoogte gesteld te worden van de 

inhoud van de Gedragscode en het ecologisch werkplan. Dit kan bijvoorbeeld via een toolbox-meeting, 

onder leiding van de ecoloog. Bij vragen over dit werkplan kan contact opgenomen worden met de 

directievoerende. 

 

Algemene zorgplicht 

Naast het voorkomen van schade aan strikter beschermde soorten, moet tijdens de werkzaamheden 

worden voldaan aan de algemene zorgplicht. Dit betekent dat voor alle soorten schade en verstoring, 

indien redelijkerwijs haalbaar, moet worden voorkomen of beperkt. Wanneer ondanks de 

voorzorgsmaatregelen toch individuen van een soort aangetroffen worden dienen, voor zover dit 

redelijkerwijs kan, direct maatregelen genomen te worden om verdere verstoring of schade te voorkomen. 

Er moet bijvoorbeeld zo gewerkt te worden dat dieren de ruimte en tijd hebben om te ontsnappen naar 

een plek die niet verstoord wordt tijdens de werkzaamheden. Wanneer bijvoorbeeld kleine zoogdieren als 

egel en muis worden aangetroffen tijdens het werk, dienen de werkzaamheden te stoppen totdat het dier 

een veilig heenkomen gevonden heeft of door de betrokken medewerkers in veiligheid gebracht is. 

 

Wanneer beschermde soorten die nog geen onderdeel zijn van het werkprotocol worden aangetroffen 

tijdens uitvoering van de werkzaamheden, dient dit direct te worden gemeld bij een ecoloog. Die zal 

adviseren over de maatregelen die nodig zijn. De werkzaamheden kunnen op deze locatie op basis van 

zijn/haar advies voortgezet worden. Hieronder worden puntsgewijs algemene maatregelen en 

uitgangspunten opgesomd, aan de hand waarvan de zorgplicht wordt ingevuld. 

 

Voor het in acht nemen van de wettelijke zorgplicht gelden een aantal algemene maatregelen, die 

uitgewerkt zijn in een ecologisch werkplan: 

• Houd het werkterrein zo klein mogelijk, hanteer zo kort mogelijke rijroutes naar de dichtstbijzijnde 

ontsluitingsweg maar mijd daarbij kwetsbare locaties en scherm deze zo nodig af.  

• Opslag van materialen en inrichting van het werkterrein vindt plaats op aanwijzing van een erkend 

ecoloog.  

 

De locatie wordt gezocht op plaatsen waar zo min mogelijk verstoring optreedt, in dit geval zijn de 

terreinen grenzend aan de noordelijke oever van het Omleidingskanaal van de Groote Beerze 

(landbouwpercelen) het meest geschikt. Hier is de aanwezigheid van (strikt) beschermde soorten 

redelijkerwijs uitgesloten. 

• Werkzaamheden uitvoeren tussen zonsopkomst en zonsondergang. 

• Demp tussen zonsondergang en zonsopgang onnodige verlichting om aanwezige nachtactieve dieren 

niet onnodig te verstoren. 

• Voorkom insporing, gebruik zonodig rijplaten om schade aan vegetaties te voorkomen. 

• Broedvogels: in principe niet kappen tussen medio maart en eind juli. Mocht dit toch noodzakelijk zijn, 

schakel dan altijd een erkend ecoloog in voor ecologische begeleiding. 

• Voor kapwerkzaamheden in februari of augustus/september is het conform de gedragscode nodig om 

een erkend ecoloog een check uit te laten voeren op broedvogels. Vooral na een zachte winter zijn de 

kansen op broedgevallen in februari vrij groot. Na half juli neemt de kans op broedgevallen sterk af. 

• Werkzaamheden in en aan de beek en watergangen worden zoveel mogelijk in september en oktober 

uitgevoerd, waarbij maximaal rekening gehouden wordt met vissen en afdoende rekening wordt 

gehouden met andere waterdieren. 

• Bij twijfel wordt de ecoloog ingelicht en worden de werkzaamheden op de locatie die het betreft tot 

nader order stilgelegd. 
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Broedseizoen 

In gebruik zijnde nesten van vogels zijn te allen tijde beschermd en mogen niet worden beschadigd of 

vernield tot het moment dat de vogels hun nest zelf hebben verlaten, vaak na het uitvliegen van de 

jongen.  

 

Om te voorkomen dat nesten van vogels worden beschadigd of vernield of dat de werkzaamheden stil 

gelegd moeten worden vanwege het voorkomen van een nest dat in gebruik is, moeten de volgende 

maatregelen / uitgangspunten worden geborgd en nageleefd: 

1. Werken buiten het broedseizoen of op zodanige wijze dat broedvogels geen verstoring 

ondervinden die leidt tot verlaten van het nest (gelijk aan beschadigen en vernielen in de Wet 

natuurbescherming). Daarom moeten bomen en struiken zo veel mogelijk buiten de periode 1 

maart tot 15 augustus (1 maart tot 15 juli voor het merendeel van de aanwezige broedvogels) 

verwijderd te worden. 

2. Indien niet buiten het broedseizoen gewerkt wordt, moet voorafgaand aan werkzaamheden in het 

gebied waar mogelijk broedvogels aanwezig zijn (zoals in beplanting die verwijderd wordt) een 

controle door de ecoloog worden uitgevoerd. De werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden als 

het terrein wordt vrijgegeven. 

3. In het geval in gebruik zijnde nesten worden aangetroffen of aanwijzingen worden verkregen van 

de aanwezigheid van nesten (nest-indicerende waarnemingen), moet ter hoogte van de 

nestlocatie een rustzone (te bepalen door ecoloog) worden ingesteld, waarbinnen geen 

werkzaamheden worden uitgevoerd, totdat de betreffende nesten door de betreffende broedende 

vogel(s) zijn verlaten. De rustzone wordt door middel van lint afgebakend. 

 

Werken buiten de meest kwetsbare perioden van aanwezige soorten 

Alle met het voornemen verbonden werkzaamheden dienen zo veel mogelijk te worden uitgevoerd in de 

minst kwetsbare periode van de in het werkgebied voorkomende beschermde soortgroepen (zie tabel 10). 

De meest geschikte uitvoeringsperiode voor alle soortgroepen is september tot en met oktober.  

 

In de praktijk zullen ook werkzaamheden buiten deze periode uitgevoerd worden. Deze werkzaamheden 

kunnen pas starten als het werkgebied vrijgegeven is door de betrokken ecoloog (als onderdeel van de 

uitvoeringsdirectie).  

 

Wanneer beschermde soorten na beoordeling door een ecoloog of doordat leefgebied ongeschikt 

gemaakt is, afwezig zijn in bepaalde terreindelen, kan op plaatsen van de meest geschikte 

uitvoeringsperiode afgeweken worden. Hetzelfde geldt voor de uitvoering van kleinschalige 

werkzaamheden met beperkte effecten. Dit betreft ook voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van 

bescherming van soorten, zoals het afschermen van gebieden en aanleggen van alternatieve 

leefgebieden en/of verblijfplaatsen. 

Tabel 10 Algemeen overzicht voor de hier relevante soortgroepen met kwetsbare perioden (rood), mogelijk kwetsbare (oranje) en 

minst kwetsbare (groen) perioden.*  

Periode / Soorten jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec 

Zoogdieren                         

Vogels                         

Reptielen                         

Amfibieën                         

Libellen                         

Vaatplanten                         

                         
* Let wel: de exacte werkbare perioden zijn afhankelijk van het soort ingreep en weersomstandigheden etc. 
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Wanneer afgeweken moet worden van de aangegeven periode dient vooraf ter plaatse door een ecoloog 

te worden vastgesteld of er strikter beschermde soorten aanwezig zijn. Er dient in dat geval rekening mee 

gehouden te worden dat vooraf wegvangen/verplaatsen van individuen van beschermde soorten nodig is 

en dat een ecoloog aanwezig moet zijn bij uitvoering van de herstelmaatregel. 

 

Ongeschikt maken leefgebied 

In de meest gunstige periode (langs de Kleine Beerze veelal september/oktober) kan leefgebied waar op 

een later moment inrichtingsmaatregelen gepland zijn, ongeschikt gemaakt worden voor beschermde 

soorten. In het leefgebied van de Levendbarende hagedis is ook in de meest gunstige periode 

voorzichtigheid van belang. In ongeschikt gemaakte terreindelen kunnen in een meer ongunstige periode 

inrichtingsmaatregelen plaatsvinden.  

 

Wanneer afgeweken moet worden van de aangegeven periode dient vooraf ter plaatse door een ecoloog 

te worden vastgesteld of er strikter beschermde soorten aanwezig zijn. Er dient in dat geval rekening mee 

gehouden te worden dat vooraf wegvangen/verplaatsen van beschermde soorten nodig is en dat een 

ecoloog aanwezig moet zijn tijdens uitvoering van de maatregel. 

 

Transportroutes en depot 

De keuze van routes waarover transport van grond en materialen plaatsvindt en de ligging van 

gronddepots is op het moment van schrijven nog niet afgestemd. Hierbij gelden de volgende 

uitgangspunten: 

1. Transportroutes gaan zoveel mogelijk over bestaande wegen en (schouw)paden; 

2. Transportroutes mogen niet uitdijen, dus bermen in kwetsbaar natuurgebied worden niet bereden; 

3. Meest gunstig voor werk- en opslagterreinen zijn die gebieden, waar beschermde soorten geen 

geschikt leefgebied kunnen vinden, bijvoorbeeld de landbouwgebieden ten noorden van het 

Omleidingskanaal van de Grote Beerze; 

4. Eventuele routes door het veld moeten door de ecoloog worden uitgezet, waarbij kwetsbare 

vegetaties en kwetsbare diersoorten moeten worden ontzien. 

 

Voorafgaand aan de werkzaamheden worden de depotlocaties geïnspecteerd door een ecoloog. Als er op 

een of meer depotlocaties bomen verwijderd worden is vooraf inspectie op de aanwezigheid van nesten 

en holten nodig. 

 

Werkzaamheden aan watergangen 

Voor watergangen gelden in verband met de daar mogelijk voorkomende beschermde soorten specifieke 

aandachtpunten of maatregelen tijdens de inrichtingswerkzaamheden: 

• Bij het afdammen van watergangen worden één of meerdere gronddammen geplaatst in de 

betreffende watergang. De bodem blijft hierbij ongewijzigd. In de meeste gevallen zal deze maatregel 

geen negatief effect hebben op de aanwezige beschermde soorten. Tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden in watergangen moeten eventuele groeiplaatsen van kwetsbare planten worden 

ontzien.  

• De af te dammen watergangen liggen gedeeltelijk in terreindelen waar mogelijk kwetsbare flora en 

fauna voorkomen (Drijvende waterweegbree, Bosbeekjuffer). De watergangen liggen mogelijk niet 

altijd langs bestaande routes (werkpaden). In dat geval moet de werkroute gecontroleerd worden op 

aanwezigheid van beschermde flora en fauna en aangewezen habitattypen. De werkzaamheden 

kunnen pas plaatsvinden nadat een ecoloog de route heeft vrijgegeven. De uitvoerende aannemer 

legt voor aanvang van de werkzaamheden een plan van aanpak voor waarin wordt beschreven hoe 

structuurbederf van de ondergrond en vegetatie in deze terreindelen wordt voorkomen. Dit plan moet 

worden goedgekeurd door de terreinbeheerder en de betrokken ecoloog. 
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• In het kader van de zorgplicht worden larven van libellen en andere aanwezige diersoorten per 

schepnet gevangen en op een plek buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden teruggezet. 

• Het heeft de voorkeur om vissen in geval van afdammen van watergangen nagenoeg onbelemmerde 

doorgang te verlenen via een bypass. Blijkt dit in de praktijk onuitvoerbaar, geldt ten aanzien van 

vissen (alle soorten) dat deze per schepnet worden gevangen en op een plek buiten de invloedssfeer 

van de werkzaamheden worden teruggezet. 

 

Voorkomen verstoring door licht en geluid 

De uitvoering van de inrichtingsmaatregelen zal overdag plaatsvinden. Echter in het najaar en de 

winterperiode wordt soms ook gewerkt in de vroege ochtend en late namiddag wanneer het schemert en 

soms zelfs donker is. Bij deze werkzaamheden wordt rij- en werkverlichting van het uitvoeringsmaterieel 

toegepast. Andere vormen van verlichting zijn niet toegestaan. 

 

Voorkomen van verstoring door overige werkzaamheden 

Voor overige werkzaamheden, zoals het plaatsen van regelwerken en overige kleinschalige 

inrichtingsmaatregelen, geldt dat de werkwijze van de aannemer getoetst moet worden door de betrokken 

ecoloog. Voorafgaand aan deze werkzaamheden wordt in overleg met de ecoloog het werkterrein 

vrijgegeven. Daarbij wordt tevens bepaald of tijdens de werkzaamheden ecologische begeleiding nodig is 

en op welke wijze hier invulling aan gegeven wordt. Aanvullende maatregelen anders dan ecologische 

begeleiding zijn niet nodig omdat de aard en omvang van deze overige (bijkomende) werkzaamheden 

beperkt is ten opzichte van kwetsbare soorten. 

 

Calamiteitenprotocol 

Calamiteiten bestaan uit het onverwacht aantreffen van één of meerdere individuen of vaste rust- en 

verblijfplaatsen (boomholte, burcht, nest, et cetera) van een beschermde soort tijdens uitvoering van de 

inrichtingsmaatregelen. De uitvoerend aannemer maakt in dergelijke gevallen direct melding van de 

calamiteit bij de betrokken ecoloog. Ook wanneer onzekerheid bestaat over een aangetroffen soort wordt 

een ecoloog geïnformeerd. Bij vermoede calamiteiten wordt gehandeld volgensError! Reference source 

not found.afbeelding 15. 
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Afbeelding 15. Calamiteitenprotocol 

 

Aantoonbaar handelen volgens dit ecologisch werkplan 

Er dient aantoonbaar gehandeld te worden volgens de Gedragscode van de Unie van Waterschappen. 

Daarvoor is een Ecologisch Werkprotocol het voorgeschreven middel. Bij gevolg dient ook aantoonbaar 

volgens het Ecologisch Werkprotocol gehandeld te worden. Om dat te doen, is het nodig dat er altijd een 

kopie van dit werkplan aanwezig is op de werklocatie. Daarnaast moeten alle uitvoerend medewerkers 

voor aanvang van de werkzaamheden door middel van een werkinstructie geïnformeerd worden over de 

inhoud van dit werkplan en de in het werkgebied mogelijk aanwezige beschermde soorten. Medewerkers 

moeten in staat zijn om adequaat de meest kwetsbare beschermde lokaal voorkomende soorten te 

herkennen. Om de identificatie van beschermde soorten te vergemakkelijken moet er voor de betrokken 

medewerkers soortherkenningsinformatie direct beschikbaar op de werkplek aanwezig zijn4.  

 

Het ecologisch werkplan is een zogenaamd levend document. Tijdens de werkzaamheden kunnen nieuwe 

inzichten ontstaan. Eventuele wijzigingen in de uitvoering van dit ecologisch werkplan moeten worden 

vastgelegd door middel van verslaglegging en worden toegevoegd aan dit document. Afwijkende of 

bijzondere soorten die door de uitvoerende medewerkers worden waargenomen worden eveneens hierop 

geregistreerd. Afwijkingen van dit werkplan worden altijd vooraf met de betrokken ecoloog besproken. 

 

  

 
4 Er kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van een of meerdere nog te fabriceren posters met foto’s en beknopte informatie over 

soorten, evenals een kalender met werkbare en onwerkbare perioden per soort. 
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Ecologische begeleiding, taken en verantwoordelijkheden 

Bij het uitvoeren van de inrichtingsmaatregelen en beschermende maatregelen zoals beschreven in het 

Ecologisch Werkplan wordt een deskundige ecoloog betrokken, als lid van de uitvoeringsdirectie. Deze 

verzorgt de nodige ecologische begeleiding rondom uitvoering van de inrichtingsmaatregelen. Denk hierbij 

aan het uitzetten van de af te schermen waardevolle locaties, het eventueel wegvangen van beschermde 

soorten en het geven van aanwijzingen tijdens het werk. De deskundige ecoloog voldoet aan de eisen 

zoals bedoeld in de Wet natuurbescherming. 

 

Let wel: werkzaamheden in relatie tot kwetsbare soorten en gebieden mogen niet uitgevoerd worden 

zonder uitdrukkelijke toestemming van de ecoloog. Aanwijzingen van de ecoloog dienen altijd opgevolgd 

te worden. Verder heeft de ecoloog de bevoegdheid om werkzaamheden tijdelijk stil te leggen. Dit alles in 

nauw overleg met het de rest van het directieteam. 

 

De begeleidende ecoloog is onderdeel van de uitvoeringsdirectie. 

 

Voorschriften en maatregelen per soort/soortgroep 

Deze paragraaf geeft voorschriften en maatregelen per soort en/of soortgroep, die van belang zijn tijdens 

de uitvoering. Eerst volgt een overzicht van relevante soorten op basis van paragraaf 5.6.2.1. Vervolgens 

worden per soort of soortgroep de benodigde voorschriften uitgewerkt. 

 

Relevante soorten en soortgroepen 

Op grond van voorgaande blijkt het voorkomen van de volgende soorten of soortgroepen niet op voorhand 

uitgesloten te kunnen worden: 

A. Drijvende waterweegbree 

B. Broedvogels (inclusief jaarrond beschermd nest) 

C. Levendbarende hagedis 

D. Eekhoorn en Bunzing 

E. Vleermuizen 

F. Vissen 

G. Bosbeekjuffer 

 

Wijze van zorgvuldig handelen per soort of soortgroep 

Hierna wordt beschreven op welke wijze de maatregelen uitgevoerd moeten worden om voldoende 

zorgvuldig te handelen. Zo wordt de gunstige staat van instandhouding van de voorkomende beschermde 

soorten niet aangetast. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden de mitigerende en compenserende 

maatregelen genomen en geborgd. 

 

A. Drijvende waterweegbree 

De Drijvende waterweegbree, een soort die gebonden is aan de beek en waarvan “Kempenland-West” op 

landelijke schaal een belangrijk bolwerk vormt, komt voor nét bovenstrooms van de sifon, waarmee het 

voorkomen ter plaatste van de sifon niet redelijkerwijs uit te sluiten is.  

 

Er zijn tijdelijk negatieve effecten op bestaande groeiplaatsen van de Drijvende waterweegbree te 

verwachten indien de soort aanwezig blijkt, waardoor mitigerende maatregelen nodig zijn om tijdelijk 

verlies van groeiplaatsen op te vangen. Dit vindt bij voorkeur plaats buiten de invloedssfeer van het 

voornemen, maar wel in de Kleine Beerze. Dit gebeurt stroomopwaarts, zodat natuurlijke herkolonisatie 

van het werkgebied -na voltooiing van de werkzaamheden- mogelijk wordt. Hier is al beekherstel 

uitgevoerd, waardoor de uitgangssituatie voor de soort hier niet alleen goed is, maar de kwaliteit van het 

leefgebied door beekherstel ook is toegenomen.  
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Verder zijn mitigerende maatregelen nodig ten aanzien van de Drijvende waterweegbree. Deze houden 

het volgende in: 

• Bestaande groeiplaatsen binnen de invloedssfeer van het werk ontzien.  

 

Blijkt dit niet mogelijk geldt: 

• Werken buiten de groei- en bloeiperiode van de Drijvende waterweegbree (tabel 11), voor wat betreft 

het verleggen dan wel aanpassen van de beekbodem daar waar de soort aanwezig is. Dit voorkomt 

schade aan stroomafwaarts aanwezig zijnde groeiplaatsen van de Drijvende waterweegbree, als 

gevolg van opwerveling van zand en slib. Zodoende mag er alleen tussen begin september en eind 

maart gewerkt worden aan het (natte) beekprofiel. 

• Bovenlaag van de waterbodem van die delen waar nu Drijvende waterweegbree voorkomt tijdens de 

uitvoering apart houden en dit materiaal op enkele plekken gebruiken bij de afwerking van het nieuwe 

tracé van de Kleine Beerze. Vanwege de aanwezige, langlevende zaadbank in dit substraat zal dit de 

ontwikkeling van de gewenste soorten en vegetaties versnellen. 

 

Tabel 11. Overzicht werkbare en niet-werkbare periodes ten aanzien van de Drijvende waterweegbree. 

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul 
 

Aug Sep Okt Nov Dec 

Meest gunstige 
periode 

Groei- en bloeiperiode Meest gunstige periode 

Werkzaamheden in 

nabijheid praktisch 
altijd mogelijk, o.b.v. 
genoemde 

voorschriften 
ecologisch werkplan 

Graafwerkzaamheden in het natte profiel 
zijn niet mogelijk, wegens belemmeren 
groei en verspreiding door opwerveling 

sediment 

Werkzaamheden in nabijheid praktisch altijd 
mogelijk, o.b.v. genoemde voorschriften 

ecologisch werkplan 

 
 Uitvoeren werkzaamheden in strijd met Wet natuurbescherming (incl. art. 1.11 zorgplicht), uitvoering is 

niet mogelijk. 

 Er gelden beperkingen, er zijn aanvullende (voorzorg)maatregelen nodig en/of er is sprake van 

aanvullende randvoorwaarden. 

 Geen beperkingen buiten de wettelijke zorgplicht en dit werkplan. 

 

B. Broedvogels (inclusief soorten met een jaarrond beschermd nest) 

Onderstaande maatregelen voorkomen verstoring van (mogelijk in de buurt) aanwezige beschermde 

broedvogels. Een nest van een soort als de buizerd is jaarrond beschermd. Wat betreft soorten waarvan 

het nest jaarrond beschermd is en die mogelijk aanwezig zijn binnen de invloedssfeer van het werkgebied 

geldt als voornaamste maatregel: 

• Kap van bomen is geen onderdeel van de voorgenomen activiteit. Dat betekent dat alle aanwezige 

bomen gespaard worden. Dit lijkt goed mogelijk door voornamelijk vanaf de noordzijde van het 

Omleidingskanaal van de Groote Beerze te werken.  

• Bomen met potentiele roofvogelnesten worden van tevoren in kaart gebracht door een erkende 

ecoloog, zodat ze op de juiste manier ontzien kunnen worden.  

a. Aanwezige nestbomen worden gespaard, samen met omringende bomen in een ruime cirkel 

(minimaal 30 meter, één reguliere boomlengte) rond de nestboom. De te behouden bomen 

worden gemarkeerd door een ecoloog; 

b. Dit geldt ook voor bomen met kraaiennesten of andere grote nesten, omdat deze mogelijk bij 

het broedterritorium van de buizerd horen. Ook hier wordt een kapverbod in een cirkel van 30 

meter aangehouden, om overtreding van de wet te voorkomen. De te behouden bomen 

worden gemarkeerd door een ecoloog; 

 

Blijkt dit onverhoopt niet mogelijk geldt (Tabel 12): 

• Werken bij daglicht gedurende het broedseizoen, dus: 

a. Alleen werken tussen zonsopkomst en zonsondergang.  

b. Tijdens de schemer en nacht zijn alle lichten gedoofd. 
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• Er wordt in principe niet gewerkt tijdens het broedseizoen; broedende vogels worden hierdoor sowieso 

niet verstoord. 

• Indien alsnog werkzaamheden tijdens het broedseizoen nodig zijn, wordt er in overleg met een 

ecoloog een broedvogelcontrole ingepland. 

a. Naar aanleiding van deze controle kan het terrein al dan niet worden vrijgeven; 

b. Bomen met bebroede nesten worden gemarkeerd. De kritische verstoringszone wordt 

afgebakend met bijvoorbeeld linten; 

c. Een vrijgave-advies van de ecoloog heeft gedurende het broedseizoen een geldigheidsduur 

van maximaal 2 kalenderdagen. 

d. Daar waar niet buiten het broedseizoen gewerkt kan worden, het biotoop ongeschikt maken 

voor broeden vogels voorafgaand een het broedseizoen en dit gebied vervolgens ongeschikt 

houden door bijvoorbeeld regelmatige aanwezigheid van mens en machine (bijvoorbeeld 

continu doorwerken). Werk onder ecologische begeleiding, waarbij een ter zake kundig 

ecoloog bekijkt waar gewerkt kan worden. 

 

Tabel 12. Overzicht werkbare en niet werkbare periodes broedvogels. 

Jan Feb 1e helft maart 2e 

helft 
mrt 

Apr Mei Jun Jul Augustus Sep Okt Nov Dec 

Meest gunstige 

periode 
 

Let op: Risico 

op 
broedgevallen 
neemt toe 

Voornaamste broedperiode voor 

vogels → ongunstige periode 
voor uitvoering van 
werkzaamheden 

Let op: risico 

op 
broedgevallen 
nog steeds 

aanwezig 

Meest gunstige periode 

 

Werkzaamheden 

praktisch altijd 
mogelijk, 
broedgevallen zijn 

in de regel 
afwezig. 
 

Uitzondering: 
Buizerd en 
andere 

roofvogels (feb) 

Werkzaamhed
en zijn 

mogelijk bij 
afwezigheid 
van 

broedvogels, 
maar het risico 
op broedende 

vogels neemt 
toe, vooral 
tijdens 

perioden met 
zacht weer 

Groot risico op vertraging, 

wegens een grote kans op 
aanwezigheid van een of meer 
broedende vogels 

Werkzaamhed
en zijn 

mogelijk bij 
afwezigheid 
van 

broedvogels, 
maar het risico 
op broedende 

vogels is nog 
aanwezig, 
vooral na een 

late start van 
het voorjaar 

Werkzaamheden praktisch altijd 
mogelijk, broedgevallen zijn in 
de regel afwezig. 

 
 Uitvoeren werkzaamheden in strijd met Wet natuurbescherming (incl. art.1.11 zorgplicht), uitvoering is niet 

of alleen onder strenge voorwaarden mogelijk. 

 Er gelden beperkingen, er zijn aanvullende (voorzorg)maatregelen nodig en/of er is sprake van 

aanvullende randvoorwaarden. 

 Geen beperkingen buiten de wettelijke zorgplicht en dit werkplan. 

 

C. Levendbarende hagedis 

Het voorgenomen activiteit kan de volgende effecten hebben op de Levendbarende hagedis:  

➢ bedelven, dichtdrukken van overwinteringsplaatsen in de strooisellaag, waardoor daarin 

aanwezige hagedissen (onopzettelijk) gedood worden.  

➢ Tijdelijk verlies van leefgebied. 

 

Om negatieve effecten te voorkomen is het volgende nodig: 

• De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd buiten de meest kwetsbare periode (dus buiten de 

periode half april tot half augustus en anderzijds de winterrustperiode van 1 oktober tot en met half 

april). De optimale periode daarvoor ligt tussen 15 augustus en 1 oktober, zie ook tabel . 

• Strooisel, hoog gras (!), dood hout, struweel bomen en dergelijke worden vooraf verwijderd van de te 

berijden en te vergraven percelen. Dit dient zorgvuldig en zoveel mogelijk met licht materieel dan wel 

handwerk te gebeuren.  
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o Wegvangen van individuen is in dat geval niet nodig, omdat het leefgebied dan ter plekke 

tijdelijk ongeschikt is. 

o Strooisel wordt op andere plekken opgeslagen of aan de kant geduwd, bij voorkeur op 

plekken waar dit nu ontbreekt. 

• Hierbij is het nodig dat de werkzaamheden in één richting worden uitgevoerd bij aanleg van het 

onderhoudspad en het graven van de meanders. 

 

Tabel 13. Overzicht werkbare en niet werkbare periodes Levendbarende hagedis 

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Winterrust: meest kwetsbare 
periode voor werkzaamheden 

op land 

Voortplantingsperiode  Meest 
gunstige 

periode 

Winterrust: meest kwetsbare 
periode voor werkzaamheden 

op land 

Werkzaamheden in 
leefgebieden moeten vermeden 
worden 

Werkzaamheden in leefgebieden 
moeten vermeden worden 

Werkzaam
heden 

mogelijk 
onder 
voorwaard

en 

Werkzaamheden in 
leefgebieden moeten vermeden 
worden  

 
 Uitvoeren werkzaamheden in strijd met de Wet natuurbescherming (incl. art. 1.11 zorgplicht), uitvoering is 

in principe niet mogelijk. 

 Er gelden beperkingen, er zijn aanvullende (voorzorg)maatregelen nodig en/of er is sprake van 
aanvullende randvoorwaarden. 

 Geen beperkingen buiten de wettelijke zorgplicht en dit werkplan; aanvullende voorzorgsmaatregelen 
kunnen nodig zijn. 

 

D Bunzing, Eekhoorn 

Ten aanzien van de Eekhoorn geldt: 

• Kap van bomen is geen onderdeel van de voorgenomen activiteit. Dat betekent dat alle aanwezige 

bomen gespaard worden. Dit lijkt goed mogelijk door voornamelijk vanaf de noordzijde van het 

Omleidingskanaal van de Groote Beerze te werken.  

• Bomen met potentiele Eekhoornnestenn worden van tevoren in kaart gebracht door een erkende 

ecoloog, zodat ze op de juiste manier ontzien kunnen worden.  

a. Aanwezige nestbomen worden gespaard, samen met omringende bomen in een ruime cirkel 

(minimaal 30 meter, één reguliere boomlengte) rond de nestboom. De te behouden bomen 

worden gemarkeerd door een ecoloog; 

 

Blijkt dat niet mogelijk geldt dat te kappen bomen met in gebruik zijnde Eekhoornnesten niet worden 

gekapt in de kwetsbare periode van de Eekhoorn (voortplantingsperiode), dus niet in de periode 

december - februari en mei – juni (tabel 14). 

 

Tabel 14. Overzicht werkbare en niet werkbare periodes Eekhoorn 

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Voortplantings- en 
kraamperiode 

   Meest gunstige periode  

Werkzaamheden in 
leefgebieden moeten 
vermeden worden, 

tenzij vooraf 
ongeschikt gemaakt 

  Werkzaamheden in/nabij leefgebied praktisch altijd 
mogelijk, o.b.v. genoemde voorschriften 
ecologisch werkplan 

 

 
 Uitvoeren werkzaamheden in strijd met de Wet natuurbescherming (incl. art. 1.11 zorgplicht), uitvoering is 

in principe niet mogelijk, of onder strenge voorwaarden. 

 Er gelden beperkingen, er zijn aanvullende (voorzorg)maatregelen nodig en/of er is sprake van 

aanvullende randvoorwaarden. 

 Geen beperkingen buiten de wettelijke zorgplicht en dit werkplan; aanvullende voorzorgsmaatregelen 
kunnen nodig zijn. 
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Ten aanzien van de Bunzing geldt: 

• Kleine marters zijn het meest kwetsbaar in de periode van 15 maart tot 1 september, de 

voortplantingsperiode en kraamtijd (juni t/m augustus), zie ook tabel .  

o Bij mogelijke aanwezigheid van kleine marters worden in deze periode geen verstorende 

activiteiten uitgevoerd aan rustplaatsen en nabijgelegen leefgebied.  

o Dit om te voorkomen dat deze functies verloren gaan en het grootbrengen van jongen 

mislukt. 

• Wanneer toch in de kwetsbare periode gewerkt moet worden, dan zal voorafgaand aan de kwetsbare 

periode het gebied ongeschikt gemaakt moeten worden voor kleine marters. 

o Hiermee wordt voorkomen dat er in het plangebied rustplaatsen als voortplantingsplaats 

in gebruik genomen worden.  

o Dit kan door opgaande begroeiing en potentiele rustplaatsen te verwijderen en de 

vegetatie daarna kort te houden. Hierbij wordt telkens in één en dezelfde richting gewerkt. 

• Een aangepaste werkwijze in geschikt leefgebied (bos, grasland, heide, moeras) hanteren: 

o Bij maaiwerkzaamheden wordt altijd één kant op gewerkt, zodat dieren altijd de 

mogelijkheid hebben om weg te vluchten van de werkzaamheden zonder in de 

verdrukking te komen. 

o Bij grondwerkzaamheden wordt het betreffende perceel een week voorafgaand aan de 

werkzaamheden ongeschikt gemaakt door het kort te maaien (maximaal tien centimeter 

boven het maaiveld, in één richting) en het maaisel direct af te voeren. Zo wordt 

voorkomen dat tijdens de grondwerkzaamheden nog dieren aanwezig zijn. 

o Werkzaamheden faseren in ruimte en tijd, zodat er altijd voldoende alternatief leefgebied 

voor kleine marterachtigen aanwezig blijft en de verstoring te dragen is voor de 

aanwezige populatie. 

o Op diverse plaatsen habitatverbeteringen doorvoeren, door middel van het aanbrengen 

van takkenrillen met behulp van vrijkomend takhout. 

 

Tabel 15. Overzicht werkbare en niet werkbare periodes Bunzing 

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Meest gunstige periode Voortplantings- en kraamperiode  Meest gunstige periode 

Werkzaamheden in/nabij 
leefgebied praktisch altijd 

mogelijk, o.b.v. genoemde 
voorschriften ecologisch 
werkplan 

Werkzaamheden in leefgebieden moeten vermeden 
worden, tenzij vooraf ongeschikt gemaakt 

Werkzaamheden in/nabij 
leefgebied praktisch altijd 

mogelijk, o.b.v. genoemde 
voorschriften ecologisch 
werkplan 

 
 Uitvoeren werkzaamheden in strijd met de Wet natuurbescherming (incl. art. 1.11 zorgplicht), uitvoering is 

in principe niet mogelijk, of onder strenge voorwaarden. 

 Er gelden beperkingen, er zijn aanvullende (voorzorg)maatregelen nodig en/of er is sprake van 
aanvullende randvoorwaarden. 

 Geen beperkingen buiten de wettelijke zorgplicht en dit werkplan; aanvullende voorzorgsmaatregelen 

kunnen nodig zijn. 

 

E. Vleermuizen 

Uit voorgaande bleek dat alleen conflicten te verwachten zijn, wanneer kap van bomen leidt tot het 

verdwijnen van door vleermuizen gebruikte verblijfplaatsen in bomen. Ten aanzien van vleermuizen geldt 

dat ook het volgend: 

• Kap van bomen is geen onderdeel van de voorgenomen activiteit. Dat betekent dat alle aanwezige 

bomen gespaard worden. Dit lijkt goed mogelijk door voornamelijk vanaf de noordzijde van het 

Omleidingskanaal van de Groote Beerze te werken.  

• Bomen met potentieel voor vleermuizen geschikte verblijfplaatsen worden van tevoren in kaart 

gebracht door een erkende ecoloog, zodat ze op de juiste manier ontzien kunnen worden.  
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Blijkt dat niet mogelijk geldt dat te kappen bomen met voor vleermuizen potentieel geschikte 

verblijfplaatsen conform het Vleermuisprotocol 2017 worden onderzocht. Dat onderzoekt maakt duidelijk 

óf verblijfplaatsen aanwezig zijn en welke functie deze hebben. Afhankelijk van de aangetroffen soorten, 

volgt hieruit een compensatieverplichting, doorgaans het voorzien in een overmaat aan voor de soort 

geschikte vleermuiskasten. Deze dienen ruim voorafgaand aan de kap van de bomen te worden 

opgehangen (gewenning).  

 

Deze kan gevolgen hebben voor de planning. Genoemd onderzoek duurt ongeveer een jaar. De periode 

die de vleermuiskasten aanwezig moeten zijn voordat overgegaan mag worden tot kap bedraagt daarna 

nog enkele maanden tot een half jaar. Het is goed hier vroegtijdig rekening mee te houden.  

 

F en G. Vissen en Bosbeekjuffer 

Vissen en de Bosbeekjuffer hebben belangrijke raakvlakken in dit gebied, waardoor ze in termen van 

maatregelen hieronder samen worden beschouwd. 

 

Werkzaamheden in of langs de beek kunnen leiden tot beschadigen en vernielen van actueel leefgebied 

van vissen en de Bosbeekjuffer. Verder is verstoring aan de orde van larven van de Bosbeekjuffer, die 

gedurende meerdere jaren aanwezig zijn in de beek, voordat ze als volwassen exemplaar uitkruipen. Het 

tijdelijke droogzetten van watergangen is bovendien ook iets waar vissen het moeilijk mee hebben. 

 

Zorgvuldig werken buiten de meest kwetsbare periodes, namelijk de periode september tot en met 

oktober, kan een belangrijk deel van de schade voorkomen, mits larven samen met vissen (zorgplicht!) 

worden verplaatst naar een benedenstrooms beekdeel buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden.  

 

Voor vissen wordt voorzien in een bypass, die gedurende de werkzaamheden “onbelemmerde” doorgang 

aan vissen verleend, waardoor genoemde effecten tenietgedaan worden. Blijkt dit niet mogelijk, gelden 

navolgende maatregelen ook ten aanzien van vissen (in afweging met maatregelen ten bate van de 

Bosbeekjuffer). 

 

Verder is een aangepaste werkwijze noodzakelijk om schade aan larven te voorkomen tijdens de 

aanlegfase, waarbij te dempen beekdelen worden afgedamd en aanwezige larven worden afgevangen en 

teruggeplaatst worden in de nieuw gerealiseerde beekdelen, gelijk aan de aanpak die geldt voor vissen. 

 

Het afvangen van Bosbeekjufferlarven is lastig. De Bosbeekjuffer heeft een cyclus waarbij de larven 1 jaar 

in het water verblijven om vervolgens in de zomer uit te sluipen. Er is dus een periode in juni/juli (waarin 

de Bosbeekjuffer vliegt) en er nauwelijks larven in het water aanwezig zijn. Dit zou dan de beste periode 

zijn om de demping uit te voeren in relatie tot de bosbeekjuffer, zie ook tabel 16.  

 

Dit is echter in strijd met de zorgplicht voor vissen. Daarom wordt de volgende aanpak voorgesteld om 

schade aan de lokale populatie te minimaliseren: 

• Voer werkzaamheden in het water alleen uit in de periode van half augustus tot eind oktober. Jonge 

vissen zijn in deze periode sterk genoeg om werkzaamheden te ontvluchten. Bovendien is het water 

vaak nog warm genoeg. 

o Er mag uitsluitend gewerkt worden als het niet vriest (luchttemperatuur > 0 ºC) en er geen 

sprake is van ijsvorming (watertemperatuur > 5 ºC). 

• Werk bij profielaanpassing en/of demping met de stroom mee, zodat aanwezige vissen altijd kunnen 

vluchten. 

• Het dempen van bestaande, overtollig geworden delen van de beek gebeurt op de volgende wijze: 

o Tweezijdig afdammen van te dempen beekdelen, waarbij compartimenten van 100 tot 200 

meter ontstaan. Bij weinig verval kunnen misschien langere deeltrajecten aangehouden 

worden; 
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o Na het afdammen worden de te dempen beschaduwde trajecten volledig handmatig 

afgevist (door het waterschap zelf, of een nader in te huren deskundige op het gebied van 

afvissen). Hierbij wordt het waterpeil voorafgaand aan de visacties verlaagd tot circa 25 

cm, waarbij wordt gewerkt met visvriendelijke pompen; 

o Na het afvissen worden de te dempen beekdelen ontdaan van de sliblaag (zover 

aanwezig); 

o De laatst overgebleven larven en andere waterdieren worden uit het slib gehaal, in 

emmers geplaatst en zo spoedig mogelijk verplaatst naar een andere geschikte locatie in 

de directe omgeving; 

o De te dempen loop wordt in stroomafwaartse richting gedempt. Hierbij wordt de 

benedenstroomse dam verwijderd als de demping tot op 10 meter van deze dam is 

gevorderd, zodat eventueel overgebleven (opgedreven) vissen kunnen vluchten. Hierna 

wordt de demping voorzichtig voortgezet totdat het deeltraject is opgevuld. 

• Alle activiteiten vinden overdag plaats. Er mag tussen zonsondergang en zonsopgang niet gewerkt 

worden. 
 

Tabel 16. Overzicht werkbare en niet-werkbare periodes ten aanzien van de Bosbeekjuffer en vissen. 

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Meest kwetsbare periode: winterrust Meest gunstige 
periode 

Minder kwetsbare periode Meest kwetsbare 
periode: winterrust 

Werkzaamheden zijn mogelijk 
buiten vorstperioden, o.b.v. 

bovenstaande uitgangspunten. 

Werkzaamheden 
in den natte 

praktisch altijd 
mogelijk,  

Werkzaamheden in den natte 
zijn mogelijk, o.b.v. 
bovenstaande uitgangspunten. 

Voorkeursperiode uitvoering 
vanwege vissen. 

Werkzaamheden zijn 
mogelijk buiten 
vorstperioden, o.b.v. 

bovenstaande 
uitgangspunten. 

 
 Uitvoeren werkzaamheden in strijd met Wet natuurbescherming (incl. art. 1.11 zorgplicht), uitvoering is niet 

mogelijk. 

 Er gelden beperkingen, er zijn aanvullende (voorzorg)maatregelen nodig en/of er is sprake van 

aanvullende randvoorwaarden. 

 Geen beperkingen buiten de wettelijke zorgplicht en dit werkplan. 

 

5.6.3 Effectbeoordeling Natuurnetwerk Brabant 

Uit het beheerplan volgt, dat het bosgebied dat de sifon in het zuiden begrenst is aangemerkt als 

Haagbeuken- en essenbos (N14.03). Haagbeuken- en essenbos komt op verschillende bodemtypen voor 

met een basisch en vochtig tot vrij nat karakter. Het meeste bos wat tot het beheertype behoort is 

aangeplant, zo ook hier. De waterlopen zijn allemaal (Omleidingskanaal van de Groote Beerze en de 

Kleine Beerze) aangemerkt als Beek en bron (N03.01). De landbouwpercelen ten noorden van de sifon zij 

nog in regulier gebruik, maar hebben het oormerk “Nog om te vormen naar natuur (N00.01)”. 

 

Van belang in het licht van Natuurnetwerk Brabant is de vraag of de wezenlijke kenmerken en waarden, 

gevat in de beheer- en ambitietypen, worden aangetast. Daarbij geldt dat een compensatieplicht alleen 

ontstaat “bij bestemmings-, wijzigings- en uitwerkingsplannen die ter goedkeuring worden voorgelegd aan 

Gedeputeerde Staten of bij verzoeken om een verklaring van geen bezwaar ex artikel 19 WRO, waarbij 

sprake is van ruimtelijke ingrepen die leiden tot aantastingen van [onder meer] actuele natuur- en 

landschappelijke waarden binnen de Groene hoofdstructuur en de Agrarische Hoofdstructuur”. 

 

Daarmee is ook duidelijk hoe moet worden omgegaan met het gegeven dat bijvoorbeeld de werkpaden 

langs het Omleidingskanaal van de Groote Beerze in het Natuurbeheerplan van Provincie Noord-Brabant 

zijn ingetekend als Haagbeuken- en essenbos (N14.03). Gegeven dat het beheertype hier (op de 

werkpaden) niet aanwezig is, kan geen sprake zijn van enige aantasting van de wezenlijke kenmerken en 

waarden. Dit gaat uiteraard ook op voor de gebieden die nog omgevormd moeten worden, waarbij van 

belang is dat de uitvoeringsperiode tijdelijk is en het omvormen van die arealen niet onmogelijk maakt. 
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Voor de hand ligt, dat de voorgenomen activiteit juist aanleiding zal zijn om in gesprek te gaan over de 

inrichting van deze percelen: de eerste stap die nodig is om Natuurnetwerk Brabant ook hier compleet te 

maken. 

 

Voor de waterlopen geldt dat na uitvoering van de voorgenomen activiteit onverminderd sprake zal zijn 

van het nagestreefde beheertype Beek en bron (N03.01). Specifiek voor de Kleine Beerze zal sprake zijn 

van een verbetering van de kwaliteit, gegeven dat de sifon een ecologische barrière in de loop van de 

beek vormt.  

Dat geldt natuurlijk ook voor het Omleidingskanaal van de Groote Beerze (waar de sifon ingelegd zal 

worden), maar de ecologische kwaliteit van het Omleidingskanaal (een antropogene oplossing voor 

ervaren waterkwantiteitsknelpunten) is actueel vele malen lager (zoals al eerder aangehaald) in 

vergelijking met de Kleine Beerze (een natuurlijke waterloop). De beschikbare verspreidingsgegevens 

ondersteunen dit beeld: beschermde (vaak kwetsbare) soorten dan wel soorten die zijn opgenomen op de 

Rode Lijst zijn gebonden aan de beken (Kleine en Groote Beerze) en ontbreken in het Omleidingskanaal. 

Met dat in het achterhoofd levert de voorgenomen activiteit dan ook een bijdrage aan de verbondenheid 

van Natuurnetwerk Brabant, hetgeen positief is. 

 

Het geheel overziend is duidelijk dat de voorgenomen activiteit uitgevoerd kan worden zónder negatieve 

effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van Natuurnetwerk Brabant.  

 

Belangrijk uitgangspunt is dat voor de uitvoering gebruik gemaakt wordt van bestaande werkpaden en de 

agrarische percelen te noorden van het Omleidingskanaal. Mocht die aanname onverhoopt niet houdbaar 

zijn en mocht kap van bomen of delen van het bosje rond de sifon aan de orde zijn, is vrijwel zeker wel 

sprake van negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van Natuurnetwerk Brabant. In 

dat geval zal onderzocht moeten worden in hoeverre alternatieve voor handen zijn, de compensatieplicht 

dan wel de salderingsopgave (indien een groot maatschappelijk belang kan worden aangetoond) moeten 

worden uitgewerkt in samenspraak met Bevoegd Gezag. 

5.7 Effecten op de bestaande infrastructuur 

In deze paragraaf worden de afgeleide effecten van de waterstandsverlaging op de zettingen kwalitatief 

beoordeeld. Voor dit project is een kwalitatieve beoordeling van het risico op zettingen voldoende om de 

volgende redenen: 

• De verlaging van de waterstand is beperkt in de omgeving en van korte duur; 

• Eventueel gevoelige infrastructuur of belendingen zijn gelegen op meer dan 100m van de 

projectlocatie; 

• De grondlagen in het gebied zijn niet of beperkt samendrukbaar; 

 

Door verlaging van de waterstand neemt de korrelspanning toe in de ondergrond. Als de waterstand wordt 

verlaagd onder een niveau dat in het verleden is opgetreden worden de grondlagen (mogelijk) zwaarder 

belast dan ze in het verleden belast zijn. Klei en veenlagen kunnen hierdoor worden samengedrukt met 

zetting van het maaiveld tot gevolg. 

 

De maximale verlaging van de waterstand direct naast de bouwkuip bedraagt ca. 1.0 meter (1e wvp 

pakket) en maximaal ca. 0.3 meter verlaging van de freatische grondwaterstand. Gezien de metingen van 

de stijghoogte, zie tabel 5 en de ervaring ten aanzien van de freatische grondwaterstanden in de droge 

periodes van de afgelopen jaren wordt de waterstand niet lager dan historisch. Daarnaast is de bemaling 

maar van korte duur (ca. 1 week) en heeft daardoor beperkte invloed op eventueel samendrukbare 

grondlagen.  

 

  



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

 

25 augustus 2020 BEMALINGSADVIES SIFONS BD6234_T&P_RP_2008251312 43  

 

Ter plaatse van de brug over het omleidingskanaal (ca. 110m afstand) en het woonhuis (ca. 125m 

afstand) is de verlaging van de freatische grondwaterstand ca. 0.05 meter en de verlaging van de 

stijghoogte ca. 0.15 meter (t.o.v. GHG). Deze verlagingen blijven naar verwachting boven de laagste 

gemiddelde waterstanden en zullen daardoor geen zettingen veroorzaken. 

 

Voor de geohydrologische studie zijn de grondlagen in de omgeving uitgebreid beschouwd en beschreven 

in paragraaf 2.1. Ten noorden en westen van de projectlocatie zijn leemlagen aanwezig van wisselende 

dikte. Ter plaatse van de brug en het woonhuis zijn mogelijk leemlagen aanwezig van enkele meters dik.  

 

Gezien de beperkte waterstandsverlaging en duur van de bemaling zullen in de leemlagen geen zettingen 

optreden als gevolg van de waterstandsverlaging. 

5.8 Monitoring 

In overleg met waterschap De Dommel dient vooraf aan de uitvoering een monitoringsplan te worden 

opgesteld. Het monitoringsplan omvat de meetlocaties, de te analyseren parameters, meetfrequentie, 

grens- en actiewaarden en een actie- en communicatieplan.  
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6 Vergunningen 

Grondwateronttrekking 

Het gebied is gelegen in een beschermd gebied Waterhuishouding (zie oranje gebieden in afbeelding 16). 

Aangezien de grondwateronttrekking niet groter is 50.000 m3/maand en niet langer duurt dan 6 maanden 

is de grondwateronttrekking niet vergunningsplichtig in het kader van de waterwet. 

 

 

Afbeelding 16. Beschermde gebieden.  

 

Lozing 

Voor de hoeveelheid (kwantiteit) en voor de kwaliteit van het te lozen water gelden regels. De regels voor 

kwantiteit zijn opgenomen in de Keur Waterschap De Dommel 2015. Hierbij geldt: 

 

Lozingen < 50 m3 per uur: geen meldplicht 

Lozingen tussen 50 en 100 m3 per uur: meldplicht 

Lozingen > 100 m3 per uur: vergunningplicht 

 

Op basis van de berekeningen gegevens is niet met zekerheid vast te stellen of het lozingsdebiet in de 

praktijk hoger of lager gaat uitvallen dan 100 m3/uur.  
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7 Resumé 

• De Kleine Beerze wordt in de huidige situatie middels een sifon onder het Omleidingskanaal Groote 

Beerze doorgeleid. Waterschap De Dommel is voornemens om de situatie om te keren en het 

Omleidingskanaal middels een sifon onder de Kleine Beerze door te leiden. Het verwijderen van de 

oude sifon en de realisatie van de nieuwe sifon dient in den droge plaats te vinden en hiervoor is een 

tijdelijke bemaling noodzakelijk.  

 

• Om de sifon “in den droge” te kunnen verwijderen wordt de grondwaterstand binnen de bouwkuip 

tijdelijk verlaagd. Het bemalingsontwerp dient de vereiste verlagingen te bewerkstelligen, de 

bouwputten droog houden en het opbarsten van niet ontgraven scheidende lagen te voorkomen. Uit 

de boringen die nabij de sifon zijn gezet is op te maken dat er tot een diepte van NAP + 10 meter 

leemlagen voorkomen. Aanbevolen wordt om de bouwkuip met deep wells te bemalen waarbij de 

filters onder de leemlaag worden afgesteld. Ten einde het waterbezwaar te beperken wordt 

geadviseerd om de deep wells niet dieper te plaatsen dan de damwandplanken. Het oppervlaktewater 

en het water dat via de damwandsloten de kuip instroomt kan middels dompelpompen worden 

verwijderd.  

 

• Aangezien ter plaatse van de nieuwe sifon onderwaterbeton als onderafdichting wordt toegepast 

wordt er geen grondwaterbemaling toegepast. Wel dient de kuip middels dompelpompen droog 

gepompt te worden, daarnaast moet rekening gehouden worden met damwandlekkage. Eventueel 

kunnen de damwandsloten behandeld worden om lekkage door de sloten tegen te gaan. 

 

• Het retourneren van het grondwater middels grindkoffers wordt in dit kader kansarm geacht. De grond 

moet tot een minimale diepte van NAP -10 meter worden ontgraven om alle leemlagen te kunnen 

verwijderen en een hydraulische contact met de dieper gelegen watervoerende lagen te kunnen 

realiseren. Daarnaast is de doorlatendheid van de zanden in de deklaag en daarmee de 

infiltratiecapaciteit naar verwachting ontoereikend om de debieten te kunnen verwerken. 

 

• De toepassing van retourbronnen wordt in dit kader ook afgeraden. Lokaal is de bodem van het 

kanaal zandig ontwikkeld en kan aeroob grondwater de bodem instromen. Het is dus niet uit te sluiten 

dat er ter hoogte van het kanaal een redoxovergang in de deklaag aanwezig is. Het onttrokken 

grondwater kan in dat geval niet geretourneerd worden omdat ijzer- en mangaanverbindingen zich 

dan ophopen op de boorgatwand met het dichtslaan van de bronnen tot gevolg. 

 

• Aanbevolen wordt om het onttrokken grondwater te lozen op het Omleidingskanaal. Naar verwachting 

dienen er lozingsvoorzieningen in de vorm van beluchting en zandvang getroffen te worden. 

 

• Een definitief bemalingsplan dient door de aannemer te worden opgesteld. 

 

• Het totaal berekende waterbezwaar bedraagt circa 22.000 m3. De grondwaterbemaling ter plaatse van 

de te verwijderen sifon draagt veruit het meest bij aan het waterbezwaar. Ter plaatse van de sifon 

wordt een benodigd debiet van ruim 100 m3/uur berekend. In de praktijk kan het benodigde debiet 

zowel hoger als lager uitvallen. Op basis van de beschikbare gegevens is niet met zekerheid vast te 

stellen of het debiet in de praktijk hoger of lager gaat uitvallen dan 100 m3/uur.  Er dient uitgegaan te 

worden van een lozingsvergunning. 
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• De maximaal berekende verlaging van de freatische grondwaterstand bedraagt circa 0.27 meter. 

Verlagingen van 0.05 meter worden aangetroffen tot op maximaal 265 meter afstand van de 

bemaling. De maximaal berekende verlaging in het eerste watervoerende pakket buiten de damwand 

bedraagt circa 1.1 meter. Stijghoogteverlagingen van 0.05 meter worden aangetroffen tot op 

maximaal 350 meter afstand van de bemaling. 

 

• De overgang van brak water naar zout grondwater (1000 mg/l) wordt aangetroffen op een diepte van 

circa NAP -270 meter. Gezien het voorkomen van diverse goed ontwikkelde slecht-doorlatende lagen 

met een aanzienlijke hydraulische weerstand tussen het eerste watervoerende pakket en het brak-

zout grensvlak zal bemaling niet leiden tot verzilting van het grondwater. 

 

• In het invloedsgebied van de bemaling worden geen open en gesloten WKO systemen aangetroffen.  

 

• In het invloedsgebied wordt één grondwateronttrekking aangetroffen. De grondwateronttrekking 

betreft een beregeningsput (inrichtingsnummer: 71833). De maximaal berekende stijghoogteverlaging 

bedraagt 0.15 meter. De stijghoogteverlaging leidt niet tot het droogvallen van het filter en tot een 

noemenswaardige reductie van de onttrekkingscapaciteit.  

 

• In het invloedsgebied van de bemaling worden geen archeologische monumenten aangetroffen. 

 

• In het invloedsgebied van de bemaling wordt één aardkundig waardevolle gebied aangetroffen: Kleine 

en Groote Beerze, Westelbeersche Broek, Kuikeindsche Heide. Dit zeer grote gebied betreft een 

beekdalgebied met aangrenzend dekzand- en heidelandschap met deels vrij meanderende beken die 

door de Midden-Brabantse dekzandrug breken. Aangezien de activiteiten ter plaatse van het 

Ontwateringskanaal plaatsvinden zullen de graafwerkzaamheden niet leiden tot een verstoring of 

beschadiging van de natuurlijke reliëfvormen. Tevens wordt door de nieuwe infrastructuur het uitzicht 

op het landschap niet verhinderd of aangetast.  

 

• In het invloedsgebied van de bemaling zijn geen ernstige of mobiele grondwaterverontreinigingen 

aanwezig. De bemaling zal niet leiden tot een verspreiding van grondwaterverontreinigingen. 

 

• In de omgeving van de onderzoekslocatie wordt ondermeer gras en mais verbouwd. De afname van 

de grondwaterstand kan, in potentie, leiden tot een verminderde gewasopbrengst. 

 

• In het invloedsgebied van de bemaling zijn gras- en maispercelen aanwezig. De maximaal berekende 

droogteschade bedraagt 3 %. De opbrengstdepressie zal in de praktijk aanzienlijk lager uitvallen 

aangezien de opbrengstdepressie door natschade (schade als gevolg van te hoge 

grondwaterstanden) bij de berekeningen buiten beschouwing en de grondwaterstandsverlaging 

slechts tijdelijk van aard is. 

 

• De activiteiten vinden plaats in de onmiddellijke nabijheid van Natura 2000-gebied “Kempenland-

West” en gebieden die onderdeel zijn van Natuurnetwerk Brabant. Van belang in relatie tot de Wet 

natuurbescherming is dat het hier voorliggende voornemen onderdeel is van het Natura 2000 

beheerplan voor “Kempenland-West”. Daarmee heeft deze maatregel te gelden als een “handelingen 

die [is] beschreven in en [wordt] verricht overeenkomstig een beheerplan als bedoeld in artikel 2.3, 

eerste lid [Wet natuurbescherming]”. Dit betekent dat voldaan wordt aan de voorwaarden voor 

vrijstelling van vergunningverlening uit de wet, namelijk dat het voornemen onderdeel is van een 

beheerplan. Conform onder meer artikel 2.9 (Gebiedsbescherming), 3.8 (Soortenbescherming) en 4.4 

(Houtopstanden) van de Wet natuurbescherming, kan het voornemen dan ook zónder aanvullende 

toetsing worden uitgevoerd.  
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In het beheerplan is immers aangetoond dat de betreffende maatregel noodzakelijk is om de voor 

“Kempenland-West” geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen duurzaam te behalen en daarmee 

niet conflicteert. Daarbij is ook rekening gehouden met de overige natuurwaarden en belangen in het 

betreffende Natura 2000-gebied. Bij gevolg stelt de Wet natuurbescherming voorliggend voornemen 

vrij van verdere toetsing. De overige verplichtingen (onderzoeksplicht, zorgplicht en dergelijke) blijven 

van kracht, evenals de noodzaak om maatregelen te treffen om effecten te voorkomen of mitigeren. 

Dit heeft gevolgen voor de omgang met op grond van de Wet natuurbescherming beschermde 

soorten. 

 

• Gezien de beperkte waterstandsverlaging en duur van de bemaling zullen in de leemlagen geen 

zettingen optreden als gevolg van de waterstandsverlaging. 

 

• Het gebied is gelegen in een beschermd gebied Waterhuishouding. Aangezien de 

grondwateronttrekking niet groter is 50.000 m3/maand en niet langer duurt dan 6 maanden is de 

grondwateronttrekking niet vergunningsplichtig in het kader van de waterwet. 

 

• Op basis van de berekeningen gegevens is niet met zekerheid vast te stellen of het lozingsdebiet in 

de praktijk hoger of lager gaat uitvallen dan 100 m3/uur. Het is dus onduidelijk of er een 

lozingsvergunningsnoodzakelijk is. Aanbevolen wordt om een lozingsvergunning aan te vragen.  

 

• In overleg met het waterschap De Dommel dient vooraf aan de uitvoering een monitoringsplan te 

worden opgesteld. Het monitoringsplan omvat de meetlocaties, de te analyseren parameters, 

meetfrequentie, grens- en actiewaarden en een actie- en communicatieplan.  
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Telefoon <Not Registered>

Telefax <Not Registered>

datum get.

gez.

form.

<Not Registered>
<Not Registered>

A4

1978-04-25

DINO-BOR

BIJL.ONBEKEND B51A0633

MV
 (16.40)

MONSTER LAAG VAN TOT BESCHRIJVING
DIEPTE NAP [m]

D
IE

PT
E 

(m
) t

.o
.v

. N
AP

maaiveld: NAP 16.40 m 
X = 145880 m   Y = 388150 m (RD)

Geboord tot
NAP 12.40 m

16

15

14

13

1 1 16.40 15.60 zand; zwart

2 2 15.60 15.20 zand; licht-, geel-, grijs
'ZMFO'
ZM=170.000 mm

3

3 15.20 14.80 zand; licht-, grijs
'ZMGO'
ZM=220.000 mm

4

4 14.80 13.90 leem; licht-, grijs
S%=60

5

5 13.90 13.70 zand, sterk siltig; licht-, grijs
'ZZFO'
ZM=140.000 mm

6

6 13.70 12.70 leem; licht-, grijs
S%=55

7

7 12.70 12.40 leem; licht-, grijs
S%=60

Einde Boring B51A0633



<Not Registered>

<Not Registered> <Not Registered>

Telefoon <Not Registered>

Telefax <Not Registered>

datum get.

gez.

form.

<Not Registered>
<Not Registered>

A4

DINO-BOR

BIJL.ONBEKEND B51A0635

MV
 (16.50)

MONSTER LAAG VAN TOT BESCHRIJVING
DIEPTE NAP [m]

D
IE

PT
E 

(m
) t

.o
.v

. N
AP

maaiveld: NAP 16.50 m 
X = 146333 m   Y = 388000 m (RD)

Geboord tot
NAP 12.50 m

16

15

14

13

1 1 16.50 16.10 zand; ON=???
2 2 16.10 15.65 zand; licht-, geel-, grijs

'ZMFO'
ZM=180.000 mm3

3 15.65 14.50 zand; licht-, geel-, grijs
'ZMFO'
ZM=190.000 mm

4

4 14.50 13.80 zand, sterk siltig, zwak grindig; grijs5

5 13.80 12.75 ZS=???; donker-, grijs
'ZFC'
S%=70
ZM=30.000 mm

6

6 12.75 12.50 ZG1=???; grijs
'ZMFO'

Einde Boring B51A0635



<Not Registered>

<Not Registered> <Not Registered>

Telefoon <Not Registered>

Telefax <Not Registered>

datum get.

gez.

form.

<Not Registered>
<Not Registered>

A4

1975-07-01

DINO-BOR

BIJL.ONBEKEND B51A0636

MV
 (16.60)

MONSTER LAAG VAN TOT BESCHRIJVING
DIEPTE NAP [m]

D
IE

PT
E 

(m
) t

.o
.v

. N
AP

maaiveld: NAP 16.60 m 
X = 146000 m   Y = 388000 m (RD)

Geboord tot
NAP 12.60 m

16

15

14

13

1 1 16.60 16.20 ZH2=???; zwart
2 2 16.20 15.80 zand; donker-, bruin

'ZMFO'
ZM=180.000 mm3

3 15.80 15.10 zand; licht-, bruin
'ZMFO'
ZM=180.000 mm4

4 15.10 12.60 leem; licht-, geel-, grijs
'CA1'

Einde Boring B51A0636



<Not Registered>

<Not Registered> <Not Registered>

Telefoon <Not Registered>

Telefax <Not Registered>

datum get.

gez.

form.

<Not Registered>
<Not Registered>

A4

1975-08-01

DINO-BOR

BIJL.ONBEKEND B51A0640

MV
 (16.50)

MONSTER LAAG VAN TOT BESCHRIJVING
DIEPTE NAP [m]

D
IE

PT
E 

(m
) t

.o
.v

. N
AP

maaiveld: NAP 16.50 m 
X = 146350 m   Y = 388310 m (RD)

Geboord tot
NAP 12.50 m

16

15

14

13

1 1 16.50 15.90 ZH2=???; donker-, grijs
'ZMFO'
ZM=160.000 mm

2

2 15.90 15.70 zand, zwak siltig; bruin-, zwart
'ZZFO'
ZM=140.000 mm

3

3 15.70 15.00 ZG1=???; licht-, bruin
'ZMGO'
ZM=240.000 mm

4

4 15.00 14.50 zand, zwak siltig; licht-, geel-, grijs
'ZMFO'
ZM=180.000 mm

5

5 14.50 13.30 zand, zwak siltig; grijs
'ZMFO'
ZM=200.000 mm

6

6 13.30 12.90 zand; grijs
'ZMGO'
ZM=230.000 mm

7

7 12.90 12.55 LH=???; ON=???

8

8 12.55 12.50 VG1=???; bruin

Einde Boring B51A0640



<Not Registered>

<Not Registered> <Not Registered>

Telefoon <Not Registered>

Telefax <Not Registered>

datum get.

gez.

form.

<Not Registered>
<Not Registered>

A4

2007-07-11

DINO-BOR

BIJL.ONBEKEND B51A1783

MV
 (17.23)

MONSTER LAAG VAN TOT BESCHRIJVING
DIEPTE NAP [m]

D
IE

PT
E 

(m
) t

.o
.v

. N
AP

Aantal peilbuizen:1

maaiveld: NAP 17.23 m 
X = 146167 m   Y = 387680 m (RD)

Geboord tot
NAP 13.53 m

17

16

15

14

1 1 17.23 16.93 zand, matig siltig, sterk humeus; donker-, bruin
'ZZF'2

2 16.93 16.43 zand, matig siltig, matig humeus; matig fijn3

3 16.43 15.93 zand, matig siltig; licht-, bruin
'ZMF'

4

4 15.93 15.23 zand, sterk siltig; geel-, wit
'ZMF'

5

5 15.23 13.53 zand, sterk siltig; geel-, wit
'ZZF'

Einde Boring B51A1783



SITUERING BORINGEN 

 



 

 

Bijlage 2 

Hydraulische karakteristieken 

bodemlagen (REGIS II.2 database, 

2020) 

 

 

 



Aanvraagdatum: 12/6/2020 16:55
Model: Landelijk model REGIS II.2
Locatie (x,y): 146172,387828
naam code top (M t.o.v. NAP) basis (M t.o.v. NAP) kD (m2/dag) kh (m/dag) sdh (m/dag) c (dagen) kv (m/dag) sdv (m/dag)
Holocene afzettingen, complexe hydrogeologische eenheid HLc 16.69 14.67
Formatie van Boxtel, tweede zandige hydrogeologische eenheid BXz2 14.67 13.16 8.4 5.6 2
Formatie van Boxtel, derde zandige hydrogeologische eenheid BXz3 13.16 7.14 35 5.8 2.1
Formatie van Boxtel, vierde zandige hydrogeologische eenheid BXz4 7.14 5.27 11 5.8 2.2
Formatie van Sterksel, eerste zandige hydrogeologische eenheid STz1 5.27 -26.93 1700 53 25
Formatie van Sterksel, tweede zandige hydrogeologische eenheid STz2 -26.93 -32.29 280 52 25
Formatie van Stramproy, eerste zandige hydrogeologische eenheid SYz1 -32.29 -34.69 30 13 5.5
Formatie van Stramproy, eerste kleiige hydrogeologische eenheid SYk1 -34.69 -39.1 140 0.032 0.015
Formatie van Stramproy, derde zandige hydrogeologische eenheid SYz3 -39.1 -39.57 5.1 11 5.5
Formatie van Stramproy, vierde zandige hydrogeologische eenheid SYz4 -39.57 -42.01 28 12 6.1
Formatie van Waalre, eerste kleiige hydrogeologische eenheid WAk1 -42.01 -51.03 980 0.0092 0.0044
Formatie van Peize en Formatie van Waalre, tweede zandige hydrogeologische eenheid PZWAz2 -51.03 -83.12 430 13 7.7
Formatie van Waalre, tweede kleiige hydrogeologische eenheid WAk2 -83.12 -93.92 700 0.015 0.0082
Formatie van Peize en Formatie van Waalre, derde zandige hydrogeologische eenheid PZWAz3 -93.92 -105.97 200 17 9.6
Formatie van Waalre, derde kleiige hydrogeologische eenheid WAk3 -105.97 -106.31 80 0.0043 0.0023
Formatie van Peize en Formatie van Waalre, vierde zandige hydrogeologische eenheid PZWAz4 -106.31 -107.18 18 21 12
Formatie van Maassluis, eerste zandige hydrogeologische eenheid MSz1 -107.18 -108.27 20 18 10
Formatie van Maassluis, eerste kleiige hydrogeologische eenheid MSk1 -108.27 -112.27 1000 0.0039 0.0015
Formatie van Maassluis, tweede zandige hydrogeologische eenheid MSz2 -112.27 -118.22 100 18 9.5
Formatie van Maassluis, derde zandige hydrogeologische eenheid MSz3 -118.22 -122.52 70 16 8.5
Formatie van Maassluis, vierde zandige hydrogeologische eenheid MSz4 -122.52 -129.22 100 15 7.2
Kiezelooliet Formatie, eerste kleiige hydrogeologische eenheid KIk1 -129.22 -138.79 4400 0.0022 0.00076
Kiezelooliet Formatie, vierde zandige hydrogeologische eenheid KIz4 -138.79 -139.41 18 29 16
Kiezelooliet Formatie, vijfde zandige hydrogeologische eenheid KIz5 -139.41 -142.42 80 27 14
Formatie van Oosterhout, eerste kleiige hydrogeologische eenheid OOk1 -142.42 -146.06 550 0.0066 0.0026
Formatie van Oosterhout, tweede zandige hydrogeologische eenheid OOz2 -146.06 -163.72 280 16 8.5
Formatie van Oosterhout, complexe hydrogeologische eenheid OOc -163.72 -216.53 200 3.8 1.9 2900 0.018 0.0084
Formatie van Breda, eerste zandige hydrogeologische eenheid BRz1 -216.53 -672.06 1800 3.9 2



 

 

Bijlage 3 

Grondwaterstanden en stijghoogten 

(Dinoloket, 2020) 
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Bijlage 4 

Bouwtekeningen bestaande sifon 

 

 

 











 

 

Bijlage 5 

Principeontwerp nieuwe sifon 

 

 

 









 

 

Bijlage 6 

Berekende verlagingen gedurende 

GHG [m] 

 

 



Esri Nederland, Community Map Contributors

P
a

d
: 

C
:\
p

ro
jd

ir
s
\k

le
in

e
b
e

e
rz

e
\a

rc
g

is
\m

x
d
\f

re
a

ti
s
c
h

.m
x
dFiguur

Datum Schaal

Titel

Opdrachtgever

Project

1

Verlaging freatische grondwaterstand [m]

Bemalingsadvies omkering sifon

Waterschap De Dommel

8/17/2020 1:3000

Gecontroleerd door Volgnummer

BvdW 1

±

0 60 120 180 24030
Meters

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25



0.05

0.1

0
.2

0
.3

0.4

1

0
.5

0.6

Esri Nederland, Community Map Contributors

P
a

d
: 

C
:\
p

ro
jd

ir
s
\k

le
in

e
b
e

e
rz

e
\a

rc
g

is
\m

x
d
\w

v
p
1
.m

x
d

Figuur

Datum Schaal

Titel

Opdrachtgever

Project

2

Verlaging stijghoogte WVP 1 [m]

Bemalingsadvies omkering sifon

Waterschap De Dommel

8/17/2020 1:4200

Gecontroleerd door Volgnummer

BvdW 1

±

0 80 160 240 32040
Meters



0
.2

0
.3

0
.4

1

0
.5

0
.6

0
.7

0
.8

0.9

Esri Nederland, Community Map Contributors

P
a

d
: 

C
:\
p

ro
jd

ir
s
\k

le
in

e
b
e

e
rz

e
\a

rc
g

is
\m

x
d
\w

v
p
1
d

e
ta

il.
m

x
d

Figuur

Datum Schaal

Titel

Opdrachtgever

Project

2a

Verlaging stijghoogte WVP 1 nabij sifon [m]

Bemalingsadvies omkering sifon

Waterschap De Dommel

8/17/2020 1:1200

Gecontroleerd door Volgnummer

BvdW 1

±

0 20 40 60 8010
Meters



 

 

Bijlage 7 

Omgevingsrapportage 
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Inleiding
Dit betre  een rapportage van de milieu-hygiënische bodemkwaliteit van het perceel waarvan
de loca e op de eerste pagina van deze rapportage is aangegeven. De rapportage is gemaakt
met behulp van het bodeminforma esysteem (bis) van de gezamenlijke omgevingsdiensten in
Noord–Brabant.

Indien er van het perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken of
ondergrondse tanks in het bis bekend zijn, bevat deze rapportage een ui reksel hiervan.

 

Welke informa e bevat het bodeminforma esysteem?

Bij de uitvoering van de gemeentelijke en provinciale bodemtaken ontvangen wij
bodemrapporten bij grondwerken, bodem- en tanksaneringen, grondtransac es en het
behandelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen. De resultaten van de
bodemonderzoeken worden verwerkt in het bis.

 

Geen informa e aanwezig

Indien er in het bis geen informa e over een perceel aanwezig is, kan niet geconcludeerd
worden dat er dan ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Alleen na uitvoering van een
volledig verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 kan hierover meer zekerheid
worden verkregen. Indien u onderzoek wilt laten uitvoeren dan adviseren wij u contact op te
nemen met een SIKB BRL 2000 gecer ficeerd adviesbureau. Alleen onderzoeken die uitgevoerd
zijn door een gecer ficeerd bureau worden voor overheidsbeslissingen in behandeling
genomen.

 

Loca es met historisch bodembedreigende ac viteiten

Om inzicht te krijgen waar de bodem in het verleden mogelijk verontreinigd is geraakt zijn de
loca es met een risico op bodemverontreiniging in kaart gebracht. Deze gegevens zijn
a oms g uit oude bestanden en tekeningen, zoals het Hinderwetarchief, milieuarchief en de
bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze historische informa e zegt iets over het
vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse die kan leiden tot
vervolgonderzoek.

Deze loca es zijn ondergebracht in het zogenaamde historische bodembestand (HBB). Op tal
van loca es met de meest verdachte bodembedreigende ac viteiten en waar nog niet eerder
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bodemonderzoek hee  plaatsgevonden, hee  inmiddels oriënterend bodemonderzoek
plaatsgevonden.

 

Opbouw van de rapportage

Op basis van de ingevoerde geografische gegevens die voor de aanvraag van de rapportage zijn
ingevoerd, is met behulp van so ware gecontroleerd of er op het perceel of in de directe
omgeving hiervan gegevens over de bodem en grondwater beschikbaar zijn. Indien deze
informa e aanwezig is dan wordt deze getoond in de onderstaande volgorde:

Informa e over de milieukwaliteit op de loca e:

Overzicht loca egegevens
Overzicht bodemonderzoeken
Overzicht historische bodembedreigende ac viteiten
Overzicht ondergrondse tanks

Naast het geselecteerde perceel wordt ook in een straal van 25 meter rond het geselecteerde
perceel gekeken of er onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Indien er informa e aanwezig is,
dan wordt deze getoond onder het hoofdstuk:“Informa e over de milieukwaliteit in de directe
omgeving van de loca e”.

Vervolgens worden ook voor de percelen in de directe omgeving de loca egegevens, de
historische bodembedreigende ac viteiten en de ondergrondse tanks weergegeven.

 

Toelich ng bij informa e over de bodemkwaliteit op de loca e

Overzicht loca egegevens
Onder deze paragraaf worden de loca egegevens getoond zoals deze in het bis bekend zijn.
Onder de loca egegevens worden ook de status van de bodemloca e, eventuele
verontreinigingen en de vervolgac e aangeven.

Overzicht onderzoeken
Onder deze paragraaf worden de gegevens van de bodemrapporten die op de loca e zijn
uitgevoerd weergeven, zoals soort onderzoek, aanleiding, rapportdatum, beknopte conclusie
en resultaat Wet bodembescherming.

Overzicht historische bodembedreigende ac viteiten
Onder deze paragraaf worden de historische bodembedreigende ac viteiten getoond zoals
deze in het bis bekend zijn.
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Overzicht aanwezige ondergrondse tanks
Onder deze paragraaf worden de ondergrondse tanks getoond, zoals deze in het bis bekend
zijn.

Informa e over de bodemkwaliteit in een straal van 25 meter rond de loca e
Idem als informa e over de bodemkwaliteit op de loca e maar dan binnen een straal van 25
meter rond de loca e.
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Loca e: Neereindseweg 3

Loca e
Adres Neereindseweg 3 5091RC OOST WEST EN MIDDELBEERS

Loca ecode AA082300125

Loca enaam Neereindseweg 3

Plaats Oirschot

Loca ecode
bevoegd gezag
WBB

NB082300829

Status

Vervolg WBB Uitvoeren historisch
onderzoek Beoordeling

Status rapporten BOOT Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie overheid

01-01-1993 BOOT LIEBREGTS

Naam: LIEBREGTS Omschrijving:
hbo-tank (ondergronds)
Straat/Huisnummer:
Neereindseweg 3 Postcode/Plaats:
5091RC Oost West en Middelbeers
Gemeente: Oirschot Soort:
Ondergronds Volume: 3000
Product: Huisbrandolie
KIWA-cer ficaat?: Ja Datum
sanering: 01-01-1993 Status:
verwijderd, toezicht KIWA Code
Nazca: NZ082300148 Eigen code:
bron_nr: 82300663 Eigen code2:
SBI_1: 631242 X/Y coördinaten:
146052.000 / 387436.000
Opmerking1: TANK IS
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VERSCHROOT. Opmerking2: EIND:
1993 VINDPLAATS: MAP 1
OOST/WEST MIDDELBEERS
DOSSIER_NR: NEEREINDSEWEG 3
ACTIE: TANKSLAG
VOLGNR_BEDRIJF: 180647 ACNR:
57128 INDBELANG: E

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten

Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende
onderzocht

hbo-tank
(ondergronds) 9999 1993 Nee Nee Onbekend Nee Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Loca e: Neereindseweg 8

Loca e
Adres Neereindseweg 8 5091RD OOST WEST EN MIDDELBEERS

Loca ecode AA082300127

Loca enaam Neereindseweg 8

Plaats Oirschot

Loca ecode
bevoegd gezag
WBB

NB082300831

Status

Vervolg WBB Uitvoeren historisch
onderzoek Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten

Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende
onderzocht

graanmalerij 1925 9999 Nee Nee Onbekend Nee Nee

onverdachte
ac viteit 1925 9999 Nee Nee Onbekend Nee Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar
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Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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De informa e die wij in deze rapportage beschikbaar stellen, dient u te interpreteren als een
inscha ng van de situa e. Aangezien de informa e is gebaseerd op onderzoeken die in het
verleden hebben plaatsgevonden kunnen wij nooit 100% zekerheid geven met betrekking tot
de actuele kwaliteit van grond en grondwater. De gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord –
Brabant zijn niet aansprakelijk  voor enige schade dan wel enige andere indirecte incidentele of
gevolgschade als blijkt dat in de prak jk de kwaliteit van grond of grondwater anders is dan in
dit rapport is vermeld. Wij a enderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekoms g
eigenaar of als derde, bij aan- of verkoop van onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht
hee  als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van
ondergrondse brandsto anks. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen
voor bodemonderzoek dan wel onderzoek naar de aanwezigheid van een tank.

 

De informa e uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een
omgevingsvergunning of andere gemeentelijke producten of diensten. Bij een
vergunningaanvraag dient elke situa e opnieuw afzonderlijk te worden beoordeeld. Ook al
hee  er op een loca e eerder  bodemonderzoek plaatsgevonden is het niet uitgesloten dat de
gemeente opnieuw bodemonderzoek eist. De aanwezige informa e kan verouderd zijn, ook
kan er een onjuiste onderzoeksstrategie zijn toegepast.

 

 

Pagina 11 van 15 - 21-08-2020

 



Toelich ng
Toelich ng op gebruikte terminologie

 

Uitleg begrippen bij deze rapportage

De analyseresultaten in rela e tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de
verontreinigingsitua e. Op basis van hiervan wordt een loca e beoordeeld. Hieronder volgt
een opsomming:

Niet verontreinigd geen vervolg: Volgens de beschikbare informa e is de loca e niet
verontreinigd, een nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk.
Erns g: Poten eel erns g. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een erns ge
verontreiniging.
Een loca e wordt ook als Pot. Erns g gekwalificeerd als er alleen bodembedreigende
handelingen hebben plaatsgevonden (historisch bodemonderzoek). De loca e is dan als
het ware verdacht met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging.
Urgent c.q. Spoedeisend: Poten eel urgent. Het vermoeden bestaat dat de erns ge
verontreiniging risico"e;s vormt voor de gezondheid, ecologie en verspreiding.
verontreinigd: Geen vervolg. Het vermoeden bestaat dat de loca e wel verontreinigd is
maar er is geen aanleiding tot het doen van vervolgonderzoek.
Niet Erns g: Er is geen sprake van een erns ge bodemverontreiniging.
Erns g, niet urgent c.q. Spoedeisend: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat
sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3
grondwater. Er zijn geen gezondheids- , Ecologische en/ of verspreidingsrisico"e;s.
Erns g, urgen e c.q. spoedeisendheid niet bepaald: Er is sprake van een sterke
verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater waarvan de urgen e
(risico"e;s) niet zijn vastgesteld.
Erns g en urgent c.q. spoedeisend, sanering binnen 4 jaar: Door de provincie in een
beschikking vastgelegd dat sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3
grond en/of 100 m3 grondwater. De verontreiniging vormt een actueel gevaar voor de
volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding.

 

Indien er op een loca e een geval van erns ge bodemverontreiniging is aangetroffen is de
provincie bevoegd gezag. De provincie zal a ankelijk van de situa e een beschikking afgeven.

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de loca e) worden de
vervolgstappen vastgesteld. We onderscheiden de volgende stappen (ac viteiten):
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Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige
bodemonderzoeken of op grond van een goedgekeurd evalua erapport (naar aanleiding
van een bodemsanering) is vervolgonderzoek niet noodzakelijk.
Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respec evelijk het uitvoeren van een
(aanvullend) Historisch Onderzoek, een Oriënterend Onderzoek, een Nader Onderzoek,
een Saneringonderzoek en het opstellen van een Saneringsplan.
Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater
worden ontdaan van de verontreinigende componenten.
Uitvoeren jdelijke beveiliging: Het plaatsen van jdelijke sanerende maatregelen met als
doel verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico"e;s van de
verontreiniging terug te dringen.
Uitvoeren (aanvullende) saneringsevalua e: De resultaten (hoeveelheid verwijderde
grond, terugsaneerwaarde, etc) worden vastgelegd in een rapport.
Uitvoeren ac eve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplich ngen die
door de provincie in een beschikking zijn vastgelegd.
Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding
plaatsvindt. Ook deze ac viteiten zijn in een beschikking vastgelegd.
Registra e restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De
aard en omvang van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij de provincie en de
gemeente. Bij het kadaster wordt een aantekening gemaakt.

 

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en
uitvoeringsstrategie. De volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:

PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende
ac viteiten. De loca e is bijvoorbeeld a oms g uit de lijst van de Kamer van Koophandel.
Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de loca e te
bezoeken is in de gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een
bodembedreigende ac viteit.
Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van
asbest of een calamiteit). Een beperkt onderzoek gee  geen uitsluitsel over de algemene
bodemkwaliteit.
BOOT of indica ef onderzoek: Een beperkt onderzoek gee  geen uitsluitsel over de
algemene bodemkwaliteit.
Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de loca e is een analy sch bodemonderzoek
verricht om te onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen
verschillende typen onderzoek zijn die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele
verontreiniging aan het licht te brengen. (OO = oriënterend onderzoek, NVN = indica ef
bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN =verkennend
bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).
Nulsitua e onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar
de bodem (verder)verontreinigd hee  wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd.
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Indien later blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan
de eigenaar hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Wordt toegepast bij de ves ging van
bedrijven op een loca e die poten eel bodembedreigende ac viteiten uitvoeren.
O.O.T. (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks): Onderzoek dat wordt uitgevoerd om vast te
stellen of zich bij een ondergrondse brandsto ank verontreinigingen bevindt.
Asbest in grond onderzoek (NEN 5707)
Nader onderzoek: Onderzoek naar de groo e van de verontreiniging en het vaststellen
van de ernst en de urgen e (NTA 5755).
Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader
bodemonderzoek, een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.
Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planma ge beschrijving van de
saneringsmethode en/of de saneringstechnieken.
Saneringsevalua e uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar
aanleiding van een sanering.

 

 

Analyseresultaten in conclusie

De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van le ers en symbolen. De combina e
hiervan gee  aan of de bodem verontreinigd is of niet. De le ers hebben de volgende
betekenis (conform de Wet bodembescherming).

AW= Achtergrondwaarde

S = Streefwaarde

T = Tussenwaarde

I = Interven ewaarde

 

In feite geven de le ers een concentra eniveau aan dat iets zegt over de aard van de
verontreiniging en de sanering daarvan. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit is dit de
van nature in de bodem aanwezige gehalte aan “verontreinigende” stoffen. Streefwaarde: is de
waarde waarbij sprake is van schone grond, geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van
één of meerdere stoffen de streefwaarde of achtergrondwaarde wordt overschreden, is sprake
van een lichte bodemverontreiniging. Tussenwaarde: Als van één of meerdere stoffen de
tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een ma ge bodemverontreiniging.
Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader
bodemonderzoek. Interven ewaarde: is de waarde waarbij maatregelen (interven es)
noodzakelijk zijn. Als van één of meerdere stoffen de interven ewaarde wordt overschreden,
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is sprake van een sterke bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de
risico"e;s voor de volksgezondheid, ecologische risico"e;s en verspreidingsrisico"e;s bepalen
de ernst en de urgen e c.q. spoedeisendheid van het geval.

 

Wat u moet weten over tankgegevens

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze
olie werd opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een
bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in
Ondergrondse Tanks), tegenwoordig het Ac viteitenbesluit, moeten nog in gebruik zijnde
 gesaneerde ondergrondse tanks voldoen aan diverse voorschri en zoals keuringen en
monitoring. Oude buitengebruik gestelde tanks konden tot 1998 worden gesaneerd door KIWA
(Keuringsins tuut voor Waterleidingsar kelen) erkende bedrijven (de tanks werden schoon
gemaakt en gevuld met zand, mits de bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik
gestelde tanks die nu nog niet zijn behandeld moeten worden verwijderd. Een eindonderzoek
naar brandstofproducten in grond en grondwater is dan verplicht.
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