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HOOFDSTUK 1 PROJECTBESCHRIJVING 
 

1.1 Aanleiding en doel 
Het Waterschap De Dommel is voornemens om het beekdal van de Keersop tussen de 

Valentinuskapel en de Loverensedijk her in te richten. Op grond van artikel 5.4. van de Waterwet 

dient het waterschap daarom een projectplan op te stellen. De maatregelen zullen worden uitgevoerd 

in overeenstemming met het bepaalde in dit projectplan. 

 

Het project maakt onderdeel uit van het gebiedsakkoord N69 dat in 2012 door diverse 

samenwerkende partijen ondertekend is. Binnen dit gebiedsakkoord is afgesproken om naast de 

water- en natuuropgaven (KRW, Natura2000, Natte Natuurparel en Natuurnetwerk Brabant) te 

investeren om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren (Gebiedsimpuls N69). 

 

De geplande werkzaamheden hebben tot doel om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en de 

omstandigheden voor flora en fauna in de beek en het beekdal te verbeteren. Voor een nadere 

beschrijving van de beleidsopgaven en doelen wordt verwezen naar paragraaf 2.2.  

1.2 Plangebied 
 

1.2.1 Ligging en begrenzing 

Het plangebied beslaat de Keersop tussen de Valentinuskapel tot circa de Loonderweg en diverse 

aan de beek gelegen percelen. De plangrens is weergegeven op figuur 1.1. 

 

1.2.2 Huidige situatie 

 

Bijzondere beek 

Ten opzichte van andere beken is de Keersop door de jaren heen relatief ongemoeid gelaten. Zo is 

deze grotendeels ongestuwd. De beek kent in de huidige situatie daarom bijzondere ecologische 

kwaliteiten en behoort voor zowel vissen als macrofauna tot één van de rijkste laaglandbeken van ons 

land. Zo komt er de Natura2000 soort Beekprik voor. Daarnaast zijn er soorten zoals kopvoorn, 

serpeling en vetje aangetroffen en met soorten als waterwantsen, kokerjuffers en libellen is de 

Keersop ook voor macrofauna van belang. Deze bijzondere ecologische kwaliteit komt door de unieke 

combinatie van kalkhoudend en snelstromend water, een relatief sterk bodemverhang (tot 0,9 m/km) 

en een bodem van grind en zeer grof zand. 

 

Ter hoogte van het plangebied is de insnijding van de beek 1,2 tot 2 meter en bedraagt het verhang 

circa 0,7 m/km. Daarnaast bevindt zich bij de Loonderweg een stuw, waar voorheen ook een 

watermolen (Keersoppermolen) dienst heeft gedaan. De stuw is in 2003 vispasseerbaar gemaakt. 

 

Parallelle watersystemen 

De hoogtekaart laat zien dat het beekdal ter plaatse van de Keersopperbeemden relatief breed is, 

waarbij de beek op diverse trajecten op de flank van het beekdal gelegen is. Om deze reden zijn 

parallelle watersystemen (o.a. watergangen KS70, KS71 en KS74) aangelegd, die ervoor zorgen dat 

de aanliggende landbouwgebieden goed kunnen ontwateren. Zonder deze systemen zou in deze 

gebieden de grondwaterstand aanzienlijk hoger liggen. 

 

Beekprofiel 

Ten opzichte van de situatie rond 1900 is het beekprofiel op diverse trajecten rechtgetrokken. 

Daarnaast is de beekbodem door onderhoudswerkzaamheden uitgediept. Hierdoor is de 

afvoercapaciteit vergroot en is het waterpeil lager komen te liggen. Dit heeft als gevolg dat het gebied 
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is verdroogd. Door eerder beekherstel zijn de aanpassingen aan het profiel op verschillende trajecten 

deels teruggedraaid. 

 

 
Figuur 1.1: Projectgrens 

 

Landnatuur 

Bij het noordelijk deel van de Keersopperbeemden zijn de gronden aan de westzijde van het beekdal 

door de jaren heen verworven. Hier zijn vervolgens natte graslandjes en broekbossen ontwikkeld. 

Een deel van dit gebied maakt, eveneens als de Keersop zelf, inmiddels onderdeel uit het Natura-
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2000 gebied Leenderbos, Groote Heide en de Plateaux. Hier liggen doelstellingen om de hier 

aanwezige natuur te behouden en op termijn (na 2021) eventueel nog uit te breiden. 

 

Daarnaast zijn / worden door de provincie diverse gronden in en langs het projectgebied verworven 

om de nieuwe N69 te realiseren en de natuurcompensatie hiervoor te realiseren. In het deel ten 

noorden van de N397 gaat het om diverse percelen en een strook langs de Keersopperdreef. Verder 

maken de gronden die in eigendom zijn van de gemeente Valkenswaard en gelegen zijn langs de 

woonwijk Dommelen sinds 2018 onderdeel uit van het Natuurnetwerk Brabant (zie figuur 2.1 

paragraaf 2.2). 

 

 
Figuur 1.2: Natura2000-gebied 

 

Landbouw 

Een groot deel van de gronden in het beekdal en op de hoger gelegen delen is momenteel in gebruik 

als landbouwgrond. Vanaf de jaren 50 heeft het waterschap inspanningen geleverd om de 

hydrologische situatie in het beekdal en daarbuiten voor landbouw te verbeteren. Dit onder andere 

door sloten en stuwen aan te leggen en door het watersysteem te beheren. 

 

Het gebruik van de landbouwgronden is met name afgestemd op de grondwaterstanden. In het 

beekdal, waar de grondwaterstand relatief ondiep is, bevinden zich overwegend melkveehouderijen. 

Verder van de beek af ligt het grondwater dieper. Hier bevindt zich met name akkerbouw.  

 

Van de grondgebonden melkveebedrijven in het beekdal is bekend dat een aantal hiervan onlangs 

hebben geïnvesteerd in hun bedrijfsvoering. Daarnaast is door de provincie een bedrijf gelegen in het 

beekdal verworven. 

 

Landschap en cultuurhistorie 

Het gebied heeft een redelijk open en groen karakter met een wisselende verkaveling. In het beekdal 

liggen vanwege het relatief langdurige landbouwkundig gebruik kleine, smalle percelen met verspreid 

liggende, kleinschalige landschapselementen, zoals houtsingels en elzenbroekbosjes. De gronden op 
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de flanken van het beekdal hebben, omdat deze pas relatief kortgeleden ontgonnen zijn, een meer 

open karakter met een rechtlijnige verkaveling welke ruimer is opgezet. Op de drogere gronden liggen 

grote bospercelen en dorpen, zoals Westerhoven, Riethoven en Valkenswaard (Dommelen). Door het 

moderne landgebruik is de historische verkaveling in de beekdalen nog maar beperkt terug te vinden 

in het landschap. 

 

Het beekdal van de Keersop bevat daarnaast een aantal karakteristieke en fraaie cultuurhistorische 

elementen. Zo gaat de Keersoppermolen bij Dommelen (1368) terug tot ver in de middeleeuwen. 

Hiervan is nog een ruïne over. Daarnaast heeft aan de Molenstraat een kasteel / boerenhoeve (17e 

eeuw) gestaan. Verder vormen de Valentinuskapel aan de Loverensedijk en diverse historische 

groenstructuren waarden. 

 

In het gebied bevinden zich ook archeologische monumenten uit de brons- en ijzertijd. De 

monumenten bestaan vooral uit restanten van grafheuvels, urnenvelden en overblijfselen van oude 

nederzettingen. 

 

Recreatie 

Vanwege de grote gevarieerdheid is het landschap aantrekkelijk voor wandelaars en fietsers. De 

laaggelegen beekdalen zijn een mozaïek van waterlopen, kleine bosjes, houtwallen, kleinschalige 

landbouwgronden en oude buurtschappen. Op de hogere gronden liggen meer grootschalige 

landbouwgronden en bossen. 

 

In de nabijheid van het gebied ligt een recreatievoorziening van omvang, namelijk het bungalowpark 

Kempervennen bij Westerhoven. Met de beekherstelprojecten aan de Keersop en Beekloop zijn de 

afgelopen jaren diverse wandelpaden langs de beken aangelegd. Vanuit Bergeijk en Westerhoven 

kunnen nu diverse ‘ommetjes’ gemaakt worden. Verder ligt er een uitgebreid netwerk aan fietsroutes 

in het gebied. 

 

Ook mag bij de Keersop gevist worden (alleen vissen met de vlieghengel). Hiervoor is een 

lidmaatschap bij de vereniging KVVC vereist. In het verleden zijn door deze vereniging zalmachtige 

vissen zoals vlagzalm en beekforel in de Keersop uitgezet. Deze groeien goed in de Keersop, maar 

komen in de huidige omstandigheden niet tot voortplanting. Verder is kanovaart op de beken 

vanwege de beperkte waterdiepte niet geschikt en niet toegestaan. 

 

Kabels en leidingen 

Voor het project is een KLIC-melding uitgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat er ten zuiden van 

de N397 een petrochemische leiding binnen het plangebied gelegen is. De eigenaar van de leiding is 

SABIC. 

 

Bodem 

De bodemopbouw in het beekdal van de Keersop is gevarieerd. Diverse boringen in het gebied tonen 

overwegend een bodemopbouw met matig- tot grofzandige lagen. Deze worden afgewisseld met 

grindige-, venige- en fijnzandige lagen. 

 

Verder is er ter hoogte van de Victoriedijk een voormalige zandwin- en stortplaats gelegen. Tot begin 

jaren ’80 is op deze locatie afval gestort. Vervolgens is de stort afgedekt met een laag verschraald 

rioolslib. 

 

1.2.3 Autonome ontwikkelingen 

De provincie heeft voor de aanleg van de nieuwe N69 (tracé is in grijs weergegeven op figuur 1.1) 

een PIP-procedure doorlopen. Momenteel is het ontwerp door de aannemer (Boskalis) nader 

uitgewerkt en is de uitvoering in volle gang. Hierbij hebben de provincie en Boskalis nog in 

overweging om het ontwerp van de oversteek van de N397 over de Keersop te herzien, waarbij de 
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oversteek in de nieuwe situatie uitgevoerd wordt met een brede overspanning, zodat er voor de beek 

en fauna in het beekdal een meer optimale kruising met de N397 ontstaat. Op het moment van 

vaststellen van dit projectplan is de ruimtelijke procedure (aanpassing van het PIP) hiervoor gestart, 

maar nog niet afgerond. 

 

Het PIP voorziet, naast de aanleg van de weg, in het dempen van de A-watergang KS74 en de 

aanleg van een nieuwe A-watergang aan de westzijde van de nieuwe weg welke aangesloten wordt 

op de A-watergang KS77. Hier worden de diverse waterlopen van het gebied ten westen van de weg 

op aangesloten, zodat de ontwatering van dit gebied geborgd is. Daarnaast wordt in de A-watergang 

KS70 ter hoogte van het alluviaal bos (ligging zie figuur 1.2) leem aangebracht, zodat de drainerende 

werking van deze watergang verminderd. Hierdoor zal er meer kwelwater richting het alluviaal bos 

gaan stromen en worden er in het alluviaal bos zelf maatregelen getroffen om verzuring in het bos 

tegen te gaan. Deze maatregelen zijn onlangs gerealiseerd. 

 

Het opstellen van het waterhuishoudkundig ontwerp van deze maatregelen valt niet binnen de scope 

van het project Herinrichting Keersopperbeemden, maar vormt wel een belangrijk raakvlak dat met de 

provincie afgestemd is. 

1.3 Beschrijving van de waterstaatswerken (gewenste situatie) 
Op grond van artikel 5.4 lid 2 van de Waterwet bevat een projectplan: 

 een beschrijving van de voorgenomen werken;  

 de wijze waarop deze worden uitgevoerd; 

 een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van 
de nadelige gevolgen van de uitvoering van de werken.  

 
In paragraaf 1.3.1 t/m 1.3.3 wordt hierop ingegaan. Tabel 1 geeft een overzicht van de maatregelen, 
waarbij aangegeven is of het om een vanuit de Waterwet vergunningplichtig waterstaatswerk gaat of 
niet. In bijlage 1 zijn maatregelenkaarten en detailtekeningen opgenomen. De maatregelen waar naar 
verwezen wordt in tabel 1 zijn met letters (A t/m Q) ook weergegeven op de maatregelenkaarten. 
Voor de overwegingen die aan het ontwerp ten grondslag liggen wordt verwezen naar paragraaf 2.3. 
 

Nr. Maatregelen Waterstaatswerk 

 Water- en natuuropgaven  

A.  Aanbrengen profielversmallingen in Keersop Ja 

B.  Aanpassen Keersop (verleggen, versmallen en/of verondiepen profiel) Ja 

C.  Verlagen stuwpeil stuw Loonderweg Ja 

D.  Aanplanten / ontwikkelen bos langs Keersop Nee 

E.  Aanpassen watergang KS70 Ja 

F.  Verwijderen duikers Ja 

G.  Aanbrengen duikers Ja 

H.  Dempen sloten (detailontwatering) Ja 

I.  Afgraven toplaag Ja 

J.  Omvormen populierenbos Nee 

 Maatregelen gebiedsimpuls N69  

K.  Aanplanten / ontwikkelen struweel en houtsingels Nee 

L.  Aanbrengen afrastering Nee 

M.  Realiseren wandelroute Nee 

N.  Realiseren wandelbrug Ja 

O.  Realiseren informatiepunten Nee 

P.  Realiseren poort / slagboom Nee 

 Mitigerende maatregelen  

Q.  Aanbrengen peilgestuurde drainage Ja 

R.  Verzwaren vloer mestkelder Nee 

Tabel 1 Overzicht van uit te voeren maatregelen (waterstaatswerken zijn vergunningplichtig i.h.k.v. de Waterwet) 
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1.3.1 Beschrijving van de voorgenomen werken 

Onderstaand is een beschrijving van de maatregelen gegeven. In paragraaf 1.5 wordt ingegaan op de 

effecten van de maatregelen en in paragraaf 2.3.2 is aangegeven welke keuzes ten grondslag liggen 

aan de maatregelen. 

 

Maatregel A: Aanbrengen profielversmallingen 

In het traject van de Keersop tussen de Loverensedijk en het kavelpad bij de KS71 worden in de beek 

profielversmallingen aangebracht. Het beekprofiel wordt om de 50 meter over en afstand van ca. 9 

meter tot aan de zomerwaterstand (ca. 0,80 m onder maaiveld) met 1/3 versmald. De 

profielversmallingen bestaan uit houten palen aangevuld en gefixeerd met stobben, takken en 

boomstammen. 

 

Maatregel B: Aanpassen Keersop 

In het traject van de Keersop tussen het kavelpad bij de KS71 en de stuw bij de Loonderweg wordt 

het profiel van de beek versmald en deels verondiept. Daarnaast wordt de beek grotendeels verlegd. 

De huidige beek wordt op deze trajecten gedempt. Verder wordt het terrein langs de nieuwe beek 

aangepast, zodat er een vloeiende overgang tussen de beek en het beekdal ontstaat. 

 

Het profiel van de nieuwe beek krijgt de volgende afmetingen: 

 Bodembreedte: 2,5 meter. 

 Taluds: variërend tussen 1:1 en 1:3 (gemiddeld 1:1,5). 

 

Op de ontwerptekeningen in bijlage 1 is het ontwerp weergegeven. Voor vergelijkingen van het 

nieuwe profiel met het bestaande dwarsprofiel op diverse locaties wordt verwezen naar de 

dwarsdoorsneden in bijlage 1. 

 

Figuur 1.2 geeft een schematisatie van het lengteprofiel van de beek in de huidige en nieuwe situatie 

weer. De onderste bruine lijn betreft de bestaande bodem en de bovenste bruine lijn het bestaande 

maaiveld. De zwarte stippellijn geeft de ligging van de nieuwe beekbodem weer. In de nieuwe situatie 

komt de beekbodem maximaal 40 cm hoger te liggen dan in de huidige situatie. Overwegend zal dit 

tussen 0 en 20 cm zijn. 

 

Waar de beek in open terrein gelegen is wordt aan de oostzijde van de beek een obstakelvrije ruimte 

ingericht. Waar langs de beek bos tot ontwikkeling gebracht wordt, zal dit niet het geval zijn. 

 

 
Figuur 1.2: Schematisatie lengteprofiel Keersop bestaande en nieuwe situatie 
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Variant maatregel B: Variant aanpassen Keersop 

Het ontwerp van de nieuwe Keersop sluit in beginsel aan op het ontwerp van het aangepaste PIP dat 

op het moment van vaststellen van dit projectplan, nog in procedure is. In dit ontwerp wordt ter 

plaatse van het beekdal de N397 ‘opgetild’ en wordt hier een brug met een bredere overspanning dan 

in de huidige situatie gerealiseerd. Het ontwerp van deze beekdalbrug is afgestemd op het ontwerp 

van de nieuwe Keersop (zie bijlage 1). Het waterschap, de provincie en Boskalis hebben de voorkeur 

om deze oplossing te realiseren. 

 

Mocht de procedure voor deze oplossing niet positief afgerond worden, dan zal terug gevallen worden 

op het handhaven van de ligging van de Keersop ter plaatse van de huidige ligging (zie figuur 1.3). In 

dit geval realiseren de provincie en Boskalis op deze locatie een nieuwe brug over de Keersop. Het 

waterschap past hieronder het beekprofiel aan op basis van de uitgangspunten zoals hier boven 

beschreven. 

 

 
Figuur 1.3: Variant handhaven Keersop ter plaatse van huidige ligging bij kruising N397 
 

Maatregel C: Verlagen stuwpeil stuw Loonderweg 

De stuw bij de Loonderweg kent in de huidige situatie een vast stuwpeil. Dit stuwpeil wordt jaarrond 

met 25 cm verlaagd door de schotbalken hierop aan te passen. 

 

Maatregel D: Aanplanten / ontwikkelen bos langs Keersop 

Langs de nieuwe Keersop wordt op diverse plaatsen bos tot ontwikkeling gebracht. Gedeeltelijk zal dit 

gebeuren door delen aan te planten, zodat er een duidelijke afbakening van deze gebieden ontstaat. 

Op andere delen zal het beheer er op gericht zijn bos van nature te laten ontwikkelen. Op de 

plankaarten is onderscheid gemaakt in welke delen aangeplant zullen gaan worden en welke delen 

spontaan ontwikkeld worden. 

 

Maatregel E, F en G: Aanpassen watergang KS70 (inclusief aanpassingen duikers) 

Vanaf het alluviaal bos tot aan de samenkomst met de watergang KS77 wordt de watergang KS70 

aflopend van volledig gedempt bovenstrooms tot 10 cm verondiept benedenstrooms. Bovenstrooms 

van het alluviaal bos wordt de watergang tot circa 75 meter benedenstrooms van de N397 volledig 

Huidige ligging brug N397 – 

Keersop handhaven 
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gedempt. Op dit punt wordt de watergang KS70 oostwaarts verlegd, waarbij deze op de Keersop 

aangesloten wordt. 

 

Bij het dempen / verondiepen van de KS70 worden de bestaande duikers verwijderd. Ter hoogte van 

de kruising met het wandelpad wordt de duiker vervangen door een duiker met een afmeting van rond 

500 mm. Bij de omlegging van de watergang richting Keersop wordt voor de bereikbaarheid van de 

percelen een nieuwe duiker rond 800 mm aangelegd. 

 

Maatregel H en F: Dempen sloten (inclusief verwijderen duikers) 

De detailontwatering binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Brabant wordt gedempt. Hierbij 

worden de aanwezige duikers verwijderd. 

 

Maatregel I: Afgraven maaiveld 

Bovenstrooms van de N397 wordt binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Brabant grotendeels 

de (nutriëntenrijke) toplaag met 30 tot 40 cm ontgraven. Dit met uitzondering van het deel dat gelegen 

is binnen de veiligheidszone van de petrochemische leiding. De vrijkomende grond zal gebruikt 

worden om onder andere de bestaande beek te dempen of te versmallen. 

 

Maatregel J: Omvormen populierenbos 

Het populierenbos ten noorden van de N397 wordt gekapt en omgevormd tot beekbegeleidend bos. 

 

Maatregel K: Aanplanten / ontwikkelen struweel en houtsingels 

Op diverse locaties in het gebied worden ter versterking van de landschappelijke kwaliteit houtsingels 

aangelegd. Hier worden inheemse en bij het beekdal horende soorten aangeplant. 

 

Maatregel L: Aanbrengen afrastering 

Rondom de houtsingels wordt afrastering aangebracht. Dit geldt tevens voor delen die afgezet danwel 

aangeplant worden in het kader van het te ontwikkelen bos langs de beek. 

 

Maatregel M, O en P: Realiseren wandelroute, informatiepanelen en poorten 

De gemeenten Bergeijk en Valkenswaard hebben de ambitie om het wandelroutenetwerk te 

versterken. Daarnaast zullen als gevolg van voorgaande maatregelen diverse (informele) 

wandelpaden komen te vervallen. Waar dit het geval is worden poorten of slagbomen aangebracht.  

 

Op de plankaart zijn de wandelpaden in de nieuwe situatie weergegeven. Tussen grofweg het 

volkstuinencomplex en de Dommelsch brouwerij zal de obstakelvrije zone gelegen aan de oostzijde 

van de beek opengesteld worden voor wandelaars. Daarnaast blijft de bestaande 

voetgangersoversteek ter hoogte van het volkstuinencomplex gehandhaafd en zal er ter hoogte van 

de Dommelsch brouwerij een extra oversteek richting Keersopperdreef worden gerealiseerd. De 

gemeente plaatst op enkele plaatsen nabij de woonwijk Dommelen informatiepanelen om bezoekers 

te informeren over de bijzondere waarden in het gebied. In het gebied bovenstrooms van de N397 

wordt tevens een deel van de obstakelvrije zone opengesteld. Daarnaast is hier een aansluiting 

richting de Kempervennen voorzien. 

 

Maatregel N: Realiseren wandelbrug 

De oversteek ter hoogte van de Dommelsch brouwerij wordt uitgevoerd als een smalle 

voetgangersbrug (overeenkomstig het ontwerp van de bestaande brug nabij de Volkstuinen). De 

breedte van het dek bedraagt 0,5 meter en de overspanning van de brug wordt afgestemd op het 

nieuwe profiel van de beek. 

 

Maatregel Q: Realiseren peilgestuurde drainage 

Ter compensatie van het vernatten van het gebied is met de eigenaar van perceel E1520 overeen 

gekomen om op dit perceel peilgestuurde drainage aan te brengen. 
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Maatregel R: Verzwaren vloer mestkelder 

Ter plaatse van perceel G4209 is een mestkelder gesitueerd. Ter compensatie van de verhoging van 

de grondwaterstand is met de eigenaar van de mestkelder overeen gekomen om de vloer van de 

kelder te verzwaren door 10 cm beton op te brengen. 

 

1.3.2 Wijze van uitvoering 

De werkzaamheden bestaan grotendeels uit grondverzet, het verwijderen van begroeiing, kappen van 

bomen, het aanpassen van duikers en het aanbrengen van elementen zoals beplantingen, rasters en 

een voetgangersbrug. 

 

Gedurende de werkzaamheden wordt de werkwijze zo goed als mogelijk afgestemd op de terrein- en 

weersomstandigheden. Doel hiervan is schade aan de bodem door spoorvorming en 

bodemverdichting te voorkomen. Waar nodig worden rijplaten toegepast om schade te voorkomen, 

ook wat betreft de aan- en afvoerroutes. 

 

Voordat met de uitvoering gestart kan worden, is nog nadere informatie nodig met betrekking tot 

detailplanning, werkvolgorde, fasering (bijvoorbeeld werken binnen voorkeursperioden Wet 

Natuurbescherming) en dergelijke. De nadere uitwerking van deze details vindt in een later stadium 

plaats op basis van dit projectplan en de randvoorwaarden voortkomend uit vergunningen. De 

uitvoerende partij zal hierbij aandacht besteden aan de uitvoeringsperiode, aan- en afvoerroutes, 

werktijden, stopmomenten en andere activiteiten rondom het plangebied. 

 
Bij de uitvoering zal in ieder geval voldaan worden aan de zorgplicht, zoals vastgelegd in de keur van 

Waterschap De Dommel. 

 

1.3.3 Te treffen voorzieningen 

 
Nadelige gevolgen plan 
Om nadelige gevolgen door verontreinigingen in verhardingen en (water)bodem, verstoring van flora 

en fauna en verstoring van archeologische waarden te voorkomen, zijn onderzoeken uitgevoerd om 

de aanwezigheid hiervan in het gebied vast te stellen. In paragraaf 2.3.1 is een samenvatting van de 

uitgevoerde onderzoeken gegeven. In deze onderzoeken zijn tevens aanbevelingen en 

randvoorwaarden gegeven om schade door de uitvoeringswerkzaamheden te voorkomen. Enkele 

bijzonderheden hierbij zijn: 

 Flora en fauna: Er bevinden zich diverse beschermde flora- en faunasoorten in en rondom het 

plangebied (bron: rapport Royal HaskoningDHV d.d. 20-03-2020, bijlage 5). Het waterschap stelt 

voor de uitvoering van de werkzaamheden een ecologisch werkprotocol op, op basis waarvan de 

aannemer het werk uit zal gaan voeren. 

 Archeologie: Adviesbureau RAAP heeft de archeologische waarden van het gebied in kaart 

gebracht. De werkzaamheden zijn gelegen in gebieden met een onbekende, middelhoge en hoge 

archeologische verwachtingswaarde. Bij de gebieden met een hoge verwachtingswaarde zal 

intensieve begeleiding door een archeoloog plaatsvinden. Bij gebieden met een onbekende en 

middelhoge verwachtingswaarde zal dit extensief zijn. Voorafgaand aan de werkzaamheden 

wordt een programma van eisen archeologie opgesteld en voorgelegd aan bevoegd gezag. 

 

Nadelige gevolgen uitvoering 
Waterschap De Dommel streeft er naar de nadelige gevolgen door uitvoering van het werk tot een 

minimum te beperken. In de eerste plaats ziet het toestemmingsstelsel met uitvoeringsvoorwaarden 

in vergunningen en ontheffingen daarop toe. Desondanks is het onontkoombaar dat er gedurende de 

uitvoeringsperiode sprake zal zijn van hinder. De volgende soorten hinder kunnen optreden tijdens de 

uitvoering:  
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 Wateroverlast en/of watertekort; 

 Geluidsoverlast; 

 Verkeershinder en een beperkte bereikbaarheid; 

 Stofhinder; 

 Schade aan de ondergrond. 
 

Wateroverlast en/of watertekort  

Het waterschap stelt als uitvoeringsvoorwaarde aan het werk dat de lokale waterhuishouding te allen 

tijde goed blijft functioneren. Zo zal de aannemer bij het (tijdelijk) dempen of stremmen van een 

watergang, de nieuwe aan- en afvoer eerst moeten aanleggen of de waterdoorvoer met pompen 

moeten garanderen. 

 
Geluidsoverlast  

Voor de geluidproductie gelden er bindende voorschriften tijdens de uitvoering. Echter, deze 

voorschriften behoeden mens en dier maar ten dele voor geluidhinder. Het waterschap ziet er daarom 

bij de contractvorming en uitvoering op toe dat de aannemer bij de routing van het noodzakelijke 

grondtransport, rekening houdt met de locatie van woningen, ecologische waarden en recreatieve 

zones in het gebied. 

 

Verkeersoverlast en beperking bereikbaarheid  

De uitvoering van dit werk zal - zonder beperkende maatregelen - een tijdelijke toename van het 

aantal lokale verkeersbewegingen tot gevolg hebben. Door het voorschrijven en of beoordelen van 

transportroutes zal het waterschap de verkeershinder beperken. Speciale aandacht daarbij verdient 

het aspect verkeersveiligheid. 

 

Stofhinder  

Bij grondverzetprojecten is er in droge periodes een aanzienlijke kans op stofhinder. Dit hinderaspect 

is eenvoudig beheersbaar door transportroutes voldoende schoon (en nat) te houden. Het 

waterschap ziet er daarom bij de contractvorming en uitvoering op toe dat de aannemer de nodige 

maatregelen zal treffen. 

 

Schade aan ondergrond  

De transportbewegingen benodigd voor de grondwerkzaamheden geven een risico op verdichten van 

de ondergrond. Het voorkomen van economische en ecologische schade aan gronden door het juist 

kiezen van transportroutes, werkzones en het treffen van de juiste voorzorgmaatregelen (bijv. 

rijplaten), is voor het waterschap een aandachtspunt bij de contractvorming en de uitvoering. 

 
Financieel nadeel 
De vernatting van het gebied heeft gevolgen voor enkele landbouwpercelen gelegen rondom het 

plangebied. Met de eigenaren van deze percelen zijn afspraken gemaakt over de wijze van 

compenseren van deze schade (zie onder andere maatregelnummer Q). Daarnaast is in het kader 

van dit plan en de aanleg van de nieuwe N69 afgesproken om ter plaatse van de onlangs verlegde 

watergang KS74 schotbalkstuwen aan te brengen om water ten tijde van droogte langer in het gebied 

vast te kunnen houden. Deze maatregel wordt via een separate procedure geregeld, zodat deze 

vooruitlopend op het vaststellen van dit projectplan gerealiseerd kan worden. 

 

Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet 

of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet 

voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om 

schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor 

de procedure wordt verwezen naar de Verordening Nadeelcompensatie Waterschap De Dommel. 
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1.4 Beschikbaarheid gronden  
De werkzaamheden worden uitgevoerd op percelen die in eigendom zijn van het waterschap, de 

provincie en de gemeenten. 

1.5 Effecten van het plan 
De maatregelen zoals beschreven in paragraaf 1.3.1 dragen bij aan de projectdoelstellingen zoals 

uiteengezet in paragraaf 2.2. In deze paragraaf wordt ingegaan op de (blijvende) effecten van de 

maatregelen, zowel in positieve als in negatieve zin. 

 

Beekhabitat 

Met de maatregelen, versmallen en verondiepen beekprofiel, realiseren beschaduwing (over circa 

50% van de lengte van de beek) en verlagen stuwpeil bij de stuw aan de Loonderweg wordt de 

stroomsnelheid in de beek verhoogd. Zo neemt deze in de zomer toe van gemiddeld circa 0,15 m/s in 

de huidige situatie tot gemiddeld circa 0,25 m/s in de nieuw situatie. In de winter komen de 

stroomsnelheden rond 0,4 m/s te liggen. Daarnaast wordt de beek over een groot deel van de lengte 

verlegd, waarbij waar het kan de voormalige ligging (situatie van omstreeks 1850) wordt 

aangehouden en deze meer gaat meanderen. Hiermee wordt de in het gebied aanwezig zandige / 

grindige laag aangesneden. 

 

De afwisseling van de ligging van de beek in open terrein en schaduwrijke delen (beplanting) zorgt 

voor meer variatie in vegetatiestructuur, wat zorgt voor meer afwisseling in stroomsnelheden en 

waterdieptes. Verder warmt door beschaduwing het water minder snel op, blijft het water 

zuurstofrijker en remt dit (bij de beschaduwde delen) de groei van waterplanten. Vissen, zoals de 

Natura-2000 soort beekprik, en macrofauna profiteren hiervan. Daarnaast zorgt de realisatie van 

flauwere taluds in de binnenbochten voor een geleidelijke overgang tussen de beek en aangelanden. 

 

Ook voor waterplanten verbeterd de situatie. In de huidige situatie komt het habitattype “beken en 

rivieren met waterplanten” vooral pleksgewijs voor en deze is niet goed ontwikkeld. Door de toename 

in variatie in het beekprofiel, toename van stroomsnelheden (waardoor er minder slib op de bodem 

afgezet wordt) en verbetering van de waterkwaliteit verbeteren de condities om dit habitattype verder 

tot ontwikkeling te laten komen. 

 

Beekdal 

In de delen van het beekdal binnen het natuurnetwerk wordt het grootste deel van de huidige 

waterlopen gedempt. Hiermee vernat het beekdal en wordt voorkomen dat kwelwater wegstroomt via 

de sloten. Het is te verwachten dat kwelwater als gevolg van deze maatregelen aan maaiveld 

uittreedt en daarmee de wortelzone van de vegetatie beïnvloedt ten gunste van de gewenste 

vegetatietypen, waaronder het alluviale bos in de Keersopperbeemden (Natura-2000 habitattype 

H91E0C - Vochtige alluviale bossen). 

 

Daarnaast wordt in het deel bovenstrooms van de N397 de toplaag afgegraven. Door de afgravingen 

komt de grondwaterstand hier ten opzichte van maaiveld hoger te liggen en verschraalt het terrein. 

Hiermee ontstaan ook hier de juiste omstandigheden om de gewenste vegetatietypen te realiseren, 

wat bijdraagt aan het creëren van meer diversiteit voor flora en fauna in het gebied. 

 

Met het wijzigen van de functie van landbouw naar natuur verbeterd bovendien ook de waterkwaliteit 

in de beek. Er komt namelijk minder nutriëntenrijk water (direct) tot afstroming richting de beek. 

 

Daarnaast zorgt de combinatie van het afgraven van de percelen en het versmallen van het 

beekprofiel van de Keersop ervoor dat er per saldo meer water in het gebied vastgehouden wordt. 

Doordat er bij pieksituaties meer water vastgehouden wordt levert het plan ook een bijdrage aan het 

actieplan ‘Leven de Dommel’ thema klimaatrobuust maken van het systeem. 
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Gevolgen voor percelen in particulier eigendom 

Het dempen van de watergangen en sloten en het versmallen van het beekprofiel heeft tot gevolg dat 

de grondwaterstanden in het gebied hoger komen te liggen. Voor de ontwikkeling van de te 

ontwikkelen (nieuwe) natuur is dat gewenst, echter voor percelen in agrarisch gebruik kan dit een 

nadelig effect hebben. 

 

Figuur 1.4 geeft de verandering van de grondwaterstand in ten opzichte van NAP in het voorjaar weer 

(voor de verandering van de grondwaterstand in de zomer en in de winter wordt verwezen naar 

bijlage 4). De figuur laat zien dat het merendeel van de grondwaterstandstijgingen plaatsvinden 

binnen de projectgrens (cq. binnen het natuurnetwerk). Daarnaast is in het bovenstroomse gedeelte 

nabij de KS71 verdroging berekend. Op deze plek wordt het maaiveld verlaagd, waarbij de berekende 

voorjaarsgrondwaterstand hoger ligt dan het nieuwe maaiveld en zodoende als verdroging 

gepresenteerd wordt. In de praktijk zullen hier in de winter en het voorjaar zeer natte condities 

optreden. De berekende verdroging treedt lokaal op en heeft geen nadelige invloed op de omliggende 

landbouwpercelen. 

 

Bij de percelen nabij de Dommelsch brouwerij en enkele percelen gelegen ten westen van de nieuwe 

N69 treden grondwaterstandstijgigen buiten de begrenzing van het project / het natuurnetwerk op. Dit 

geldt tevens voor enkele percelen gelegen ten westen van de wijk Dommelen, waaronder 

bijvoorbeeld het volkstuinencomplex. De percelen, die op de flank van het beekdal gelegen zijn, 

kennen vanaf de beek geredeneerd een nat-droog gradiënt. Als gevolg van de vernatting van het 

gebied verschuift deze gradiënt. Figuren 1.5 t/m 1.7 geven deze verschuiving voor de drie 

aandachtsgebieden weer. Negatieve effecten kunnen vooral ondervonden worden bij gronden die in 

de huidige situatie al nat zijn (circa de met groen en blauw gemarkeerde gebieden). Bij de drogere 

gronden, verder van de beek af (circa oranje en wit gekleurd), kan er juist sprake zijn van een positief 

effect. Hier kan door de vernatting van het gebied de behoefte om te beregenen namelijk afnemen. 

 

Op basis van de berekende grondwaterstandstijgingen is met de natschadetool berekend waar 

schades optreden en wat de omvang hiervan is. De uitkomsten hiervan zijn besproken met de 

betrokken grondeigenaren. Dit heeft voor perceel E1520 en G4209 geleidt tot het treffen van 

mitigerende maatregelen, het aanbrengen van peilgestuurde drainage en verzwaren van de vloer van 

de mestkelder. 

 
Naast stijging van de grondwaterstand wijzigen de overstromingscontouren naar aanleiding van de 

maatregelen. Figuur 1.8a en 1.8b geven de overstromingen weer die optreden bij een afvoergolf die 

met een kans van eens in de 10 jaar (T10) voorkomt (voor de figuren T1 en T100 wordt verwezen 

naar bijlage 4). De combinatie van het afgraven van de percelen en het versmallen van het 

beekprofiel van de Keersop zorgt ervoor dat er per saldo meer water in het gebied vastgehouden 

wordt. Bij de afvoergolven T1, T10 en T100 betreft dit ordegrootte 55.000 m3, wat neerkomt op een 

toename van respectievelijk afgerond 70%, 30% en 20% meer water dat in het gebied vastgehouden 

en vertraagd afgevoerd wordt. 

 

In het gebied bovenstrooms van de N397 nemen de overstromingsrisico’s richting landbouwpercelen 

af. Dit is vooral het gevolg van de maaiveldverlagingen, die het effect van het smaller maken van het 

beekprofiel ruimschoots opvangen. Zo blijkt uit de hydrologische berekeningen (zie bijlage 4) dat de 

waterpeilen ten opzichte van NAP (Nieuw Amsterdams Peil) ter hoogte van het kavelpad bij de KS71 

bij een T1-, T10- en T100-afvoergolf respectievelijk met 2, 11 en 14 cm afnemen. 
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Figuur 1.4: Verandering gemiddelde voorjaars grondwaterstand (GVG) 
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Figuur 1.5: Grondwaterstand (GVG): Aandachtsgebied ten westen van nieuwe N69 
 

Figuur 1.6: Grondwaterstand (GVG): Aandachtsgebied nabij Dommelsch brouwerij 
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Figuur 1.7: Particuliere percelen ten westen van Dommelen 
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Figuur 1.8a: Overstroming T10 huidige situatie      Figuur 1.8b: Overstroming T10 nieuwe situatie 
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1.6 Legger 
Ingevolge artikel 5.1, eerste lid, van de Waterwet draagt de beheerder zorg voor de vaststelling van 

een legger. In de legger worden de ligging, vorm, afmeting en constructie waaraan waterstaatswerken 

moeten voldoen omschreven. Daarnaast schrijft artikel 78, tweede lid van Waterschapswet voor dat 

het waterschap dient te beschikken over een legger waarin de onderhoudsplichtigen en 

onderhoudsverplichtingen zijn opgenomen. Beide wettelijke verplichtingen zijn door het waterschap in 

één legger geïntegreerd. 

 

De legger bepaalt op grond van de Keur tot waar het regime van de Keur van toepassing is. De Keur 

bevat gebods- en verbodsbepalingen en biedt een grondslag voor algemene regels. Deze bepalingen 

zijn verschillend voor in de legger opgenomen A-, B- en C-oppervlaktewateren.  

 

Naar aanleiding van het projectplan wordt de legger aangepast. Direct na uitvoering meet het 

waterschap alle gerealiseerde waterstaatswerken in en legt deze digitaal vast. Vervolgens legt het 

waterschap de afvoercapaciteit in de legger vast. Hiervoor neemt het waterschap een apart besluit: 

het leggerbesluit. 

 

De volgende elementen worden in de legger opgenomen: 

 Nieuwe ligging Keersop 

 Aangepast jaarrond stuwpeil van stuw bij Loonderweg 

 Nieuwe A-watergang KS70 (bovenstroomse omlegging naar Keersop) 

 Nieuwe duiker in A-watergang KS70 (bij bovenstroomse omlegging naar Keersop) 

 Nieuwe A-watergang KS74 (verlegd binnen scope N69) 

 Nieuwe voetgangersbrug (ter hoogte van Dommelsch brouwerij) 

 

Het beheer en onderhoud van de waterstaatswerken en leggerwatergangen wordt door het 

waterschap uitgevoerd conform de beheer- en onderhoudsrichtlijn (BOR). Het waterschap verzorgt de 

inspectie en het onderhoud van de Keersop en A-watergangen. Staatsbosbeheer zal het beheer en 

onderhoud van de getroffen maatregelen in het natuurgebied ten noorden van de N397 voortzetten 

en overnemen op plaatsen waar de functie A-watergang is komen te vervallen. 

1.7 Beheer en onderhoud 
Het beheer en onderhoud in het gebied wordt uitgevoerd door diverse partijen. De te onderhouden 

onderdelen, de verantwoordelijke, de wijze van onderhoud en de gemaakte afspraken tussen partijen 

zijn vastgelegd in de beheer- en onderhoudsrichtlijn (BOR). Deze is bijgevoegd in bijlage 2.  

1.8  Samenwerking 
In het kader van de gebiedsimpuls N69 heeft het waterschap de trekkersrol voor de Keersop op zich 

genomen. De water- en natuuropgaven zijn hierbij in samenhang met de gebiedsimpulsmaatregelen 

nader vorm gegeven. Samen met diverse stakeholders (o.a. provincie, gemeenten, dorps- en 

wijkraden, terreinbeheerders, IVN, heemkundekringen, ZLTO) is een proces doorlopen dat begin 

2017 heeft geleid tot het Integraal Schetsontwerp Keersop met bijbehorend uitvoeringsprogramma. 

Deze beschrijven de visie en richting van hoe de water- en natuuropgaven in samenhang met de 

ambities op het gebied van landschap, recreatie en landbouw de komende jaren vorm gegeven gaan 

worden. 

 

Het project Keersopperbeemden maakt hier onderdeel van uit. In de periode 2018 – 2020 zijn de 

matregelen binnen dit deelplan van de gehele Keersop, samen met de gemeenten en 

Staatsbosbeheer in diverse schetssessies en afstemmingsmomenten uitgewerkt. Daarnaast zijn de 

provincie en Boskalis nauw in het proces betrokken geweest om de raakvlakken met de realisatie van 

de nieuwe N69 te beheersen. 
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HOOFDSTUK 2 VERANTWOORDING 
 

2.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving 
Het werk dient bij te dragen aan de doelstellingen van de Waterwet. De toepassing van de Waterwet 

is gericht op: 

 

a. het voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in  

samenhang met; 

b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en 

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen (artikel 2.1 Waterwet). 

 

De bijdrage van dit project bestaat uit: 

 

a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste 

Door de in dit projectplan beschreven werkzaamheden zal de kans op wateroverlast afnemen. Per 

saldo wordt bij piekafvoeren meer water binnen het plangebied vastgehouden, waarbij tegelijkertijd  

bovenstrooms van de N397 de overstromingsrisico’s bij de aanliggende agrariërs afnemen. 

 

b. chemische en ecologische kwaliteit  

Door de in dit projectplan beschreven werkzaamheden nemen de chemische en ecologische kwaliteit 

van het watersysteem toe. Door realisatie van het natuurnetwerk ontstaat een buffer tussen 

intensieve landbouw en de beek, waardoor er minder voedselrijk water (direct) naar de beek stroomt 

(positief voor de chemische en ecologische kwaliteit). Daarnaast verbeterd door de aanpassingen aan 

het beekprofiel en het realiseren van meer beschaduwing de ecologische kwaliteit van de beek. 

 

c. gevolgen maatschappelijke functies watersysteem 

Bij de planvorming is rekening gehouden met belangen en wensen van derden. Zo maakt het 

aanpassen en versterken van het wandelroutenetwerk integraal onderdeel uit van het plan (plus voor 

recreatie en economische ontwikkeling van het gebied) en sluit het plan aan op de realisatie van de 

nieuwe N69. Daarnaast is, onder andere door aanpassing van de begrenzing van het natuurnetwerk 

zoals doorgevoerd in april 2018, rekening gehouden met behoud van voldoende mogelijkheden voor 

agrarische bedrijfsvoering in het gebied. 

2.2 Verantwoording op basis van beleid 
Naast de Waterwet vloeien de werkzaamheden tevens voort uit onderstaand beleid. 

2.2.1 Wateropgaven 

Bij de Keersopperbeemden liggen een drietal wateropgaven die sterk met elkaar verbonden zijn. Het 

gaat om: 

 De KRW; welke verbetering van de ecologische kwaliteit (zowel chemisch als fysisch) van de 

beek beoogt; 

 Natura2000; dat insteekt op behoud van bijzondere natuurwaarden in de beek en op enkele 

percelen in het beekdal; 

 Natte Natuurparel Keersopperbeemden; het binnen het Natuurnetwerk Brabant, herstellen van 

het hydrologisch systeem, waarbij verdroging tegengegaan wordt. 

 

Daarnaast dient bij het treffen van maatregelen aangesloten te worden op het Waterbeheerplan en 

het actieplan Leven de Dommel. 
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Kaderrichtlijn water (KRW) 

De situatie in het veld laat zien dat er enige stroomsnelheid in de beek aanwezig is, dat de 

waterkwaliteit matig tot goed is (voornamelijk stikstof vormt nog een aandachtspunt) en dat er al enige 

mate van beschaduwing aanwezig is. Het projectdoel vanuit de KRW is om het leefgebied van 

macrofaunasoorten en vissen zoals de Natura2000-soort beekprik robuuster te maken. Het plan geeft 

hier invulling aan. 

 

Natura2000 

De Keersop maakt (als lijnelement) samen met een drietal andere beken onderdeel uit van het 

Natura2000 gebied Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux. Op de Keersop is de aanwijzing voor 

het habitattype (H3260A) Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels) van toepassing. 

Daarnaast is de gehele Keersop vanuit Natura2000 aangewezen voor de soort Beekprik. Het 

waterschap heeft vanuit Natura2000 de verplichting om de omstandigheden in de Keersop voor de 

soort Beekprik in stand te houden en de habitat voor het type Beken en rivieren met waterplanten 

(waterranonkels) te verbeteren. Voor waterranonkels is een goede waterkwaliteit en snel stromend 

water nodig. Het water mag niet al te voedselrijk zijn en er dient voldoende doorzicht aanwezig te zijn. 

Daarnaast is een vaste bodem (zand, grind) nodig. Voor de beekprik is ook een grindrijke bodem met 

een niet te dikke sliblaag belangrijk. 

 

Daarnaast is er sprake van een negatieve trend bij het aanwezige ‘vochtig alluviaal bos’ (H91EOC 

habitattype), welke verder onder druk komt te staan door de realisatie van de nieuwe N69. Om de 

negatieve trend tegen te gaan dienen hydrologische maatregelen getroffen te worden. Adviesbureau 

B-ware heeft hiertoe in 2017 onderzoek naar gedaan. In het kader van de realisatie van de nieuwe 

N69 is geadviseerd om de drainerende werking van A-watergang KS70 (ligging zie bijlage A2) op het 

traject langs het alluviaal bos op te heffen en om diverse maatregelen in het alluviaal bos zelf te 

treffen, zodat overtollig water op de Keersop afgevoerd kan worden. Deze maatregelen worden door 

de provincie uitgevoerd. Met de maatregelen zoals opgenomen binnen dit plan (Keersopperbeemden) 

verbeteren de omstandigheden in het alluviaal bos verder (toelichting zie paragraaf 1.5). 

 

Natte Natuurparel Keersopperbeemden 

De provincie heeft het waterschap daarnaast de opdracht gegeven om het hydrologisch systeem 

binnen de natte natuurparel Keersopperbeemden te herstellen. Randvoorwaarde is dat de 

maatregelen voor herstel van de natte natuurparels worden uitgevoerd op de gronden in eigendom 

van Staatsbosbeheer of andere overheden en/of particuliere natuurbeheerders en dat er geen 

uitstraling plaatsvindt naar particuliere gronden, tenzij hier overeenstemming over is bereikt. Naast de 

KRW-opgave staat het waterschap dus ook aan de lat voor het hydrologisch herstel van de percelen 

langs een deel van de Keersop. Dit plan geeft hier invulling aan. 

 

Thema ‘mooi water’ 

Het thema ‘mooi water’ binnen het Waterbeheerplan 2016 – 2021 beoogt de waarde van water in de 

leefomgeving te vergroten. Dit gebeurt door in de projecten invulling te geven en aandacht te 

besteden aan beheer en onderhoud, initiatieven van derden, het vergroten van de esthetische 

waarde, sociale waarden, belevingswaarde en (cultuur) historische waarden van water. Bij het 

opstellen van het plan zijn deze aspecten meegenomen. 

 

Actieplan Leven de Dommel 

Naar aanleiding van de extreme neerslag in juni 2016, welke veel schade aan dorpen, steden en 

landbouw heeft veroorzaakt, heeft het Waterschap De Dommel een actieplan opgesteld om haar 

beheergebied klimaatbestendig te maken. Dit actieplan, dat tot stand is gekomen in samenwerking 

met onder andere boeren, bewoners en ambtelijke organisaties, bevat 24 punten waarmee het 

waterschap aan de slag is. Het project Keersopperbeemden geeft hier invulling aan door bij 

piekafvoeren meer in het gebied water vast te houden (toelichting zie paragraaf 1.5). 
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2.2.2 Natuuropgaven 

Een groot deel van het gebied langs de Keersop maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk Brabant 

(NNB). De provincie heeft vanuit het Natuurbeheerplan en de realisatie van de nieuwe N69 de 

opgave om voor de realisatie van het natuurnetwerk (netwerk van leefgebieden voor planten en 

dieren) gronden te verwerven en deze in te richten als natuurgebied. Dit aansluitend op de 

ambitiekaart natuurbeheertypen, welke te vinden is op de website van de provincie en waarvan figuur 

2.1 een uitsnede laat zien. De realisatie van het natuurnetwerk zorgt er bovendien voor dat de 

waterkwaliteit in de beek verbeterd, doordat er minder fosfaat en nitraat richting beek af gaat stromen. 

Dit heeft dus ook een positief effect op het verbeteren van de habitat voor het Natura2000-type Beken 

en rivieren met waterplanten (waterranonkels). 

 

 
Figuur 2.1: Ambitiekaart natuurbeheertypen Keersopperbeemden (bron: kaartviewer www.brabant.nl) 
De genoemde grondwaterstanden in de legenda betreffen voorjaars grondwaterstanden (GVG) 

 
De ambitiekaart natuurbeheertypen geeft hierbij een richting voor de inrichting van het natuurnetwerk 

en hiermee samenhangend het gewenste grondwaterregime. Dit omdat de meeste van de 

natuurbeheertypen die in het beekdal gelegen zijn grondwaterafhankelijk zijn. Verder ontwikkeld de 

gemeente Bergeijk de ecologische verbindingszone Einderheide en ontwikkeld Valkenwaard de 

groene verbindingszone Lage Heide. Hier sluit de inrichting van het natuurnetwerk op aan. 

 

Belangrijk aandachtspunt bij de nadere uitwerking van het natuurnetwerk is dat een groot deel langs 

de Keersop als zoekgebied is aangeduid. Dit zoekgebied is, onder andere op basis van het 
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gebiedsproces dat in het kader van het integraal schetsontwerp gevoerd is, met het 

vaststellingsbesluit van 17 april 2018 reeds aangepast tot het gebied zoals weergegeven op figuur 

2.1. Binnen dit project wordt het natuurnetwerk nader vormgegeven. Dit betekent dat de voorwaarden 

(o.a. hydrologisch en bodemchemisch) voor de geambieerde natuurbeheertypen gerealiseerd worden 

en dat voor de gebieden die aangeduid zijn als zoekgebied de ambities nader bepaald zijn. Daarnaast 

is de begrenzing van het natuurnetwerk nader verfijnd. 

 

Het waterschap heeft primair als opgave om de hydrologische condities binnen het natuurnetwerk te 

realiseren. In samenwerking met de provincie, Staatsbosbeheer en de gemeenten (als eigenaar van 

een groot deel van het natuurnetwerk) wordt ook invulling gegeven aan de inrichting van het 

natuurnetwerk. Hierbij moet opgemerkt worden dat grofweg het gebied tussen de N397 en de 

Valentinuskapel geen onderdeel uitmaakt van de Natte Natuurparel Keersoppperbeemden. 

2.2.3 Gebiedsimpuls N69 

Naast de thema’s water en natuur zijn landbouw, landschap en recreatie thema’s die een plek hebben 

binnen de Gebiedsimpuls N69. 

 

Landbouw 

Vanuit de Gebiedsimpuls N69 zijn er gelden beschikbaar voor agrarische structuurversterking (nadere 

toelichting zie Integraal Schetsontwerp Keersop). Kansen voor agrarische structuurversterking zijn 

binnen de planvorming van dit project meegenomen door stuwen aan te brengen in de nieuwe KS74, 

zodat bij droge perioden water vastgehouden kan worden. Deze stuwen worden vooruitlopend op de 

uitvoering van de maatregelen binnen dit projectplan uitgevoerd. 

 

Landschap 

De historische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat veel kleinschalige landschappelijke 

elementen zoals houtwallen, beekbegeleidende beplanting en laanbeplanting zijn verdwenen. Door 

deze te herstellen kunnen de verschillende landschapstypen weer beter herkenbaar worden gemaakt. 

 

In het beekdal van de Keersop wordt dit gedaan door de historische beemdenstructuur, die tot voor 

de ruilverkaveling in de jaren 70 aanwezig was, te herstellen. Dit heeft niet alleen een 

landschappelijke waarde, maar draagt ook bij aan meer diversiteit in de te ontwikkelen natuur langs 

de beek. Hierbij is het wel van belang om afwisseling tussen open en gesloten landschappen te 

creëren. Het herstellen van de beemdenstructuren is gedeeltelijk meegenomen binnen dit project. 

Hierbij is met de gemeente Valkenswaard afgesproken dat de inrichting van de percelen ten oosten 

van de Keersop bij Dommelen door de gemeente zelf uitgewerkt en uitgevoerd worden. De 

ontwerptekening van de Keersopperbeemden (bijlage 1) vormt hier de basis voor. 

 

Daarnaast is er de ambitie om bij de (agrarische) bedrijven in het buitengebied erfbeplanting te laten 

realiseren. Dit om een aantrekkelijker landschapsbeeld te bereiken door (grote) schuren, buitenopslag 

en dergelijke aan het zicht te onttrekken. Verder wordt het gebied versterkt door bij de Heijerstraat – 

Loveren en de Weerderdijk – Monseigneur Smetsstraat laanbeplanting langs deze wegen aan te 

planten. Dit pakken de gemeenten zelf op. 

 

Recreatie 

Wat betreft het wandelnetwerk is er de ambitie een wandelpad parallel aan de Dommel en Keersop 

tussen de Belgische grens en Eindhoven te realiseren. Om dit te verwezenlijken ontwikkelen de 

gemeenten Bergeijk en Valkenwaard ‘ommetjes’ vanuit de kernen van Westerhoven en Dommelen. 

Door de ‘ommetjes’ met elkaar te verbinden worden de ontbrekende schakels om langs de Keersop 

en Dommel van Eindhoven tot de Belgische grens te kunnen wandelen ingevuld. De ontwikkeling van 

wandelpaden vormt een belangrijk raakvlak voor dit project en is waar van toepassing en mogelijk 

meegenomen in het ontwerp van dit project.  
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Ten aanzien van het fietsroutenetwerk ligt er vanuit de gemeente Bergeijk de wens om de 

Kempervennen via de huidige wegenstructuur beter te verbinden met Westerhoven. Hoe dit vorm 

gegeven kan gaan worden dient nog uitgewerkt en met Valkenswaard afgestemd te worden. Dit vormt 

mogelijk een raakvlak voor bij de uitvoering van dit project. 

 

Verder kunnen de maatregelen aan de Keersop er ook voor zorgen dat deze geschikt wordt voor 

soorten zoals beekforellen. Recreatief vissen (onder lidmaatschap bij KVVC) wordt hiermee 

bevorderd. 

2.3 Verantwoording van de keuzen in het project 

2.3.1 Conditionering 

Ten behoeve van de uitvoering van het projectplan zijn onderstaande aspecten beoordeeld. 

 

Planologische inpassing 

De uit te voeren werkzaamheden vallen binnen het plangebied met de bestemmingen ‘Natuur’ en 

‘Agrarisch met waarden – natuur en landschapswaarden 1’ van het bestemmingsplan Buitengebied 

Bergeijk en de bestemmingen ‘Natuur’ en ‘Agrarisch met waarden’ van het bestemmingsplan 

Buitengebied Valkenswaard. De werkzaamheden passen binnen de betreffende bestemmingen. De 

gemeente Bergeijk heeft aangegeven het wenselijk te vinden om de percelen waarop de bestemming 

‘Agrarisch met waarden – natuur en landschapswaarden 1’ van toepassing is om te zetten naar de 

bestemming ‘Natuur’. 

 

Bodem 

In 2010 heeft Oranjewoud een vooronderzoek naar de bodemkwaliteit uitgevoerd. Op basis van de 

verzamelde informatie is vastgesteld dat er geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van 

(voormalige) bodembedreigende activiteiten binnen het plangebied liggen. Voorafgaand aan de 

uitvoering voert het waterschap nog een bodemonderzoek uit. Op basis hiervan kan de (overtollige) 

grond afgevoerd worden. 

 

Naast de landbodem is ook de kwaliteit van de waterbodem in kaart gebracht (Arcadis 2011). 

Geconstateerd is dat er een beperkte hoeveelheid slib aanwezig is. De milieuhygiënische kwaliteit 

van het slib is klasse B. De onderliggende waterbodem is ‘schoner’ (klasse A). Voor het vrijkomende 

slib wordt binnen het werk een bestemming gezocht en/of deze wordt afgevoerd naar een erkende 

verwerker. 

 

Archeologie 

Adviesbureau RAAP heeft de archeologische waarden van het gebied in kaart gebracht. De 

werkzaamheden zijn gelegen in gebieden met een onbekende, middelhoge en hoge archeologische 

verwachtingswaarde. Bij de gebieden met een hoge verwachtingswaarde zal intensieve begeleiding 

door een archeoloog plaatsvinden. Bij gebieden met een onbekende en middelhoge 

verwachtingswaarde zal dit extensief zijn. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een 

programma van eisen archeologie opgesteld en voorgelegd aan bevoegd gezag. 

 

Kabels en leidingen 

Zoals in paragraaf 1.2.2 aangegeven ligt er ten zuiden van de N397 een petrochemische leiding in het 

plangebied. Het ontwerp is voorgelegd aan de beheerder van de leiding (PPS). Naar aanleiding 

hiervan is het plan op onderdelen aangepast, door in een zone van 5 meter aan weerszijden van de 

leiding geen grond te vergraven en beplanting aan te brengen. 

 

Niet gedetoneerde conventionele explosieven (NGCE) 

Vanuit de planvormig van de N69 is bekend dat er nabij het plangebied diverse gevechtshandelingen 

hebben plaatsgevonden. Een deel van het plangebied is hiermee verdacht voor het aantreffen van 
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niet gedetoneerde conventionele explosieven (NGCE). Voorafgaand aan de uitvoering voert het 

waterschap nader onderzoek uit om vast te stellen of NGCE in de bodem bevinden. Zover van 

toepassing worden deze opgespoord en verwijderd, opdat de uitvoering van het werk veilig plaats kan 

vinden. 

 

Natuurscan 

In en rondom het gebied bevinden zich diverse beschermde flora- en faunasoorten (bron: rapport 

Royal HaskoningDHV d.d. 20-03-2020, bijlage 5). Het waterschap stelt voor de uitvoering van de 

werkzaamheden een ecologisch werkprotocol op, op basis waarvan de aannemer het werk uit zal 

gaan voeren. 

 

De natuurscan gaat tevens in op het onderdeel gebiedsbescherming van de Wet Natuurbescherming. 

De maatregelen en de uitvoering hiervan hebben ruimtelijke, chemische, fysische en mechanische 

effecten als gevolg. Deze effecten, waaronder de invloed van de maatregelen op de voormalige 

stortplaats aan de Victoriedijk, zijn in de natuurscan beoordeeld. Geconcludeerd is dat deze effecten 

zeker niet significant negatief zijn en waar nodig met maatregelen voorkomen kan worden dat er 

negatieve effecten optreden. 

 

Milieueffectrapportage (MER) 

Voorafgaand aan het opstellen van het projectplan heeft er een m.e.r-beoordeling plaatsgevonden. 

Uit de m.e.r.-beoordeling is gebleken dat er voor de voorgenomen maatregelen geen milieu-effect-

rapportage opgesteld dient te worden. 

2.3.2 Afwegingen 

Ten behoeve van de planvorming van het projectplan zijn achtereenvolgens de volgende afwegingen 

gemaakt. 

 

Integraal schetsontwerp Keersop (2016-2017) 

Het integraal schetsontwerp, dat in samenwerking met diverse omgevingspartijen in 2016 – 2017 tot 

stand is gekomen, vormt de basis van het plan. In het schetsontwerp is een eerste aanzet van de 

maatregelen geschetst, is een aanzet gegeven voor herbegrenzing van het natuurnetwerk en zijn de 

water- en natuuropgaven in het kader van de Gebiedsimpuls N69 verbonden met de opgaven vanuit 

landbouw, recreatie en landschap. 

 

Scenariostudie Keersopperbeemden (2018- begin 2019) 

Als vervolgstap op het integraal schetsontwerp zijn de effecten van de hydrologische maatregelen 

nader beschouwd. Hierbij zijn in overleg met Staatsbosbeheer en de gemeenten 3 scenario’s 

(pakketten van maatregelen) samengesteld en in het oppervlakte- en grondwatermodel 

doorgerekend. Daarnaast heeft in het gebied bovenstrooms van de N397 een nutriëntenonderzoek 

plaatsgevonden. Op basis van de effecten van de scenario’s en het nutriëntenonderzoek is een keuze 

gemaakt in welk pakket aan maatregelen in het ontwerp op te nemen (rapport Programma van eisen 

& scenariostudie d.d. 31 januari 2019). Deze keuze is in februari 2019 bekrachtigd door het bestuur 

van het waterschap. 

 

Samenhang met bovenstrooms traject (2018- begin 2019) 

In het verlengde van de scenariostudie is het aanpassen van de beek tot aan de samenkomst met de 

Bosscherweijerloop doorgerekend. Uit deze verkenning is naar voren gekomen dat de maatregelen 

die in dit projectplan opgenomen zijn aansluiten op de ambities die op termijn bovenstrooms van het 

plangebied gerealiseerd worden (notitie Ideale verhanglijn Keersop d.d. 28 mei 2019). 

 

Variantenafwegingen (2019) 

Na vaststellen van de ‘scenariostudie’ en ‘ideale verhanglijn Keersop’ is het ontwerp voor de 

Keersopperbeemden nader in een voorontwerp en vervolgens in een definitief ontwerp uitgewerkt. In 

dit proces zijn de volgende drie hoofdkeuzes van belang geweest: 
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Afweging stuw Loonderweg 

Bij de uitwerking van het voorontwerp is de situatie bij de stuw aan de Loonderweg nader beoordeeld. 

De volgende varianten zijn afgewogen: 

1) Handhaven huidige situatie. 

2) Het stuwpeil permanent met 25 cm verlagen. 

3) Stuw verwijderen en de vistrap (bekkenvispassage) doortrekken. 

4) Stuw en vistrap volledig verwijderen. 

 

Op basis van de criteria: bijdrage aan wateropgaven (KRW), recreatie, cultuurhistorie en investerings- 

en beheerskosten heeft het waterschap gekozen voor variant 2. Deze variant is verankerd in dit 

projectplan. 

 

Verleggen Keersop 

Uitgangspunt vanuit de scenariostudie is dat het profiel van de beek versmald wordt. Bij de uitwerking 

van het ontwerp is gekeken naar methodes om dit te realiseren. Het versmallen van de beek binnen 

het beekprofiel is niet eenvoudig uitvoerbaar. Bovendien liggen er in het landschap diverse 

aanleidingen, zoals laagtes, oude meanders en bosschages die benut kunnen worden om de 

uitgangssituatie voor de doelsoorten zoals de beekprik na aanleg zo optimaal mogelijk te krijgen. 

Door middel van het zetten van boringen (om de zandige- / grindige laag op te zoeken), de 

hoogtekaart en de historische kaart is het tracé van de nieuw te graven beek vastgesteld. Dit vormt 

hiermee een nadere uitwerking van het Integraal schetsontwerp en de scenariostudie. 

 

Lengteprofiel Keersop 

In de scenariostudie is tevens als uitgangspunt opgenomen om een optimum te zoeken tussen wat 

voor de ontwikkeling van de gewenste natuur nodig is, wat voor de aanliggende grondeigenaren aan 

effecten acceptabel is en dat de maatregelen bij moeten dragen aan het klimaatrobuust maken van 

het systeem. In de scenariostudie is vastgesteld dat het dempen van de sloten en watergangen 

(waaronder de watergang KS70) binnen het gebied de belangrijkste bijdrage levert aan het creëren 

van de juiste hydrologische omstandigheden voor de te behouden en te ontwikkelen landnatuur in het 

beekdal. Het verondiepen van de Keersop kan hier ook een bijdrage aan leveren, maar zorgt voor 

vernatting en een toename van overstromingsrisico’s bij bovenstrooms van de N397 gelegen 

landbouwpercelen. Om deze reden is ervoor gekozen om vooral in te zetten op het versmallen van 

het beekprofiel en het verondiepen van de beek te beperken tot 0 a 20 cm (met plaatselijk een 

maximum van 40 cm). Dit in combinatie met het verlagen van het maaiveld in een deel van het 

gebied, waarmee ruimte ontstaat om bij piekafvoeren water op te vangen. Daarnaast wordt door het 

plaatsen van stuwen in de watergangen parallel aan de beek (nieuwe watergang KS74 en eventueel 

in de watergang KS70) ingezet op het vasthouden van water op de flanken van het beekdal in tijden 

van droogte. 

2.4 Vergunningen en meldingen 

2.4.1 Gecoördineerde procedure 

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren wordt een gecoördineerde procedure doorlopen. De 

volgende vergunning- en ontheffingsaanvragen maken hier onderdeel van uit. 

 

Omgevingsvergunning 

Zoals beschreven in paragraaf 2.3.1 passen de maatregelen binnen de betreffende bestemmingen. 

Voor de activiteit ‘aanleg’ geldt vanuit artikel 5.10 van de Waterwet een vrijstelling voor het aanvragen 

van een omgevingsvergunning. Voor de activiteit ‘bouwen’ (brug) wordt een omgevingsvergunning 

aangevraagd. Daarnaast worden binnen de gemeente Bergeijk de percelen waarop de bestemming 

‘Agrarisch met waarden – natuur en landschapswaarden 1’ van toepassing is, middels een 

wijzigingsbevoegdheid omgezet naar de bestemming ‘Natuur’. 
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Wet natuurbescherming 

Binnen het projectgebied komen enkele onder de Wet natuurbescherming beschermde zoogdieren, 

amfibieën, vissen ongewervelden en broedvogels (waarvan het nest niet jaarrond beschermd is) voor. 

Voor de voorkomende soorten worden er geen in het kader van de Wet natuurbescherming 

geformuleerde verbodsbepalingen overtreden, mits mitigerende maatregelen worden genomen. 

Daarnaast dragen de maatregelen binnen het plan Keersopperbeemden bij aan de 

instandhoudingsdoelstellingen in het kader van Natura2000. Op grond van artikel 3.8 lid 7 van de Wet 

Natuurbescherming zijn de maatregelen ten aanzien van soorten vrijgesteld van ontheffing. 

 

De inzet van gemotoriseerd materieel tijdens de werkzaamheden leidt tot enige tijdelijke emissie van 

stikstofverbindingen en daarmee verbonden depositie van stikstof op Habitattypen in Natura2000-

gebieden. Naar aanleiding van het vervallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de 

inwerkingtreding van de Spoedwet aanpak stikstof waarmee artikel 2.7 van de Wnb wijzigde, heeft de 

provincie op 10 december 2019 een GS besluit genomen waarmee wordt duidelijk gemaakt welke 

maatregelen zijn vrijgesteld van een vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming. In een 

werkinstructie zal de provincie binnenkort hierop nog een nadere toelichting geven. In het GS besluit 

is aangegeven dat instandhoudingsmaatregelen in het kader van Natura-2000 gebieden vrijgesteld 

zijn van vergunningplicht in het kader van de Wet Natuurbescherming (onderdeel 

gebiedsbescherming en soortenbescherming). Dit is tevens het geval voor maatregelen die (nog) niet 

opgenomen zijn in een Natura 2000-beheerplan maar (in samenspraak met de provincie) wel de 

relevante instandhoudingsdoelstellingen nastreven of andere maatregelen betreffen die noodzakelijk 

zijn voor of samenhangen met de uitvoering van instandhoudingsmaatregelen. De vergunningplicht 

geldt ingevolge de Spoedwet aanpak stikstof en het GS besluit van 10 december 2019 en de 

opvolgende werkinstructie niet voor een project dat direct verband houdt met of nodig is voor het 

beheer van een Natura 2000-gebied. Dat soort projecten kunnen zonder vergunning worden 

uitgevoerd, ook als zij voor bepaalde natuurwaarden in het gebied een zekere verslechtering van de 

kwaliteit zouden kunnen veroorzaken.  

 

De maatregelen uit dit projectplan zijn allemaal ofwel instandhoudingsmaatregelen, nodig voor het 

beheer van het Natura 2000-gebied, ofwel andere maatregelen die noodzakelijk zijn voor de 

uitvoering van de instandhoudingsmaatregelen of hiermee samenhangen, zoals het aanpassen van 

de wandelpaden in het gebied. Gelet hierop zijn de maatregelen vrijgesteld van een vergunning in het 

kader van de Wet Natuurbescherming. 

 

Ontgrondingenwet 

De ontgrondingen vallen binnen de begrenzing van het natuurnetwerk. Derhalve is artikel 2.33 van de 

interim omgevingsverordening van toepassing. Op grond van dit artikel wordt een ontgrondings-

melding gedaan. 

2.4.2 Overige vergunningen en meldingen 

 

Besluit lozen buiten inrichtingen 

Op grond van artikel 1.15 van het Besluit lozen buiten inrichtingen is voor het lozen ten gevolge van 

ontgravingen of baggerwerkzaamheden als bedoeld in artikel 3.17 in een oppervlaktewaterlichaam, 

dat niet in beheer bij het Rijk is, en dat plaatsvindt door de beheerder (het waterschap) of ter 

uitvoering van onderhoudsverplichtingen als bedoeld in de Waterschapswet geen melding vereist. 

 

Besluit bodemkwaliteit 

 

Bouwstoffen 

Alle toe te passen bouwstoffen/materialen (beton, e.d.) die in contact komen met het watersysteem 

zullen voldoen aan de kwaliteitsregels van het Besluit Bodemkwaliteit. Voorafgaand aan de uitvoering 

worden gegevens van de toe te passen materialen uitgewisseld met het bevoegd gezag. 
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Grond/baggerspecie 

Voor wat betreft de toepassing en/of het afvoeren van grond of slib is het Besluit bodemkwaliteit van 

toepassing. Voorafgaand aan de uitvoering worden gegevens van de toe te passen en/of af te voeren 

grond uitgewisseld met het bevoegd gezag. 

 

Activiteitenbesluit milieubeheer 

Een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is niet vereist. 

 

Monumentenwet  

Een vergunning in het kader van de Monumentenwet is niet vereist. 

2.5 Communicatie 
 
Zoals aangegeven in paragraaf 1.8 zijn er diverse partijen betrokken in het proces om te komen tot dit 

plan. Vlak voorafgaand aan het in procedure brengen van dit plan is door het waterschap nog een 

informatiebijeenkomst georganiseerd. Punten uit de omgeving zijn waar mogelijk in het plan 

meegenomen. Als u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit plan heeft dan kunt u contact 

opnemen met de heer M. Verboord, via 0411 – 618 618. Voor het indienen van zienswijzen wordt 

verwezen naar hoofdstuk 3. 
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HOOFDSTUK 3 RECHTSBESCHERMING 

3.1 Rechtsbescherming 
Dit plan is tot stand gekomen na zorgvuldig onderzoek naar alle relevante belangen en waarden en in 

afstemming met de kaders vanuit wetgeving en beleid. Toch kan het zijn dat belanghebbenden 

opmerkingen hebben op dit plan en/of vinden dat hun specifieke belang onvoldoende is 

meegenomen. Daarvoor voorziet de wet in een inspraak en rechtsbeschermingsprocedure. Er wordt 

een openbare voorbereidingsprocedure gevolgd waarbij eventuele zienswijzen door 

belanghebbenden en ingezetenen worden ingebracht en deze zullen beantwoord worden. Vervolgens 

wordt een nota van zienswijze toegevoegd aan dit Projectplan waarin de wijzigingen ten aanzien van 

zienswijze en ambtshalve wijzigingen worden toegevoegd. 

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de realisering van het project Herinrichting 

Keersopperbeemden (een Projectplan voor de aanleg van een waterstaatswerk in verband met 

beekherstel en verdrogingsbestrijding als bedoeld in artikel 5.8, eerste lid, onder c, van de 

Verordening water Noord-Brabant), hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te 

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

van het Projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze worden voorbereid. Gedeputeerde Staten 

nemen na vaststelling van het Projectplan een goedkeuringsbesluit. Tegen het goedkeuringsbesluit 

kan beroep worden ingediend; ook gericht op de inhoud van het Projectplan. 

3.2 Nota van zienswijze 
Als een Ontwerp-Projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes 

weken ter inzage. Het Ontwerp-Projectplan ligt samen met de omgevingsvergunningaanvraag, en het 

wijzigingsplan ter inzage bij het provinciehuis van Noord-Brabant, het gemeentehuis van Bergeijk en 

Valkenwaard en bij Waterschap De Dommel. Voordat het waterschap een definitieve beslissing 

neemt over het Projectplan, kunnen belanghebbenden en ingezetenen gedurende deze periode hun 

zienswijze op dit Ontwerp-Projectplan kenbaar maken. U kunt eenvoudig digitaal reageren via 

https://www.brabant.nl/loket/ter-inzages. Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar provincie Noord-

Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, onder vermelding van 

“Herinrichting Keersopperbeemden " Zaaknummer XXXXXXX. Voor het mondeling naar voren 

brengen van zienswijzen kunt u binnen de termijn contact opnemen met de heer M. Verboord, via 

0411 – 618 618 of info@dommel.nl. Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen, dan wel apart 

per plan/besluit in te dienen. In de zienswijze dient vermeld te worden of de zienswijze gericht is 

tegen Projectplan Waterwet, de omgevingsvergunningaanvraag en het wijzigingsplan. Een reactie 

moet vóór afloop van de termijn bij Gedeputeerde Staten zijn ingediend. De zienswijzen kunnen voor 

het waterschap aanleiding zijn om het Projectplan op een aantal punten aan te passen. Aan de hand 

van de ingediende zienswijzen stelt Waterschap De Dommel een Nota van zienswijzen op. Deze nota 

wordt toegevoegd aan het Projectplan. Daarna wordt het Projectplan door het dagelijkse bestuur (DB) 

van Waterschap De Dommel vastgesteld. Gelet op de coördinatieprocedure behoeft het Projectplan 

de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Het goedkeuringsbesluit houdt onder 

meer de planologische beoordeling in van de aanlegactiviteiten. Hiervoor is geen afzonderlijke 

omgevingsvergunning benodigd. 

3.3 Beroep 
De definitieve besluiten (het goedkeuringsbesluit, het Projectplan en de overige besluiten) worden 

wederom tegelijkertijd bekendgemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Gedurende zes 

weken vanaf de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd kan beroep worden ingesteld in 

eerste en enige instantie bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In deze 

beroepsprocedure worden de eventuele beroepen tegen alle besluiten (het goedkeuringsbesluit - 
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onder andere inhoudende de beoordeling van de aanlegactiviteiten en het definitieve Projectplan - 

plus overige besluiten) gelijktijdig behandeld. Degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend en 

belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben 

ingediend, kunnen beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor 

het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Na de beroepsprocedure is het niet 

mogelijk om hoger beroep in te dienen. 

3.4 Crisis- en herstelwet 
Op de vaststelling van een Projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van 

toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke 

beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen 

geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Belanghebbenden wordt verzocht in het 

beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. 

3.5 Verzoek om voorlopige voorziening 
Het Projectplan treedt na bekendmaking van het goedkeuringsbesluit door Gedeputeerde Staten in 

werking, ook al wordt er een bezwaar- of beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen 

opgenomen in het Projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kunnen 

belanghebbenden gelijktijdig of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamd “verzoek voor 

het treffen van een voorlopige voorziening” aanvragen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd. 

Het treffen van een voorlopige voorziening is eigenlijk het nemen van een tijdelijke maatregel, zoals 

het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep af te handelen. Als het 

verzoek wordt toegewezen mag het waterschap het Projectplan niet uitvoeren, totdat de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State over het beroep heeft beslist. Voorwaarde voor het 

vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang. 
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HOOFDSTUK 4 BIJLAGEN 

 

 Bijlage 1: Ontwerptekeningen en dwarsdoorsneden 

 Bijlage 2: Beheers- en onderhoudsrichtlijn (BOR) 

 Bijlage 3: Monitoringsplan 

 Bijlage 4a: Rapport Modelberekeningen oppervlaktewater 

 Bijlage 4b: Rapport Hydrologische achtergrondrapportage – Resultaten grondwatermodel 

 Bijlage 5: Natuurscan 


