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1 Inleiding 

Dit document geeft aan welke beheer- en onderhoudsmaatregelen in het gebied van de Keersop 
traject Valentinuskapel – Loonderweg, ook wel de Keersopperbeemden, gewenst zijn. De beheer- en 
onderhoudsrichtlijn is een praktische uitwerking van het waterbeheerplan 2016-2021 van 
Waterschap de Dommel, het natuurbeheerplan van de provincie en het projectplan Herinrichting 
Keersopperbeemden. Deze rapportage geeft aan wat de eigendoms- en beheersgrenzen zijn, wat de 
kenmerken, doelstellingen en streefbeelden zijn met een beschrijving van de nieuwe inrichting. 
Daarnaast zijn de beheer- en onderhoudsmaatregelen omschreven. Drie jaar na realisatie van het 
werk wordt deze beheers- en onderhoudsrichtlijn door de beherende partijen geëvalueerd en 
wanneer nodig bijgesteld. 

Veel van de voorgestelde maatregelen zijn sterk afhankelijk van gericht beheer en onderhoud. Kleine 
verschillen hierin kunnen al grote gevolgen hebben. Er wordt naar gestreefd om in ieder geval delen 
te hebben die nauwelijks onderhoud nodig hebben en waar dus de natuurlijke processen vrij baan 
krijgen. Veelal zal dit pas na verloop van enkele jaren het geval zijn, bijvoorbeeld bij beekherstel. In 
de tussentijd is het van belang de gewenste ontwikkeling goed te volgen, zodat tijdig ingrijpen 
mogelijk is. Vandaar dat ook monitoringstaken voor de beheerder zijn opgenomen in het 
monitoringsplan (zie bijlage 2). Daarnaast kunnen doelsoorten ook gebaat zijn bij jaarlijks (extensief) 
onderhoud. 

De richtlijn is bedoeld als een vastlegging van alle beheers- en onderhoudszaken en 
monitoringsafspraken bij oplevering van een project. In deze richtlijn worden het noodzakelijke 
beheer en onderhoud en monitoring voor de instandhouding van het gebied en de financiële 
consequenties die dit met zich meebrengt vastgelegd. Daarnaast zijn ook de op het gebied van 
toepassing zijnde schaderegelingen opgenomen en wie daarin welke verantwoordelijkheid heeft. 
Tevens worden de gemaakte afspraken met andere beheerders en eigenaren hier vastgelegd, die 
eventueel geborgd zijn in (bestuurs-)overeenkomsten. 

Na oplevering van deze richtlijn – 3 jaar na uitvoering van het project – is de regiobeheerder 
verantwoordelijk dat deze afspraken en richtlijn up-to-date blijven. De eerste vier jaar vindt 
hieromtrent jaarlijks een evaluatie plaats met de terreinbeherende instanties, waaronder 
Staatsbosbeheer. Nauwe afstemming met monitoring, maar ook met de verschillende thematrekkers 
van de beleidsafdeling is hierbij van belang. Voor het actuele cyclische onderhoud: maaionderhoud, 
peilen en sturing van kunstwerken wordt verwezen naar de daarvoor bestemde database (GisRatio). 

  



2 Kenmerken Keersop 
De Keersop ligt in het zuiden van het beheersgebied van Waterschap De Dommel. De Keersop 
ontspringt als de Elsenloop ten noorden van Lommel en stroomt via Luyksgestel, Bergeijk, 
Westerhoven en Dommelen waar de beek bij buurtschap de Keersop in de Dommel uitmondt.  

Het plangebied voor Herinrichting Keersopperbeemden is weergegeven op Figuur 2.1 en loopt van de 
Valentinuskapel aan de Loverensedijk tot de Loonderweg. Het gedeelte oosten van de Keersop is 
gelegen binnen de gemeente Valkenswaard. Het gedeelte ten westen van de beek is gelegen binnen 
de gemeente Bergeijk. 

 
Figuur 2.1: Projectgebied 



Onderstaande paragrafen geven een beschrijving van het projectgebied voor uitvoering van de 
diverse maatregelen. 

2.1 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. 

2.2 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. 

2.3 Beekprofiel 

Door aanpassingen aan de beek door de jaren heen is het profiel van de beek verruimd. Ten opzichte 
van de situatie van voor de uitgevoerde kanalisaties in de jaren ‘70 is hierdoor meer afvoercapaciteit 
aanwezig om piekafvoeren te verwerken. Ook is hiermee het waterpeil lager komen te liggen, 
waardoor het gebied is verdroogd. 

2.4 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 inmiddels onderdeel uit het Natura-2000 gebied Leenderbos, Groote 
Heide en de Plateaux.  

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 percelen / 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 

2.5 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. 

2.6 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 de flanken van het beekdal hebben, omdat deze pas relatief kort geleden ontgonnen zijn, 
een meer open karakter met een rechtlijnige verkaveling welke ruimer is opgezet. 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. 

2.7 Autonome ontwikkeling N69 

Momenteel is de provincie Noord-Brabant samen met een aannemer het ontwerp voor de aanleg 
van de N69 nader uit aan het werken. Vervolgens zal het plan in de periode 2020 – 2022 uitgevoerd 
gaan voeren.  

Het ontwerp 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 leem aangebracht, zodat de drainerende werking van deze 
watergang verminderd en er meer kwelwater richting het alluviaal bos gaat stromen. Daarnaast 
worden in het alluviaal bos maatregelen getroffen om verzuring / interne eutrofiëring in het bos 
tegen te gaan. 

2.8 Grondeigendom 

In het gebied is het grondeigendom verspreidt over meerdere eigenaren. Relatief grote delen van het 
gebied zijn in eigendom van de gemeentes Valkenswaard en Bergeijk. Daarnaast zijn 
Staatsbosbeheer, de Provincie Noord-Brabant, Natuurmonumenten en Waterschap De Dommel 
eigenaren van diverse percelen nabij of direct grenzend aan de Keersop. De overige percelen zijn 
particulier bezit. 



Op figuur 2.2 is een overzicht van de percelen weergegeven waarnaar in dit document wordt 
verwezen. De eerste letter staat voor het kadastrale sectienummer. De cijfers staan voor de 
kadastrale nummers in de betreffende sectie. 

 
Figuur 2.2: Kadastrale situatie per 12-11-2019 



3 Doelstellingen  

3.1 Beekherstel Keersop traject Valentinuskapel – Loonderweg 

Met het beekherstel van de Keersop (KS1) tussen de Valentinuskapel en de Loonderweg wordt 
invulling gegeven aan de KRW-doelstelling R4 Permanent langzaam stromende bovenloop op zand 
met functie GEP-verweven. Dit betekent beekherstel (hermeandering en profielversmalling) 
rekeninghoudend met de functie landbouw in het gebied. Met het herstel van de beek wordt het 
natuurlijk karakter teruggebracht, waardoor de kwaliteit van het water en de natuurwaarden in en 
om de beek toenemen. Deze BOR beschrijft het beekherstel van het traject Valentinuskapel – 
Loonderweg. Dit betreft ca. 4,9 km beekherstel. 

3.2 Natuurnetwerk Brabant 

Een groot deel van de percelen aan de flanken van de Keersop maken onderdeel uit van het 
Natuurnetwerk Brabant. Maatregelen die zorgen voor de juiste hydrologische omstandigheden voor 
de inrichting van het Natuurnetwerk Brabant zijn o.a. het beekherstel, maaiveldverlaging en het 
dempen van de detailontwatering. Het draait hierbij om zowel de bestaande als de nieuwe natuur.  

3.3 Natte Natuurparel Keersopperbeemden 

De percelen ten noorden van de N397 en rondom de Valentinuskapel zijn binnen het Natuurnetwerk 
Brabant aangewezen als Natte Natuurparel Keersopperbeemden. In het totaal gaat het om ca. 40 ha. 
Door het dempen van de detailontwatering, het verondiepen en deels verleggen van A-watergang 
KS70 worden optimale hydrologische omstandigheden voor de Natte Natuurparel gerealiseerd.  

3.4 Natura 2000 

In het projectgebieden zijn de habitattypes Vochtige alluviale bossen (H91EOC) en Beken en rivieren 
met waterplanten (H3620) aanwezig. Voor eerstgenoemde geldt dat met de hydrologische 
maatregelen in dit project de negatieve trend gestopt moet worden. Voor het tweede type geldt dat 
deze maatregelen moeten leiden tot instandhouding danwel verbetering deze habitat. 

3.5 Overige opgaven 

Naast de hierboven genoemde gebiedsopgaven ligt er in het plangebied nog een aantal andere 
doelen die integraal meegenomen zijn in het ‘Projectplan Waterwet Herinrichting 
Keersopperbeemden’. Het gaat hierbij onder meer om het versterken van de recreatiemogelijkheden 
en versterking van het landschap (houtsingels e.d.) vanuit de Gebiedsimpuls N69. Daarnaast dient 
invulling te zijn gegeven aan het Actieplan Leven-de-Dommel en aan het thema ‘mooi water’ uit het 
Waterbeheerplan 2016-2021. 

3.6 Ontwerp 

Voor het ontwerp en een beschrijving van de maatregelen wordt verwezen naar het ‘Projectplan 
Waterwet Herinrichting Keersopperbeemden.’  



4 Streefbeelden 
Onderstaand is kort aangegeven wat het sfeerbeeld is van de gerealiseerde maatregelen. In 
hoofdstuk 5 is het beheer hiervan nader uitgewerkt. 

4.1 Keersop traject Valentinuskapel – Loonderweg 

Tussen de Valentinuskapel aan de Loverensedijk en de Loonderweg is een gevarieerde meanderende 
beek aanwezig. De beek heeft ruimte om te meanderen en bevat steilranden in de buitenbochten en 
flauwe taluds in de binnenbochten. Hierbij zorgt variatie in het lengteprofiel van de beek en 
plaatselijke beschaduwing vanaf de oever voor variatie in substraat en stroomsnelheden. 

Het watersysteem in het gebied is robuuster geworden. Het gebied is natter geworden dan voorheen 
en kan hierdoor langere periodes van droogte aan. De stroomsnelheid in de Keersop is tussen de 
Loverensedijk en het kavelpad naast de KS71 op meerdere plekken verhoogd. Tussen de kruising met 
de KS71 en de Loonderweg is het beekprofiel versmald en heeft de beek meer slingering gekregen. 
Doordat de beek grotendeels beschaduwd is en de stroomsnelheid aanzienlijk verhoogd is wordt 
voorkomen dat de beek dichtgroeit. Daarnaast is op basis van boringen de ideale ligging van de beek 
bepaald. De beek doorkruist zoveel als mogelijk grofzandige of grindige lagen. Door de herinrichting 
van het gebied gedijt de Natura 2000-soort Beekprik goed en biedt het mogelijkheden voor de 
ontwikkeling van het habitattype beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels). Ook andere 
soorten organismes zoals de kopvoorn, serpeling, vetje, waterwantsen, kokerjuffers en libellen 
gedijen goed in het gebied. De ontwikkelingen dragen bij aan de versterking van de positie van 
Keersop als een van rijkste laaglandbeken van ons land aan zowel vissen als macrofauna. 

4.2 Natuurnetwerk Brabant 

In de als Natuurnetwerk Brabant aangewezen gebieden worden de volgende natuurbeheertypen 
geambieerd: 

 N05.01 Moeras 
 N10.01 Nat schraalland 
 N10.02 Vochtig hooiland 
 N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 
 N12.06 Ruigteveld 
 N14.01 Rivier- en beek begeleidend bos 

Met het beekherstel en de hydrologische maatregelen aan de detailontwatering in het gebied is het 
hydrologisch systeem maximaal afgestemd op het behalen van deze natuurbeheertypen (zover de 
gronden beschikbaar waren). In aanvulling hierop zijn voor het realiseren van de juiste 
omstandigheden, zowel hydrologisch als bodemchemisch percelen ten zuiden van de N397 
afgegraven. Op het moment van opstellen van dit document wordt in overleg met de 
terreinbeheerders nog gewerkt aan het bepalen van waar welke ambitietypen nagestreefd gaan 
worden. 

Onderstaand volgt een korte beschrijving van de kenmerken per beheertype die een plek zullen gaan 
krijgen in het gebied (bron: Index Natuur en Landschap): 



 N05.01 Moeras: dit beheertype omvat verlandingsvegetaties zoals riet- en biezenvegetaties, 
natte ruigte en grote zeggenvegetaties. Moeras kan tot 20% uit open water bestaan en tot 10% 
uit struweel. De gemiddelde grondwaterstand in het najaar zakt maximaal tot 40 cm onder het 
maaiveld, behoudens eventuele periodieke droogteperioden. In de nattere delen varieert de 
grondwaterstand tussen 0 en 20 cm. 

 N10.01 Nat schraalland: dit beheertype omvat blauwgrasland, kleine zeggen- en kalkmoeras. De 
graslanden komen voor op voedselarme, matig zure tot basische bodems die gedurende de 
winter het waterpeil tenminste op of rond het maaiveld hebben (0-20 cm beneden maaiveld) en 
’s zomers slechts oppervlakkig uitdrogen. De bodems zijn vanwege het natte karakter weinig 
draagkrachtig. De graslanden worden doorgaans niet bemest en worden jaarlijks gemaaid. Het 
maaisel wordt hierbij afgevoerd. 

 N10.02 Vochtig hooiland: dit beheertype betreft bloemrijke graslanden met planten zoals 
Dotterbloem. De aanwezigheid van microgradiënten is van belang. Vochtig hooiland wordt ofwel 
vrijwel jaarlijks overstroomd door oppervlaktewater (o.a. langs de rivieren) of staat onder invloed 
van uitredend kwelwater (beekdalen). Het peil in de zomer kan alleen gedurende korte tijd 
dieper wegzakken. Het beheertype wordt jaarlijks gemaaid, waarbij het maaisel wordt afgevoerd. 
Er wordt geen bemesting toegepast. 

 N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland: diverse soorten ruigte en struweel kunnen in dit 
kruidenrijke grasland voorkomen. Het grasland wordt meestal extensief beweid of gehooid en 
niet of slechts licht bemest. Het beheertype Kruiden- en faunarijk grasland kan voorkomen op 
diverse bodems van vochtig tot droog en heeft doorgaans een (matig) voedselrijk karakter. Een 
goede kwaliteit wordt gekenmerkt door variatie in structuur (ruigte en plaatselijk struweel, 
hogere en lage vegetatie) en een kruidenrijke graslandbegroeiing die rijk is aan kleine fauna. 
Gradiënten binnen (grond)waterpeil en voedselrijkdom zorgen voor diverse vegetatietypen. Er 
vindt geen bemesting plaats. 

 N12.06 Ruigteveld: Tot dit beheertype behoren over grote oppervlakte voorkomende 
ruigtevelden met dominantie of in mozaïek voorkomende ruigtevegetaties, die meestal ontstaan 
zijn na grootschalige ingrepen, zoals na drooglegging of plotselinge sterke extensivering na een 
intensief grasland- of akkerbeheer. De successie naar bos kan in deze ruigten lang achterwege 
blijven. Vaak is er plaatselijk vlier of wilg aanwezig als verspreide struiken of struweel. Deze 
kunnen echter weer afsterven en weer in ruigte overgaan. Deels kunnen ook meer grazige 
plekken voorkomen, zeker bij begrazing. In de droge ruigte kan ook riet domineren. 

 N14.01 Rivier- en beek begeleidend bos: omvat bossen en struwelen die periodiek door 
oppervlaktewater worden overstroomd bij hoge waterstanden in beek en bossen die direct 
onder invloed staan van vrijwel permanent uittredend grondwater. Laaggelegen delen van dit 
bos worden meestal gedomineerd door wilgen en moerasplanten. Hoger op de oever gaat een 
goed ontwikkeld ooibos geleidelijk over in gewone es, iep en meer typische bosplanten. Struweel 
wordt vaak gedomineerd door wilgen of meidoorns. Langs beken is doorgaans zwarte els of 
gewone es de dominante soort. Voedselrijkdom en basenrijkdom worden sterk bepaald door het 
overstromingswater. 

  



5 Beheer 

5.1 Algemeen 

Binnen het projectgebied van de Keersop spelen doelstellingen en streefbeelden waarvoor 
inrichtingsmaatregelen zijn getroffen. De eerste stap om deze doelstellingen te realiseren is het 
uitvoeren van het beekherstel en daarbij behorende maatregelen zoals beschreven in het 
‘Projectplan Waterwet Herinrichting Keersopperbeemden.’ Het beheer om vervolgens tot het 
gewenste streefbeeld te komen staat beschreven in de volgende hoofdstukken. Hierin wordt 
onderscheid gemaakt in drie verschillende beheergroepen, namelijk: watergangen, kunstwerken en 
de natuurgronden. 

5.2 Watergangen 

5.2.1 Beheer door waterschap 

In deze paragraaf zijn de in het gebied voorkomende watergangen ten behoeve van het waterbeheer 
in beheer onderhoud bij het waterschap nader beschreven. 

Keersop (KS1) 
Bij aanleg is de beek uitgevoerd met de volgende dimensies: 
- Bodembreedte: 2,5 meter. 
- Taluds, gemiddeld 1:1,5 met 1:0 a 1:1 in de buitenbochten en 1:3 in de binnenbochten. 

Het onderhoud aan de Keersop vindt conform de huidige situatie waar mogelijk plaats vanaf de kant. 
In open terrein is hiervoor een obstakelvrije zone van 4 meter breed voorzien, gelegen op minimaal 
40 cm boven het winterpeil. 

Door de schaduwwerking van de bomen op de beek, is de groei van waterplanten op plekken waar 
de beek door bestaand bos (situatie bij aanleg) stroomt minimaal. Onderhoud is hier niet 
noodzakelijk. De obstakelvrije zone wordt om de bestaande bossen heen geleid.   

Op delen van het traject is langs de beek nieuw bos aangeplant en/of is afrastering (bij wijze van 
markering) aangebracht om bos tot ontwikkeling te brengen. Dit is een eerste aanzet tot de 
ontwikkeling van het beekbegeleidend bos, dat op termijn ervoor moet zorgen dat de beek voor 50 
tot 75% beschaduwd is. 

Overgangsbeheer 
In de eerste jaren na aanleg is onderhoud aan de beek nodig, omdat het bos nog geen en op termijn 
beperkte beschaduwing geeft. Hierdoor ontstaat er groei van waterplanten in de beek. De eerste 
jaren moet de Keersop op deze stukken daarom net zoals in de situatie voor realisatie van het project 
regelmatig beheerd worden. Het onderhoud zal hier met name bestaan uit het verwijderen van 
invallend hout, mits dit tot overlast voor de omgeving leidt. Dit onderhoud gebeurt handmatig. De 
obstakelvrije zone is hier namelijk om de te ontwikkelen bossen heen aangelegd. Het betreft 8 
trajecten met variërende lengtes van 20 tot 200 meter. Na verloop van tijd, als het bos zich heeft 
ontwikkeld heeft tot een volwaardig beekbegeleidend bos, kan het onderhoud teruggebracht 
worden. 

Het beheer aan de beek is extensief. Het profiel wordt in eerste instantie 2 maal per jaar gemaaid, 
waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Het maaien gebeurt alternerend, bij iedere maaibeurt wordt 



circa 25% van de bodem en de taluds gespaard. Afhankelijk van de jaarlijkse evaluatie in de eerste 4 
jaar wordt het beheer nader afgestemd op het streefbeeld. Dit kan betekenen dat de 
maaifrequentie, percentage begroeiing dat gemaaid wordt en maaiperiode gedurende de evaluatie 
wordt aangepast (verantwoordelijkheid regiobeheerder). Hierbij zal het beheer met name afgestemd 
moeten worden op de verwachte herintroductie van de vlottende waterranonkel. 

Daarnaast is het ontstaan van zandbanken in de beekbedding en hout in de beek vanuit morfologisch 
en ecologisch oogpunt een gewenste ontwikkeling. In het monitoringsplan wordt een uitwerking 
gegeven van de meetpunten (voor afvoer en waterstand) op basis waarvan de beheerder kan 
beslissen of onderhoud vanwege de waterafvoer noodzakelijk is. 

Als een beheerdersoordeel benodigd is, wordt er getoetst op basis van onderstaande punten:  
- Mate van begroeiing: (monitoring op basis van ongewenste effecten op omgeving) 
- Aanzandingen: (monitoring op basis van ongewenste effecten op omgeving) 
- Hout in de beek: (monitoring op basis van ongewenste effecten op omgeving) 
 
Obstakelvrije zone 
De obstakelvrije zone langs de Keersop wordt twee maal per jaar gemaaid. Vrijkomend maaisel 
wordt afgevoerd. 
 
KS70 
A-watergang KS70 wordt deels gedempt en verondiept en takt in de nieuwe situatie verder 
bovenstrooms aan op de Keersop. Het nieuwe en het te verondiepen deel van de watergang worden 
beheerd conform het oorspronkelijk beheer van A-watergang KS70. 

5.3 Kunstwerken 

In deze paragraaf wordt het beheer en onderhoud beschreven van de in het gebied aanwezige 
kunstwerken 

5.3.1 Beheer door waterschap 

In deze paragraaf zijn de in het gebied voorkomende kunstwerken in beheer van het waterschap 
nader beschreven.  

Stuw Loonderweg 
Onderdeel van het project is het jaarrond verlagen van het stuwpeil bij de Loonderweg met 25 cm 
door één of twee schotbalken te verwijderen. Het onderhoud aan deze stuw blijft gelijk aan het 
oorspronkelijke beheer. Onlangs heeft het waterschap afspraken gemaakt over hoe om te gaan met 
extreem droge situaties (Droogtescenario Dommel). Hierin is gespecificeerd hoe om te gaan met de 
stuw, vispassage en eventueel beverdammen in tijden van droogte. 

Duiker KS70 
In het nieuwe deel van A-watergang KS70 wordt een duiker aangebracht t.b.v. de bereikbaarheid van 
de percelen. Het onderhoud aan deze duiker is gelijk aan het onderhoud aan de overige duikers in de 
KS70. 

Profielversmallingen 
In het bovenstroomse deel van de Keersop worden profielversmallingen aangebracht. Het 



beekprofiel wordt, middels het inbrengen van hout (stobben, stammen en houten palen), om de 50 
meter over een afstand van ca. 9 meter met 1/3 versmald. De profielversmallingen dienen twee keer 
per jaar te worden gecontroleerd. Indien noodzakelijk dient aanwezig drijfvuil te worden verwijderd. 

5.3.2 Beheer door derden 

Voetgangersbrug 
Over de nieuwe Keersop in de Keersopperbeemden is t.b.v. de recreatieve ontsluiting een 
voetgangersbrug aangelegd. Het beheer, onderhoud en na verloop van tijd vervangen van de brug 
valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Bergeijk. 

5.4 Beheertypen 

In deze paragraaf zijn de in het gebied Keersopperbeemden voorkomende natuurbeheertypen 
conform  de index Natuur en Landschap beschreven voor zoverre deze niet in beheer zijn bij het 
waterschap.  

Beheertypen 
In het gebied komen natuurbeheertypen N05.01 Moeras, N10.01 Nat schraalland, N10.02 Vochtig 
hooiland, N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland, N12.06 Ruigteveld en N14.01 Rivier- en 
beekbegeleidend bos voor. De ligging van deze typen is aangeduid op de kaart van bijlage 1. Voor 
een gedeelte van het gebied staat nog open welk ambitiebeheertype nagestreefd gaat worden. In 
overleg met de terreinbeheerders wordt hier nog nadere invulling aan gegeven. 

In het gebied ten noorden van de N397 voeren Staatsbosbeheer en de gemeente Valkenswaard het 
onderhoud binnen het Natuurnetwerk uit. Voor het gebied ten zuiden van de N397 wordt nog een 
eindbeheerder gezocht. 

L01.02 Poelen 
In het gebied zijn vier bestaande poelen aanwezig. Beheer en onderhoud hiervan vindt plaats door 
Staatsbosbeheer conform bestaand onderhoudsplan. 

L01.02 Houtwal en houtsingel 
Als onderdeel van het project zijn diverse houtwallen en houtsingels aangebracht. Onderhoud 
hieraan wordt verzorgd door een nog aan te wijzen beheerder. 

L01.13 Bomenrij 
Als onderdeel van het project is een bomenrij aangebracht. Onderhoud hieraan wordt verzorgd door 
een nog aan te wijzen beheerder. 

6 Monitoring getroffen inrichtingsmaatregelen 

Voor het gebied Keersopperbeemden is een monitoringsplan opgesteld (zie bijlage 2). Doel hiervan is 
tijdig ongewenste ontwikkelingen te kunnen bijsturen. Het doel van het monitoringsplan is om de 
voorspelde (uitstralings-)effecten van de maatregelen in het projectplan, berekend met het 
oppervlakte- en grondwaterwatermodel, op een objectieve manier te monitoren. 

7 Financiële consequenties 
De beheer activiteiten en de financiële consequenties hiervan zijn inzichtelijk gemaakt in bijlage 3. De 
kosten van het beheer voor het waterschap vlak na aanleg (overgangsfase) bedragen jaarlijks circa    



€ 18.200,-. Hierin zijn de kosten voor beheer en onderhoud door derden niet in opgenomen. Met de 
ontwikkeling van beschaduwing langs de beek zullen de beheerskosten naar verwachting afnemen. 
Het huidige beheer van de Keersopperbeemden bedraagt circa € 19.300,-. 

8 Bijlagen en bronnen 
 
Bijlagen: 
1. Beheertypenkaart 
2. Monitoringsplan 
3. Kostenraming beheer en onderhoud 
 
Literatuur: 
 Standaardlijst legenda eenheden BOR d.d. 2 april 2012 
 Projectplan Waterwet Keersopperbeemden 



Toekomstig beheer (overgangsfase)
Code Beheertypen Type beheer Frequentie Periode Methode Opmerking PPE Eenheid Hoeveelheid Kosten per jaar
N03.01 Beek en bron Zie maaibestekskaarten 2/jaar Najaar Maaikorf Maaisel opvangen en afvoeren, bodem ontzien € 3,32 m 4580 € 15.205,60
N03.02 Leggerwatergang met onderhoudspad (KS70) Zie maaibestekskaarten 1/jaar Najaar Maaikorf Maaisel opvangen en afvoeren, bodem ontzien € 1,66 m 1440 € 2.390,40
K01.03 Stuw Controleren op defecten 0,3/jaar Jaarrond Handwerk Ligging wordt beheerd in het beheerregister € 45,00 st 1 € 45,00
K01.04 Duiker Controleren op doorstroming 1/jaar Najaar-winter Handwerk Ligging wordt beheerd in het beheerregister € 22,00 st 2 € 44,00
K01.12 (drempel) Profielversmallingen Controleren op doorstroming 1/jaar Najaar-winter Handwerk Ligging wordt beheerd in het beheerregister € 28,00 st 17 € 476,00
K02.02 Brug Controleren op defecten 0,2/jaar Jaarrond Handwerk Ligging wordt beheerd in het beheerregister € 37,50 st 1 € 37,50

€ 18.198,50

Huidig beheer
Code Beheertypen Type beheer Frequentie Periode Methode Opmerking PPE Eenheid Hoeveelheid Kosten per jaar
N03.01 Beek en bron Zie maaibestekskaarten 2/jaar Najaar Maaikorf Maaisel opvangen en afvoeren, bodem ontzien € 3,32 m 4110 € 13.645,20
N03.02 Leggerwatergang met onderhoudspad (KS70) Zie maaibestekskaarten 1/jaar Najaar Maaikorf Maaisel opvangen en afvoeren, bodem ontzien € 1,66 m 3100 € 5.146,00
N03.02 Leggerwatergang met onderhoudspad (KS72) Zie maaibestekskaarten 1/jaar Najaar Maaikorf Maaisel opvangen en afvoeren, bodem ontzien € 1,66 m 185 € 307,10
K01.03 Stuw Controleren op defecten 0,3/jaar Jaarrond Handwerk Ligging wordt beheerd in het beheerregister € 45,00 st 1 € 45,00
K01.04 Duiker Controleren op doorstroming 1/jaar Najaar-winter Handwerk Ligging wordt beheerd in het beheerregister € 22,00 st 6 € 132,00

€ 19.275,30

Totaal

Totaal



 

16 juli 2020 BF8076_T&P_NT_2007161320 1/4 

 

Notitie HaskoningDHV Nederland B.V. 

Transport & Planning 

Aan: Waterschap De Dommel 

Van: Jasper van de Ven & Onno de Vrind (Royal HaskoningDHV) 

Datum: 16 juli 2020 

Kopie:  - 

Ons kenmerk: BF8076_T&P_NT_2007161320 

Classificatie: Projectgerelateerd 

  

Onderwerp: Monitoringsplan Keersopperbeemden 

  

 

Doelstelling 

Het doel van dit monitoringsplan is om de voorspelde (uitstralings-)effecten van de maatregelen in het 

projectplan, berekend met het oppervlakte- en grondwaterwatermodel, op een objectieve manier te 

monitoren. Door het evalueren van de monitoringsresultaten kan worden beoordeeld of de uitgevoerde 

maatregelen ook daadwerkelijk leiden tot de hydrologische effecten die met de modellen zijn voorspeld. 

Dit is belangrijk voor het waterschap en de terreinbeherende organisaties, zoals Staatsbosbeheer en de 

gemeente Valkenswaard, die de natuur binnen het natuurnetwerk beheren. 

 

Na realisatie van het project kunnen hiermee eventuele vragen vanuit belanghebbende particulieren, 

omtrent uitstralingseffecten van de maatregelen, beantwoord worden. 

 

Informatiebehoefte 

Om te kunnen bepalen wat de effecten van de maatregelen op het grondwater zijn, is er behoefte om de 

werkelijk optredende grondwaterstanden te meten. 

 

Het verloop van de grondwaterstand in een gebied is het gevolg van klimatologische factoren (neerslag 

en verdamping), onttrekkingen en hydrologische factoren (peilen en maatregelen). Daarom is het van 

belang om de neerslag en verdamping inzichtelijk te hebben. De neerslag en verdamping worden 

gemeten door het KNMI. Ook de grondwateronttrekkingsgegevens hebben invloed op de 

grondwaterstanden in de omgeving. Gegevens over grondwateronttrekkingen bedoeld voor de industrie 

(InBev Nederland B.V.) worden bijgehouden door Waterschap De Dommel. 

 

Huidig meetnet grondwaterpeilbuizen 

Voor het monitoringsplan wordt gebruik gemaakt van peilbuizen van reeds ingerichte meetnetten 

aangevuld met recentelijk geplaatste peilbuizen. De aanwezige peilbuizen in en rondom de 

Keersopperbeemden zijn weergegeven op figuur 1. Het gaat om de peilbuizen met de nummers: 

B57B0077, B57B0078, B57B0464, B57B0465, B57B0205, B57B0510, B57B0523 en B57B0553. Op 

figuur 1 is tevens aangegeven in welk jaar de peilbuizen aangebracht zijn en tot wanneer hier 

meetgegevens in Dinoloket en van de provincie beschikbaar van zijn. 

 

Huidig meetnet oppervlaktewater 

Onder de brug van de Keersop bevindt zich een akoestisch debietmeetpunt. Deze blijft gehandhaafd, 

waarmee het mogelijk blijft de afvoer in de beek te meten. 



 

16 juli 2020 BF8076_T&P_NT_2007161320 2/4 

 

 
Figuur 1: Overzicht bestaande grondwatermeetpunten 

 

Nieuw te plaatsen grondwaterpeilbuizen 

Het meetnet van peilbuizen in en rondom de Keersopperbeemden is relatief uitgebreid. Om een volledig 

beeld te krijgen van de effecten op de ontwikkeling van de gewenste natuur en uitstralingseffecten van 

de maatregelen worden extra grondwaterpeilbuizen geplaatst (PB1 t/m P6). 

 

Bij de bestaande peilbuizen waarvan de beschikbare meetgegevens verouderd zijn, moet gekeken 

worden of de metingen doorgezet kunnen worden. Indien dit niet het geval is moeten er nieuwe 

peilbuizen worden geplaatst. 

 

De bestaande en aan te brengen peilbuizen vormen samen een grondwatermeetnet waarmee de 

gewenste grondwaterstandverhogingen als gevolg van de maatregelen gemeten worden. Op meerdere 
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plaatsen in het gebied zijn raaien aanwezig, waarmee het verloop van de grondwaterstanden inzichtelijk 

gemaakt kan worden. Figuur 2 geeft een overzicht van het grondwatermeetnet in de nieuwe situatie. 

 

Evaluatie 

3 jaar na realisatie wordt de monitoring geëvalueerd. Hierbij worden de meetgegevens vergeleken met 

de berekende grondwaterstanden zoals opgenomen in de hydrologische onderbouwing behorend bij het 

Projectplan Waterwet van de Keersopperbeemden (scenario 4b). Naar aanleiding hiervan kan worden 

besloten meetpunten te laten vervallen of toe te voegen. 

 

 
Figuur 2: Overzicht grondwatermeetnet 
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Oppervlaktewaterstand Keersop 

De bestaande oppervlaktewatermeetpunten bij de brug Keersop (0085) en brug N397 (0170, zie figuur 3) 

blijven gehandhaafd of worden afhankelijk van de aanpassingen aan de N397 in overleg met de 

provincie / Boskalis verplaatst. Het inrichten van extra meetpunten wordt niet noodzakelijk geacht. 

Daarnaast komt het oppervlaktewater-meetpunt (0293) in de KS70 als gevolg van de uitvoering van de 

maatregelen te vervallen. 

 

Het beheer aan de beek kan afgestemd worden op basis van de meetgegevens die vergaard worden bij 

meetpunt 0170. De volgende waterstanden zijn bij dit meetpunt met het hydrologisch model berekend 

(bron: hydrologische onderbouwing): 

 

Seizoen 
Berekende waterstand in KS1 

ter hoogte van meetpunt 0170 

Voorjaar 22,04 m+NAP 

Zomer 21,93 m+NAP 

Najaar 21,97 m+NAP 

Winter 22,16 m+NAP 

 

 
Figuur 3: Overzicht oppervlaktewatermeetnet 

 

Planning 

In 2020 worden de nieuwe grondwaterpeilbuizen geplaatst en ingericht. In 2023 worden de gegevens 

van het meetnet geanalyseerd en wordt het meetnet geëvalueerd. De daadwerkelijke datum van 

beëindiging van de nieuw geplaatste meetpunten wordt vastgelegd in het nazorgdocument. 
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1 Inleiding 

Het Waterschap De Dommel is voornemens om het beekdal van de Keersop tussen de Valentinuskapel 

en de Loverensedijk, de Keersopperbeemden, her in te richten. Het projectgebied Keersopperbeemden is 

gelegen ten westen van Dommelen en ten noordoosten van Westerhoven, zie Figuur 1.1. Het gebied 

maakt deel uit van het stroomgebied van de Keersop. In het gebied liggen verschillende opgaven welke 

opgepakt worden in het kader van de gebiedsimpuls N69, namelijk wateropgaven, natuuropgaven, 

gebiedsimpuls N69 en realisatie N69. 

 

 

Figuur 1.1. Ligging projectgebied Keersopperbeemden (aangegeven met de zwarte polygoon) 

 

Om bovenstaande opgaven te realiseren moeten er maatregelen worden uitgevoerd. Royal 

HaskoningDHV is gevraagd een projectplan waterwet op te stellen voor de maatregelen die nodig zijn om 

de opgaven te realiseren. Deze maatregelen hebben effect op zowel het grond- als 

oppervlaktewatersysteem. Om de effecten op het oppervlaktewatersysteem inzichtelijk te maken is door 

Royal HakoningDHV een modelstudie uitgevoerd. Dit rapport is een technische bijlage bij het projectplan 

waterwet. De uitkomsten van de oppervlaktewatermodellering worden als input gebruikt voor de 

grondwatermodellering die door het waterschap wordt uitgevoerd. Voor het oppervlaktewater wordt er 

gekeken naar: 

◼ De stroomsnelheden in de beek tijdens de vier seizoenen; 

◼ De waterstanden tijdens de vier seizoenen; 

◼ Het inundatiebeeld tijdens T=10 en T=100 gebeurtenissen en tevens tijdens T=1 voor het projectplan 

scenario 

◼ De waterstanden tijdens T=10 en T1=100 gebeurtenissen en tevens tijdens T=1 voor het projectplan 

scenario 
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◼ Het debiet tijdens T=10 en T1=100 gebeurtenissen en tevens tijdens T=1 voor het projectplan scenario 

 

Het projectgebied van de Keersopperbeemden maakt deel uit van het stroomgebied van de Keersop. Dit 

functioneert als één beeksysteem, vandaar dat het waterschap ook de gehele Keersop in beschouwing 

neemt. Hiervoor is in dit project naast de Keersopperbeemden ook een inzichtsscenario voor de totale 

Keersop berekend. 

 

In hoofdstuk 2 wordt als eerste het hydraulische model voor de huidige situatie besproken. In hoofdstuk 3 

worden de inzicht scenario’s omschreven. Hoofdstuk 4 bespreekt de resultaten van de inzichtscenario’s 

op de Keersopperbeemden en vervolgens wordt in hoofdstuk 5 het resultaat voor de hele Keersop 

besproken. De inzichtscenario’s worden afgesloten met conclusies in hoofdstuk 6. Vervolgens wordt in 

hoofdstuk 7 het scenario projectplan toegelicht. De resultaten van scenario projectplan zijn in hoofdstuk 8 

omschreven. Tot slot worden in hoofdstuk 9 de conclusies en aanbevelingen van het het scenario 

projectplan benoemd.  
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2 Model 

2.1 Modelbasis 

Het waterschap beschikt over SOBEK-modellen van de bestaande situatie van de Keersop en heeft voor 

het project Keersopperbeemden aangeleverd: 

1 HMI model dynamisch: 3108KEER.lit 

 SOBEK 2.13.002 

 Doorgerekende cases T=1, T=10, T=25, T=50, T=100 HK en WH 

2 Keersop model stationair: Keer_S.lit 

 SOBEK 2.13.002 

 Doorgerekende cases Qw,Qv,Qz,Qn 

3 Keersop model dynamisch: KEER1701.lit 

 SOBEK 2.15.003 

 Alleen T1HK case, niet doorgerekend 

 

Het HMI-model bevat niet de meest recente verbeteringen, deze zijn wel in het dynamische Keersop 

model verwerkt met uitzondering van de nieuwste ingemeten profielen. De Keersopmodellen stationair (2) 

en dynamisch (3) zijn het vertrekpunt voor deze modellering. 

2.2 Modelscope 

Het modelgebied omvat het volledige stroomgebied van de Keersop tot deze in de Dommel uitmondt. Ook 

het bovenstroomste gebied van de Dommel is in het model opgenomen. Het totale modelgebied is 

weergegeven in Figuur 2.1. Ook zijn hierin het interessegebied voor de Keersopperbeemden (zwarte 

polygoon) en de totale Keersop (donkerrode polygoon) weergegeven. 

 

Het model heeft twee hydraulische randvoorwaarden, deze zijn in alle modelsituaties gelijk: 

◼ Q/h-relatie op de Dommel; 

◼ Vaste waterstand op DL53. 

 

De volgende modelsituaties zijn doorgerekend: 

◼ Huidige situatie (referentiesituatie waarmee effecten van een mogelijke nieuwe inrichting worden 

vergeleken). De huidige situatie bestaat uit het watersysteem conform HMI2015 waarbij dwarsprofielen 

op het traject van de Keersop en KS70 zijn vernieuwd met profielmetingen uit 2017; 

◼ Een aantal inzichtsscenario’s:  

 Scenario KOB1-1. Maximaal natuur; 

 Scenario KOB-2. Dempen detailontwatering & beperkt beekherstel (bestaat uit variant a en b, 

afhankelijk van waar het beekherstel wordt uitgevoerd); 

 Scenario KOB-3. Minimaal natuur; 

 Scenario KOT2-1. 

 
1 KOB staat voor Keersopperbeemden 
2 KOT staat voor Keersop totaal 



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

 

18 mei 2020   BF8076_TP_RP_2007161409 4  

 

◼ Het projectplanscenario 

 Scenario 4a – KS70 bovenstrooms van N397 

 Scenario 4b – KS70 benedenstrooms van N397 

 

 

Figuur 2.1. Modelgebied, watergangen zijn weergegeven in blauw. Het interessegebied voor de Keersopperbeemden is binnen de 

zwarte polygoon gelegen, het interessegebied voor de totale Keersop in de donker rode polygoon. 

2.2.1 Stationair 

De gemiddelde afvoersituaties zijn door Waterschap De Dommel vastgesteld door de mediaan van de 

beschikbare meetreeksen te bepalen (vastgelegd in Wiki waterschapshydrologen). De volgende 

stationaire afvoersituaties zijn doorgerekend: 

◼ Gemiddelde zomersituatie: Qz 

◼ Gemiddelde najaarsituatie: Qn 

◼ Gemiddelde wintersituatie: Qw 

◼ Gemiddelde voorjaarsituatie: Qv 
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Modeldoel: 

◼ Inzicht in waterstanden en stroomsnelheden in de watergangen onder gemiddelde omstandigheden; 

◼ Input voor grondwatermodellering; 

◼ Effect tussen de referentie- en scenario situaties op basis van bovenstaande inzichten. 

2.2.2 Dynamisch 

De volgende dynamische afvoersituaties (hoogwater afvoergolven) zijn doorgerekend: 

◼ Huidig klimaat (HK): T=1, T=10 en T=100. 

Modeldoel: 

◼ Inzicht in waterstanden, debieten en stroomsnelheden in de watergangen bij hoogwatersituaties 

◼ Inzicht in inundatie, waterstanden en waterdiepte maaiveld interessegebied 

◼ Effect tussen de referentie- en scenario situaties op basis van bovenstaande inzichten. 

2.3 Modelcontrole en -verbetering 

Het model van de huidige situatie is gecontroleerd met een aantal generieke testen voor het volledige 

modelgebied waarbij de invoerparameters op uniformiteit worden gecontroleerd. Daarnaast is voor het 

interessegebied een aantal specifieke testen uitgevoerd op onderdelen die het watersysteem in grote 

mate beïnvloeden zoals belangrijke kunstwerken. Bij deze modelcontrole zijn een aantal afwijkingen 

geconstateerd. Voor het stationair model zijn dit: 

◼ Het stationaire en dynamische model zijn in verschillende SOBEK-versies gemodelleerd. Vanwege 

uniformiteit is het stationaire model geüpgraded naar SOBEK 2.15.003. Hiervoor is de instelling m.b.t. 

bodemhoogtes bij duikers opgehoogd van 0 naar 10 m. 

◼ Een verbindende sloot tussen KS74 en KS70 is in het stationaire model niet goed aangesloten. Deze 

verbinding is verbeterd. 

◼ De stationaire cases zijn niet uniform op de objecten en attributen waar dit plausibel is. De zomercase 

is als basis gebruikt en vanuit daar zijn de andere drie stationaire cases opnieuw opgebouwd.  

◼ In het Qv model (stationair) zijn de profielen bij de Keersoppermolen niet goed gemodelleerd. Door het 

werken en kopiëren vanuit de uniforme zomercase is dit automatisch verbeterd. 

 

Voor het dynamische model zijn dit: 

◼ Het 2D-maaiveldgrid bevat een te laag maaiveld bij de weg Keersop (nabij Keersoppermolen). 

Hierdoor overstroomt de weg al bij hoogfrequente afvoersituatie. Het 2D-maaiveldgrid is ter plaatse 

van de weg verhoogd op basis van het AHN2. 

Voor het scenario voor de totale Keersop zijn de volgende aanpassingen gedaan: 

◼ Het 2D-maaiveldgrid bevat een te laag maaiveld bij verschillende bruggen. Hierdoor overstromen deze 

wegen te makkelijk bij hoogfrequente afvoersituaties. Het 2D-maaiveldgrid is ter plaatse van deze 

wegen aangepast op basis van het aangeleverde punten bestand met ingemeten maaiveldhoogtes,3 

zie Figuur 2.2. 

 
3 Het KOT hoogwatermodel wijkt hiermee af van het Keersopperbeemden model, in het KOT model is een hoogte langs de 
parallelweg verwerkt in het hoogtegrid. 
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Figuur 2.2. Maaiveldverbeteringen ter hoogte van verschillende bruggen.  

2.4 Belangrijke kunstwerken 

In het interessegebied zijn de belangrijke kunstwerken geanalyseerd. Hieronder is een overzicht gegeven 

van de belangrijke kunstwerken in het interessegebied Keersopperbeemden, dat wordt daarna aangevuld 

met een overzicht van de belangrijke kunstwerken in de totale Keersop. 

2.4.1 Keersopperbeemden 

Stuwen 

◼ In het interessegebied is met name de situatie bij de Keersoppermolen bepalend. Dit kunstwerk 

bestaat uit drie onderdelen, namelijk de stuw (KS1_st2), de bypass (KS1_st4) en de vispassage 

(gemodelleerd als duiker). Daarnaast is net bovenstrooms van de Keersoppermolen een vaste stuw 

aanwezig in de Keersop (KS1-st3). De parameters zijn samengevat in Error! Reference source not f

ound..\ 

◼ Benedenstrooms van de Keersoppermolen zijn 4 universal weirs opgenomen in het model. De drie 

bovenstroomse hebben hetzelfde profiel. De meest benedenstroomse heeft een afwijkend profiel. 

Deze drempels zijn aangelegd ten behoeve van vismigratie. 

◼ Bovenstrooms is een universal weir aanwezig bij de Loverense Dijk. Deze zit niet in de HMI-

brongegevens maar is wel in het veld waargenomen. Deze drempel vormt samen met het brugprofiel 

een belangrijk opstuwend element in de Keersop. 
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Tabel 2-1. Parameters belangrijke stuwen in interessegebied. 

 Kruinbreedte Kruinhoogte winter Kruinhoogte zomer Kruinhoogte hoogwater 

Stuw 

Keersoppermolen 

(KS1_st2) 

6 20,7 20,7 20,7 

Bypass 

Keersoppermolen 

(KS1_st4) 

1,15 22,0 22,0 22,0 

Vispassage 

Keersoppermolen 

(gemodelleerd als 

duiker) 

0,22 20,1 20,1 20,1 

Stuw KS1-st3 6 20,1 20,1 20,1 

 

Bruggen, duikers en sifons 

◼ De bruggen zijn met een vast rechthoekig profiel opgenomen. 

◼ De KS71 gaat met een sifon onder de Keersop door. 

 

Gemalen 

Deze zijn niet aanwezig in het interessegebied. 

2.4.2 Totale Keersop 

Stuwen 

De stuw KS1_st1 ligt bij Westerhoven en is voorzien van een vispassage. De stuwinstelling in het 

dynamische model was oorspronkelijk 24,64 m +NAP, maar uit kruinmetingen (na afstemming met het 

waterschap) blijkt dat de stuw een vaste kruin van 25,23 m +NAP heeft. 

Parameters belangrijke rechte stuwen in interessegebied. 

 Kruinbreedte Kruinhoogte winter Kruinhoogte zomer Kruinhoogte hoogwater 

Stuw Westerhoven 

(KS1_st1) 
5,4 25,23 25,23 25,23 (was 24,64) 

Vispassage 

Westerhoven 

(gemodelleerd als 

duiker) 

0,4 (en 0,3 hoog) 24,36 24,36 24,36 

 

Bruggen, duikers en sifons 

◼ De bruggen zijn met een vast rechthoekig profiel opgenomen. 

◼ Van de bruggen is geconstateerd dat de wegen waar ze deel van uitmaken, niet goed zijn 

geschematiseerd. Om het dynamische model te verbeteren, zijn hoge lijn elementen beter in het 2D-

grid opgenomen. Hierbij zijn alleen de elementen verwerkt die binnen de scope van de Keersop 

passen (Figuur 2.1). 

 

Gemalen 

Deze zijn niet aanwezig in het interessegebied. 
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2.5 Modelbeoordeling 

De modelbeoordeling is uitgevoerd voor een tweetal beschikbare meetlocaties (Figuur 2.3). Locatie 0085 

ligt bij de Keersoppermolen en locatie 0170 bij Dommelsedijk (N397) zoals weergegeven in Figuur 2.3. Op 

locatie 0085 zijn zowel debiet (Q) als waterstand (h) gemeten, op locatie 0170 is alleen de waterstand (h) 

gemeten. 

 

 

Figuur 2.3. Locaties meetpunten waarvoor de modelbeoordeling is uitgevoerd 

 

In onderstaande tabel worden de gemeten waarden vergeleken met de gemodelleerde waarden, ook is 

het verschil tussen beiden opgenomen. 

 

Locatie Variabele Eenheid Bron Winter Voorjaar Zomer Najaar 

0085 Q m3/s Mediaan meetwaarde 0,99 0,69 0,38 0,48 

0085 h m Mediaan meetwaarde 20,73 20,70 20,74 20,67 

0170 h m Mediaan meetwaarde 21,91 21,93 21,87 21,83 

0085 Q m3/s SOBEK-v0.3 huidig 1,25 0,79 0,47 0,63 

0085 h m SOBEK-v0.3 huidig 20,91 20,85 20,79 20,82 

0170 h m SOBEK-v0.3 huidig 22,03 21,94 21,86 21,89 

0085 Q m3/s Verschil 0,26 0,11 0,09 0,15 

0085 h m Verschil 0,18 0,15 0,05 0,16 

0170 h m Verschil 0,12 0,01 -0,01 0,06 

 

Uit de tabel blijkt het volgende: 

◼ Op locatie 0085 is de gemodelleerde afvoer net wat hoger dan de mediaan van de gemeten afvoer. 

◼ Op locatie 0085 is de gemodelleerde waterstand net wat hoger dan de mediaan van de gemeten 

waterstand. 
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◼ Op locatie 0170 is de gemodelleerde waterstand in de winter, het voorjaar en het najaar hoger dan de 

mediaan van de gemeten waterstand. In de zomer is de gemodelleerde waterstand net wat lager. 

 

De resultaten zijn voldoende betrouwbaar. Zowel de waterstanden als de debieten in de modellering 

vallen hoger uit. De debieten zijn 15% tot 30% hoger dan gemeten. De waterstand op locatie 0085 is 

gemiddeld 14 cm hoger dan gemeten, op locatie 0170 is dit de waterstand gemiddeld maar 5 cm hoger 

dan gemeten. 
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3 Inzicht scenario’s 

Om inzicht te verwerven wat bepaalde maatregelen kunnen bijdragen aan het behalen van de opgaven en 

wat de effecten van deze maatregelen op de belangen van derden en in welke mate deze bijdragen of 

afbreuk doen aan een robuust en klimaatbestendig watersysteem worden er verschillende scenario’s 

doorgerekend. In dit hoofdstuk wordt per scenario het doel en de uitgangspunten benoemd. In de 

scenariostudie (januari 2019) is een uitgebreide beschrijving van de scenario’s opgenomen. 

 

De verschillende KOB-scenario’s zijn: 

◼ Scenario1 (KOB-1): maximaal natuurscenario met beekherstel en natuurgerichte maatregelen. 

◼ Scenario2a (KOB-2a): minimaal beekherstel (meandering a) met maximaal natuurgerichte 

maatregelen. 

◼ Scenario2b (KOB-2b): minimaal beekherstel (meandering b) met maximaal natuurgerichte 

maatregelen. 

◼ Scenario3 (KOB-3): minimaal natuurscenario met beperkte natuurgerichte maatregelen. 

 

Er is één KOT-scenario’s beschouwd: 

◼ Scenario1 (KOT-1): ideaal bodemverhang 

 

In de onderstaande paragrafen zijn de modelmatige aanpassingen puntsgewijs gerapporteerd. 

 

3.1 KOB-1 Maximaal natuur 

Doel: Inzet op maximaal beekdalherstel, door hoofdzakelijk ontwatering weg te nemen en de beek te 

verondiepen en te versmallen. 

 

Uitgangspunten: 

◼ De beek verondiepen en/of versmallen en het zorgen voor meer beschaduwing op het beekprofiel; 

◼ Verwijderen van stuwen, drempels en vispassage benedenstrooms de Loonderweg en het 

overbruggen van het verval op een meer natuurlijke wijze; 

◼ Dempen van de KS70, KS71, KS74 en de detailontwatering; 

◼ Aanleg van een nieuwe watergang (KS74 nieuw) op de scheidslijn tussen natuur en landbouw; 

◼ Hermeanderen van de Keersop ten zuiden van de N397. 

 

Modelmatische aanpassingen: 

◼ Weerstand van Keersop ter hoogte van de Loonderweg tot en met de Valentinuskapel verlagen 

(weerstandswaarde +4); 

◼ Dempen KS70, KS71, KS74 en de detailontwatering; 

◼ Aanleggen nieuwe KS74 inclusief voormalige laterals; 
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Figuur 3.1. Nieuwe ligging KS74 (dunne lijn) met verplaatste laterals, en profiel van de KS74. 

◼ Keersoppermolen verwijderen, de 2 zijtakken en de stuw op de hoofdtak. Interpoleren over het profiel 

heen; 

◼ Vistrap benedenstrooms van de keersoppermolen verwijderen; 

◼ Aanbrengen meandering tussen KS71 en Loverensedijk; 

 

Figuur 3.2. Nieuwe ligging Keersop. 

◼ Profiel van de Keersop vernauwen, 2.5 meter bodembreedte, gemiddeld talud 1:1.5 en bodem 30 cm 

verondiepen. 
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Figuur 3.3. Vernauwd beekprofiel voor de Keersop. 

 

3.2 KOB-2 Dempen detailontwatering en beperkt beekherstel 

KOB-2 bestaat uit 2 scenario’s. Het verschil tussen beiden is de locatie waar de hermeandering plaats 

vindt. 

 

Doel: inzet op beekdalherstel, door hoofdzakelijk ontwatering weg te nemen en de omstandigheden in de 

beek plaatselijk te verbeteren. Door dit scenario met KOB-1 te vergelijken wordt bepaald welk effect 

beekherstel op de Keersopperbeemden heeft. 

 

Uitgangspunten: 

◼ De beek plaatselijk versmallen en het zorgen voor meer beschaduwing op het beekprofiel; 

◼ Handhaven van de stuw en vispassage bij de Loonderweg; 

◼ Dempen van de KS70, KS71, KS74 en detailontwatering; 

◼ Aanleg van een nieuwe watergang (KS74 nieuw) op de scheidslijn tussen natuur en landbouw; 

Dit scenario beoogt circa dezelfde doelen als het KOB-1 te bereiken. Verschillen zijn: 

◼ De stroomsnelheid verbetert niet over het gehele traject, maar alleen plaatselijk. Dit kan vanuit natuur 

toegevoegde waarde hebben voor de variatie en meer slibbanken voor larven van de beekprik; 

◼ De verwachte mate van vernatting en overstromingsfrequentie is naar verwachting beperkter. 

 

Modelmatische aanpassingen: 

◼ Weerstand van Keersop ter hoogte van de Loonderweg tot en met de Valentinuskapel verlagen 

(weerstandswaarde +4); 
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◼ Ten zuiden van de KS77 tot aan de Valentinuskapel Uweirs aangebracht om profielvernauwingen met 

dood hout te simuleren, zie intermezzo; 

 

 

Figuur 3.4. Voorbeeld profiel van een Uweir gebruikt om dood hout te simuleren. 

◼ Dempen KS70, KS71, KS74 en detailontwatering; 

◼ Aanbrengen nieuwe KS74 inclusief voormalige laterals; 

◼ Beek verleggen tussen KS71 en Loverensedijk, scenario a en b, profielen blijven gelijk aan de profielen 

in de huidige situatie; 

 

Figuur 3.5. Nieuwe ligging Keersop, blauw origineel, groen 2a, oranje 2b. 

◼ KS70 op Keersop aansluiten net bovenstrooms van de N397. 

  

Intermezzo: dood hout 

 

In verschillende scenario’s wordt dood hout toegepast om plaatselijk het stroombeeld aan te passen. 

Met het plaatselijk vernauwen van de natte doorsnede van de Keersop wordt gepoogd de 

stroomsnelheid te doen laten toenemen. Over het modelleren van dood hout is nog niet veel bekend, 

vandaar dat er een gevoeligheidsanalyse naar het modelleren van dood hout met universal weirs is 

uitgevoerd. Dit onderzoek is opgenomen in bijlage 1. 
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3.3 KOB-3 Minimaal natuur 

Doel: De ondergrens opzoeken. Dit zet scenario 1 en 2 kracht bij, of hieruit volgt dat met minder 

maatregelen ook een groot deel van de ambities/doelen gehaald kunnen worden. 

 

Uitgangspunten: 

◼ Zorgen voor meer beschaduwing op het beekprofiel; 

◼ Dempen van de KS74 en de detailontwatering; 

◼ Verondiepen van de KS71 en KS70 (noord) tot 50 cm beneden maaiveld. KS70 (zuid) niet eerder 

afkoppelen op de Keersop. 

◼ De nieuwe watergang (KS74 nieuw) dieper uitvoeren (1 meter beneden maaiveld en aansluiten op de 

bodemhoogte van KS77) om vast te stellen of de situatie voor landbouw nog te optimaliseren is; 

◼ Maaiveld afgraven rond de Keersop in het bovenstroomse gebied. 

 

Modelmatische aanpassingen: 

◼ Weerstand van Keersop ter hoogte van de Loonderweg tot en met de Valentinuskapel verlagen 

(weerstandswaarde +4); 

◼ Dempen deel KS71, KS74 en detailontwatering; 

◼ KS70 verondiepen (0.5 m-mv); 

◼ KS72 verondiepen (0.5 m-mv); 

◼ Ten zuiden van de KS77 tot aan de Valentinuskapel Uweirs aangebracht om profielvernauwingen met 

dood hout te simuleren; 

◼ Aanbrengen nieuwe KS74 inclusief voormalige laterals. Bodem op 1 m-mv en aansluitend op KS77; 

◼ Maaiveld afgraven met 30 cm (zie figuur 3.6). 

 

Figuur 3.6. Afgraving rond van den Boomen. 
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3.4 KOT-1 ideaal bodemverhang 

Doel: inzicht verkrijgen in een ideaal bodemverhang voor de Keersop. 

 

Uitgangspunten: 

◼ De Keersop verondiepen en/of versmallen; 

◼ Zorgen voor meer beschaduwing op het beekprofiel; 

◼ Verwijderen van stuwen, drempels en vispassages (overbruggen van het verval op natuurlijke wijze); 

◼ Bovenstaande uitgangspunten gelden vanaf de samenkomst van de Keersop met de Fortjeloop (KS4) 

tot en met het projectgebied Keersopperbeemden; 

◼ Traject Keersopperbeemden conform scenario 1 Keersopperbeemden (KOB-1) maximaal natuur. 

 

Modelmatische aanpassingen: 

Conform KOB-1, aanvullend: 

◼ Verwijderen vispassage en stuw KS-st1 nabij Westerhoven; 

◼ 1 profiel per reach welke zorgt voor een optimaal verhang; 

 benedenstrooms van de Beekloop: bodembreedte 2,5 meter, gemiddeld talud 1:1,5; 

 

 bovenstrooms van de Beekloop: bodembreedte 1.5 meter, talud 1:1,5; 

 

◼ Weerstand van Keersop verlagen (weerstandswaarde +4). 
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4 Modelresultaten inzichtscenario’s op Keersopperbeemden 

4.1 Gemiddelde omstandigheden 

In dit hoofdstuk worden per seizoen de stroomsnelheden en de waterstanden vergeleken met de huidige 

situatie. De waterstanden zijn genomen op de punten zoals aangegeven in Figuur 4.1. 

 

 

Figuur 4.1. Waterstandspunten. 

  



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

 

18 mei 2020   BF8076_TP_RP_2007161409 17  

 

4.1.1 Zomer 

In onderstaande Figuur 4.5 zijn de stroomsnelheden welke optreden in de verschillende scenario’s 

weergegeven. In het maximale scenario (KOB-1) nemen de stroomsnelheden over het hele traject toe tot 

boven 0,18 m/s en in het benedenstroomse deel zelfs tot boven 0,27 m/s. Dit komt grotendeels door dat 

de profielen vernauwd zijn. In de overige scenario’s neemt de stroomsnelheid plaatselijk, rond de 

plaatselijke profielversmallingen, toe tot boven 0,18 of zelfs 0,27 m/s. 

 

 

Figuur 4.2. Stroomsnelheden in de huidige situatie en in de scenario’s in de zomer. 
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In Tabel 4-1 zijn waterstanden in de Keersop weergegeven. De grootste effecten zijn te zien in het 

maximale scenario, waar bij FXCL4530 de stuw wordt verwijderd, het beekprofiel wordt verkleind en een 

natuurlijk verhang wordt aangenomen. Daarnaast is te zien dat het beekherstel traject b voor extra 

opstuwing zorgt. 

Tabel 4-1. Waterstanden in de huidige situatie in de scenario’s in de zomer, van boven- naar benedenstrooms. 

Zomer Huidig Minimaal 2a 2b Maximaal 

CONN788 23,23 23,22 23,22 23,26 23,29 

FXCL5386 (10_2) 21,86 21,80 21,80 21,80 22,05 

FXCL5415 21,15 21,05 21,05 21,05 21,20 

FXCL4530 20,79 20,79 20,79 20,79 19,82 
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4.1.2 Najaar 

In onderstaande Figuur 4.5 zijn de stroomsnelheden welke optreden in de verschillende scenario’s 

weergegeven. In het maximale scenario (KOB-1) neemt de stroomsnelheden over (nagenoeg) het hele 

traject toe tot boven 0,27 m/s. Dit komt grotendeels door dat de profielen vernauwd zijn. In de overige 

scenario’s neemt de stroomsnelheid plaatselijk, rond de plaatselijke profielversmallingen, toe tot boven 

0,27 m/s.  

 

 

Figuur 4.3. Stroomsnelheden in de huigide situatie en in de scenario’s in het najaar. 
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In Tabel 4-2 zijn waterstanden in de Keersop weergegeven. De grootste effecten zijn te zien in het 

maximale scenario, waar bij FXCL4530 de stuw wordt verwijderd, het beekprofiel wordt verkleind en een 

natuurlijk verhang wordt aangenomen. Daarnaast is te zien dat het beekherstel traject b voor extra 

opstuwing zorgt. 

Tabel 4-2. Waterstanden in de huidige situatie in de scenario’s in het najaar, van boven- naar benedenstrooms. 

Najaar Huidig Minimaal 2a 2b Maximaal 

CONN788 23.26 23.26 23.26 23.29 23.33 

FXCL5386 (10_2) 21.88 21.83 21.83 21.83 22.09 

FXCL5415 21.18 21.10 21.10 21.10 21.23 

FXCL4530 20.82 20.82 20.82 20.82 19.86 
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4.1.3 Winter 

In onderstaande Figuur 4.4Figuur 4.5 zijn de stroomsnelheden welke optreden in de verschillende 

scenario’s weergegeven. In de huidige situatie zijn de stroomsnelheden in de Keersop al hoger dan 0,27 

m/s. In alle scenario’s neemt de stroomsnelheid op de locaties waar dit nog niet het geval was toe tot 

boven 0,27 m/s.  

 

 

Figuur 4.4. Stroomsnelheden in de huigide situatie en in de scenario’s in de winter. 
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In Tabel 4-3 zijn waterstanden in de Keersop weergegeven. De grootste effecten zijn te zien in het 

maximale scenario, waar bij FXCL4530 de stuw wordt verwijderd, het beekprofiel wordt verkleind en een 

natuurlijk verhang wordt aangenomen. Daarnaast is te zien dat het beekherstel traject b voor extra 

opstuwing zorgt. 

Tabel 4-3. Waterstanden in de huidige situatie in de scenario’s in de winter, van boven- naar benedenstrooms. 

Winter Huidig Minimaal 2a 2b Maximaal 

CONN788 23.35 23.35 23.35 23.40 23.51 

FXCL5386 (10_2) 22.02 21.97 21.97 21.97 22.26 

FXCL5415 21.32 21.26 21.26 21.26 21.40 

FXCL4530 20.91 20.91 20.91 20.91 20.01 
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4.1.4 Voorjaar 

In onderstaande Figuur 4.5 zijn de stroomsnelheden welke optreden in de verschillende scenario’s 

weergegeven. In het maximale scenario (KOB-1) neemt de stroomsnelheden over bijna het hele traject 

toe tot boven 0,27 m/s. Dit komt grotendeels door dat de profielen vernauwd zijn. In de overige scenario’s 

neemt de stroomsnelheid plaatselijk, rond de plaatselijke profielversmallingen, toe tot boven 0,27 m/s. 

 

 

Figuur 4.5. Stroomsnelheden in de huidige situatie en in de scenario’s in het voorjaar. 
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In Tabel 4-4 zijn waterstanden in de Keersop weergegeven. De grootste effecten zijn te zien in het 

maximale scenario, waar bij FXCL4530 de stuw wordt verwijderd, het beekprofiel wordt verkleind en een 

natuurlijk verhang wordt aangenomen. Daarnaast is te zien dat het beekherstel traject b voor extra 

opstuwing zorgt. 

Tabel 4-4. Waterstanden in de huidige situatie in de scenario’s in het voorjaar, van boven- naar benedenstrooms. 

Voorjaar Huidig Minimaal 2a 2b Maximaal 

CONN788 23.29 23.28 23.28 23.33 23.40 

FXCL5386 (10_2) 21.94 21.88 21.88 21.88 22.15 

FXCL5415 21.23 21.15 21.15 21.15 21.29 

FXCL4530 20.85 20.85 20.85 20.85 19.91 
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4.2 Hoogwatersituatie 

In dit hoofdstuk worden de inundatiebeelden behorende bij de huidige situatie en de verschillende 

scenario’s gegeven. De resultaten worden beschreven ten opzichte van de huidige situatie. 

4.2.1 T=10 

De resultaten zijn weergegeven in Figuur 4.6. 

 

KOB-1 

De inundaties nabij de Keersoppermolen nemen iets af als gevolg van het verwijderen van de stuw. 

De inundaties in de Keersopperbeemden en net bovenstrooms van de N397 nemen toe als gevolg van 

het verondiepte en vernauwde beekprofiel. 

 

KOB-2 

In het bovenstroomse deel van de Keersopperbeemden neemt de inundatie toe, in het benedenstroomse 

deel neemt de inundatie iets af. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de aantakking van de KS70 op de 

Keersop bovenstrooms van de N397 en de stuwende werking van de brug die daar zit. 

 

KOB-3 

Zie KOB-2. Daarnaast neemt de inundatie extra toe als gevolg van het afgraven van een deel van het 

gebied. 

 

 

 

  
Huidige Situatie   KOB-1    KOB-2 
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Figuur 4.6. Inundatiebeelden voor een T=10 gebeurtenis in de huidige situatie en de scenario’s. 

 

 

  

Huidige Situatie   KOB-1   
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4.2.2 T=100 

De resultaten zijn weergegeven in Error! Reference source not found.. 

 

KOB-1 

De inundaties nabij de Keersoppermolen nemen iets af als gevolg van het verwijderen van de stuw. 

De inundaties in de Keersopperbeemden en net bovenstrooms van de N397 nemen toe als gevolg van 

het verondiepte en vernauwde beekprofiel. 

 

KOB-2 

In het bovenstroomse deel van de Keersopperbeemden neemt de inundatie toe, in het benedenstroomse 

deel neemt de inundatie iets af. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de aantakking van de KS70 op de 

Keersop bovenstrooms van de N397 en de stuwende werking van de brug die daar zit. 

 

KOB-3 

Zie KOB-2. Daarnaast neemt de inundatie extra toe als gevolg van het afgraven van een deel van het 

gebied. 
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Figuur 4.7: Inundatiebeelden voor een T=10 gebeurtenis in de huidige situatie en de scenario’s. 
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5 Modelresultaten inzichtscenario’s totale Keersop 

5.1 Gemiddelde omstandigheden 

In dit hoofdstuk worden per seizoen de stroomsnelheden en de waterstanden vergeleken met de huidige 

situatie. De waterstanden zijn genomen op de punten zoals aangegeven in Figuur 4.1. 

 

 

Figuur 5.1. Waterstandspunten. 

5.1.1 Zomer 

In onderstaande Figuur 5.2 zijn de stroomsnelheden welke optreden in de huidige situatie en het KOT-1 

scenario weergegeven. In het KOT-1 scenario nemen de stroomsnelheden over het hele traject toe tot 

boven 0,18 m/s. In het benedenstroomse deel van de Keersopperbeemden en het traject net 

bovenstrooms van het interessegebied van de Keersopperbeemden nemen de stroomsnelheden zelfs toe 

tot boven 0,27 m/s. Dit komt grotendeels door dat de profielen vernauwd zijn. 
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Figuur 5.2. Stroomsnelheden in de huigide situatie en in het KOT-1 scenario in de zomer. 
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In Tabel 5-1 zijn waterstanden in de Keersop weergegeven. Het grootste verschil is te zien 

benedenstrooms (FXCL4530) waar de stuw nabij de Keersoppermolen verwijderd wordt. Ook daar waar 

de stuw en de vispassage verwijderd worden nabij Westerhoven is goed te zien dat de waterstand nu een 

natuurlijker verloop aanneemt (CONN2948 en CONN2108). 

Tabel 5-1. Waterstanden in de huigide situatie in het KOT-1 scenario in de zomer, van beneden- naar bovenstrooms. 

Zomer Huidig KOT-1 

FXCL4530 20.79 19.82 

FXCL5386 21.86 22.05 

CONN788 23.23 23.29 

CONN2948 23.54 24.11 

CONN2108 24.90 24.44 

CONN2139 27.82 28.13 

CONN3889 31.17 31.12 

5.1.2 Najaar 

In onderstaande Figuur 5.3 zijn de stroomsnelheden welke optreden in de huidige situatie en het KOT-1 

scenario weergegeven. In het KOT-1 scenario nemen de stroomsnelheden over bijna het hele traject toe 

tot boven 0,27 m/s. Dit komt grotendeels door dat de profielen vernauwd zijn. 
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Figuur 5.3. Stroomsnelheden in de huigide situatie en in het KOT-1 scenario in het najaar. 
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In Tabel 5-2 zijn waterstanden in de Keersop weergegeven. Het grootste verschil is te zien 

benedenstrooms (FXCL4530) waar de stuw nabij de Keersoppermolen verwijderd wordt. Ook daar waar 

de stuw en de vispassage verwijderd worden nabij Westerhoven is goed te zien dat de waterstand nu een 

natuurlijker verloop aanneemt (CONN2948 en CONN2108). 

Tabel 5-2. Waterstanden in de huidige situatie in het KOT-1 scenario in het najaar, van beneden- naar bovenstrooms. 

Zomer Huidig KOT-1 

FXCL4530 20.82 19.86 

FXCL5386 21.88 22.09 

CONN788 23.26 23.34 

CONN2948 23.57 24.15 

CONN2108 25.01 24.47 

CONN2139 27.84 28.15 

CONN3889 31.18 31.14 

 

5.1.3 Winter 

In onderstaande Figuur 5.4 zijn de stroomsnelheden welke optreden in de huidige situatie en het KOT-1 

scenario weergegeven. In het KOT-1 scenario nemen de stroomsnelheden over bijna het hele traject toe 

tot boven 0,27 m/s. Dit komt grotendeels door dat de profielen vernauwd zijn. 
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Figuur 5.4. Stroomsnelheden in de huigide situatie en in het KOT-1 scenario in de winter. 
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In Tabel 5-3 zijn waterstanden in de Keersop weergegeven. Het grootste verschil is te zien 

benedenstrooms (FXCL4530) waar de stuw nabij de Keersoppermolen verwijderd wordt. Ook daar waar 

de stuw en de vispassage verwijderd worden nabij Westerhoven is goed te zien dat de waterstand nu een 

natuurlijker verloop aanneemt (CONN2948 en CONN2108). 

Tabel 5-3. Waterstanden in de huidige situatie in het KOT-1 scenario in de winter, van beneden- naar bovenstrooms. 

Zomer Huidig KOT-1 

FXCL4530 20.91 20.01 

FXCL5386 22.02 22.26 

CONN788 23.35 23.51 

CONN2948 23.72 24.30 

CONN2108 25.30 24.60 

CONN2139 27.94 28.26 

CONN3889 31.25 31.22 

5.1.4 Voorjaar 

In onderstaande Figuur 5.5 zijn de stroomsnelheden welke optreden in de huidige situatie en het KOT-1 

scenario weergegeven. In het KOT-1 scenario nemen de stroomsnelheden over het hele traject toe tot 

boven 0,18 m/s. In het benedenstroomse deel van de Keersopperbeemden en het traject net 

bovenstrooms van het interessegebied van de Keersopperbeemden nemen de stroomsnelheden zelfs toe 

tot boven 0,27 m/s. Dit komt grotendeels door dat de profielen vernauwd zijn. 
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Figuur 5.5. Stroomsnelheden in de huigide situatie en in het KOT-1 scenario in het voorjaar. 
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In Tabel 5-4 zijn waterstanden in de Keersop weergegeven. Het grootste verschil is te zien 

benedenstrooms (FXCL4530) waar de stuw nabij de Keersoppermolen verwijderd wordt. Ook daar waar 

de stuw en de vispassage verwijderd worden nabij Westerhoven is goed te zien dat de waterstand nu een 

natuurlijker verloop aanneemt (CONN2948 en CONN2108). 

Tabel 5-4. Waterstanden in de huigide situatie in het KOT-1 scenario in het voorjaar, van beneden- naar bovenstrooms. 

Zomer Huidig KOT-1 

FXCL4530 20.85 19.91 

FXCL5386 21.94 22.15 

CONN788 23.29 23.40 

CONN2948 23.63 24.20 

CONN2108 25.26 24.52 

CONN2139 27.88 28.20 

CONN3889 31.21 31.18 

 

5.2 Hoogwatersituatie 

In dit hoofdstuk worden de inundatiebeelden behorende bij de huidige situatie en de verschillende 

scenario’s gegeven. De resultaten worden beschreven ten opzichte van de huidige situatie. 

5.2.1 T=10 

De resultaten zijn weergegeven in Figuur 5.6. 

 

KOT-1 

De inundaties nabij de Keersoppermolen nemen iets af als gevolg van het verwijderen van de stuw. 

De inundaties in de Keersopperbeemden en bovenstrooms van de N397 nemen toe als gevolg van het 

verondiepte en vernauwde beekprofiel. De inundatietoename is duidelijk zichtbaar bovenstrooms van de 

N397 tot net voor bij Westerhoven. 

5.2.2 T=100 

De resultaten zijn weergegeven in Figuur 5.7. 

 

KOT-1 

De inundaties nabij de Keersoppermolen nemen iets af als gevolg van het verwijderen van de stuw. 

De inundaties in de Keersopperbeemden en bovenstrooms van de N397 nemen toe als gevolg van het 

verondiepte en vernauwde beekprofiel. De inundatietoename is duidelijk zichtbaar bovenstrooms van de 

N397 tot net voor bij Westerhoven. 
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Figuur 5.6. Inundatiebeelden voor een T=10 gebeurtenis in de huidige situatie en het KOT-1 scenario. 
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Figuur 5.7. Inundatiebeelden voor een T=100 gebeurtenis in de huidige situatie en het KOT-1 scenario. 
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6 Conclusies inzichtscenario’s 

De berekeningen van de KOB-scenario’s laten het volgende zien: 

◼ De stroomsnelheden zullen het meeste toenemen in het KOB-1 scenario. In de KOB-2 en KOB-3 

scenario’s nemen de stroomsnelheden wel bij de plaatselijke profielversmallingen toe. 

◼ Het benedenstroomse gedeelte van de Keersopperbeemden laat geen verschillen zien tussen 

waterstanden in de KOB-2 en KOB-3 scenario’s. 

◼ In het deel tussen de N397 en de Valentinuskapel heeft het KOB-2b scenario meer verhang in de 

watergang dan de KOB-2a en KOB-3 scenario’s. 

◼ Het KOB-1 scenario heeft het meeste effect heeft op de waterstanden in de Keersop. Het verwijderen 

van de stuw zorgt lokaal voor een verlaging van de waterstand nabij de Keersoppermolen. Het 

vernauwen van het beekprofiel en het aannemen van een natuurlijk bodem verhang in de beek doen 

de waterstanden in de rest van het interessegebied toenemen. 

◼ In het KOB-1 scenario bij sterk beekherstel neemt de stroomsnelheid sterk toe en er is slechts een 

geringe toename van overstroming.  

De berekeningen van het KOT-1 scenario laat het volgende zien: 

◼ Als gevolg van het vernauwde beekprofiel treden hogere stroomsnelheden op en het verhang in de 

watergang krijgt een natuurlijk verloop. 

◼ De waterstanden in de Keersop nemen over het gehele traject toe, behalve daar waar de stuwen 

verwijderd zijn. 

◼ De overstroming bovenstrooms van de N397 neemt toe tot net bovenstrooms van Westerhoven. 
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7 Scenario projectplan 

Het scenario projectplan is een optimalisatie van de 

inzichtscenario’s en sluit aan op de ontwerptekeningen 

behorend bij het projectplan waterwet. Er worden verschillende 

uitgangspunten uit de diverse inzichtscenario’s gebruikt.  

 

KS1: 

▪ De Keersop versmallen vanaf kruising met KS71 tot en met 

de Loonderweg, conform profielen ontwerptekeningen. 

▪ Zorgen voor meer beschaduwing op het beekprofiel vanaf 

KS71 tot en met de Loonderweg; 

o Weerstand aangepast als oude weerstand + 4. 

▪ Stuwpeil Loonderweg jaarrond met 25 cm verlagen. 

▪ Hermeanderen Keersop zoals globaal weergegeven op 

Figuur 7.1. 

▪ Uitvoering Beekdalbrug N397 (deze is alleen in het 

hoogwatermodel verwerkt aangezien deze onder 

gemiddelde omstandigheden geen effect heeft). 

▪ Maaiveld van beekdalbrug verlagen, over een breedte van 

50 m (2 grid cellen) op 23 m+NAP (is hoogte fietspad). 

 

KS74 

▪ Dempen huidige ligging KS74. 

▪ Nieuwe ligging KS74 aansluitend op Boskalis ontwerp. 

▪ Versmald profiel: 

o Bodembreedte: 1m; 

o Talud: 1:1,5; 

o Diepte: 0,75 bovenstrooms, 0,9 benedenstrooms. 

 

KS70 

▪ KS70 vanaf bovenstrooms N397 heeft twee varianten om 

aan te takken op KS1: 

o 4a: aantakking bovenstrooms N397; 

o 4b: aantakking benedenstrooms N397. 

▪ Dempen en verondiepen KS70 benedenstrooms N397. 

 

Overig 

▪ Dempen overige detailontwatering. 

▪ Maaiveldverlaging bovenstrooms N397, 40 cm t.o.v.  

maaiveld binnen grijze vak in Figuur 7.1. 

▪ Geen maatregelen bovenstrooms KS71. 

 

  
0
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Figuur 7.2: Profiel KS1 in definitief scenario 

Figuur 7.1: Overzicht aanpassingen scenario 

projectplan 
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7.1 Verschil variant 4A & 4B 

In onderstaande Tabel 7-1 zijn de waterstanden rondom de varianten weergegeven. In de KS1 zijn de 

verschillen in waterstand vrij klein. Er zit een marge onnauwkeurigheid in de waterstanden in de Tabel 7-1 

doordat de rekenpunten niet precies op dezelfde locatie liggen. Wanneer deze onnauwkeurigheid in acht 

wordt genomen, is er geen significant verschil qua de waterstand in de KS1. In de KS70 zijn de 

waterstanden bij variant 4A zowel in de winter als de zomer hoger dan variant 4B. 

Tabel 7-1: Vergelijking waterstanden variant A & B (locaties zijn indicatief, rekenpunten in model overlappen niet altijd volledig) 

  Winter Zomer 

 

 Locatie KS1 
Variant 

4A 

Variant 

4B 

Variant 

4A 

Variant 

4B 

1 200 meter voor N397 22.31 22.31 22.07 22.07 

2 Variant A instroom KS70 22.23  -- 22.00 -- 

3 Bovenstrooms N397 22.19  22.21 21.96  21.93 

4 Benedenstrooms N397 22.14  22.11 21.91  21.88 

5 Variant B instroom KS70 22.08 22.08 21.85 21.82 

 Locatie KS70         

6 90 meter voor N397 22.23 22.12 22.06 22.04 

7 Knik (A)/Duiker (B) 22.23 22.11 22.02 21.96 

8 80 meter na N397 -- 22.11  -- 21.88 

 

Tijdens een hoogwater situatie staat er veel water op maaiveld bovenstrooms van de N397 door de 

maaiveldvergraving. Bij variant 4A kan water alleen door de Keersop (KS1) benedenstrooms komen. Bij 

variant 4B is er iets meer afvoercapaciteit, omdat door de KS70 ook water aan de noordzijde van de weg 

kan komen. 

 

Het waterschap heeft een voorkeur voor variant B. De keuze tussen variant 4A & 4B hing af van hoeveel 

opstuwing de varianten veroorzaken. Minder opstuwing is hier gewenst. Op het gebied van opstuwing in 

de KS1 zijn variant 4A en 4B vrijwel gelijk. Echter is er meer opstuwing in de KS70 bij variant 4A.  

 

Variant 4B is daarom verder verwerkt als het scenario projectplan. Scenario projectplan refereert vanaf 

hier exclusief naar variant 4B. 
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8 Modelresultaten scenario projectplan 

8.1 Gemiddelde omstandigheden 

In dit hoofdstuk worden per seizoen de stroomsnelheden en de waterstanden vergeleken met de huidige 

situatie. De waterstanden zijn genomen op de punten zoals aangegeven in Figuur 8.1. In het scenario 

projectplan bestaat punt FXCL5386 niet, daarom wordt voor scenario projectplan de waterstand op 10_2 

genoteerd. Tevens zijn over twee trajecten lengteprofielen opgenomen met daarin de waterstand en de 

stroomsnelheid. Het lengteprofiel van de KS1 is gemaakt tussen de kruising met de KS71 en de stuw bij 

de Loondermolen. Het lengteprofiel van de KS74 ligt in projectplan op een andere locatie, de KS74 ligt 

namelijk westelijker. De lengte is wel vergelijkbaar. Ondanks dat de locatie is veranderd bieden de 

lengteprofielen van de KS74 een inzichtelijke vergelijking. 

 

 

Figuur 8.1. Waterstandspunten. 
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8.1.1 Zomer 

Vanaf de KS71 tot en met de Loonderweg is de stroomsnelheid in de KS1 verbeterd, zoals te zien in de 

stroomsnelheidskaart (Figuur 8.2) en het lengteprofiel (Figuur 8.3). De stroomsnelheid wordt bij het 

scenario projectplan ten minste 0,18 m/s en lokaal wordt de stroomsnelheid zelfs hoger dan 0,27 m/s. In 

de zij-watergangen is geen grote verandering in de stroomsnelheid.  

 

De waterstanden voor de huidige situatie en het scenario projectplan zijn gegeven in Tabel 8-1 en het 

lengteprofiel in Figuur 8.3. Van bovenstrooms naar benedenstrooms gezien neemt de waterstand in de 

Keersop steeds meer toe ten opzichte van de huidige situatie, behalve bij het meest benedenstroomse 

punt: de Loonderweg. Bij scenario projectplan is de stuw lager ingesteld, waardoor de waterstand hier 

daalt.  

 

  

Figuur 8.2: Stroomsnelheid kaarten voor het gebied Keersopperbeemden bij gemiddelde zomer omstandigheden. De huidige situatie 

is in het linker figuur gegeven, het rechterfiguur is voor het scenario projectplan.  

Tabel 8-1. Waterstanden in de huidige situatie en scenario projectplan in de zomer, van boven- naar benedenstrooms. 

Zomer Huidig Scenario projectplan 

CONN788 23.23 23.22 

FXCL5386/10_2 21.86 21.93 

FXCL5415 21.15 21.23 

FXCL4530 20.79 20.56 
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Figuur 8.3: Lengteprofiel KS1 in de zomer 

 

Figuur 8.4: Lengteprofiel KS74 in de zomer 
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8.1.2 Najaar 

Zoals te zien in de stroomsnelheid kaart (Figuur 8.5) en het lengteprofiel (Figuur 8.6) is de stroomsnelheid 

bij gemiddelde najaars omstandigheden ook verbeterd bij scenario projectplan. Het hele traject vanaf 

KS71 tot en met de KS77 heeft een stroomsnelheid boven de 0,27 m/s. Tussen de KS77 en Loonderweg 

is ook een verbetering van de stroomsnelheid: van 0,09 – 0,18 m/s naar 0,18 – 0,27 m/s. In de 

zijwatergangen is de stroomsnelheid niet eenduidig verbeterd, maar ook niet verslechterd. Het 

lengteprofiel (Figuur 8.7) laat zien dat de KS74 was de stroomsnelheid in de huidige situatie wisselend 

tussen erg laag en pieken boven de 0,09 m/s. In het scenario projectplan zijn de stroomsnelheden 

gemiddeld hoger en benedenstrooms consistent boven de 0,09 m/s. 

 

De waterstanden voor de huidige situatie en het scenario projectplan zijn gegeven in Tabel 8-2 en Figuur 

8.6. Van bovenstrooms naar benedenstrooms gezien is de waterstand in de Keersop bovenstrooms iets 

lager, maar neemt vervolgens steeds meer toe ten opzichte van de huidige situatie, behalve bij het meest 

benedenstroomse punt: de Loonderweg. Bij scenario projectplan is de stuw lager ingesteld, waardoor de 

waterstand hier daalt.  

  

Figuur 8.5: Stroomsnelheid kaarten voor het gebied Keersopperbeemden bij gemiddelde najaar omstandigheden. De huidige situatie 

is in het linker figuur gegeven, het rechterfiguur is voor het scenario projectplan. 

Tabel 8-2. Waterstanden in de huidige situatie en scenario projectplan in het najaar, van boven- naar benedenstrooms. 

Najaar Huidig Scenario projectplan 

CONN788 23.26 23.25 

FXCL5386/10_2 21.88 21.97 

FXCL5415 21.18 21.26 

FXCL4530 20.82 20.59 
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Figuur 8.6: Lengteprofiel KS1 in het najaar 

 

Figuur 8.7: Lengteprofiel KS74 in het najaar 
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8.1.3 Winter 

In de stroomsnelheid kaarten (Figuur 8.8) en het lengteprofiel (Figuur 8.9) is te zien dat in de huidige 

situatie ’s winters al een goede stroomsnelheid in de KS1 wordt bereikt. De stroomsnelheid is huidig nog 

niet overal boven de 0,27 m/s, terwijl dit wel het geval is in scenario projectplan. Er is dus nog verdere 

verbetering bij scenario projectplan, de stroomsnelheid is overal toegenomen tot 0,4 m/s of meer. Zoals te 

zien in de stroomsnelheid kaarten en het lengteprofiel (Figuur 8.10) In de KS74 wordt de stroomsnelheid 

bijna overal meer dan 0,9 m/s, alleen in het midden van de KS74 is in de huidige situatie een hogere 

stroomsnelheid.  

 

De waterstanden voor de huidige situatie en het scenario projectplan zijn gegeven in Tabel 8-3 en het 

lengteprofiel in Figuur 8.9. Van bovenstrooms naar benedenstrooms gezien is de waterstand in de 

Keersop bovenstrooms iets lager, maar neemt vervolgens steeds meer toe ten opzichte van de huidige 

situatie, behalve bij het meest benedenstroomse punt: de Loonderweg. Bij scenario projectplan is de stuw 

lager ingesteld, waardoor de waterstand hier daalt.  

  

Figuur 8.8: Stroomsnelheid kaarten voor het gebied Keersopperbeemden bij gemiddelde winter omstandigheden. De huidige situatie 

is in het linker figuur gegeven, het rechterfiguur is voor het scenario projectplan. 

Tabel 8-3. Waterstanden in de huidige situatie en scenario projectplan in de winter, van boven- naar benedenstrooms. 

Winter Huidig Scenario projectplan 

CONN788 23.35 23.35 

FXCL5386/10_2 22.02 22.16 

FXCL5415 21.32 21.44 

FXCL4530 20.91 20.56 
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Figuur 8.9: Lengteprofiel KS1 in de winter 

 

Figuur 8.10: Lengteprofiel KS74 in de winter 
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8.1.4 Voorjaar 

De stroomsnelheid i weergegeven in de stroomsnelheidskaarten (Figuur 8.11) en het lengteprofiel (Figuur 

8.12). Op het hele traject van de KS1 tussen de KS71 en de Loonderweg is de stroomsnelheid bij 

scenario projectplan toegenomen tot boven de 0,27 m/s. Op de KS74 is benedenstrooms een verbetering 

te zien in de stroomsnelheidskaarten en het lengteprofiel (Figuur 8.13) tot boven 0,9 m/s.   

 

De waterstanden voor de huidige situatie en het scenario projectplan zijn gegeven in Tabel 8-4 en het 

lengteprofiel in Figuur 8.12. Van bovenstrooms naar benedenstrooms gezien is de waterstand in de 

Keersop bovenstrooms iets lager, maar neemt vervolgens steeds meer toe ten opzichte van de huidige 

situatie, behalve bij het meest benedenstroomse punt: de Loonderweg. Bij scenario projectplan is de stuw 

lager ingesteld, waardoor de waterstand hier daalt.  

 

  

Figuur 8.11: Stroomsnelheid kaarten voor het gebied Keersopperbeemden bij gemiddelde voorjaar omstandigheden. De huidige 

situatie is in het linker figuur gegeven, het rechterfiguur is voor het scenario projectplan. 

Tabel 8-4: Waterstanden in de huidige situatie en scenario projectplan in het voorjaar, van boven- naar benedenstrooms. 

Voorjaar Huidig Scenario projectplan 

CONN788 23.29 23.29 

FXCL5386/10_2 21.94 22.04 

FXCL5415 21.23 21.33 

FXCL4530 20.85 20.62 
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Figuur 8.12: Lengteprofiel KS1 in het voorjaar 

 

Figuur 8.13: Lengteprofiel KS74 in het voorjaar 
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8.2 Hoogwatersituatie 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de hoogwater sommen bekeken. Hierbij wordt het resultaat van 

het scenario projectplan vergeleken met de berekeningen van de huidige situatie. Ten eerste wordt 

gekeken naar het effect op de waterstand, vervolgens het effect op de overstromingen, en tot slot het 

effect op het debiet. 

8.2.1 Effect op waterstand 

In Figuur 8.15, Figuur 8.16 en Figuur 8.17 zijn de 

waterstanden als functie van tijd geplot voor een T1, T10 en 

T100 afvoer. De locaties van deze grafieken zijn in Figuur 

8.14 gegeven. 

 

Uit deze grafieken blijkt dat de waterstand in het scenario 

projectplan hoger is dan de huidige situaties op de locaties 

boven- en benedenstrooms (voor en na op figuur 8.14) de 

N397 en midden KS1. Bovenstrooms van de Loonderweg is 

in het scenario projectplan de waterstand juist lager bij de T1 

en T10 afvoergolven. Dit effect komt door de lagere 

stuwstand bij Loonderweg. Alleen de maximale waterstand 

bij T100 is, bij een gelijkblijvende stuwstand, net hoger in 

scenario projectplan bij de Loonderweg.   

  

Figuur 8.14: Locaties van waterstandsgrafieken 



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

 

18 mei 2020   BF8076_TP_RP_2007161409 53  

 

 

 

Figuur 8.15: Waterstandsverloop op 4 locaties bij T1 
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Figuur 8.16: Waterstandsverloop op 4 locaties bij T10 
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Figuur 8.17: Waterstandsverloop op 4 locaties bij T100 
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8.2.2 Effect op overstroming 

De overstromingen in de huidige situatie en het scenario projectplan zijn voor T1, T10 en T100 op kaart 

naast elkaar gezet in Figuur 8.18, Figuur 8.19 en Figuur 8.20. Over het algemeen is er tijdens een T1, T10 

en T100 situatie een toename aan overstromingen.  

 

Bovenstrooms van de N397 is een toename aan overstroming die samenhangt met de maaiveldverlaging 

die hier is toegepast. Benedenstrooms van de N397 neemt de inundatie ook toe. Dit is het gevolg van het 

versmallen van het beekprofiel van de KS1.  

 

Ter hoogte van de volkstuinen is een kantelpunt qua overstromingen. In de T1 en T10 is benedenstrooms 

van dit punt een afname aan overstromingen. In de T100 is vanaf dit punt de overstroming vrijwel gelijk. 

Het kantelpunt van de T1 en T10 is gemarkeerd met een gele stippellijn in Figuur 8.18 en Figuur 8.19. De 

afname in overstroming heeft te maken met de lagere hoogte van de stuw aan de Loonderweg. 

 

Het kantelpunt tussen een toe- en afname in overstromingen is in Figuur 8.18 tot en met Figuur 8.20 

gemarkeerd met een gele stippellijn. 

 

Er is een toename van de hoeveelheid water op maaiveld. Deze volumes zijn uitgedrukt in tabel 8-5. 

Tabel 8-5: Maximale volume water op maaiveld in 1000 m3 

Maximaal volume water op maaiveld Huidig (x1000 m3) Scenario projectplan (x1000 m3) 

T1 77 133 

T10 169 224 

T100 253 309 

 

 

Figuur 8.18: Water op maaiveld bij een T1 afvoergolf, in de huidige situatie en in scenario projectplan 

Huidige Situatie   Scenario Projectplan 

T10 

Huidige Situatie   Scenario Projectplan 

T1 
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Figuur 8.19: Water op maaiveld bij een T10 afvoergolf, in de huidige situatie en in scenario projectplan 

 

 

Figuur 8.20: Water op maaiveld bij een T100 afvoergolf, in de huidige situatie en in scenario projectplan 

 

  

Huidige Situatie   Scenario Projectplan 

T100 
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8.2.3 Effect op debiet 

Het debiet in de huidige situatie en in scenario projectplan is voor de T1, T10 en T100 afvoersituatie 

vergeleken op twee locaties: brug N397 (Figuur 8.21) en stuw Loonderweg (Figuur 8.22). 

 

Het debiet is bij scenario projectplan in beperkte mate vertraagd, dit is in alle afvoersituaties op beide 

locaties te zien. De vertraging in de afvoergolf is voornamelijk veroorzaakt door de extra berging 

bovenstrooms de N397. 

 

Het maximale debiet is ter hoogte van de N397 toegenomen in de T1 en T10 afvoersituatie, en gelijk 

gebleven bij de T100 afvoersituatie. Het hogere maximum debiet hangt samen met de hogere waterstand 

die bij de N397 optreedt bij de T1 en T10 afvoersituaties. Bij de Loonderweg is het maximale debiet gelijk 

gebleven.  

 

 

Figuur 8.21: Debiet onder brug N397 voor KS1 tijdens T1, T10 en T100 afvoersituaties 

 

   

Figuur 8.22: Debiet over stuw KS1-st3 bij Loonderweg tijdens T1, T10 en T100 afvoersituaties 
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9 Conclusies en aanbevelingen 

9.1 Conclusies Projectplan 

Het scenario projectplan zorgt voor een toename in de stroomsnelheid. Zelfs in de zomer blijft de 

stroomsnelheid boven de 0,18 m/s in de KS1.  

 

Onder stationaire omstandigheden zijn er twee effecten op de waterstand. Bovenstrooms tot en met de 

volkstuinen is er een toename in de waterstand. Dit effect wordt veroorzaakt door het vernauwen van het 

profiel. Benedenstrooms van de volkstuinen is de waterstand lager dan de huidige situatie. Deze verlaging 

ontstaat doordat de stuw bij de Loonderweg is verlaagd. 

 

Bij afvoergolven (T1, T10 en T100) zijn diverse effecten zichtbaar. Bovenstrooms van de oversteek met 

de KS71, waar geen maatregelen zijn genomen, is een verlaging van de waterstand en een afname in 

overstroming. Dit komt door de extra berging die benedenstrooms is gecreëerd door de 

maaiveldverlaging. Direct bovenstrooms van de N397 is een verhoging van de waterstand en een grote 

toename aan overstromingen. De waterstandsverhoging komt door het vernauwen van het profiel, echter 

door de maaiveldverlagingen stijgen de waterstanden in absolute zin (in NAP hoogte) in beperkte mate. 

Benedenstrooms van de N397 blijft de waterstand verhoogt tot de volkstuinen. Bij T1 en T10 afvoer neemt 

vanaf de volkstuinen de waterstand af door de lagere stuwstand bij de Loonderweg en neemt de 

overstroming af. Bij een T100 blijft de waterstand gelijk vanaf de volkstuinen. 

 

Het debiet ter hoogte van de N397 is vertraagd door de maaiveldverlagingen. De maximale afvoerpiek is 

hier hoger tijdens een T1 en T10 afvoergolf, door de hogere waterstand. Bij T100 is de maximale 

waterstand en het maximale debiet gelijk tussen de huidige situatie en het scenario projectplan. Ter 

hoogte van de Loonderweg is het maximum debiet gelijk gebleven. 

9.2 Aanbevelingen 

◼ Tijdens de verbetering van het 2D-model van het hele modelgebied met hoge lijnelementen, is 

geconstateerd dat in het gebied van de Dommel een numeriek knelpunt optreedt. Aangezien dit gebied 

buiten de scope van het project ligt, is gekozen om het Dommelgebied niet te verbeteren met 

informatie van hoge lijn elementen. Er wordt aanbevolen om dit nader te onderzoeken wanneer het 

model gebruikt wordt voor berekeningen buiten de scope van dit project. 



 

 

Bijlage 1 

Effect van de discharge coëfficiënt in 

Universal Weirs in SOBEK 
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Onderwerp: Effect van de discharge coefficient in Universal Weirs in SOBEK 
  
 
Om plaatselijke versmallingen met dood hout in het beek profiel te modelleren worden er Universal Weirs 
(Uweir) in het SOBEK-model geplaatst. Bij een Uweir moet een discharge coëfficiënt (Ce) worden 
opgegeven. In deze memo ga ik in op het effect van deze Ce op de waterstand en de stroomsnelheid in 
de Keersopperbeemden. 
 
Om het effect in beeld te brengen heb ik een vijftal Ce’s gebruikt. Namelijk 0.5, 0.7, 1.0, 1.5 en 2,0. 
Daarnaast heb ik een uitgangssituatie zonder Uweirs gebruikt. 
 
Formule 
De formule waarmee SOBEK rekent ziet er als volgt uit: 
 

𝑢 𝐶 ∗ 2𝑔Δℎ 
𝑄 𝐶 ∗ 𝐴 ∗ 2𝑔Δℎ 

𝑢
𝑄
𝐴

 

Met: 
uweir = Stroomsnelheid   [m/s] 
Ce = Discharge coëfficiënt   [-] 
g = Zwaartekrachtversnelling [m/s2] 
∆h = Waterstandsverschil  [m] 
Qweir = Debiet    [m3/s] 
A = Doorstroomoppervlak  [m2] 
  
Q blijft constant ongeacht de waarde van Ce. (zie Figuur 6) 
Als Ce afneemt dan moet dus het product van A en 2𝑔Δℎ toefnemen. 
A is direct afhankelijk van h. 
Als ∆h toeneemt, neemt ook A toe. 
∆h, h en A nemen dus toe met afnemende Ce. (klopt met Figuur 1, Figuur 3 en Figuur 5) 
Volgens (Q=Au, Q is constant)) moet dus de stroomsnelheid toenemen bij een toenemende Ce. 
Dit komt overeen met Figuur 2. 
 
Conclusie: 
Positieve correlatie met Ce: stroomsnelheid 
Negatieve correlatie met Ce: waterstand en verval over Uweir 
 
Waterstandsverschil voor Ce variërend van 0.5 tot 2 is ordegrote 10 cm. (gemiddeld 7 cm, max. 20 cm) 
Stroomsnelheid in de beek varieert weinig. (gemiddeld 0.05 m/s, max 0.37 m/s). 
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Opmerkelijk: de stroomsnelheid in de beek zelf toont juist steeds groter wordende pieken bij afnemende 
Ce, zie Figuur 4. Deze pieken treden op in de reach bovenstrooms van de Uweirs, waardoor dit komt heb 
ik niet weten te achterhalen. Figuur 4 is daarmee een vertekenende grafiek, aangezien op alle 
tussenliggende stukken de stroomsnelheid niet zo veel afwijken. Op deze tussen liggende stukken is de 
stroomsnelheid groter bij toenemende Ce. 
 

 
Figuur 1. Effect van de discharge coëfficiënt op het doorstroomoppervlak (A). 

 

 
Figuur 2. Effect van de discharge coëfficiënt op de stroomsnelheid (u). 
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Figuur 3. Effect van de Uweirs en de bijbehorende discharge coëfficiënt op de waterstanden. 
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Figuur 4. Effect van de Uweirs en de bijbehorende discharge coëfficiënt op de stroomsnelheden. 
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Figuur 5. Effect van de discharge coëfficiënt op het verval over de Uweir. 
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Figuur 6. Effect van discharge coëfficiënt op het debiet door een Uweir. 

0,412

0,414

0,416

0,418

0,42

0,422

0,424

0,426

0 5 10 15 20 25 30 35 40

D
eb

ie
t [

m
3 /s

]

ID Uweir

Debiet door Uweir

0.5

0.7
1

1.5
2



1 

 

Hydrologische	achtergrondrapportage	–	

Resultaten	grondwatermodel	

Keersopperbeemden		

 

 

 

 

Waterschap De Dommel 

Gosro Karimlou 

Januari 2020 



2 

 

Inhoud 

Inhoud ..................................................................................................................................................... 2 

1 Inleiding ........................................................................................................................................... 3 

1.1 Gebiedsbeschrijving ................................................................................................................. 3 

1.2 Doel van het grondwatermodel ................................................................................................ 5 

1.3 Project Keersopperbeemden .................................................................................................... 6 

1.4 Gebruikte software ................................................................................................................... 7 

2 Grondwater ..................................................................................................................................... 7 

2.1 Opbouw van het model ............................................................................................................ 7 

2.1.1 Opbouw rekengrid ............................................................................................................ 7 

2.1.2 Modelschematisatie huidige situatie ................................................................................. 8 

2.1.3 Modelschematisatie definitief scenario ........................................................................... 16 

2.2 Toetsing model ....................................................................................................................... 19 

2.2.1 Toetsing regionaal model ................................................................................................ 19 

2.2.2 Aanpassingen grof-lokale model ..................................................................................... 19 

2.2.3 Vergelijking metingen en berekeningen .......................................................................... 19 

2.3 Modelresultaten ..................................................................................................................... 25 

2.3.1 Huidige situatie ............................................................................................................... 25 

2.3.2 Definitief scenario Keersopperbeemden ......................................................................... 34 

Bijlage 1 - Oppervlaktewaterpeilen ........................................................................................................ 43 

Bijlage 2 – Overige aanpassingen ........................................................................................................... 44 

Bijlage 3 - Laagopbouw .......................................................................................................................... 45 

Boringentool .................................................................................................................................. 46 

Bijlage 4 - Onttrekkingen ........................................................................................................................ 47 

Drinkwaterwinningen ..................................................................................................................... 47 

Industriële en overige winningen ................................................................................................... 47 

Beregeningen ................................................................................................................................. 47 

Winningen in België ....................................................................................................................... 48 

Bijlage 5 – Legenda Ambitiebeheertypen ............................................................................................... 49 

 

  



3 

 

1 Inleiding 

In het stroomgebied van de Keersop en de Run spelen een aantal projecten en initiatieven. Om deze 

projecten en initiatieven te voorzien van informatie met betrekking tot grondwater in de vorm van een 

huidige situatie berekening en scenario berekeningen, is een grondwatermodel van dit gebied gebouwd. 

In deze rapportage staat beschreven hoe het model is opgebouwd en wat de resultaten van de huidige 

situatie en het definitieve scenario zijn. 

 

1.1 Gebiedsbeschrijving 

Het grondwatermodel beslaat het gebied zoals aangegeven in Figuur 1. Dit gebied bevat (delen van) de 

stroomgebieden  van de Keersop, Run, Beekloop en Dommel. Alle beken in het gebied stromen globaal 

gezien van zuid naar noord. Ook het gebied helt van zuid naar noord af (zie Figuur 2). In het zuiden ligt 

het maaiveld op maximaal circa 42 m+NAP en in het noorden ligt het maaiveld maximaal op circa 16 

m+NAP. Het noordwesten van het gebied wordt doorkruist door de snelweg A67. Ook zijn een aantal N-

wegen aanwezig die de dorpen in het gebied ontsluiten. Grote plaatsen die in het gebied liggen zijn: 

• Veldhoven 

• Valkenswaard 

• Eersel 

• Bergeijk 

 

Naast verstedelijking ligt er veel natuur in het gebied. Het gaat om natuurgebieden zoals het Grootgoor, 

het dal van de Keersop (o.a. Keersopperbeemden) en de Beekloop en de Plateaux. 

 

 

Figuur 1 Locatie van modelgebied grondwater 
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Figuur 2 Hoogtekaart van het modelgebied (grondwater) 

De ondergrond in het beheersgebied van Waterschap de Dommel bestaat uit verscheidene geologische 

lagen. Voor het grondwatermodel kan de ondergrond ruimtelijk in grofweg 2 deelgebieden opgesplitst 

worden als gevolg van breukwerking; 

• De centrale slenk. 

• De Horst (grootste deel van interessegebied rondom de Keersop en de Run ligt op de horst 

(Figuur 3)). De Keersopperbeemden ligt in dit gebied. Net benedenstrooms van dit gebied en het 

natuurgebied Grootgoor (langs de Run) ligt de breukzone. Hier ligt de overgang van de Horst 

naar de centrale slenk. 

 

 
Figuur 3 Ligging horst (paars) en slenk (groen) in het interessegebied rondom de Keersop 
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De Centrale slenk wordt grofweg begrensd door de Gilze Rijen / Feldbiss breuk aan de westzijde en de 

Peelrandbreuk aan de oostzijde. De centrale slenk bestaat uit een afwisseling van aquifers en aquitards 

tot grofweg 300 meter diepte. In de centrale slenk bevindt zich direct aan het oppervlak de formatie van 

Boxtel en/of Holocene afzettingen. De formatie van Boxtel bestaat uit fijne tot grove zanden met soms 

leemlagen. Onder de formatie van Boxtel is de goed doorlatende formatie van Sterksel gelegen, die 

bestaat uit grove, soms grind houdende zanden. Onder de formatie van Sterksel worden afwisselend 

goed en slecht doorlatende lagen gevonden. De formaties die op de Horst aanwezig zijn, zijn grotendeels 

gelijk aan die in de Slenk echter zijn ze (zeker ondiep) minder dik.  

 
Naast de breuklijn die de verdeling tussen de horst en de centrale slenk heeft veroorzaakt zijn er ook nog 

een aantal kleinere breuken in het gebied aanwezig. Op onderstaande figuur worden deze breuklijnen 

weergeven. 

 

 

Figuur 4 Aanwezige breuklijnen in het gebied 

 

1.2 Doel van het grondwatermodel 

Het doel van het maken van de grond- en oppervlaktewatermodel van het gebied van de Keersop en de 

Run is om een  aantal projecten en initiatieven die in het gebied spelen te voorzien van informatie met 

betrekking tot grond- en oppervlaktewater. Het gaat om de volgende projecten/initiatieven gericht op 

het realiseren van diverse water- en natuuropgaven:  

• Project Keersopperbeemden  

• Project Keersop-midden  

• Project Kromhurken  

• Project Grenscorridor N69: aanleg nieuwe N69 

• Beekherstel en NNP De Run 
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Het grondwatermodel zal gebruikt worden om de huidige situatie te berekenen en om effecten van 

scenario’s te berekenen en eventuele benodigde mitigerende maatregelen.  

 
 

1.3 Project Keersopperbeemden 

Deze achtergrondrapportage is specifiek opgesteld ten behoeve van het project Keersopperbeemden. 

Het plangebied is gelegen langs de Keersop direct ten westen van Dommelen en is opgenomen in Figuur 

5.  

 

Binnen het project Keersopperbeemden spelen de volgende opgaven: 

• N2000-PAS: instandhouding N2000 habitats 

• N2000-Kaderrichtlijn Water (KRW): verbeteren waterkwaliteit en beekmorfologie Keersop 

• Herstel Natte Natuurparel Keersopperbeemden: verdrogingsbestrijding 

• Leven-de-Dommel: maatregelen om gevolgen van klimaatverandering op te vangen 

• Natuurnetwerk Brabant: realisatie natuurnetwerk met natuurbeheertypen 

 

 
Figuur 5 Projectgrens project Keersoperbeemden 
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1.4 Gebruikte software 

Het grondwatermodel is opgebouwd met behulp van verschillende softwarepakketten. Hoofdzakelijk is 

hiervoor Triwaco gebruikt. Maar daarnaast is o.a. ook ArcGIS gebruikt. De berekeningen die met het 

grondwatermodel zijn uitgevoerd zijn uitgevoerd met de rekencode van Flairs. 

Triwaco en Flairs zijn beide ontwikkeld door RHDHV. ArcGIS is ontwikkeld door Esri. 

 

2 Grondwater 

2.1 Opbouw van het model 

2.1.1 Opbouw rekengrid 

Om een grondwatermodel te laten rekenen is een rekengrid nodig. Een rekengrid representeert het 

interessegebied in de vorm van punten. Op elke punt wordt een grondwaterstand uitgerekend door het 

model.  Hoe meer rekenpunten het model bevat hoe gedetailleerder de modelresultaten zullen zijn, 

maar het zorgt er ook voor dat een modelberekening langer zal duren.  

 

Om de laatstgenoemde reden is variatie in de rekenpuntsdichtheid aangebracht in het 

grondwatermodel. Veel rekenpunten op de locaties waar veel detail nodig is (bijvoorbeeld in het 

natuurgebied van de Keersopperbeemden en het landbouwgebied daar direct omheen). Waar geen 

detail nodig is worden weinig rekenpunten gebruikt om rekensnelheid te winnen. 

 

Voor het grondwatermodel van de Keersop is gekozen voor meer detail rondom de A-watergangen, 

meer detail in de Natte Natuur Parels, en meer detail in het gebied waar de N69 wordt aangelegd. Figuur 

6 toont de gekozen rekenpuntsafstand per locatie in het model. 
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Figuur 6 Rekenpuntsdichtheid (legenda in meters) 

 

2.1.2 Modelschematisatie huidige situatie 

Het model van de Keersop en de Run is gebaseerd op het regionale grondwatermodel van Waterschap 

De Dommel (DoRegMod2014). Dat betekent dat het grondwatermodel van de Keersop en de Run 

gebruik maakt van de gegevens van DoRegMod2014. Het grondwatermodel van de Keersop en de Run 

noemen we een grof-lokaal model. De term ‘grof-lokaal’ wordt gedefinieerd als zijnde een gedetailleerd 

grid met daarin opgenomen de waterlopen, maar dat het oppervlaktewatersysteem niet tot in detail is 

bestudeerd en dat er aannames wat betreft de parameterisering ten grondslag liggen aan de 

parameterwaarde. Meer informatie over de opbouw van het DoRegMod2014 is te vinden in de hiervoor 

opgestelde rapportage door RHDHV (Update databank en grondwatermodel 2014, RHDHV, 2017, 

BC9311).  

 

Het grondwatermodel van de Keersop en de Run maakt gebruik van de randvoorwaardes, opbouw van 

de lagen en eigenschappen (weerstand, doorlatendheid), breuken en onttrekkingen zoals deze zijn 
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gemodelleerd in het regionale grondwatermodel van De Dommel. Het model van de Keersop en de Run 

is verder verfijnd en aangevuld met de meest recente kennis van het gebied. Het gaat daarbij om: 

• Oppervlaktewaterpeilen 

• Inmetingen van detailontwatering zijnde niet A-watergangen (greppels en sloten op basis van 

metingen van de bodemdiepte en waterstand) 

• Onderbemalingen 

• Gebieden waar infiltratie een rol speelt 

• Peilen van watergangen die in België liggen 

 

Dit model is opgebouwd conform de systematiek van het HMI (Hydrologisch Model Instrumentarium). In 

Bijlage 1 - Oppervlaktewaterpeilen en Bijlage 2 – Overige aanpassingen is meer informatie te vinden over 

de gegevens waarmee het model is verfijnd/aangevuld. 

 

2.1.2.1 Randvoorwaarden 

De stationaire waterstanden die door het regionale grondwatermodel van De Dommel zijn berekend, 

worden door het grondwatermodel van het interessegebied rondom de Keersop overgenomen als 

beginwaterstanden voor de stationaire en tijdsafhankelijke berekeningen voor vier periodes in het jaar 

(winter, voojaar, zomer en najaar).  Op de randen van het interessegebied wordt de dynamiek in 

grondwaterstand, die is berekend door het regionale grondwatermodel van De Dommel, gebruikt om te 

berekenen wat de grondwaterstanden zijn op deze randen. 

 

2.1.2.2 Grondwateraanvulling 

De grondwateraanvulling wordt berekend op basis van een FLUZO databank. FLUZO is een rekencode die 

is ontwikkeld door RHDHV. Voor meer informatie hierover zie de achtergrondrapportage van het 

Regionale grondwatermodel van de Dommel (Update databank en grondwatermodel 2014, RHDHV, 

2017, BC9311). 

 

2.1.2.3 Laagopbouw 

De laagopbouw is de basis die gebruikt wordt om andere geohydrologische parameters mee te 

beschrijven, bijvoorbeeld doorlatendheden en weerstanden, maar ook in welke modellaag een 

onttrekking van een winlocatie valt. De ligging van de lagen en de toegekende hydrologische parameters 

zijn voor het Keersop grondwatermodel overgenomen vanuit het regionale grondwatermodel van De 

Dommel. 

 

De laagopbouw is geschematiseerd op basis van de gegevens beschikbaar vanuit REGIS (versie 2.1). In 

REGIS is voor de gehele ondergrond per geologische laag de ruimtelijke ligging beschikbaar inclusief op 

welke diepte de laag begint en eindigt. Bovendien zijn geohydrologische parameters afgeleid uit de 

eigenschappen van de laag en ook in gridbestanden beschikbaar (doorlatendheden en weerstanden). In 

totaal zijn er voor heel Nederland 125 geologische lagen beschikbaar in REGIS. In Figuur 7 is een indruk 

weergegeven van aanwezige lagen in het stroomgebied van de Keersop.  
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Figuur 7 Doorsnede van de ondergrond (van zuidwest naar noordoost) in het modelgebied (Bron: www.dinoloket.nl (REGIS 

2.1)) 

 

In het grondwatermodel kunnen, in verband met rekentijd, niet alle geologische lagen apart 

geschematiseerd worden. De geologie in Noord-Brabant is daarom geschematiseerd met 19 modellagen. 

De geologische indeling per modellaag is weergegeven in Bijlage 3 - Laagopbouw. In de laagopbouw zijn 

alle geologische lagen in Noord-Brabant opgenomen die beschikbaar zijn. De geohydrologische basis 

wordt gevormd door onder andere de kleien van Breda en Rupel.  

 

Voor meer informatie over de laagopbouw zie Bijlage 3 - Laagopbouw of Update databank en 

grondwatermodel 2014, RHDHV, 2017, BC9311. 
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2.1.2.4 Breuken 

Binnen het beheergebied van Waterschap de Dommel en directe omgeving komen enkele 

breuksystemen voor. De belangrijkste breuken zijn de Peelrand en de Feldbiss. De zone tussen de 

Peelrand en de Feldbiss vormt de centrale slenk. De Feldbiss sluit in het noordwesten aan op de Gilze-

Rijen breuk (Figuur 8). 

 

 

Figuur 8 Ligging breuken en deelgebieden binnen beheergebied Waterschap De Dommel 

 

Ter plaatse van deze breuken sluiten de lagen in de ondergrond niet of niet meer volledig op elkaar aan. 

Hierdoor wordt de grondwaterstroming bemoeilijkt. In Figuur 9 wordt een voorbeeld gegeven van het 

stromingspatroon ter plaatse van een breuk. 
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Figuur 9 Voorbeeld van stromingspatronen ter plaatse van een breukzone. 

 

Breukwerking kan er voor zorgen dat geologische lagen op een relatief korte horizontale afstand, 

verticaal versprongen liggen ten opzichte van elkaar (zie  Figuur 9). Afhankelijk van de geologie in een 

gebied kan dit een significante invloed hebben op de stroming van het grondwater. Een verspringing van 

een kleilaag kan zorgen voor een extra weerstand tegen stroming tussen twee zandlagen die zonder 

breukwerking niet had bestaan (versmering). Voor bepaalde breuken in het beheersgebied van 

Waterschap de Dommel zijn er sterke aanwijzingen, dat breukwerking significante invloed heeft op de 

grondwaterstanden. Dit is afgeleid uit gemeten grondwaterstanden die op relatief korte horizontale 

afstanden significant verschillen. Dit kan erop duiden dat grondwaterstroming niet mogelijk is door de 

breukzone. 

 

In het grondwatermodel zijn breuken expliciet opgenomen in de discretisatie van het model (dit houdt in 

dat extra knooppunten in het model zijn opgenomen op de breuklijnen). In de kalibratie is de 

doorlatendheid van de breuk als kalibratieparameter opgenomen (zie Update databank en 

grondwatermodel 2014, RHDHV, 2017, BC9311).  De breukzones worden vervolgens met een speciale 

allocator in het model aangemaakt. De allocator zorgt ervoor dat de breedte van de breukzone 

afhankelijk wordt van het rekengrid en niet breder is dan nodig.  

 

De knopen van de elementen die de breuklijn snijden krijgen een lage doorlatendheid door deze te 

vermenigvuldigen met een factor die is opgenomen in de breuklijnen-kaart. 

 

2.1.2.5 Onttrekkingen 

In het beheersgebied van Waterschap de Dommel zijn verschillende onttrekkingen van grondwater 

aanwezig. Hierbij is onderscheid te maken tussen drinkwaterwinningen, industriële en overige 



13 

 

winningen, landbouwonttrekkingen en winningen in België. Er wordt uit verschillende bronnen data 

geput om deze onttrekkingen te schematiseren.  

 

Voor de meeste onttrekkingen zijn de filterstellingen bekend. Dit is vertaald naar een verdeling over de 

lagen van het model. De grootte van de onttrekking is verdeeld naar rato van de transmissiviteit per laag.  

 

In de tijdsafhankelijke berekening is gebruik gemaakt van de gemiddelde debieten en is niet in de tijd 

gevarieerd. Dit is gedaan, omdat de fluctuaties in de tijd relatief beperkt zijn en soms data missen van de 

werkelijk geregistreerde debieten.  

 

Meer informatie over de onttrekkingen is te vinden in Bijlage 4 - Onttrekkingen of Update databank en 

grondwatermodel 2014, RHDHV, 2017, BC9311. 

 

2.1.2.6 Buisdrainage 

In het gebied in en om de Keersopperbeemden is buisdrainage opgenomen in het grondwatermodel op 

de locaties die blauw zijn gekleurd op Figuur 10. Deze locaties zijn afkomstig uit het regionale 

grondwatermodel (DoRegMod2014) waarop het grondwatermodel van de Keersop is gebaseerd. 

 

 
Figuur 10 Locaties van buisdrainage (blauw) 
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2.1.2.7 Oppervlaktewaterpeilen 

De oppervlaktewaterpeilen zijn verkregen uit 4 oppervlaktewater modellen (Sobek modellen). In deze 

Sobek modellen wordt per seizoen een stationaire waterstand berekend. Deze waterstanden worden 

opgelegd aan het grondwatermodel. De Sobek-modellen die zijn gebruikt zijn: 

• 7_Dehv_s.lit (Dommel) 

• _KeerS01.lit (Keersop) 

• 10_Run_s.lit (Run) 

• 4_BRZbov.lit (Beerze) 

 

In Figuur 11 is te zien wat de ligging is van de Sobek modellen. 

 

  
Figuur 11 Ligging van de Sobek modellen. 
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2.1.2.8 Inmetingen greppels en sloten 

Van A-watergangen is doorgaans een profiel bekend. Deze profielen zijn in het oppervlakte- en 

grondwatermodel gebruikt. Van greppels en sloten (B- of C-watergangen) is doorgaans geen profiel 

bekend. Omdat deze watergangen relevant zijn voor het grondwatermodel (drainagebasis) is van een 

groot deel van deze sloten en greppels het bodemniveau en de waterstand ingemeten. Deze gegevens 

zijn toegevoegd aan het model. Wanneer een greppel/sloot niet is ingemeten krijgt deze afhankelijk van 

het landgebruik een standaard bodemniveau toegewezen van 0,2 tot 1,2 meter onder maaiveld. Op 

Figuur 12 is te zien op welke locaties de greppels en sloten zijn ingemeten. 

 

 
Figuur 12 Locaties van inmetingen van greppels en sloten. 

 

2.1.2.9 Onderbemalingen 

Er zijn een aantal onderbemalingen aanwezig in het modelgebied. Deze onderbemalingen zitten niet 

allemaal op A-watergangen. De onderbemalingen die niet op A-watergangen zitten zijn niet opgenomen 

in de Sobek-modellen. Om deze onderbemalingen toch mee te nemen in het model zijn de peilen van de 

sloten die binnen een onderbemaling vallen hard opgelegd in het grondwatermodel. Wanneer een 

onderbemaling in Sobek zit (en daarmee ook in een A-watergang) is de waterstand ter plaatse door 

Sobek berekend. In Figuur 13 is te zien welke onderbemaling hard is opgelegd aan het grondwatermodel. 

 



16 

 

 
Figuur 13 Locatie van onderbemaling die hard is opgelegd aan het grondwatermodel (rode watergangen in ingezoomde kaart) 

 

2.1.2.10 Infiltratie 

Watergangen kunnen een drainerende werking of een infiltrerende werking op het grondwater in de 

omgeving hebben. De meeste watergangen in het gebied van de Keersop hebben een drainerende 

werking op de omgeving. Model-technisch wordt dit geregeld door de infiltratie vanuit watergangen op 

een hele kleine waarde te zetten. Bij een aantal watergangen in het gebied van de Keersop is gebleken 

dat infiltratie wel een rol speelt (langs en bovenstrooms van de Beekloop), dit is echter niet in het 

interessegebied van de Keersopperbeemden. Daarom wordt hier niet verder op ingegaan. 

 

2.1.3 Modelschematisatie definitief scenario 

In de modelschematisatie van het definitieve scenario zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd t.o.v. de 

modelschematisatie van de huidige situatie. De wijzigingen betreffen: 

• Dempen van watergangen 

• Graven van watergangen 

• Aangepaste oppervlaktewaterpeilen 

• Afgraven van percelen 
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Figuur 14 geeft met gele stippellijnen aan welke watergangen zijn gedempt in het definitieve scenario 

(scenario 4b). De rood gestippelde watergang is toegevoegd aan het model. Deze watergang zal zorgen 

voor de afwatering van de landbouwpercelen ten westen ervan. De watergang zal ook voor de 

afwatering zorgen van de nieuwe N69, direct ten oosten ervan. Met het toevoegen van deze watergang 

aan het model zijn de hydrologische effecten van de nieuwe N69 binnen het projectgebied van de 

Keersopperbeemden ook in beeld gebracht. De precieze modellering van deze watergang is afgestemd 

met de hydroloog van Boskalis. 

 

 
Figuur 14 Watergangen die modelmatig zijn gedempt (gele stippellijn). 

 

De oppervlaktewaterpeilen in de Keersop zijn aangepast. In het rapport ‘Keersopperbeemden 

Modelberekeningen oppervlaktewater’ van RHDHV  staat beschreven hoe de oppervlaktewaterpeilen in 

de Keersop ter hoogte van de Keersopperbeemden zullen veranderen als gevolg van de voorgestelde 

maatregelen. De oppervlaktewaterpeilen uit het oppervlaktewatermodel dat aan de betreffende 

rapportage ten grondslag ligt, zijn meegenomen in het grondwatermodel.  
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Figuur 15 geeft aan welke percelen modelmatig zijn afgegraven De toegepaste afgraving is 0,4 m. 

 

 
Figuur 15 Locatie van afgravingen (zwart omlijnd). 

 

Voor de overige parameters geldt dat ze zijn overgenomen uit het model van de huidige situatie. 
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2.2 Toetsing model 

2.2.1 Toetsing regionaal model 

Het grof-lokale grondwatermodel van de Keersop en de Run maakt gebruik van gegevens van het 

regionale grondwatermodel van de Dommel. Daarom is het belangrijk om te weten hoe het regionale 

model is gekalibreerd.  Dit wordt in deze paragraaf kort toegelicht. Het regionale grondwatermodel van 

de Dommel is in verschillende stappen gekalibreerd. Hierbij zijn aanpassingen gedaan aan de 

doorlatendheid van de breuken, de doorlatenheden en weerstanden van de REGIS lagen en is extra 

weerstand toegevoegd aan laag 2 en 3 (op basis van boringen) om de aanwezige Brabant leem te 

modelleren. Deze aanpassingen hebben geleid tot een regionaal grondwatermodel dat gemiddeld 

genomen goede resultaten levert (Update databank en grondwatermodel 2014, RHDHV, 2017, BC9311). 

 

2.2.2 Aanpassingen grof-lokale model 

Op basis van een aantal verkennende berekeningen met het grondwatermodel van de Keersop en de 

Run is gebleken dat het model betere resultaten geeft als de doorlatendheden van een aantal 

zandklasses en grind worden verhoogd (zie Update databank en grondwatermodel 2014, RHDHV, 2017, 

BC9311 voor de exacte waardes). Door deze aanpassing zijn vooral de modelresultaten op de hogere 

koppen tussen de beekdalen verbeterd (Update databank en grondwatermodel 2014, RHDHV, 2017, 

BC9311). 

 

2.2.3 Vergelijking metingen en berekeningen 

In het gebied rondom de Keersopperbeemden bevinden zich 21 peilbuizen waarvan meetreeksen 

beschikbaar zijn die lang genoeg zijn om te gebruiken voor vergelijking met het grondwatermodel (zie 

Figuur 16). Deze peilbuizen hebben een meetperiode die later is begonnen dan de rekenperiode van het 

model. Omdat de modelresultaten (grotendeels) niet in dezelfde periode zijn als de metingen kan er 

geen letterlijke vergelijking worden gemaakt. Daarom is de volgende werkwijze toegepast: 

• Van de beschikbare peilbuizen zijn tijdreeksmodellen gemaakt op basis van neerslag en 

verdamping. Het resultaat van deze analyse is voor elke peilbuis een formule die de 

grondwaterstand berekend op basis van neerslag en verdamping.  

• De grondwaterstanden die met de tijdreeksmodellen worden berekend, worden vergeleken met 

het grondwatermodel. De GHG, GVG en GLG van een tijdreekmodel wordt vergeleken met de 

GHG, GVG en GLG van het grondwatermodel op de locatie van de peilbuis waarop het 

tijdreeksmodel is gebaseerd. 

 

De vergelijking is gemaakt tussen de metingen en het grondwatermodel van de huidige situatie 

(DeelmodelKeersop2014 � HS_20190319TA). 
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Figuur 16 Locatie peilbuizen voor vergelijking met modelresultaten. 

In onderstaande figuren (Figuur 17, Figuur 18, Figuur 19) is de vergelijking van metingen 

(tijdreeksmodellen gebaseerd op metingen) met het grondwatermodel gevisualiseerd. Op de locaties van 

de beschikbare peilbuizen zijn bolletjes ingetekend waarbij: 

• De kleur van het bolletje aangeeft wat het verschil is tussen de GxG van het grondwatermodel en 

de meting (rood = model is droger dan meting, blauw = model is natter dan meting) 

• De grootte van het bolletje aangeeft of het tijdreeksmodel is gebaseerd op een korte of langere 

meetreeks (hoe groter het bolletje hoe langer de meetreeks) 

• De kleur van de rand van het bolletje aangeeft hoe goed de meting kan worden verklaard door 

neerslag en verdamping (rode rand = EVP < dan 70, zwarte rand = EVP => 70). 
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Figuur 17 Vergelijking GHG van meting en grondwatermodel 
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Figuur 18  Vergelijking GVG van meting en grondwatermodel 
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Figuur 19 Vergelijking GLG van meting en grondwatermodel 
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2.2.3.1 Discussie en conclusie 

Gemiddeld gezien komen de grondwaterstanden die het grondwatermodel in dit gebied berekend goed 

overeen met de metingen. Echter zijn per peilbuis wel verschillen te zien. 

 

In het zuiden van Dommelen worden de grondwaterstanden goed tot 5 á 10 cm te nat berekend. Terwijl 

in het noorden van Dommelen de grondwaterstanden 10 tot 50 cm (en soms nog meer) te droog 

berekend. 

 

In het gebied van de Keersopperbeemden staan 4 peilbuizen. Hier worden de grondwaterstanden 5 tot 

20 cm te droog berekend. 

 

Op dit moment zijn dit de beste resultaten die met het model kunnen worden verkregen. Met de 

genoemde afwijkingen van het model dient rekening gehouden te worden bij het interpreteren van 

modelresultaten.  
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2.3 Modelresultaten 

In onderstaande paragrafen worden de resultaten van het grondwatermodel getoond van de huidige 

situatie en van het projectplanscenario (scenario 4b). Voor deze twee berekeningen worden de 

berekende GxG getoond en de resultaten van de waternood-toetsing. Daarnaast wordt ook een 

vergelijking gemaakt tussen de GxG van de twee berekeningen, hiermee wordt het verwachtte effect van 

de aanpassingen in beeld gebracht. 

 

2.3.1 Huidige situatie 

2.3.1.1 GxG 

Onderstaande figuren tonen de berekende GxG in de huidige situatie in de omgeving van de 

Keersopperbeemden.  

 

In paragraaf 2.2.3 is beschreven hoe de modelresultaten zich verhouden tot de beschikbare 

grondwaterstandsmetingen. Deze beschrijving dient in ogenschouw genomen te worden bij het 

beschouwen van de berekende GxG. De berekende grondwaterstanden in de huidige situatie in de 

Keersopperbeemden zijn over het algemeen iets lager dan dat de metingen aangeven (0 tot 0,20 m te 

droog).  

 

 
Figuur 20 Legenda behorende bij de GxG kaarten. 
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Figuur 21 Berekende GHG huidige situatie 
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Figuur 22 Berekende GVG huidige situatie 
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Figuur 23 Berekende GLG huidige situatie 
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2.3.1.2 Waternood toetsing 

De Waternood toetsing is voor de huidige situatie uitgevoerd voor de huidige ambitiebeheertypen (ABT). 

Op Figuur 24 zijn de huidige ABT weergeven. De legenda behorende bij de figuur is te vinden in Bijlage 5 

– Legenda Ambitiebeheertypen. 

 

 
Figuur 24 Huidige ambitiebeheertypen in het gebied van de Keersopperbeemden. 
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Figuur 26 laat ruimtelijk de resultaten zien van de waternood toetsing van de huidige situatie en de 

huidige ABT. Voor locaties die onderdeel zijn van een zoekgebied is getoetst aan de meest ambitieuze 

variant. Links in Figuur 26 is de toetsing voor de GVG te zien en rechts de toetsing voor de GLG. Bij de 

toetsing op de GLG zijn voor een aantal habitattypen geen grenswaarden gedefinieerd. Deze types 

kunnen daarom niet getoetst worden voor een GLG situatie. 

 

Op de locaties waar Natura 2000-habitattypen zijn gedefinieerd (zie Figuur 27) is deze leidend en niet de 

waternoodtoetsing van de ABT. 

 

 
Figuur 25 Legenda waternood toetsing 
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Figuur 26 Waternood toetsing huidige situatie (Doelgat), huidige ambitiebeheertypen (links GVG, rechts GLG). 

 

Naast de ABT zijn ook de habitattypen getoetst met de waternood methodiek. Figuur 27 toont de habitat 

typen die aanwezig zijn in het gebied van de Keersopperbeemden. 
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Figuur 27 Habitattypen 

 

Figuur 28 laat ruimtelijk de resultaten zien van de waternood toetsing van de huidige situatie en de 

habitattypes. In de Keersopperbeemden is één gebied aanwezig waar een habitattype is gedefinieerd. 

Het habitattype in het betreffende gebied is Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen, 

elzenbroek). 
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Figuur 28 Waternood toetsing huidige situatie voor habitattypes (links GVG, rechts GLG). 
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2.3.2 Definitief scenario Keersopperbeemden 

Op de figuren in deze paragraaf zijn de watergangen van de huidige situatie getoond. In de 

modelberekeningen behorende bij de figuren zijn uiteraard de watergangen gemodelleerd die bij het 

definitieve scenario horen. 

2.3.2.1 GxG 

Onderstaande figuren tonen de berekende GxG voor het definitieve scenario (scenario4b) van de 

Keersopperbeemden. 

 

 
Figuur 29 Berekende GHG definitieve scenario Keersopperbeemden 
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Figuur 30 Berekende GVG definitieve scenario Keersopperbeemden 
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Figuur 31 Berekende GLG definitieve scenario Keersopperbeemden 
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2.3.2.2 Vergelijking met huidige situatie 

In onderstaande figuren (Figuur 33, Figuur 34 en Figuur 35) is te zien wat de effecten zijn van de 

maatregelen in het definitieve scenario op de grondwaterstanden. De effecten kunnen als volgt worden 

samengevat: 

• In het gebied van de Keersopperbeemden is vernatting berekend. De vernatting varieert van 

0,05 tot 0,50 m. De vernatting wordt veroorzaakt door het dempen en verondiepen van greppels 

en sloten in de Keersopperbeemden en door het aanpassen van het profiel van de Keersop 

waardoor de waterstand hoger komt te liggen. 

o Ook onder de kern van het dorp Dommelen wordt een vernatting berekend van 0,05 tot 

0,10 m.  

• Ten westen van de Keersopperbeemden is een scherpe grens te zien tussen wel en geen 

vernatting (in GHG en GVG situatie). Dit heeft te maken met de drainerende werking van de 

nieuwe ligging van de KS74 (zie het rapport ‘Keersopperbeemden Modelberekeningen 

oppervlaktewater’ van RHDHV). In de GLG situatie is deze grens niet te zien in de effecten. 

Ondanks dat de verwachting is dat de grondwaterstanden in de zomer/najaar hoger worden, 

blijven de grondwaterstanden laag genoeg om niet te worden beïnvloed door de nieuwe ligging 

van de KS74. 

o Aan de noordwestkant van de Keersopperbeemden wordt ook in de GHG en GVG 

situatie vernatting berekend (0,05 tot 0,10 m) ten westen van de nieuwe ligging van de 

KS74. 

• Ten zuiden van de Dommelsedijk (N397) is verdroging te zien. Dit heeft te maken met de 

afgraving die hier is gemodelleerd. Het maaiveld wordt dusdanig afgegraven (0,40 m) dat de 

afgraving dieper gaat dan de huidige GHG en GVG.  

 

 

 
Figuur 32 Legenda behorende bij effectkaarten grondwater. 
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Figuur 33 Effecten grondwater, gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) 
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Figuur 34 Effecten grondwater, gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) 

 



40 

 

 
Figuur 35 Effecten grondwater, gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) 
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2.3.2.3 Waternood toetsing 

Figuur 36 laat ruimtelijk de resultaten zien van de waternood toetsing van het definitieve scenario en de 

ABT. Voor locaties die onderdeel zijn van een zoekgebied is getoetst aan de meest  ambitieuze variant. 

Voor een legenda zie Figuur 25. De figuur toont dat het doelgat, dat in de huidige situatie voor een groot 

deel van het gebied van toepassing is (zie Figuur 26), grotendeels weggenomen wordt. De nieuwe 

situatie biedt vanuit hydrologisch perspectief dus potentie om de gewenste natuur tot ontwikkeling te 

brengen. 

 

  
Figuur 36 Waternood toetsing definitieve scenario (Doelgat), aangepaste ambitiebeheertypen (links GVG, rechts GLG). 

 

Ook de habitattypen zijn getoetst voor het definitieve scenario. Figuur 37 laat ruimtelijk de resultaten 

zien van de waternood toetsing van het definitieve scenario en de habitattypes. Ten opzichte van de 

huidige situatie treedt er als gevolg van de maatregelen geen verslechtering op. 
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Figuur 37 Waternood toetsing definitieve scenario (doelgat), habitattypes (links GVG, rechts GLG).  
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Bijlage 1 - Oppervlaktewaterpeilen 
De volgende modellen en cases zijn gebruikt voor het opleggen van de oppervlaktewaterpeilen in het grondwatermodel: 

• Huidige situatie: 

o 7_Dehv_s.lit (L:\Sobek213) 

� 7 '20160804  Qv stuw Laag met Wkanaal ruwheid gedifferentieerd v5 lang' 

� 8 '20160804  Qn stuw Hoog met Wkanaal ruwheid gedifferentieerd v5 lang' 

� 9 '20160804  Qw stuw Laag met Wkanaal ruwheid gedifferentieerd v5 lang' 

� 10 '20160804 Qz stuw Hoog met Wkanaal ruwheid gedifferentieerd v5 lang' 

o _KeerS01.lit (L:\Sobek215) 

� 2 '20180328_Qv' 

� 3 '20180328_Qw' 

� 4 '20180328_Qn' 

� 5 '20180328_Qz' 

o Run_Var1.lit (L:\Sobek213) 

� 4 '20151201 Qv stuw Laag def' 

� 2 '20151201 Qz stuw Hoog def' 

� 3 '20151201 Qn stuw Hoog def' 

� 5 '20151201 Qw stuw Laag def' 

o 4_BRZbov.lit (L:\Sobek213) 

� "Zomer_stuwen_hoog"  

� "Najaar_stuwen_hoog_gebasseerd_op_netwerk_zomer"  

� "Winter_stuwen_gebasseerd_op_netwerk_zomer"  

� "Voorjaar_stuwen_gebasseerd_op_netwerk_zomer"  

• Definitief scenario: 

o 7_Dehv_s.lit (L:\Sobek213) 

� Zelfde als huidige situatie 

o KS_S4.lit (L:\Sobek215) 

� 311 '20180418_v6.7.7_scenario4_b_Qv' 

� 12 '20180418_v6.7.7_scenario4_b_Qz' 

� 14 '20180418_v6.7.7_scenario4_b_Qw' 

� 16 '20180418_v6.7.7_scenario4_b_Qn' 

o Run_1c.lit (L:\Sobek213) 

� 14 '20190509_Var1c_v3.8.3_Qw' 

� 15 '20190509_Var1c_v3.8.3_Qv' 

� 16 '20190509_Var1c_v3.8.3_Qz' 

� 17 '20190509_Var1c_v3.8.3_Qn' 

o 4_BRZbov.lit (L:\Sobek213) 

� Zelfde als huidige situatie 

 

De peilen zijn verwerkt in de volgende parameters: 

• HR1Regwnjzbasis 

• HR1Regwvjwbasis 

• HR1Regznjzbasis 

• HR1Regzvjwbasis 

• HR1winterbasis 

• HR1zomerbasis 

Naast de peilen zijn ook de RW’s aangepast op basis van bovenstaande modellen en cases. Het gaat om de volgende 

parameters: 

• RW1Regwnjz 

• RW1Regwvjw 

• RW 1Regznjz 

• RW 1Regzvjw 

• RW 1winter 

• RW 1zomer 
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Bijlage 2 – Overige aanpassingen  
• Wateraanvoer:  

o W:\HGK\Modellen\WSDD-

GW\DeelmodelKeersop2014\HuidigeSituatie_20160824\locaties_met_wateraanvoer.shp 

o Dit is verwerkt in deze parameters: 

� Wateraanvoer 

� WateraanvoerRiv 

• CI1basis 

o Expressie CI1basis als volgt aangepast: 

� Nieuw:  

• if(WateraanvoerRiv==1, 15*CD1Basis, if(Maas==1, 2, 

if(RIV(PeilkanalenVL)>-90, 1000, if(F1HR1wa>0, 

2*CD1basis, 1e9)))) 

� Oud: 

• if(Maas==1, 2, if(RIV(PeilkanalenVL)>-90, 1000, 

if(F1HR1wa>0, 2*CD1basis, 1e9))) 

• Waterstanden Plateau: 

o W:\HGK\Modellen\WSDD-GW\DeelmodelKeersop2014\HuidigeSituatie_20160824\waterpeilen_plateau.shp 

o Dit is verwerkt in deze parameters: 

� WaterpeilPlateau 

� WaterpeilPlateauRiv 

• HR1_Bemaling_Plateau 

o HR1Zomer 

o HR1Regznjz 

o … 

� HR1 

� De opgelegde waterpeilen verschillen van 36,5 m+NAP t/m 37 m+NAP 

• Bemalingsgebieden: 

o W:\HGK\Modellen\WSDD-

GW\DeelmodelKeersop2014\Werkkaarten\Bemalingsgebieden\20160825\Watergangen_bemalingsgebiede

n_totaal_v2.shp 

o Dit is verwerkt in deze parameters: 

� Bemalingsgebieden 

� BemalingsgebiedenRiv 

� Bemalingspeilen 

� BemalingspeilenRiv 

• HR1_Bemaling_Plateau 

o HR1Zomer 

o HR1Regznjz 

o … 

� HR1 

• Inmetingen greppels en sloten: 

o De ruwe gegevens van de inmetingen staan hier: W:\HGK\Modellen\WSDD-

GW\DeelmodelKeersop2014\InmGreppels\Nieuwe_inmetingen_Geomij_20160815 

� Deze inmetingen zijn gescheiden in bodemmetingen en waterpeilmetingen 

� De inmetingen zijn verwerkt zoals staat beschreven in de wiki: 

• http://wiki/hydrowiki/index.php?title=Inmetingen_greppels_verwerken_voor_invoer_gr

ondwatermodellering 

�  

o Dit is verwerkt in deze parameters: 

� inmGreppels 

• Rivbod 

o Enz… 

• Rivbodregis 

o Enz… 
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Bijlage 3 - Laagopbouw 

Laagopbouw van het model (grijs = aquitard, wit = aquifer) 

 
Modellaag REGIS II Formaties 

1 HLC Holoceen 

 HLC Holoceen 

2 Bxz1 Boxtel 

 BXlmk1 & Bxk1 Boxtel/Liempde & Boxtel 

3 Bxz2 Boxtel  

 Bxk2 Boxtel  

4 Bxz3, Krz2,Krz3,KrK1,Bez1, Berok1, 

Bek1,Bez2,Bek2,Bez3,Krz4,Krz5,Krz6,Stz1 

Boxtel, Kreftenheye, Beegden en Sterksel 

 Stk1 Beegden en Sterksel 

5 Stz2,Syz1 Sterksel en Stramproy 

 Syk1 Stramproy 

6 Syz2 Stramproy 

 Syk2 Stramproy 

7 Syz3 Stramproy 

 Syk3 Stramproy 

8 Syz4 Stramproy 

 Wak0 Waalre  

9 Pzwaz2 Peize / Waalre 

 Wak1 Waalre 

10 Pzwaz3, Pzwaz4 Peize / Waalre 

 Wak2 Waalre 

11 Pzwaz5 Peize / Waalre 

 Wak3 Waalre 

12 Pzwaz6, Pzwaz7,Msz1,Msc Peize / Waalre & Maassluis 

 Msc & Msk1 Maassluis 

13 Msz2 Maassluis 

 Msk2 Maassluis 
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14 Msz3, Kiz1 Maassluis & Kiezeloöliet 

 Kik1 Kiezeloöliet 

15 Kiz2 Kiezeloöliet 

 Kik2 Kiezeloöliet 

16 Kiz3 Kiezeloöliet 

 Kik3, Kik4 Kiezeloöliet 

17 Kiz4,Kiz5,Kiz6,Ooz1,Ooc Kiezeloöliet & oosterhout 

 Kik5, Ook1, Ook2, Ooc Kiezeloöliet & Oosterhout 

18 Ooz2, Ooz3, Brz1 Oosterhout & Breda 

 Brk1, Breda 

19 Brk1, Brz2 Breda 

 Hydrologische basis Rupel, Breda 

 
Boringentool 

Bij eerdere modelstudies voor o.a. de NNP’s (Natte Natuurparels) is gebleken dat de ondiepe weerstand 

als gevolg van bijvoorbeeld lokaal aanwezige leemlaagjes belangrijk is voor een goede berekening van de 

grondwaterstanden. Daarom is bij Waterschap de Dommel in de voorgaande versie van het regionale 

grondwatermodel Dommel 2013 (Royal HaskoningDHV, 2014) de informatie vanuit REGIS voor de 

diepere ondergrond aangevuld met de beschikbare gegevens vanuit boringen uit de DINO database.  

De gevolgde aanpak bij het regionale grondwatermodel Dommel 2013 (genaamd DORegMod2012) is een 

goede verbetering. In DORegmod2012 is de informatie gebruikt van de hoofdsoorten klei, leem en veen 

voor het parameteriseren van de weerstand tegen stroming. Voor watervoerende lagen (zand en grind) 

is geen onderverdeling gemaakt. Voor het regionale grondwatermodel Dommel 2014 (DORegMod2014) 

is de aanpak aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en opgedane ervaringen met 

DORegmod2012.  

 

Een belangrijke toevoeging is het gebruik van de verdeling van de hoofdsoort zand in de 

boorbeschrijvingen voor parameterisering van geohydrologische parameters. De korrelgroottes of 

classificering wordt gebruikt om doorlatendheden beter in te schatten. Bovendien zijn gyttja en grind 

ook apart geparameteriseerd. De overige aanwezige grondsoorten zijn in 1 type samengevat. Aangezien 

er een grote hoeveelheid boringen in het beheersgebied beschikbaar is, is de verwerking 

geautomatiseerd. 

De boringentool is door het waterschap ontwikkeld in Matlab om geautomatiseerd per boring de 

aangetroffen sedimenten in de beschrijving te sommeren per diepte interval. Hiermee komt per diepte 

interval, dus bijvoorbeeld van 1 tot 2 meter onder maaiveld, beschikbaar welke sedimenten daar zijn 

aangetroffen, bijvoorbeeld een halve meter klei en een halve meter zeer grof zand. Deze informatie 

wordt weggeschreven naar bestanden waar Geolinqs op aantakt.  
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Bijlage 4 - Onttrekkingen 

 

Drinkwaterwinningen 

In het beheersgebied van Waterschap de Dommel wordt door Brabant Water N.V. grondwater 

gewonnen ten behoeve van drinkwater. Door Brabant Water N.V. is informatie verschaft over de ligging 

van de individuele winputten in de winlocaties en over de gewonnen hoeveelheid per winlocatie in de 

tijd tot en met september 2010. In de modellering is gebruik gemaakt van het gemiddelde debiet per 

winlocatie over de periode 2000-2009. De gewonnen hoeveelheid per winlocatie is verdeeld naar rato 

van het maximale debiet per winput (zie ook Figuur 0-1). Per winput is de diepte van de onttrekking 

bekend en een maximum capaciteit van de put. 

 

 
Figuur 0-1 Schematisatie drinkwaterwinningen 

Buiten het beheersgebied van de Dommel maar binnen Nederland en binnen het modelgebied zijn nog 

meerdere winningen van Brabant Water N.V. aanwezig. Deze zijn op dezelfde manier geschematiseerd.  

 

Industriële en overige winningen 

De overige onttrekkingen in de provincie Noord-Brabant zijn aangeleverd door de provincie Noord-

Brabant in een onttrekkingenbestand. Indien de locatie van de onttrekking niet is ingevuld in dit bestand, 

is dit aan de hand van de bekende postcode omgezet naar een locatie. In dit bestand zijn de 

geregistreerde debieten (onttrokken en geïnfiltreerd) per kwartaal in de periode 2003 tot en met 2007 

beschikbaar. 

 

De Nederlandse onttrekkingen buiten de provincie Noord-Brabant zijn overgenomen uit het NHI model, 

inclusief gekozen laagschematisatie en debieten.  

 

Beregeningen 

Kleine landbouwonttrekkingen en beregening zitten niet in het model. Hiervoor is gekozen omdat de 

exacte ligging en duur en hoeveelheid niet goed in beeld zijn. Zouden we de onttrekkingen op deze 

manier wel meenemen dan zouden we de fout die hiermee geïntroduceerd wordt wegdraaien in andere 

parameters bij de kalibratie van het model. (Om de effecten van deze kleinere onttrekkingen wel in 

beeld te krijgen is het beter om een aparte berekening te draaien waarbij op basis van worst-case 

aannames de onttrekkingen worden aangezet.) 
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Winningen in België 

De gegevens voor de onttrekkingen in Vlaanderen zijn afkomstig van de Databank Ondergrond 

Vlaanderen (DOV) en overgenomen uit het Brabant-Vlaanderen model (Royal Haskoning, 2010).  

 

De onttrekkingen in België zijn toegekend aan de modellagen 1, 5, 10 en 14. De 

onttrekkingshoeveelheden zijn enkel beschikbaar als vergunde hoeveelheden. Voor de grote 

drinkwaterwinningen is uitgegaan van een onttrekking van 65% van de vergunde hoeveelheid. Voor de 

overige onttrekkingen is dit 80%.  
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Bijlage 5 – Legenda Ambitiebeheertypen 
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1 Inleiding 

 Aanleiding 

Waterschap De Dommel heeft het voornemen om in samenwerking met andere partijen het project 

Keersopperbeemden te ontwikkelen. Dit project betreft de herinrichting van een deel van het beekdal van 

de Keersop waarbij meerdere doelen nagestreefd worden waaronder: 

• Realiseren maatregelen in het kader van de KRW ten behoeve van de waterkwaliteit. 

• Verbeteren hydrologie ten behoeve van natuurwaarden in het kader van Natuurnetwerk Brabant en 

Natura 2000. 

• Invullen compensatiemaatregelen in het kader van de N69. 

• Scheppen van geschikte omstandigheden voor landbouwontwikkelingen. 

• Bijdragen aan ontwikkeling van landschap en recreatie. 

 

Deze en overige doelen en wensen worden in samenhang ontwikkeld tot een integraal plan. Dit plan moet 

nog ingevuld en goedgekeurd worden. Er is dus nog geen definitief plan of project. Daarom is de 

natuurtoets in dit stadium vooral bedoeld om te verkennen: 

• Welke natuurwaarden aanwezig zijn. 

• In hoeverre deze natuurwaarden negatieve effecten kunnen ondervinden van de mogelijke 

maatregelen (zowel tijdens de uitvoering daarvan als het functioneren). 

• In hoeverre en hoe eventuele negatieve effecten te voorkomen / mitigeren zijn. 

• In welke gevallen en waarvoor een ontheffing of vergunning vanuit de Wet natuurbescherming 

noodzakelijk is. 

 Doel van dit rapport & afbakening 

Dit rapport geeft inzicht in beschermde soorten en gebieden in de invloedssfeer van de voorgenomen 

ontwikkeling. Hiermee kan per alternatief worden beoordeeld of het overtreden van de verbodsbepalingen 

uit de Wnb aan de orde is.  

 

Vanuit de kaders van de gebiedsbescherming wordt een beknopte voortoets uitgevoerd. Deze brengt in 

kaart of (significant) negatieve effecten ten aanzien van de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 

2000-gebieden met zekerheid kunnen worden uitgesloten. Ook wordt beoordeeld of vanuit de kaders van 

het Natuurnetwerk Brabant (het NNB, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) maatregelen noodzakelijk 

zijn. 

 

Deze rapportage dient als onderbouwing of een ontheffing in het kader van de Wnb nodig is en indien dat 

het geval is tevens als input voor de ontheffings- en/of vergunningaanvraag. In deze rapportage staat 

aangegeven of en in welke gevallen vervolgonderzoek nodig is en welke mitigerende en/of 

compenserende maatregelen genomen moeten worden.  

 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 geeft een beknopt overzicht van het wettelijk kader. Hoofdstuk 3 geeft de aard van het plan 

en de ligging van de planlocatie weer. De werkwijze wordt besproken in hoofdstuk 4. De resultaten van 

het veldbezoek zijn eveneens opgenomen in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 gaat in op beschermde gebieden 

binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden. De effecten van de ingreep worden beschreven in 

hoofdstuk 6, inclusief benodigde aanvullende maatregelen en onderzoeken. Hoofdstuk 7 geeft tenslotte 

een algemene eindconclusie en gaat in op de noodzaak voor een ontheffing of vergunning, aanvullende 

maatregelen en eventueel vervolgonderzoek naar aanwezigheid van en gebruik door beschermde 

soorten. 
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2 Juridisch en beleidskader  

 Inleiding Wet natuurbescherming 

De Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden en vervangt sindsdien de 

Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De wet bevat regels voor de 

bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten en de belangrijkste natuurgebieden in 

Nederland. Daarnaast bevat de wet onder meer bepalingen over de jacht en over houtopstanden.  

 

Naast de bescherming van natuur en biodiversiteit voorziet de Wet natuurbescherming in de 

decentralisatie van taken en bevoegdheden en de vereenvoudiging van regelgeving. De Europese 

regelgeving, met name de Vogel- en Habitatrichtlijn, vormt het kader en het uitgangspunt van deze wet. 

Het instrumentarium van de Wet natuurbescherming sluit aan op het huidige omgevingsrecht en de 

toekomstige Omgevingswet. 

 

De uitwerking van de wet is vastgelegd in de regeling en het besluit natuurbescherming1. De provincie 

Noord-Brabant, waar dit project plaatsvindt, heeft reeds een verordening hiertoe vastgesteld2.  

 

De Wet natuurbescherming kent naast de algemene zorgplicht (artikel 1.11) nog drie hoofdstukken die 

van belang zijn voor ruimtelijke ingrepen. Dit betreft hoofdstuk 2 (Natura 2000-gebieden), hoofdstuk 3 

(Soorten) en hoofdstuk 4 (Houtopstanden). Van deze hoofdstukken worden hoofdstuk 2 (Natura 2000) en 

hoofdstuk 3 (Soorten) nader toegelicht.  

 Gebiedsbescherming 

In het kader van gebiedsbescherming voorziet het Rijk in een Nationale Natuurvisie, waarin kaders en 

ambities op nationaal niveau zijn geschetst. Genoemde kaders en ambities worden door de afzonderlijke 

provincies doorvertaald naar een Provinciale Natuurvisie. Deze heeft als doel om de landelijke staat van 

instandhouding van gebieden en soorten te realiseren, instandhouding van het Natuurnetwerk Nederland 

op eigen grondgebied te waarborgen en (als een provincie dat wil) beleid vast te leggen ten aanzien van 

bijzondere provinciale natuurgebieden. Tot slot dienen landschap en cultuurhistorie ook een integraal 

onderdeel van de Provinciale Natuurvisie te zijn. 

 

Bescherming van gebieden verloopt over twee sporen, namelijk via de Wet natuurbescherming voor 

Natura 2000-gebieden en via een planologisch beschermingsregime voor het Natuurnetwerk Nederland, 

de voormalige EHS (hierna: NNN). Hieronder worden beiden beknopt toegelicht. 

2.2.1 Natura 2000 

Hoofdstuk 2 van de Wnb richt zich op de gebieden die zijn aangewezen op basis van de Vogel- en 

Habitatrichtlijn. Met deze Europese richtlijnen worden habitats en soorten van Europees belang 

beschermd. Deze gebieden staan bekend als Natura 2000-gebieden. Naast beschermde Natura 2000-

gebieden was er vroeger ook sprake van Beschermde Natuurmonumenten. Deze zijn niet meer als 

zodanig beschermd en zijn, indien zij niet zijn opgenomen in een Natura 2000-gebied, al dan niet onder 

het NNN geschaard en als zodanig planologisch beschermd. 

  

 
1 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-6933.html 
2 Provinciaal blad, nr. 3130, gepubliceerd op 18 juli 2017 
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Om schade aan de natuurwaarden waarvoor Natura 2000-gebieden zijn aangewezen (of momenteel nog 

zijn aangemeld), te voorkomen, bepaalt de Wnb dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van 

habitats kunnen verslechteren of die een verstorend effect kunnen hebben op 

instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden niet mogen plaatsvinden zonder vergunning 

(conform artikelen 2.7, 2.8 en 2.9 van de Wnb). In Aanwijzingsbesluiten wordt door het Ministerie de 

bescherming van de Natura 2000-gebieden juridisch vastgelegd. Centraal in de Aanwijzingsbesluiten 

staan de instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van leefgebieden, natuurlijke habitats en populaties 

van in het wild levende plant- en diersoorten, waarvoor het betreffende gebied is aangewezen.  

 

De instandhoudingsdoelstellingen ofwel Natura 2000-doelen, geven een concretisering van de 

hoofddoelstelling van het Natura 2000-netwerk voor Nederland. Instandhoudingsdoelstellingen zijn gericht 

op het in gunstige staat van instandhouding brengen of houden van habitattypen en soorten. In de Natura 

2000-beheerplannen wordt aangegeven hoe de beheerders deze doelen willen realiseren. 

 

Het aanwijzingsbesluit definieert naast de instandhoudingsdoelstellingen de precieze omvang en 

begrenzing van het aangewezen gebied. Provincies en Rijksoverheid zijn verantwoordelijk voor de 

realisatie van maatregelen om de instandhoudingsdoelstellingen te bereiken. Aanwijzingsbesluiten 

hebben een onbepaalde looptijd en worden vastgesteld door de Minister.  

 

Let wel, niet alleen activiteiten binnen de grenzen van een Natura 2000-gebied kunnen invloed hebben op 

de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied, ook activiteiten buiten het gebied kunnen de waarden in 

een gebied beïnvloeden. Dit wordt ‘externe werking’ genoemd. Externe werking treedt op wanneer er, 

ongeacht de locatie, een effectgebied ontstaat als gevolg van het optreden van ruimtelijke overlap tussen 

een invloedgebied van een instandhoudingsdoelstelling en een invloedgebied van een activiteit die 

plaatsvindt buiten een Natura 2000-gebied en waarvoor de instandhoudingsdoelstelling gevoelig is. Voor 

de vergunningverlening betekent dat ook voor activiteiten buiten het gebied getoetst dienen te worden in 

het kader van de Wnb. 

2.2.2 Natuurnetwerk Nederland 

Natuurgebieden worden planologisch beschermd via de provinciale Verordening Ruimte als 

Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische hoofdstructuur). In de provincie Noord-Brabant 

wordt specifiek gesproken over het Natuurnetwerk Brabant, kortweg het NNB. Hierna gaan we specifiek 

verder op het NNB. Dit betreft een netwerk van natuurgebieden en verbindingszones waar planten en 

dieren duurzaam kunnen verblijven en/of zich kunnen verplaatsen. Voor een groot deel heeft het NNB 

overlap met de Natura 2000-gebieden. Echter de wezenlijke kenmerken en waarden voor het NNB (en de 

NNN) zijn breder dan de specifieke instandhoudingsdoelen van een Natura 2000-gebied. Het 

Natuurnetwerk Brabant is op provinciaal niveau vastgesteld in de Structuurvisie Ruimtelijke Ontwikkeling 

met verdere uitwerking in de Verordening Ruimte en Natuurbeheerplannen3. 

 

De wezenlijke kenmerken en waarden zijn vastgelegd in de ambitiekaarten behorend tot het 

(concept)Natuurbeheerplan van de provincie Noord-Brabant 20184. In het Natuurbeheerplan 2018 zijn 

gebiedsbeschrijvingen toegevoegd die specifiek per gebied de wezenlijke kenmerken en waarden 

toelichten. 

 

  

 
3 Natuurbeheerplannen worden jaarlijks geactualiseerd door Provinciale Staten. 
4 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2017-4487.html; vastgesteld door GS op 6 oktober 2017 te ‘s-Hertogenbosch. 
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Beschermingsregime Natuurnetwerk Brabant 

Conform het NNN-toetsingskader (voorheen EHS-toetsingskader) dienen ingrepen die binnen en buiten 

het NNB plaatsvinden getoetst te worden op effecten. Artikel 5 van de Verordening Ruimte (15 juli 2017, 

provincie Noord-Brabant) stelt een toets van gebruik aangrenzend aan het natuurgebied verplicht stelt, 

voor zover het verstorende effecten als gevolg van licht, geluid en optische verstoring betreft. Wijzigingen 

binnen het NNB zijn eveneens toetsingsplichtig.  

Het NNN heeft, in tegenstelling tot Natura2000- 

Voor ingrepen binnen de NNB die schade toebrengen aan of anderszins negatieve effecten hebben op de 

waarden van een NNB-gebied geldt het zogenaamde “nee, tenzij regime”. Dit betekent dat ingrepen die 

significant de wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN aantasten niet zijn toegestaan, tenzij: 

- er sprake is van een groot openbaar belang;  

- er geen reële andere mogelijkheden zijn en;  

- de negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt en de overblijvende effecten worden 

gecompenseerd of; 

- een activiteit of een combinatie van activiteiten die mede tot doel heeft de kwaliteit of kwantiteit van de 
Ecologische Hoofdstructuur of de Ecologische Verbindingszone per saldo te verbeteren. 

 Soortbescherming 

2.3.1 Beschermingsregimes 

Hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming richt zich op de soortbescherming. De Wet 

natuurbescherming kent drie algemene beschermingsregimes waarin de voorschriften van de 

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en twee verdragen (Bern en Bonn) zijn geïmplementeerd en waarin 

aanvullende voorschriften zijn gesteld voor de dier- en plantensoorten die niet onder die specifieke 

voorschriften vallen, maar wel bescherming nodig hebben. Het gaat om de volgende 

beschermingsregimes: 

 

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (paragraaf 3.1) 

Dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (zoals bedoeld in artikel 1 van de 

Vogelrichtlijn). 

 

Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (paragraaf 3.2) 

Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage IV bij de Habitatrichtlijn, Bijlage I of II bij het Verdrag van Bern 

en Bijlage II bij het Verdrag van Bonn.  

 

Beschermingsregime andere soorten (paragraaf 3.3).  

Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage A en B van de Wet natuurbescherming. Het gaat hier om de 

bescherming van zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten 

voorkomend in Nederland. 

2.3.2 Verbodsbepalingen 

Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of 

ontheffing van de verboden. De verbodsbepalingen in de paragrafen 3.1 en 3.2 zijn een-op-een 

overgenomen uit de genoemde richtlijnen en verdragen en zijn uitsluitend van toepassing op de in deze 

richtlijnen en verdragen genoemde soorten. De bepalingen in paragraaf 3.3 zien op de ‘nationale’ andere 

soorten die zijn genoemd in de bijlagen A en B bij de Wnb. Hiervoor geldt een kleiner aantal 

verbodsbepalingen. 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31979L0409:NL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:NL:HTML
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBV0003485&z=1999-03-04&g=1999-03-04
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBV0004769&z=2006-02-23&g=2006-02-23
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Tabel 2-1 Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming 

Beschermingsregime soorten 

Vogelrichtlijn § 3.1 

Beschermingsregime soorten 

Habitatrichtlijn § 3.2 

Beschermingsregime andere 

 soorten § 3.3 

Art. 3.1 lid 1 

Het is verboden in het wild levende vogels 

opzettelijk te doden of te vangen.  

 

Art. 3.5 lid 1 

Het is verboden soorten in hun natuurlijk 

verspreidingsgebied opzettelijk te doden of 

te vangen. 

Art. 3.10 lid 1a 

Het is verboden soorten opzettelijk te 

doden of te vangen. 

Art. 3.1 lid 2 

Het is verboden opzettelijk nesten, 

rustplaatsen en eieren van vogels te 

vernielen of te beschadigen, of nesten van 

vogels weg te nemen. 

Art. 3.5 lid 4 

Het is verboden de voortplantingsplaatsen 

of rustplaatsen van dieren te beschadigen 

of te vernielen 

 

Art. 3.10 lid 1b 

Het is verboden de vaste 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van 

dieren opzettelijk te beschadigen of te 

vernielen.  

Art. 3.1 lid 3 

Het is verboden eieren te rapen en deze 

onder zich te hebben.  

Art. 3.5 lid 3 

Het is verboden eieren van dieren in de 

natuur opzettelijk te vernielen of te rapen. 

Niet van toepassing 

Art. 3.1 lid 4 en lid 5 

Het is verboden vogels opzettelijk te storen, 

tenzij de storing niet van wezenlijke invloed 

is op de staat van instandhouding van de 

desbetreffende vogelsoort. 

Art. 3.5 lid 2 

Het is verboden dieren opzettelijk te 

verstoren. 

Niet van toepassing 

Niet van toepassing Art. 3.5 lid 5 

Het is verboden plantensoorten in hun 

natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk 

te plukken en te verzamelen, af te snijden, 

te ontwortelen of te vernielen. 

Art. 3.10 lid 1c 

Het is verboden plantensoorten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk 

te plukken en te verzamelen, af te snijden, 

te ontwortelen of te vernielen. 

2.3.3 Ontheffings- en vrijstellingsmogelijkheden 

Artikelen 3.3, 3.8 en 3.11 bevatten de ontheffings- en vrijstellingsmogelijkheden van de genoemde 

verboden. Voor soorten van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn kan alleen vrijstelling worden verleend op 

basis van de in deze richtlijnen genoemde belangen (bijvoorbeeld openbare veiligheid of ter bescherming 

van flora en fauna). Onder de Wet natuurbescherming geldt voor deze soorten een ontheffingsplicht, 

behalve als het bevoegd gezag, de provincie of het ministerie van LNV, door middel van een zogenoemde 

vrijstelling anders besluit. De bevoegdheid voor het verlenen van een ontheffing of vrijstelling is 

overgeheveld naar de provincie5.  

 

Voor de ‘andere soorten’ van artikel 3.10 kunnen provincies en het ministerie van LNV een algemene 

vrijstelling van de vergunningplicht vaststellen middels een verordening. De provincie Noord-Brabant heeft 

de provinciale verordening en vrijstelling vastgesteld. Voor ruimtelijke ingrepen geldt hierdoor een 

vrijstelling van de ontheffingsplicht voor een aantal meer algemeen voorkomende soorten zoogdieren en 

amfibieën. Let wel: voor kleine marterachtigen wezel, bunzing en hermelijn geldt per 1 oktober 2017 geen 

vrijstelling meer in de provincie Noord-Brabant, in tegenstelling tot de meeste andere provincies, met 

uitzondering van Noord-Holland. 

 

Zorgplicht soortenbescherming 

Voor alle planten en dieren (dus ook voor soorten, die niet zijn opgenomen in de Wnb) geldt de algemene 

zorgplicht conform Wnb art. 1.11. Deze plicht houdt in dat een ieder ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen 

voor alle in het wild levende planten en dieren en hun leefomgeving. Veelal komt de zorgplicht erop neer 

dat tijdens werkzaamheden negatieve effecten op planten en dieren zoveel mogelijk moet worden 

voorkomen en dat bij de inrichting aandacht moet worden besteed aan de realisatie van geschikt habitat 

voor plant en dier.  

 
5 Met uitzondering van een aantal in art 1.3 van de Wet natuurbescherming genoemde projecten (van nationaal belang) 
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De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze 

beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. De zorgplicht betekent niet dat er geen 

effecten mogen optreden, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, op zodanige wijze gebeurt dat de 

verstoring en eventueel lijden zo beperkt mogelijk is. 

 Bevoegd gezag 

De provincies zijn in de meeste gevallen het bevoegde gezag voor het al dan niet verlenen van 

vergunningen en ontheffingen in het kader van de Wet natuurbescherming. Alleen bij ruimtelijke ingrepen 

waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, is het rijk in de vorm van de minister van Economische 

Zaken bevoegd gezag. Dit betreffen handelingen en projecten in gebruik, beheer of aanleg door het rijk, 

zoals hoofdwegen, spoorwegen, hoofdvaarwegen Tracéwet, waterkeringen, militaire terreinen, 

gastransportnet, hoogspanningsleidingen, winning van delfstoffen, kustlijn, bepaalde visserij, activiteiten 

Koninklijk Huis, etc.  

 

Voor het onderhavige project is de provincie Noord-Brabant het bevoegde gezag. 
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3 Beschrijving planlocatie en planvoornemen 

3.1 Planlocatie 

Het plangebied ligt ten zuiden van Eindhoven in de gemeenten Bergeijk en Valkenswaard en ligt tussen 

de kernen Dommelen en Westerhoven. In Figuur 3-1 is globaal de begrenzing van het plangebied 

aangegeven met daarin de belangrijkste potentiele maatregelen. Het is dus mogelijk dat niet al deze 

maatregelen getroffen gaan worden. Daarnaast zullen allerlei kleinschalige maatregelen getroffen worden 

om aan inrichtingswensen op perceelniveau te voldoen.  

 

 

Figuur 3-1 Plangebied en voornaamste mogelijke maatregelen.  
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Het plangebied is te onderscheiden in het gebied ten noorden en ten zuiden van de N397. Ten zuiden 

speelt vooral het ontwikkelen van kwelafhankelijke natuur en tegelijk het daarnaast faciliteren van 

agrarische ontwikkelingen. Hier wordt een combinatie beoogd van het aanpassen van de beek en het 

verlagen van het maaiveld om zo voor vernatting te zorgen en fosfaat te verwijderen uit het systeem. Ten 

noorden speelt vooral de afstemming op de aanleg van de N69, realisatie van nieuwe natuur (Natuur 

Netwerk Brabant), vernatting van het beekdal waarbij ook wordt ingezet op kwelafhankelijke natuur en met 

name op het verbeteren en vergroten van het areaal alluviaal bos (Natura2000). Aan de oostoever worden 

bovendien landschappelijke en recreatieve ontwikkelingen gepland. De KRW-opgave is van toepassing 

voor de gehele lengte van de Keersop binnen het plangebied. Ook is de beek aangewezen als habitattype 

voor waterranonkels en beekprik, waarvoor instand houdings- en verbeteringsdoelstellingen gelden. 

 Voorgenomen ingreep 

In het gebied zullen in het kader van de aanleg van de N69 al ingrepen plaatsvinden. Hiervoor wordt een 

separaat vergunningentraject doorlopen, maar cumulatie met de N69 speelt wel mogelijk een rol bij de 

toetsing van de herinrichting van het beekdal. De mogelijke cumulatie van dit project met de aanleg van 

de N69 is toegelicht in een separate notitie (Royal HaskoningDHV, 2020a). 

 

De voorgenomen ingrepen binnen het project Keersopperbeemden zullen mogelijk de volgende gevolgen 

op hoofdlijnen hebben voor de aanwezige habitats en leefgebieden van soorten: 

3.2.1 Beekhabitat 

Er zullen maatregelen getroffen worden om de stroomsnelheid van de beek te verhogen. Daarvoor zijn 

verschillende maatregelen mogelijk. De belangrijkste zijn bodemverhoging en profielversmalling. Ook zal 

de beek zelf op trajecten verlegd worden. 

 

Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat bij de uitvoering tijdelijke effecten optreden waarbij een 

aanzienlijk deel van de bodem en oever aangetast zal worden door vergraving en aanbrengen van grond. 

Hierdoor kan tijdelijke vernietiging en verstoring van leefgebieden optreden. Na de ingreep zal de totale 

oppervlakte aan beekbodem iets kleiner geworden zijn, de totale oppervlakte aan oevers/taluds zal 

ongeveer gelijk blijven en de kwaliteit van de beek als leefgebied voor doelsoorten zal beter worden door 

de hogere stroomsnelheid.  

 

Een andere maatregel die de beekhabitats plaatselijk zal veranderen is de ontwikkeling van bomen op de 

oever voor beschaduwing. Dit is een blijvende maatregel die door het opgroeien van de bomen zich 

langzaam zal ontwikkelen en invullen. Eén van de doelstellingen hiervan is het vergroten van de 

beschaduwing van de beek waardoor water- en moerasplanten in de beek en oever minder snel zullen 

groeien. Hierdoor zal minder intensief en minder vaak onderhoud van de beek nodig zijn. Als gevolg 

hiervan zal in de toekomst onderhoud van de beek minder verstorend zijn dan in de huidige situatie. 

Daarnaast wordt door de beschaduwing de watertemperatuur verlaagt wat leidt gunstigere 

zuurstofgehaltes. 

 

Door de blijvende maatregel “afkoppelen van landbouwsloten en het dempen van sloten en drainage” is 

de verwachting dat er minder afspoeling van landbouwwater op zal treden naar de beek. Als gevolg 

daarvan zal de waterkwaliteit in dit deel van de beek iets verbeteren. Omdat het grootste deel van het 

water in de beek afkomstig is uit het bovenstroomse deel van de Keersop, zal dit maar een relatief kleine 

verbetering zijn. 
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Als gevolg van de maatregelen zal de beekhabitat dus tijdelijk flink verstoord worden, maar daarna een 

betere kwaliteit krijgen. De overige maatregelen met invloed op de beekhabitats vinden vooral plaats op 

de oever en beekdal. Deze maatregelen zullen voor een geleidelijke verandering van waterkwaliteit en 

beschaduwing zorgen. 

3.2.2 Beekdal 

In de delen van het beekdal met een natuurfunctie zal een deel van de huidige waterlopen gedempt 

worden. Het doel hiervan is het vernatten van het beekdal en 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 gewenste vegetatietypen. Het 

dempen van sloten betekent een afname van sloothabitats en een tijdelijke verstoring van de directe 

omgeving van de te dempen sloten door de aanwezigheid van materieel. Niet alle sloten hoeven 

overigens fysiek gedempt te worden; ook afdammen en laten verlanden behoort tot de opties. Dit geeft 

minder directe gevolgen. Na het dempen kan ter plekke van de sloten zich een nieuwe vegetatie vormen. 

 

In delen van het beekdal welke een agrarische functie blijven behouden is te verwachten dat door het 

treffen van maatregelen (zoals ophogen van percelen) voldoende drooglegging bereikt zal worden. Indien 

dit het geval is geeft de realisatie van deze maatregelen een kortdurende verstoring van deze agrarische 

habitats. Na de aanleg zal het agrarisch gebruik weer plaatsvinden en kunnen soorten deze habitats weer 

gebruiken. 

 

Langs de beek zal op verschillende plaatsen meer beschaduwing gecreeërd worden. Daarvoor zullen 

bomen aangeplant worden en/of zal natuurlijke opslag niet verwijderd worden. De aanplant van bomen 

geeft een kortdurende en kleine verstoring. Daarna zal er geleidelijk meer en blijvende beschaduwing op 

de habitats komen. Dit zal de geschiktheid voor soorten veranderen ten gunste van soorten van vochtige 

bossen. 

 

Het vernatten van het beekdal zal ertoe leiden dat de eigenschappen van habitats veranderen. Sommige 

gebieden zullen vaker of langer nat blijven of worden. Soorten als mollen en woelmuizen zullen daardoor 

leefgebied verliezen, terwijl soorten van meer moerassige omstandigheden er juist leefgebied bijkrijgen. 

Over het algemeen zijn er voor het vernatten, naast het dempen van sloten, geen fysieke ingrepen nodig 

in het landschap. Een uitzondering daarop is dat er in het zuidelijke deel een deel van het maaiveld in het 

beekdal wordt afgegraven. Hier zal de bestaande (gras-)vegetatie geheel verwijderd worden en is er 

aanzienlijk grondverzet wat tijdelijk voor verdwijnen van dat habitat en voor verstoring zal zorgen. Na het 

afgraven zal zich een nieuwe vegetatie vormen die meer hoort bij een nat beekdal en deze zal ook weer 

zorgen voor nieuw leefgebied voor planten en dieren. Dit nieuwe leefgebied zal ook een betere kwaliteit 

hebben voor de gewenste natuurwaarden dan het huidige grasland. 

 

In het alluviaal bos, dat onderdeel uitmaakt van Natura 2000-gebied, wordt (door de Povincie) een 

regelbare stuw aangelegd om te voorkomen dat vernatting van het gebied leidt tot stagnerend water 

binnen het alluviale bos. Stilstaand water kan leiden tot eutrofiering wat onwenselijk is binnen het gebied. 

B-ware heeft een inrichtings- en monitoringsplan opgesteld voor het alluviaal bos binnen de 

Keersopperbeemden waarin deze maatregel is opgenomen. Ook de passende beoordeling die in het 

kader van de N69 is opgesteld noemt deze maatregel als oplossing voor mogelijk stagnerend water. 

 

Tot slot wordt vooral bovenstrooms het beemdenlandschap herstelt. Hiermee komen er meer houtsingels 

en wordt het kleinschalige landschap versterkt of hersteld.  
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3.2.3 Beekdalflanken 

Op de flanken zijn over het algemeen geen of nauwelijks maatregelen voorzien. De voornaamste 

maatregel hier is het graven van een nieuwe bermsloot langs de nieuw aan te leggen N69 die tevens de 

bestaande KS74 vervangt. Let wel, dit valt buiten de scope van dit project en behoort tot de scope van de 

aanleg van de Westparallel N69. 

3.2.4 Samenvatting ingrepen 

Tijdelijke ingrepen als gevolg van de uit te voeren maatregelen zijn:  

• Dempen van sloten en hiervoor aanvoeren van grond en gebruik maken van materieel als kraan en 

dumper. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van materieel waarmee zo min mogelijk schade aan 

natuurwaarden optreedt. Dus vooral in natuurgebied zal klein materieel ingezet worden, terwijl in 

agrarisch gebied het meest efficiënt materieel ingezet zal worden.  

• Verleggen van de beek. Ook hiervoor zal een kraan en dumper ingezet worden.  

• Versmallen/verondiepen van de beek. Ook hiervoor zal kraan en dumper ingezet worden.  

• Afgraven maaiveld. Hiervoor zullen in ieder geval kraan en dumper ingezet worden en mogelijk een 

bulldozer.  

• Zoveel als mogelijk zal vanaf bestaande schouwpaden en werkwegen gewerkt worden. 

 

De blijvende ingrepen van het project zijn: 

• Kleine afname oppervlakte beekbodem/beekhabitat. 

• Verhogen stroomsnelheid water in de beek tot gewenste niveaus. 

• Vernatten beekdal tot gewenste niveaus. 

• Toename beschaduwing van de beek tot gewenste niveaus. 

• Afname agrarisch akker- en grasland en toename natuurlijke en halfnatuurlijke beekdalvegetaties. 

 

De meeste maatregelen zijn dus relatief kleinschalig en veranderen vaak al reeds bestaande condities 

naar een meer gewenste toestand. Verreweg de meest ingrijpende maatregel is dus de maaiveldverlaging 

in het zuidelijke deelgebied.  
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4 Soortbescherming 

 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 studiegebied en bronnenonderzoek 

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

gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 

• NDFF-database, welke is geraadpleegd in april 2018.  

• Jansen, A.M.W. & A.S. Roelandse. Ecohydrologische quickscan natte natuurparel beekdal van de 

Keersop. 2007. Royal Haskoning in opdracht van Waterschap de Dommel. Deze beschrijft met name 

de Natte Natuurparel direct stroomopwaarts van het plangebied. 

• Haterd, van de R. et al. Vegetatie- en plantensoortenkartering Regio Zuid. 2011. 851 Keersop en Run. 

Bureau Waardenburg in opdracht van Staatsbosbeheer. Geeft een inventarisatie en schets 

perspectieven voor terreinen SBB. 

• Keersop bij Dommelen. Inventarisatie en effectbeoordeling in kader van gestuurde waterberging, 

herinrichting en herstel NNP. Heijkers, D.W. 2012. Limens Divergens / Natuurbalans in opdracht van 

waterschap de Dommel. Deze studie omvat het noordelijke deel van het huidige plangebied 

• Waterberging en beekherstel Keersop. Natuurtoets. 2012. Arcadis in opdracht van waterschap de 

Dommel. Deze toets omvat het huidige plangebied. 

• Systeemanalyse Keersop. 2012. Arcadis in opdracht van waterschap de Dommel. Deze toets omvat 

het huidige plangebied. 

• Waterschap de Dommel. Visinventarisatiedatabase elektrisch bemonsterd in 2008, 2011 en 2014. 

• Brouwer, E. Inrichtings- en monitoringsplan alluviaal bos Keersopperbeemden. 2017. B-Ware in 

opdracht van Provincie Noord-Brabant. Betreft Habitattype Natura 2000-gebied in plangebied 

• Brouwer, E. Inschatting van de mogelijke effecten van hydrologische ingrepen op een alluviaal bos in 

de Keersopperbeemden. 2017. B-Ware in opdracht van Provincie Noord-Brabant. Betreft Habitattype 

Natura 2000-gebied in plangebied. 

• Ecologisch Adviesbureau Cools. Onderzoek naar beschermde planten- en diersoorten binnen en nabij 

het plangebied N69 tussen de Luikerweg (Valkenswaard) en de Locht (Veldhoven). 2016. In opdracht 

van Arcadis. Dit onderzoek betreft een groter gebied dat deels overlapt met het noordelijke deel van 

het plangebied. 

• Bosman, J. Leeswijze velddata N69 seizoen 2017. Arcadis. Geeft achtergrondinformatie over de 

actualisering van veldgegevens in 2017 tbv houdbaarheid voor aanvragen ontheffing voor de N69. 

Deze data zijn voor zover er overlap is ook bruikbaar voor het plangebied. 

 

Tevens is op 1 maart 2018 een veldbezoek gebracht aan het gebied om de literatuurgegevens beter te 

kunnen interpreteren. Tijdens het veldbezoek is het gehele gebied doorkruist en is extra aandacht besteed 

aan de locaties met de hoogste natuurwaarden.  

 

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 analyse gemaakt 

van het project in relatie tot de habitateisen van beschermde soorten in het studiegebied. Daarbij is 

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 toetsen zijn de mogelijke effecten van het voorgestelde project 

op de aanwezige beschermde plant- en diersoorten inzichtelijk gemaakt.  
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Stap 4. Voorstellen van mitigerende en/of compenserende maatregelen 

Waar beschermde soorten schadelijke effecten ondervinden, worden voorstellen en aanbevelingen 

gedaan om de negatieve effecten op deze beschermde plant- en diersoorten te beperken (mitigeren). Als 

de schade niet volledig te beperken is, ontstaat ontheffingsplicht. 

 

Stap 5. Conclusies en aanbevelingen 

Uit voorgaande stappen volgt welke effecten verwacht worden, of er eventuele vervolgonderzoeken nodig 

zijn en/of een ontheffing benodigd is. Gericht vervolgonderzoek kan nodig zijn als er gerede twijfel is over 

het al dan niet voorkomen van beschermde plant- en diersoorten waarbij mogelijk sprake is van 

overtreding van verbodsbepalingen. 

 Aanwezige beschermde soorten 

4.2.1 Vaatplanten 

Bij de inventarisaties uit 2015 (Cools 2016) 

zijn meerdere soorten aangetroffen in het 

plangebied die beschermd waren onder de 

toenmalige flora en fauna wet zoals de wilde 

gagel, koningsvaren en brede wespenorchis. 

Deze soorten zijn onder de Wet 

natuurbescherming echter niet meer 

beschermd. Ook uit data van het NDFF (2019) 

blijkt dat er geen onder de Wet 

natuurbescherming beschermde vaatplanten 

aanwezig zijn binnen het plangebied. De 

drijvende waterweegbree, een belangrijke 

zwaar beschermde habitatrichtlijnsoort die in 

verschillende Brabantse beken voorkomt, is 

niet bekend uit het plangebied en wordt ook 

niet verwacht gezien de stroomsnelheden en 

zuurgraad van het water in de beek. 

 

Het terreintje van SBB (zie Figuur 4-1) is in 

2011 geïnventariseerd (Haterd et al., 2011) en 

er is geen reden om aan te nemen dat de 

vegetatie hier sindsdien ingrijpend is 

verandert. Op de hogere gronden van dit 

perceel is een ontwikkeling naar veenmosrijke 

natte heide geconstateerd. Lage delen lijken 

te neigen naar een kleine zeggenvegetatie 

met zompzegge, sterzegge en teer 

guichelheil, maar lokaal zijn ook ontwikkelingen richting veldrusschraalland. Het is door de karteerders 

beschreven als een bijzonder gevarieerd terrein met een hoge natuurwaarde. Er zijn echter geen in het 

kader van de Wet natuurbescherming  beschermde soorten aangetroffen. 

 

Voorkomen van beschermde vaatplanten in het plangebied kan uitgesloten worden. 

 

  

Figuur 4-1 Ligging perceel SBB (roodomlijnd). 
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4.2.2 Grondgebonden zoogdieren 

Het plangebied bestaat uit kleinschalig bosgebied, bosranden, agrarische percelen, houtsingels, struweel, 

vochtige natuurgraslanden en moerassen. Daardoor is het geschikt voor algemene kleinere niet-kritische 

grondgebonden zoogdieren, zoals diverse (spits)muizensoorten, mol, egel, ree, vos, haas en konijn. Voor 

deze soorten geldt een provinciale vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming 

in het kader van de voorgenomen maatregelen.  

 

Het plangebied maakt, voor zover gelegen binnen droger bosgebied, onderdeel uit van het (potentiele) 

leefgebied van de eekhoorn. Tijdens het veldbezoek voor dit project zijn geen eekhoornnesten 

aangetroffen, maar Cools (2016) heeft op enige afstand ten noorden wel een nest gevonden. Dat lag in 

een groter aaneengesloten bosgebied dan in het plangebied aanwezig is. Ook zijn de bomen in het 

plangebied veelal nog vrij jong en is het vaak te nat voor eekhoorns. De verwachting is daarom dat er 

mogelijk weleens een eekhoorn in het plangebied aanwezig is om te foerageren of op doortocht, maar dat 

er geen nesten zijn. Dit wordt ondersteund door de gegevens uit de NDFF (2019) die laten zien dat er 

binnen het plangebied en de ruime omgeving daarvan weinig waarnemingen bekend zijn van de 

eekhoorn.  

 

Verder lijkt dit kleinschalige gebied redelijk geschikt voor kleine marterachtigen als wezel, hermelijn en 

bunzing. Van alle drie deze soorten is bekend dat ze in de ruime omgeving voorkomen (de wezel en 

hermelijn in lage dichtheden, maar van de bunzing zijn meerdere waarnemingen van de afgelopen 8 jaar 

in de omgeving). Ze vinden in singels volop dekking, maar ook voldoende jachtgebied in meer open en 

vochtige terreinen. Ook voor de steenmarter geldt dat het plangebied redelijk geschikt is en er uit de 

omgevingen waarnemingen van deze soort zijn (NDFF, 2019). 

 

Das en boommarter zijn niet bekend uit de ruime omgeving.  

 

De bever is pas sinds een paar jaar weer waargenomen in het stroomgebied van de Dommel. In eerste 

instantie nabij de monding, ver van het plangebied, maar daarna volgde een snelle opmars en in 2019 zijn 

de eerste meldingen van deze soort uit het plangebied. De soort blijkt zich daar ook gevestigd te hebben. 

 

Kleine marterachtigen, bever en steenmarter komen (mogelijk) voor in het plangebied en de directe 

omgeving daarvan. Voorkomen van andere beschermde grondgebonden zoogdieren (zonder vrijstelling 

van de ontheffingsplicht volgens de provinciale verordening) kan uitgesloten worden voor het plan- en 

studiegebied. 

4.2.3 Vleermuizen 

Er worden geen gebouwen aangetast als gevolg van het project daarom is niet naar verblijfplaatsen in 

gebouwen gekeken. Een groot deel van de bomen en bossen in het plangebied bestaat uit jong bos met 

dunne boompjes zonder geschikte verblijfplaatsen. Er zijn echter ook wat oudere bomen, bomen met 

holtes en scheuren en het is mogelijk dat in deze bomen verblijfplaatsen van vleermuizen te vinden zijn. 

 

Cools heeft in 2012, 2015 en 2016 tientallen waarnemingen van vliegende en foeragerende vleermuizen 

in het plangebied gedaan van zowel de gewone dwergvleermuis als de laatvlieger. Daarnaast zijn er 

incidentele waarnemingen geweest van rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis. Buiten 

het plangebied is ook één waarneming gedaan van de gewone grootoorvleermuis. Dat is een soort van 

bosgebieden die lastig waar te nemen door de zachte roep, maar nauwelijks te verwachten is in het 

plangebied omdat er geen goed ontwikkeld bos is. 
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Door de inrichting van het plangebied met bosjes, singels en een afwisseling in droge en nattere open 

plekken is het plangebied prima geschikt als foerageergebied voor de overige soorten. In de dorpen en 

boerderijen in de directe omgeving zijn bovendien vele potentiele verblijfplaatsen voor gebouwbewonende 

soorten. Het is daarom waarschijnlijk dat vleermuizen op veel plaatsen in het plangebied foerageren en 

vooral daarbuiten hun verblijfplaatsen hebben. Het is niet uitgesloten dat de ruige dwergvleermuis in 

daarvoor geschikte bomen verblijfplaatsen heeft binnen het plangebied. 

 

Het plangebied voorziet niet of beperkt in vaste paar- en verblijfplaatsen van vleermuizen, maar wel in 

landschapselementen die geschikt zijn als foerageergebied en vliegroutes. 

 

  

Figuur 4-2 Keersop bij de Valentinuskapel met enkele  

grotere bomen  

Figuur 4-3 Keersop met relatief jong bosopslag. Dit is het bostype 

wat het meeste voorkomt in het beekdal. 

 

4.2.4 Amfibieën 

De geraadpleegde gegevens uit de studie van Cools (2016) wijst niet op het voorkomen van streng 

beschermde amfibieënsoorten. Uit de NDFF (2019) blijkt echter dat er waarnemingen bekend zijn van de 

heikikker in het plangebied. Dit is opmerkelijk gezien de soort niet in de nabije omgeving van het 

plangebied voorkomt, er weinig optimaal habitat6 beschikbaar is en de soort een cultuurvliedende soort is 

die nauwelijks wordt aangetroffen nabij intensief gebruikt agrarisch gebied, wegen en bebouwing. De 

directe omgeving van de waarnemingen bestaat juist uit agrarisch land en wegen. Mogelijk gaat het hier 

dan ook om een foutieve determinatie. Verwarring met bruine kikker ligt voor de hand. 

 

Wel zijn algemene soorten als alpenwatersalamander, bruine kikker, bastaardkikker en gewone pad 

aangetroffen. Dit zijn allen algemene, licht-beschermde amfibieënsoorten die een algemene vrijstelling 

hebben van de ontheffingsplicht volgens de provinciale verordening. Uitzondering hierop is de 

alpenwatersalamander  

 

Alpenwatersalamander is bekend binnen het plangebied. Overige beschermde soorten zoals bruine 

kikker, bastaardkikker en gewone pad komen voor in het gebied, maar hebben een vrijstelling van de 

ontheffingsplicht volgens de provinciale verordening.  

 

 
6 optimaal habitat bestaat uit heide, laag- hoogveen en halfnatuurlijk grasland 
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4.2.5 Reptielen 

Uit raadpleging van de NDFF (2019) blijkt dat er ten noorden van de N397 binnen het plangebied 

meerdere waarnemingen bekend zijn van in de regio bekende beschermde soort levendbarende hagedis. 

Hazelworm is niet waargenomen binnen of nabij het plangebied. 

 

De waarnemingen in het NDFF zijn gedaan ter hoogte van overgangen van grasland naar Dennen-, Eiken 

en Beukenbos. Deze overgangen van vochtig naar droger habitat is in potentie geschikt leefgebied, maar 

hier ligt niet de voorkeur van de levendbarende hagedis. Omdat het hier niet om recente waarnemingen 

gaat (de meest recente waarneming stamt uit 2015) en het plangebied zodanig ver ligt van geschiktere 

leefgebieden wordt het voorkomen van de levendbarende hagedis binnen het plangebied onwaarschijnlijk 

geacht.  

 

Voorkomen van beschermde reptielensoorten is niet aan de orde in het plangebied. 

4.2.6 Vissen 

Cools (2016) geeft aan dat geen beschermde vissoorten zijn aangetroffen in het studiegebied voor de 

N69. Uit de visdatabase van waterschap de Dommel (2014) blijkt dat tussen 2008 en 2014 ruim 20 

soorten vis in de Keersop zijn waargenomen waaronder veel waarnemingen van typische beeksoorten 

zoals de beekforel, serpeling en kopvoorn. Deze soorten zijn geen van allen beschermd. Daarnaast is de 

Keersop, en zeker ook dit tracé, een belangrijk leefgebied van de beschermde beekprik. Deze soort is 

licht beschermd onder paragraaf 3.3. (artikel 3.10 en 3.11). Deze soort komt alleen in de beek voor en 

hoeft over het algemeen niet verwacht te worden in de omliggende sloten. Uitzondering is de waterloop 

KS70, deze heeft bij delen een beekachtig karakter, waar wel gepaaid wordt door de beekprik, maar waar 

geschikt opgroeihabitat voor larven ontbreekt. Volwassen dieren komen hier alleen om te paaien en zullen 

na het dempen in de beek zelf een paaiplek zoeken. Door de herinrichting zullen die voldoende 

voorhanden zijn. 

 

Voorkomen van de beschermde vissoort beekprik is aan de orde in de beek in het plangebied. 

4.2.7 Broedvogels 

Broedvogels van gebouwen 

Broedvogels die in gebouwen broeden hebben vaak jaarrond beschermde nesten. Uit het onderzoek van 

Cools (2016) blijkt dat er in gebouwen nabij de stuw aan de Loonderweg huismussen broeden. Ten 

behoeve van het project zullen echter geen gebouwen gesloopt of verstoord worden. Er zullen dus geen 

broedvogels van gebouwen gestoord worden door het project. 

 

Broedvogels met jaarrond beschermde nesten  
Uit het onderzoek van Cools (2016) blijkt dat er in 2015 twee territoria van de buizerd in het plangebied 

zijn aangetroffen. Verder zijn er geen soorten met jaarrond beschermde nesten gevonden in het 

plangebied. 

 

Overige broedvogels 

Met name de huidige bos- en natuurgebieden zijn geschikt voor tientallen verschillende broedvogels. Uit 

de NDFF (2019) blijkt ondermeer dat spotvogel, bonte vliegenvanger, grote en kleine bonte specht en 

ijsvogel hier sinds 2015 gebroed hebben. In het agrarisch gebied zijn vrijwel geen broedvogels gevonden.  

 

Het plangebied is van belang voor algemene en minder algemene broedvogelsoorten vooral van bos en 

natte natuur. Ook de buizerd met jaarrond beschermde nesten is aangetroffen in het plangebied. 
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4.2.8 Dagvlinders, libellen en overige ongewervelden 

Gegevens uit de NDFF (2019) wijzen op het voorkomen van beschermde ongewervelden beekrombout en 

bosbeekjuffer. Met name van de bosbeekjuffer zijn waarnemingen bekend langs de Keersop.  

 

De bosbeekjuffer komt veel voor langs beschaduwde, koude en zuurstofrijke beken. Het is een kritische 

soort die de voorkeur geeft aan een omgeving met een gevarieerd landschap en voedselarme beken met 

een grote diversiteit in microhabitats zoals stroomversnellingen en een afwisseling tussen schaduw en 

open zonnige plekken met planten waar de soort eieren af kan zetten. Dit habitat is zeker aanwezig 

binnen het plangebied langs de delen met hoog opgaande begroeiing. De larven leven in de beek. 

 

De beekrombout was lange tijd een erg zeldzame soort in Nederland. Vanaf 2000 laat de beekrombout in 

heel Oost- en Zuid-Nederland een spectaculaire comeback zien. Dit is waarschijnlijk te danken aan de 

verbeterde waterkwaliteit in combinatie met ecologische (beek)herstelmaatregelen. De beekrombout is 

een soort die de voorkeur geeft aan stromende grotere beken en rivieren. Voorwaarde voor het 

voorkomen zijn voldoende structuur en onbegroeide zandige plekjes op de bodem waar de larve zich in 

kan graven. Deze substraten zijn welliswaar maar beperkt aanwezig waardoor het plangebied mogelijk 

geen optimaal leefgebied vormt voor beekrombout, maar gezien de recente opmars toch wel geschikt 

geacht moet worden. De soort kan dus mogelijk aangetroffen worden binnen het gebied. 

 

Voorkomen van de beschermde bosbeekjuffer en mogelijk de beekrombout is aan de orde in het 

plangebied. 

4.2.9 Samenvatting mogelijk aanwezige beschermde soorten 

Onderstaande tabel geeft de voorkomende onder de Wnb beschermde soorten weer in het studiegebied. 

Als er beschermde soorten op en zeer dicht langs de werkzaamheden voor kunnen komen is dat expliciet 

vermeld. 

Tabel 4-1 samenvatting mogelijk aanwezige beschermde soorten scope fase 3 en 4. 

Soortgroep Soort(naam) Functie leefgebied 
Beschermingsregime 

Wnb 

Vaatplanten N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Zoogdieren 
Bever, steenmarter, bunzing, 

hermelijn en wezel. 

Redelijk tot goed geschikt  

leefgebied in het plangebied 

Overige beschermde 

soorten art. 3.10 Wnb. 

Vleermuizen 

Onder meer gewone 

dwergvleermuis, laatvlieger, 

ruige dwergvleermuis, 

watervleermuis en rosse 

vleermuis. 

Foerageergebied en vliegroutes 

langs de beek en 

landschapselementen. 

Verblijfplaatsen vrijwel zeker 

buiten plangebied 

Habitatrichtlijnsoorten 

art. 3.5 Wnb. 

Amfibieën alpenwatersalamander 

redelijk tot goed geschikt 

leefgebied in het plangebied voor 

alpenwatersalamander 

Overige beschermde 

soorten art. 3.10 Wnb  

Reptielen N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Vissen 
beekprik Allesomvattend leefgebied in de 

beek 

Overige beschermde 

soorten art. 3.10 Wnb. 

Broedvogels 

zonder jaarrond 

beschermd nest 

soorten van agrarische habitats 

en vooral soorten van moeras 

en bosjes 

Broedterritoria 
Vogelrichtlijnsoorten art. 

3.1 Wnb. 
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Soortgroep Soort(naam) Functie leefgebied 
Beschermingsregime 

Wnb 

Broedvogels met 

jaarrond 

beschermd nest 

Buizerd Enkele broedterritoria Vogelrichtlijnsoort art. 

3.1 Wnb. Plus aparte 

lijst. 

Ongewervelden 
Bosbeekjuffer, Beekrombout Redelijk tot goed geschikt 

leefgebied voor  

Overige beschermde 

soorten art. 3.10 Wnb. 

 

Voor zoogdieren, vleermuizen, amfibieën, broedvogels, ongewervelden en vissen zal in hoofdstuk 6 een 

verdere effectanalyse worden uitgevoerd. Op basis van deze effectanalyse wordt per type 

werkzaamheden bepaald of er sprake is van verstoring en/of negatieve effecten. Hierbij wordt gekeken of 

er mitigerende maatregelen genomen kunnen worden om deze verstoring en/of effecten te voorkomen. 

Vervolgens wordt bepaald of er sprake is van een overtreding van een verbodsbepaling, of dat dit op 

voorhand is uit te sluiten, bijvoorbeeld door het nemen van mitigerende maatregelen. 
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5 Gebiedsbescherming 

In het plangebied ligt een klein deel van het Natura 2000-gebied ‘Leenderbos, Groote Heide & De 

Plateaux’, zie figuur 5-1. Dit Natura 2000-gebied heeft een grillige vorm en bestaat uit meerdere losse 

delen en enkele beken die ver buiten de centrale gebieden liggen. Het grootste deel van het Natura 2000-

gebied ligt enkele kilometers ten oosten van het plangebied. 

 

In deze toets wordt een beknopte 

effectanalyse uitgevoerd van de 

voorgenomen maatregelen op het Natura 

2000-gebied en wordt onderzocht of de kans 

op significant negatieve effecten reëel is. Een 

nadere effectenanalyse is opgenomen in 

hoofdstuk 6. 

 

De beken van het Natura 2000-gebied zijn 

aangewezen voor beken en rivieren met 

waterplanten (H3260A, beekprik, bittervoorn 

en drijvende waterweegbree, terwijl in het 

beekdal vochtige alluviale bossen (H91E0C) 

zijn aangewezen. In het Natura 2000-deel 

binnen het plangebied zijn alluviale bossen, 

beken en rivieren met waterplanten en de 

beekprik van belang. 

 

In het beheerplan van Natura 2000-gebied 

‘Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux’ 

zijn de instandhoudingsdoelstellingen 

aangegeven (Staatsbosbeheer en Dienst 

Landelijk Gebied 2017). Voor alluviale 

bossen en voor beken en rivieren met 

waterplanten geldt een uitbreidingsopgave 

waarvoor zowel het oppervlak als de kwaliteit 

van het habitattype verbeterd dient te 

worden. Voor de beekprik geldt behoud van 

de huidige situatie. 

 

Het beoogde plangebied maakt verder deels onderdeel uit van gebieden die behoren tot het 

Natuurnetwerk Brabant en van de Natte Natuurparels (Beekloop/Keersop, zie figuur 5-2). De roze 

gebieden moeten nog ingericht worden.  

 

Dit project draagt hier aan bij door het op orde brengen van de hydrologie. Overige natuurbeheertypen 

zijn: 

• N16.04 Vochtig bos met productie 

• N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 

• N10.02 Vochtig hooiland 

• N14.02 Hoog- en laagveenbos 

• N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos 

 

Opvallend is dat juist in dit laatste beheertype het Natura 2000-habitattype Alluviaal bos ligt.  

 

Figuur 5.1 Ligging van delen Natura 2000 binnen het plangebied. 
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Uit figuur 5-2 blijkt dat in het centrale deel van het beekdal in het noordelijke deel van het plangebied, al 

ontwikkelde beheertypen aanwezig zijn. Aan de randen daarvan liggen roze nog in te richten gebieden. 

Aan de westzijde is dit tevens compensatiegebied voor de aanleg van de N69, aan de oostzijde heeft de 

gemeente plannen voor een herinrichting waarbij zowel natuur als recreatie belangrijk zijn. 

 

In het zuidelijke deel van het plangebied is het NNB nog maar nauwelijks ingericht en ligt nog een grote 

opgave. Deze hangt nauw samen met het op orde brengen van de hydrologie van dit gebied zoals beoogd 

met het huidige project. 

 

Het is duidelijk dat directe effecten op NNB-gebieden mogelijk zijn als gevolg van het uitvoeren van het 

huidige project. Ook zijn er indirecte effecten mogelijk als gevolg van licht, geluid, optische verstoring en 

stikstofdepositie. Een nadere effectenanalyse is opgenomen in hoofdstuk 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 5-2 Ligging van het Natuurnetwerk Brabant en de Natte 

Natuurparel in relatie tot het plangebied. 
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6 Effectanalyse 

In dit hoofdstuk worden de negatieve effecten beschreven die mogelijk kunnen optreden op beschermde 

soorten en gebieden. Hierbij wordt zowel naar tijdelijke als naar permanente effecten gekeken aan de 

hand van de voorgenomen ingreep.  

 

De natuurtoets is uitgevoerd aan de hand van de effecten indicatortabel. Op basis van de effectindicator 

voor ‘’werk of werkzaamheden uitvoeren’’ en de relevante natuurgebieden en soorten zijn de volgende 

storingsfactoren (mogelijk) van toepassing: 

◼ Verlies functioneel leefgebied (oppervlakteverlies) 

◼ Verstoringen door geluid 

◼ Verstoring door licht 

◼ Verstoring door aanwezigheid: licht en optische verstoring 

◼ Verstoring van de bodem 

◼ Verontreiniging 

◼ Verdroging/vernatting 

◼ Depositie van stikstof (verzuring en vermesting) 

◼ Verandering in populatiedynamiek 

◼ Directe sterfte 

 

De relevante effecten zijn in de natuurtoets onderzocht gebaseerd op de te verwachten werkzaamheden 

die samenhangen met de Design & Construct-aanpak. 

6.1 Effectanalyse beschermde soorten 

Mogelijk voorkomende beschermde soorten en soortgroepen zijn de beekprik, bever, bunzing, 

steenmarter, wezel, hermelijn, vleermuizen, bosbeekjuffer, beekrombout, alpenwatersalamander en 

broedvogels met en zonder jaarrond beschermd nest. Voor voornoemde soorten worden effecten 

bepaald, evenals benodigde mitigerende en compenserende maatregelen of aanvullend onderzoek. 

6.1.1 Bever 

Hoewel uit ervaring blijkt dat bevers niet erg verstoringsgevoelig zijn, kunnen werkzaamheden dichterbij 

dan 20 meter van een burcht mogelijk verstoring geven, zeker als er jongen aanwezig zijn. Daarom is het 

van belang voordat de werkzaamheden beginnen de burchten te inventariseren en vast te stellen of deze 

bewoond zijn. Het waterschap heeft dit eind november 2019 in het veld bekeken. Hierbij is vastgesteld dat 

het aannemelijk is dat de bever zich in het plangebied (nabij de watergang KS70) gevestigd heeft. 

 

Wat betreft het in de nabijheid werken van burchten dient tijdens de uitvoering als leidraad het 

Beverprotocol Brabant gevolgd te worden (deze is opgesteld door Waterschap Aa en Maas, Brabantse 

Delta en Dommel in maart 2017). De maatregelen binnen het plan Keersopperbeemden dragen 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. 

6.1.2 Kleine marterachtigen (bunzing, hermelijn en wezel) 

De provincie Noord-Brabant heeft in 2017 een Handreiking Kleine Marters (2017) in relatie tot 

soortbescherming op laten stellen. Deze is gebruikt als richtlijn voor de toetsing van deze soorten en geeft 

een stappenplan. Deze stappen zijn bij de toetsing gevolgd. 
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Stap 1: habitatgeschiktheid 

Uit het literatuuronderzoek en de NDFF komt naar voren dat de drie soorten in de ruime omgeving 

waargenomen zijn. Gezien de mobiliteit van de soorten en de tussenliggende habitats is niet uit te sluiten 

dat alle drie de soorten tot in het plangebied kunnen voorkomen.  

 

Uit het verkennende veldonderzoek is naar voren gekomen dat voor alle drie de soorten geldt dat in ieder 

geval delen van het plangebied en de omgeving daarvan geschikt kunnen zijn als leefgebied. Er wordt 

voldaan aan de drie hoofdzaken: dekking, verbinding en ook rustplaatsen. Met name het beekdal zelf in 

het noordelijke deel van het plangebied biedt een gevarieerd landschap met bosjes, lijnelementen, open 

plekken en ook wat water. Het zuidelijke deel is door de openheid en eenvormigheid van het agrarische 

landschap niet of nauwelijks geschikt. 

 

Op basis van de verspreidingskaartjes uit de Handreiking, de habitatgeschiktheid en mobiliteit van de 

soorten wordt van de bunzing vrijwel zeker verwacht dat deze voorkomt in het noordelijke deel van 

plangebied. Van de overige twee soorten is dit minder waarschijnlijk gezien het heel beperkte aantal 

waarnemingen, maar ook hun voorkomen kan, in het noordelijke deel, niet geheel worden uitgesloten. In 

het zuidelijke deel van het plangebied wordt geen van de soorten verwacht, een incidentele migrant 

daargelaten. Het zuidelijke deel is zeker geen leefgebied voor deze soorten. 

 

Stap 2. Nader veldonderzoek 

Voordat deze stap ingezet wordt, is naar stap 3 gekeken, omdat eerst bepaald moest worden of de te 

verwachten effecten van het project dusdanig zijn dat maatregelen en eventueel ontheffing nodig zijn.  

 

Een overweging om deze stap nog niet in te vullen is dat nog niet zeker is welke maatregelen getroffen 

gaan worden. Daarom is eerst bij stap 3 gekeken welke effecten mogelijk zijn en of door mitigerende 

maatregelen negatieve effecten al grotendeels voorkomen kunnen worden. 

 

De verwachte ingrepen in het potentieel leefgebied van de kleine marterachtigen liggen in het beekdal van 

het noordelijke deel van het plangebied en betreffen ongeveer 3 hectares verspreidt over een gebied van 

ruim 50 hectare en betreffen vooral dempen en versmallen van waterlopen.  

 

Conform de handreiking zou nader veldonderzoek kunnen bestaan uit het plaatsen van enkele 

cameravallen, marterboxen en 15-20 sporenbuizen. Daarmee zou aangetoond kunnen worden welke 

soorten daadwerkelijk in het gebied rondlopen. Dat onderzoek zegt niet waar de eventuele kwetsbare 

rust- en voortplantingslocaties liggen. Uit literatuuronderzoek is echter duidelijk wat voor rust- en 

voortplantingsplaatsen deze soorten gebruiken. Denk daarbij aan holen van andere dieren (muizen, 

mollen, konijnen), houtstapels, takkenrillen en holle bomen. Omdat de maatregelen grotendeels 

plaatsvinden in waterlopen en de oevers daarvan, zal dus vooral rekening gehouden moeten worden met 

eventuele holen van muizen, mollen en konijnen in relatie tot kleine marterachtigen. Onderzoek naar de 

aanwezigheid van dergelijke holen is overbodig want die zijn er zeker. Het is echter de vraag of deze 

holen daadwerkelijk gebruikt zullen worden door de marterachtigen, omdat het beekdal wel erg vochtig is 

(zie figuur 6.1 en 6.2). 
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Figuur 6-1 Oever van de KS70. Kwel staat tot aan 
maaiveld  

Figuur 6-2 Perceelsloot die mogelijk gedempt moet 
worden. Ook met water op het maaiveld. 

 

Stap 3. Bepalen van effecten en uitwerken mogelijke maatregelen 

Voor het bepalen van de effecten op kleine marterachtigen zijn twee typen werkzaamheden beschouwd 

die effecten kunnen veroorzaken: 

• Transport van materieel en grond.  

• Grondverzet en dempen watergangen  

 

Daarnaast is gekeken in hoeverre de blijvende veranderingen van de habitats effecten kunnen hebben. 

 

Transport 

Transport van materieel en grond zal vanaf het hoofdwegennet via de Keersopperdreef en uiteindelijk 

deels ook over tijdelijke werkwegen en schouwpaden lopen.  

 

De openbare wegen in het gebied zelf worden matig tot intensief gebruikt en het bestaande verkeer 

betreft vooral bestemmingsverkeer. Ook daar zitten vrachtwagens/landbouwvoertuigen bij. Er zijn geen 

tellingen bekend, maar aangenomen wordt dat op de wegen rondom het beekdal in het noordelijke deel 

van het plangebied er gemiddeld dagelijks ordegrootte 2 - 10 verkeersbewegingen zullen zijn van 

vrachtverkeer of zwaar landbouwmaterieel. Daarnaast is er verkeer van personenauto’s. Tijdens het 

veldbezoek viel op dat er 5-10 voertuigen per uur langskomen over de Keersopperdreef. Dit betekent dat 

de lokale populaties van dieren bekend zijn met en waarschijnlijk gewend zijn aan verkeersbewegingen, 

ook van zwaar materieel, en dat het relatief beperkt aantal extra bewegingen als gevolg van het project 

niet tot relevante extra verstoring zal leiden vanaf de openbare wegen.  

 

De schouwpaden worden nu incidenteel gebruikt voor zwaar transport en onderhoud aan de waterlopen 

en zijn door gebruik en openheid nauwelijks geschikt voor schuilplaatsen voor kleine marterachtigen (zie 

figuur 6.3 en 6.4). 

 

Vooral indien voor werkzaamheden ruigte, takkenhopen, struiken of bomen verwijderd moeten worden, is 

er een kans op verstoring van kleine marterachtigen. Deze zijn met name kwetsbaar in de 

voortplantingsperiode.  
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Figuur 6.3. Te dempen watergang KS70.  

Goed bereikbaar vanaf het schouwpad 

Figuur 6.4. De te verondiepen en/of versmallen 

Keersop, goed bereikbaar vanaf het schouwpad 

 

Grondverzet en dempen watergangen 

Bij grondverzet en vooral bij het dempen van watergangen of versmallen van de beek kunnen holen die 

gebruikt worden als verblijfplaats door kleine marterachtigen beschadigd worden. Kleine marterachtigen 

leven in een territorium dat, afhankelijk van de soort en voedselaanbod van 1 tot tientallen hectares groot 

is (voor de bunzing soms zelfs nog aanzienlijk meer). Binnen dat territorium hebben ze meerdere 

verblijfplaatsen waar ze gebruik van maken. Verblijfplaatsen moeten vooral droog zijn en liggen veelal op 

een rustige en beschutte plek.  

 

In de voortplantingsperiode wordt een geschikte verblijfplaats gezocht waar de jongen geboren en 

gezoogd worden totdat deze in juli – augustus zelfstandig zijn en een eigen territorium zoeken. Vanaf een 

maand na de geboorte gaan de dieren mee op jacht en kunnen ook naar een andere verblijfplaats 

trekken. 

 

De Handreiking (Provincie Noord Brabant, 2017) stelt over voortplantingsplaatsen: “In het veld is het niet 

mogelijk om vast te stellen welke verblijfplaatsen als voortplantingsplaats dienen, zonder deze 

voortplantingsplaatsen ernstig te verstoren en beschadigen.” Zowel de voorplantingsplaats zelf 

als het territorium zelf (in de kraamperiode moeten de dieren namelijk zonder verstoring veel 

kunnen jagen) zijn gevoelig voor verstoring in de voorplantingstijd die globaal loopt van 15 maart 

tot 1 september.  

 

Het kleinschalige landschap in het beekdal van het noordelijke deelgebied is als geheel redelijk geschikt 

als leefgebied voor kleine marterachtigen. Voor de voortplantingsplaatsen zoeken ze echter vooral droge 

holen. En juist in het beekdal is het op veel plaatsen erg nat en komen vooral in het vroege voorjaar 

regelmatig overstromingen voor (zie figuur 6.1 en 6.2). Daarom wordt verwacht dat de kans op 

voortplantingsplaatsen in het dal erg klein is omdat er op de flanken van het beekdal volop bosjes zijn met 

geschiktere omstandigheden. Het beekdal is zeker wel geschikt als foerageergebied.  

 

Door de werkzaamheden zoveel mogelijk af te wikkelen op en via agrarische percelen is de impact op het 

foerageergebied te beperken. Dat houdt in dat materieelopslag, gronddepots etc. buiten het meest 

geschikte foerageergebied van deze soorten plaats zullen vinden.  
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Blijvende veranderingen van het habitat 

De maatregelen dragen bij tot een verdere vernatting van het beekdal en tevens tot het geschikter maken 

van nu nog agrarische delen voor natte natuur met bos en graslanden. De voorgestelde maatregelen 

maken het beekdal zelf minder geschikt voor verblijfplaatsen, maar er is al twijfel of het dal daarvoor nu al 

geschikt is. De kwaliteit van het beekdal als foerageergebied zal veranderen. Mollen, woelmuizen en 

muizen zullen wat hoger op de flanken van het beekdal gaan leven omdat het dal zelf natter wordt. Die 

flanken komen daarvoor ook beschikbaar door de voorziene herinrichting naar natuurlijkere graslanden en 

kleinschaliger beemdenlandschap. Het beekdal zelf zal beter geschikt worden voor amfibieën. Deze zijn 

met name voor de bunzing belangrijke prooidieren. De Keersopperdreef wordt in het kader van de 

realisatie van de Westparallel N69 van een weg voor autoverkeer veranderd in een fietspad, waardoor de 

kans op verkeersslachtoffers onder de kleine marterachtigen af zal nemen. 

 

Door de herinrichting zal met name het zuidelijke deel veel geschikter worden als foerageergebied. 

 

Door de geplande maatregelen zal het oppervlakte aan geschikt foerageergebied toenemen, lokaal zal de 

soortensamenstelling veranderen, maar de algehele voedselbeschikbaarheid zal naar verwachting gelijk 

blijven of beter worden.  

 

Mitigerende maatregelen kleine marterachtigen 

Omdat waarschijnlijk is dat in het plangebied kleine marterachtigen voorkomen en dat als gevolg van de 

werkzaamheden deze soorten hinder of schade ondervinden moeten mitigerende maatregelen worden 

genomen om de omvang van de negatieve effecten dusdanig te beperken dat artikel 3.10 lid 1a en b niet 

overtreden worden. Dus moet voorkomen worden dat dieren opzettelijk gedood kunnen worden of dat 

vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk beschadigd of vernield worden. 

 

Maatregelen: 

1. De meest effectieve maatregel is door buiten de meest kwetsbare periode voor de kleine 

marterachtigen te werken in het geschikte leefgebied (beekdal), dus pas na 1 september beginnen en 

de werkzaamheden afronden voor 15 maart. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt het naleven van de 

volgende maatregelen nog belangrijker. 

2. Uitsluitend rijden en werken vanaf wegen en paden en vanaf werkterreinen ingericht in 

landbouwpercelen. 

3. Eén kant opwerken bij graaf- en grondwerkzaamheden zodat dieren kunnen vluchten. 

4. Voordat de werkzaamheden beginnen ervoor zorgen dat de vegetatie gemaaid is (op 10 cm boven 

maaiveld) om zo het perceel minder geschikt te maken. Bij het maaien ook één kant opwerken. 

5. Blijf met werklocaties zoals gronddepots etc. minimaal 10 meter verwijderd van bosjes, struiken en 

sloten met begroeide overs 

6. De eventueel te kappen of snoeien bomen en struiken buiten de kwetsbare periode voor alle relevante 

soorten kappen/snoeien. 

 

Tabel 6.1. Werkbare periode kleine marterachtigen 

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

Kleine marterachtigen 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
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Legenda 

Kleur Betekenis 

4 ongeschikt 

3 Indien mogelijk vermijden 

2 Geschikt met voorwaarden 

1 Geschikt  

 

Indien de geplande werkzaamheden worden uitgevoerd met inachtneming van de mitigerende 

maatregelen betekenen deze hooguit een tijdelijke, verwaarloosbare achteruitgang in 

foerageermogelijkheden en zullen geen voortplantings- of verblijfplaatsen beschadigd of vernield worden. 

Er zijn voldoende alternatieve foerageergebieden aanwezig buiten de gebieden met de werkzaamheden 

en de kleine marterachtigen zijn mobiel genoeg om die te kunnen bereiken en gebruiken. Na de uitvoer 

van de werkzaamheden worden de verstoorde delen (op korte termijn) ook weer geschikt als onderdeel 

van het leef- en foerageergebied.  

 

Indien gewerkt wordt conform de mitigerende maatregelen is geen ontheffing Wet natuurbescherming 

nodig voor kleine marterachtigen. 

6.1.3 Steenmarter 

Het onderzoeksgebied zal voor de steenmarter hoogstens onderdeel uitmaken van het foerageergebied. 

De soort is erg flexibel voor wat betreft foerageermogelijkheden en heeft over het algemeen een groot 

foerageergebied. Verblijfplaatsen worden niet verwacht binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden 

omdat de steenmarter vooral in droge gebouwen verblijft. De geplande werkzaamheden betekenen dan 

ook geen overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van de steenmarter. 

6.1.4 Vleermuizen 

Als gevolg van de werkzaamheden worden lokaal mogelijk op een paar plekken enkele bomen of struiken 

gesnoeid of gekapt. Dat zal vooral zijn om de toegankelijkheid van het materieel tot smalle sloten mogelijk 

te maken. Gezien de vrij beperkte breedte van deze zone, zijn effecten op vaste vliegroutes, die zeker 

binnen het plangebied aanwezig zijn, niet te verwachten. De eventueel ontstane openingen in opgaande 

vegetatie is voor de te verwachten soorten eenvoudig overbrugbaar en leidt niet tot overtreding van 

verbodsbepalingen binnen de Wet natuurbescherming.  

 

Ook heeft het eventueel vrijmaken van deze zones geen wezenlijke effecten op de foerageerfunctie van 

het gebied. De zones zijn te klein om van groot belang zijn en blijven bovendien geschikt als 

foerageergebied. De zone waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, maken slechts een marginaal 

onderdeel uit van het totale foerageergebied van de vleermuizen.  

 

De werkzaamheden leiden daarom niet tot negatieve effecten voor wat betreft de foerageerfunctie. 

Ongeacht de gekozen werkwijze is het noodzakelijk om in gevallen waarbij bomen gerooid dienen te 

worden, te letten op de aanwezigheid van holtes en scheuren. Tijdens het veldbezoek zijn maar weinig 

oudere bomen gezien die eventueel geschikt zouden zijn voor verblijfplaatsen.  

 

Alleen in het geval dat er bomen met holtes of scheuren gerooid dienen te worden voorafgaand aan de 

feitelijke werkzaamheden, is nader onderzoek noodzakelijk. Voor deze toetsing wordt er vanuit gegaan 

dat indien bomen aangetroffen die potentieel geschikt zijn als verblijfplaats er een alternatief tracé voor de 

werkzaamheden gezocht zal worden. Zo is het bijvoorbeeld niet nodig om sloten in zijn geheel te dempen, 

lokaal afdammen is voldoende om de gewenste vernatting te bewerkstelligen. 
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Mitigerende maatregel 

1. Bij de bepaling van werklocaties en tracé’s wordt door een ter zake kundige ecoloog gecontroleerd of 

er geen bomen gekapt hoeven worden die mogelijk geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen. 

Zijn die er wel, dan wordt een alternatieve oplossing gezocht of moet alsnog een ontheffing 

aangevraagd worden en zijn mogelijk aanvullende mitigerende en/of compenserende maatregelen 

van toepassing. 

6.1.5 Alpenwatersalamander 

Binnen het plangebied is de alpenwatersalamander aangetroffen. Deze soort plant zich voort in het water 

en leeft de rest van de tijd vooral op het land. Geschikt voortplantingshabitat bestaat met name uit 

stilstaande niet te voedselrijke wateren zoals greppels, poelen en vennen in de buurt van loofbos, 

houtwallen, heggen en struwelen.  

 

Als gevolg van de werkzaamheden worden lokaal sloten en andere detailontwatering gedempt. Hierbij 

wordt mogelijk voortplantingswater aangetast en kunnen bij de werkzaamheden dieren gedood worden. 

Bij gevolg kan de functionaliteit van het leefgebied van de soorten achteruitgaan. In de omgeving blijven 

geschikte sloten en andere wateren bestaan. Om te garanderen dat er voldoende voortplantingswateren 

zijn is het aan te bevelen om delen van te dempen sloten als poel te behouden. 

 

Het landhabitat is vooral in of nabij bos en struweel. Er worden nauwelijks werkzaamheden uitgevoerd 

waarbij landhabitat aangetast kan worden daarom zijn geen mitigerende maatregelen nodig voor het 

landhabitat. 

 

Tabel 6.2. Werkbare periode Alpenwatersalamander 

 Jan feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov dec 

Voortplantingswateren 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 

 

Legenda 

Kleur Betekenis 

4 ongeschikt 

3 Indien mogelijk vermijden 

2 Geschikt met voorwaarden 

1 Geschikt  

 

Mitigerende maatregelen 

- Realiseren van geschikt voortplantingshabitat door delen van te dempen sloten als poel te 

handhaven. 

- Dempen van sloten met stilstaand water en poelen uitvoeren buiten de kwetsbare periode. Indien toch 

gewerkt moet worden in de kwetsbare periode dan moeten de salamanders (en aanwezige vissen) 

eerst weggevangen worden. 

- Werkzaamheden gefaseerd en in één richting uitvoeren. Hierdoor krijgt de soort de kans om een 

geschikt heenkomen te vinden.  

- Leg de maatregelen en ecologische begeleiding vast in een ecologisch werkprotocol. 
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6.1.6 Beekprik 

De Keersop is waarschijnlijk het belangrijkste leefgebied voor de beekprik in Nederland. Dit project 

voorziet flinke ingrepen in een deel van die beek. Verondiepen en versmallen zorgt bij de uitvoering van 

de werkzaamheden voor verstoring en mogelijk bedelven van beekpriklarven. Na de uitvoering is de totale 

oppervlakte beekbodem afgenomen. De totale beeklengte zal iets toegenomen zijn. 

 

Ongeveer de helft van het jaar leven er alleen larven in de beek. Die leven 6,5 jaar ingegraven in de 

bodem totdat ze metamorfoseren tot volwassen dieren. Deze zetten in de lente stroomopwaarts op zand 

en grindbanken eieren af en sterven vervolgens. De net uitgekomen jonge larven laten zich vervolgens 

stroomafwaarts meedrijven tot ze zich op een geschikte plek (vooral detritus en slibbanken) ingraven. 

Deze cyclus herhaalt zich elk jaar. 

 

De maatregelen aan de beek zijn voor een groot deel bedoeld om de habitatkwaliteit van de beek voor 

deze soort verder te verbeteren. Zo zal de stroomsnelheid (lokaal) toenemen waardoor er meer zand en 

grindbanken ontstaan waar gepaaid kan worden en zal er minder vegetatie groeien waardoor de 

slibbanken beter geschikt blijven voor de larven. Door de hermeandering zullen bovendien meer luwe 

plekken ontstaan die ideaal zijn voor de ontwikkeling van detritus en slibbanken. Het versmallen van de 

beek zorgt weliswaar voor minder oppervlakte aan beekbodem, maar de oppervlakte aan essentiële 

beekbodemhabitats voor de beekprik zal juist toenemen. 

 

Mitigerende maatregelen 

Het waterschap heeft ruime ervaring in herinrichting van beken met beekprikken om de impact op de 

populatie van deze soorten te beperken. Zo is de populatie beekprik na het beekherstel aan de Beekloop 

in deze beek aan het toenemen. Ook de populatie van de beekprik binnen het beheergebied van 

Waterschap de Dommel in de Tongelreep is dusdanig gezond en robuust, dat hier vandaan al meerdere 

duizenden larven verplaatst zijn naar andere beken (bv de Reusel) om daar populaties op te bouwen7. 

Deze ervaringen, en de ervaring met het afvangen van beekprikken bij het in 2015 uitgevoerde 

beekherstel aan de Beekloop, zal gebruikt worden om ook voor dit project de larven te vangen en te 

verplaatsen voordat de verstorende werkzaamheden plaatsvinden. In de praktijk betekent dit dat 

voorafgaand aan het dempen of versmallen van het beekprofiel de bovenste 20 cm van de beekbodem 

en/of de sliblaag met een kraan op de kant worden gezet. Vervolgens worden de larven hier met de hand 

uit gehaald en op een van tevoren bepaalde plaats losgelaten.  

 

Zoals geldt voor alle vissoorten zijn werkzaamheden, en met name het wegvangen en verplaatsen, 

ongewenst bij te lage temperatuur (watertemperatuur onder de 4 graden) door het risico op bevriezen en 

omdat koudbloedige soorten dan niet mobiel genoeg zijn om een goed heenkomen te zoeken. Ook mogen 

de temperaturen niet te hoog zijn (25 graden) omdat dan de zuurstofniveau’s vaak te laag zijn om goed te 

kunnen zwemmen en een nieuw leefgebied te vinden.  

 

Tabel 6.4. Werkbare periode beekprik 

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

Beekprik 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 

 

  

 
7 www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23431 
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Legenda 

Kleur Betekenis 

4 ongeschikt 

3 Indien mogelijk vermijden 

2 Geschikt met voorwaarden 

1 Geschikt  

 

Bij kleine locaties is het waarschijnlijk voldoende om de slibbank om te woelen zodat alle larven zich 

stroomafwaarts verplaatsen en daar een nieuwe bank zoeken. Bij grotere tracés lijkt dat minder geschikt 

omdat dezelfde larven dan meerdere malen verstoord kunnen worden of zich opnieuw op een locatie 

vestigen waar nog gewerkt moet worden. Hier zullen de larven dus gevangen en verplaatst worden. 

 

In geval van nieuwe meanders/tracé kunnen de dieren verplaatst worden van het te dempen tracé naar 

het nieuwe tracé. Ook kunnen ze elders in het stroomgebied van de Keersop of een andere beek met 

geschikte omstandigheden uitgezet worden. Herintroductie op de versmalde delen is niet nodig, enerzijds 

omdat de slibbanken aan de oever die niet versmald worden, gewoon kunnen blijven liggen en anderzijds 

omdat er van bovenstrooms volop herkolonisatie met jonge larven plaats zal vinden. 

 

Door het toepassen van de reeds uitvoerig beproefde methodes en deze vast te leggen in een ecologisch 

werkprotocol kunnen negatieve effecten op de beekprik voldoende gemitigeerd worden en is geen 

ontheffing van de Wnb nodig. 

6.1.7 Broedvogels 

Voor het broedseizoen staat geen vaste periode. Veel vogelsoorten broeden in de periode maart tot en 

met juli. Er zijn echter ook vogels die veel vroeger beginnen, zoals de blauwe reiger die in februari al 

broedt. En er zijn veel soorten die meerdere broedsels hebben en doorgaan tot zelfs in september, zoals 

de houtduif. Nesten en eieren zijn gedurende de hele broedperiode van de betreffende soort beschermd, 

vanaf het eerste takje tot het uitvliegen van het laatste jong. Als gevolg van de werkzaamheden kunnen 

broedvogels verstoord worden en kunnen nesten beschadigd worden. Hiervoor is geen ontheffing te 

verwachten en daarom moeten deze effecten voorkomen worden. 

 

Het verwijderen van de aanwezige (houtige) vegetatie dient daarom bij voorkeur buiten de broedperiode 

plaats te vinden.  

 

In de (ruime) omgeving van het plangebied zullen broedvogels met jaarrond beschermde broedplaatsen 

voorkomen. Afhankelijk van de gekozen werkwijze én de periode waarin de werkzaamheden worden 

uitgevoerd, zijn negatieve effecten op jaarrond beschermde nesten wel of niet te verwachten. Indien de 

werkzaamheden geheel buiten de broedperiode worden uitgevoerd (die begint voor een soort als de 

buizerd al eind februari) en er zich geen bomen met jaarrond beschermde nesten gekapt worden, kunnen 

negatieve effecten worden uitgesloten. Nader onderzoek of ontheffing is in dat geval niet nodig. 

 

Mitigerende maatregelen 

1. De meest effectieve maatregel is door buiten de meest kwetsbare periode voor broedvogels te 

werken, dus pas in juli beginnen en de werkzaamheden afronden voor eind februari. Ook in de 

maanden rondom deze periode (geschikt met voorwaarden) kunnen echter ook vogels broeden en is 

ecologische begeleiding van toepassing. 

2. Laat een ter zake kundige ecoloog voor werkzaamheden in de periode februari – september, 

controleren of er geen broedvogels aanwezig zijn. 
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3. Verwijder houtige en opgaande vegetatie die geschikt is voor broedvogels gebruikt voordat het 

broedseizoen begint. 

4. Zorg ervoor dat de werklocatie minder geschikt is voor broedvogels door vogels af te schrikken door 

bijvoorbeeld bouwlinten te spannen voordat het broedseizoen begint, maar ook als gewerkt wordt 

tijdens het broedseizoen om vestiging in een lang weekeinde te voorkomen. 

5. Begin te werken voordat het broedseizoen aanvangt en werk vervolgens regelmatig door op die 

locatie. Verstoringsgevoelige vogels mijden dan de locatie en de directe omgeving en zullen zich daar 

niet vestigen om te broeden. In de praktijk lijkt deze maatregel niet toepasbaar voor de vele te 

dempen slootjes, maar wel voor het grote gebied dat mogelijk afgegraven moet worden. 

 

Tabel 6.3. Werkbare periode broedvogels 

 Jan feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov dec 

Broedvogels 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 

 

Legenda 

Kleur Betekenis 

4 ongeschikt 

3 Indien mogelijk vermijden 

2 Geschikt met voorwaarden 

1 Geschikt  

6.1.8 Bosbeekjuffer  

De bosbeekjuffer komt bij de beek voor waar de soort eieren afzet op planten langs de beek. De larven 

van de bosbeekjuffer groeien op in de beek. De werkzaamheden aan de beek kunnen dan ook een 

verstorend effect hebben op larven en volwassen exemplaren. De eieren worden vooral in juni en juli 

afgezet op oeverplanten en komen voor de winter uit. De larven overwinteren 1 of soms 2 jaar en 

verblijven op plaatsen als holle oevers, tussen uitgespoelde wortels en tussen waterplanten. De 

volgroeide larven sluipen in mei – augustus uit met een piek in juni-juli.  

 

Deze soort heeft behoefte aan zuurstofrijk en koel water. Uitvoeren van de werkzaamheden aan en nabij 

watergangen kan ervoor zorgen dat de waterkwaliteit en vooral het zuurstofgehalte negatief wordt 

beïnvloed. Met name bij hoge temperaturen zijn de larven hiervoor kwetsbaar. Ook kan een verlaging van 

de stroomsnelheid negatief zijn voor de zuurstofvoorziening. 

 

Na de herinrichting is de verwachting dat het habitat van de beek in kwaliteit toeneemt doordat zowel het 

landschap en het beekhabitat gevarieerder wordt.   

 

Mitigerende maatregelen 

Verwijderen van oevervegetatie 

De oevervegetatie is van belang omdat hier de eieren in afgezet worden (periode juli – september) en de 

maanden erop daar zitten totdat ze, soms pas in november, uitkomen. De jonge larven blijven daarna 

voornamelijk ook in de vegetatie zitten. Om te voorkomen dat met het verwijderen van oeverplanten ook 

de eieren weggehaald worden moet pas laat in het najaar (november – december en mits de temperatuur 

dat toelaat) gemaaid worden als voorbereiding op werkzaamheden. Is dat niet mogelijk dan kan het 

maaien ook juist in de periode dat er geen eieren of jonge larven in de vegetatie aanwezig is in mei – juli.  
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De periode januari – april is minder geschikt omdat de watertemperatuur dan vaak te laag is. In mei-juli 

dient voorafgaand aan het maaien gecontroleerd te worden of er geen broedvogels in de te maaien 

vegetatie aanwezig zijn en moeten de grote larven gevangen worden met een macrofaunanet en 

verplaatst worden. Deze maatregel is vooral van belang langs delen van de beek waar al sprake is van 

meanders, bochten en opgaande vegetatie. Langs kale rechte delen in agrarisch gebied worden geen 

eieren en larven verwacht en hoeven geen maatregelen genomen te worden. 

 

Dempen en verleggen van waterlopen 

Na het verwijderen van de oevervegetatie en het wegvangen van de larven kan de waterloop gedempt of 

verlegd worden. Het dempen dient in één richting -stroomafwaarts- en gefaseerd uitgevoerd te worden. Zo 

krijgen de larven zoveel mogelijk de kans benedenstrooms een goed heenkomen te zoeken. Met 

gefaseerd wordt bedoelt dat elke dag maar een beperkt tracé – ordegrootte 50 meter – gedempt of 

vergraven wordt, zodat dieren de tijd hebben om zich benedenstrooms te verplaatsen. 

 

Ook voor deze maatregel geldt dat langs kale rechte delen in agrarisch gebied geen eieren en larven 

verwacht worden en hoeven deze maatregelen niet genomen te worden. 

 

Tabel 6.4. Werkbare periode bosbeekjuffer 

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

bosbeekjuffer 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 

 

Legenda 

Kleur Betekenis 

4 ongeschikt 

3 Indien mogelijk vermijden 

2 Geschikt met voorwaarden 

1 Geschikt  

 

6.1.9 Beekrombout 

De beekrombout was lange tijd een erg zeldzame soort in Nederland. Vanaf 2000 laat de beekrombout in 

heel Oost- en Zuid-Nederland een spectaculaire comeback zien. Dit is waarschijnlijk te danken aan de 

verbeterde waterkwaliteit in combinatie met ecologische (beek)herstelmaatregelen. De beekrombout is 

een soort die de voorkeur geeft aan stromende grotere beken en rivieren. Voorwaarde voor het 

voorkomen zijn voldoende structuur en onbegroeide zandige plekjes op de bodem waar de larve zich in 

kan graven. Deze substraten zijn welliswaar maar beperkt aanwezig waardoor het plangebied mogelijk 

geen optimaal leefgebied vormt voor beekrombout maar gezien de recente opmars toch wel geschikt 

geacht moet worden. De soort kan dus mogelijk aangetroffen worden binnen het gebied.  

De beekrombout vliegt van eind april tot begin juni. De larven overwinteren meestal drie, soms twee of 

vier keer. Larvehuidjes zijn te vinden in de vegetatie op de oever, in holle oevers en op boomwortels en 

stenen, meestal binnen enkele meters van het water. Het wijfje zet de eitjes vooral in mei af op het 

wateroppervlak af waarna de larven zich ingraven in de bodem op ondiepe en traag stromende plaatsen 

waar veel slib of fijn zand is afgezet. Ze jagen ’s-nachts op de bodem. Ze zijn vooral te vinden in kleine 

rivieren en grote beken. Omdat de larven overdag vooral in de bodem zitten hebben ze nauwelijks last 

van het maaien van de watervegetatie. Ze zijn wel kwetsbaar voor baggeren en dempen. Er is wel een 

goede kans dat tegelijk met het verplaatsen van de beekpriklarven (zie verder) ook de larven van de 

beekrombout verzameld en verplaatst kunnen worden. 
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Mitigerende maatregelen 

Voorafgaand aan het dempen of versmallen van het beekprofiel zal de bovenste 20 cm van de 

beekbodem en/of de sliblaag met een kraan op de kant worden gezet. Vervolgens worden de larven hier 

met de hand uit gehaald en op een van tevoren bepaalde plaats losgelaten.  

 

Tabel 6.5. Werkbare periode beekrombout 

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

beekrombout 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Legenda 

Kleur Betekenis 

4 ongeschikt 

3 Indien mogelijk vermijden 

2 Geschikt met voorwaarden 

1 Geschikt  

 

6.1.10 Samenvatting werkbare periodes en mitigerende maatregelen 

Werkbare periodes 

Er is geen enkele periode geheel ongeschikt voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Echter, met 

name door de aanwezigheid van broedvogels is het zeer waarschijnlijk dat de periode van maart – juni in 

de praktijk niet of nauwelijks gebruikt kan worden voor veel gebieden om met werkzaamheden te 

beginnen. Mocht echter uit inspecties blijken dat er op trajecten geen broedvogels aanwezig zijn, dan 

kunnen ook dan bepaalde werkzaamheden uitgevoerd worden. Buiten de periode maart – juni zijn, met 

inachtname van de mitigerende maatregelen, naar verwachting de werkzaamheden meestal uit te voeren. 

De kleinste kansen op knelpunten met betrekking tot beschermde soorten is door de werkzaamheden uit 

te voeren in september tot februari. Op plekken waar de bosbeekjuffer voorkomt is het wenselijk te 

wachten tot november of al eerder de vegetatie te verwijderen en larven te verplaatsen. Een tweede optie 

om knelpunten met broedvogels te voorkomen is om de werkzaamheden voor februari te beginnen en 

vervolgens door te werken tot in het broedseizoen. Hierbij neemt de kans op knelpunten echter wel iets 

toe en is een strikte ecologische begeleiding noodzakelijk. Met name het dempen van de sloten in het 

beekdal van het noordelijke deel van het plangebied zal vrijwel zeker buiten het broedseizoen en de 

kwetsbare periode voor de bosbeekjuffer plaats moeten vinden. Dat betekent dus maaien van de 

oevervegetatie en dempen of vergraven eventueel in juli of pas in november – december. 
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Tabel 6.5. Werkbare periode (overzicht) 

 Jan feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov dec 

Kleine marterachtigen 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

Broedvogels 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 

Beekprik 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 

Alpenwatersalamander 

(Voortplantingswateren) 
1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 

Bosbeekjuffer 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1 

Beekrombout 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Legenda 

Kleur Betekenis 

4 ongeschikt 

3 Indien mogelijk vermijden 

2 Geschikt met voorwaarden 

1 Geschikt  

 

Samenvatting maatregelen 

Hieronder zijn alle eerder genoemde maatregelen samengevat en zijn overlappende maatregelen 

geïntegreerd. Let op, deze maatregelen zijn niet vrijblijvend en moeten nageleefd worden om overtreding 

van wetgeving te voorkomen.  

 

1. De meest effectieve maatregel voor het grootste deel van het plangebied is door buiten de meest 

kwetsbare periode te werken, dus pas na 1 september beginnen en de werkzaamheden afronden 

voor eind februari.  

2. Wordt buiten deze periode gewerkt dan is dat onder voorwaarden vaak mogelijk maar is ecologische 

begeleiding noodzakelijk. 

3. Verwijder houtige en opgaande vegetatie die in het kader van het project verwijderd moeten worden 

en die vaak door broedvogels gebruikt wordt voordat het broedseizoen begint 

4. Zorg ervoor dat de werklocatie minder geschikt is voor broedvogels door vogels af te schrikken door 

bijvoorbeeld bouwlinten te spannen voordat het broedseizoen begint, maar ook als gewerkt wordt 

tijdens het broedseizoen om vestiging in een lang weekeinde te voorkomen. 

5. Begin, als het niet mogelijk is om buiten de meest kwetsbare periode te werken, te werken voordat het 

broedseizoen aanvangt en werk vervolgens regelmatig door op die locatie. Verstoringsgevoelige 

vogels mijden dan de locatie en de directe omgeving en zullen zich daar niet vestigen om te broeden. 

6. Controleer voorafgaand aan de kap van bomen of zich hierin jaarrond beschermde nesten bevinden. 

7. Let bij werkzaamheden aan oppervlaktewater op de water- en luchttemperatuur. Bij te lage (kouder 

dan 0 graden) of te hoge (warmer dan 25 graden) temperaturen kunnen geen werkzaamheden 

uitgevoerd worden. 

8. Uitsluitend rijden en werken vanaf wegen en paden en vanaf werkterreinen ingericht in 

landbouwpercelen. 

9. Blijf met werklocaties en depots minimaal 10 meter verwijderd van boomsingels, struiken en sloten 

met begroeide overs. 

10. De eventueel te kappen of snoeien bomen buiten de kwetsbare periode voor alle relevante soorten 

kappen/snoeien na inspectie door de ecoloog op de geschiktheid als verblijfplaats voor vleermuizen. 



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

 

16 juli 2020   BF8076_T&P_RP_2007161750 33  

 

11. Benut delen van te dempen sloten om poelen te maken die geschikt zijn als voortplantingswater voor 

alpenwatersalamanders. 

12. Werkzaamheden gefaseerd en in één richting uitvoeren. Dieren kunnen dan makkelijker wegvluchten.  

13. Verplaats de larven (en eventuele volwassen dieren) van de beekprik; beekrombout en bosbeekjuffer 

conform de recente ervaringen van het waterschap en RAVON. 

14. Voor de beekrombout en bosbeekjuffer het voorafgaand aan de werkzaamheden verwijderen van de 

oevervegetatie, in de juiste periode van het jaar (bij voorkeur november – december) en als dit niet 

mogelijk is onder voorwaarden in mei – juli. 

15. Het dempen of versmallen van watergangen in één richting -stroomafwaarts- en gefaseerd uitvoeren. 

Zo krijgen de larven zoveel mogelijk de kans een goed heenkomen te zoeken.  

16. Hanteer bij werken in- of nabij leefgebied van de bever het Beverprotocol Brabant (de laatste 

vastgestelde versie op het moment van uitvoeren van het project). 

17. Leg de maatregelen en begeleiding vast in een ecologisch werkprotocol. 

6.2 Effectbeschrijving op beschermde gebieden 

6.2.1 Natura 2000 

Het onderzoeksgebied maakt onderdeel uit van het Natura 2000-gebied ‘Leenderbos, Groote Heide & De 

Plateaux’. Daarom is gekeken naar eventuele effecten op de voor dit gebied aangewezen habitattypen en 

soorten. 

 

De effecten van de maatregelen zullen hierna per type effect worden besproken, waarbij wordt ingegaan 

op het effect per habitat of soort. Mogelijke effecten zijn gesorteerd naar type effecten van storende  

factoren, ingedeeld in een aantal hoofdgroepen, conform de effectenindicator van het Ministerie van LNV 

(Broekmeyer, 2006, zie figuur 6-5). De effectenindicator geeft een indicatie voor de gevoeligheid van 

habitattypen en soorten voor een bepaald type effect. Deze is gebruikt bij de effectanalyse van de ingreep 

op de doelen in het Natura 2000-gebied. 

 

 

Figuur 6-5: onderverdeling effecten op beschermde soorten en gebieden naar type (Broekmeyer, 2006). 
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Ruimtelijke effecten 

De werkzaamheden worden deels binnen het N2000 gebied uitgevoerd maar niet ter plekke van het 

habitattype alluviaal bos waarvoor het gebied mede is aangewezen. De voorgestelde maatregelen hebben 

mede als doel de abiotische factoren te verbeteren voor enerzijds het behoud van het bestaande alluviaal 

bos, maar ook de uitbreiding daarvan mogelijk te maken. 

 

De Keersop is aangewezen als het habitattype “beken en rivieren met waterplanten”. Hier vinden 

ruimtelijke ingrepen plaats aangezien het beekprofiel versmald en de bodem verhoogd wordt. De 

maatregelen worden uitgevoerd om de kwaliteit van het beekhabitat te verbeteren. 

 

Conform het Beheerplan (2017) voor het Natura2000-gebied komt het habitattype “beken en rivieren met 

waterplanten” voor in delen van de Keersop. De kwaliteit is matig, omdat de voornaamste watervegetatie 

alleen uit sterrekroos bestaat (rompgemeenschap). Naast fonteinkruiden als doorgroeid fonteinkruid, 

drijvend fonteinkruid en haarfonteinkruid komt in de Keersop brede waterpest voor (bekenwerkgroep 

KNNV Eindhoven). De trend is onbekend. Uit de waterkwaliteitsgegevens KRW, informatie over de 

stroomsnelheid en incidentele waarnemingen is af te leiden dat het habitattype vooral pleksgewijs 

voorkomt en zelden goed ontwikkeld is. Op veel plaatsen is er te weinig variatie in het beekprofiel, is de 

stroomsnelheid te laag en is er te weinig beschaduwing aanwezig. Daarnaast is de waterkwaliteit 

onvoldoende om het habitattype tot ontwikkeling te laten komen. Op basis van expert-opinion wordt 

geschat dat de bedekking van het habitattype maximaal 10-20% bereikt. Door de 

herinrichtingsmaatregelen neemt de totale oppervlakte van de waterbodem met ongeveer 25% af, maar is 

de verwachting dat de bedekkingsgraad van het habitattype toe kan nemen tot ongeveer 50%. Dit is het 

gevolg van de toename van de stroomsnelheid, waardoor er minder slib in het beekprofiel neerslaat en de 

condities voor waterranonkels verbeteren. Daarnaast verbeterd met de realisatie van het natuurnetwerk 

de waterkwaliteit, omdat de nutriëntenbelasting vanuit de directe aangelanden van de beek afneemt (er 

wordt hier geen mest meer uitgereden). Er wordt dus een netto toename van de oppervlakte van het 

habitattype verwacht terwijl tegelijk vooral de kwaliteit zal toenemen. Een hoger bedekkingspercentage 

wordt nadrukkelijk niet nagestreeft in verband met de overige functies van de beek zoals het leefgebied 

voor de beekprik die ook behoefte heeft aan kale zand- en grindbanken. 

 

Het plangebied maakt wezenlijk onderdeel uit van het leefgebied van de beekprik, een voor het gebied 

aangewezen habitatsoort. De ingrepen hebben daarom ruimtelijk effect op het leefgebied van een 

doelsoort. In 6.1.5. is onderbouwt dat de ingrepen dusdanig uitgevoerd worden dat de populatie daarvan 

geen significant negatieve effecten ondervind en dat het leefgebied van de soort in stand blijft en zelfs in 

kwaliteit zal toenemen. 

 

Het project heeft geen negatieve ruimtelijke effecten op het Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote 

Heide & De Plateaux. 

 

Chemische effecten 

De realisatie van de maatregelen kan chemische effecten veroorzaken. Binnen dit project kan dit van 

toepassing zijn als gevolg van de fysieke uitvoering van de werkzaamheden. Daarnaast ligt er een 

voormalige stortplaats in de nabijheid van het projectgebied. 

 

Effecten uitvoering 

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 
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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. 

 

Bovendien is voor de maatregelen uit dit projectplan een verkennende berekening in Aerius Calculator (31 

juli 2019) uitgevoerd en hieruit blijkt dat de gehele stikstofemissie en –depositie als gevolg van het 

projectplan afneemt. De tijdelijke veroorzaakte emissie en depositie als gevolg van de uitvoering wordt teniet 

gedaan doordat er een areaal huidige landbouwgrond van 25 hectare uit productie genomen wordt. Dit komt 

globaal overeen met een mestlastvermindering van 4.250 kg per jaar. Deze afname is permanent. Uit de 

berekening blijkt dat de realisatie van het project Herinrichting Keersopperbeemden een netto afname van 

de stikstofdepositie tot gevolg zal hebben. Eenmaal afgerond en in de gebruiksfase zal de lagere 

stikstofemissie blijven bestaan. De berekende afname van de stikstofdepositie tijdens de uitvoering van de 

het project ligt in de ordegrootte van 0,05 – 0,08 mol/ha/jaar op nabije Natura2000-gebieden. Dit kan na de 

uitvoering oplopen tot boven de 0,1 mol/ha/jaar in relatie tot de huidige situatie. 

 
Effecten voormalige stortplaats 

Aan de Victoriedijk is een voormalige stortplaats gelegen. Eutrofiëring vanuit de stort kan op grond van de 

door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beschikbaar gestelde Effectenindicator 

(Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 2019) negatief zijn voor de 

instandhoudingdoelen die in Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux zijn 

geformuleerd ten aanzien van onder meer H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende 

bossen), H3260A - Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels) en H1096 - Beekprik8.  
 

Op basis van de beschikbare informatie van de voormalige stortlocatie en hydrologische 

stroombaanberekeningen is nader ingegaan of de maatregelen hier een negatief effect op kunnen 

veroorzaken (Royal HaskoningDHV, 2020b). Bij deze berekeningen zijn zowel de hydrologische 

maatregelen van deelgebied Keersop-midden als de maatregelen van deelgebied Keersopperbeemden 

(Valentinuskapel – Loonderweg) meegenomen. De conclusie is dat er geen negatieve effecten op de voor 

Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux geformuleerde 

instandhoudingsdoelstellingen te verwachten zijn. 

 

Er zijn geen negatieve chemische effecten te verwachten als gevolg van de werkzaamheden en 

maatregelen in het plangebied. Wel wordt voor het intern salderen van de stikstofdepositie een 

vergunningaanvraag in het kader van de Wet Natuurbescherming ingediend. 

 
8 De overige natuurwaarden ten aanzien waarvan in Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux 
instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd zijn niet aanwezig (benedenstrooms van) op de hier relevante locaties (Dienst 
Landelijk Gebied en Staatsbosbeheer 2017; NDFF 2019). 
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Fysische effecten 

Onder fysische effecten vallen voornamelijk veranderingen in de hydrologie. Het project heeft nadrukkelijk 

invloed op alle in figuur 6-5 genoemde factoren. De meeste van deze effecten zijn gewenst en deels 

worden de maatregelen juist ten behoeve van deze effecten genomen. Het gaat hier met name om het 

creëren van de gewenste beekdynamiek en het vernatten van het plangebied. 

 

Ten aanzien van het alluviaal bos is nader onderzoek uitgevoerd en zijn in het kader van de realisatie van 

de nieuwe N69 maatregelen voorgesteld om eventuele negatieve effecten van de voorgestelde 

maatregelen te mitigeren9. Deze maatregelen hebben (net zoals de voorgenomen ingrepen in het plan 

Keersopperbeemden) tot doel om het bos enerzijds te vernatten, zodat het gewenste habitattype 

behouden kan blijven en zich kan ontwikkelen en anderzijds voor voldoende drainage te zorgen zodat het 

risico op stagnerend water en eutrofiering wordt vermeden. Deze maatregelen zijn opgenomen in het 

project nieuwe verbinding N69. Na aanleg wordt monitoring uitgevoerd om de maatregelen af te stellen, 

zodat deze optimaal werken. 

 

Het project heeft duidelijke fysische effecten. Door de voorgestelde mitigerende maatregelen (i.k.v. het 

project Nieuwe verbinding N69) kunnen negatieve effecten voorkomen worden en worden positieve 

effecten versterkt. 

 

Mechanische effecten 

De mechanische effecten (licht, geluid, trillingen, aanwezigheid van mensen en materieel, et cetera) die 

mogelijk voortkomen uit de werkzaamheden hebben geen effect op het habitattype, maar kunnen wel 

effect hebben op de beekprik, de habitatrichtlijnsoort waarvoor dit gebied is aangewezen. Om effecten op 

de populatie van de beekprik te beperken worden mitigerende maatregelen voorgesteld (zie 6.1.5.) 

waarbij verstoring optreedt, maar de populatie als geheel zeker geen significant negatieve effecten zal 

ondervinden.  

 

Het project heeft mechanische effecten. Door de voorgestelde mitigerende maatregelen worden negatieve 

effecten voorkomen. 

 

Conclusie ten aanzien van Natura 2000 

Er zijn verschillende effecten te verwachten. Door het uitvoeren van maatregelen kunnen deze vaak 

geheel voorkomen worden en zijn deze effecten zeker niet significant negatief. Het is te verwachten dat 

hiervoor wel een vergunning aangevraagd zal moeten worden zodat bevoegd gezag kan toetsen of de 

voorgestelde maatregelen voldoen. 

6.2.2 Natuurnetwerk Brabant en Natte Natuurparel 

Het grootste deel van het project ligt in het Natuur Netwerk Brabant (zie figuur 5.2.)  

 

De werkzaamheden vinden voor een groot deel in nog in te richten agrarisch gebied plaats. Tijdens de 

werkzaamheden is er sprake van tijdelijke negatieve effecten op het NNB als gevolg van verstoring door 

licht, geluid en aanwezigheid van mensen en materieel. Deze effecten zijn tijdelijk en beperkt en zullen in 

geen geval de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNB aantasten. Op langere termijn zijn er 

vooral positieve effecten te verwachten.  

 
9 Brouwer, E. Inrichtings- en monitoringsplan alluviaal bos Keersopperbeemden. 2017. B-Ware in opdracht van Provincie Noord-
Brabant. Betreft Habitattype Natura 2000-gebied in plangebied & Brouwer, E. Inschatting van de mogelijke effecten van 
hydrologische ingrepen op een alluviaal bossen de Keersopperbeemden. 2017. B-Ware in opdracht van Provincie Noord-Brabant. 
Betreft Habitattype Natura 2000-gebied in plangebied 
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De maatregelen zijn er immers op gericht om bestaande natuurwaarden te versterken en beeknatuur 

verder te ontwikkelen. Hierdoor zal een meer natuurlijke en robuuste natuur ontstaan welke bijdraagt aan 

de doelen voor het NNB. 

 

Wel is aannemelijk dat de abiotiek niet geschikt zal worden voor alle natuurbeheertypen conform de 

ambitiekaart. In details zal de ambitiekaart natuurbeheertypen aangepast moeten worden. 

 

Op hoofdlijnen is het project er echter op gericht om gewenste natuurdoelen te ontwikkelen en bestaande 

natuurwaarden te behouden. Door de maatregelen hieraan te toetsen en desgewenst de doelen aan te 

passen aan de realistische mogelijkheden zullen de effecten van het project vooral positief zijn.  

 

Lokaal zal mogelijk een aanpassing van zowel de natuurbeheertypen als de begrenzing van het NNB 

nodig blijken. Omdat hier inhoudelijke argumenten voor zijn met ook voor natuur duidelijk goede 

ontwikkelingen is dit naar verwachting geen knelpunt. 

 

Conclusie ten aanzien van het NNB 

Er treden permanente effecten op aan wezenlijke kenmerken en waarden van het NNB. Deze effecten zijn 

vooral positief maar kunnen tijdelijk en lokaal ook negatief blijken.   
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7 Eindconclusies en aanbevelingen flora, fauna en natuur 

Op basis van bovenstaande kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

- Wat betreft mogelijke effecten op Natura 2000 gebied zijn er verschillende effecten te verwachten. 

Door het uitvoeren van maatregelen zijn deze effecten zeker niet significant negatief. 
 

- De werkzaamheden binnen de projectgebieden vallen binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk 

Brabant. Er treden permanente effecten op aan wezenlijke kenmerken en waarden van het NNB. 

Deze effecten zijn vooral positief maar kunnen tijdelijk en lokaal ook negatief blijken. 
 

o Binnen de projectgebieden komen enkele onder de Wet natuurbescherming beschermde zoogdieren, 

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

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

verbodsbepalingen overtreden, mits mitigerende maatregelen worden genomen (zie hierna). Voor de 

soort bever is dit niet het geval . De maatregelen binnen het plan Keersopperbeemden dragen 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. 
 

o De volgende mitigerende maatregelen worden voorgesteld: 
 

Bever 

o Hanteren van het Beverprotocol Brabant (laatst geldende versie op het moment van uitvoeren). 
 

Kleine marterachtigen 

o Buiten de meest kwetsbare periode voor de kleine marterachtigen werken. Indien dit niet 

mogelijk is, dan wordt het naleven van de volgende maatregelen nog belangrijker. 

o Uitsluitend rijden en werken vanaf wegen en paden en vanaf werkterreinen ingericht in 

landbouwpercelen. 

o Eén kant opwerken bij graaf- en grondwerkzaamheden zodat dieren kunnen vluchten. 

o Gebied minder geschikt maken voor kleine marterachten voordat de werkzaamheden beginnen. 

Dit kan door het maaien van vegetatie (op 10 cm boven maaiveld). Bij het maaien ook één kant 

opwerken. 

o Werklocaties zoals gronddepots etc. plaatsen op minimaal 10 afstand van bosjes, struiken en 

sloten met begroeide overs 

o Kappen of snoeien van bomen en struiken buiten de kwetsbare periode 
 

Vleermuizen 

o Ecologische begeleiding waarbij door een ter zake kundige ecoloog wordt gecontroleerd of er 

geen bomen gekapt hoeven worden die mogelijk geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen.  

o Indien geschikte bomen worden aangetroffen, dan wordt een alternatieve oplossing gezocht of 

moet alsnog een ontheffing aangevraagd worden en zijn mogelijk aanvullende mitigerende en/of 

compenserende maatregelen van toepassing. 
 

Alpenwatersalamander 

o Realiseren van geschikt voortplantingshabitat door delen van te dempen sloten als poel te 

handhaven. 

o Dempen van sloten met stilstaand water en poelen uitvoeren buiten de kwetsbare periode. 

o Werkzaamheden gefaseerd en in één richting uitvoeren. Hierdoor krijgt de soort de kans om een 

geschikt heenkomen te vinden.  
 

  



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

 

16 juli 2020   BF8076_T&P_RP_2007161750 39  

 

Beekprik 

o Bodem (20 cm) en/of slib op de kant zetten en larven hier uit halen. Daarna op een van tevoren 

bepaalde locatie de gevangen dieren loslaten.  

o Omwoelen van de slibbank (bij kleine locaties) zodat alle larven zich stroomafwaarts verplaatsen 

en daar een nieuwe bank zoeken. Bij grotere tracés dienen dieren (conform  bovenstaand 

aanpak) verplaatst te worden naar het nieuwe tracé of elders in het stroomgebied van de 

Keersop of een andere beek met geschikte omstandigheden.  

 

Bosbeekjuffer / Beekrombout 

o Het voorafgaand aan de werkzaamheden verwijderen van de oevervegetatie, in de juiste periode 

van het jaar (bij voorkeur november – december) en als dit niet mogelijk is onder voorwaarden in 

mei – juli. 

o Voorafgaand aan het dempen of versmallen van het beekprofiel de larven afvangen. 

o Het dempen of versmallen van watergangen in één richting -stroomafwaarts- en gefaseerd 

uitvoeren. Zo krijgen de larven zoveel mogelijk de kans een goed heenkomen te zoeken.  
 

Broedvogels 

o Buiten de meest kwetsbare periode voor broedvogels werken.  

o Werkzaamheden uitvoeren onder ecologische begeleiding van een ter zake kundige ecoloog 

zowel tijdens als in de maanden rondom de kwetsbare periode 

o Verwijderen van houtige en opgaande vegetatie die geschikt is voor broedvogels voordat het 

broedseizoen begint. 

o Minder geschikt maken van de werklocatie voor broedvogels. Dit kan door het afschrikken van 

vogels met bouwlinten. 

o Start werkzaamheden voordat het broedseizoen aanvangt en werk vervolgens regelmatig door 

op die locatie. 

o Controleer voorafgaand aan de kap van bomen of zich hierin jaarrond beschermde nesten 

bevinden. 
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1 Inleiding 

Aanleiding en doel van voorliggende notitie  
Het plangebied ligt ten zuidwesten van Eindhoven ter hoogte van de plaatsen Bergeijk, Westerhoven en 

Dommelen (zie figuur 1). Het waterschap is voornemens om hydrologische maatregelen aan het systeem 

van de Keersop te treffen en hier tevens natuur te ontwikkelen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de 

doelen vanuit de Kader Richtlijn Water (waterkwaliteit en hydromorfologie), de ontwikkeling van het 

Natuurnetwerk Brabant en Natte Natuurparels, de instandhouding van Natura2000 natuur en 

natuurcompensatie in het kader van de nieuwe N69. Daarnaast dragen de projecten bij aan het beleid Leven 

de Dommel waarin wordt gestreefd naar een klimaatrobuust watersysteem waarin gevolgen van 

klimaatveranderingen voor landbouw en natuur worden opgevangen. Dit in samenhang met 

landschappelijke ontwikkeling en recreatie. 

 

Binnen het uitvoeringsprogramma Keersop is onderscheid gemaakt in de volgende projecten: 

• Keersopperbeemden; het herinrichten van de beek en aangelanden tussen grofweg de Loonderweg en 

de Valentinuskapel (zwarte stippellijn op figuur 1). 

• Keersop Midden: het herinrichten van de beek en aangelanden tussen de Valentinuskapel en de 

Vlieterdijk. 

• Kromhurken: het hydrologisch herstellen en inrichten van de aangelanden van de beek. Binnen dit 

project worden er geen aanpassingen aan de beek uitgevoerd, dit is een opgave voor de langere termijn. 

 

Deze formele m.e.r.-beoordeling is opgesteld voor de projecten Keersopperbeemden en Keersop Midden. 

Voor het project Kromhurken is separaat een m.e.r.-beoordeling opgesteld en vastgesteld. 

 

Elk project heeft een eigen doorlooptijd en reikwijdte. De doorlooptijden zijn afhankelijk van de 

beschikbaarheid van gronden en afstemming met de belanghebbenden. De projectplan procedure in het 

kader van de Waterwet voor het gebied Kromhurken is op het moment van definitief maken van dit rapport 

reeds opgestart. De deelgebieden Keersop Midden en Keersopperbeemden bevinden zich nog in de 

ontwerpfase, waarbij het ontwerp van Keersopperbeemden verder is uitgekristalliseerd dan dat van Keersop 

Midden. Om de projecten te kunnen realiseren zijn een aantal besluiten noodzakelijk. De plannen worden 

vastgelegd in de bestemmingsplannen (waar functiewijziging van toepassing is). Tevens moet op grond van 

artikel 5.4 van de Waterwet een projectplan1 worden opgesteld, omdat het bij deze voorgenomen activiteiten 

om de aanleg of wijziging van waterstaatswerken gaat.  

 

Er dient getoetst te worden of sprake kan zijn van m.e.r.-verplichtingen. In deze rapportage is de toetsing 

aan het Besluit m.e.r. opgenomen. Deze m.e.r.-beoordeling dient als onderbouwing voor de projectplannen 

Waterwet en het aanpassen van de bestemmingsplannen. Omdat de projecten plaatsvinden binnen het 

zelfde watersysteem en op korte afstand van elkaar gelegen zijn, worden de mogelijke milieueffecten van 

de projecten in samenhang beschouwd. 

 

 

 

 

 

 

 
1 In het projectplan staat beschreven welke inrichtingsmaatregelen worden getroffen, welke belangen bij de benodigde 
werkzaamheden zijn betrokken, hoe deze zijn afgewogen en op welke wijze wordt omgegaan met de nadelige 
gevolgen. 
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Figuur 1:  Plangebieden beekherstel- en natuurontwikkelingsprojecten Keersop. 

Rood: Begrenzing projecten. Groen: Begrenzing natuurnetwerk april 2018 
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1.1 Achtergrond Keersop 

Verschillende beleidskaders hebben aanleiding gegeven om de projecten langs de Keersop te starten 

[RoyalHaskoningDHV, 2017a]. 

1. Water en Natuuropgaven: 

Vanuit Natura-2000 / PAS,  Natuurnetwerk Brabant, Natte natuurparel Brabant en Kaderrichtlijn Water 

(KRW) liggen er verschillende opgaven in het gebied met betrekking tot het behoud, uitbreiding en 

versterking van natuurwaarden. In deze opgaven staat het verbeteren van de waterkwaliteit en het 

herstellen van de hydrologische situatie in en langs de beek centraal. Zo is het herstel van de 

hydrologische situatie en het ontwikkelen van natuurgebied (Natuurnetwerk Brabant) in en nabij de 

Keersop opgenomen als maatregel in het Natura 2000-beheerplan en de PAS-gebiedsanalyse voor 

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux [Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk gebied, 2016; Provincie 

Noord-Brabant, 2017]. Het verbeteren van de waterkwaliteit is onderdeel van de Kaderrichtlijn Water. 

2. Gebiedsimpuls N69:  

De Provincie Noord-Brabant is in 2009 gestart om samen met diverse partijen met een brede 

belangenbenadering de leefbaarheidsproblemen rond de N69 tussen Hasselt en Eindhoven op te 

lossen. Dit heeft geleid tot het Gebiedsakkoord N69, dat op 27 juni 2012 is ondertekend door de 

samenwerkende partijen. Als onderdeel van dit gebiedsakkoord wordt invulling gegeven aan de 

gebiedsimpuls waarin wordt beoogd de ruimtelijke kwaliteit in het gebied te verbeteren en geschikte 

omstandigheden voor landbouwontwikkelingen te creëren. Waterschap de Dommel is trekker van het 

deelprogramma Keersop (en Beekloop) en is daarmee verantwoordelijk voor de organisatie en 

aansturing van het deelprogramma. 

1.2 Samenhang met andere projecten ter plaatse 

In de m.e.r.-beoordeling dient gekeken te worden naar de samenhang met andere projecten in de omgeving, 

omdat er mogelijk sprake kan zijn van cumulatieve effecten. 

 

Projecten waarover reeds besluitvorming heeft plaats gevonden, maar die nog niet gerealiseerd zijn maken 

onderdeel uit van de referentiesituatie. De toestand van het milieu in de referentiesituatie wordt altijd 

gebaseerd op de bestaande situatie van het milieu, samen met de gevolgen van de zogenaamde autonome 

ontwikkeling. Concreet houdt dit in dat de referentiesituatie ervan uitgaat dat vastgesteld overheidsbeleid 

(en de gevolgen daarvan) zal worden gerealiseerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vestiging van bedrijven 

op een bedrijventerrein op basis van een vastgesteld bestemmingsplan of - nog concreter - op basis van de 

verlening van een vergunning, de aanleg van een rijksweg op grond van een Tracébesluit of het schoner 

worden van de lucht door regels en beleid gericht op het terugdringen van emissies. Vastgesteld beleid en 

projecten waarover al definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden moeten dus worden meegenomen in 

de beschrijving van de referentiesituatie van het project.  

In deze paragraaf wordt ingegaan op de projecten in de omgeving van het plangebied, waarbij sprake kan 

zijn van cumulatieve effecten. Tevens wordt aangegeven of de ontwikkeling deel uit maakt van de 

referentiesituatie of dat cumulatieve effecten verwacht kunnen worden. 

 

Realisatie nieuwe verbinding N69 

De nieuwe verbinding N69 is onderdeel van de totaalopgave Grenscorridor N69. Veel doorgaand verkeer 

in de regio rijdt nu nog over lokale wegen of door de dorpen. Om de leefbaarheid voor de bewoners in de 

regio te verbeteren, legt de provincie Noord-Brabant een nieuwe 80 km weg aan die buiten de bebouwde 

kom ligt. De weg krijgt twee aparte rijstroken, die gescheiden worden door een middenberm. Daarnaast 

krijgt deze stil asfalt en wordt deze landschappelijk ingepast. Er komen ruime beekdalpassages en goede 

voorzieningen om de nieuwe weg veilig te kunnen kruisen.  

Het nieuwe tracé volgt globaal vanaf de Luikerweg in Valkenswaard het oorspronkelijke tracé van de Lage 

Heideweg, en loopt vervolgens vanaf de aansluiting van de N397 over een lengte van een kleine twee 
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kilometer parallel aan de Keersopperdreef. Er is gezocht naar een tracé waarbij zowel de aanwezige 

landbouwbedrijven als de natuur zo min mogelijk worden geraakt. Vanaf de kruising met de Molenstraat 

loopt de nieuwe weg tot aan de A67. Hier wordt de weg met een ongelijkvloerse kruising verbonden met de 

A67. Deze aansluiting wordt door de gemeente Veldhoven gerealiseerd binnen het project Kempenbaan 

West. De verbindingsweg loopt in een gebied met landbouwgronden en deels in een natuurrijk gebied met 

beekdalen, die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Om die reden is er veel aandacht voor 

het behoud en het versterken van de natuur. Met de aanleg van de nieuwe N69 gaat natuur verloren. Het 

areaal verloren natuur dient elders gecompenseerd te worden door de ontwikkeling van nieuwe natuur. 

Deels gebeurt dit binnen de scope van de realisatie van de weg en deels gebeurt dit door realisatie van het 

natuurnetwerk in het stroomgebied van de Keersop. 

 

 

Figuur 2: Het referentieontwerp van de nieuwe verbinding N69  in het Provinciaal Inpassingsplan (bron: Grenscorridor N69, 2019) 

 

Kromhurken 

Het plan Kromhurken draagt bij aan de kwaliteit van de natuurwaarden die binnen het plangebied aanwezig 

zijn. Zo wordt bijgedragen aan de instandhoudingsdoelstelling van H01D0 – Hoogveenbossen en H91E0C 

- Vochtige alluviale bossen die in het Natura 2000-beheerplan voor Leenderbos, Groote Heide en de 

Plateaux is geformuleerd [Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk Gebied, 2016]. Er worden watergangen 

gedempt en verlegd, een stuw geplaatst in de A-watergang langs de Looerheideweg en de toplaag wordt 

op diverse percelen afgegraven (9,2 ha). De maatregelen zijn er op gericht om de grondwaterstand in het 

gebied te verhogen en om de percelen langs de Keersop van landbouw om te vormen in natuur. De ligging 

en het profiel van de beek worden binnen dit project niet gewijzigd. Dit is een opgave voor de langere 

termijn.  

https://www.grenscorridorn69.nl/nieuwe-n69/ontwerp
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1.3 Waarom een m.e.r.-beoordeling?  

Het voorkomen van aantasting van het milieu is van groot maatschappelijk belang. Het is daarom zaak om 

het milieubelang volwaardig in de besluitvorming te betrekken. Om hier in de praktijk vorm aan te geven is 

het instrument milieueffectrapportage of te wel m.e.r. ontwikkeld. 

 
Voor plannen en besluiten die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu (kunnen) hebben wordt vaak 

een m.e.r. doorlopen. Er is ten eerste gekeken of er sprake is van directe m.e.r.-plicht, m.e.r.- 

beoordelingsplicht of van vormvrije m.e.r.-beoordeling. Figuur 3 geeft schematisch weer dat er twee 

drempels zijn voor activiteiten, die hiermee samenhangen:  

• Boven de drempelwaarde van de C-lijst geldt de m.e.r.-plicht dus dient een m.e.r. te worden 

doorlopen. Daarnaast zijn er overigens nog twee redenen die kunnen leiden tot m.e.r.-plicht, hetgeen 

in de volgende paragraaf (1.2.1) wordt uitgelegd.  

• Tussen de drempelwaarden van C-lijst en D-lijst is een m.e.r.-beoordeling nodig. Daarbij moet worden 

vastgesteld of sprake kan zijn van belangrijke nadelige milieugevolgen en of daarom de m.e.r.-

procedure moet worden doorlopen. Deze m.e.r.-beoordeling kent een korte formele procedure.  

• Onder de drempelwaarde van de D-lijst is er sprake van een vormvrije m.e.r.-beoordeling. Dit is ook 

een toets op mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen, maar dan zonder formele procedure.  

 

Figuur 1: schematische weergave m.e.r.-(beoordelings)plichtig conform atrikel 7.2. lid 2 Wm 

1.3.1 Beoordeling directe m.e.r.-plicht 

De eerste vraag die beantwoord moet worden is of voor de beekherstel- en natuurontwikkelingsprojecten 
langs de Keersop sprake kan zijn van een directe m.e.r.-plicht. Als er sprake is van m.e.r.-plicht, dan dient 
een Milieueffectrapport (MER) te worden opgesteld en gelden er diverse procedurevereisten (kennisgeving 
doen met zienswijzetermijn, MER ter visie leggen en toetsing door de Commissie voor de m.e.r.). Er kunnen 
drie oorzaken zijn, van waaruit direct een m.e.r.-plicht ontstaat. 
 
Voorwaarde 1: Besluit m.e.r. 
Er is een Besluit m.e.r. toegevoegd aan de Wet milieubeheer, waarin twee lijsten (bijlagen C en D) zijn 
opgenomen van activiteiten met drempels van omvang (zie ook figuur 3). Kom je boven de drempel van de 
C-lijst, dan dien je een m.e.r. te doorlopen (m.e.r.-plicht). Conclusie: De beekherstel- en 
natuurontwikkelingsprojecten langs de Keersop komen niet voor onder de activiteiten of gevallen van de C-
lijst bij het Besluit m.e.r.. Vanuit voorwaarde 1 is dus geen sprake van m.e.r.-plicht.  
 
Voorwaarde 2: Passende Beoordeling Natuurbeschermingswet  
Wettelijke plannen, waarvoor een Passende Beoordeling op grond van de Wet natuurbescherming nodig 
is, zijn m.e.r.-plichtig (artikel 7.2a Wet milieubeheer eerste lid). Voor de beekherstel- en 
natuurontwikkelingsprojecten langs de Keersop is het opstellen van een Passende Beoordeling niet nodig 
(zie paragraaf 5.3 ter onderbouwing hiervan). 
Conclusie: Dit betekent dat vanuit artikel 7.2.a lid 1 Wet milieubeheer er geen m.e.r.-plicht ontstaat.  
 
 
 
Voorwaarde 3: Provinciale milieuverordening  
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Door Provinciale Staten kunnen aanvullend op het Besluit m.e.r. activiteiten worden aangewezen die 
kunnen leiden tot m.e.r.-plicht. De provincie Noord-Brabant heeft een dergelijke aanvulling niet ingevuld.  
Conclusie: Het provinciaal beleid leidt niet tot m.e.r.-plicht. 

1.3.2 M.e.r.-beoordelingsplicht 

Er is dus geen sprake van m.e.r.-plicht, maar mogelijk wel van m.e.r.-beoordelingsplicht. Hiervoor is de D-
lijst van het Besluit m.e.r. cruciaal. Er zijn drie categorieën in de D-lijst die mogelijk van toepassing zijn op 
de beekherstel- en natuurontwikkelingsprojecten langs de Keersop. 
 
Categorie D3.2: De aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of beperking 
van overstromingen.  
Deze categorie betreft: De aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking 

van overstromingen, met inbegrip van primaire waterkeringen en rivierdijken. Er wordt aan deze categorie 

geen drempelwaarde toegekend, waardoor er sprake kan zijn van een formele m.e.r.-

beoordelingsprocedure. 

 

De hydrologische ingrepen in en langs de Keersop hebben betrekking op de aanleg en wijziging van werken 

inzake kanalisering en ter beperking van overstromingen. Hiervoor is in het kader van de Waterwet een 

projectplan, bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van die wet, van toepassing. Voor de voorgestelde activiteit 

geldt daarom een m.e.r.-beoordelingsplicht. 

 
Categorie D9: Landinrichtingsproject  
Deze categorie betreft: “Een landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan”. Deze 
categorie is van toepassing op die gevallen waarbij de activiteit betrekking heeft op:  
1. een functiewijziging met een oppervlakte van 125 hectare of meer van water, natuur, recreatie of 
landbouw of; 

2. vestiging van een glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied van 50 hectare of meer.  
 
Bij overschrijding van deze grenzen dient een m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd. Binnen de 
natuurontwikkelingsprojecten is er sprake van functiewijziging. De gronden met bestemming ‘agrarisch met 
waarden’ worden omgezet naar de bestemming ‘natuur’. Het gaat hierbij om gebieden met een totale 
omvang van ordegrootte 160 hectare. Het bestemmingsplan komt voor in zowel kolom 3 als kolom 4 van 
bijlage D van het Besluit m.e.r., maar omdat sprake is van eindbestemmingen valt het in dit geval onder 
kolom 4. Het vaststellen van een bestemmingsplan is daarmee m.e.r.-beoordelingsplichtig. 
 
Conclusie: De totale oppervlakte van omzetten van bestemmingen naar natuur bedraagt ongeveer 160  

hectare. Dit is meer dan de drempelwaarde. Op basis van deze categorie is er een formele m.e.r.-

beoordelingsplicht voor het bestemmingsplan. 

 
Categorie D15.3: Stuwen van water 
Deze categorie betreft: “De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stuwdam of andere installatie voor het 
stuwen of voor de lange termijn opslaan van water.” Dit in alle gevallen waarin de activiteit betrekking heeft 
op een hoeveelheid water van 5 miljoen m3 of meer. 
 
Binnen de projecten worden diverse stuwen geplaatst of wordt het stuwpeil van bestaande stuwen 

gewijzigd. Dit heeft in totaliteit effect op minder dan 5 miljoen m3 water. De wijziging van deze 

waterstaatswerken wordt vastgelegd in de Projectplannen Waterwet die voor de diverse projecten worden 

opgesteld. Dit valt onder kolom 4 van bijlage D van het Besluit m.e.r. 

 

Conclusie: Op basis van deze categorie geldt een vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht voor het vaststellen 

van de diverse Projectplannen Waterwet. 

 
Categorie D16.1: Ontgronding  
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Deze categorie betreft: “De ontginning dan wel wijziging of uitbreiding van de ontginning van steengroeven 

of dagbouwmijnen, met inbegrip van de winning van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem, anders dan 

bedoeld onder D 16.2. In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een terreinoppervlakte van 12,5 

hectare of meer.” 

 

Het project richt zich niet op de winning van oppervlaktedelfstoffen. De projecten beogen gezamenlijk een 

ontgronding van meer dan 25 hectare, maar zijn vrijgesteld van een ontgrondingenvergunning op grond van 

artikel 10 lid 1.b van de Verordening Ontgrondingen [Provincie Noord-Brabant 2017; 2018]. 

 
Conclusie: Categorie D16.1 is geen aanleiding tot een m.e.r.- beoordeling. 

1.4 Procedure en betrokken partijen 

Betrokken partijen  
Bij deze m.e.r.-beoordelingsprocedure zijn de volgende partijen aan te merken als initiatiefnemer en 

bevoegd gezag. Waterschap De Dommel is initiatiefnemer van het project voor deze m.e.r.- 

beoordelingsprocedure en is bevoegd gezag om de m.e.r.-beoordeling vast te stellen in het kader van 

categorie D15.3 (Stuwen van water). Daarnaast: 

• is de Provincie Noord-Brabant bevoegd gezag om de m.e.r.-beoordeling vast te stellen in het kader van 

categorie D3.2 (De aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of beperking van 

overstromingen); 

• en zijn de gemeenten bevoegd gezag om de m.e.r.-beoordeling vast te stellen in het kader van categorie 

D9 (functiewijziging naar de bestemming ‘natuur’ in de bestemmingsplannen). 

 

Procedure  
De initiatiefnemer deelt aan de bevoegde gezagen mede dat zij voornemens is een m.e.r.- 

beoordelingsplichtige activiteit te realiseren. Dit doet de initiatiefnemer in deze aanmeldingsnotitie waarin 

zij de benodigde informatie opneemt op basis waarvan de bevoegde gezagen een besluit kunnen nemen 

over de noodzakelijkheid van een m.e.r. Het bevoegd gezag beslist binnen zes weken na ontvangst van 

deze aanmeldingsnotitie of er al of niet een MER moet worden opgesteld en deelt deze beslissing mee aan 

de initiatiefnemer. Dit beoordelingsbesluit wordt bekend gemaakt en ter inzage gelegd. Het 

beoordelingsbesluit vormt een bijlage bij het uiteindelijk te nemen besluit: de vaststelling van het de 

projectplannen Waterwet en de bestemmingsplannen. Er staat bij een m.e.r.-beoordeling dus geen direct 

beroep en bezwaar open, dat vindt plaats in het kader van de procedure van het ‘moederplan’, in dit geval 

de bestemmingsplanprocedures en de procedures in het kader van de Waterwet. 

1.5 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 geeft een nadere beschrijving van de criteria voor een m.e.r.-beoordeling. Hoofdstuk 3 gaat in 

op de ligging van het plangebied en de in het gebied aanwezige omgevings- en natuurwaarden. Hoofdstuk 

4 beschrijft de voorgenomen activiteiten. Hierin zijn de kenmerken van het project beschreven, waarbij onder 

andere is ingegaan op de projectomvang, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de productie van 

afvalstoffen, verontreiniging, hinder, risico van ongevallen en de mate van kwetsbaarheid van het milieu. 

Daarnaast zijn de geplande maatregelen beschreven. In hoofdstuk 5 zijn de potentiële effecten van het plan 

op de omgeving beschouwd. Tot slot volgt in hoofdstuk 6 een conclusie. 
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2 Criteria voor m.e.r.-beoordeling 

Op grond van artikel 2, lid 5 Besluit m.e.r. dient, voor activiteiten die onder de drempelwaarden van 

onderdeel D blijven, evenwel een zogenaamde  formele m.e.r.‐beoordeling te worden gemaakt om te bezien 

of belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden uitgesloten. Als blijkt dat aanzienlijke 

nadelige milieugevolgen niet zijn uit te sluiten, is alsnog een volledige m.e.r.-beoordeling nodig.  

 

De formele m.e.r.-beoordeling, dient plaats te vinden aan de hand van de criteria van Bijlage III, van de EU-

richtlijn m.e.r.. De hoofdcriteria waaraan moet worden getoetst (Bijlage III van de 

Europese richtlijn 2011/92/EU) zijn: 

 

1) Kenmerken van het project; Bij de kenmerken van het project moet in het bijzonder in overweging 

worden genomen: 

a. de omvang van het project; 

b. de cumulatie met andere projecten;  

c. het gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 

d. de productie van afvalstoffen; 

e. verontreiniging en hinder; 

f. risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën. 

 

2) Plaats van het project; Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop het 

project van invloed kan zijn, moet in het bijzonder in overweging worden genomen: 

a. het bestaande grondgebruik;  

b. de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke 

hulpbronnen;  

c. het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor: 

i. wetlands; 

ii. kustgebieden; 

iii. berg- en bosgebieden; 

iv. reservaten en natuurparken;  

v. gebieden die in de wetgeving van de lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving 

worden beschermd; speciale beschermingszones, door de lidstaten aangewezen 

krachtens Richtlijn 79/409/EEG en Richtlijn 92/43/EEG;  

vi. gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde milieunormen reeds 

worden overschreden;   

vii. gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid; 

viii. landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang. 

 

3) Kenmerken van het potentiële effect; Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project moeten 

in samenhang met de criteria van de punten 1 en 2 (zoals hiervoor genoemd) in het bijzonder in 

overweging worden genomen:  

a. het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking);  

b. het grensoverschrijdende karakter van het effect;  

c. de orde van grootte en de complexiteit van het effect;  

d. de waarschijnlijkheid van het effect;  

e. de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect. 
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3 Ligging en huidige situatie van het plangebied 

3.1 Beschrijving plangebied en huidig gebruik 

Het plangebied bestaat uit de Keersop en de gebieden die aan weerszijden van de Keersop liggen en zijn 

aangewezen als Natuurnetwerk Brabant. Het traject waarbinnen de projecten worden uitgevoerd ligt globaal 

tussen de Vlieterdijk ten zuiden van Bergeijk en de Bosweg / Loonderweg bij Dommelen. Het gebied grenst 

aan de dorpen Bergeijk, Westerhoven en Dommelen. Het plangebied wordt door verschillende wegen 

gekruist waaronder de N397 en de N613. Daarnaast wordt de N69 gerealiseerd binnen het plangebied. 

Over deze ontwikkeling is reeds een besluit genomen. Met de aanleg is inmiddels gestart. 

 

Het huidig gebruik langs de beek omvat voornamelijk natuurgebied en (intensief) agrarisch gebruik. Grote 

delen van het gebied bestaan voornamelijk uit cultuurlandschap met overwegend grasland. In het noorden 

en zuiden van het plangebied is het landschap kleinschaliger door houtwallen en begroeide afscheidingen. 

In het middendeel is het landschap veelal open. Het gebied kent verschillende natuurwaarden zoals de 

beek zelf en alluviale bossen langs de beek. Daarnaast liggen door het gebied verschillende recreatieve 

routes. 

3.2 Watersysteem 

De Keersop maakt onderdeel uit van een netwerk van beken dat het Kempens Plateau afwatert. De Keersop 

ontstaat op het punt waar de Fortjeloop, Elsenloop en Bosscherweijerloop samenkomen. De Keersop 

stroomt vervolgens noordwaarts langs Bergeijk en Westerhoven, waar de Beekloop in de Keersop uitmondt. 

Ten noorden van Dommelen voegt de Keersop zich bij de Dommel.   

 

De Keersop wordt gekenmerkt als een snelstromende beek met een bodem van grind en (zeer) grof zand. 

Waar andere waterlopen in het verleden veelal zijn rechtgetrokken, is de Keersop relatief ongemoeid 

gelaten. Hierdoor is de beek grotendeels ongestuwd en meanderend. 

 

De beek kent een verval van gemiddeld ongeveer 0,9 m/km bovenstrooms (samenkomst met 

Bosscherweijerloop - stuw Westerhoven) en 0,7 m/km benedenstrooms (stuw Westerhoven – de Dommel). 

In totaal bedraagt het hoogteverschil tussen het ontstaan van de beek tot de monding in de Dommel 

ongeveer 13 meter. Hierdoor ontstaan lokaal relatief hoge stroomsnelheden. 

 

Het water in de Keersop is een combinatie van regenwater, grondwater en inlaatwater van het kanaal 

Bocholt - Herentals. Hierdoor is in de beek sprake van kalkhoudend water. Juist door de combinatie met 

snelstromend water en een bodem van (grof) zand en grind vormt de beek een waardevol habitat voor 

vissen en macrofauna. [Royal HaskoningDHV, 2017b; Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk Gebied, 2016]. 

 

De beek ligt overwegend gecentreerd in het beekdal, maar op enkele locaties is dit niet het geval, waardoor 

het gebied naast de beek lager ligt dan het terrein langs de beek zelf. Op dergelijke plaatsen zijn parallelle 

watersystemen aangelegd die de landbouwgebieden op die locaties ontwateren. 

 

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 is verdroogd. Door eerder 

beekherstel zijn de aanpassingen aan het profiel op verschillende trajecten deels teruggedraaid.  

Bij deze aanpassingen is rekening gehouden met de belangen van derden bovenstrooms van deze 

trajecten, waardoor het profiel nog steeds breder is dan gewenst vanuit natuur oogpunt en de kaderrichtlijn 

water doelstellingen. 
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Door het huidige profiel zandt de beek snel aan waardoor de waterafvoer wordt verstoord en de 

stroomsnelheid afneemt. Als gevolg groeit de beek sneller dicht met waterplanten dan in de oorspronkelijke, 

natuurlijke situatie en is intensiever maaibeheer nodig. Zowel vanuit de waterkwaliteitsdoelstellingen van de 

kaderrichtlijn water en vanuit landbouw is dit intensieve maaibeheer onwenselijk. [Royal HaskoningDHV, 

2017b] 

3.3 Natuurwaarden 

De Keersop heeft door de combinatie van snelstromend water en zand- en grindbodems een bijzondere 

ecologische kwaliteit en behoort voor zowel vissen als macrofauna tot een van de rijkste laaglandbeken van 

Nede*rland. [Royal HaskoningDHV, 2017b]  

 

De aanliggende gebieden maken voor het grootste deel onderdeel uit van het Natuurnetwerk Brabant. Delen 

hierbinnen zijn tevens bestempeld als Natte Natuurparel. Een deel van deze gebieden is nog in agrarisch 

gebruik en moet nog worden omgevormd naar natuur. Daarnaast zijn delen van het plangebied aangewezen 

als onderdeel van een habitatrichtlijngebied onder Natura 2000. 

 

De natuurwaarden kennen verschillende knelpunten. Het voornaamste knelpunt in het gebied is verdroging 

als gevolg van drainagesystemen die aangelegd zijn voor landbouw. Doordat het water afgewaterd wordt 

is het gebied te droog voor de natuurwaarden die horen bij een nat beekdal. Daarnaast is het huidige profiel 

van de beek te breed en ligt deze voor het overgrote deel in open terrein, terwijl een natuurlijke beek smaller 

is en omringd wordt door bomen, waardoor de condities voor flora en fauna in de beek niet optimaal zijn. 

 

Tot slot is de waterkwaliteit van de Keersop volgens de maatlat van de Kaderrichtlijn Water matig tot goed. 

In de Keersop zijn verbeteringen nodig op het gebied van nutriënten (fosfaat en stikstof). De verhoogde 

nutriëntengehaltes zijn het gevolg van het agrarisch gebruik en overstorten vanuit de riolering in en rondom 

het plangebied. 

 

Natura 2000 

Het plangebied maakt onderdeel uit van het Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux 

(Figuur 3-1). Dit Natura 2000-gebied bestaat uit meerdere deelgebieden en enkele beken die ver buiten de 

centrale gebieden liggen. Het grootste deel van het Natura 2000-gebied ligt enkele kilometers ten oosten 

van het plangebied. In de wijdere omgeving van het plangebied (meer dan 15 km) liggen naast de 

deelgebieden van Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux ook de Natura 2000-gebieden Kempenland-

West, Weerter- en Budelerbergen & Ringselven en Strabrechtse Heide & Beuven. 

 

Verspreid in het gebied liggen diverse alluviale bossen (habitattype H91E0C - Vochtige alluviale bossen 

(beekbegeleidende bossen) en in het gebied Kromhurken komen ook habitattypen zoals H3130 - 

Zwakgebufferde vennen, H4030 - Droge heiden en H01D0 – Hoogveenbossen voor. Voor deze habitattypen 

gelden instandhoudingsdoelstellingen vanuit de Wet natuurbescherming. Daarnaast geldt voor de Keersop 

een ontwikkeldoelstelling voor het habitattype beken en rivieren met waterplanten (H3260A) aanwezig. De 

beek is tevens leefgebied voor de Beekprik (Lampetra planeri) [Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk gebied, 

2016]. Hiervoor gelden instandhoudingsdoelstellingen. Deze zijn daarmee ook van belang voor de 

voorliggende projecten, voor zover deze raakvlakken hebben met het Natura 2000-gebied en de daar 

geldende instandhoudingsdoelstellingen. 
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Figuur 3-1 Ligging van Natura 2000-gebied (en Natuurnetwerk Nederland) ten opzichte van het plangebied 

 

Natuurnetwerk Brabant en Natte Natuurparel 

Het beoogde plangebied maakt grotendeels onderdeel uit van gebieden die behoren tot het Natuurnetwerk 

Brabant en van de Natte Natuurparels (Beekloop/Keersop, Figuur 3-2). Daar waar Natuurnetwerk Brabant 

overlapt met een Natura 2000-gebied zijn de beheer- en ambitietypen hier in principe op afgestemd 

[Provincie Noord-Brabant 2019a]. Als dat niet het geval is, dan is Natura 2000 leidend. 

 

Uit Figuur 3-2 blijkt verder dat het grootste deel van het plangebied -buiten Natura 2000-gebied- nog van 

landbouwgrond omgevormd moet worden naar natuur. Met name ter hoogte van Keersop Midden en 

Keersopperbeemden liggen roze nog in te richten gebieden. Hier ligt dan ook nog een opgave die 

samenhangt met het op orde brengen van de hydrologie van het gebied. Voor verschillende agrarische 

percelen direct langs de Keersop is de ambitie om er Rivier- en beekbegeleidend bos (N14.01), Vochtig 

Hooiland (N10.02) en Kruiden en faunarijk grasland (N12.02) te ontwikkelen. 
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Figuur 3-2 Natuurbeheertypen Natuurnetwerk Nederland 

 

Flora en Fauna 

Binnen het plangebied komen verschillende onder de Wet natuurbescherming beschermde soorten voor 

[Royal HaskoningDHV 2020a; 2020b; Eco Assist 2019; B Ware 2017]. Deze bevinden zich met name in en 

langs de beek. De percelen die in agrarisch gebruik zijn, vormen minder geschikt leefgebied voor de soorten 

binnen het plangebied. Belangrijkste soorten binnen het gebied die een functionele relatie hebben met de 

beek en voorgenomen werkzaamheden zijn alpenwatersalamander, beekprik, bever, bosbeekjuffer, 

beekrombout en levendbarende hagedis. Er komen eveneens verschillende vleermuissoorten voor die 

binnen het gebied foerageren. Verblijfplaatsen van vleermuizen worden niet uitgesloten. Naast vleermuizen 

wordt het gebied waarschijnlijk ook gebruikt door kleine marterachtigen zoals de steenmarter, bunzing en 

wezel. Tot slot wordt het gebied gebruikt door verschillende broedvogels (met jaarrond beschermd nest) 

waaronder roek en buizerd. 

3.4 Archeologie en Cultuurhistorie 

Binnen het plangebied zijn langs de Keersop verschillende locaties bekend met een middelhoge tot hoge 

archeologische verwachting. Het plangebied wordt immers sinds de tijd van de jagers en verzamelaars 

bewoond. De Beek (en water in het algemeen) heeft doorgaans een aantrekkende kracht gehad op de mens 

waardoor archeologische waarden uit verschillende periodes kunnen worden verwacht.  

In het plangebied zijn artefacten gevonden uit het Paleolithicum, Mesolithicum en Vroeg Neolithicum in 

overgangsgebieden van nat naar droog. Daarnaast zijn rituele deposities gevonden in het plangebied uit de 
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Brons- en IJzertijd ter hoogte van het punt waar de Beekloop samenkomt met de Keersop. Rituele deposities 

zijn veelal voorwerpen die als onderdeel van een ritueel in de grond zijn begraven op locaties die een 

belangrijke betekenis hadden. 

 

Vanaf de bronstijd zijn mensen op drogere delen langs de beek gaan wonen zoals bij de dekzandrukken in 

het gebied. Uit het rapport van RAAP [2018] blijkt dat de helft van alle vindplaatsen hier zijn aangetroffen. 

De dekzandruggen met onder andere oude vennen, laagten en gebieden waar veen in de ondergrond 

aanwezig is hebben dan ook een hoge archeologische verwachting. Ook gebieden waar in het verleden 

bruggen of voorden (doorwaadbare plaatsen in de beek) hebben gelegen kennen een hoge archeologische 

verwachtingswaarde. 

 

In het plangebied zijn ook verschillende cultuurhistorische elementen gelegen. Hierbij gaat het onder andere 

om de Valentinuskapel en de plaatsen waar in het verleden watermolens hebben gestaan (deze bestaan 

niet meer). Van de watermolens gaan die van Westerhoven en de Keersoppermolen terug tot ver in de 

middeleeuwen. Hier is een hoge verwachtingswaarde voor watermolenbiotoop. Daarnaast hebben in het 

verleden ter hoogte van Bergeijk en bij Dommelen kastelen gestaan. 

 

Naast gebouwen of locaties waar in het verleden gebouwen hebben gestaan, bevat het gebied ook 

verschillende ensembles die het verhaal vertellen van de wisselwerking tussen cultuur en natuur.  

3.5 Landbouw 

Een deel van de percelen langs de Keersop zijn in gebruik als landbouwgrond. Hierbij bepaald de 

grondwaterstand het type landbouw. In de nattere delen nabij de beek vindt overwegend veeteelt plaats en 

bestaat het agrarisch gebruik uit grasland. Op deze locaties is een goede drainage van belang om agrarisch 

gebruik mogelijk te maken. Op drogere delen die wat verder van het beekdal af liggen vindt voornamelijk 

akkerbouw plaats. Een deel van de agrarische gronden wordt verpacht. 
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4 Kenmerken van het Project 

De toets naar milieugevolgen dient plaats te vinden aan de hand van de criteria van Bijlage III, van de EU-

richtlijn m.e.r. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op deze criteria in relatie tot de beekherstel- en 

natuurontwikkelingsprojecten langs de Keersop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Geplande maatregelen en omvang van het project 

Op het traject van de Keersop tussen de Vlieterdijk tot de Loonderweg spelen de volgende water- en 

natuuropgaven:  

• Het verbeteren van de omstandigheden in de beek (KRW).  

o Verhogen van de stroomsnelheid, creëren van meer beschaduwing en zorgen voor meer 

variatie in het profiel en substraat. 

• Het realiseren van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en treffen van hydrologische maatregelen in de 

natte natuurparels (NNP Keersopperbeemden-zuid en -noord).  

o In het Integraal Schetsontwerp is in concept reeds een voorstel gedaan om het natuurnetwerk 

te herbegrenzen. De begrenzing van het natuurnetwerk is naar aanleiding hiervan in april 

2018 aangepast. 

o Deze herbegrenzing beoogt voor de diverse agrariërs met huiskavels langs de beek een 

toekomstbestendig perspectief te bieden.  

• Het treffen van PAS-maatregelen2: 

o In de Keersopperbeemden, het treffen van maatregelen om het alluviaal bos in stand te 

houden. 

o In de Keersop: behoud van de omstandigheden in de beek voor de N2000-soort beekprik en 

verbetering van de omstandigheden voor het habitattype Beken en rivieren met waterplanten 

(H3260A). 

 
Daarnaast speelt vanuit het waterschap het Actieplan Leven de Dommel met als speerpunt om het 

watersysteem klimaatbestendig in te richten. Ook spelen vanuit de gemeente ambities voor de aanleg van 

recreatieve verbindingen (zoals wandelpaden in het beekdal) en herstel van historische landschappelijke 

structuren (beemdenlandschap en laanstructuren langs wegen). 

 
2 Hoewel het PAS als toetsingskader voor de Wet Natuurbescherming door de RvS in mei 2019 ongeldig is verklaard, blijven de PAS 
maatregelen gewoon van toepassing. Deze zijn immers afgesproken in de beheerplannen en noodzakelijk om de 
instandhoudingsdoelstellingen te behalen. 

Bij de kenmerken van de projecten moet in het bijzonder in overweging worden genomen: 

• de omvang van het project, 

• de cumulatie met andere projecten, 

• gebruik van natuurlijke hulpbronnen, 

• de productie van afvalstoffen, 

• verontreiniging en hinder, 

• risico van ongevallen, vooral gelet op de gebruikte stoffen of technologieën. 
 

Bron: Bijlage III EU richtlijn milieubeoordeling projecten 
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Figuur 3: Impressie van de veranderingen in het beekdal van de keersop [RHDHV, 2017b Integraal Schetsontwerp Keersop] 

 

Hydrologisch maatregelen in de beek 

Kern van de voorgenomen activiteiten binnen de projecten vormen de hydrologische maatregelen die zijn 

gericht op het verhogen van de stroomsnelheid, het verhogen van de grondwaterstanden en het verbeteren 

van de beekmorfologie door middel van aanpassingen in het beekprofiel (bodemverhoging en versmalling 

van het beekprofiel) en het aanpassen van het stuwpeil bij de stuw gelegen aan de Loonderweg. Dit heeft 

tot doel de beekhabitat te verbeteren voor soorten, zoals de Beekprik en waterplanten. Daarnaast wordt 

hiermee de natuurlijke hydrologische toestand hersteld. 

 

De Keersop zal daarom over een afstand van circa 9 km worden versmald, verondiept en waar gewenst 

worden verlegd. Langs het benedenstroomse traject (vanaf de Loonderweg tot aan de samenkomst met de 

Beekloop) wordt uitgegaan van een dwarsprofiel met een gemiddeld bodemprofiel van 2,5 meter breed 

(bodem) en taluds van gemiddeld 1:1,5. Bovenstrooms van de samenkomst met de Beekloop wordt een 

versmald profiel voorzien met gemiddeld een bodembreedte van 1,5 meter en taluds van gemiddeld 1:1,5.  
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Creëren van beschaduwing langs de beek 

Daarnaast wordt over circa 50% van de lengte langs de Keersop beschaduwing ontwikkeld. Hiermee wordt 

de stroomweerstand verkleind (doordat zich minder waterplanten ontwikkelen), de stroomsnelheid verhoogd 

en de watertemperatuur verlaagd. De beekversmalling en beschaduwing beogen een toename van de 

gemiddelde stroomsnelheid die hoger is dan de minimale eis vanuit de KRW-richtlijn 0,18 m/s in de zomer 

[Royal HaskoningDHV, 2019d]. Bovendien zal er als gevolg van deze ontwikkeling minder maaibeheer aan 

het beekprofiel nodig zijn. 

 

Dempen detailontwatering en verlaging maaiveld 

Tot slot wordt het omliggende gebied vernat door middel van het dempen van detailontwatering zoals 

landbouwsloten en/of het aanbrengen van schotbalkstuwen. Hierdoor zal het grondwater dichter onder het 

maaiveld komen te liggen en treedt vernatting van het gebied op. Daarnaast wordt door verlaging van het 

maaiveld in delen van het gebied de fosfaatrijke toplaag verwijderd en worden deze gebieden hierdoor 

additioneel vernat. 

 

In totaal zal binnen het project Keersopperbeemden de bovengrond over circa 20 hectare worden 

verwijderd. In het deelproject Keersop Midden wordt ook het maaiveld verlaagd, maar op het moment van 

opstellen van dit rapport is nog niet precies bekend hoeveel dit zal bedragen. Globaal is de verwachting dat 

hier 30 tot 50 hectare ontgrond gaat worden. De ontgrondingen hebben een diepte van 30 tot 50 cm. 

 

Het vernatten van het gebied draagt bij aan de kwaliteit van de natuurwaarden die binnen het plangebied 

aanwezig zijn. Zo wordt bijgedragen aan de instandhoudingsdoelstelling van H91E0C - Vochtige alluviale 

bossen die in het Natura 2000-beheerplan voor Leenderbos, Groote Heide en de Plateaux is geformuleerd 

[Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk Gebied, 2016]. Na de maatregelen zal het gebied echter minder 

geschikt zijn voor de huidige agrarische activiteiten binnen het plangebied. Deze gebieden maken al deel 

uit van Natuurnetwerk Brabant en worden omgezet naar (natte) natuur. Het gaat om in totaal ca. 175 ha 

natuurontwikkeling. Het ontwerp is zo ingestoken dat omliggende agrarische gebieden buiten 

Natuurnetwerk Brabant geen of minimaal effect ondervinden als gevolg van vernatting en extra 

overstromingen in het gebied. 

4.2 Gebruik van natuurlijke hulpbronnen 

De projecten maken beperkt gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Zo wordt, indien geschikt, vrijkomende 

grond uit de maaiveldverlagingen en aan te passen beekloop en beekprofiel gebruikt om sloten en andere 

drainage en eventueel afgesneden delen van de beekloop op te vullen. 

4.3 Productie van afvalstoffen 

Bij de realisatie van de projecten komen diverse afvalstoffen vrij. Bijvoorbeeld beton- en PVC-buizen van te 

verwijderen duikers in sloten of puin uit weg te nemen verhardingen of op te breken bruggen. Daarnaast 

bevindt zich in beperkte mate slib in de beek. In het algemeen kan dit slib als "Klasse B" worden toegepast 

in oppervlaktewater en is dit "Verspreidbaar" op aangrenzende percelen [Arcadis 2011]. Bij delen waar dit 

niet het geval is zal het slib, net zoals te verwijderen duikers en puin, afgevoerd worden naar een erkende 

verwerkingsinrichting. De bodem- en waterbodem zijn nog niet onderzocht op de mogelijke aanwezigheid 

van PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen). Dit vormt nog een aandachtspunt voor het proces voorafgaand 

aan de uitvoering van de projecten. 
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4.4 Verontreiniging en hinder 

De beekherstel- en natuurontwikkelingsprojecten langs de Keersop leiden zelf niet tot verontreiniging en 

hinder. In de nabijheid van het plangebied is een voormalige stortlocatie gelegen. De maatregelen kunnen 

hier invloed op hebben. 

 

Ook kan de realisatie van het beekherstel- en de natuurontwikkeling leiden tot hinder in de aanlegfase. Het 

betreft hier mogelijk geluidshinder ten gevolge van werkzaamheden. In hoofdstuk 5 wordt hier nader op 

ingegaan. 

4.5 Risico van ongevallen 

De beekherstel- en natuurontwikkelingsprojecten voorzien ook in enkele nieuwe recreatieve routes. Er wordt 

echter geen significante toename van recreanten verwacht waardoor het risico op ongevallen ongewijzigd 

blijft ten opzichte van huidige situatie. 

  



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

 

22 april 2020   BF8076_T&P_RP_2004211024 18  

 

5 Kenmerken van de mogelijke effecten 

5.1 Bodem 

Het beleid ten aanzien van de bodemkwaliteit is op nationaal niveau vastgelegd in de Wet 

bodembescherming (Wbb) en het (bijbehorende) Besluit bodemkwaliteit. De Wet Bodembescherming stelt 

milieuhygiënische eisen aan het toepassen van primaire en aan secundaire materialen in of op de bodem. 

Verder regelt de Wbb de aanpak van ernstig verontreinigde bodems. 

 

In het kader van het beekherstel en de natuurontwikkeling vindt op verschillende locaties binnen het 

plangebied grondverzet plaats. Hierbij gaat het o.a. om de beekversmalling, het dempen van 

detailontwatering en het verlagen van het maaiveld. In dit stadium van de planontwikkeling is er nog geen 

zicht op het totale oppervlak van het grondverzet. Wel zal zoveel mogelijk grond binnen het gebied gebruikt 

worden en zal bij de maaiveldverlaging maximaal 50 cm worden afgegraven. 

 

Negatieve effecten als gevolg van het grondverzet op de bodem worden niet verwacht. Op basis van de 

bodemkwaliteitskaart van de gemeente Bergeijk kunnen binnen het plangebied verschillende 

Zinkassenwegen worden verwacht (Figuur 5-1). Op en nabij deze wegen (tot 10 meter vanaf de weg) heeft 

de bodem een bodemfunctieklasse Industrie. Buiten deze gebieden geldt de bodemkwaliteitsklasse 

achtergrondwaarde (AW2000). Opgegraven bodem met deze aanduiding kan binnen en buiten het 

projectgebied toegepast worden. Opgegraven bodem met de bodemfunctieklasse industrie kan niet 

zondermeer op andere locaties worden toegepast [Gemeente Bergeijk, 2016]. 

 

Aan de Victoriedijk is een voormalige stortplaats gelegen. Vanuit deze stortplaats kan als gevolg van de 

maatregelen eutrofiëring in het plangebied optreden. Eutrofiëring kan, zoals is af te leiden uit de door het 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beschikbaar gestelde Effectenindicator (Ministerie van 

Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 2019) negatief zijn voor de instandhoudingdoelen die in 

Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux zijn geformuleerd ten aanzien van onder 

meer H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen), H3260A - Beken en rivieren met 

waterplanten (waterranonkels) en H1096 – Beekprik. In de notitie [Royal HaskoningDHV, 2020e] wordt op 

basis van de beschikbare informatie van de voormalige stortlocatie en hydrologische 

stroombaanberekeningen nader ingegaan of de maatregelen hier een negatief effect op kunnen 

veroorzaken. Bij deze berekeningen zijn zowel de hydrologische maatregelen van deelgebied Keersop 

Midden als de maatregelen van deelgebied Keersopperbeemden (Valentinuskapel – Loonderweg) 

meegenomen. De conclusie in deze notitie is dat er geen negatieve effecten op de voor Natura 2000-gebied 

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen te verwachten zijn. 

 

Naast effecten in relatie tot de landbodem zijn ook de effecten in relatie met de waterbodem beschouwd. In 

de Keersop is sprake van een zandige- / grindige bodem waar in zeer beperkte mate slib wordt aangetroffen. 

De Waterbodem heeft in het algemeen “ Klasse B” wat betekend dat de bodem toegepast mag worden op 

aangrenzende percelen, maar niet in zoet oppervlaktewater. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot 

een verandering van deze klasse. 

 

Door inundatie kunnen mogelijke verontreinigingen in het oppervlaktewater worden verspreid over percelen. 

De waterkwaliteit van de Keersop voldoet in de huidige situatie voor verschillende parameters niet aan de 

Kaderrichtlijn Water. De verwachting is dat door de voorgenomen maatregelen de waterkwaliteit zal 

verbeteren. Daarnaast vinden overstromingen voornamelijk binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk 

plaats. Hiermee is er richting derden geen risico op verspreiding van ziekteverwekkers die van 

bovenstrooms gelegen gebieden en/of via de riolering aangevoerd worden.  

Op enkele locaties kunnen ook agrarische percelen, gelegen buiten de huidige natuurnetwerk begrenzing, 

met overstromingen te maken krijgen. Daar waar dit het geval is wordt bekeken of er mogelijkheden zijn 



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

 

22 april 2020   BF8076_T&P_RP_2004211024 19  

 

voor ophogen van de betreffende percelen of voor herbegrenzing van natuurnetwerk, waarbij percelen 

worden uitgeruild. Hiermee worden er geen noemenswaardige beïnvloedingen of verontreinigingen als 

gevolg van inundatie richting derden verwacht. 

 

 

Figuur 5-1 Zinkassenwegen gemeente Bergeijk. Blauwe polygoon geeft globaal het plangebied weer 

 

Natuurlijk ingerichte wateren hebben immers een groter zelfreinigend vermogen. Nadat de voorgenomen 

activiteiten zijn uitgevoerd, zal daardoor minder aanvoer plaatsvinden van meststoffen vanuit de agrarische 

percelen. Doordat de buffer tussen landbouwgebied en de Keersop groter wordt als gevolg van het grotere 

areaal natuur, vindt ook geen directe afspoeling meer plaats en wordt de hoeveelheid zwevend stof (waar 

in de huidige situatie vaak zware metalen aan zijn verbonden) minder. 

 

Tijdens de werkzaamheden en de gebruiksfase daarna vindt er geen productie van stoffen plaats, die leidt 

tot gevaarlijke of milieubelastende afvalstoffen of tot effecten voor de bodem- en waterkwaliteit. Daarnaast 

worden gevaarlijke of milieubelastende afvalstoffen door de maatregelen niet negatief beïnvloed. Op basis 

van bovenstaande gegevens wordt geconcludeerd dat er geen belangrijke nadelige milieueffecten zijn voor 

het aspect bodem. 

5.2 Water 

Op basis van de ideale verhanglijn [Royal HaskoningDHV, 2019d] blijkt dat als gevolg van de 

beekversmalling en het ontwikkelen van beschaduwing langs delen van de Keersop de gemiddelde 

stroomsnelheid in de zomer toeneemt tot boven de 0,18 m/s (de vanuit de KRW richtlijn minimale gewenste 

stroomsnelheid). In ongeveer de helft van het traject van de Keersop neemt de stroomsnelheid zelfs 

substantieel, tot boven 0,27 m/s, toe.  

In de winter komt de stroomsnelheid in het bovenstroomse deel op 0,3 tot 0,5 m/s te liggen. 

Benedenstrooms van de samenkomst met de Beekloop wordt de stroomsnelheid in de winter 0,4 a 0,8 m/s. 
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Door deze verhoging van de stroomsnelheid wordt de dynamiek in het systeem voor ecologie gunstig 

beïnvloed. Als gevolg van de verhoogde stroomsnelheid zullen door erosie en sedimentatie ook lokale 

verschillen in het profiel ontstaan, waardoor een grotere variatie aan habitats voor planten en dieren uit het 

beekdal beschikbaar zullen komen. Delen van de beekbodem zullen zandig en grindig zijn en op andere 

plaatsen zullen ‘modderbanken’ aanwezig zijn waar onder andere de larven van de beekprik zich kunnen 

vestigen. Daarnaast wordt door de beschaduwing de watertemperatuur in de zomer lager en is er meer 

variatie in substraat aanwezig. 

 

De voorgenomen maatregelen hebben invloed op de waterkwaliteit in het plangebied. Door het omvormen 

van agrarische percelen naar natuur neemt de toevoer van nutriënten naar verwachting af. Daarnaast zal 

er door het aanpassen van de beek (versmallen en verondiepen van het profiel) en dempen van de 

detailontwatering de grondwaterstand verhoogd worden en meer grondwater gaan opkwellen in de 

wortelzone van de te ontwikkelen en bestaande natuur. Dit komt de landnatuur ten goede. Tegelijkertijd kan 

hiermee lokaal mogelijk eutrofiëring ontstaan als op percelen over een langere periode stilstaand water 

aanwezig is. Ter hoogte van Keersopperbeemden wordt dit risico gemitigeerd door in het alluviale bos de 

mogelijkheden voor oppervlakkige afwatering te bevorderen en stuwen aan te leggen, zodat stilstaand water 

afgelaten kan worden. Op andere locaties zijn dergelijke maatregelen nog niet in het huidige ontwerp 

opgenomen, maar hiertoe zijn zeker optimalisatiemogelijkheden beschikbaar indien deze nodig blijken. 

 
Als gevolg van het gewijzigde beekprofiel ter hoogte van Keersop Midden en Keersopperbeemden zal de 

overstromingsdynamiek van de beek veranderen. Doordat het profiel van de beek kleiner is zal de Keersop 

sneller buiten haar oevers treden. Dit wordt lokaal versterkt door de combinatie met maaiveldverlaging. 

Deze nieuwe overstromingsdynamiek is gunstig voor de (natte) natuurwaarden binnen het gebied en vindt 

voornamelijk plaats binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Brabant. Op enkele locaties kunnen ook 

agrarische percelen, gelegen buiten de huidige natuurnetwerk begrenzing, met overstromingen te maken 

krijgen. Daar waar dit het geval is wordt bekeken of er mogelijkheden zijn voor ophogen van de betreffende 

percelen of voor herbegrenzing van natuurnetwerk, waarbij percelen worden uitgeruild. 

 
Voor het aspect water zijn geen belangrijke nadelige milieueffecten te verwachten als gevolg van de 

voorgenomen activiteiten. Eventuele nadelige milieueffecten voor agrarische percelen worden gemitigeerd, 

waarbij deze maatregelen opgenomen worden in de Projectplannen Waterwet. 

5.3 Natuur  

Binnen het plangebied zijn verschillende natuurwaarden aanwezig. Zo zijn delen van het gebied 

aangewezen als Natura 2000 gebied en ligt een groot deel van het gebied binnen Natuurnetwerk Brabant. 

Naast beschermde gebieden komen verschillende onder de wet natuurbescherming beschermde soorten 

voor binnen het plangebied zoals beekprik, bosbeekjuffer, verschillende vleermuis- en vogelsoorten en 

kleine marterachtigen (zie ook paragraaf 2.3). 

 

Als gevolg van de maatregelen ontstaat een natter, meer natuurlijk en gradiëntrijker beekdal dat in 

overeenstemming is met de beheer- en ambitietypen van de Provincie Noord-Brabant. Dit geldt ook voor 

de instandhoudings-doelstellingen die zijn opgesteld in het kader van Natura 2000. In de huidige situatie 

voldoen de grondwaterstanden niet aan de randvoorwaarden die in Noord-Brabant voor de verschillende 

beheertypen zijn gedefinieerd. Voorliggend project draagt er in betekende mate aan bij, dat veel beter aan 

deze voorwaarden voldaan wordt, waardoor behoud en ontwikkeling van de nagestreefde ambitie-

natuurbeheertypen betere kansen krijgen.  

 

Wel moet gewaakt worden dat vernatting niet leidt tot permanent overstroomd gebied en stilstaand water 

binnen de alluviale bossen en hoogveenbossen. Dit kan namelijk leiden tot interne eutrofiëring wat hier 

onwenselijk is. In het deelgebied Keersopperbeemden worden maatregelen ingepast om dit risico te 
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voorkomen (Zie paragraaf 4.2). In de andere deelgebieden is dit risico nog niet uitgesloten, maar kunnen 

mitigerende maatregelen hierop worden ingepast. 

 

De maatregelen hebben na de uitvoering een positief effect op de onder de Wet Natuurbescherming 

beschermde soorten in het plangebied. Tijdens de aanlegfase is er mogelijk tijdelijk sprake van negatieve 

effecten, maar deze kunnen worden gemitigeerd. 

 

Door de versmalling van het beekprofiel ontstaat een meer gunstige situatie voor de beekprik in de Keersop 

en verbeteren de omstandigheden voor de ontwikkeling van waterplanten (o.a. fonteinkruiden en drijvende 

waterpest). Met name de verbetering van de bodem en de toegenomen variatie in de beek is gunstig voor 

de beekprik. Dit geldt ook voor andere soorten die gebonden zijn aan de beek zoals de bosbeekjuffier en 

beekrombout. Doordat er als gevolg van extra beschaduwing over een minder lange trajecten waterplanten 

in de beek zullen groeien, is minder beheer nodig, waardoor het beekhabitat en de oevers minder vaak 

verstoord worden, wat de gehele beekfauna ten goede zal komen. 

 

Het omliggende gebied wordt natter. Dit is gunstig voor soorten van vochtige habitats zoals amfibieën en 

veel plantensoorten. Voor kleine marterachtigen in het gebied betekent dit dat in het beekdal minder 

geschikt habitat ontstaat voor verblijfplaatsen, al is het onwaarschijnlijk dat deze er in de huidige situatie 

zijn. De geschiktheid als foerageergebied wordt niet aangetast en het kleinschaliger en natuurlijker worden 

van het landschap levert naar verwachting zelfs een positieve bijdrage voor kleine marterachtigen. 

 

Tijdens de aanlegfase zijn wel tijdelijke negatieve effecten mogelijk. Door graafwerkzaamheden 

(profielversmalling Keersop, maaiveldverlaging, demping detailontwatering) kan tijdelijk leefgebied verloren 

gaan van verschillende soorten en kunnen soorten verstoord worden. Deze effecten zijn echter te 

voorkomen door het werk op een dusdanige manier uit te voeren, waarbij individuen de tijd hebben om een 

veilig heenkomen te vinden. Ook kunnen voorafgaand aan de werkzaamheden individuen verplaatst 

worden. Voor broedvogels geldt dat deze beschermd zijn tijdens het broedseizoen. Nesten van soorten met 

een jaarrond beschermd nest zijn gedurende het hele jaar beschermd. Door de locaties waar 

werkzaamheden plaatsvinden ongeschikt te maken als broedplaats, kan voorkomen worden dat vogels 

tijdens de werkzaamheden verstoord worden. Indien er sprake is van jaarrond beschermde nesten (dit wordt 

vastgesteld met behulp van ecologische begeleiding) zal het ontwerp en de uitvoering daarop aangepast 

worden. 

De inzet van gemotoriseerd materieel tijdens de werkzaamheden leidt tot emissie van stikstofverbindingen 

en daarmee verbonden depositie van stikstof op Habitattypen in Natura2000-gebieden. Deze emissie en 

depositie wordt intern gesaldeerd doordat er een groot areaal huidige landbouwgrond uit productie genomen 

wordt. Uit een verkennende berekening in Aerius Calculator (31 juli 2019) blijkt dat elk project als geheel, 

en de drie projecten in cumulatie (maar in de tijd na elkaar uitgevoerd), een netto afname van de 

stikstofdepositie tot gevolg zal hebben. Eenmaal afgerond en in de gebruiksfase zal de lagere 

stikstofemissie natuurlijk blijven bestaan. De berekende afname van de stikstofdepositie tijdens de 

uitvoering van de verschillende projecten ligt in de ordegrootte van 0,05 – 0,08 mol/ha/jaar op nabije 

Natura2000-gebieden. Dit kan na de uitvoering oplopen tot boven de 0,1 mol/ha/jaar in relatie tot de huidige 

situatie. De ecologische relevantie hiervan is waarschijnlijk marginaal, maar hiermee wordt voorkomen dat 

er een procedureel knelpunt ontstaat als gevolg van het vervallen van het PAS als vergunningsmechanisme 

voor een verhoging van de stikstofdepositie per mei 2019. 

 

 

 

Voor het aspect Natuur zijn geen belangrijke nadelige milieueffecten te verwachten als gevolg van de 

voorgenomen activiteiten. Eventuele (tijdelijke) nadelige milieueffecten met betrekking tot beschermde 

soorten en Natura 2000-gebied worden voorkomen door bij de uitvoering te werken op basis van een 

ecologisch werkprotocol. 
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5.4 Landschap, archeologie en cultuurhistorie 

Met de maatregel om beemden aan te leggen in het landschap langs de Keersop wordt de historische 

beemdenstructuur die tot de jaren 70 aanwezig was in het gebied hersteld. Daarbij wordt tevens een 

afwisseling tussen open en gesloten landschappen gecreëerd, zodat een mozaïek van verschillende 

landschappen ontstaat. De beemdenstructuren kunnen daarnaast bestaande ensembles van 

cultuurhistorische waarden versterken. Dit geeft een positief effect op zowel het landschap(sbeleving) als 

op de cultuurhistorie.  

 

Binnen het gebied liggen verschillende locaties met een hoge archeologische verwachtingswaarde (Zie 

Figuur 5-2). Doordat in en nabij de beek de bodem wordt geroerd en op verschillende locaties het maaiveld 

wordt verlaagd kunnen mogelijk archeologische waarden worden aangetast. Het rapport dat is opgesteld 

door RAAP [2018] doet enkele aanbevelingen ten aanzien van de werkzaamheden in gebieden met een 

verhoogde archeologische verwachtingswaarde. Tijdens de werkzaamheden zal rekening gehouden 

worden met de archeologische waarden in het gebied conform het rapport van RAAP. Dit houdt in dat in 

gebieden met een hoge archeologische verwachtingswaarde intensieve archeologische begeleiding wordt 

toegepast. Hierbij worden graafwerkzaamheden onder continue begeleiding van een ter zake kundig 

archeoloog uitgevoerd. In de gebieden met een middelhoge archeologische verwachtingswaarde wordt 

extensieve archeologische begeleiding ingezet, waarbij er sprake is van regelmatige inspectie van de 

gegraven gebieden door een ter zake kundig archeoloog. Indien er tijdens de werkzaamheden artefacten 

worden aangetroffen kan dit leiden tot planwijziging van het project. Voorafgaand aan de werkzaamheden 

zal een programma van eisen worden opgesteld dat in overeenstemming is met de richtlijnen die door het 

bevoegd gezag zijn gesteld. 
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Figuur 5-2 Verwachtingswaardenkaart Keersop en Kromhurken, met uitsnede van legenda. Donkerblauwe polygoon geeft globaal het 

plangebied weer. 

 

Voor het aspect Landschap Archeologie en Cultuurhistorie zijn geen belangrijke nadelige milieueffecten te 

verwachten als gevolg van de voorgenomen activiteiten. Eventuele nadelige milieueffecten voor 

archeologische waarden binnen het gebied worden gemitigeerd. 

5.5 Landbouw en leefomgeving 

De projecten voorzien in de realisatie van verschillende recreatieve paden door het gebied. Dit in aanvulling 

op de bestaande paden en in lijn met de wensen van de omliggende gemeenten die de ambitie hebben om 

het beekdal verder toegankelijk te maken voor recreanten. Door het herstel van cultuurhistorische 

landschappen en (natuur)waarden binnen het gebied wordt het landschap ook aantrekkelijker voor 

recreanten. 
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Op basis van het huidige ontwerp kunnen agrarische percelen die zich binnen het plangebied nabij de beek 

bevinden wateroverlast ondervinden. Dit als gevolg van vernatting van het gebied of de veranderende 

overstromingsdynamiek (zie paragraaf 4.2). Daar waar dit het geval is zullen mitigerende maatregelen 

genomen worden of zal worden gekeken naar mogelijkheden voor het herbegrenzen van Natuurnetwerk 

Brabant en/of uitruilen van gronden. Mitigerende maatregelen kunnen bestaan uit financiële of technische 

compensatie, waaronder het aanbrengen van drainage en/of het ophogen van percelen. 

 

Naarmate het ontwerp verder wordt uitgewerkt zullen deze maatwerkoplossingen worden verankerd in het 

ontwerp en meegenomen worden in de Projectplannen Waterwet. 

 

Voor het aspect Landbouw en Leefomgeving zijn geen belangrijke nadelige milieueffecten te verwachten 

als gevolg van de voorgenomen activiteiten. Eventuele nadelige milieueffecten voor omliggende bebouwing 

en agrarische percelen worden gemitigeerd. 

5.6 Cumulatie met andere projecten 

In de omgeving is sprake van de uitvoering van het natuurherstelproject Kromhurken en de voorgenomen 

aanleg van de nieuwe N69. De nieuwe N69 maakt onderdeel uit van de integrale gebiedsopgave 

Grenscorridor N69 waar ook de maatregelen langs de Keersop onderdeel van uitmaken. Grenscorridor N69 

bestaat uit een maatregelenpakket om de leefbaarheid en bereikbaarheid in het gebied op te lossen. De 

nieuwe N69 kruist de Keersop in het deelgebied Keersopperbeemden. In het kader van de ontwikkeling van 

de nieuwe N69 is een m.e.r.-procedure doorlopen. De uitvoering hiervan is onlangs gestart. 

 

Naar aanleiding van de uitkomsten van de natuurtoetsen is onderzocht of er mogelijk cumulatieve effecten 

zijn te verwachten met betrekking tot het milieuthema natuur [Royal HaskoningDHV, 2020c]. Geconcludeerd 

wordt dat er met betrekking tot onder de Wet natuurbescherming beschermde soorten en Natuurnetwerk 

Brabant geen cumulatieve effecten worden verwacht met de N69 en het natuurherstelproject Kromhurken. 

Dit komt mede doordat de verschillende deelprojecten binnen de Keersop een verschillende doorlooptijd 

kennen waardoor nooit grootschalige verstoring van het gehele beekdal optreedt. Hoewel door de aanleg 

van de nieuwe N69 ruimtebeslag optreedt in gebied van Natuurnetwerk Brabant, is er ook sprake van 

compensatie langs de Keersop. De compensatieopgaven vanuit de N69 zijn meegenomen in het ontwerp 

voor de beekherstel en natuurontwikkelingsprojecten langs de Keersop. 

 

Met betrekking tot Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen is mogelijk wel sprake van een negatief 

cumulatief effect. Het gebied wordt als gevolg van de beekherstel- en natuurontwikkelingsprojecten en de 

nieuwe N69 vernat. Als de vernatting leidt tot permanent overstroomd gebied en stilstaand water in de 

alluviale bossen en hoogveenbossen die onderdeel uitmaken van Natura 2000, dan bestaat het risico op 

interne eutrofiëring. Binnen de deelgebieden Keersopperbeemden en Kromhurken zijn reeds maatregelen 

ingepast om dit risico te voorkomen. In het deelgebied Keersop-midden is het voorkomen van interne 

eutrofiëring binnen het alluviaal bos en/of verdroging van het alluviaal bos een belangrijke randvoorwaarde 

in het ontwerp. 

 

Naast cummulatieve effecten op het milieuthema natuur zijn er geen cummulatieve effecten op andere 

onderwerpen te verwachten. 

 

Er worden geen nadelige cumulatieve milieueffecten verwacht als gevolg van de voorgenomen activiteiten, 

de nieuwe N69 en het natuurherstelproject Kromhurken. 
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Figuur 5-3 ligging nieuwe N69 ten opzichte van de Keersop [Bron: www.grenscorridorn69.nl] 
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6 Samenvatting en conclusies 

Waterschap De Dommel is voornemens om in het stroomgebied van de Keersop diverse beekherstel- en 

natuurontwikkelingsprojecten te realiseren. Kern van de voorgenomen activiteiten is het versmallen en 

verondiepen van het beekprofiel en het vernatten en inrichten van het omliggende gebied. Aan de hand van 

deze m.e.r.-beoordeling wordt vastgesteld of er een aanleiding is om een m.e.r.-procedure te doorlopen 

voor de diverse vast te stellen projectplannen Waterwet. De te verwachten effecten op het milieu als gevolg 

van het voorgenomen plan zijn binnen deze beoordeling in beeld gebracht. 

 
Toetsing aan de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.)  
In de D-lijst van de bijlage Besluit m.e.r. zijn de projecten onder D3.2 “de aanleg, wijziging of uitbreiding van 

werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, met inbegrip van primaire waterkeringen 

en rivierdijken”, D9 “Landinrichtingsproject” en D15.3 “Stuwen van water” aangemerkt als relevante 

activiteiten waarvoor beoordeeld moet worden of een MER noodzakelijk is. Om deze reden is het nodig een 

formele m.e.r.-beoordeling uit te voeren. Deze m.e.r.-beoordeling sluit belangrijke nadelige gevolgen voor 

het milieu ten op zichte van de huidige situatie uit.  De volgende effecten worden verwacht: 

 
Bodem 
Tijdens de werkzaamheden en de gebruiksfase daarna vindt er geen productie van stoffen plaats, die leidt 

tot gevaarlijke of milieubelastende afvalstoffen of tot effecten voor de bodem- en waterkwaliteit. Daarnaast 

worden gevaarlijke of milieubelastende afvalstoffen door de maatregelen niet negatief beïnvloed. Op basis 

van bovenstaande gegevens wordt geconcludeerd dat er geen belangrijke nadelige milieueffecten zijn voor 

het aspect bodem. 

 
Water 
Het beekherstel en de natuurontwikkeling leiden tot een hogere stroomsnelheid in de beek en meer variatie 

van de beekbodem. Dit is in lijn met de ambities op het gebied van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het 

dempen van detailontwatering en de beekversmalling zullen resulteren in vernatting. Vernatting van het 

gebied is gewenst vanuit natuurontwikkelingsperspectief en blijft veelal binnen de begrenzing van 

Natuurnetwerk Brabant. Wateroverlast, zowel als het gaat om vernatting als om extra overstroming, ter 

hoogte van agrarische percelen kan ervaren worden en wordt gemitigeerd met maatwerkoplossingen. Het 

zelfde geldt voor lokale verdroging. 

 
Natuur 
Het beekherstel en de natuurontwikkeling hebben een positief effect op natuurwaarden in het gebied. 

Eutrofiëring als gevolg van permanent overstroomd gebied met stilstaand water in de alluviale bossen en 

hoogveenbossen kan voorkomen worden. De effecten op in het gebied aanwezige beschermde soorten zijn 

vooral tijdelijk van aard. Door tijdens de aanlegfase mitigerende maatregelen te nemen kunnen negatieve 

effecten worden voorkomen. In de gebruiksfase zal er geen of positief effect zijn. Met name voor de beekprik 

is de nieuwe situatie gunstiger. Dit geldt tevens voor de ontwikkeling van de gewenste 

waterplantenvegetaties. Deze zullen zich beter gaan ontwikkelen terwijl minder gewenste ruigtesoorten juist 

minder gelegenheid hebben. 

 
Archeologie 
Voor archeologie geldt dat het beekherstel en de natuurontwikkeling mogelijk tot verstoring van 

archeologische waarden kunnen leiden. Dit is vooral van toepassing in de gebieden met een hoge 

archeologische verwachtingswaarde. Deze mogelijke effecten worden gemitigeerd door onder 

archeologische begeleiding te werken en, indien hiervoor aanleiding is, het ontwerp aan te passen. 
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Toetsing aan de Wet natuurbescherming  
Vanuit de Wet natuurbescherming (artikel 2.8, lid 9) geldt de verplichting om plannen te beoordelen op hun 

effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied. Om de effecten op de 

instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden in beeld te brengen zijn voor de deelgebieden 

verschillende natuurtoetsen uitgevoerd [Royal HaskoningDHV 2020a, 2020b; Eco assist 2019, B-ware 

2017]. Hieruit blijkt dat overtreding van onder de Wet natuurbescherming geformuleerde verbodsbepalingen 

voor de meeste beschermde soorten vooralsnog is uitgesloten, mits mitigerende maatregelen worden 

getroffen (zie ook paragraaf 5.3). Effecten op Natura 2000-habitattypen kunnen ook voorkomen worden. 

Daarnaast is er als gevolg van de realisatie van de projecten sprake van een structurele afname van 

stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuur. 

 
Conclusie  
Het beekherstel en de natuurontwikkeling in en langs de Keersop zal effecten op de omgeving hebben. 

Permanente effecten zijn veelal positief van aard. Daar waar mogelijk permanente effecten optreden op 

bebouwing en agrarische percelen, kunnen deze worden gemitigeerd. Het zelfde geldt voor mogelijke 

negatieve effecten op natuurwaarden en archeologische waarden in het gebied. Permanente effecten op 

archeologische waarden kunnen worden gemitigeerd door het werken met archeologische begeleiding of 

aanpassingen in het ontwerp. Door in het ontwerp hierop te anticperen kunnen negatieve effecten op 

alluviaal bos en hoogveenbos (eutrofiëring als gevolg van vernatting) worden voorkomen. Dit geldt tevens 

voor negatieve effecten (wateroverlast) richting landbouwpercelen of nabijgelegen woningen. 

 

Tijdens de werkzaamheden kunnen tijdelijke negatieve effecten optreden op natuurwaarden en beschermde 

soorten. Effecten tijdens de aanlegfase op natuur kunnen worden beperkt door te werken met ecologische 

begeleiding en door de werkwijze aan te passen op de in het gebied aanwezig natuur. 
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Inleiding 

Op 28 december 2018 heeft de rechtbank het besluit van de provincie Noord-Brabant dat in het kader 

van het Natura 2000 beheerplan Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux is genomen op een drietal 

punten vernietigd. Hierbij gaat het om het besluit om de volgende maatregelen vrij te stellen van 

vergunningplicht binnen de Wet Natuurbescherming: 

1. Nabij de Keersop vergroten van de kwelflux in het maaiveld en verhoging grondwaterstanden.

2. Maaibeleid van de Keersop.

3. Peilopzet in de Keersop.

Ten aanzien van punt 1 en 3 hebben de appellanten aangevoerd dat in het beheerplan onvoldoende is 

gemotiveerd dat als gevolg van de uitvoering van deze “projecten of andere handelingen” (waar de 

maatregelen van het project Herinrichting van de Keersopperbeemden onder vallen) geen significante 

negatieve effecten op de Natura 2000-instandhoudingsdoelen zullen ontstaan vanwege de stoffen die 

vrijkomen uit de voormalige vuilstort aan de Victoriedijk. 

Deze notitie gaat hier, in het kader van de Natuurtoetsen en m.e.r.-beoordeling voor de projecten die 

Waterschap de Dommel aan de Keersop wenst uit te voeren, nader op in. Punt 2 (maaibeleid van de 

Keersop) vormt geen onderdeel van deze notitie. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de bezwaren, de 

beschikbare informatie van de voormalige stortlocatie, de werking van het grondwatersysteem en wat de 

gevolgen van de voorgenomen maatregelen hierop zijn. 

Bezwaren 

In het kader van het vaststellen van het Natura 2000 beheerplan Leenderbos, Groote Heide & De 

Plateaux (kaart zie figuur 1) zijn door de appellanten de volgende bezwaren aangevoerd: 

• Begin jaren ‘60 is op de locatie gedurende enkele maanden aan de zijde van het huidige Eurocircuit

een zandzuigboot actief geweest om zand te winnen. De winning heeft tot +/- 25 m diep

plaatsgevonden. Na het winnen van zand is in de put afval gestort. De appelanten hebben een

getuigenverklaring aan het bezwaarschrift toegevoegd. De getuigen geven aan gezien te hebben dat

er begin jaren 60 een zandzuigboot ter hoogte van het motorcrossterrein actief is geweest. Eén van

de getuigen geeft als monteur werkzaam te zijn geweest op de zandzuigboot. De zuiging heeft tot

een diepte van minimaal 25 meter ten opzichte van maaiveld plaatsgevonden.

• Aldus de appellanten maakt de onderzijde van de stortplaats, in tegenstelling tot hetgeen

opgenomen in het Natura2000 beheerplan, ook contact met het 1e en 2e watervoerend pakket.

• Stoffen uit het afval dat zich in de stortplaats bevindt kunnen zich via het grondwater verspreiden

naar het natuurgebied en hierop een negatief effect hebben door verspreiding van eutrofiërende

stoffen via het grondwater.
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• Het onderzoek van Iwaco uit 1991 wijst op een aanzienlijk risico voor het eerste watervoerende

pakket. Daarnaast geven de appelanten aan dat het onderzoek van Iwaco uit 1990 (‘Tweede

bewakingsronde 1989’) wijst op het ontbreken van voldoende informatie over zowel de horizontale

als verticale verspreiding van verontreinigingen in het grondwater.

• Een deel van de voormalige stort bevindt zich momenteel onder het terrein dat nu in gebruik is voor

motorcrossactiviteiten. De gevolgen van verspreidingen voor ecologie en grondwater van de illegale

chemische afvalstortingen op dat deel van de stortplaats zijn nooit onderzocht, nog afgezien van de

verontreinigen die zijn ontstaan vanwege de crossactiviteiten zelf.

• De deklaag van de stortplaats is sterk verontreinigd met koper en zink en de risico’s voor het

ecosysteem zijn niet bepaald.

De ligging van de Natura 2000-gebieden is weergegeven in figuur 1. In relatie tot de effecten op Natura 

2000 richten de bezwaren zich op habitattype H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende 

bossen) welk langs de Keersop aanwezig is1. Voor de Keersop zelf zijn instandhoudingsdoelstellingen2 

voor habitattype H3260A - Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels; aanwezig) en de 

habitatrichtlijnsoorten H1096 – Beekprik (aanwezig) en H1831 - Drijvende waterweegbree relevant. Deze 

natuurwaarden houden dan ook direct verband met de Keersop. 

Figuur 1: Natura 2000-begrenzing 

In aanvulling hierop hebben de appelanten in het schrijven van 6 november 2018 aangegeven dat er in 

relatie tot de voormalige stort mogelijk ook sprake kan zijn van negatieve effecten op de agrarische 

activiteiten op de percelen van de belanghebbenden (Gebroeders Van der Heijden en P. Hurkx). De 

percelen die in eigendom zijn van de betreffende belanghebbenden zijn weergegeven op figuur 2. 

1 Habitattypenkaart behorend bij het ontwerp Natura 2000-beheerplan “Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux” (Dienst Landelijk 
Gebied en Staatsbosbeheer 2017). 
2 Op basis van het ontwerp Natura 2000-beheerplan (Dienst Landelijk Gebied en Staatsbosbeheer 2017) en gegevens uit de 
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF 2019), opgevraagd voor de laatste 10 jaar. 

Voormalige stort Victoriedijk 
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Daarnaast geven appelanten aan dat niet voldaan kan worden aan de Kader Richtlijn Water (KRW). De 

geplande werkzaamheden staan de doelstellingen van de KRW in de weg. Onduidelijk is of de 

waterkwaliteit en -kwantiteit in relatie tot de vereisten vanuit de KRW gewaarborgd worden. Onder 

andere de chemische kwaliteit van de Keersop is nog niet op orde. Er worden onvoldoende maatregelen 

getroffen om inbreng van verontreinigde stoffen uit het grondwater te voorkomen of te beperken. 

Deze notitie gaat in op wat er bekend is over de voormalige vuilstort aan de Victoriedijk. Vervolgens 

wordt nader ingegaan op de effecten van de maatregelen in relatie tot de voormalige vuilstort. 

Figuur 2: Ligging percelen van belanghebbenden (rood) 

Voormalige stort 

Victoriedijk 
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Stortplaats 

De ligging van de voormalige stortplaats aan de Victoriedijk is weergegeven op figuur 3. Het terrein 

rondom de stort ligt op 24,5 a 25,0 m+NAP. De bovenzijde van de stort ligt tussen 26,5 en 35,5 m+NAP. 

In de noord-westelijke hoek en bij het deel aan de zijde van het Eurocircuit ligt de bovenzijde het hoogst. 

Het terrein is, met het uitzondering van het gedeelte van de stort bij het Eurocircuit, door middel van een 

hekwerk afgesloten voor onbevoegden. Het beheer is extensief en op delen van het terrein ontwikkeld 

zich bos. In het bestemmingsplan is het oostelijk deel van het terrein bestemd voor ‘sport’. Het westelijke 

deel van het terrein is bestemd als ‘groen landschapselement’. In dit gedeelte is de grond bestemd voor 

a) de ontwikkeling en/of instandhouding van ter plaatse voorkomende waardevolle beplanting,

groenvoorzieningen en natuur- en landschapswaarden; b) water en c) extensieve dagrecreatie. Verder

maakt het perceel geen onderdeel uit van het Natuurnetwerk Brabant.

In bijlage 1 is een overzicht van de beschikbare informatie van de voormalige stortplaats opgenomen. 

Hierna wordt eerst ingegaan op de informatie uit de vergunningen en ontheffingen. Vervolgens wordt 

ingegaan op de informatie van de verschillende onderzoeken. 

Vergunningen en ontheffingen 

In de periode 1957 t/m 1981 zijn diverse ontheffingen en vergunningen voor het ontgronden van het 

terrein en aanvullen van de ontgronding met stortmateriaal afgegeven. Samenvattend: 

• In 1958 is een ontheffing afgegeven voor het ontgronden van het terrein voor de winning van zand

over een groter areaal dan waar nu de stort gelegen is. In deze vergunning wordt niet gesproken

over het storten van afval op de te ontgronden locatie.

• Vervolgens is in 1967 een ontheffing afgegeven om ter plaatse van de huidige stortlocatie te

ontgronden tot een diepte van 7 meter minus maaiveld en om de zandwinning aan te vullen met

vuilnis. Hiervoor is tevens een hinderwetvergunning afgegeven. In de bijlage van de vergunning is

een plan van aanpak van Grontmij opgenomen. Hierin is aangegeven dat de zandwinning vanwege

leemhoudende zand- en grindlagen het beste met een zandzuiger uitgevoerd kan worden.

Uitgangspunt hierbij is dat een onderwatertalud van 1:4 wordt gehanteerd.

• In 1977 is een vergunning afgegeven om ook boven maaiveld afval te kunnen storten.

• Hierbij is in 1978 de ontgrondingsvergunning aangepast, waarbij de maximaal te ontgronden

laagdikte gesteld is op 0,5 meter mits boven de hoogste grondwaterstand gelegen.

Uit de informatie is niet op te maken of er in de periode 1967 t/m 1978 daadwerkelijk ontgrondingen 

hebben plaatsgevonden en of en waar er in deze periode vuilnis is gestort. Uit historische kaarten (figuur 

4) uit deze periode zijn wel wijzigingen aan de oostzijde van de huidige stortplaats zichtbaar die duiden

op hieraan gerelateerde activiteit (zie verschillen tussen kaart 1963 en 1973). De ontgrondingsontheffing

en hinderwetvergunning stonden toe om zand tot een diepte van 7 meter minus maaiveld te winnen en

afval in de ontgronding te storten. Het is aannemelijk dat dit, in ieder geval bij een deel van de stort, heeft

plaatsgevonden.

Verder lijkt het er op dat het Eurocircuit in de jaren ’90 uitgebreid is op een deel van de voormalige 

stortlocatie. Ook is bekend dat de stortplaats afgedekt is met verschraald rioolslib afkomstig van de 

slibverwerkingsinstallatie van Waterschap de Dommel in Mierlo. 
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Figuur 3: Ligging stortlocatie (paars gemarkeerde gebied, gebaseerd op situatie 1988) 

1963 1973 1988 
Figuur 4: Historische situatie, bron: topotijdreis.nl (stortlocatie zwartgestippeld) 

Mogelijk dieper 

ontgrond 

Verhoging in het 

maaiveld. Dit deel is 

mogelijk ook onderdeel 

van de stort 
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Onderzoeken 
Na het sluiten van de stortplaats in 1980 zijn er diverse onderzoeken naar de afdeklaag, de stort en het 

grondwater uitgevoerd (overzicht zie bijlage 1). Het rapport van Tauw van 21 oktober 2016 geeft hier een 

samenvatting van en het rapport van Tritium bevat onder andere een overzichtstabel met 

analyseresultaten (bijlage 6 in rapport Tritium). Hieruit is het volgende op te maken: 

• De grondwaterstand in het gebied rondom de stortlocatie bevindt zich op basis van diverse metingen

aan de bovenstroomse zijde op circa 24,0 a 24,2 m+NAP. Aan de benedenstroomse zijde zit deze

op 23,1 a 23,4 m+NAP. De stromingsrichting van het ondiepe freatische grondwater is noordelijk

gericht.

• De regionale bodemopbouw is als volgt (bron: Dinoloket): Scheidende laag van -4 tot 0 m NAP (fijn

zand / leem), watervoerend pakket van 0 tot 23,5 m+NAP (matig grof-grof zand, grind) en deklaag

23,5 tot 25 m+NAP (matig fijn zand). Uit sondeergegevens ter plaatse van de stortplaats blijken rond

15 m+NAP ook enkele leemlagen voor te komen.

• De deklaag is relatief dun (minder dan 50 cm) en hierin zijn verhoogde concentraties Zink, Nikkel en

Koper (boven de interventiewaarde) aangetroffen. Daarnaast is er sprake van een licht verhoogde

concentratie EOX. In het onderzoek naar de deklaag (VAMOS) van 2010 is gesteld dat deze geen

humaan risico vormt.

• Op de stort bevindt zich een sloot. Hierin zijn verhoogde concentraties van verschillende schadelijke

stoffen aangetroffen.

• In de stort bevindt zich (hangend) water tot circa 3 meter boven de grondwaterstand van het

omliggend terrein. Aan de bovenstroomse zijde (het grondwater stroomt grofweg in noordelijke

richting) zijn verhoogde waarden zink en cadmium aangetroffen. Verhoogde gehalten aan zware

metalen in het grondwater komen regionaal meer voor als gevolg van de (voormalige) zinkindustrie

in de Belgische en Nederlandse Kempen. Aan de benedenstroomse zijde, waar drie peilbuizen

staan, zijn geen significant3 verhoogde concentraties van milieugevaarlijke stoffen aangetroffen (zie

onderzoeken 1999 t/m 2016). Hieruit blijkt dat de aanwezige stortplaats niet leidt tot significante

verontreiniging van het grondwater met stoffen zoals zware metalen (aanvullend op

achtergrondwaarden), minerale olie, vluchtige aromaten, fenolen en vluchtige chloorhoudende

koolwaterstoffen (oplosmiddelen).

• Er is sprake van beïnvloeding van de algemene kwaliteit van het grondwater dat uitstroomt uit de

stort. De geleidbaarheid (een maat voor de hoeveelheid opgeloste stoffen in het grondwater) is

hoger, het chemisch zuurstofverbruik (mate van afbraak van organische stoffen) is hoger en de

concentraties stikstofverbindingen zijn hoger. Deze verhoogde waarden zijn mogelijk het gevolg van

omzetting of uitspoeling van eutrofiërende stoffen uit de stort door natuurlijke afbraakprocessen

(zoals bijvoorbeeld de afbraak van organisch materiaal), echter deze hebben geen milieugevaarlijke

effecten op de omgeving. Uit de grondwatermonsters van de peilbuizen die ten noorden van de stort

staan blijkt dat de gehaltes in 2016 beduidend lager dan of gelijk liggen aan de gemeten waarden in

1999 en 2002.

Risicobeoordeling 

In het rapport van Tauw uit 2016 is op basis van de beschikbare informatie een risicobeoordeling 

opgenomen. Vanuit de Wet bodembescherming is er voor milieugevaarlijke stoffen geen sprake van een 

verspreidingsrisico. In het grondwater zijn op basis van metingen wel aanwijzingen gevonden dat er 

sprake is van eutrofiëring/verrijking (stikstof, organisch materiaal). De gehaltes van deze stoffen liggen in 

2016 beduidend lager of gelijk aan de gehaltes gemeten in 1999 en 2002. Verder is de afdeklaag sterk 

verontreinigd met koper en zink. Deze stoffen zijn in de gemeten concentraties niet schadelijk voor de 

3 Met niet significant wordt bedoeld dat de gemeten gehalten wel boven de streefwaarde, maar niet boven de interventiewaarde 
liggen. 



10 maart 2020 BF8076_T&P_NT_2003091415 7/20 

mens. Er kunnen wel effecten optreden in het ecosysteem door fysiek contact met de deklaag door 

fauna. Ook is de deklaag dun en kan er contact met het stortmateriaal optreden. 

De appelanten wijzen op het ontbreken van voldoende informatie over zowel de horizontale als verticale 

verspreiding van verontreinigingen in het grondwater. Ook is er volgens de appelanten onvoldoende 

informatie beschikbaar van het deel van de stort waar nu het motorcrossterrein op gesitueerd is. 

In het kader van het rapport van Tauw in 2016 is aan de stroomafwaartse zijde van het motorcrossterrein 

een extra peilbuis gezet. De analyseresultaten van het grondwater bij deze peilbuis wijzen niet op 

grondwaterverontreinigingen. De risicobeoordeling zoals opgenomen in het rapport van Tauw is 

gebaseerd op de analyseresultaten van 1999, 2002 en 2016. Als er verontreinigingen vanuit de stort 

ontstaan zouden zijn, dan zou dit uit de peilbuizen gebleken moeten zijn. Hiermee zijn de conclusies 

zoals getrokken bij de risicobeoordeling in het rapport van Tauw van toepassing. 

Sondeeronderzoek 

Verder zijn er in 1985 op de stort door Fugro sonderingen geplaatst (locaties zie DGx op figuur 5). De 

interpretatie van de sonderingen door Fugro en Tauw zijn verschillend. Er is één sondering aan de 

noordzijde en één sondering aan de zuidzijde van het terrein geplaatst. Daarnaast is een 

referentiesondering buiten de stort genomen (DG1). Aan de hand van de conusweerstand, de 

referentieboring en de geleidbaarheid kan de diepte tot waar het stortmateriaal ongeveer aanwezig is 

vastgesteld worden. Hieruit is af te leiden dat de onderkant van de stort zich ter plaatse van de twee 

sonderingen rond 23 m+NAP bevindt. Of er aan de zijde van het Eurocircuit ontgrondingen dieper dan 

23 m+NAP hebben plaatsgevonden is uit de beschikbare informatie niet op te maken. 

Nader sondeeronderzoek 

Om een breder beeld van de diepte van het stortmateriaal te verkrijgen zijn er in september 2019 en 

januari 2020 aanvullende sonderingen uitgevoerd (locaties zie D-0x in figuur 5). Voor de sonderingen en 

analyse hiervan wordt verwezen naar bijlage 3. De sonderingen D-01, D-02, D-03 en D-07 geven een 

vergelijkbaar beeld als het onderzoek van 1985. Sondering D-04 en de controle sondering (D-08) laten 

zien dat zich tot circa 20 m+NAP stortmateriaal bevindt. Om vast te stellen of zich ook stortmateriaal 

onder de rest van het Eurocircuit bevindt, zijn ook sonderingen D-05 en D-06 gezet. Hieruit blijkt dat hier 

geen stortmateriaal in de bodem aanwezig is. 
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Figuur 5: Locatie van de sonderingen (globaal) 
DGx: sonderingen 1985 (rood) en D-0x: sonderingen 2019/2020 (oranje) 

Het algemeen beeld van de sonderingen is dat de onderzijde van de stort zich tussen 22 en 23 m+NAP 

bevindt. Bij een grondwaterstand tussen 23 a 24 m+NAP ligt de onderzijde van de stort in het 

grondwater (illustratie zie figuur 6). Gebaseerd op sonderingen D-04 en D-08 en de topografische kaart 

van 1973 bevindt zich plaatselijk op grotere diepte stortmateriaal (bij sondering D-04 en D-08 zit de 

onderzijde op circa 20 m+NAP). Dit is passend met hetgeen opgenomen in de ontgrondingsvergunning-

aanvraag van Grontmij halverwege jaren ’60 en de getuigenverklaring van de appellanten, waarin wordt 

aangegeven dat er zand wordt / is gewonnen met behulp van een zandzuigboot. Hierbij strookt de diepte 

bij sondering D04/D08 met de ontgrondingsvergunning van 1967, waarin staat dat maximaal tot 7 meter 

– maaiveld (= circa 18 m+NAP) ontgrond mag worden.

Resume: De stelling van de appelanten dat aan de zijde van het Eurocircuit tot een diepte van 25 meter 

– maaiveld (= circa tot 0 m + NAP) stortmateriaal is aangebracht, is op basis van de uitgevoerde

sonderingen niet bekrachtigd. Wel bevindt zich aan de oostzijde van de voormalige stort (ter hoogte van

D04/D08) stortmateriaal op een dieper niveau dan bij de rest van de stort. De diepte hiervan strookt met

de ontgrondingsvergunning van 1967.

D-05

D-06

D-07/D07a

DG-1 

D-01

D-02

DG-3 

D-04/D08

DG-2 D-03
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Figuur 6: Dwarsdoorsnede voormalige stort (schematisch) 

Nader grondwaterkwaliteitsonderzoek 

De onderzoeken van begin jaren ’90 wijzen op het ontbreken van voldoende informatie over zowel de 

horizontale als verticale verspreiding van verontreinigingen in het grondwater en op een aanzienlijk risico 

voor het eerste watervoerende pakket. De peilbuizen B-01 t/m B-03, welke in de periode 1999 t/m 2016 

diverse malen bemonsterd zijn en peilbuis C-01 welke in 2016 bemonsterd is, geven inzicht in de 

effecten van de voormalige stort op de grondwaterkwaliteit tot op het niveau van circa 19,0 m+NAP 

(locaties peilbuizen zie figuur 7). 

Om vast te stellen of er ook sprake is van beïnvloeding van het grondwater op grotere dieptes zijn eind 

januari 2020 extra peilbuizen geplaatst. Conform het monitoringsprotocol voor stortplaatsen van de 

provincie Noord-Brabant zijn er 3 peilbuizen aan de benedenstroomse zijde en is er 1 peilbuis aan de 

bovenstroomse zijde van de voormalige stort geplaatst. In de peilbuizen is een filterstelling op 14 tot 16 

m-maaiveld (op circa 10 m+NAP, middeldiep) en een filterstelling op 24 tot 26 m-maaiveld (op circa 0

m+NAP, diep) aangebracht. Hiermee is het mogelijk om de grondwaterkwaliteit op deze 2 dieptes te

bemonsteren. Op 5 februari 2020 zijn de peilbuizen bemonsterd. De peilbuizen met ondiepe filterstelling

zijn hierbij meegenomen. Peilbuis C01 bleek tijdens de bemonstering beschadigd te zijn en is daarom in

deze ronde niet meegenomen.
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Figuur 7: Overzicht peilbuizen 

Voor een uitgebreide beschrijving van de aanpak, toetsingsresultaten en analyse wordt verwezen naar 

notitie BF8076_T&P_NT_2003091106 d.d. 21 februari 2020. Het resultaat van de bemonstering is 

samengevat als volgt: 

• De bemonstering van 2020 bevestigt het beeld van een lichte tot een sterkte beïnvloeding van de

kwaliteit van het ondiepe grondwater. Bij peilbuis B-01 en B-03 is sprake van een lichte beïnvloeding

en bij peilbuis B-02 is sprake van een sterke beïnvloeding. De gemeten waarden vormen echter

geen milieugevaarlijke situatie voor de omgeving.

• Wat betreft eutrofiërende stoffen (stikstof, organisch materiaal) laat de meting van 2020 net zoals de

meting van 2016 zien dat gehaltes beduidend lager of gelijk zijn aan de gehaltes gemeten in 1999 en

2002.

• In het middeldiepe filter (circa 15 m-mv) is er bij peilbuis B-02 sprake van een lichte beïnvloeding van

het grondwater als gevolg van de stort. Bij peilbuizen B-01 en B03 is geen sprake van een

beïnvloeding van het middeldiepe grondwater door de stort.

• In het diepe filters zijn geen beïnvloedingen op het grondwater als gevolg van de stort naar voren

gekomen.

• Getoetst aan de normen van de Wet bodemsanering bevindt het gehalte barium in het ondiepe filter

van peilbuis B-02 zich boven de interventiewaarde. Barium is een typische parameter die bij

stortplaatsen voorkomt. De gehalten in het grondwater nemen op relatief korte afstand van de stort

normaliter weer af. Om deze reden vormt Barium geen risico voor de benedenstrooms gelegen

gebieden (nadere toelichting, zie notitie waar hier boven naar verwezen wordt).

A-01 diep en ondiep

B-01 diep en ondiepB-02 diep

B-03 diep

C-01

ondiep

B-02 ondiep

B-03 ondiep
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Grondwatersysteem 

Het waterschap en haar partners (o.a. gemeenten, Provincie en Staatsbosbeheer) hebben als 

voornemen om de volgende maatregelen in het beekdal van de Keersop te gaan treffen: 

• Verondiepen, versmallen, gedeeltelijk verleggen van de Keersop en hierlangs meer beschaduwing

creëren.

• Dempen van watergangen en detailontwatering binnen het Natuurnetwerk Brabant.

• Afgraven van enkele percelen gelegen binnen het Natuurnetwerk Brabant.

• Realiseren van houtsingels (landschappelijke maatregelen) en recreatieve verbindingen.

De eerste twee maatregelen hebben als effect dat de grondwaterstand in het gebied hoger komt te 

liggen. De drainerende werking van het watersysteem neemt namelijk af, waarbij tezamen met het 

verlagen van het maaiveld van diverse percelen, meer water gaat opkwellen in de wortelzone. Dit levert 

een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de juiste abiotische omstandigheden voor de bestaande 

en te ontwikkelen natuur binnen Natuurnetwerk Brabant. 

De hypothese van de insprekers op het Natura 2000-beheerplan Leenderbos, Groote Heide & De 

Plateaux is dat met het treffen van deze maatregelen er meer grondwater afkomstig van de stort aan de 

Victoriedijk richting de Keersop gaat stromen en dat hierdoor vermesting (eutrofiëring) optreedt. 

Verondersteld wordt, dat een (significant) negatief effect op de aanwezige natuurwaarden ten aanzien 

waarvan in Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux instandhoudingsdoelstellingen 

zijn geformuleerd, niet op voorhand kunnen worden uitgesloten. Met behulp van een 

stroombanenonderzoek kan vastgesteld worden of inderdaad sprake is van een toename van de 

toestroom van eutrofiërende stoffen in de richting van natuurwaarden ten aanzien waarvan in Natura 

2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd 

en die hiervoor gevoelig zijn. 

Aanpak 

De stroombanen zijn met het grondwatermodel van Waterschap de Dommel berekend voor drie 

situaties: 

1. Gemiddeld (op basis van stationaire berekening)

2. Zomer (op basis van een tijdstap uit de langjarige berekening)

3. Winter (stationair met gemiddelde grondwateraanvulling en oppervlaktewaterpeil in de winterperiode)

Dit is gedaan voor de huidige situatie en voor het scenario met maximale vernattingsmaatregelen, zoals 

beschreven in notitie Herinrichting Keersop ideale verhanglijn, kenmerk BF8076_T&P_NT_1905281301, 

d.d. 28 mei 2019. (datasets HS_20180328_KOT1 / HS_20180328_KOT1TA en HS_20180328 /

HS_20180328TA uit DeelmodelKeersop2014).

Resultaten 

Bijlage 2 geeft de berekeningsresultaten weer. De lijnen tonen de berekende stroombanen, waarbij de 

kleuren aangeven hoe lang het water in de bodem onderweg is. De vuilstort ligt vrijwel op de 

waterscheiding tussen de Keersop en de Dommel. In de huidige situatie stroomt bij de zomer- en 

gemiddelde situatie een deel van het grondwater dat afkomstig is vanaf de vuilstort richting de Keersop / 

Keersopperbeemden. De rest stroomt richting het noordoosten richting de Dommel. In de wintersituatie 

stroomt het grondwater volledig richting de Dommel. 
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Bij het scenario met vernattingsmaatregelen stijgt de grondwaterstand ter plaatse van de Keersop / 

Keersopperbeemden. Hierdoor wordt er minder grondwater afgevoerd en tevens neemt de weerstand 

voor toestromend grondwater toe. Vanaf de vuilstort gaat hiermee minder grondwater richting de 

Keersop / Keersopperbeemden en meer water richting het afwateringssysteem dat aansluit op de 

Dommel stromen. Dit geldt voor alle situaties (zomer, winter en gemiddeld), maar in het bijzonder in de 

winter wanneer grondwatervoeding voor bijvoorbeeld Beekbegeleidende bossen essentieel is. 

De berekeningen zijn uitgevoerd vanaf het niveau van de optredende grondwaterstand in de 

gemiddelde-, zomer- en wintersituatie (tussen 23 en 24 m+NAP). De berekening van de stroombanen 

kan ook uitgevoerd worden op grotere dieptes (tot enkele meters onder de grondwaterstand, ter hoogte 

van de vermoedelijke onderzijde van de stort). Een berekening van de stroombanen op een dieper 

niveau heeft als resultaat dat de stroombanen wat betreft richting gelijk blijven en (in beperkte mate) 

verder zullen reiken dan nu op de figuren gepresenteerd. 

Samenvattend: ten gevolge van de voorgenomen vernatting stroomt minder grondwater vanuit de 

stortplaats aan de Victoriedijk richting het beekdal van de Keersop. 

Effectbeoordeling Natura2000 / KRW 

Eutrofiëring vanuit de stort kan op grond van de door het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit beschikbaar gestelde Effectenindicator (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 

Voedselkwaliteit 2019) negatief zijn voor de instandhoudingdoelen die in Natura 2000-gebied 

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux zijn geformuleerd ten aanzien van onder meer H91E0C - 

Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen), H3260A - Beken en rivieren met waterplanten 

(waterranonkels) en H1096 - Beekprik4. 

Het stroombanenonderzoek laat zien dat eutrofiërende stoffen vanuit de stort afbuigen naar het systeem 

van de Dommel. Dit betekent, dat geen sprake kan zijn van negatieve effecten ten gevolge van een 

toename van geëutrofiëerd grondwater op natuurwaarden ten aanzien waarvan in Natura 2000-gebied 

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd en die 

voorkomen in de Keersop benedenstrooms van de vuilstort aan de Victoriedijk. 

Echter, ook de Dommel is onderdeel van Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide en De 

Plateaux, waardoor hier dezelfde instandhoudingsdoelstellingen gelden. De beschikbare gegevens 

(Dienst Landelijk Gebied en Staatsbosbeheer 2017; NDFF 2019) laten zien dat ook in de Dommel Beken 

en rivieren met waterplanten (H3260A), Beekbegeleidende bossen (H91E0C) en Beekprik (H1096) 

aanwezig zijn, zij het in veel mindere mate dan in de Keersop. De Dommel benedenstrooms van de 

stortplaats, herbergt geen kernpopulaties of kerngebieden voor de genoemde natuurwaarden (Dienst 

Landelijk Gebied en Staatsbosbeheer 2017). 

Van belang is, dat de stroombaanberekeningen laten zien, dat het water dat afkomstig is uit de 

stortplaats, niet direct in de Dommel uitstroomt, zoals dit in een gemiddelde en zomersituatie wel het 

geval was voor de Keersop. Met andere woorden: het grootste deel van het toestromende grondwater 

komt niet direct in de beek en haar beemden terecht, waar de aanwezige en hier relevante 

natuurwaarden, waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd, voorkomen. Het van de 

stortplaats afkomstige grondwater komt aan de oppervlakte in het watersysteem dat bedoeld is om dit 

van nature natte deel van het beekdal (“Het Broek”) te ontwateren ten behoeve van agrarisch gebruik. 

4 De overige natuurwaarden ten aanzien waarvan in Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux 
instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd zijn niet aanwezig (benedenstrooms van) op de hier relevante locaties (Dienst 
Landelijk Gebied en Staatsbosbeheer 2017; NDFF 2019). 
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Dit watersysteem stroomt dan ook vooral door intensief gebruikte agrarische gronden, met name in 

gebruik als grasland of voor maïsteelt. Dergelijk grondgebruik gaat gepaard met grote mestgiften die op 

hun beurt leiden tot uit- en afspoeling van eutrofiërende stoffen richting grond- en oppervlaktewater. De 

uitstroom van dit watersysteem in de Dommel ligt ter hoogte van de N397 / Dommelsche watermolen, 

circa 500 meter nadat het grondwater afkomstig uit de stort zich gevoegd heeft bij dit landbouwkundig 

beïnvloed water. Gegeven de op grond van actueel landgebruik te verwachten hoge 

achtergrondbelasting, is niet aannemelijk dat het uit de stortplaats afkomstige water hierin terug 

gevonden kan worden: het is opgegaan in de achtergrondbelasting. Daarbij komt dat de maatgevende 

afvoer van de Dommel dermate hoog is, dat als gevolg van mengingen geen sprake kan zijn van 

effecten op de waterkwaliteit, die terug te voeren zijn op het water afkomstig uit de stortplaats.  

Het geheel overziend, staat vast dat ten gevolge van wijzigingen in het stromingspatroon van 

toestromend grondwater afkomstig uit de stort aan de Victoriedijk geen negatieve effecten op voor 

Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux aan de orde kunnen zijn. Voor zover enig 

effect denkbaar is, is dit een positief effect op de natuurwaarden die aanwezig zijn in de Keersop, één 

van de kerngebieden in Noord-Brabant voor aan beken gebonden natuurwaarden als Beekprik. 

Eenzelfde conclusie kan getrokken worden als het gaat om de doelstellingen vanuit de KRW. 

Effectbeoordeling gebruik percelen 

Figuur 2 toont de ligging van de percelen van de belanghebbenden. Door de maatregelen in de 

Keersopperbeemden zal er meer grondwater dat van de zijde van de stort afkomstig is in het beekdal 

van de Dommel op gaan kwellen. Het merendeel van het grondwater kwelt op in de sloten rondom de 

percelen en wordt vervolgens afgevoerd richting Dommel. Een deel van het water kan ook opkwellen in 

de wortelzone van de percelen. De kwaliteit van het grondwater vormt echter geen belemmering voor het 

gebruik van de percelen (zie risicobeoordeling Tauw 2016). 

Conclusies 

Aan de hand van de bezwaren (schuingedrukt) zijn navolgend de conclusies gegeven: 

De onderzijde van de stortplaats is ter hoogte van het motorcrossterrein op een diepte van 25 meter 

gelegen en maakt contact met het 1e en 2e watervoerend pakket. 

Op basis van de beschikbare informatie (sonderingen) is vastgesteld dat de onderzijde de stort zich 

overwegend op 22 a 23 m+NAP bevindt. Hiermee maakt de onderzijde van de stort contact maakt met 

het grondwater. Het 1e watervoerende pakket bevindt zich tussen 0 en 23,5 m+NAP. Het stortmateriaal 

maakt hiermee contact met het 1e en niet met het 2e watervoerende pakket. Daarnaast toont sondering 

D07a aan dat de onderzijde van de stort, ter hoogte van het motorcrossterein, zich eveneens op 22 a 23 

m+NAP bevindt. Dit bevestigd de stelling van de appellanten dat de stort hier 25 meter diep is niet. 

Wel bevindt zich aan de oostzijde van de voormalige stort, stortmateriaal op een grotere diepte (bij 

sondering D-04 en D-08 zit de onderzijde op circa 20 m+NAP). Dit is passend met hetgeen opgenomen 

in de ontgrondingsvergunningaanvraag van Grontmij halverwege jaren ’60 en de getuigenverklaring van 

de appellanten, waarin wordt aangegeven dat er zand wordt / is gewonnen met behulp van een 

zandzuigboot. Hierbij strookt de diepte bij sondering D04/D-08 met de ontgrondingsvergunning van 

1967, waarin staat dat maximaal tot 7 meter – maaiveld (= circa 18 m+NAP) ontgrond mag worden. 

Stoffen uit het afval dat zich in de stortplaats bevindt kunnen zich via het grondwater verspreiden naar 

het natuurgebied en hierop een negatief effect hebben door verspreiding van eutrofiërende stoffen via 

het grondwater. Daarnaast is er onvoldoende informatie beschikbaar ten aanzien van de omvang van de 

verontreinigingen. Dit mede omdat op een deel van de stort inmiddels een motorcrossterrein gelegen is.  

Vanuit de Wet bodembescherming is er voor milieugevaarlijke stoffen geen sprake van een 

verspreidingsrisico (zie risicobeoordeling Tauw 2016).  
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In het grondwater zijn op basis van metingen wel aanwijzingen gevonden dat er sprake is van 

eutrofiëring/verrijking (stikstof, organisch materiaal). De conclusies van Tauw zijn gebaseerd op de 

beschikbare analyseresultaten van de periode 1999 t/m 2016 en worden bekrachtigd door de resultaten 

van de bemonstering van 2020. De bemonstering toont verder dat bij het middeldiepe grondwater (circa 

15 m-mv) sprake is van een lichte beïnvloeding door de stort. In het diepe filter (circa 25 m-mv) zijn geen 

verhoogde waarden afkomstig van de stort naar voren gekomen. 

De stroombaanberekeningen tonen aan dat er in de huidige situatie water vanuit de stort richting de 

Keersop stroomt. Door de vernattingsmaatregelen wordt de grondwaterstand bij de Keersop / 

Keersopperbeemden verhoogd en wordt minder grondwater richting de Keersop afgevoerd. De 

vernattingsmaatregelen zorgen voor een afname van het aantal berekende stroombanen vanaf de 

vuilstort richting de Keersop / Keersopperbeemden. Hierdoor stroomt een groter deel van het grondwater 

vanaf de vuilstort naar het afwateringssysteem van de Dommel. Hiervan zijn geen negatieve effecten op 

de voor Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux geformuleerde 

instandhoudingsdoelstellingen te verwachten (verantwoording zie hiervoor, bij Effectbeoordeling 

Natura2000 / KRW). 

De geplande maatregelen kunnen in relatie tot de aanwezigheid van de voormalige stortlocatie gevolgen 

hebben voor de agrarische activiteiten op de percelen van de belanghebbenden. 

Door de maatregelen in de Keersopperbeemden zal er meer grondwater dat van de zijde van de stort 

afkomstig is in het beekdal van de Dommel op gaan kwellen. Hier liggen percelen van de 

belanghebbenden (Gebr. Van der Heijden). Het merendeel van het grondwater kwelt op in de sloten 

rondom de percelen en wordt vervolgens afgevoerd richting Dommel. Een deel van het water kan ook 

opkwellen in de wortelzone van de percelen. De kwaliteit van het grondwater vormt echter geen 

belemmering voor het gebruik van de percelen (zie risicobeoordeling Tauw 2016). 

De deklaag van de stortplaats is sterk verontreinigd met koper en zink en de risico’s voor het 

ecosysteem zijn niet bepaald. 

De onderzoeksresultaten van het grondwater aan de benedenstroomse zijde van de stort tonen aan dat 

er geen verhoogde gehalten van milieugevaarlijke stoffen uit de stortplaats stromen. Humane en 

ecologische risico’s zijn op basis van de risicobeoordeling van Tauw uit te sluiten. In de afdeklaag van de 

stort zelf zijn echter wel verontreinigingen aangetroffen en daarnaast is deze relatief dun. Voor fauna die 

zich op de voormalige stort begeven kan dit wel schadelijke effecten hebben. Het verbeteren van de 

afdeklaag valt buiten de scope van de projecten die het waterschap aan de Keersop wenst uit te voeren.  
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Bijlage 1: Beschikbare informatie stortlocatie Victoriedijk 
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Vergunningen 

• Ontheffing ontgrondingsverordening 16 januari 1958.

• Ontheffing ontgrondingsverordening 5 juli 1967.

• Ontgrondingsvergunning 26 juli 1978.

• Verlenging ontgrondingsvergunning 9 juni 1981 tot 30 juni 1986.

• Vergunning verordening landschapsschoon Noord-Brabant 16 november 1977

• Hinderwetsvergunning 22 december 1967 voor oprichten en in werking houden van

vuilnisstortplaats.

Nadere uiteenzetting: 

• Ontheffing ontgrondingsverordening 16 januari 1958: Ontheffing om zand te winnen (over een

oppervlakte 43,30 ha) en het terrein cultuurtechnisch te verbeteren. De maximale ontgrondingsdiepte

is gekoppeld aan inpassing van de ontgronding in het terrein.

• Brief 17 januari 1967: Brief van hoofdingenieur-directeur aan gedeputeerde staten welke in gaat op

de ontheffingsaanvraag van 14 september 1966. Hierin is aangegeven dat de ontgronding zoals

hierboven benoemd grotendeels heeft plaatsgevonden. Andere punten zijn in de navolgende

ontheffing verwerkt.

• Ontheffing ontgrondingsverordening 5 juli 1967: Ontheffing om strooksgewijs over een breedte van

20 meter zand te winnen (over een oppervlak van 13,20 ha) met een maximale diepte van 7 meter

en om vuilnis in de zandwinput te verwerken. Dit overeenkomstig het plan van de Grontmij, waarin

aangegeven is dat het werk met een zuiger uitgevoerd wordt.

• Hinderwetvergunning 22 december 1967: Vergunning voor oprichten en in werking houden van de

vuilnisstortplaats. De te ontgraven stroken mogen niet breder zijn dan 6m. Telkens mag slechts één

sleuf worden volgestort.

• Vergunning verordening landschapsschoon Noord-Brabant 16 november 1977: Vergunning om tot 5

meter + maaiveld vuilnis te storten.

• Brief 4 juli 1978: Brief van hoofdingenieur-directeur aan gedeputeerde staten welke in gaat op de

ontgrondingsvergunningaanvraag van 7 januari 1976. Aangegeven wordt dat de gemeente tot

maximaal 0,5 m wenst te ontgronden op het terrein a 13,20 ha groot, waarvan de perceelsnummers

overeenkomen met de perceelsnummers genoemd in de ontheffing van 5 juli 1967. De

hoofdingenieur-directeur merkt op als voorwaarde in de vergunning op te nemen dat de nieuwe

maaiveldhoogte minimaal 25,30 m+NAP dient te zijn. Daarnaast wordt aangegeven de verwijzing

naar het rapport van Grontmij uit de voorwaarden te schrappen. Geadviseerd is om de vergunning te

verlenen en de ontheffing van 5 juli 1967 in te trekken.

• Ontgrondingsvergunning 26 juli 1978: Dit overeenkomstig de voorgaande brief.

Onderzoeken 

• Grondwateronderzoek vuilstort Valkenswaard, GTD Oost-Brabant, GTD84-879-VIS-WM, 11 mei

1984.

• Grondwateronderzoek vuilstort Valkenswaard, GTD Oost-Brabant, GTD84-2138-VIS-LP, 19

november 1984.

• Oriënterend milieutechnisch bodemonderzoek Victoriedijk te Valkenswaard, E-3737, 31 juli 1985,

Fugro.

• Onderzoek vuilstort Valkenswaard, GTD Oost-Brabant, GTD86-339-WO-IS, 28 februari 1986.

• Onderzoek stortplaats Valkenswaard, GTD Oost-Brabant, GTD86.564/Wo/LP, 18 april 1986.

• Tweede bewakingsronde 1989, IWACO, 331.2870, d.d. 13 maart 1990.

• VOS: Verkennend onderzoek stortplaatsen, IWACO,14 juni 1991.

• AROS: Actualiserend risico-onderzoek stortplaatsen fase 1, 2 en 3. Voormalige stortplaats Victorieijk

risicofactor grondwater, NB/560/003, november 1997.
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• NAVOS: Nazorg voormalige stortplaatsen, NB560003, 4 februari 1999.

• NAVOS: Eindrapportage, NB560003, 2 juli 2007.

• VAMOS: Deklaag onderzoek, NB560003, 2 augustus 2010.

• Aanpak stortplaats Victoriedijk Valkenswaard, 21 oktober 2016, Tauw.

• Actualiserend bodemonderzoek voormalige stortplaats Victoriedijk (ong.) te Valkenswaard

(NB/560/003), 1605/012/MV-01, Tritium, 14 januari 2019.

• Geotechnisch onderzoek voormalige vuilstortlocatie Victoriedijk, 02P014112-RG-01, Inpijn Blokpoel, 
2 oktober 2019.

• Geotechnisch onderzoek vuilstortlocatie Victoriedijk, 02P014112-01-RG-01, Inpijn Blokpoel, 28 
januari 2020.

• Nader grondwateronderzoek stortlocatie Victoriedijk, BF8076_T&P_NT_2003091106, Royal 
HaskoningDHV, 10 maart 2020. 
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Bijlage 2: Stroombaanberekeningen 



Esri Nederland, Community Map Contributors Esri Nederland, Community Map Contributors

HS20180328 HS20180328_KOT1

Reistijd grondwater
Locatie vuilstort YEARS < 1 jaar 1 - 5 5 - 10 10 - 25 25 - 50 50 -100 >100 jaar

± ±

0 0,4 0,80,2 Km0 0,35 0,70,175 Km

Gemiddeld
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Winter
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Bijlage 3: Sonderingsresultaten en analyse 



DG1 BUITEN STORT: Maaiveld 25+ DG2: Maaiveld 27,8+! DG3: Maaiveld 29,5+

Analyse: Analyse Analyse
- Gemeten conusweerstanden wisselen abrupt tot circa 5 m-mv,
waarbij deze laag weinig draagkrachtig is (dit duid op de aanwezigheid
van stortmateriaal).
- Het overige deel van de sondering toont gelijkenissen met de
sondering buiten de stort met een 'rustig' verlopende conusweerstand
en een afwisseling tussen minder draagkrachtige en draagkrachtige
lagen die deels overeen komen met de sondering buiten de stort.

- Gemeten conusweerstanden wisselen niet abrupt (op en neer).
- Minder draagkrachtige lagen tussen: circa 14 a 16 m+NAP en 19,5
a 20 m+NAP.

- Gemeten conusweerstanden wisselen abrupt tot circa 6 m-mv,
waarbij deze laag weinig draagkrachtig is (dit duid op de aanwezigheid
van stortmateriaal).
- Het overige deel van de sondering toont gelijkenissen met de
sondering buiten de stort met een 'rustig' verlopende conusweerstand
en een afwisseling tussen minder draagkrachtige en draagkrachtige
lagen die deels overeen komen met de sondering buiten de stort.

27,8 m+NAP

Interpretatie Tauw lijkt onjuist. 
Maaiveld is niet 29,0 maar 27,8. 
Hiermee komt o.k. stort op circa 
22,5.

Vermoedelijke oorspronkelijke bodem

Minder draagkrachtige  laag

Minder draagkrachtige  laag

DG‐1

DG‐3

DG‐2

Figuur uit rapport Fugro 1985



DG-1 BUITEN STORT: Maaiveld 25+ D-01 (2019) D-02 (2019) D-03 (2019)

Analyse:
- Gemeten conusweerstanden wisselen niet abrupt (op en neer).
- Minder draagkrachtige lagen tussen: circa 14 a 16 m+NAP en 19,5 
a 20 m+NAP.

- Gemeten conusweerstanden wisselen abrupt tot circa 8 m-mv, 
waarbij deze laag weinig draagkrachtig is (dit duid op de aanwezigheid 
van stortmateriaal).
- Sondeerploeg heeft op basis van gehoor vastgesteld dat tot op een 
diepte van 8,4 m stortmateriaal aanwezig kan zijn.
- Het overige deel van de sondering toont gelijkenissen met de 
sondering buiten de stort met een 'rustig' verlopende conusweerstand 
en een afwisseling tussen minder draagkrachtige en draagkrachtige 
lagen die deels overeen komen met de sondering buiten de stort.

- Gemeten conusweerstanden wisselen abrupt tot circa 7 m-mv, 
waarbij deze laag weinig draagkrachtig is (dit duid op de aanwezigheid 
van stortmateriaal).
- Sondeerploeg heeft op basis van gehoor vastgesteld dat tot op een 
diepte van 2,8 m stortmateriaal aanwezig kan zijn.
- Het overige deel van de sondering toont gelijkenissen met de 
sondering buiten de stort met een 'rustig' verlopende conusweerstand 
en een afwisseling tussen minder draagkrachtige en draagkrachtige 
lagen die deels overeen komen met de sondering buiten de stort.

- Gemeten conusweerstanden wisselen abrupt tot circa 5 m-mv, 
waarbij deze laag weinig draagkrachtig is. Het beeld is echter minder 
duidelijk dan bij sonderingen DG2, DG3, D-01, D-02 en D-04.
- Sondeerploeg heeft op basis van gehoor vastgesteld dat tot op een 
diepte van 4,2 m stortmateriaal aanwezig kan zijn.
- Het overige deel van de sondering toont gelijkenissen met de 
sondering buiten de stort met een 'rustig' verlopende conusweerstand 
en een afwisseling tussen minder draagkrachtige en draagkrachtige 
lagen die deels overeen komen met de sondering buiten de stort.

Vermoedelijke oorspronkelijke bodemVermoedelijke oorspronkelijke bodem
Waarneming tot 22,2m+NAP (8,4 m diep)

Waarneming tot 26,8m+NAP (2,8 m diep)

Minder draagkrachtige  laag

Minder draagkrachtige  laag

Minder draagkrachtige  laag

Minder draagkrachtige  laag

Minder draagkrachtige  laag

Vermoedelijke oorspronkelijke bodem
Waarneming tot 22,3m+NAP (4,2 m diep)

Minder draagkrachtige  laag

Minder draagkrachtige  laag



DG-1 BUITEN STORT: Maaiveld 25+ D-04 (2019) D-08 (controlemeting 2020)

Analyse:
- Gemeten conusweerstanden wisselen niet abrupt (op en neer).
- Minder draagkrachtige lagen tussen: circa 14 a 16 m+NAP en 
19,5 a 20 m+NAP.

- Gemeten conusweerstanden wisselen abrupt tot circa 8 m-mv, 
waarbij deze laag weinig draagkrachtig is (dit duid op de 
aanwezigheid van stortmateriaal).
- Sondeerploeg heeft op basis van gehoor op diverse dieptes 
vastgesteld dat er stortmateriaal aanwezig kan zijn.
- Vanaf 21 m+NAP laat de sondering minder duidelijk de eventuele 
aanwezigheid van stortmateriaal zien (het materiaal is relatief 
draagkrachtig en komt redelijk overeen met het sondeerbeeld van 
de andere sonderingen, ook met die van buiten de stort).
- Het vermoeden van de aanwezigheid van stortmateriaal zoals door 
de sondeerploeg geconstateerd op de dieptes 11 en 14,6 m+NAP 
kan hierbij ook komen door bijvoorbeeld stenen of grind die van 
nature in de bodem voorkomen.

- Om de conclusies bij sondering D-04 vast te stellen is op deze locatie opnieuw een sondering 
geplaatst.
- Het wrijfingsgetal laat vanaf ongeveer 20 m+NAP en dieper waarden zien die overeenkomen met 
waarden die horen zand en leemlagen.

Waarneming op 24,8m+NAP (3,8 m diep)

Waarneming op 23,6m+NAP (5,0 m diep)

Waarneming op 21,6m+NAP (7,0 m diep)

Waarneming op 17,6m+NAP (11,0 m diep)

Waarneming op 14,6m+NAP (14,0 m diep)

W
rijvingsgetal duidtop zand / leem

lagen

Vermoedelijke oorspronkelijke bodem Vermoedelijke oorspronkelijke bodem



DG-1 BUITEN STORT: Maaiveld 25+ D-07a (2020) D-07 (2020)

Analyse:
- Gemeten conusweerstanden wisselen niet abrupt (op en neer).
- Minder draagkrachtige lagen tussen: circa 14 a 16 m+NAP en 19,5 
a 20 m+NAP.

- Gemeten conusweerstanden wisselen abrupt tot circa 13 m-mv (circa 22 a 23 m+NAP), waarbij deze 
laag weinig draagkrachtig is (dit duid op de aanwezigheid van stortmateriaal).
- Tot dit niveau wijst het wrijfingsgetal (groene lijn in de grafiek) ook op de aanwezigheid van 
stortmateriaal.
- Het overige deel van de sondering toont gelijkenissen met de sondering buiten de stort met een 
'rustig' verlopende conusweerstand en een afwisseling tussen minder draagkrachtige en 
draagkrachtige lagen die deels overeen komen met de sondering buiten de stort.
- Hierbij laat het wrijfingsgetal waarden zien die overeenkomen met waarden die horen zand en 
leemlagen.

- Sondering gestaakt op circa 10 meter diepte i.v.m. obstakel in de ondergond. Hierop is opnieuw een 
poging gedaan (zie sondering D07a)

Vermoedelijke oorspronkelijke bodem



DG-1 BUITEN STORT: Maaiveld 25+ D-05 (2020) D-06 (2020)

Analyse:
- Gemeten conusweerstanden wisselen niet abrupt (op en neer).
- Minder draagkrachtige lagen tussen: circa 14 a 16 m+NAP en 19,5 
a 20 m+NAP.

- Geen stortmateriaal aanwezig - Geen stortmateriaal aanwezig
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