
Besluit tot vaststelling definitief projectplan Kampina Zuidoost 

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel in Boxtel, 

gelet op voorstel zaaknummer Z597771B1217 d.d. 20 december 2019; 

gelet op artikel 5.4 Waterwet, artikel 56 Waterschapswet; de Algemene wet bestuursrecht; de Crisis-
en herstelwet en de inspraakverordening waterschap De Dommel 2010; 

mede gelet op de delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van een projectplan van het 
algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur in artikel 2, sub p, van de Bestuurlijke 
bevoegdhedenregeling 2010; 

heeft het volgende besloten: 

over te gaan tot vaststelling van het definitief projectplan Kampina Zuidoost met kenmerk 
BE2783WATRP1906262127def, zijnde een plan tot aanleg of wijziging van de volgende 
waterstaatswerken 1 werken tot beïnvloeding van een grondwaterlichaam: 

• Dempen van de Heiloop (incl. aanbrengen stortebed) 
• Verlagen kade ten noordwesten van de Heiloop 
• Verwijderen stuw en drempel in de Heiloop 
• Afgraven tot 8,50 m + NAP 
• Ontgraven poel 
• Aanbrengen peilgestuurde drainage op landbouwpercelen 
• Verlagen drempel en aanpassen klep en sturing stuw Brinksdijk 
• Afdammen vistrap langs stuw Brinksdijk 
• Verwijderen duiker onder Brinksdijk en vervangen door brug 
• Aanpassing stuw en sturing naar de Heiloop 
• Verbeteren peilsturing, afwatering en leegloop blauwgraslanden incl. plaatsing 4 LOP-stuwen 
• Verondiepen watergang rond perceel 
• Dempen bestaand tracé watergang BS100 ten oosten van Logtse Velden 
• Verwijderen stuw in te dempen tracé BS100 
• Verwijderen duiker onder Achtbunderse Dijk in te dempen tracé BS100 
• Graven nieuw tracé watergang BS100 
• Aanbrengen duiker onder Logtse Baan in nieuw tracé BS100 
• Aanbrengen duiker onder Achtbunderse dijk in nieuw tracé BS100 
• Hermeanderen en herprofileren traject Beerze door de Logtse Velden (incl. kappen en toppen 

populieren) 
• Aanleg tijdelijke zandvang 
• Ontgraven Scheieindse heide 
• Voormalig slibdepot verlagen naar oorspronkelijk maaiveld 

Met dit projectplan wordt tevens het gewenste grond- en oppervlaktewater regime (GGOR) 
vastgesteld binnen dit plangebied. 

één en ander zoals vastgelegd in de bij het projectplan behorende en als zodanig gewaarmerkte 
bescheiden. 

Aldus vastgesteld op 20 december 2019, 

het dagelijks bestuur, 

E. e'Ridder 	 A.G. Dekker 
atergraaf 	 secretaris 
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