Concreet en uitvoeringsgereed projectplan

Klimaatbestendige natuurontwikkeling Kalverstrepen Kasteren en het
gebied Espendonk Sint-Oedenrode
ten behoeve van klimaatvoucher Het Groene Woud

In het project Brabants Goud in Het Groene Woud werkt ARK Natuurontwikkeling aan
gebiedsontwikkeling in Het Groene Woud, mede gefinancierd door Groen Ontwikkelfonds Brabant.
Een aantal gekochte en opnieuw in te richten gebieden lenen zich voor koppeling van kansen voor
natuurontwikkeling en klimaatbuffering. Voor deze gebieden hebben we projectplannen laten maken
door twee bureaus: MLG Gebiedsontwikkeling B.V. en Stroming welke gecombineerd zijn in deze
aanvraag Klimaatvoucher Het Groene Woud. Voorliggend plan bestaat hiermee uit twee
deelprojecten welke beide daadwerkelijk worden uitgevoerd.
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1. Inleiding
Gelegen in Provincie Noord-Brabant op de hoge zandgronden van Nederland is het Nationaal
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Landschap Het Groene Woud een omvangrijke natuurkern. Als een van de grotere boskernen
ligt De Geelders aan de zuidoostkant in Het Groene Woud. Het plangebied KasterenKalverstrepen ligt hierbinnen weer aan de zuidkant van het boscomplex de Geelders (Figuur 1
Topografische kaart (1:25.000), ligging plangebied Figuur 1). Het boscomplex is gelegen tussen Boxtel,

Schijndel en Liempde. De Geelders is verbonden aan het Dommeldal, waar de meanderende
rivier, de Dommel zich bevindt (Figuur 1).
Figuur 1 Topografische kaart (1:25.000), ligging plangebied

In deze gebieden ligt een belangrijke opgave binnen de ontwikkeling van het Natuur Netwerk
Brabant (NNB). Daarnaast zijn deze gebieden ook aangewezen als Natte Natuurparels en spelen
een belangrijke rol in de realisatie van een klimaat robuust watersysteem.
ARK-Natuurontwikkeling heeft als doel: het realiseren van een natuurnetwerk dat bestaat uit
robuuste en zelfredzame natuur met een hoge biodiversiteit. Om dit voor elkaar te krijgen werkt
1

Het Groene Woud is van en voor iedereen, dankzij de samenwerking tussen overheden,

het bedrijfsleven, organisaties en burgers. Door allerlei initiatieven en lokale betrokkenheid valt
er te ontdekken, te beleven, te bewonderen en te genieten van het karakteristieke landschap, de
bijzondere natuur en de Brabantse gastvrijheid.
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ARK samen met verschillende partijen om door middel van kavelruil, aankoop en inrichting de
natuurgebieden te verbinden en uit te breiden. Belangrijke successen werden met deze
voortvarende werkwijze al geboekt in de regio Kempen~Broek. Voor het Groene Woud geldt
een minstens zo hoge ambitie om de bestaande natuurkern verder te beschermen, te vergroten
en tot ontplooiing te brengen. Hiertoe worden de inliggende agrarische gebieden
geëxtensiveerd waarmee randinvloeden op de natuurgebieden worden voorkomen. Mede door
het treffen van ingrijpende hydrologische maatregelen kan het gebied zich verder als Natte
natuurparel met zijn belangrijke kwetsbare natuur beter ontwikkelen. Hiermee verlegt ARK de
grenzen voor wilde natuur in Nederland. Met het realiseren van robuuste natuur kan ook in de
Geelders beter ontwikkelde en zelfredzame natuur en een grotere rijkdom aan planten- en
diersoorten tot ontwikkeling komen. Voor de Geelders is hierbij het meest van belang om
natuurlijke processen weer op gang te brengen. Hierbij moet met name gedacht worden aan het
hydrologisch systeem met het lang vasthouden van lokaal water, het beschikbaar komen van
kalkrijke bodemmaterialen en omzetting en afbraak ten gunste van een natuurlijke
bodemopbouw.
ARK heeft MLG B.V. als deskundig adviseur en betrokken gebiedspartij gevraagd mee te denken
en haar ervaring en deskundigheid in zetten om te komen tot een gedragen inrichtingsadvies
voor een gebied aan de Kasterensestraat. In samenspraak met andere gebiedspartijen als
Brabants Landschap en Waterschap de Dommel is een uitgekiende en doordachte
inrichtingsschets en plan als GOB-aanvraag neergelegd in dit rapport. Het plangebied KasterenKalverstrepen is de aangewezen locatie om de belangrijke verbinding tussen de Geelders en het
Dommeldal te versterken en te dienen als hydrologische buffer voor het omliggende gebied.
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2. Historische situatie
De geschiedenis van de Geelders is uitgebreid beschreven in de door ARK opgestelde
Landschapsvisie (van den Oetelaar & de Koning, 2020). Alhoewel de vroegste geschiedenis al
e

teruggaat tot rond midden 14 eeuw, zijn grote delen van het gebied lange tijd ogenschijnlijk
weinig veranderd.
Figuur 2 Historische topografische situatie Kalverstrepen in 1860

Tussen de oude bosdelen van de Geelders is het plangebied vanaf ongeveer 1860 ontgonnen en
in gebruik genomen met een agrarisch doel (Figuur 2). Het plangebied zelf is sindsdien niet
drastisch veranderd. De aanleg van extra ontwateringsgreppels voor de afwatering en het
gebruik van mest zijn wel belangrijke ingrepen die het aanzien en de natuurlijkheid hebben
aangetast.
Als gevolg van deze ontginning en het daaropvolgend (agrarisch) gebruik is de bovenlaag van
de bodem voedselrijk. Langs het plangebied is rond 1873 een spoorlijn aangelegd (Figuur 3), het
vormde de directe verbinding tussen de havengebieden in Nederland en het Duitse achterland
en is aangelegd door de Noord-Brabantsch-Duitse Spoorwegmaatschappij (NBDS) . De lijn is tot
2004 in gebruik geweest en is daarna afgesloten voor treinverkeer. Sindsdien is het verstorende
ecologische effect van deze spoorlijn zeer gering en dient de oude lijn als Ecologische
Verbindingszone (EVZ).
Op de kaart uit 1860 (Figuur 2) zijn ten noorden van het plangebied ook ontginningen te zien,
deze zijn later opnieuw bebost (Figuur 3) en is nu in eigendom van de Margraff-stichting.
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Het bos is aangeplant op een ontwateringsbasis van een rabatten stelsel. Op deze rabatten
werden voornamelijk eiken geplant en bevoordeelt. Deze boomsoort was populair door het
gebruik van de schors in de leerlooierijen (ARK Landschapsvisie, van den Oetelaar & de Koning
2020) en het kwalitatief goede bouw- en gebruikshout. Daarnaast kwam het gebruik als hakhout
veelvuldig voor in deze delen. Zo is te zien in de Eerste Bossstatistiek (opgenomen tussen 19381942) dat veel delen wel bebost zijn maar in de vooroorlogse crisisjaren intensief benut worden.
Slechts kleine delen zijn in figuur 4 als oudere eiken >40jr aangegeven, terwijl het overgrote deel
als jonge populier (oranjebruin) en hakhout (heldergroen) in gebruik is (figuur uit Hendriks,
2015).
Figuur 3 Historische topografische situatie plangebied in 1905

e

In de situatie ten tijde van begin 20 eeuw is te zien dat de Geelders op grotere schaal bebost
raakt en kleine ontginningen verlaten worden. Alleen de ontginning van de kern Savendonk is
een grote landbouwenclave die nog ontgonnen wordt. In het plangebied Kalverstrepen (en net
ten Noordwesten ervan) liggen terreindelen die waardevolle oud-bosrelicten in zich dragen.
Lange tijd zijn ze ongeroerd gebleven en zelfs vandaag de dag wordt er uit archeo-botanisch
oogpunt belangrijke waarde aan toegekend. Juist in deze percelen worden oude bosplanten als
eenbes, gewone salomonszegel, dalkruid en bosanemoon gevonden.

8

Figuur 4; Kaart Eerste Bosstatistiek (1938-1942)

De kaart uit de Eerste Bosstatistiek (1938-1942) laat de toestand nog eens zien van de aanwezige
opstanden. Hierin is te zien dat delen (zoals in blauw aangegeven) oud bos met oude
bosopstanden bevatten (eik >40jr) (Figuur 4). Delen zijn als hakhout in gebruik (heldergroen) en
laten wel een oude bosgroeiplaats zien, maar een intensief gebruik en exploitatie van de
ondergroei. Hier wordt volledigheidshalve verwezen naar de kaarten in de“Landschapsvisie de
Geelders”(kaarten bij Ecologische rijkdom bosrelicten Geelders, Jac Hendriks, 2015; Bert Maes
2010).
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3. Huidige situatie
Het boscomplex de Geelders is een waardevol historisch landschap met een grote
verscheidenheid in flora en fauna. Het is een nat, vlak en mineraalrijk gebied dat gekenmerkt
wordt door de leemlaag die in de bodem zit. Hierdoor is er een grote potentie om water vast te
houden in de bovenlagen van de bodem.
Kadastrale percelen LDE02 H 83, H 84 en H 85 vormen het plangebied Kasteren-Kalverstrepen
met een totale oppervlakte van ongeveer 7,6 ha (Figuur 5). Het zijn de laatste landbouwpercelen
rijdend op de Kasterensestraat van Kasteren naar het Café het Groene Woud. Deze weg scheidt
het plangebied met een populierenbos wat ten zuidoosten is gelegen. Verder richting het zuiden
liggen een aantal belangrijke natuurgebieden (waaronder de Maai), die de verbinding vormen
tussen de Geelders en het Dommeldal (Figuur 5).
Figuur 5; Topografische kaart (1:10.000) ligging plangebied t.o.v. De Geelders, De Maai en het Dommeldal, inclusief
perceelnummers

Aan de noordkant van het plangebied grenst het gebied aan een voormalige spoorlijn. De
spoorlijn is niet meer in gebruik en is aangewezen als ecologische verbindingszone( EVZ). Vlak
achter de oude spoorlijn ligt bos wat beheerd wordt door de Marggraff-stichting. Het bos is, net
zoals het bos ten westen van het plangebied, een oud en divers leembos waar rabatten aanwezig
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zijn (Figuur 11). In deze delen komen nog waardevolle oud-bosplanten voor. Delen van de opstand
zijn oude eiken die ruimschoots 120 jaar oud zijn.
De percelen in het plangebied zijn gebruikt als grasland en werden tot voor kort bemest (Figuur
77).

Perceel H 85 is sinds kort in bezit van ARK . Over dit perceel hebben de voormalige eigenaren

nog gebruikrechten tot december 2020. Dit perceel is onlangs opstal vrij gemaakt, er stond een
houten schuurtje dat is afgebroken en verwijderd (Figuur 6). Percelen H 83 en H 84 zijn nu nog in
bezit van particulieren, ARK is met hen in gesprek over ofwel particulier natuurbeheer ofwel
verkoop.
Figuur 6 ; Actuele luchtfoto kaart van plangebied, met voormalig houten schuurtje, watergangen.
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Figuur 7 Percelen Kalverstrepen zijn in 2020 nog herhaaldelijk bemest (d.d. 3 juli 2020)

3.1

Bodem en reliëf

Het plangebied behoort tot de fysisch geografische regio Hogere zandgronden van Nederland.
Dit zandlandschap is gevormd tijdens het Pleistoceen. Het grootschalige reliëf laat zien dat het
gebied in noordwestelijke richting af loopt richting de Maas.
Het zuidelijk zandgebied, waar het plangebied deel van uitmaakt, betreft een vrij vlak gebied met
beekdalen. Deze relatief kleine hoogteverschillen in combinatie met gelaagde rivierafzettingen
in de ondergrond zorgen voor een zeer trage afvoer van (regen)water. Daarnaast wordt het
topsysteem van het gebied voor een groot deel bepaald door een leemlaag in de ondiepe
ondergrond. Dit resulteert in het voorkomen van mineraalrijk kwelwater van lokale herkomst, wat
in de lager gelegen gebieden naar boven komt. Volgens de bodemkaart komen in het
plangebied twee type bodems voor (Figuur 8). Dit is voornamelijk bodemtype Hoge Zwarte
Enkeerdgrond: lemig fijn zand (zEZ23) en voor een gedeelte Beekeerdgronden; lemig fijn zand
(pZg23). Het leem-lutum gehalte van zowel de Beekeerdgrond als het Hoge Zwarte
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Enkeerdgrond (lemig) betreft 10-50% < 50um. (ARK Landschapvisie, 2020)

Figuur 8 Bodem kaart plangebied Kasteren-Kalverstrepen

In het veld zijn eigen bodemboringen geplaatst om de laagopbouw te verifiëren. Met name door
zelf te boren, is gebleken dat in het veld op grotere schaal beekeerdgronden aanwezig zijn.
Hierbij is duidelijk in de beschreven profielen waargenomen dat er veel hydromorfe (roest)
kenmerken tot hoog in het profiel voorkomen. Een hele dikke humeuze bovenlaag als verwacht
in de gepresenteerde zwarte enkeerdgronden is in het veld veel minder dik aanwezig en
plaatselijk zelfs onvoldoende om als enkeerdgrond te classificeren. Verder zijn op grote schaal in
de bovenste bodemlagen roestrode leemlagen door heel het profiel aanwezig waarop in het
voorjaar gedurende lange tijd bodemvocht moet stagneren. De onderliggende leemlaag lijkt
over het algemeen intact te zijn gebleven en anders dan in de omgeving is de bodem niet
grootschalig gediepploegd of gedraineerd. Voor een volledige beschrijving wordt verwezen naar
de boorprofielen met foto`s die in de bijlage 6.5 zijn opgenomen.

3.2

Bodemchemie

Op het terrein zijn, naast beschreven bronnen, eigen waarnemingen verricht om de lokale
omstandigheden te verifiëren en nader te onderzoeken. Veelal blijken de gehanteerde
bodemkaart en literatuurgegevens met actuele veldsituaties te weerleggen te zijn als
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veralgemeniseerd grofschalige gegevens. Op het terrein zijn, op de delen in eigendom van ARK,
op de natste en meest kansrijke delen voor natuurontwikkeling een achttal bodemboringen
gezet. Op deze locaties is tevens over drie dieptes een bodemmonster verzameld en door
Onderzoekscentrum B-ware op een groot aantal bodemchemische factoren nader onderzocht in
het lab (Visscher & van Mullekom, 2020). Voor de ligging van de monsterpunten wordt
verwezen naar de boorpuntenkaart in Figuur 24.
In zijn algemeenheid blijkt dat de bodems uitermate goed gebufferd zijn en een hoge bodem pH
hebben. In bijna alle profielen werd een bodem pH gemeten van 7 of meer. Slechts in de twee
hogere gelegen profielen (nr. 7 en 8, dicht tegen de Kasterensestraat) is sprake van meer
uitloging maar worden nog steeds neutrale of hoogstens licht zure omstandigheden gemeten.
Met name in de onderste bodemlaag, de lemige basis waarop stagnatie van vocht plaatsvindt,
worden de hoogste Ca en Fe concentraties gemeten.
Tabel 1 Resultaten bodemchemisch onderzoek Bware (Visscher & van Mullekom, 2020)

Uit de resultaten van de bodembemonstering is te zien dat de bovenste bodemlaag dusdanig
vermest is, dat met vernattingsmaatregelen alleen enkel een sterk verruigde vegetatie zal
ontstaan (Tabel 1). Als de bodemlaag nét onder de verrijkte bouwvoor wordt bekeken, zijn er
meteen goede uitgangscondities te scheppen voor veldrusschraalland, natte schraallanden en
rietmoerassen. Alhoewel net niet calciumrijk genoeg, zijn de omstandigheden voor sterk
gebufferde Elzenbroekbossen in zicht, voor rijk ontwikkelde Eikenhaagbeukenbossen van matig
tot sterk kalkhoudende omstandigheden liggen uitgangssituaties voor het oprapen. De
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bodemvoorraad aan bufferende en bindende stoffen (Al, Ca & Fe) in relatie tot beschikbaar
fosfaat (Ols-P en P-t) is uitermate gunstig om hier ook schrale gebufferde vochtige soortenrijke
graslanden na te streven. De concentraties ammonium en nitraat zijn goed verklaarbaar uit
recente bemestingen en niet problematisch hoog. Door de mobiliteit in de bodem van
stikstofverbindingen zal dit snel afbreken en omgezet worden. Daarbij is er maar beperkt
organisch materiaal aanwezig, hierdoor zal en maar weinig stikstof vrijgemaakt kunnen worden
uit mineralisatie.
Er is literatuuronderzoek gedaan naar de aanwezigheid van (potentiële)
bodemverontreinigingen. Volgens het BIS systeem zijn er ter plaatse en rond (binnen een straal
van 25 meter van het plangebied) het plangebied geen bodemonderzoeken uitgevoerd
(Omgevingsrapportage, 2020). Zover bekend hebben er geen historische bodembedreigende
activiteiten plaatsgevonden binnen het plangebied. Op basis van deze gegevens wordt er geen
bodemverontreiniging verwacht. Wel werd er door lokale agrariër en terreineigenaar vermeld
dat er in het historische fietspad langs of op de spoorlijn zinkassen verwerkt zijn geweest.
Mogelijk is deze vervuilingsbron in het talud van de spoorlijn aanwezig. In de bodemanalyses
werden geen zware metalen in verhoogde concentraties aangetroffen.

3.3

Hydrologie

De grondwatertrappen die aanwezig zijn in het plangebied zijn: V (H<40 L >120) en Vb (H 25-40
L>120) (Bodemdata.nl, 2020). Deze trappen lopen ongeveer gelijk met de verschillende
bodemtypes te zien in Figuur 8.
De percelen zijn omrand met greppels. Daarnaast liggen in perceel H 83 nog een viertal lange
greppels die van het spoorlijntje tot de Kasterensestraat lopen (Figuur 6 en Figuur 11). Echter zijn
deze niet direct verbonden met de greppels die het gebied afbakenen. Op percelen H 84 en H 85
ligt naast de greppels die de percelen van elkaar scheiden ook een enkele dwars liggende
greppel.
In Figuur 9 (uit Bobbink, 2007) is te zien dat voor het gebied Geelders en het zuidelijk aansluitende
projectgebied Kalverstrepen eerder sprake is van een infiltratiegebied met hooguit toestromend
lokaal kwelwater. Doordat de bovenlaag stagnerende lagen heeft uit Brabantse leem die
plaatselijk goed ontwikkeld kan zijn, kan water maar slecht in de bodem doordringen. Net zo
verhindert deze leemlaag het opkwellen van diepere kwel of bovenregionaal water. Wel komen
op landgoed Velder, in de Scheeken en in het Dommeldal (door de relatief forse
landschappelijke insnijding) grotere kwelgebieden voor. De Brabantse leemlaag zorgt er
anderzijds juist voor dat door het lokaal afstromen over deze basenrijke laag het jong
regenwater al snel mineraalrijk kan worden opgeladen.
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Figuur 9; kwel en infiltratie. Uit: Grondwateraspecten verdroogde natte natuurparels, Bobbink, et.al. 2007

Vervolgens zijn de grondwatermonitoringsgegevens van de provincie en Waterschap
geraadpleegd (Figuur 10). Voor de situering van deze buizen wordt verwezen naar het dinoloket.
De duurlijnen hier laten een vergelijkbaar beeld van wegzijging zien. Door oppervlakkige
ontwatering kan de grondwatervoorraad in het perceel tot zo`n 40 cm-mv bij voldoende
neerslag weer snel toenemen, om vervolgens in razend tempo in het zomerseizoen weer
dramatisch uit te zakken. In recentere jaren is zelfs te zien dat het bodemvocht tot meer dan
twee meter diepte wegzakt. De nattere voorjaren zoals in 2013 en 2016 zijn nog goed terug te
zien, maar recent treden die ook niet meer op en zakt het grondwaterpeil in de voorzomer van
2019 en 2020 pijlsnel omlaag. (gegevens via www.dinoloket.nl /
www.grondwaterstand.brabant.nl ).
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Figuur 10 Grondwatermonitoringsbuis in centrale Geelders conform Dino-loket
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Het plangebied Kasteren-Kalverstrepen is door het waterschap aangewezen als beschermd
gebied en Natte Natuurparel. Samen met gebieden die rond het plangebied liggen, vormen zij
een TOP-gebied. Deze TOP-gebieden hebben voorrang op het uitvoeren van antiverdrogingsmaatregelen. Vernattingsmaatregelen om water langer vast te houden zijn
belangrijk zodat water voldoende tijd krijgt om mineralen op te doen en aan te rijken.
Figuur 11 Hoogtekaart plangebied

3.4

Actuele natuurwaarden

De percelen van het plangebied zijn tot medio 2020 in gebruik geweest als hoogproductief
grasland en zijn intensief bemest (Figuur 7). In het voorjaar en zomer van 2020 is de grond nog
geïnjecteerd met drijfmest. Door het agrarische gebruik is de bodem tot een diepte van
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ongeveer 30 cm bewerkt. De onderliggende leemlaag lijkt over het algemeen intact te zijn
gebleven en is kijkend naar andere agrarische percelen in de directe omgeving niet grootschalig
gediepploegd of gedraineerd.
Thans is het gebied vooral van waarde voor aan agrarisch gebruik gebonden soorten en komen
bijvoorbeeld ooievaar en steenuil regelmatig in het gebied foerageren. Vondsten van hazelworm
in de bermen geven aan dat de soort best algemeen moet zijn in het gebied, hoofdzakelijk voor
zal komen langs de spoorlijn en in de oude bosgebieden. Ook levendbarende hagedis is relatief
algemeen getuige de vele waarnemingen. In het voorjaar is het terrein met z`n vele
pinksterbloemen van belang voor oranjetipje. In de bermen en greppels worden nog soorten als
dotterbloem gevonden.
Kijken we echter naar de omgeving met zijn goed ontwikkelde loofbossen dan is opeens een
veel groter potentieel in de omliggende terreinen aanwezig. Zo komen soorten als slanke
sleutelbloem, eenbes, bleeksporig bosviooltje en gulden boterbloem voor in de directe
nabijheid. Aan typische voorjaarsflora zijn in directe nabijheid daarnaast bosanemoon en
muskuskruid als voorbeeld aanwezig. Het gebied is rijk aan bijzondere soorten dagvlinders van
bossen als grote weerschijnvlinder en kleine ijsvogelvlinder. Terwijl soorten als eikenpage, oranje
zandoogje en kleine parelmoervlinder meer voor de overgangen en grazige delen kenmerkend
zijn.
Aan (loop-)kevers komen eveneens kenmerkende soorten als grote zwarte smalbok, klein
vliegend hert en kleine poppenrover voor. Aan libellen is het gebied nu niet direct rijk, er komen
enkel soorten van stilstaand water voor als smaragdlibel en blauwe glazenmaker. De ruimere
omgeving is evenwel van belang voor minder algemene soorten en kan een belangrijk
foerageergebied worden.
Met name de afwisseling en gradiëntrijke overgangen tussen nat en tijdelijk opdrogend, open
grazige vegetaties, gesloten loofbos, lichtrijke zonnige plekken en schaduwrijke bosranden
maakt dat een bijzonder potentieel in het gebied tot ontwikkeling kan komen.

3.5

Mogelijkheden natuurbeheerplan

De ambitie van Provincie Noord-Brabant voor het Natuur Netwerk in deze omgeving is natuur
met diversiteit en afwisseling, met ruimte voor vochtige natuurtypen, die passen in een
beekdallandschap. Dat kunnen zowel bossen (Rivier- en beekbegeleidend bos (N14.01), Dennen,
Eiken-, en beukenbos (N15.02)) als graslanden (Vochtig hooiland (N10.02), Kruiden- en faunarijk
grasland (N12.02)) zijn. Bij voorkeur met kleinschalige afwisselingen die bepaald worden door de
abiotische omstandigheden (grondwater, bodemtype, ondoorlatende lagen, etc.). Daarnaast
passen ook landschapselementen, zoals Houtwal en houtsingel (L01.02) goed in deze omgeving.
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Op de ambitiekaart (Figuur 12) uit het natuurbeheerplan van Provincie Noord-Brabant is voor het
plangebied het beheertype “Nog om te vormen naar natuur” (N00.01) te zien. Op de locatie
van het plangebied is er nog de toevoeging gedaan dat het zoekgebied met zeer hoge
cultuurhistorische waarde betreft. Het gebied is van belang om het areaal bos uit te breiden en
belangrijk om vernattingsmaatregelen te treffen die op omringende gebieden uitwerken.
Figuur 12 Ambitiekaart uit het natuurbeheerplan voor het plangebied Kalverstrepen
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Figuur 13 Beheertypenkaart plangebied Kalverstrepen en omliggend natuurnetwerk

Het plangebied is op de provinciale beheertype kaart (Figuur 13) ingedeeld in natuurbeheertype
N00.01 Nog om te vormen natuur. Het plangebied staat daarmee op de nominatie om van
landbouwgrond door inrichtingsmaatregelen tot hoogwaardige natuur te worden ontwikkeld.
Rond het plangebied komen de natuurbeheer typen N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
(N12.02), Rivier-en beeekbegeleidend bos (N14.01), Dennen-, Eiken-, en beukenbos (N15.02) en
Vochtig bos met productie (N16.04) voor. Ook komt nabij het plangebied langschapsbeheertype
L01.02 Houtwal en houtsingel voor.
Ten zuiden van het plangebied liggen belangrijke natuurpercelen waaronder, de Maai. De Maai
is de enige plek waar het karakteristieke leembos door loopt tot aan de rivier de Dommel. Het
plangebied kan bijdragen aan het creëren een robuuste verbinding tussen de Geelders en het
Dommeldal, waardoor randeffecten zoals verdroging, vermesting en verzuring tegengegaan
kunnen worden. Ook spelen sterke verbindingen een grote rol bij populatieontwikkeling en het
weerbaarder maken van kwetsbare soorten fauna. Op grotere schaal draagt deze verbinding ook
bij aan de verbinding van De Geelders met andere natuurgebieden zoals De Mortelen.
Door hydrologische maatregelen, die de grondwaterstand verhogen, verdroogt het bosgebied
minder snel. Daarbij is aanvulling van de bodemvoorraad vocht een belangrijk argument om
anti-verdrogingsmaatregelen te treffen. Door water vast te houden fungeert het gebied als
klimaatbuffer en kan regenwater aanrijken tot gebufferd jong grondwater. Deze bufferende
werking van bodemmineralen helpt tegen verzuring en verkleint afsterven van bomen. Al deze
argumenten resulteren in de instandhouding van de biodiversiteit en robuustere natuur.
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Maatregelen zoals het dempen van sloten kunnen in het plangebied Kasteren-Kalverstrepen
gerealiseerd worden. Dit vertraagt de afvoer van water waardoor piekbuien getemperd worden.
Tevens wordt uitvoering gegeven aan provinciaal beleid ten aanzien van Natte Natuurparels.
De kracht van het natuurnetwerk is om samenhang met de omliggende natuurwaarden en
ecologische potenties te zoeken. Het projectgebied Kalverstrepen vormt een schakel tussen
twee bestaande natte bosgebieden. Aan de noordkant ligt rivier- en beekbegeleidend bos
(N14.01) en aan de zuid- en oostkant ligt vochtig bos met productie (Figuur 13). Voor het
productiebos is de ambitie om de natuurwaarde te verhogen, door het eveneens te ontwikkelen
tot rivier en beekbegeleidend bos (N14.01). Uit consultatie van Brabants Landschap (mondelinge
mededeling Sjors de Kort) is gebleken dat op deze terreinen aan de zuidoostkant op korte tot
middellange termijn gewerkt wordt aan het omvormen van populierenopstand naar soortenrijk
gemengd loofbos (als in rivier en beekbegeleidend bos) en vernatten van het terrein door
dempen van ontwateringsgreppels plaats gaat vinden. Verder liggen in het omliggende
landschap ook open gebieden met kruiden- en faunarijk grasland.
Al met al is de ontwikkeling van een mesotroof moeras vanuit zowel provinciaal natuurbeleid
alsook beleid ten aanzien van de ontwikkeling van Natte natuurparels en klimaatbuffering goed
haalbaar en dient verscheidene belangen die sterk verankerd zijn in beleid. Maatregelen voor de
ontwikkeling van een dynamisch mesotroof moeras worden tot slot mede ingericht voor een
groot aantal prioritaire doelsoorten waarvoor eveneens provinciaal Soortenbeleid geldt, het
gebied de Geelders is daarvoor aangewezen.
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Dynamisch moeras
Dynamische moerassen zijn moerassen met een hoge waterstand en een dynamisch waterpeil.
Door periodieke innundatie en toestroom van winters neerslagwater ontstaat een hoog waterpeil.
Hierdoor is er minder sprake van verzuring en verbossing. Deze moerassen zijn gesitueerd op
matig voedselrijke, goed vochthoudende en enigszins gebufferde lemige bodems. Vaak zijn ze te
vinden op voormalige landbouwgronden, ontstaan door natuurontwikkeling en vernatting
waardoor een dynamisch peilbeheer wordt gerealiseerd.
Dynamische Moerassen komen voor op de overgang van water naar land. Het lage deel van
Nederland is vrijwel volledig ontstaan als moeras. Dynamisch moeras ontstaat in matig voedselrijk
water in overstromingsvlakten van rivieren en beken. De bodems zijn zeer nat, voedselrijk en licht
zuur tot licht basisch. In de Geelders is stagnerend regenwater dat licht wordt aangerijkt door
oppervlakig toestromend grondwater.
Typische moerasplanten zijn hoge grassen als riet en rietgras, grote zeggen en biezen. Dynamisch
Moeras is van groot belang voor vogels, vissen, amfibieën en enkele zoogdieren als bever, otter,
en waterspitsmuis. Moeras omvat open begroeiingen van riet, lisdodde en biezen in water;
rietlanden en rietruigten. Hierin weerspiegelt zich de overgang van water naar land. Het rietland
kan vrij open zijn met poeltjes waarin waterplanten groeien of al ouder met hoog opgaand riet die
geleidelijk overgaan in ruigten met moerasspirea of poelruit.
Figuur 14; Dynamisch Moeras; de Graus Kempen~Broek
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4. Ecologische potenties Kalverstrepen
Als de relatie met de omgeving wordt gelegd (natuurgebied De Geelders en natuurpercelen
zoals De Maai), dan worden de ecologische potenties van het plangebied duidelijk. Het bostype
wat in natuurgebied De Geelders voorkomt, betreft een zeldzaam type: het eikenhaagbeukenbos (Figuur 15). In deze regio worden deze bossen ook wel leembossen genoemd,
vanwege de in de ondiepe ondergrond voorkomende Brabantse leem. De uitbreiding van de
leembossen past goed in het landschap en heeft, vanwege haar zeldzaamheid en enorme
waarde voor biodiversiteit, ook een hoge prioriteit . Door de ligging en abiotische
eigenschappen (zie hoofdstuk 3) van het plangebied kan uitbreiding van waardevolle
leembossen in afwisseling met vochtige graslanden en moerassen in Kalverstrepen gerealiseerd
worden. Naast bosontwikkeling en het verbinden van de goed ontwikkelde kernen, voegt het
ontwikkelen van mesotrofe moerassige laagten en schralere graslanden duidelijk meerwaarde
toe. Deze meerwaarde wordt gevonden in de afwisseling van biotopen tussen open, zonnig en
nat afgewisseld met de schaduwrijke plekken van het opgaande bos. Deze structuurovergangen
zijn bijzonder van waarde voor struweelvogels, amfibieën als boomkikker en juist dagvlinders als
de voorkomende kleine ijsvogel- en grote weerschijnvlinder.
Figuur 15 Eiken-haagbeukenbos; Foto door Nikanos
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Het realiseren van een grote moerassige laagte, door middel van het dempen van de
ontwateringsgreppels en afplaggen, heeft daarnaast een flinke waterbufferende werking.
Immers met het vasthouden van het oppervlakkig afstromende water kan het gebied veel langer
zijn eigenheid en oorspronkelijke waarde laten zien. Dit alles binnen een robuust systeem
waarbij de hydrologie op orde is en ontdaan van historische ontwatering en bemesting.

4.1

Visie

In dit inrichtingsplan wordt een visie aangehouden en inrichtingsmaatregelen aanbevolen die
een ecosysteem ontwikkelen dat functioneert als een robuuste natuurlijke eenheid waarin op
middellange termijn nauwelijks kunstmatige ingrepen nodig zijn. Natuurlijke processen zijn dan
leidend voor welke vegetatiestructuren zich ontwikkelen. De visie laat zich als volgt omschrijven:

Door het creëren van een gunstige uitgangssituatie wordt ruimte geboden aan zelfredzame
natuur met een enorme rijkdom aan biodiversiteit. In deelgebied Kalverstrepen wordt door
het optimaliseren van hydrologische situatie natuurlijke processen maximaal kans geboden.
Als eenheid en deel van het complex de Geelders draagt het gebied Kalverstrepen een
robuuste verbinding in zich door het aaneenschakelen van diverse deelgebieden. De
uitgangssituatie is dusdanig kansrijk dat er voor een maximaal natuurrendement dient te
worden gekozen.

Voordat in het plan de natuurlijke processen de ontwikkeling kunnen bepalen, zijn nog een
aantal inrichtingsmaatregelen nodig, om de natuurlijke uitgangssituatie te herstellen. In Figuur 16
is weergegeven in welke ontwikkelingsrichting het gebied op korte termijn kan evolueren.
Het kenmerk van natuurlijke processen is geleidelijke overgangen, die door abiotiek en
(jaarrond) begrazing worden gestuurd. Voor dit plangebied wordt procesnatuur nagestreefd. Dat
wil zeggen dat de contouren in Figuur 16 globaal vormgevend zijn, maar dat in de praktijk de
grenzen geleidelijk in elkaar overgaan. Op natuurlijke wijze gaan, onder invloed van hydrologie,
bodem, kolonisatie en begrazing, vegetatiestructuren zichzelf vormen.
Gelet op de in eerdere analyse beschreven bodemchemische en hydrologische
randvoorwaarden is er geen betere plek voorhanden om een mesotroof dynamisch
moeraslandschap te realiseren. De uitgangssituatie voor een hoog ambitieniveau is dusdanig
kansrijk aanwezig dat er voor geen lagere natuurdoeltypen gekozen zou mogen worden.
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Na inleidende maatregelen zal het aandeel bos of moeras kunnen wijzigen of zich op andere
plekken manifesteren. Op lange termijn is het zelfs gewenst om het areaal bos te laten groeien,
ten gunste van het areaal structuurrijk grasland. Successie, bodemvormende processen en
natuurlijke kolonisatie uit de omliggende waardevolle bossen kunnen met hulp van wroeters en
grazers gestimuleerd worden. Aftakelende oudere bomen in het gebied mogen afsterven en hun
waarde als dood hout voor het systeem toevoegen. Door te kiezen voor boomsoorten met goed
verteerbaar strooisel wordt minarelencyclus op gang gebracht en komen bufferende stoffen uit
de ondiepe ondergrond weer aan maaiveld. Bodemverzuring wordt hiermee tegengegaan en
bufferende stoffen worden weer beschikpaar voor plant en dier.
Figuur 16 Kaart inrichtingsschets Kalverstrepen

4.2

Inrichtingsplan & -maatregelen

In dit inrichtingsplan leggen we de lat, voor wat betreft de te realiseren natuurdoelen, zo hoog
mogelijk, omdat dit gebied zich leent om kwalitatief hoogstaande natuurwaarden te realiseren.
Tevens wordt hiermee invulling gegeven aan klimaatambities (water langer vasthouden). Door
afwisseling in het gebied te creëren met versterking van de aangrenzende bossen en daartussen
gelegen open gebieden uit moerassige laagten met vochtige graslanden, ontstaat er een logisch
geheel met de omgeving en de reeds bestaande natuur. De maatregelen worden hier in een
volgtijdelijke opsomming beschreven.
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Uitplaggen greppels en sloten
In het plangebied liggen een aantal interne ontwateringsgreppels en sloten. Deze moeten eerst
uitgeplagd worden en vervolgens worden gedempt, zodat er meer gebruik wordt gemaakt van
natuurlijk lokaal water, dat in het gebied in noordwestelijke richting afstroomt. Door de
ontwatering te stoppen ontstaat er een klimaatrobuuster gebied wat beter bestand is tegen
verdroging.
Afgraven voedselrijke bovengrond
De laagste delen van het plangebied hebben de potentie om zich tot soortenrijke vochtige
moerassen en graslanden (nat schraalland N10.02) te ontwikkelen (Figuur 17). Dit is alleen
mogelijk als de hypertrofe voedselrijke bovengrond wordt afgegraven. In detail wordt de te
ontgraven bodemlaag nader onderzocht om de exacte ontgravingsdiepte bij het gewenste
natuurdoeltype te bepalen. Als vuistregel hierbij is een bodemdiepte tussen 30 en 40 cm-mv.
aangehouden. De vrijgekomen grond kan gebruikt worden in bijvoorbeeld terreinaanvulling
rond de te saneren mestkelders op Savendonk of afgevoerd worden. Op basis van het
bodemchemisch-onderzoek is aangetoond dat er zich unieke mogelijkheden in deze
terreindelen voordoen (Visscher & van Mullekom, 2020).

Figuur 17 Schraalland beheer voor doelsoorten zoals levendbarende hagedis; Foto door Jelger Herder

Aanleggen moerassige laagte
In het nu al laagst gelegen deel wordt een moerassige laagte ingericht. Door het gescheiden
ontgraven van toplaag en armere onderlaag uit lemig en ijzerrijk materiaal kan de vrijkomende
grond gebruikt worden voor het opvullen van de uitgeplagde greppels. Bijkomend voordeel is
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dat deze mineralen elders in het terrein beschikbaar komen voor ontwikkeling van bosrijke
milieu`s (de Keersemaecker, workshop leembossen september 2019). Gemiddeld genomen
wordt tot een diepte van 60 cm-mv ontgraven. Dit is in de bodemprofielen terug te vinden als de
laag waarop oppervlakkig toestromend grondwater toevloeit en in noordwestelijke richting
afstroomt. Daarmee wordt tevens de potentie van kwelgebied beter benut en dient het als
hydrologische buffer voor het omliggende gebied.
Inbrengen diversiteit bomen en struiken
Het plangebied (Figuur 16) wordt door het inbrengen van diverse kleinschalige boomgroepen
ingeplant. Boom- en struweelsoorten die passen bij het type eiken-haagbeukenbos worden
aangeplant en omrasterd. Hierdoor wordt er beperkt ingegrepen en toch de soortenrijkdom uit
kenmerkende leembossen ingebracht. Soorten die hierbij ingebracht worden zijn juist in de
omringende bossen schaarser of hebben niet zoals eik, els en berk een sterk
verbreidingsvermogen.
Bovendien zorgt bos, veel meer dan grasland, voor het beter en langer vasthouden van
(regen)water door diepere doorworteling van de bodem, betere bodemvormende processen, en
draagt het bij aan tegengaan van hittestress door beschaduwing en verdamping.
Als sortiment is zoete kers, haagbeuk, gewone esdoorn, fladderiep, winterlinde, hazelaar, viltroos
en wilde mispel. Ten behoeve van bijzondere vlindersoorten wordt wilde kamperfoelie met
enkele groepjes ingebracht. Van belang is de bestaande bomen met enkele kapitale wilgen te
ontzien. Daarnaast zal gewone es zich eveneens vestigen, aanbevolen wordt bestaande
zaadbomen in de buurt af te gaan en in deze in de plantvakken te zaaien.
Aan de oostzijde sluit het boselement niet aan op oude bosgroeiplaats. Dit deel kan versterkt
worden met het aanbrengen van enkele boomlijken, stobben uit andere werken en het
inbrengen van strooisel en humus met oud bosplanten.
Opbrengen soortenrijk maaisel
In overleg met Brabants Landschap wordt uit een soortenrijk terrein uit de omgeving vers
maaisel ingebracht. Bij voorkeur betreft dit maaisel uit een bestaand reservaat dat al als nat
schraalland soorten herbergt. Als referentie geldt het voorbeeldgebied Raamweiden waar door
het opbrengen van maaisel uit de Urkhovense Zeggen een buitengewoon diverse vegetatie is
ontstaan met massaal moeraskartelblad, veelstengelige waterbies, naaldwaterbies en
borstelbies.
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Uitrasteren jonge aanplant
Het structuurrijk grasland en de natte laagte vormen onderdeel van de toekomstig voorziene
(jaarrond) begrazingseenheid. Om te voorkomen dat de grazers het jonge bos belemmeren in de
ontwikkeling, moet dit ten minste de eerste zes jaar worden uit gerasterd. Hierbij wordt gekozen
om eerst een ruimer deel van het terrein te begrazen, dit kan later door extensivering van de
graasdruk en het aaneensluiten van begrazingseenheden minder intensief worden waarmee ook
binnen het begraasde deel bosontwikkeling op zal treden. Na zes jaar kan bij de eerste evaluatie
worden besloten om de begrazingseenheid aan te sluiten aan natuurgebieden in de directe
omgeving. Structuurrijk en begraasd grasland levert een belangrijke bijdrage in het vasthouden
van water. Door de ruigere structuur van het grasland stroomt regenwater minder snel af naar de
hoofdwaterloop.
Grazen en wroeten
Geheel in de visie van ARK, zou er gekozen kunnen worden om met behulp van jaarrond
begrazing ruimtelijke sturing in bosontwikkeling te laten optreden. Een belangrijke factor in
bosontwikkeling is naast begrazing ook wroeten, het losmaken en omzetten van de humeuze
bovenlaag. Wilde zwijnen zijn bij uitstek geschikt om met hun gewroet structuurrijkdom toe te
voegen en hierbij plantenzaden en wortelknollen te verplaatsen (Figuur 18). Hiermee wordt variatie
in bodemstructuur gecreëerd en kiemingsmogelijkheden voor plantensoorten geschapen. Om
struweelvorming en grazige vegetaties in het plangebied te stimuleren, kan een extensieve
begrazing met runderen (zwarte hooglanders) worden toegepast. Met een lage
begrazingsdichtheid krijgen ook struiken en bosontwikkeling her en der de kans om aan te slaan.
Het ligt buiten dit inrichtingsplan om een grotere en ruime begrazingseenheid in te stellen, dit
dient wel de aanbeveling omdat het terrein als zelfstandige eenheid te klein is. Als alternatief kan
inscharing in een beperkte periode plaatsvinden.
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Figuur 18 Wilde zwijnen en hun sleutelrol in de natuur

Aanplant laanbomen
Als een verwijzing naar de oude toponiem Kalverstrepen blijven de langwerpige streepvormige
percelen in het terrein herkenbaar door ze met een aantal laanbomen in te planten. Bovendien
bieden ze extra landschappelijke structuur. Het vormt een corridor tussen de bosgebieden in het
landschap (Figuur 16) terwijl de visuele relatie en openheid behouden blijft. Men kan vanaf de
zuidwesthoek onder de bomen door over het open moerassig deel tot op de voormalige
spoorlijn kijken. Aan laanbomen wordt een grote maat genomen om direct massa te creëren en
soorten die op termijn het gebied koloniseren. Boomsoorten die geschikt zijn om aan te planten
zijn zwarte populier, fladderiep en winterlinde, deze worden wel individueel uitgerasterd.
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Tabel 2 Maatregelen inrichting korte termijn (1e periode van zes jaar)
Maatregel

Doel

Lengte/oppervlakte

Uitplaggen greppels

Verbeteren hydrologisch

De greppels (stippellijnen van

systeem

Figuur 16) hebben een lengte van
ca. 2.353 meter

Afgraven voedselrijke

Ontwikkelen uitgangssituatie,

2340 m3 vrijkomende grond

bovengrond lage centrale

tegengaan vermesting,

afvoeren

delen tot net boven

verbeteren hydrologie,

ondoorlatende laag

kwelstromen stimuleren

Inrichten natte laagte

Waterbuffering en creëren

2100 m3 verwerken in greppels

voortplantingsbiotoop
moerassoorten
Uitdiepen tot waterhoudende

900 m3

laagte
Opvullen drainerende

Verbeteren natuurlijke

De greppels (stippellijnen van

greppels en sloten

hydrologie

Figuur 16) hebben een lengte van
ca. 2.353 meter

Aanplanten nieuwe bomen

Versterken bosstructuur en

De bosontwikkeling (groene delen

en struiken

verbinden vochtige leembossen

van Figuur 16) heeft een

in de regio. Verbeteren diep

oppervlakte van ca. 2,7 ha. Hiervan

indringen en vasthouden van

50% daadwerkelijk inplanten.

water in de bodem.
Opbrengen soortenrijk

Kolonisatie en vestiging

Afhankelijk beschikbaarheid

maaisel

moerasplanten & grazige

maaisel max 5ton/ha

soorten
Uit-rasteren jonge

Jaarrond begrazing mogelijk

Het structuurrijk grasland

aanplant

maken, zonder jonge

(lichtgele delen in Figuur 16) moet

bosontwikkeling te belemmeren

ingesloten zijn, zodat de grazers
niet ontsnappen. De eerste 6 jaar
moet de jonge bosaanplant nog
niet toegankelijk zijn voor de
grazers. Er is hiervoor ca. 1180
meter aan raster nodig.

Instellen (jaarrond)

Verbeteren natuurlijke diversiteit

Extensieve (kleine) kudde

begrazing

en structuurrijkdom kruiden- en

runderen, bijvoorbeeld zwarte

faunarijk grasland. Vertragen

hooglanders. Het

afstroom van oppervlakkig

begrazingsgebied (oppervlakte

regenwater.

structuurrijk grasland + verlaagde
overgang van (Fout!
Verwijzingsbron niet
gevonden.Figuur 16 ) is circa 4,2
ha.
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Aanplant laanbomen

Verbeteren opgaande structuur;

Circa 12 stuks

inbrengen zaadbomen,
ecologische verbinding

4.3

Communicatie

Zowel ARK als Brabants Landschap hebben het voornemen om op verschillende wijze over dit
project te communiceren. Dit zal niet alleen digitaal zijn, maar ook op locatie. ARK
Natuurontwikkeling gaat de inrichting op hun website plaatsen. Daarnaast wordt het ook
gepubliceerd in de nieuwsbrief.
Er zal een excursie georganiseerd worden waarin geïnteresseerden bijgepraat worden over de
werkzaamheden en inrichting. Bovendien zullen ter plaatste bordjes geplaatst worden met tekst
en uitleg over de te realiseren natuur.

4.4

Risico`s

Met deze aanvraag wordt ook een verzoek gedaan om 3 percelen in te richten als natuur en aan
het Natuurnetwerk Brabant toe te voegen. Met de betrokken partijen is deze toevoeging
afgestemd, aangezien ARK al van één van de percelen eigenaar is, kan in elk geval voor dat deel
worden ingestaan. De risico op weerstand is hierdoor gering. De vergunningen voor de
uitvoering moeten door gemeente (omgevingsvergunning) verleend worden. Conform het
vigerend bestemmingsplan hebben alle gronden binnen het plangebied een dubbelbestemming
(Figuur 19). Naast Natuur of Agrarisch met waarden zijn de gronden tevens aangemerkt als
attentiegebied EHS (de planologische voorganger van het NNB). Met een goed onderbouwde
aanvraag verwachten wij dan geen problemen. Inrichtingsmaatregelen in dit plan waarborgen de
in het bestemmingsplan omschreven waarden voor cultuurlandschap en het leefgebied van
beschermde soorten.
Als nadere onderbouwing voor de uitvoering en vergunningaanvraag zullen archeologische
waarde in het gebied in kaart moeten worden gebracht. Daarnaast zullen bodemchemische
waarden nader onderbouwd moeten worden door bodembemonstering (AP04).
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Figuur 19 Uitsnede bestemmingsplan; Ruimtelijkeplannen.nl

4.5

Samenwerkingspartners

ARK Natuurontwikkeling heeft de volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoering van
voorliggend plan. Dit plan is kortgesloten met aanliggende terreineigenaar Brabants Landschap
(in de persoon van Sjors de Kort) en Waterschap De Dommel (Mirja Kits). Van beide is in het
voorstadium opbouwende feedback ontvangen in het plan verwerkt. Het hoge ambitieniveau
met het meervoudig bereiken van doelen van natuurontwikkeling, soortenbescherming,
waterbuffering en beleid ten aanzien van natte natuurparels maakte dat dit plan op veel
instemming kon rekenen.
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6. Bijlagen
6.1

Planning

Nader invullen wens ARK uitvoeringstermijn, afhankelijk van aankoop percelen

Indicatieve planning

Q3 2020

Q4 2020

Q1 2021

Q2 2021

Aanvraag bijdrage GOB
Projectvoorbereiding
Vergunningen
Offerte(s) en opdrachtverlening
Start werk
Dempen watergangen
Aanplanten
Oplevering werk
Administratief afsluiting project

6.2

Financiën

Inrichtingskosten

€ 110.903,89

Subsidie 50%
normkosten

€

55.451,94

Eigen bijdrage

€

55.451,94
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Kosten
Eenheid

Hoeveelheid

Prijs per

Kosten totaal

eenheid

bedrag in €

Dempen drainerende greppels en sloten
Vervoeren grond ten behoeve van
dempen greppels, vervoerafstand
5 m tot ca. 400 m

m3

2.034 €

1,50 €

3.051,30

m3

2.034 €

2,50 €

5.085,50

m3

9300 €

1,50 €

13.950,00

m3

7.266 €

3,00 €

21.797,40

Dempen greppels. Lengte: 2353 m
(gemiddeld 1 m breed en 1 m diep,
hoogteverschil met uitgraven natte
laagte is meegenomen in
berekening)
Natte laagte en waterbuffer
Afgraven grond, grondsoort: lemig
zand, aflopend van 0,2 m-mv tot 0,6
m-mv
Grond afvoeren, bodemkwaliteit is
onbekend. Afvoeren naar erkend
verwerker

Aanplanten nieuwe bomen en struiken
Bosplantsoen ( haagbeuken, essen,
iepen en struweelsoorten)
2-jarig, lengte tussen de 120- 150
cm, leveren, lossen en zo nodig
inkuilen

st

11880 €

1,90

€

22.572,00

st

12 €

14,60

€

175,20

st

11892 €

0,90

€

10.702,80

Solitaire bomen, maat 20/24 met
kluit, leveren incl plantwerk
Planten bosplantsoen in bewerkte
grond, gem. 1,5 m x 1,5 m,
wildverband
Uit-rasteren begrazingsgebied en
jonge aanplant

m

1.180

€

10,00 €

11.800,00

Overige kosten
Werknemers (grondwerker)

uur

30

€

37,50 €

1.125,00

Hydraulische graafmachine

uur

30

€

85,00 €

2.550,00

Tractor met grondkar

uur

30

€

65,00 €

1.950,00

Stelpost onvoorzien

€

1 €

1.000,00 €

1.000,00

Uitvoeringskosten

%

7%

95.606,80 €

6.692,48

Algemene kosten

%

5% €

95.606,80

4.780,34

€

€
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winst en risico

%

4% € 95.606,80

€

3.824,27

Totaal excl. BTW

€

110.903,89

BTW (21%)

€

23.289,82

Totaal

€

134.193,70
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6.3

Foto`s van de bestaande situatie (nul-meting)
Figuur 20 Perceel H 85

Figuur 21 Links perceel H 85 rechts Perceel H 84
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Figuur 22 Perceel H 84 met uitkijk op perceel H 83

Figuur 23 Perceel H 83
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6.4

Boorkaart

Figuur 24 Boorpuntenkaart Kasteren-Kalverstrepen
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6.5
1

Bodemprofielen
0
bouwvoor, zandig humeus
bruin roestverschijnselen
25
zandig, leemarm geelbruin

60
leemrijk zwak zandig
grijsblauw
sterke roestverschijnselen in
banden, grindfractie met
korreltjes in leem
90
blauwgrijze leem, sterk
gereduceerd, fractie grind
120

2

0
bouwdek, zandig leemarm,
roestverschijnselen

40
grijsbruin leemrijk zand,
matig roest
70
oranjebruine leemrijk, licht
zandig ijzerrijk
100
grijsblauwe leem,
gereduceerd
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3

0
bouwdek bruin humeus zand,
roestverschijnselen
30
lichtblond, grijzig lemig zand
met grind en leembandjes
60
gebandeerd leem met licht
zandige fractie. Sterk
roest

roestverschijnselen.

110
grijs gereduceerd, leem

4

0
bouwdek, bruin humeus
zand
20
grijsgeel lemig zand met
roestbandjes
50
oranjebruin lemig zand,
ijzerrijk
70
grijs gereduceerd leem,
grindig met korreltjes
100
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5

0
bouwdek, zand humusrijk
30
zand, leemarm grijsblond met
ijzerbandjes

80
matig lemig zand, oranjeblond
sterk ijzerhoudend
100
grijs gereduceerd lemig zand met
120 bandjes leem

6

0
bouwdek, humeus zand
30
leemarm blond geelgrijs zand

70
oranjegeel zwak lemig zand,
sterk ijzerrijk
90
grijs gereduceerd, zandige
leem met fijne grindfractie
110

44

7

0
bouwdek, humeus zand donkerbruin
20
geelgrijs zand, leemarm met weinig
roest
40
oranjegeel leemarm zand met sterke
roestverschijnselen
60
geelblond zand met leembandjes roest
afwezig
90
blauw grijze leem
110

8

0
bouwdek, humeus donkerbruin zand
20
geelgrijs lemig zand, licht
ijzerverschijnselen
50
oranjebruine zandige leem met sterke
ijzerverschijnselen
80
grijsblauwe leem met zandige
bandjes
110
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Beheer en Inrichtingsplan deelgebied
Espendonk

In opdracht van ARK Natuurontwikkeling
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1. Aanleiding
1.1. Subsidieaanvraag Groen Ontwikkelingsfonds Brabant
Dit inrichtings- en beheerplan Espendonk is een van de onderdelen van de subsidieaanvraag van ARK
Natuurontwikkeling aan het Groen Ontwikkelingsfonds Brabant met het doel om het Natuurnetwerk
Brabant (NNB) te realiseren. Het is bedoeld als projectplan binnen de GOB-systematiek.

1.2. Nationaal Landschap Het Groen
Tussen Tilburg, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch ligt Nationaal Landschap Het Groene Woud. Het
Groene Woud is een gevarieerd gebied met een grote diversiteit aan natuurgebieden waaronder
heideterreinen, vennen, moerassen en bovenal natte bossen op leemgronden. Deze bijzondere
leembossen, die bekend staan als nationale schatkamers van biodiversiteit en waar talloze vormen
van zeldzame natuurwaarden voorkomen, vormen hiervan de meest tot de verbeelding sprekende
gebieden. Deze leembossen2 zijn zeldzaam en vanuit nationaal optiek is uitbreiding en bescherming
hard nodig3. Dit leembos is een Europees beschermd bostype, waarvan in Nederland minder dan 20%
een beschermde status heeft. De twee grootste bedreigingen zijn isolatie / versnippering en
verdroging.

1.3. Werkwijze ARK
ARK-Natuurontwikkeling verlegt de grenzen voor wilde natuur in Nederland. ARK-Natuurontwikkeling
realiseert robuuste natuurgebieden waar de natuur op eigen kracht, gestuurd door natuurlijke
processen, zich kan ontwikkelen. Daardoor ontstaan omstandigheden die vaak garant staan voor een
grote rijkdom aan planten en dieren. Dit maakt bovendien de natuurgebieden ook veerkrachtig en
toekomstbestendig. De aanleiding voor ARK is primair de bijzondere, unieke potentie van de
Geelders en het doel om die potenties te benutten, door optimaal samenhangend waterbeheer en
uitbreiding natuurlijk bos. Onder de noemer “Brabants Goud in het Groene Woud” werkt ARKNatuurontwikkeling aan het realiseren van het Natuurnetwerk Brabant. Dit is het netwerk van
bestaande en nieuwe natuurgebieden in Noord-Brabant die met elkaar verbonden zijn. Er ontbreken
nog veel te ontwikkelen natuurgebieden en ecologische verbindingen die belangrijk zijn voor planten
en dieren. ARK-Natuurontwikkeling spant zich in om deze ontbrekende schakels, vaak nog in
agrarisch gebruik, aan te kopen, in te richten en tijdelijk te beheren. Hierbij wordt nauw
samengewerkt met terreinbeheerders, grondeigenaren, overheden, agrariërs en
landschapsorganisaties. ARK hanteert bij de NNB-ontwikkeling een hoog ambitieniveau voor zowel
de omvang van de gebieden als de natuurkwaliteit ervan. Deze hoge ambitie reikt meestal verder
dan volgens de NNB-werkwijze en heeft een positieve invloed op de versnelde realisatie van het NNB
in Het Groene Woud. Dit ARK-plan biedt een kans om Espendonk en het Dommeldal te versterken
door uitbreiding met natuurlijk spontaan bos en het tegengaan van verdroging.

2

Leembossen behoren syntaxonomisch tot het zgn. Eiken-Haagbeukenbos (Stellaria-Carpinetum), in het verdere plan wordt
de in Het Groene Woud term leembossen gebruikt. Binnen het GOB-investeringsreglement wordt gerefereerd aan “Rivier- en
beekbegeleidend bos” (pag. 27), welke op de GOB-NNB-ambitiekaart & investeringsreglement weergeven wordt als N14.01
Rivier- en beekbegeleidend bos en N 14.03 Haagbeuken- en essenbos
3
Bijlsma, Rienk-Jan, Henk Koop & Eddy Weeda, Het eiken-haagbeukenbos in Nederland: een bedreigd en uit beeld geraakt
wisselvochtig bosecosysteem, in De Levende Natuur, jrg 120, nr 3, mei 2019, zie kaartje op pagina 110 & Burg, R.F. van der,
R.J. Bijlsma, E. Brouwer en R.W. de Waal, 2016. Vochtige bossen, tussen verdrogen en nat gaan. OBN Deskundigenteam Nat
zandlandschap. OBN/VBNE, Driebergen, pag. 16 en 17, daarbij wordt De Geelders genoemd onder S (relatief intacte
waterhuishouding).
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2. Beschrijving plangebied Espendonk
2.1

Gebiedsbeschrijving

Het stroomgebied van de Dommel vormt met al zijn zijbeken één van de weinige rijk vertakte
beekstelsels in Nederland waarin nog beektrajecten van een goede kwaliteit zijn aan te wijzen.
Ondanks dat de ecologische betekenis van de laaglandbeken in de loop der tijd is afgenomen, moet
het hele stelsel van de Dommel (van het Kempisch Plateau naar Den Bosch) met zijbeken zeer op
waarde worden geschat, ook op internationaal niveau4. Het beekstelsel vormt door zijn bovenlopen,
middenlopen en benedenlopen een gevarieerd leefgebied voor allerlei dier- en plantensoorten en
langs de beken zijn verschillende gebieden aan te wijzen met een hoge landschappelijke
belevingswaarde in combinatie met een rijk verleden.
De kadastrale percelen ODR01 M528, M529, M216 en M852 vormen het plangebied Espendonk met
een totale oppervlakte van ongeveer 4,9 ha (figuur 2.1a).
De door ARK Natuurontwikkeling aangekochte percelen hebben gebruiksrechten tot eind 2020 en
worden nu gebruikt als maisland (M216, M528 en M529) en aardappelteelt (M 582).

M 216
M 529

M 528

M 852
218

Figuur 2.1a: Topografische kaart Espendonk, in het rood omlijnd de percelen die verworven zijn door ARK
Natuurontwikkeling. De percelen zijn onderdeel van het bestaande natuurgebied Espendonk wat in eigendom is van het
Brabants Landschap

4

R. Buskens, et al., 2011. De Dommel. Stroom door tijd, natuur en landschap. Ecologische Kring Midden-Brabant
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Figuur 2.2 b: Ligging Espendonk in het Dommeldal

Figuur 2.1b: Maisteelt op perceel M216. De hoogteverschillen (donken) zijn goed zichtbaar in het landschap.

De donken in Espendonk zijn goed zichtbaar in het landschap en ook terug te vinden op de AHN. Het
hoogste punt (11,4 m NAP) is ruim 1,5 meter hoger dan het laagste punt (9,8 meter). De
slootbodems liggen 30 centimeter lager dan het laagste punt (9,5 meter).
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Figuur 2.1c: AHN 3 relatieve weergave van hoogteverschillen in het gebied. Goed te zien zijn de donken in het gebied (rood)
en de ontwatering (blauwe lijnen) die het landschap doorsnijdt.

2.2

Landschapshistorie Espendonk

Kenmerkend voor beekdalen in het algemeen en daarmee ook voor het Dommeldal is een enorme
toename in ontwatering van het achterland in de eerste helft van de 19e eeuw. De ontwatering is de
basis geweest voor iedere vorm van landschappelijke ontwikkeling die hierop volgde. Vernatting en
natuurlijke afwatering staat daarmee aan de basis voor ecologisch herstel in het Dommeldal.
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Figuur 2.2a: Espendonk (rode cirkel) in het begin van de 19e eeuw. Door het gebied stroomt een zijbeekje van de Dommel.
Er is geen kunstmatige ontwatering van hoger gelegen heidevelden en in het Dommeldal zelf. Hier is goed te zien dat
Espendonk historisch gezien in het Dommeldal ligt.

Figuur 2.2b: Espendonk (rode cirkel) in 1850. Het beekdal van de Dommel is ontwatert ten behoeve van de landbouw. De
Breugelsche Heide (later Sonsche Heide) ten zuiden van Espendonk wordt ontgind. Afvoer van de Dommel neemt toe en
fluctueert sterker door snelle afwatering.
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Figuur 2.2c: Ligging Espendonk (rode cirkel) omstreeks 1950. Kleinschalige kronkelige verkaveling in het beekdal. Een recht
verkavelingspatroon in wat voorheen de Sonsche Heide was.

2.3

Ligging Espendonk in NNB

Het huidige Espendonk is onderdeel van Natuurnetwerk Brabant en heeft de status van stapsteen in
de ecologische verbindingszone die de Scheeken via een zuidelijke route verbindt met het
Dommeldal. De ontwikkeling van Espendonk biedt kansen om van een stapsteen te ontgroeien naar
een volwaardig onderdeel van het Dommeldal door het uitbreiden van het areaal leembos in het
Dommeldal en het terugbrengen van de hydrologische processen die in een beekdal horen zoals het
uitstromen van kwel. Het biedt ook perspectief voor de realisatie van een historische ecologische
verbinding tussen de Nieuwe Heide (voorheen Sonsche Heide) en het Dommeldal.
De vernatting van Espendonk door de inrichting van de aanliggende percelen zorgt voor een
kwalitatieve en kwantitatieve impuls van Espendonk en het Dommeldal.
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Stapsteen
Espendonk

Hydrologische & ecologische
verbinding Dommel

Scheeken

Kansen voor herstel
verbinding Nieuwe
Heide - Dommeldal
Huidige ecologische
verbindingszone

Figuur 2.3a: Ligging Espendonk onderdeel van het Dommeldal tussen Scheeken, Nieuwe Heide en Dommeldal.

Het huidige Espendonk heeft voornamelijk een beheertype N16.04 Vochtig bos met productie en
N15.02 Dennen, eiken en beukenbos. De ambitie is hier echter gesteld op beheertype N14.01 Rivieren beekbegeleidend bos. In dit geval bossen die onder invloed staan van permanent uittredend
grondwater. Om aan deze ambitie te voldoen is vernatting noodzakelijk.

N15.02

N16.04
N15.02

N14.01

Figuur 2.3b: Huidige beheertype Espendonk (links) en de ambitie voor bossen die onder invloed staan van grondwater
(rechts)
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2.4

Oppervlaktewater & Grondwater

In Espendonk is van nature een kwelgebied vanuit de hogere zandgronden in het zuiden. Op de hoge
donken infiltreert het water wat ook zorgt voor lokale kwelstromen. Ontwatering zorgt ervoor dat de
kwel niet aan de oppervlakte uit kan treden.
Grondwater
Waterschap de Dommel meet sinds 2019 de grondwaterstanden in een peilbuis op 500 meter van
het plangebied. Uit deze korte reeks is op te maken dat het grondwater in natte periode stijgt tot
circa 0,5 meter onder het maaiveld en in droge periode uitzakt tot 2,25 meter onder het maaiveld.
Dit is een goede indicatie voor ondiep grondwater wat met de juiste maatregelen aan het oppervlak
kan uittreden in natte perioden.

Figuur 2.4b: Locatie peilbuis ten opzichte van plangebied

Figuur 2.4c: Grondwaterstand peilbuis nabij Espendonk

57

Oppervlaktewater
Het gebied Espendonk is deels voorzien van greppels (lichtblauwe lijnen) en wordt deels ontwaterd
door watergangen met een B status bij waterschap de Dommel (roze lijnen). De afwatering vindt
hoofdzakelijk naar het noorden toe plaats. Goed te zien is dat de aangekochte percelen ruimte
scheppen deze afwatering aan te pakken om de gehele stapsteen te vernatten. Om B watergangen te
verwijderen is een watervergunning nodig bij Waterschap de Dommel.

Figuur 2.4a: Leggerkaart Waterschap de Dommel met de afwateringsrichting.

2.5

Bodem

De bodemklasse kaart laat de verschillen binnen de Espendonk percelen goed zien. Oude
akkergronden (EZ35, bruin) op de donken. Beekeerdgronden (TZG37, lichtgroen) op de locatie waar
tot begin 19e eeuw een kleine beek naar de Dommel stroomde (figuur 4) en Laarpodzolgronden
(cHn35, oranje) op de overgangen, duidend op de aanwezigheid van ondiep grondwater.
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Figuur 2.5a: Bodemkaart Espendonk waaruit de opbouw van het plangebied is af te lezen.

Er is geologisch bodemonderzoek gedaan rondom de Espendonk percelen. In de ondergrond is overal
een leemlaag terug te vinden. De diepte en dikte deze laag is vrij eenduidig in dit gebied. Een
leemlaag van 1,5 – 2 meter dikte komt in Espendonk voor tussen 1,20 meter en 3 meter beneden
maaiveld. In de boring 150m ten noordwesten van Espendonk is Gyttja (soort veenlaag) aangetroffen
in de laag tussen 2 en 3 meter diepte. Dit duidt op moerassige omstandigheden in het verleden.
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Figuur 2.5b: Bodemprofielen in Espendonk (bron Dinoloket). Een dikke leemlaag (groen) is aanwezig op 1,2 meter diepte. In
het punt noordelijk van de groene stip is een meter dikke Gytjja laag aangetroffen op 2 meter diepte. Dit duidt op
moerassige omstandigheden.

2.6

Huidige Natuurwaarden

De huidige ecologische kwaliteit van Espendonk is matig te noemen. De reden hiervoor ligt zowel in
de historie van de natuurpercelen (compensatie aanplant) als in het ontbreken van een beheervisie.
Mede door dit voorstel om het gebied robuuster te maken ontstaan er kansen om de kwaliteit van
de huidige natuurpercelen te verhogen door ontwatering aan te pakken, leembossen en moerassige
delen terug te brengen en met beheer ecologische waarden te vergroten. Maatregelen in de
bestaande natuurpercelen worden opgepakt door het Brabants Landschap.
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Het eikenbos ten westen van perceel M529 is zowel eentonig in leeftijd als in samenstelling en
aanplantrichting. Ondergroei ontbreekt. De populierenaanplant ten westen van perceel M528 heeft
nog geen gezelschap gekregen van andere boomsoorten en heeft een ondergroei van voornamelijk
brandnetel. De aanwezige greppels verlagen de grondwaterstand.

Figuur 2.6: De huidige staat van het eikenbos ten westen van perceel M529 (links) Vrij open populierenbos ten westen van
perceel M528 met een ondergroei aan brandnetels en begreppeling (rechts)

2.7 Bestemmingsplan & Archeologie
Het bestemmingsplan buitengebied St Oedenrode (vastgesteld in 2015) laat zien dat Espendonk de
bestemming Agrarisch met waarden Natuur en Landschap heeft met als dubbelbestemming Waarde
Archeologie 1 (hoge verwachting). Aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de hoge
archeologische verwachtingswaarden van de gronden.

Figuur 2.7: Bestemmingsplan buitengebied St Oedenrode

Dit heeft tot gevolg dat er een aantal regels is met betrekking tot ontgraven en wijzigen van het
watersysteem.
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Het is binnen deze bestemming verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de
volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:
a. het verzetten of vergraven van grond waarbij het maaiveld over meer dan 200 m² per
perceel en met meer dan 0,50 m wordt gewijzigd of waarbij de maaiveldniveaus van
steilranden worden gewijzigd, met uitzondering van de situatie waarin een
ontgrondingsvergunning is vereist;
b. het omzetten van grond of uitvoeren van bodemingrepen over meer dan 200 m² en
dieper dan 0,50 m onder maaiveld, met uitzondering van de vervanging van aanwezige
ondergrondse leidingen;
c. het aanleggen, dempen of wijzigen van (oevers, profiel, doorstroom- of
bergingscapaciteit van) oppervlaktewateren.

3. Uitgangspunten inrichting Espendonk
Het Inrichtingsplan voor Espendonk moet aan een aantal uitgangspunten voldoen om herbegrensd te
worden als NNB, te voldoen aan de ambities van ARK Natuurontwikkeling en instemming te
verkrijgen van Waterschap de Dommel en beoogd beheerder Brabants Landschap. Daarnaast
moeten ze voldoen aan de voorwaarden van het GOB voor herbegrenzing van het Brabants
Natuurnetwerk en aan de subsidievoorwaarden van de klimaatvouchers Het Groene Woud om het
gebied klimaatadaptief in te richten.

3.1

Groenontwikkelfonds – Provincie Noord Brabant

Om het Natuurnetwerk Brabant te herbegrenzen met de aangekochte percelen moet aan een aantal
voorwaarden worden voldaan:




de percelen moeten grenzen aan het bestaande natuurnetwerk
de inrichting moet aansluiten op het aangrenzende beheertype
het moet aantoonbare ecologische meerwaarde opleveren voor het bestaande
Natuurnetwerk

De inrichting van de percelen in Espendonk wordt gestoeld op deze voorwaarden.

3.2

Klimaatadaptatie voucher Het Groene Woud

Het voorliggende inrichtingsplan wordt mede betaald door klimaatvouchers die uitgegeven worden
door Nationaal Landschap Het Groene Woud. Het plan moet gericht zijn op het treffen van fysieke
maatregelen van enige omvang, die bijdragen aan het meer klimaatbestendig maken van de
leefomgeving. Klimaatbestendig wordt vertaald in een robuuste inrichting die zowel overvloedige
neerslag als droogte aan kan zonder schadelijke effecten op het landgebruik.
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3.3

ARK Visie

De ARK visie voor de Geelders en het Dommeldal zijn beeldend en tekstueel prachtig weergegeven in
de Landschapsvisie De Geelders.
Hierin worden een aantal ambities genoemd die het hart vormen van de huidige inrichtingsplan:
1. Versterken en uitbreiden van de leembossen naar een robuuste leemboskern
Open plekken, beken, watergangen, boszomen, weiden en alle daar bijbehorende flora en
fauna horen bij een natuurbos als totaal systeem en horen, al of niet tijdelijk bij een
natuurbosontwikkelingsfase.
ARK geeft via de uitvoering van haar inrichtingsplannen aan deze hoge door velen gewenste
ambitie namelijk uitbreiding van leembossen op haar manier te realiseren.
Door het uitbreiden van bosgebieden wordt het areaal leefgebied voor bossoorten
uitgebreid. Dit leidt op termijn tot stabielere en robuuste populaties.

2. Versterken en uitbreiden van de leembossen door gebruik te maken van de refugia en
natuurlijke processen
Een belangrijke maatregel voor het versterken van de bestaande leembossen, is het
scheppen van ruimte waar, aan de randen van bestaande bossen het bos zich kan uitbreiden.
ARK kiest voor een duidelijke manier om de leembossen uit te breiden. Vanuit de oude
bossen waar refugia aanwezig zijn, kunnen de nieuwe, aansluitende, bossen gekoloniseerd
worden. Soms met lichte bodembewerking, soms met actieve beplanting maar allemaal met
de bedoeling om op den duur de natuurlijke processen de overhand te laten krijgen.
De aanwezige bronnen in de refugia in de huidige leembossen vormen de basis voor verdere
kwalitatieve leembosontwikkeling. Daarbij gaat het onder andere om stimuleren van
natuurlijke processen zoals natuurlijke verjonging en sluiten van natuurlijke kringlopen. Als
extra maatregel ter stimulering van natuurlijke processen worden waar mogelijk enkele
complete boomlijken neergelegd en wordt het voorpootrecht benut om het aantal bomenzaadleveranciers (bijv. fladderiepen) flink toe te laten nemen.
3. Versterken en uitbreiden van de leembossen door bestrijden van verdroging
In de vochtige leembossen is de waterhuishouding één van de belangrijkste sturende
mechanismen. De hydrologie is de belangrijkste sleutel voor herstel van de leembossen.
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4. Versterken en uitbreiden van de leembossen door gebruik te maken van specifieke
maatregelen
Er wordt er extra variatie aangebracht in het maaiveld door het creëren van microreliëf in
het maaiveld. Hierdoor ontstaat er veel variatie in groeiplaatscondities wat leidt tot
verschillende bostypen, bosranden en de meer open, structuurrijke delen. De vernatting
heeft hierdoor een veel gunstiger effect. Een dergelijk microreliëf komt bovendien overeen
met hoe relatief ongestoorde bodems van vergelijkbare (leem)bossen er op andere locaties
uit zien. Deze variatie in bodemcondities leidt tot een hoge biodiversiteit en is voor een
aantal doelsoorten (bijvoorbeeld boomkikker en klein ijsvogelvlinder) ook belangrijk.
5. Herstellen historische ecologische verbinding met de Dommel
De Geelders wordt gezien in relatie met een groter geheel (beekdal van de Dommel) en volgt
de beekdalbrede benadering. De beken kronkelen en hebben een geleidelijke overgang in
het landschap. Het totale stroomgebied heeft buffercapaciteit en kan piekafvoeren opvangen
doordat het dal periodiek overstroomt. Leembossen zoals De Geelders zijn via kringlopen en
andere ecologische en hydrologische processen verbonden met de waterlopen en dus ook
met de Dommel. Het herstellen of versterken van de soms verbroken relaties is volgens ARK
van belang om een hoge en bestendige natuurwaarde te creëren. Soms liggen die
herstelkansen binnen, soms buiten het NNB. Met name geldt dit voor hydrologisch herstel,
de grenzen van Natte Natuurparel De Geelders vallen ook vaak buiten het vigerende NNB.
6. Gemakkelijker maken van het toekomstig beheer
ARK is slechts een tijdelijke eigenaar en draagt haar eigendom over aan een opvolgende
beheerder via een grote ontsnipperende natuurgrondruil (NGR)100. Daardoor is het
uitvoeren van het (begrazings-) beheer van een grotere aaneengesloten gebieden
eenvoudiger. Behalve de ontwikkeling van nieuwe opgaande leembossen ontstaat er door
natuurlijke ontwikkeling ook ruimte voor structuurrijke overgangssituaties zoals
structuurrijke open grasgebieden met struwelen en diversiteit in de vegetatie en de aanleg
van (tijdelijk) waterhoudende moerasachtige situaties in enkele deelgebieden. Het streven is
om het plangebied samen met (een deel van) de aangrenzende natuur- en bosgebieden
middels een (zeer) extensief begrazingsbeheer te gaan beheren. Dit zorgt ook voor veel
natuurlijke variatie in het gebied. Door hun gedrag (o.a. door het breken van de zode)
brengen grazers structuur aan en worden specifieke condities als kiemplaatsen gecreëerd
kunnen grazers de bosontwikkeling verder stimuleren.
Het inrichtingsplan dient een bijdragen te leveren aan de bovenstaande ambities.
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4. Natuurvisie Espendonk
4.1. Algemeen
De belangrijkste basis voor wat betreft De Geelders voor de uitwerking van de ARK-visie is de
gemaakte ARK-studie “Landschapsvisie De Geelders”5. Bij de inrichting door ARK van Espendonk
wordt aangesloten bij de beschreven natuurtypen die kenmerkend zijn voor de leembossen6 en de
bijbehorende overgangssituaties. Ook wordt duidelijk rekening gehouden met de waardevolle
gebiedseigen cultuurhistorische waarden zoals die in dit plan beschreven zijn7.

4.2 Klimaatadaptatie
Klimaatadaptatie is een fundamenteel onderdeel van dit plan. Het op afvoeren gerichte
watersysteem wordt getransformeerd in een watersysteem gericht op het vasthouden van water.
Het gebied wordt robuust gemaakt voor overvloedige neerslag en perioden van droogte. Neerslag
krijgt meer tijd te infiltreren naar het grondwater en oppervlakkige afstroming wordt vertraagd door
aanwezige vegetatie. De sponswerking van het gebied neemt door dit plan toe.
Daarnaast krijgt door dit plan het bos de kans te accommoderen op veranderingen. Wanneer het bos
groter wordt gemaakt en op plaatsen (uitbreidingen) laat verjongen (of zich opnieuw laat
ontwikkelen), dan krijgt het totale systeem de kans om te reageren op de klimaatveranderingen.
Door de maatregelen uit dit plan heeft het bos meer kans om te reageren/adapteren op de komende
klimaatveranderingen.
Naast de voordelen van natuurlijke vernatting voor de leembossen in Espendonk worden
stroomafwaarts ook de voordelen ervan ervaren (voorkomen van natschade, nalevering in tijden van
droogte). Espendonk kan op deze manier werken als een klimaatbuffer die zowel
natuurdoelstellingen als andere maatschappelijke doelen dient.

4.3 Ambitiekaart NNB
Het plan maakt de ambities van het NNB mogelijk en gaat er waar mogelijk nog overheen. Via dit
ARK-plan wordt een maximale inzet gepleegd om deze schatkamers van biodiversiteit te versterken
en uit te breiden. ARK ziet ook de noodzaak om in de leembossen van Het Groene Woud te
investeren. Deze leembossen zijn zeldzaam en vanuit nationaal optiek is uitbreiding en bescherming
hard nodig. Eiken-Haagbeukenbos (leembos) is een Europees beschermd bostype, waarvan in
Nederland minder dan 20% een beschermde status heeft. Dit bostype is van internationaal belang en
uitbreiding van dit bostype heeft een zeer hoge prioriteit. In Nederland zijn rivier- en
beekbegeleidende en andere natte bossen met hun kenmerkende soorten sterk achteruitgegaan.
Vernatting en uitbereiding / versterking van het totale leembos ecosysteem zijn daarmee de dragers
van dit plan. In de onderstaande paragrafen wordt dit verder onderbouwd.

5

ARK, Landschapsvisie De Geelders, Onderbouwing inrichtingsplannen en NNB-herbegrenzing in Het Groene Woud, 2019
Leembossen behoren syntaxonomisch tot het zgn. Eiken-Haagbeukenbos (Stellaria-Carpinetum), in het verdere plan wordt
de in Het Groene Woud term leembossen gebruikt. Binnen het GOB-investeringsreglement wordt gerefereerd aan “Rivier- en
beekbegeleidend bos” (pag. 27), welke op de GOB-NNB-ambitiekaart & investeringsreglement weergeven wordt als N14.01
Rivier- en beekbegeleidend bos en N14.03 Haagbeuken- en essenbos
7
Bleumink, Hans; Jan Neefjes en Jac Hendriks. 2015. Erfgoedstrategie De Geelders, Stichting Het Groene Woud in Uitvoering
& Chris de Bont, 1993, '..Al het Merkwaardige in bonte Afwisseling' & Jac Hendriks, 2015, Historische landschapselementen
in de Geelders
6
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4.3.1 Natuurdoelstelling 1 Abiotisch herstel & bestrijden van verdroging
Abiotisch herstel is de belangrijkste natuurlijke factor om de leembossen te herstellen. De grote
bedreiging is verdroging, daarvoor worden in dit plan structurele oplossingen aangereikt. In deze
vochtige leembossen is de waterhuishouding één van de belangrijkste sturende mechanismen. De
hydrologie is de belangrijkste sleutel voor het herstel van de leembossen8. De natuurlijke
bosontwikkeling in Espendonk kan zich via klimaatadaptie ontwikkelen tot een bos wat op die plek
van nature thuishoort.
Eenvoudige maatregelen (greppels en afwaterende rabatten dempen) kunnen al meteen genomen
worden. Voor de systematischere aanpak van de verdroging is de aankoop van de betreffende
percelen uit dit plangebied door ARK noodzakelijk. Hiermee kunnen de B watergangen met
instemming van Waterschap de Dommel worden aangepast.
Samengevat zijn (voor dit onderdeel) de te nemen interventies/acties via dit plan:


Eenvoudige maatregelen (greppels en rabatten dempen) in Espendonk



Afwaarderen B watergangen Espendonk. Afvoerende en ontwaterende functie vervalt. Delen
van de waterloop worden gereconstrueerd als doorstroommoeras.

Naast het versterken van het klimaatbufferende vermogen van Espendonk zorgen deze maatregelen
voor het terugkeren van (ondiepe)kwel naar het oppervlaktewater. Dit versterkt het totale leembos
ecosysteem van vochtige loofbossen met de bijzondere ondergroei van soorten als slanke
sleutelbloem, moerasvaren en waterviolier.
Daarnaast wordt door deze vernattingsmaatregelen het leefgebied van de kamsalamander en grote
modderkruiper uitgebreid. In de onderstaande afbeelding (figuur 4.1 en bijlage 1) is de systematische
verandering in het watersysteem zichtbaar, deze is nauw verbonden met de Dommel.

8

Burg, R.F. van der, R.J. Bijlsma, E. Brouwer en R.W. de Waal, 2016. Vochtige bossen, tussen verdrogen en nat gaan. OBN
Deskundigenteam Nat zandlandschap. OBN/VBNE, Driebergen, pag. 24 e.v.
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Figuur 4.1: Systeemverandering Espendonk
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4.3.2 Natuurdoelstelling 2: Versterken en uitbreiden van de leembossen
Doorstroommoerassen, open plekken, ruigte, boszomen, en alle daar bijbehorende flora en fauna
horen bij een natuurbos als totaal-systeem en horen, al of niet tijdelijk bij een
natuurbosontwikkelingsfase. ARK geeft via dit inrichting- en beheerplan Espendonk aan deze hoge
ambitie te realiseren. Door de uitbreiding van de bosgebieden wordt het areaal leefgebied voor
bossoorten uitgebreid. Dit leidt op termijn tot stabielere en robuuste populaties. Er wordt aldus een
robuuste kern in Espendonk gerealiseerd, die volwaardig ecologisch, via een boszone, verbonden is
met het Dommeldal, met een natuurlijke spontane bosontwikkeling en een natuurlijke
waterhuishouding.
Een belangrijke maatregel voor het versterken van de bestaande leembossen, is het scheppen van
ruimte waar, aan de randen van bestaande bossen het bosareaal zich kan uitbreiden. Dit wordt
gerealiseerd door maaiveldverlaging, actieve beplanting en spontane ontwikkeling, maar altijd met
de bedoeling om op den duur de natuurlijke processen de overhand te laten krijgen. Omdat niet
overal meteen aanplant zal plaatsvinden zullen gerichte overgangssituaties kunnen ontstaan zoals
wat structuurrijke opener gebieden met struwelen.
De aanwezige bronnen in de refugia in de huidige leembossen vormen de basis voor verdere
kwalitatieve leembosontwikkeling. Daarbij gaat het onder andere om stimuleren van natuurlijke
processen zoals natuurlijke verjonging en sluiten van natuurlijke kringlopen. Als extra maatregel ter
stimulering van natuurlijke processen worden enkele complete “boomlijken” of “boomkarkassen”
neergelegd9 zo worden belangrijke schimmels en mycorrhiza, en kiemplekken ingebracht. Op de
meest natte plekken zullen zich moerasachtige bossen ontwikkelen.
Naast de zichtbare hoogteverschillen in Espendonk wordt ook de vanouds aanwezige variatie
hersteld in het maaiveld door maaiveldverlaging en het creëren van microreliëf (subtiele
hoogteverschillen) in het maaiveld. Hierdoor ontstaat er veel variatie in groeiplaatscondities wat leidt
tot verschillende leembostypen, bosranden en de meer open, structuurrijke delen. De beoogde
vernatting zal hierdoor een veel gunstiger effect krijgen. Dit is o.a. gunstig voor het opnemen van
mineralen uit de bodem door het vertraagd toestromen van grondwater.
Deze variatie in bodemcondities leidt tot een hogere biodiversiteit en is voor een aantal
faunasoorten (bijvoorbeeld Boomkikker en Kleine ijsvogelvlinder) ook belangrijk. Een dergelijk
microreliëf komt van oudsher vrijwel overal voor, allereerst onder invloed van abiotiek en ook als
gevolg van biotische processen als het omvallen van bomen, langdurige strooiselophoping rondom
wortels van bomen en het wroeten van wilde zwijnen. Maar ook muizen kunnen een grasmat
behoorlijk vergraven. Maaiveldverlaging en het creëren van microreliëf wordt door ARK gezien als
een tijdelijke interventie die later door natuurlijke processen zijn uiteindelijke vorm moet krijgen.
Samengevat zijn (voor dit onderdeel) de te nemen interventies/acties via dit plan:








9

Versterking kwaliteit van huidige bossen.
Ontwikkeling van nieuwe opgaande leembossen.
Maaiveldverlaging
Aanplanten van specifiek autochtone bomen en struiken.
Neerleggen “boomlijken” of “boomkarkassen”.
Gerichte overgangssituaties zoals structuurrijke open grasgebieden met struwelen.
Aanleg van waterhoudende moerasachtige situaties.

Bobiec, Andrzej, 2005, The afterlife of a Tree
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Creëren van microreliëf in het maaiveld.

4.3.3. Natuurdoelstelling 3: Herstellen historische ecologische verbinding met de Dommel
Espendonk ligt in een beekdal en heeft daarmee van oudsher een verbinding met de Dommel (zie
paragraaf 2.2).
In een natuurlijke situatie stroomt een laaglandbeek door een gevarieerd landschap van bossen,
struiken, gras en moeras. De beken kronkelen en creëren een geleidelijke overgang in het landschap.
Het totale stroomgebied heeft buffercapaciteit en kan piekafvoeren opvangen doordat het dal
periodiek overstroomt. De grote variatie in omstandigheden biedt aan veel verschillende soorten
planten en dieren een geschikt leefgebied. Leembossen zijn via ecologische en hydrologische
processen verbonden met de waterlopen en dus ook met de Dommel. Het herstellen of versterken
van de soms verbroken relaties is volgens ARK van belang om een hoge en bestendige natuurwaarde
te creëren.
In Espendonk wordt de relatie met Dommel op meerdere manieren versterkt (zie ook figuur 4.1) :






Door het terugbrengen van de sponswerking in de Espendonk wordt het gebied een
klimaatbuffer die een dempende invloed heeft op zowel de piekafvoeren als de lage
afvoeren in de Dommel.
Door het realiseren van een doorstroommoeras wordt de natuurlijke verbinding tussen
Espendonk en de Dommel hersteld.
Herinrichting van Espendonk biedt kansen om de relatie als brongebied voor de Dommel te
herstellen en bij te dragen aan de KRW doelen van Waterschap de Dommel10
Espendonk wordt een leefgebied voor beekdaldoelsoorten als de Grote Modderkruiper en
kamsalamander

4.3.4. Natuurdoelstelling 4: Gemakkelijker maken van het toekomstig beheer
ARK is slechts een tijdelijke eigenaar en draagt haar eigendom over aan een opvolgende beheerder.
Daardoor is het uitvoeren van het (begrazings-) beheer van een grotere aaneengesloten gebieden
eenvoudiger. Behalve de ontwikkeling van nieuwe opgaande leembossen ontstaat er door natuurlijke
ontwikkeling ook ruimte voor gerichte overgangssituaties zoals structuurrijke open grasgebieden met
struwelen en diversiteit in de vegetatie en de aanleg van waterhoudende moerasachtige situaties in
enkele deelgebieden.
Het streven is om het plangebied op langere termijn samen met (een deel van) de aangrenzende
natuur en bosgebieden middels een zeer extensief begrazingsbeheer te gaan beheren. Ook dit moet
zorgen voor veel natuurlijke variatie in het gebied. Door hun gedrag (o.a. door het breken van de
zode) brengen grazers structuurveranderingen in de toplaag van de ondergrond waardoor er
specifieke condities voor nieuwe kiemplaatsen voor bomen, struiken en kruidachtige ontstaan. Ze
fixeren de open plekken met ruigtekruiden door dit langer in een overgangsstadium te behouden.
Samengevat zijn (voor dit onderdeel) de te nemen interventies/acties via dit plan:




10

Ontwikkeling van nieuwe opgaande leembossen door middel van aanplant en spontane
ontwikkeling.
Gerichte overgangssituaties zoals structuurrijke open grasgebieden met struwelen.
Aanleg van waterhoudende moerasachtige situaties.

Waterschap de Dommel, factsheet waterlichaam Midden- en Benedendommel, 2019
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Na de startperiode zonder begrazingsbeheer in het plangebied, het verkennen van een (zeer)
extensief begrazingsbeheer in samenwerking met aangrenzende gebieden.

5. Inrichtingsplan Espendonk
Het ontwerp leidt tot een aaneengesloten, organisch gevormde en volwaardige stapsteen Espendonk
met de terugkeer van leembossen, moerasvegetatie op de lage delen en spontane ontwikkeling op
de donken. Het uiteindelijk resultaat wordt vormgegeven door de inrichtingsmaatregelen van ARK en
het Brabants Landschap en het beheer door grote grazers in het gebied. De inrichtingsmaatregelen
sluiten zo goed mogelijk aan bij de natuurlijke ondergrond (bodemtype en waterpeil) en de
landschapshistorie.
De ambitie is om een hoogwaardig robuust en nat natuurgebied te realiseren binnen het
Natuurnetwerk Brabant, dat zich op basis van ecologische en hydrologische processen ontwikkelt,
met een minimum aan beheeringrepen.
In de onderstaande ontwerptekening (tevens bijlage 3) zijn de maatregelen zichtbaar gemaakt in
Espendonk.

Figuur 5.1: Voorgestelde maatregelen Espendonk
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5.1

Espendonk als Natuurlijke Klimaatbuffer in het Dommeldal

Espendonk heeft van nature sterke overgangen van natte naar droge omstandigheden, deze
overgangen gaan we versterken. Espendonk gaat fungeren als een natuurlijke klimaatbuffer.
Neerslag wordt vastgehouden in het gebied door het zo weinig mogelijk af te voeren. Hierdoor wordt
de grondwaterstand structureel hoger en kan in natte perioden op de lage delen het grondwater
uittreden aan het oppervlak. De klimaatbufferende werking heeft een positief effect op het
verminderen van piekafvoeren van de Dommel en het verhogen van de baseflow door nalevering in
tijden van droogte. Daarnaast wordt beoogd de waterkwaliteit te verbeteren door een zoveel
mogelijk neerslag gevoed systeem te maken en het omliggende landbouwwater af te koppelen van
Espendonk.
Om dit te bereiken is een aantal maatregelen voorzien:







Dempen B watergangen rondom de aangekochte percelen. Op de grens van de aangekochte
percelen en landbouwgrond moeten deze behouden blijven t.b.v. ontwatering
landbouwgebied. Indien we het water van de woningen in zuiden kunnen omleiden, dan kan
ook de blauwe lijn in figuur 4b worden ontdaan van zijn officiële afvoerfunctie. In dat geval
worden de blauwe lijnen natuurlijke laagtes die bij een hoge neerslagintensiteit langzaam
stromen over ruwe vegetatie, dit wordt een doorstroommoeras. Hiermee wordt deels de
situatie hersteld van het oude beekje dat actief was tot het begin van de 19e eeuw.
Dempen greppels in populierenbos. Hierdoor ontstaan nattere omstandigheden in dit deel
van Espendonk
Natuurlijke laagtes worden opgezocht en maximaal 0,5 meter ontgraven tot vlak boven de
eerste ondiepe leemlaag. Ondiep grondwater kan hier uittreden en moerasomstandigheden
creëren. Hier ontstaat een gradiënt van moeras met beekbegeleidend bos (Elzenmoerasvaren, Elzen, Zegge) naar Eiken Haagbeuken, beuken bos op de hogere delen.
De afwatering van landbouwpercelen wordt om Espendonk heen geleid om de
waterkwaliteit in Espendonk te verbeteren.
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Figuur 5.2: Voorgestelde aanpassingen watersysteem Espendonk. Deze leiden tot het vasthouden van water in het
Dommeldal wat resulteert in vermindering van piekafvoeren en een nalevering via het grondwater in droge tijden. In de
inzet de aanpassingen: de B watergangen met de stippellijnen worden afgewaardeerd en omgevormd tot
doorstroommoeras.

De klimaatbufferende werking van de maatregelen is goed zichtbaar in het ontwerp met de profielen
(zie figuur 5.3, bijlage 4). De natte laagten zullen zich vullen bij veel regen. De natte omstandigheden
zijn gewenst voor leembossoorten (zoals fladderiepen). Het opgeslagen water is een buffer in droge
perioden.

5.2

Espendonk versterkt natuurwaarden van het bestaande natuurnetwerk

Het terugbrengen van uittredend grondwater en structurele verhoging van het grondwater in
Espendonk, variatie in leefgebied door maaiveldverlaging en microreliëf en het uitbreiden van het
leembosareaal zorgen voor het versterken van natuurwaarden in het huidige natuurnetwerk (figuur
5.3, bijlage 4).
Natte loofbossoorten, kwelvegetatie als slanke sleutelbloem zorgen voor versterking en uitbereiding
van bestaand leefgebied voor bijbehorende libellen, vlinder en amfibiesoorten als de
kamsalamander. De kern van het gebied wordt sterker door deze kwaliteitsimpuls aan de randen van
Espendonk.
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Figuur 5.3: Toekomstbeeld Espendonk met dwarsprofielen.
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In profielen A (linksboven) en B (linksonder) in het doorstroommoeras zijn moerassige zones te
onderscheiden. Door water en mogelijk toekomstige begrazing (zie profielen C en D) ontstaan veel
structuurrijke bosranden. Bosranden zijn van belang voor een groot aantal soorten, waaronder kleine
ijsvogelvlinder en nachtegaal.

5.3

Espendonk ontwikkelt zich tot een leembos

Zowel in de bestaande natuurpercelen als in een groot deel van de nieuwe percelen wordt de
ontwikkeling van leembos gestimuleerd. De provincie Noord-Brabant kan een deel van haar ambitie
om 40 miljoen nieuwe bomen te laten groeien kwijt in Espendonk.
Met het herstel van de hydrologie wordt aan de belangrijkste voorwaarde voor het herstel van
leembossen voldaan. Dit is echter niet genoeg.
Gerichte aanplant lage delen
Waardevolle leembossen worden mede gekenmerkt door een gevarieerde boom- en struiklaag,
bestaande uit karakteristieke soorten en variatie in leeftijdsklassen. In de directe omgeving van het
plangebied is geen kwalitatief goede leemboskern aanwezig waarin alle gewenste soorten reeds
aanwezig zijn. Gerichte aanplant is hierdoor noodzakelijk.
De voor leembossen belangrijkste, karakteristieke soorten die aangeplant zouden moeten worden
zijn snelle schaduwveroorzakers als Fladderiep, Zwarte populier en eventueel Gladde iep, Schietwilg
en Kraakwilg. Deze remmen de groei van lichtminnende woekeraars zoals Brandnetels. Daarnaast
moeten trager groeiende soorten met snel verteerbare bladeren worden aangeplant. Zij zorgen voor
een relatief snelle opbouw van een goede bosbodem. Een goede strategie is het gebruik van veel
verschillende soorten. Allereerst omdat deze thuishoren in een leembos. Daarnaast omdat een
gevarieerd bos robuuster is bij wisselende omstandigheden (broeikaseffect, waterhuishouding).
Omdat je een bos niet plant voor de korte termijn is het verstandig hiermee vast rekening te
houden.
Op basis van onderzoek is gebleken dat inbreng van bepaalde boom- en struiksoorten die positief
bijdragen aan het opbouwen van bosbodems en een snelle kroonsluiting (schaduw) hebben,
belangrijk zijn om de bosontwikkeling op gang te brengen op voormalige landbouwgronden11 . Door
een snelle kroonsluiting verdwijnen lichtminnende woekeraars zoals Brandnetel en Zevenblad. Zo
ontstaan er in de loop van tijd kansen voor de vestiging en/ of uitbreiding van bosflora.
Snelgroeiende soorten zoals Zwarte populier, Wilg en Fladderiep worden aangeplant en zorgen voor
een snelle kroonsluiting, terwijl in de ondergroei soorten zoals Hazelaar, Veldesdoorn, Zoete kers,
Linde, Haagbeuk, Gewone vogelkers, Gewone es en Rode kornoelje worden aangeplant die met hun
snel verteerbare bladeren bijdragen aan de bodemopbouw van het nieuwe bos en zorgen dat
mineralen uit de bodem beschikbaar komen voor andere planten (basenpomp-functie). De aanplant
is van autochtone inheemse afkomst.
Delen worden niet dicht geplant met bos. Het bos moet zichzelf zoveel mogelijk spontaan
ontwikkelen. Om een goede aanzet te geven wordt per deelgebied ongeveer 1/3 van de oppervlakte

11

Thomas & De Keersmaeker, 2011. Onder een parapluutje van populier
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aangeplant met de gewenste soorten. Een diameter van ca > 150 meter is meestal nodig om snel een
leembosklimaat te krijgen.

De volgende stappen zijn daarnaast voorzien:
1. De bestaande bospercelen inventariseren. Leembossoorten en naaldbomen met holten
handhaven (deze zijn van belang voor vleermuizen en boommarters). Overige naaldbomen
verwijderen. Indien er sprake is van weinig variatie in soorten of gelaagdheid kan er voor worden
gekozen een dominant aanwezige leembossoort te dunnen.
2. Een aantal bomen kappen / dunnen en neerleggen als boomlijk. Hiermee komt dood hout
beschikbaar, o.a. voor paddenstoelen, kevers en zweefvliegen. Ook resulteert het dode hout na
enkele jaren in variatie in de bodem; er ontstaat ter plekke een organisch rijke bodem die bijv.
zuurder is of beter vocht vasthoudt.
3. Aanplant wordt voorzien in o.a. een historische boswal waarin o.a. eik, els, doornig struweel.
Deze lijnen volgen het oude kronkelige verkavelingspatroon en benadrukken de donken in het
gebied (zie paragraaf 4.3).
4. Aanplant de eerste jaren beschermen tegen grazers met een raster.
5. In de volgende jaren de ontwikkeling van de aanplant en spontane vestiging volgen en waar
nodig bij planten.

Spontane bosontwikkeling dekzandruggen
Om de dekzandruggen te accentueren in het landschap wordt er gekozen voor spontane
ontwikkeling van de hogere delen vanuit de aangeplante delen. Dit kan indien wenselijk gestuurd
worden met (zomer) begrazing.
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5.4

Espendonk eert haar historie

Espendonk heeft een lange fysisch geografische- en cultuurhistorie die het landschap heeft gevormd.
Een aantal elementen voegt kwaliteit toe als we die terugzien in de toekomstige inrichting.






Vroegere loop van riviertje en moeras: De oude loop van de rivier is terug te vinden in het
noordelijk deel van die blauwe pijl. Dit wordt een doorstroommoeras dat historisch gezien hier
aanwezig was.
Zichtbaar maken historische verkavelingspatronen: De historische kleinschalige verkaveling met
bosranden voor houtkap volgde de bodemkaart in het gebied. Deze zijn nog steeds terug te zien
in het landschap door andere organische omstandigheden in de bodem. Een aantal van deze
lijnen brengen we terug in het landschap door daar leembossoorten en struweel aan te planten.
Dit is het bronmateriaal voor het toekomstige Leembos. Fladderiep en populier worden
aangeplant in de groene vlakken.
De donken zijn zichtbare karakteristieke elementen in het landschap. Dit benadrukken we door
hier ruimte te geven voor spontante ontwikkeling onder invloed van begrazing.

Figuur 4.3: Historische verkavelingspatronen zijn zichtbaar op de luchtfoto tijdens de droge zomer van 2018

5.5

Espendonk voert een beheer van handen thuis

ARK Natuurontwikkeling beoogt een eindsituatie waar zo weinig mogelijk wordt ingegrepen. Het
terreinbeheer en onderhoud is gericht op de ontwikkeling van overgangen en dynamiek tussen natte
en droge omstandigheden en plekken. In De Geelders hebben bosranden een grote waarde voor o.a.
kleine ijsvogelvlinder en nachtegaal. Min of meer natuurlijke bosranden zijn schaars in het Groene
Woud en in de rest van Nederland.
Bosranden ontstaan niet vanzelf. De juiste inrichting helpt (poelen van voldoende omvang bijv.).
Daarnaast kan worden gekozen voor begrazing of voor periodieke dunning. Begrazing is de meer
natuurlijke van deze opties en zal verkend worden in samenhang met andere percelen. De eerste
periode wordt er een beheer gevoerd van handen thuis.
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5.6

Recreatie en omgeving

In het gebied is een boogschietvereniging actief en worden honden uitgelaten door omwonenden.
Het is aan te bevelen hen vroegtijdig in te lichten en te betrekken bij de doelstellingen van ARK in het
gebied.

5.7

Samenwerkingspartners

Dit plan is kortgesloten met aanliggende terreineigenaar Brabants Landschap (in de persoon van
Sjors de Kort) en Waterschap De Dommel (Mirja Kits). Van beide is in het voorstadium opbouwende
feedback ontvangen in het plan verwerkt. Het Brabants Landschap heeft aangegeven ook zelf
vernattingsmaatregelen uit te voeren (zoals het dichten van greppels) in hun eigen percelen. Het
hoge ambitieniveau met het meervoudig bereiken van doelen van natuurontwikkeling en
klimaatadaptatie met vernatting als gemeenschappelijke onderlegger werd door iedereen
onderschreven.

5.8

Vergunningen

Voor een wijziging van het watersysteem is een watervergunning vereist. Vanwege een
dubbelbestemming archeologie is voor graaf- en dempwerkzaamheden een omgevingsvergunning
vereist.

5.9

Risico’s

Vanwege de hoge verwachtingswaarden voor archeologie (zie paragraaf 2.7 en 5.7) dient er rekening
gehouden te worden met kosten voor archeologisch onderzoek. Dit vormt een risico voor zowel de
kosten als de planning.
Voor de uitvoeringsperiode moet rekening worden gehouden met verstoring van beschermde
soorten en de gedragscode wet- natuurbescherming voor waterschappen.12

5.10 Grondbalans
Met het verlagen van het maaiveld voor het moeras en doorstroommoeras kunnen we de greppels
en sloten dempen. Naar verwachting hebben we een grondoverschot van ca. 1000 m3.
Deze grond blijft in Espendonk en verspreiden we over de donken in het gebied en voor het
aanbrengen van microreliëf in heel Espendonk.

12

https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2019/01/Gedragscode-Wet-natuurbescherming-voor-waterschappen2019.pdf
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Maatregel

Oppervlakte

Dempen sloten en
Greppels
Verlagen maaiveld 3.400
moeras
Uitgraven
doorstroommoeras
Totaal

Lengte
(meter)
1.117

420

Gem.
breedte
(meter)
1

2

Gem. diepte
(meter)

Grondverzet
(m3)

1

-1.117

0,5

1.700

0,5

420
1.003

5.11 Planning
In de onderstaande tabel is een indicatieve planning met doorlooptijden weergegeven. In de
planning is rekening gehouden met onderzoek naar archeologische waarden in het gebied en het
aanvragen van de benodigde vergunningen.
Indicatieve
planning
Espendonk

Q3 2020

Q4 2020

Q1 2021

Q2 2021

Q3 2021

Aanvraag bijdrage GOB
Projectvoorbereiding
Vergunningen
Offerte(s) en
aanbesteding
Start werk
Dempen watergangen
Aanplanten
Oplevering werk
Administratief afsluiting
project
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5.12 Financiën
De inrichtingskosten voor het plan Espendonk bedragen naar schatting €78.564 (ex. btw).
Met een verdeelsleutel van 50% wordt er een subsidiebijdrage van GOB gevraagd van € 39.282.
De onderbouwing hiervan is te vinden in de onderstaande tabel.

Inrichtingskosten (excl.
btw)

€ 78.564

Subsidie 50%
normkosten

€

39.282

Eigen bijdrage

€

39.282

Kosten

Eenheid

Hoeveelheid

Prijs per

Kosten totaal

eenheid

bedrag in €

Voorbereidende kosten
Archeologisch onderzoek ten
behoeven van
omgevingsvergunning (uitgaand
van bureaustudie en verkennend
booronderzoek)

€

10.000

€

2.500

Leges omgevingsvergunning
gemeente St. Oedenrode
inclusief watervergunning
Waterschap de Dommel
Totaal voorbereidingskosten
(excl. BTW)

€ 12.500

BTW 21 %

€ 2.625

Totaal voorbereidingskosten
(incl. BTW)

€ 15.125
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Dempen drainerende greppels en sloten
Vervoeren grond ten behoeve
van dempen
greppel, vervoerafstand
5 m tot ca. 400 m

m3

1.117

€

1,50 €

1.676

Dempen en afwerken greppels

m3

1.117

€

2,50 €

2.793

m3

2.120

€

1,50 €

3.180

m3

1.000

€

3,50 €

3.500

Moeras en doorstroommoeras
Afgraven en profileren grond
Overbodige grond transporteren
binnen Espendonk en verwerken
op donken en in microreliëf

Aanplanten nieuwe bomen en struiken
Aanplant boswal en lage delen
Espendonk

ha

2 €

10.000 €

20.000

Uit-rasteren begrazingsgebied en
jonge aanplant

m

750

€

20,00 €

15.000

Overige kosten
Werknemers (grondwerker)

uur

30

€

37,50 €

1.125

Hydraulische graafmachine

uur

30

€

85,00 €

2.550

Tractor met grondkar

uur

30

€

65,00 €

1.950

Stelpost onvoorzien

%

10% €

Uitvoeringskosten

%

7%

€

Algemene kosten

%

5% €

56.951

€

2.848

winst en risico

%

4% €

56.951

€

2.278

51.774

€

5.177

56.951 €

3.987

Totaal uitvoering excl. BTW

€

BTW (21%)

€

Totaal Uitvoering

€

66.064
13.873
79.937
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Totaal Voorbereiding

€ 15.125

Totaal

95.062
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