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1. Inleiding  

Brabants Landschap is voornemens om, met een bijdrage uit het Groen Ontwikkelfonds 

Brabant, een perceel in het dal van de Dommel, nabij de Boskantseweg in Sint-Oedenrode,  

in te richten/om te vormen naar waardevolle nieuwe natuur in het kader van de realisatie van 

het Natuurnetwerk Brabant (NNB).  

Brabants Landschap heeft hiervoor middels ruiling het perceel kadastraal bekend als 

ODR01, sectie M, nummer 829 verworven (hierna: projectlocatie). Het perceel heeft een 

kadastrale grootte van 2,7435 hectare en ligt ten zuiden van De Dommel en ten westen van 

de rioolwaterzuiveringsinstallatie Sint-Oedenrode.  

De projectlocatie is onderdeel van het NNB provinciaal deel, maar is nog niet als zodanig 

ingericht. Daarom wordt middels voorliggend projectplan een subsidie aangevraagd voor 

functiewijziging en inrichting van de projectlocatie. Hiermee wordt de natuur in het 

Dommeldal verder versterkt en wordt een bijdrage geleverd aan het klimaatbestendig maken 

van het Dommeldal. 

 

2. Projectgebied  

De projectlocatie grenst aan het natuurgebied van het Dommeldal. De Dommel is als 

traagstromende laaglandbeek het centrum van het gebied. Rondom de beek liggen vroegere 

beemden, nu veelal in gebruik als weiland, met populieren en knotwilgen die de 

perceelsgrenzen markeren. Verder van de beek liggen eeuwenoude zogeheten bolle akkers. 

Hiermee is een fraai en afwisselend landschap aanwezig. 

Het Dommeldal is een nat gebied dat wordt gevoed door toestromend grondwater. Er komen 

veel begraasde weilanden en moerassige delen voor met een kruidenrijke vegetatie. In het 

gebied komen verschillende zeldzame soorten voor zoals watersnip, sprinkhaanzanger, 

blauwborst, zompsprinkhaan, waterviolier, lange ereprijs en dotterbloem.  

De projectlocatie is de laatste jaren (tot aan de verwerving) agrarisch in gebruik geweest  en 

de ecologische waarden zijn beperkt. Ook in de omgeving van de projectlocatie liggen veel 

landbouwgronden met beperkte ecologische waarden. De omvorming van de projectlocatie 

naar natuur versterkt de ecologische waarde van de locatie aanzienlijk. De ecologische 

potentie is zichtbaar in de kwelgevoedde slootjes op de projectlocatie. Met de 

natuurontwikkeling op de projectlocatie wordt het leefgebied voor de bovengenoemde 

soorten versterkt. Gelijktijdig wordt een bijdrage geleverd aan de klimaatbestendigheid van 

het Dommeldal.   

In figuur 1 is de projectlocatie weergegeven op de topografische kaart en in figuur 2 is de 

projectlocatie zichtbaar op een luchtfoto waarop ook de kadastrale grenzen en 

perceelnummers zijn weergegeven.   
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Figuur 1: ligging projectlocatie op topografische kaart 

 
Figuur 2: projectlocatie op luchtfoto met kadastrale informatie 



 

 
 

 
3 

 
 

3. Doelstellingen  

Met bijdragen van het GOB wil Brabants Landschap het volgende realiseren (zie 

inrichtingsschets in bijlage I): 

Verwerving   

 Perceel ODR01 M 829 (2,7435 hectare) omvormen (functieverandering) en inrichten.  
 
Inrichting  

 Realiseren van N10.02 Vochtig hooiland     [2,4917 ha] 
 Realiseren van N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos   [0,2518 ha] 
 Herstel van kenmerkend streekeigen, oorspronkelijk open landschap met 

landschapselementen: realiseren van kwelsloten en afzetten houtsingel  
  
 

 
Figuur 3: ambitiekaart provincie Noord-Brabant (www.brabant.nl)  

Ambitietypen Provincie Noord-Brabant 

NNB Provinciaal deel 

Nieuwe natuur  

Natuurbeheertypen (= EHS of NNB): 

Beheertypen: N10.01 Nat schraalland en N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 

 



 

 
 

 
4 

 
 

  
Figuur 4: Natuurnetwerkkaart uit Natuurbeheerplan provincie (www.brabant.nl)  

 

 
Figuur 5: Natuurnetwerkkaart uit Natuurbeheerplan provincie (www.brabant.nl)  
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Klimaatadaptatie 

Met de verwerving en inrichting van de projectlocatie wordt tevens bijgedragen aan de 

doelstellingen van Brabants Landschap voor klimaatadaptatie in het Dommeldal.  

Op de projectlocatie en een eerder door Brabants Landschap verworven perceel direct ten 

oosten van de projectlocatie zijn/worden de volgende resultaten gerealiseerd: 

 3,76 hectare maatregelen gericht op anti-verdroging en minder verdroging van het 

beekdal  ten behoeve van natuurherstel door maaiveldverlaging en ‘bodemverhoging’ ter 

plaatse van de doorsnijdende waterloop; 

 3,50 hectare bergen van oppervlaktewater in piekperioden, in laag deel van het beekdal; 

 0,25 hectare bosontwikkeling rivier- en beekbegeleidend bos met meer CO2 opname dan 

in huidige situatie; 

 2,74 hectare wordt omgevormd van agrarisch gebruik naar natuur (vochtig hooiland), 

waarmee in de toekomstige situatie geen bemesting meer plaatsvindt; 

 door aanleg van 3 kwelsloten en vochtig hooilandvegetatie wordt water langer in gebied 

vastgehouden, dan in de huidige situatie.  

   

4. Historie en landschapsecologie 

Sinds het in cultuur brengen van het beekdal van de Dommel is de projectlocatie in gebruik 

als agrarische grond (weide/hooiland). Ten westen van de projectlocatie is in het agrarisch 

landschap een zogeheten bolle akker aanwezig. De hogere dekzandruggen en 

dekzandkopjes werden vanaf de Late Middeleeuwen in gebruik genomen als akker. Als 

gevolg van het bemesten met zand- en grasplaggen kwam het maaiveld langzaam hoger te 

liggen en ontstonden de karakteristieke bolle akkers. De lage (en nattere) gronden, 

waaronder het beekdal van de Dommel en de projectlocatie, werden gebruikt als 

weide/hooiland. Op het noordelijk deel van de projectlocatie is nog de flank van de 

dekzandrug met de bolle akker aanwezig. Hier is de grond duidelijk opgehoogd, maar wel 

altijd nat gebleven. Zie hiervoor ook het Adviesdocument van RAAP (1064) in bijlage II.   

Omstreeks 1960 is de rioolwaterzuiveringsinstallatie gerealiseerd ten oosten van de 

projectlocatie. Rond deze tijd zijn op de projectlocatie vier sloten gegraven voor de afvoer 

van overtollig water richting De Dommel. Op de historische kaarten uit de jaren 1943, 1963 

en 1984 (figuren 6 t/m 8) is deze ontwikkeling goed zichtbaar.   
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Figuur 6: Situatie in 1943 

 

  
Figuur 7: Situatie in 1963 
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Figuur 8: Situatie in 1984  

Geomorfologisch is de projectlocatie dus gelegen in een beekdalbodem met meanderruggen 

en geulen en ligt deze in een dalvormige laagte, beek- of rivierdalbodem. Zie figuur 9.  

 
Figuur 9: Geomorfologische kaart  
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De bodem van de projectlocatie bestaat uit eerdveen en meer specifiek koopveengronden 

(zeggeveen, rietzeggeveen en/of mesotroof broekveen). De bovenste bodemlaag (in de loop 

der jaren opgehoogd) bestaat voor maximaal 50 centimeter uit kleiig veen of venige klei. Zie 

figuur 10.   

 
Figuur 10: Bodemkaart 

Uit verschillende grondboringen is gebleken dat de veenlaag in het noordelijk deel van het 

projectlocatie dieper zit, vanwege de hier aanwezig uitloper van de dekzandrug ten westen 

van de projectlocatie. In het zuidelijk deel van het plangebied zit de veenlaag duidelijk hoger, 

vanaf 65 centimeter beneden maaiveld. De resultaten van de grondboringen zijn toegevoegd 

in bijlage II (adviesdocument RAAP) en bijlage III (booronderzoek Brabants Landschap).  

Ondanks de ophogingen in het verleden is op de projectlocatie sprake van een hoge 

grondwaterstand. Zie de grondwatertrappenkaart in figuur 11. Hierbij wordt opgemerkt dat de 

huidige stand niet representatief is, gezien de droogte in 2018 en 2019.  
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Figuur 11: Grondwatertrappenkaart 

Op de hoogtekaart in figuur 12 is zichtbaar dat de projectlocatie lager ligt ten opzichte van de 

gronden op de dekzandrug aan de west en zuidzijde (de zogeheten bolle akkers). De 

noordelijke punt van het perceel ligt op een uitloper van de oude dekzandrug en ligt hierdoor 

hoger dan de rest van de projectlocatie.  

 
Figuur 12: De hoogteligging van de percelen ten opzichte van de omgeving 
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In de omgeving van de projectlocatie zijn naast de natuur in het Dommeldal, veel gronden 

agrarisch in gebruik. Rondom de percelen zijn sloten gegraven om het overtollig water af te 

voeren.  

De natuur van het Dommeldal bestaat momenteel uit een afwisseling van kruiden- en 

faunarijk grasland (N12.02) en moerassen. De ambitietypen voor het gebied zijn nat 

schraalland en vochtig hooiland met een kruidenrijke vegetatie. In het gebied komen 

verschillende zeldzame soorten voor zoals watersnip, sprinkhaanzanger, blauwborst, 

zompsprinkhaan, waterviolier, lange ereprijs en dotterbloem.  

Met de natuurontwikkeling op de projectlocatie wordt aangesloten op de natuurwaarden van 

de omliggende gronden en wordt het leefgebied voor de hier voorkomende soorten versterkt. 

De ecologisch verbinding tussen de natuurgebieden Diependaal en het Dommeldal 

(Bobbenagelseweg) wordt versterkt en gelijktijdig wordt een bijdrage geleverd aan de 

klimaatbestendigheid van het Dommeldal.    
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5. Inrichtingsschets   

In figuur 13 is de inrichtingsschets weergegeven. Streefbeeld voor de projectlocatie is 

vochtig hooiland (N10.02) met in het noordelijk deel van de projectlocatie een rivier- en 

beekbegeleidend bos (N14.01).  

 
Figuur 13: Inrichtingsschets projectlocatie (zie voor een inrichtingsschets met legenda bijlage 1) 
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6. Inrichtingsmaatregelen  

Voor de inrichting van de projectlocatie is aangesloten op de inrichting van omliggende 

percelen die al in bezit zijn van Brabants Landschap. Het perceel ten oosten van de 

projectlocatie wordt momenteel door Brabants Landschap beheerd als vochtig hooiland 

(N10.02). De beide percelen zullen worden ingericht en beheerd als één samenhangend 

geheel.  

Ten noorden van de projectlocatie is reeds een kleine oppervlakte rivier- en 

beekbegeleidend bos (N14.01) aanwezig. De oppervlakte van dit bosgebied wordt vergroot 

met het toevoegen van 0,252 hectare van dit natuurtype op de projectlocatie. Ook deze 

onderdelen worden als een samenhangend geheel ingericht en beheerd. Om het 

natuurdoeltype op dit gedeelte van de projectlocatie te realiseren wordt er bos aangelegd 

zonder grondbewerking (planten in de zode).  

Op de projectlocatie wordt de resterende 2,476 hectare ingericht tot waardevol vochtig 

hooiland (N10.02). Op basis van een fostaatonderzoek vindt een maaiveldverlaging plaats 

van 20 tot 30 centimeter en wordt het bloemrijk maaisel van het hooiland geënt.  

Daarnaast vindt hydrologisch herstel plaats en worden landschapselementen toegevoegd 

dan wel verwijderd: 

 De kwelsloten op het perceel blijven behouden en worden verondiept tot 50 centimeter, 
waarbij de taluds over een breedte van 5 meter worden verflauwd met een verhouding 
1:8.  

 De sloot op de oostelijke perceelsgrens (DO 541) wordt verondiept tot circa 75 
centimeter.  

 De bestaande houtsingel langs de sloot (DO 54) wordt afgezet.  
 De waterloop in oost-westrichting wordt gedempt. 
 Op het naastgelegen perceel (landbouwgrond) wordt de bestaande kavelsloot in profiel 

gebracht voor de afvoer van het water van deze akker richting het noorden. Hierbij wordt 
een stuw gerealiseerd en wordt het water na de stuw via een lange duiker onder de 
projectlocatie door afgevoerd naar de ter plaatse aanwezig sloot (DO 532).  

 

Verantwoording inrichtingsmaatregelen 

Door het inrichten van de projectlocatie als een samenhangend geheel met de omliggende 

natuurgronden die in eigendom zijn bij Brabants Landschap wordt de waarde voor natuur, 

landschap en ecologie versterkt. De omvorming van de projectlocatie naar natuur sluit hierbij 

volledig aan op de ambities van Brabants Landschap voor het Dommeldal. Met het herstel 

van de lokale hydrologie als uitgangspunt voor de inrichting en het aansluiten op de 

omliggende lage, natte natuur, wordt het leefgebied voor verschillende zeldzame soorten in 

het Dommeldal vergroot. Ook het toevoegen van rivier- en beekbegeleidend bos in het 

Dommeldal is een belangrijke ambitie.  

                                                           
1
 Op grond van de waterligger. 

2
 Idem. 
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Een andere belangrijke ambitie van Brabants Landschap in het Dommeldal is het gebied 

klimaatbestendig inrichten. Door de omvorming naar natuur ontstaat een robuuster 

watersysteem. Water wordt vastgehouden op de projectlocatie en de grondwaterstand wordt 

verhoogd, waarmee verdroging wordt tegengegaan.  

Op grond van de natuurbeheerplankaart van de provincie Noord-Brabant geldt voor het 

grootste deel van de projectlocatie het ambitietype nat schraalland (N10.01). In het zuidelijk 

deel van de projectlocatie geldt het ambitietype kruiden- en faunarijk grasland (N12.02).  

Met de inrichting van de projectlocatie wordt afgeweken van het ambitietype nat schraalland, 

omdat de voedselrijkdom op het perceel te hoog is, aangezien de locatie altijd in gebruik is 

geweest als landbouwgrond. Om het ambitietype nat schraalland te kunnen realiseren, moet 

te diep worden ontgraven, waardoor een moeras of open water ontstaat in plaats van nat 

schraalland. Meer passend is daarom te kiezen voor het ambitietype nat hooiland (N10.02). 

Dit levert ook een grote meerwaarde op voor de natuur in het Dommeldal en past uitstekend 

binnen de ambities vanuit Brabants Landschap.  

In het zuidelijk deel van de projectlocatie wordt ook gekozen voor het realiseren van vochtig 

hooiland (N10.02) in plaats van kruiden- en faunarijk grasland (N12.02). Hiermee wordt op 

dit gedeelte van de projectlocatie een hogere ambitie gerealiseerd dan op grond van de 

natuurbeheerplankaart (ambitiekaart) geduid.  

Doelsoorten 

Doelsoorten bij de inrichting van het perceel zijn voor het vochtig hooiland: ratelaar, gewone 

rolklaver, dotterbloem, pinksterbloem. Voor de kwelsloten wordt ingezet op: waterviolier, 

watermunt en moerasspirea. Op de ruige overhoekjes wordt gestreefd naar de soorten lange 

ereprijs en grote pimpernel. In het rivier- en beekbegeleidend bos wordt ingezet op de 

realisatie van essen-elzenbos met zwarte els, zwarte bes en fladderiep. Hiermee wordt ook 

ingezet op dotterbloem en waterviolier. Tot slot wordt op de gehele projectlocatie ingezet op 

de volgende faunasoorten: moerassprinkhaan, oranjetipje en watersnip.  
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Foto’s: gewone rolklaver, dotterbloem, waterviolier en watersnip (bronnen: Flora van Nederland en pixabay) 

 

Verzoek aanpassing ambitiebeheertypen 

Op basis van bovenstaande toelichting wordt hierbij het verzoek gedaan om de huidige 

natuurbeheertypen van de provinciale ambitiekaart op het perceel aan te passen van N10.01 

en N12.02 naar N10.02 met in het noorden een stukje N14.01. Dit overeenkomstig de 

inrichtingsschets in hoofdstuk 5 en bijlage 1 van voorliggend projectplan.   

Verzoek correctie begrenzing NNB 

Op basis van voorliggend projectplan wordt tevens verzocht de begrenzing van het NNB 

provinciaal deel aan te passen. Het betreft de begrenzing van het NNB aan de westzijde van 

de projectlocatie. Verzocht wordt deze aan te passen overeenkomstig de kadastrale grens 

van het perceel.   

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimgeyN3dngAhXP_aQKHV8CAwIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.floravannederland.nl/planten/gewone_dotterbloem/&psig=AOvVaw3OOpb3BRI6_0HjpxBDue6h&ust=1551281752046179
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7. Indicatieve planning  

In onderstaande tabel is de planning opgenomen voor de inrichting van de projectlocatie. De 

startdatum van het project is afhankelijk van de afgifte van de subsidiebeschikking. 

Realisatie is voorzien na het broedseizoen / najaar 2020 en de oplevering van het project 

staat gepland in november 2020.   

 

 

  

Maand sept okt nov dec jan feb mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec
1 Aanvragen subsidie GOB

2 Voorbereiding project

3 Aanvragen (omgevings)vergunningen

4 Voorbereiding uitvoering /  Aanbesteding

5 Realisatie natuur

6 Beheer en onderhoud

e.v.

in uitvoering

afgerond

2019 2020
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8. Begroting  

In onderstaande tabel is de begroting voor het project opgenomen. Hierbij is gerekend met 

de taxatiewaarde vanuit de kavelruil en met normbedragen voor de inrichtingskosten3.    

Op basis van de onderstaande begroting wordt een bedrag van € 108.179,87 subsidie 

gevraagd bij het GOB. De resterende middelen komen uit eigen middelen van Brabants 

Landschap.  

 

 
 

 

  

                                                           
3
 Bijlage 2 Investeringsreglement GOB. http://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/wp-

content/uploads/2019/01/Investeringsreglement-per-1-januari-2019.pdf 

Functieverandering

Kosten

opp in ha € / ha
€ totaal 

kosten
Subsidie %

Subsidie 

GOB (baten)

landbouwgrond in NNB 

provinciaal deel - 

functiewijziging perceel 

ODR01 M 829

2,7435 € 50.000,00 € 137.175,00 50% € 68.587,50

€ 137.175,00 € 68.587,50

Eigen bijdrage BL (50%) € 68.587,50

Inrichting 

Kosten

Subsidie inrichting op basis 

van Bijlage 2 

Investeringsreglement

opp in ha € / ha
€ totaal 

kosten
Subsidie %

Subsidie 

GOB (baten)

Inrichting natuurtype 

Vochtig hooiland (N10.02)
2,4917 € 30.994,00 € 77.227,75 50% € 38.613,87

Inrichting natuurtype Rivier- 

en beekbegeleidend bos 

(N14.01)

0,2518 € 7.772,00 € 1.956,99 50% € 978,49

Totaal 2,7435 € 79.184,74 € 39.592,37

Eigen bijdrage BL  (50%) € 39.592,37

Totaal GOB-aanvraag € 216.359,74 50% € 108.179,87

Totaal eigen bijdrage BL € 108.179,87

http://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/wp-content/uploads/2019/01/Investeringsreglement-per-1-januari-2019.pdf
http://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/wp-content/uploads/2019/01/Investeringsreglement-per-1-januari-2019.pdf
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10. Vergunningen 

 

Onderzocht wordt welke vergunningen nodig zijn voor omvorming van de projectlocatie naar 

natuur. Op dit moment wordt uitgegaan van:  

 Omgevingsvergunning gemeente Meierijstad 

 Watervergunning De Dommel   

 Ontgrondingenmelding provincie Noord Brabant 

 

 

11. Vervolgbeheer 

De projectlocatie zal door Brabants Landschap beheerd gaan worden. Als gecertificeerd 

natuurbeheerder in het kader van SNL wordt het beheer en onderhoud opgenomen in de 

reguliere beheersystematiek.  

 

Het ontwikkelingsbeheer van het vochtig hooiland zal bestaan uit verschralingsbeheer. De 

eerste jaren wordt met aangepast materiaal tweemaal per jaar gemaaid en afgevoerd. Na vijf 

tot zes jaar wordt ingezet op instandhouding en wordt het maaien en afvoeren teruggebracht 

tot eenmaal per jaar (in september).  

 

Voor het rivier- en beekbegeleidend bos is naar verwachting geen actief vervolgbeheer 

nodig; dit natuurdoeltype ontwikkelt zichzelf. Enkel inboet na het eerste jaar.  

 

De kwelsloten worden gefaseerd gemaaid met een maaikorf (jaarlijks 50%). Houtopslag 

wordt hierbij voorkomen. De houtsingel langs de waterloop DO54 wordt kort gehouden.  
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12. Risicoanalyse 

In onderstaande tabel zijn de risico’s beschreven.  

 

Risico (met 
omschrijving) 

Kans Consequenties Beheersmaatregel Verantwoordelijke 
partij 

Vergunningverlening: 
de benodigde 
vergunningen worden 
niet verleend of 
hiervoor is aanvullend 
onderzoek nodig. 

Middel tot 
hoog 

Vertraging in de 
realisatie.  

Vroegtijdig een 
vergunningencheck. 

Orbis in opdracht 
van Brabants 
Landschap 

Archeologische of 
aardkundige waarden 
op de projectlocatie 
moeten leiden tot 
aanvullend 
onderzoek.  

Laag Aanpassing van het 
natuurdoeltype en/of  
inrichtingsmaatregelen 
(bijvoorbeeld ten 
aanzien van 
afgravingen).  

Vroegtijdig 
onderzoek naar 
aardkundige 
waarden (inmiddels 
uitgevoerd door 
RAAP).  

Brabants 
Landschap  

Aantreffen zware 
metalen in 
ondergrond (in het 
verleden afgezet door 
De Dommel, verder 
van de beek af). 

Middel Afgraven van de 
projectlocatie is niet 
mogelijk. 

Wanneer hiervan 
sprake is moet de 
inrichting van het 
perceel hierop 
aangepast worden. 

Brabants 
Landschap (en evt. 
Orbis in opdracht 
van Brabants 
Landschap voor 
aanpassen  
inrichtingsschets) 

 

 

13. Communicatie 

Brabants Landschap zal voorafgaand aan de uitvoering van inrichtingswerkzaamheden uit 

het projectplan, indien nodig, de omgeving hierover informeren. Dit zoals gebruikelijk bij 

Brabants Landschap als het gaat over projectcommunicatie. De directe omgeving van de 

projectlocatie en de omwonenden aan de Boskantseweg worden door Brabants Landschap 

persoonlijk geïnformeerd met een informatiebrief.  

 

Op de website van Brabants Landschap is onder het item “Werk in Uitvoering” speciaal voor 

werkzaamheden in kader van Groen Ontwikkelfonds Brabant, een vaste projectpagina voor 

inrichtingsprojecten gemaakt. Hier wordt aandacht besteed aan specifieke natuur- en 

landschapsinrichting, kan informatie versterkt worden over welke natuurwaarden we willen 

gaan realiseren en tot slot kan de link van deze website gedeeld worden op Facebook en 

Twitter. 

 

 

14. Doelbereik na uitvoering 

Na realisatie van de genoemde natuurdoeltypen op de projectlocatie is in totaal 2,7435 

hectare nieuwe natuur gerealiseerd binnen het NNB provinciaal deel: 

 2,4917 hectare N10.02 Vochtig hooiland; 
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 0,2518 hectare N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos; 
 herstel van kenmerkend streekeigen, oorspronkelijk open landschap met 

landschapselementen: realiseren van kwelsloten en afzetten houtsingel.  
  

Bovendien zijn (samen met het naastgelegen perceel van Brabants Landschap) de volgende 

klimaatdoelstellingen gerealiseerd: 

 3,76 hectare maatregelen gericht op anti-verdroging en minder verdroging van het 

beekdal  ten behoeve van natuurherstel door maaiveldverlaging en ‘bodemverhoging’ ter 

plaatse van de doorsnijdende waterloop; 

 3,50 hectare bergen van oppervlaktewater in piekperioden, in laag deel van het beekdal; 

 0,25 hectare bosontwikkeling rivier- en beekbegeleidend bos met meer CO2 opname dan 

in huidige situatie; 

 2,74 hectare wordt omgevormd van agrarisch gebruik naar natuur (vochtig hooiland), 

waarmee in de toekomstige situatie geen bemesting meer plaatsvindt; 

 door aanleg van 3 kwelsloten en vochtig hooilandvegetatie wordt water langer in gebied 

vastgehouden, dan in de huidige situatie.  

 

 

15. Samenwerking 

Het project zal uitgevoerd worden in samenspraak met Waterschap De Dommel.  
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16. Foto’s huidige situatie (bron: Brabants Landschap) 

 

     
Oostelijke grenssloot        watergang noordoostzijde richting Dommel (zuid) 

 

     
Watergang noordoostzijde richting Dommel (noord)     populierenbosje noordzijde 

 

     
Kavelsloot westzijde richting noord   huidige greppel zuiwest richting noordoost 
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1 Kader en doelstelling 

Recentelijk heeft Stichting Brabants Landschap een grasland aangekocht langs de Boskantseweg in de 

gemeente Sint-Oedenrode. Het perceel is circa 27.500 m2 groot en bevindt zich in het beekdal van de 

Dommel (figuur 1). De stichting heeft de intentie het perceel her in te richten tot nieuwe natuur met 

behoud/ versterking van de aardkundige waarden. Onderhavig onderzoek heeft tot doel de aardkundige 

karakteristieken van het plangebied Boskantseweg in beeld te brengen zodat deze in vroege fase van 

planvorming als inspiratiebron kunnen worden benut bij de herinrichting van het terrein.  

 

Figuur 1. Ligging van het plangebied (rode lijn). Inzet: ligging in Nederland (ster). 

Om de karakteristieken te achterhalen zijn de aardkundige waardenkaart van de provincie Noord 

Brabant en de geomorfologische kaart van het Dommeldal geraadpleegd. Tevens is met behulp van het 
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AHN een gedetailleerde hoogtekaartje gemaakt van het plangebied en directe omgeving. Om de 

bodemkundige opbouw van het plangebied te kennen, zijn 10 grondboringen gezet.  

 



Adviesdocument  plangebied Boskantseweg te Sint-Oedenrode in de gemeente Sint-Oedenrode 

 

RAAP adviesdocument  1064 / versie 24-10-2019  [4] 

 

2 Resultaten 

2.1 Aardkundige waardenkaart Dommeldal 

Het plangebied bevindt zich in het Dommeldal (deel: Sint-Oedenrode-Olland; figuur 2). Het landschap 

van de Dommel is zo bijzonder dat het door de provincie van Noord Brabant is uitgeroepen tot 

aardkundig monument. 

De Dommel heeft eerder de kenmerken van een kleine rivier dan van een beek. Dat blijkt niet alleen uit 

de aanzienlijke breedte van de waterloop (10 tot 15 m, stroomafwaarts van Boxtel 20 m en zijn dal 300 

tot 500 m). Het rivierdal zelf is namelijk ook met een meestal duidelijke glooiing of steilrand van het 

hoger gelegen dek- en stuifzandlandschap gescheiden; de rivier heeft zich in het verleden duidelijk 

ingesneden. Zo'n opvallende dalrand komt ook voor bij grotere rivieren als Maas en Rijn, maar veel 

minder en minder duidelijk in kleinere beekdalen. Verder liggen in het Dommeldal soms meerdere 

generaties van meanders en zijn in de riviervlakte de geringe reliëfverschillen tussen oeverwallen en 

komgronden te onderscheiden (Kiden, 2009). 

Dichtbij de dalrand zijn soms sporen te zien van veel oudere lopen uit het Laatglaciaa l. Ook dit 

kenmerk is typerend voor de dalen van de grotere rivieren, maar komt nagenoeg niet voor in kleinere 

beekdalen. 

In het Dommeldal zijn mooie kleinschalige voorbeelden te vinden van aardkundige fenomenen die met 

rivierwerking te maken hebben. Ook is de interactie zichtbaar van deze rivierprocessen met het 

omliggende dekzandlandschap, bijvoorbeeld op plaatsen waar de Dommel door een dekzandrug is 

gebroken en het rivierdal daardoor smal is Son en Breugel, of waar de huidige Dommel door zijdelingse 

verplaatsing het dekzandlandschap met zijn duinen of bolle akkers aansnijdt, met hoge en steile 

stootoevers tot gevolg. Op vele plaatsen zijn ook nog actieve sedimentatieprocessen in de 

rivierbedding waar te nemen, zoals sedimentverplaatsing in ribbelstructuren en de uitbouw van de 

oever door kronkelwaardafzettingen. Tussen Sint-Oedenrode en Olland ligt een van de meanders van 

de Dommel waar je dit natuurlijke proces in de oevers goed kunt zien (figuur 2). Bij hoogwater 

overstroomt de rivier zijn dalbodem en worden er vooral in de buitenbochten kleine zandige 

oeverwallen achtergelaten. In afgesneden meanders vindt verlanding en veenvorming plaats . 

De hogere dekzandruggen en dekzandkopjes werden in gebruik genomen als akker. Als gevolg van het 

bemesten met zand- en grasplaggen vanaf de Late Middeleeuwen kwam het maaiveld langzaam hoger 

te liggen waardoor de karakteristieke bolle akkers ontstonden.  Een dergelijke akker, de Brugakker, 

vormt de westelijke begrenzing van het plangebied (figuur 2). De lage gronden, waaronder het beekdal 

van de Dommel en dus ook het plangebied, werd gebruikt als weide/hooiland. 
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Figuur 2. Hoogtekaartje van Dommeldal bij Sint-Oedenrode. 

 

2.2 Geomorfologie en historisch gebruik 

Geomorfologisch gezien kan het plangebied getypeerd worden als een beekdalbodem met 

meanderruggen en geulen (figuur 3: lichtgroen). Dit landschapstype is ontstaan als gevolg van stroming 

van de Dommel. De rivierbedding verplaatst zich voortdurend, doordat de oevers in buitenbocht 

eroderen, terwijl aan de binnenbocht sedimentatie plaatsvindt. De meanders verplaatsen zich niet 

alleen zijwaarts maar ook stroomafwaarts. Hierdoor ontstaat een breed beekdal met vele restgeulen 

waarvan sommige nog zichtbaar zijn in het reliëf (figuur 2). 

In het westen wordt het plangebied begrensd door een dekzandrug die al vele eeuwen in gebruik is als 

akker. Dit akkerareaal is bekend onder het toponiem De Brugakkers. Getuige van de rijke 

bewoningsgeschiedenis van de dekzandrug zijn de vele laatprehistorische en Romeinse vondsten die 
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door amateurarcheologen in de loop van de tijd op het perceel zijn verzameld.  Als gevolg van het 

bemesten van de akker met zand- en grasplaggen vanaf de Late Middeleeuwen tot circa 1900, is het 

maaiveld langzaam hoger komen te liggen, waardoor op de dekzandrug de karakteristieke bolle akker 

is ontstaan. 

 

Figuur 3. Uitsnede van de geomorfologische kaart. 

 

2.3 Booronderzoek 

In het plangebied zijn 10 gutsboringen gezet tot een maximale diepte van 1 m beneden het maaiveld 

(figuur 4). De bodemopbouw in het plangebied wordt in de meest noordelijke punt (boring 2 tot en met 

4) gekenmerkt door een 30 tot 40 cm dikke bouwvoor op dekzand (C-horizont). Het betreft de flank van 

de dekzandrug die het plangebied in het westen begrenst. 
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Boring 1 en 6 bevinden zich in de oeverzone van het beekdal. Het profiel wordt gekenmerkt door een 

60 tot 70 cm dikke ophogingslaag (ten behoeve van landbouwkundig gebruik, om de bodem droger te 

maken) op moerig dekzand (C-horizont) met veel roestvlekken en brokjes moerasijzererts. 

In boring 5 en 7 tot en met 10 is onder een 40 tot 60 cm dik ophogingspakket een veenlaag 

aangetroffen. Wellicht moeten deze boorbeschrijvingen in verband gebracht worden met een in de 

ondergrond aanwezige oude restgeul(-en) van de Dommel waarin veenvorming heeft plaatsgevonden. 

Als gevolg van het groeien van het veen en door het ophogen van het terrein is de restgeul niet meer 

zichtbaar aan het oppervlak. 

 

Figuur 4. Boorpuntenkaart. 
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3 Conclusie en aanbevelingen 

3.1 Conclusie 

Stichting Brabants Landschap wil graag een grasland langs de Boskantseweg in de gemeente Sint -

Oedenrode herinrichten voor nieuwe natuur met behoud/ versterking van aanwezige aardkundige 

waarden. Het perceel is circa 27.500 m2 groot en bevindt zich in het beekdallandschap van de Dommel 

en maakt deel uit van door de provincie benoemd aardkundig waardevol monument Sint-Oedenrode - 

Olland. 

Belangrijkste aardkundige waarden zijn de laatglaciale of holocene rivierwerking zoals meanderbochten 

met bijhorende steilrandjes, de aanwezige dekzandkoppen en esdekken en de aanwezige dalglooingen 

of steilranden. 

Volgens de geomorfologische kaart kan het plangebied getypeerd worden als een beekdalbodem met 

meanderruggen en geulen in de ondergrond en maakt hiermee deel uit van het beekdal van de 

Dommel. Het hoogtemodel onderstreept de lage ligging (beekdal) van het plangebied.  

Deels wordt de gemorfologische ligging bevestigd door het booronderzoek. De meest noordelijk deel 

van het plangebied blijkt de flank te zijn van een dekzandrug die het plangebied in het westen 

begrenst. Op basis van de boorresultaten kan het bodemprofiel in het overige deel van het plangebied 

getypeerd worden als kenmerkend voor een beekdal. Ook heeft het booronderzoek aangetoond dat dit 

deel van het plangebied recentelijk 40 tot 60 cm is opgehoogd met als doel het landbouwkundig gebruik 

te verbeteren. 

 

3.2 Aanbevelingen 

Stichting Brabants Landschap heeft de intentie het plangebied her in te richten voor nieuwe natuur  met 

behoud/ versterking van aanwezige aardkundige waarden. 

 

Aanbeveling flank dekzandrug (figuur 4) 

Het meest noordelijk deel van het plangebied kan worden getypeerd als flank van de westelijk gelegen 

dekzandrug. Om de morfologie niet aan te tasten, wordt aanbevolen in deze zone geen 

graafwerkzaamheden zoals maaiveldverlaging uit te voeren. Deze zone zou ingericht kunnen worden 

als beekbegeleidend bos (elzenbroekbos). 

 

Aanbeveling beekdal (figuur 4) 

Het booronderzoek heeft aangetoond dat dit deel van het plangebied 40 tot 60 cm is opgehoogd 

waardoor de voor het beekdal typische morfologie is verflauwd en daarmee minder herkenbaar  is 

geworden. 

Aanbevolen wordt het ophogingspakket, de nutriëntrijke laag, (deels) te  verwijderen waardoor een 

habitat ontstaat voor hooiland met een rijke biodiversiteit. Tevens gaat door de maaiveldverlaging het 

beekdal zich scherper onderscheiden van de dekzandrug. 
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Booronderzoek inrichting perceel ODR01 M829 Boskantseweg - Dommeldal (R1769_DO)

S. de Kort / L. Koekkoek

Datum 15 april 2019

Algemeen: eerdveen

grondwaterstand zit diep, zie waterpeil sloten (sloten ca. 1 m diep) (opmerk ing: gezien droogte in 2018 en 2019 is grondwaterstand niet representatief voor normaal jaar; kan hoger (ondieper) zijn. )

B01 kleur grondsoort nadere details B01

0-20 bruin zand

20-55 bruingrijs zand met roestvlekken 

55-65 lichtgeel zand

65-95 donkergrijs zand lemig

>95 donkerbruin veen beetje lemig, plantenresten

B02 kleur grondsoort nadere details

0-55 bruin zand

55-75 lichtgeel zand

>75 donkergrijs zand lemig

B03 kleur grondsoort nadere details

0-35 bruin zand

35-40 lichtgeel zand

40-65 donkergrijs/zwart zand lemig

>65 donkerbruin veen

Boorlocaties:

B02

B03

B01

B02

B03
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