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Concreet en uitvoeringsgereed projectplan 
  

Klimaatbestendige natuurontwikkeling Kerkakkers Liempde en het 
gebied Gasthuiskamp Sint-Michielsgestel 

 
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 
Op de hogere zandgronden in provincie Noord-Brabant ligt het Nationaal landschap het Groene 

Woud1, tussen de steden‘s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg. Onderdeel van het Groene 

Woud is het Dommeldal, wat gelegen is tussen Boxtel en Son en Breugel (Figuur 1 ). Het 

plangebied ligt binnen het Dommeldal aan de langzaam stromende meanderende rivier de 

Dommel, ten hoogte van het dorp Liempde. 

 
Figuur 1 Ligging plangebied Kerkakkers 

 
 

In het gebied ligt een belangrijke opgave ten aan zien van de ontwikkeling van het Natuur 

Netwerk Brabant (NNB). Daarnaast is het Dommeldal aangewezen als Natte Natuur Parel. Dit 

biedt een mooie kans om het plangebied klimaat robuust in te richten. 

Ark-Natuurontwikkeling heeft als doel: het realiseren van een natuurnetwerk dat bestaat uit 

robuuste en zelfredzame natuur met een hoge biodiversiteit.  

  

 
1 Het Groene Woud is een cultuurrijk natuurlandschap 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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Om dit voor elkaar te krijgen, werkt ARK samen met verschillende partijen om door middel van 

kavelruil, aankoop van gronden en het treffen van inrichtingsmaatregelen de natuurgebieden te 

verbinden en uit te breiden.   

Het plangebied Kerkakkers ligt zeer gunstig om het aandeel van het (nog zeldzame) 

beekbegeleidend bos in het Dommeldal te vergroten. Daarnaast kan het gebied klimaat robuust 

ingericht worden waarmee onder andere de piekafvoer van het regenwater vanuit de bebouwde 

kom van  Liempde opgevangen kan worden. 

2. Historische situatie 
De eerste ontginningen van de vruchtbare natte gronden langs de Dommel nabij het plaatsje 

Liempde, hebben rond de vroege middeleeuwen plaatsgevonden (Charles Aerssens, 2010). Het 

bos was al vrij snel verdwenen, alleen de natste moerasdelen waren nog niet ontgonnen. Binnen 

het plangebied lagen destijds nog enkele onontgonnen stukjes land direct aan het water. Dit is 

te zien op de kaart van het plangebied rond 1860 (Figuur 2). 

 
Figuur 2 Topografie plangebied Kerkakkers omstreeks 1860 

 
 

De Dommel is van oudsher een sterk meanderende rivier. Ook door het plangebied liep een 

grote meander (Figuur 2). Deze is tussen 1875 en 1885 afgesneden om in cultuur gebracht te 

worden (Figuur 3). Van deze oude meander zijn tegenwoordig slechts twee afzonderlijke 

afgesloten armen over (Figuur 5). 
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Figuur 3 Topografie plangebied Kerkakkers omstreeks 1905 

 
 

Naast deze grote landschappelijke ingreep is in de oude bocht van de meander rond 1984 ook 

vuilnis gestort (zie Figuur 4). Deze vuilstortplaats ligt net buiten het plangebied. Verder is het 

plangebied tot op heden in agrarisch gebruik geweest. Hiervoor zijn ontwateringsstelsels 

(greppels) in en rond het plangebied aangebracht.   

Daarnaast zijn er, vanaf de 20ste eeuw, op het land langs de Dommel kunstmest en 

gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Door uitspoeling is de waterkwaliteit van de Dommel 

sterk verslechterd. Gelukkig is er de laatste jaren grote vooruitgang geboekt met het herstellen 

van de waterkwaliteit. (ARK; 2020)  

 
Figuur 4  Historische situatie plangebied Kerkakkers omstreeks 1984 
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3. Huidige situatie 
Het Dommeldal is een waardevol historisch landschap. Het ligt vol met oude afgesneden 

meanders, afgewisseld met moerasjes, akkers, (leem)bosjes en ruigtes, wat een grote 

verscheidenheid in flora en fauna oplevert. Het is een nat, relatief vlak en mineraalrijk gebied dat 

gekenmerkt wordt door de leemlaag die in de bodem zit. 

De ligging van het plangebied Kerkakkers en kadastrale percelen (LDE02 H 154, LDE02 H 155,   

LDE02 H 158,  LDE02 H 184,  en LDE02 H 192) zijn terug te vinden in Figuur 5. Het plangebied 

heeft een oppervlak van ongeveer 4,7 ha. Het gebied ligt aan de zuidkant van de Dommel, 

noordoostelijk van het dorp Liempde. 

 
Figuur 5 Huidige situatie plangebied Kerkakkers 

 
 

Kenmerkend aan het plangebied is de oude afgesneden meander die (deels) door het 

plangebied loopt. De restanten van de meander zijn twee afgesloten armen, waarvan de 

oostelijke arm gedeeltelijk binnen het plangebied  (LDE02 H 158) ligt. De westelijke arm van de 

voormalige meander ligt tussen de percelen (LDE02 H 155 en LDE02 H 158) van het plangebied. 

Hier loopt een recreatief wandelpad langs, dat uitkomt bij een pontje dat over de Dommel gaat 

(Figuur 7). De percelen vormen een vrijwel aaneengesloten gebied, slechts onderbroken door 

eerder genoemd wandelpad naar het pontje en een smal perceel (LDE02 H 156), meteen 

oostelijk van het perceel LDE02 H 592.  
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Enkele aandachtspunten in en om het plangebied: 

 Op perceel H 584 zijn door ARK al enkele bomenrijen aangeplant (Figuur 6). 

 Er is op perceel H 584 een oude betonnen lozingsput voor gemeentelijk overstortwater 

met betondeksel aanwezig (Figuur 7). Deze put wordt niet verwijderd. 

 Op perceel H 592 is op het moment nog deels bebouwd. Deze bebouwing, een stenen 

schuurtje, wordt door Brabants Landschap binnenkort gesloopt zodat het perceel vrij van 

opstallen is. 

 Verder is het relevant om te weten dat in de binnenbocht van de oude meander, net 

buiten het plangebied, een oude vuilstort ligt (Figuur 7). 

Figuur 6 Reeds aangeplante bomenrij op perceel 584 
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Figuur 7 Luchtfoto plangebied Kerkakkers met aandachtspunten 

 
 

De percelen H 584 en H 154 (Figuur 7) zijn in eigendom van ARK. Brabants Landschap gaat deze 

percelen na ontwikkeling in beheer nemen. Daarnaast heeft Brabants Landschap de 

tussenliggende percelen H 158 en H 592 al in eigendom. Het laatste perceel (H 155) dat 

onderdeel uitmaakt van het plangebied is in particulier eigendom. De eigenaar van het perceel H 

155 heeft tevens rechten op het perceel H 154. Brabants Landschap behartigt de belangen van 

de particuliere eigenaar. 

 

3.1 Bodem en reliëf 
Het plangebied Kerkakkers behoort tot de fysisch geografische regio‘Hogere Zandgronden van 

Nederland’. Het 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 beekdalen, zoals de Dommel, zijn tijdens de vroegere ijstijden gevormd. De 

rivieren in de beekdalen zijn langzaam stromend door de kleine hoogteverschillen, waardoor er 

een trage afvoer van (regen)water is. 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, wat in de lage gelegen gebieden naar boven komt. 
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Figuur 8 Bodemkaart plangebied Kerkakkers 

 
 

In het plangebied komen twee bodemtypes voor (Figuur 8). Dit is voornamelijk bodemtype 

Beekeergronden; lemig fijn zand (pZg23) en voor een klein gedeelte Hoge zwarte Enkeerdgrond: 

lemig fijn zand (zEZ23). Het leem-lutum gehalte van zowel de Beekeerdgrond als het Hoge 

zwarte Enkeerdgrond (lemig) betreft 10-50% < 50um. 

Het plangebied betreft een vrij vlak gebied met kleine hoogteverschillen (Figuur 9). De laagste 

delen van het plangebied liggen tegen de Dommel, de percelen lopen in hoogte heel langzaam 

op richting het zuiden.  

Er is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van (potentiële) bodemverontreinigingen. 

Volgens het BIS systeem zijn er binnen het plangebied geen bodemonderzoeken uitgevoerd.  

Echter hebben er, zover bekend, geen historische bodembedreigende activiteiten 

plaatsgevonden. 

In de omgeving (binnen een straal van 25 meter van het plangebied) zijn er wel een aantal 

locaties onderzocht. Dit betreft een naastgelegen perceel (Kerkakkers 7), de weg (Kerkakkers) en 

de voormalige vuilstort (Omgevingsrapportage, 2020). 
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Figuur 9 Hoogtekaart plangebied Kerkakkers 

 
 

Kerkakkers 7 

Op locatie Kerkakkers 7 heeft een voormalige autoreparatie/ auto- en motorensloperij bedrijf 

gezeten. Uit het meest recente onderzoek (Van Vleuten, VO; 2010) is geconcludeerd dat de 

bovenlaag licht verontreinigd is met cadmium, koper, lood, zink en PAK's. In de onderlaag en het 

grondwater zijn geen verhogingen aangetroffen (Omgevingsrapportage, 2020). Het plangebied 

is mogelijk nabij locatie Kerkakkers 7 licht verontreinigd in de bovenlaag. 

 

De weg (Kerkakkers) 

De weg (Kerkakkers) is onderzocht op aanwezigheid van zinkassen in de wegfundering (TAUW, 

NA en Avr; 2011). Er is geen eenduidige zinkassen laag of bijmenging met zinkassen 

waargenomen. De weg is wel potentieel asbestverdacht door aanwezigheid van puin. Er is 

onderzoek gedaan naar zware metalen met boringen en een H-XRF apparaat. In de resultaten 

van de boringen zijn geen verhoogde gehalten zware metalen t.o.v. de interventiewaarde 

waargenomen, echter wijzen de resultaten van de H-XRF op een mogelijk geval van plaatselijke 

ernstige bodemverontreiniging. Bij wegwerkzaamheden dient hiermee rekening gehouden te 

worden (Omgevingsrapportage, 2020). 

De weg is geen onderdeel van het plangebied en zal niet opengebroken worden. De 

werkzaamheden binnen het plangebied vinden op een afstand van minimaal 5 meter van de 

weg. Nabij de weg worden geen grootschalige graafwerkzaamheden uitgevoerd. 
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Voormalige stortplaats 

Op de voormalige stortplaats is tussen 1970 en 1980 huishoudelijk-, industrieel-, bedrijfs-, bouw- 

en puinafval gestort. Het meest recente onderzoek (Provincie Noord-Brabant, 

(Na)zorgrapportage; 2007) van de voormalige stortplaats, concludeert dat in de deklaag (ca. 0,73 

m-mv) een lichte verontreinig met zink en PAK aanwezig is.  

In het grondwater is een lichte verontreiniging van zink, chroom, benzeen en naftaleen 

aangetroffen en de fenol-index is verhoogd. Deze lichte verontreinigingen hebben een 

mogelijke relatie met de stort, echter kunnen de verontreinigingen met zink en chroom ook 

(deels) samenhangen met een verhoogde achtergrondwaarde. Er zijn geen verspreidings-

risico’s, omdat er geen sterke verontreinigingen zijn aangetroffen in het grondwater. 

In het oppervlaktewater (van de oude meander) worden de MTR-waarden voor zink en stikstof 

Kjeldahl overschreden. Naar verwachting hangen deze verhoogde waardes samen met het 

agrarische gebruik van de omgeving. Er zijn geen humane risico’s en alleen de aangetroffen 

zink en stikstof Kjeldahl in het oppervlakte water geven mogelijk ecologische risico’s. 

 

3.2 Hydrologie 
De volgende grondwatertrappen zijn aanwezig in het plangebied:, II (H<40 L 50-80) en VII (H 80-

140 L>120) (Bodemdata.nl). Deze trappen lopen ongeveer gelijk met de verschillende 

bodemtypes, te zien in Figuur 8. 

Op de percelen H 154, H 158 en H 584 zijn greppels aanwezig (Figuur 9). Perceel H 154 en H 155 

worden gescheiden door een greppel. Verder ligt er dwars door perceel H 158 een greppel die 

jaarlijks uitgebaggerd wordt. Tot slot liggen op perceel H 584 nog 4 greppels haaks op de rivier. 

 

De waterkwaliteit van de Dommel is in de jaren ’90 ernstig aangetast door uitspoeling van 

kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen (ARK; 2020). In de afgelopen jaren is er wel 

vooruitgang geboekt met het verbeteren van de waterkwaliteit. De probleemstoffen die in het 

toestandsrapportage uit het jaar 2018 naar voren zijn gekomen voor het traject (231), dat grenst 

aan het plangebied, zijn ammonium, (som) ammoniak en zink. In het oppervlakte water is een 

verhoging van stikstofniveau en fosfor gemeten. Deze stoffen hebben een negatief effect op de 

rivier en omgeving (Waterschap de Dommel, 2018). 

De Dommel heeft last van debietfluctuatie. Deze ligt boven de grenswaarde op het traject langs 

het plangebied. Debietfluctuaties kunnen leiden tot verdroging van de oeverlanden, wat 

negatieve gevolgen kan hebben voor het ecologische functioneren van het waterlichaam.  
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De sinuositeit en de sedimentatiewaarde zijn op het traject aan de lage kant. Ook de 

beschaduwing van de bufferzone is te laag (Waterschap de Dommel, 2018). 

 

Het Dommeldal is door het waterschap aangewezen als beschermd gebied en Natte 

Natuurparel. Het plangebied Kerkakkers is geclassificeerd als attentie gebied2. De Natte 

Natuurparel-gebieden krijgen voorrang op het uitvoeren van anti-verdrogingsmaatregelen. 

Door het nemen van hydrologische maatregelen kan de verdroging van het bestaande 

bosgebied worden tegengegaan. De verhoging van de grondwaterstand heeft tevens een 

gunstig bufferend effect op de bestaande verzuring. Dit resulteert in de toename van de 

biodiversiteit en robuustere natuur. 

 

Regenwater komt door natuurlijk afstroming van hogere gelegen delen (zie Figuur 9) en via 

verhard oppervlak in het plangebied terecht. Instromend regenwater komt waarschijnlijk via de 

westelijke meander en in mindere mate via de oostelijke meander. Vanuit de dorpskern Liempde 

kunnen bij intensieve regenval piekafvoeren richting het plangebied ontstaan. Het water in het 

plangebied wordt in de huidige situatie versneld afgevoerd op de Dommel, door 

ontwateringsgreppels en –sloten (de donkerblauwe lijnvormige dwarsverbindingen (zie Figuur 9) 

op de Dommel). 

Een klimaat robuuste inrichting van dit gebied biedt mogelijkheden om dit water langer vast te 

houden. Hierbij is het van belang dat regenwater uit verhard oppervlak bij piekafvoeren in het 

plangebied kan worden geleid en lang genoeg kan worden vastgehouden om in te zijgen naar 

het grondwater. Hiermee wordt een water bufferende functie gestimuleerd (voor uitwerking, zie 

Hoofdstuk 4).  

 

3.3 Actuele natuurwaarden 
De percelen H 154, H 158 en H 584 hebben een agrarische functie gehad en bestaan nu 

voornamelijk uit matig voedselrijke graslanden. Door het agrarische gebruik is de bodem tot een 

diepte van ongeveer 60 cm bewerkt. De leemlaag lijkt over het algemeen intact te zijn gebleven.  

Perceel H 592 is nog gedeeltelijk bebouwd en perceel H 155 is in recreatief privégebruik. Er is op 

dit perceel (155) een vijver aangelegd en er is vroeger op zeer kleine en recreatieve schaal een 

groente tuin geweest. 

In en rondom het plangebied komen onder andere de vogelsoorten patrijs, ijsvogel, kleine 

karekiet, rietgors, roodborsttapuit en geelgors voor. Ook de moerassprinkhaan is waargenomen, 

evenals een tiental soorten libellen: weidebeekjuffer, paardenbijter, grote keizerlibel, gewone 

oeverlibel, lantaarntje, kanaaljuffer, houtpantserjuffer, bruinrode heidelibel, bruine glazenmaker 

 
2 Attentiegebieden zijn gebieden rondom de Natte Natuur parels die dienen als beschermingszone 
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en blauwe breedscheenjuffer (bron: waarneming.nl). Patrijs en ijsvogel zijn tijdens veldbezoeken 

voor dit project waargenomen. 

 

Langs de randen waar het plangebied de Dommel raakt, zijn enkele bomen aanwezig en 

oeverbegroeiing met riet. De graslandpercelen maken nog een matig voedselrijke indruk met 

een hoog aandeel grote vossenstaart en gladde witbol. Door de verlate maaidatum (of pas latere 

inscharing van jongvee) zijn de graslanden wel al meteen rijk aan insecten, voor bijvoorbeeld 

dagvlinders en libellen waardevol.  

Vanwege de rust is het gebied interessant voor haas en ree, met vogelsoorten als kleine karekiet 

(Figuur 10) en ijsvogel. Tijdens een veldbezoek is de ijsvogel (boven de beek) en een groepje 

patrijzen (in het plangebied) waargenomen. 

 
Figuur 10 Kleine karekiet; foto door Inge Duijsens 

 
 

3.4 Mogelijkheden natuurbeheerplan 
De ambitie van de provincie (Figuur 11) voor het plangebied zijn natuurbeheertypes, zoekgebied 2 

algemeen hoge CHW (N00.01), nat schaalland (N10.01), Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) 

en Ruigteveld (N12.06). Ook het langschapsbeheertype L01.01 Poel en kleine historische wateren 

is een beoogde ambitie. 
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Figuur 11 Ambitiekaart natuurbeheerplan plangebied Kerkakkers 

 
 

Het beekdal van de Dommel, rondom het plangebied heeft ook grote ecologische potenties 

(Figuur 11) voor beekbegeleidend bos (N14.01). De Dommel zelf valt onder het beheertype beek 

en bron (N03.01). De geïsoleerde meander in het verlengde van het Dommelsteegje, staat op de 

ambitiekaart als zoete plas (N04.02). Aan de noordzijde is de provinciale ambitie om langs de 

beek een moeraszone (N05.04) te realiseren. Verder zijn er in de omgeving verschillende lagere 

vegetaties voorzien. Op de armere lagere delen is nat schraalland (N10.01) beoogd. Kruiden- en 

faunarijk grasland (N12.02) is de ambitie op diverse percelen. Aan de zuidkant van de Dommel 

staan ook ruigteveldjes (N12.06) op de ambitiekaart. Her en der zijn poelen (L01.01) in het 

landschap aanwezig. Deze hebben een belangrijke waarde als voorplantingswateren voor kikkers 

en salamanders. 
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Figuur 12 Beheertypenkaart in en rondom plangebied Kerkakkers 

 
 

Binnen het plangebied (Figuur 12) komt het natuurbeheertype Kruiden- en faunarijk grasland 

(N12.02) voor en is een aanzienlijk deel nog om te vormen landbouwgrond naar natuur (N00.01). 

Binnen het plangebied komen ook een poel (L01.01) en een stukje van een oude geisoleerde 

Dommelmeander voor. 
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Rondom het plangebied komt Kruiden-en faunarijk grasland (N12.02) veelvuldig voor. In het 

verlengde van het Dommelsteegje ligt een geisoleerde oude meander (N04.02) van de Dommel. 

Rivier- en beekbegeleidend bos wordt bij een goede kwaliteit gekenmerkt door een hoge 

waterstand, waarbij het regen of kwelwater op het maaiveld staat. Dankzij deze 

moerassige omstandigheden (op kalkrijke leemlagen of kalkrijk kwelwater) is er een 

bloemrijke voorjaarsvegetatie in kruidlaag aanwezig en vormen elzen, essen en wilgen de 

boomlaag. variatie in structuur (ijl kronendek als boomlaag, met pleksgewijs struweel en 

een rijke kruidlaag) en een bloemenrijke (met plantensoorten, zoals dotterbloem Figuur 13) 

ondergroei. Het rivier- en beekbegeleidend bos komt voor op de overgang van natte 

naar drogere standplaatsen en kan verschillende structuurelementen bevatten die 

gekoppeld zijn aan de standplaats binnen deze gradiënt. De laaggelegen delen van 

rivierbegeleidend bos hebben een opener structuur bestaande uit struweel en 

moerasvegetatie. De hoger gelegen delen hebben een halfopen tot gesloten structuur 

met hogere bomen, typische bosplanten en lokaal wat ruigtevegetaties. Rivier- en 

beekbegeleidend bos is van belang voor diverse soortgroepen, zoals broedvogels, mede 

door het (vaak) weelderige en ontoegankelijke karakter, en libellen (zoals bosbeekjuffer 

en beekrombout). 

Figuur 13 Weelderige voorjaarsbloei met dotterbloem; foto door Jeroen Veldman in Geleenbeekdal
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De Dommel zelf valt onder het beheertype Beek en bron (N03.01) en ook aan de noordzijde van 

de beek ligt een poel (L01.01).  

 

4. Potenties klimaatbuffer Kerkakkers 

4.1 Visie 
Het plangebied ligt nabij de dorpskern Liempde en kan in tijden van piekafvoeren regenwater 

bufferen. Het langer vasthouden van dit water is een goede kans om het gebied klimaat robuust 

in te richten. De verbetering van de hydrologie (waterbuffering) kan goed samen gaan met een 

ecologische impuls vanuit het plangebied, door natuurlijke processen de ruimte te geven en 

bosontwikkeling (beekbegeleidend bos) te stimuleren. 

 

Daarnaast zou het plangebied zich uitermate goed lenen om het areaal vochtige bossen van het 

type vogelkers-essenbossen (N14.01) als beekbegeleidend bos in het Dommeldal te vergroten. 

Op landelijk niveau is het natuurtype Rivier- en beekbegeleidend bos (N14.01) sterk achteruit 

gegaan in zowel omvang als kwaliteit. In heel Europa is dit type zo zeldzaam geworden, dat de in 

Nederland resterende oppervlakte van groot belang zijn. Versterking hiervan is dus van grote 

ecologische waarde. 

 

Door de insnijding van de Dommel en de lage ligging van het Dommeldal komt kwel veel voor. 

Voornamelijk oude meanders en afgesloten armen bieden goede kansen voor kwelpotenties en 

zijn daarom kansrijk voor kwel afhankelijke vegetatie. Het plangebied ligt binnen de 

overstromingszone van de Dommel, waardoor er een hoge potentie is voor de ontwikkeling van 

beekbegeleidend bos. Dit geldt in het bijzonder voor de typen die verbonden zijn aan beekdalen 

met plekken van uittredende kwel en temporele overstromingen. 

 

Het Rivier- en beek begeleidend bos (N14.01) zorgt voor dekking langs de oevers, wat 

verschillende voordelen kan bieden. De bomen langs de oever zorgen voor schaduw over het 

water. Dit bevorderd de zuurstof opname. Ook bied de dekking als schuilgelegenheid voor 

soorten zoals de beekrombout (Figuur 14), grote modderkruiper en de otter. Ook als 

verbindingszone geeft een bos- en struweelzone extra dekking voor bijvoorbeeld kleine 

marterachtigen. 
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Figuur 14 Beekrombout; foto door Johannes van Donge 

 
 

De otter is de grootste zoet water predator in Nederland. Belangrijke leefomstandigheden voor 

deze soort zijn dekking, voldoende voedsel (vissen kleiner dan 25 cm, kreeftachtigen, 

watervogels en amfibieën), voldoende schoon water en rust. In de huidige situatie vormt 

voldoende dekking een belangrijk knelpunt, omdat veel percelen tot aan de oevers jaarlijks kort 

gemaaid worden. 

 

Om een aantrekkelijk leefgebied te ontwikkelen voor de otter en andere soorten is het van 

belang dat er een brede strook aan dekking ontstaat langs de Dommel. Door aanplant, goede 

afrastering en extensief begrazingsbeheer kan deze beek-begeleidende zone gerealiseerd 

worden. Door een wisselwerking van zones aanplant die (tijdelijk) omrasterd worden en zones 

waar natuurlijke verjonging maximaal gestimuleerd wordt door, onder andere, begrazing, 

ontstaat er een robuuster ecosysteem met hogere biodiversiteit. 

 

4.2 Inrichtingsplan en -maatregelen 

4.2.1 Inrichtingsplan 
Het heeft de voorkeur om een ecosysteem te ontwikkelen dat functioneert als natuurlijke 

eenheid en waarin op de lange termijn weinig kunstmatige ingrepen nodig zijn. Natuurlijke 

processen zijn dan sturend voor welke vegetaties zich ontwikkelen. In de tijd is dan ook ruimte 

voor vegetaties om te verschuiven naar optimale omstandigheden. 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 15 is 

weergegeven welke ontwikkelingen de eerste zes jaar nagestreefd worden.  
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Het kenmerk van natuurlijke processen zijn geleidelijke overgangen, die door abiotiek en 

begrazing worden gestuurd. Voor dit plangebied wordt procesnatuur nagestreefd. Dat wil 

zeggen dat de contouren in Figuur 15 globaal vormgevend zijn, maar dat in de praktijk de grenzen 

geleidelijk in elkaar overgaan. Op lange termijn is het zelfs gewenst om het areaal bos te 

vergroten, ten koste van het areaal structuurrijk grasland. Een bos- of struweelrijke 

beekbegeleidende zone langs de Dommel heeft voor de ontginningen (zie hoofdstuk 2) ook het 

karakter van het gebied bepaald. Tijdens en na de ontginningen is het areaal (moeras)bos langs 

de Dommel uit het landschapsbeeld grotendeels verdwenen. 

 

Het projectgebied zal worden ontwikkeld tot een aaneengesloten natuurgebied. Langs de beek 

(de Dommel) zal beekbegeleidend bos worden ontwikkeld. De percelen 154 en 155 worden aan 

elkaar gekoppeld als begrazingseenheid en de andere percelen (158, 592 en 584) worden 

gekoppeld aan de begrazingseenheid die in het noordoosten langs de Dommel aansluit op het 

plangebied. Hiervoor dienen afrasteringen te worden geplaatst. Op twee plekken liggen oude 

meanders van de Dommel. Deze worden behouden en binnen het plangebied uitgebreid. Een 

bestaande poel wordt vrijgesteld en uitgebreid, met flauwe oevertaluds voor kikkers en 

salamanders. Deze poel is aan het verlanden en zal op korte termijn moeten worden 

opgeschoond en vrijgesteld van boompjes en struikgewas op de oever. Door in te zetten op 

extensieve begrazing, ontstaan kruidenrijke vegetaties en ruigtestructuren. 
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Figuur 15 Inrichtingsschets projectgebied Kerkakkers 

 
 

Bosontwikkeling (N14.01 en N15.02) 

Ongeveer een derde van de bosontwikkeling (Figuur 15) betreft inheems gemengd bos (N15.02). 

Op de laagste delen en langs de Dommel gaat dit over in een ander bostype, het 

beekbegeleidend bos (N14.01). Het (natte) beekbegeleidend bos heeft prioriteit. De ligging van 

het bos zorgt voor een schaduwrijke oever, wat de waterkwaliteit van de Dommel bevordert. Ook 

ontstaat er dekking langs de oever wat kans biedt voor soorten zoals de otter, maar in de 

toekomst ook broedplekken voor grote bonte specht, boomklever en matkop. Het 

beekbegeleidend bos (circa 25%) bestaat uit inheemse boomsoorten (zoals elzen, essen en 

wilgen) die passen bij het natte beekdallandschap. De laagste delen in het projectgebied kunnen 

bijdragen aan het vergroten van het areaal nat, beekbegeleidend bos (leembossen) in het 

Dommeldal. Een lintvormige bosstrook langs de Dommel vormt een waardevolle ecologische 

corridor. Bovendien zorgt bos veel meer dan grasland voor het beter en langer vasthouden van 

regenwater, door diepere doorworteling van de bodem, betere bodemvormende processen en 

het draagt bij (door schaduw en verdamping) aan het tegengaan van hittestress. 

 

Natte laagte (L01.01, N14.01) 

De grootste natte laagte van het plangebied betreft de oude meander die gedeeltelijk terug 

gebracht wordt op perceel H 158 (Figuur 15). De toplaag (circa 30cm) wordt geplagd en elders in 
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het plangebied benut voor het dempen van ontwateringsgreppels en –sloten. Door met een 

gesloten grondbalans te werken en deze grond in het gebied te verwerken kunnen de kosten 

van de uitvoering beperkt gehouden worden. De aangetroffen vervuiling (H3.1) betreft vooral 

het grondwater, de vervuiling van de grond is dusdanig laag, dat er geen ecologische risico’s te 

verwachten zijn.  Met het terugbrengen van de oude meander wordt de capaciteit  verhoogd om 

water te bufferen in het plangebied. Het regenwater uit het dorpskern van Liempde kan hierdoor 

langer vastgehouden worden, doordat het in de laagtes binnen het gebied kan infiltreren. Met 

het dempen van afwatering naar de Dommel, wordt voorkomen dat het regenwater versneld 

afgevoerd wordt. Tevens zorgt dit lokale lagere maaiveldniveau voor een groeiplaats voor 

vochtminnende plantensoorten. Met deze ingreep wordt een historisch iconisch landschap 

(inclusief aanwezige afgesloten riviermeanders) teruggebracht. Dit vergroot de 

cultuurhistorische waarde van het gebied. Bovendien biedt dit een goede groeiplaats voor 

moerasplanten en leefgebied voor diverse soorten vogels, libellen en amfibieën. 

 

Naast perceel H 158 ligt ook een stuk van een oude geïsoleerde meander. Hier is in de loop der 

jaren een fraai moerasbos (N14.01) ontwikkeld (Figuur 16 Perceel  H158  met moerasbos aan linkerzijde

). Dit moerasbos, wat gedeeltelijk op perceel H 158 ligt, wordt behouden in plaats van het op die 

plek geambieerde natuurdoeltype ruigteveld (N12.06). Het doel is namelijk om zo hoog 

mogelijke natuurwaarde te behalen en te streven naar de maximale natuurpotenties. De bomen 
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en struiken zijn hier op een natuurlijke manier ontwikkeld. Eventuele invasieve exoten mogen wel 

worden verwijderd. Om de kwelpotenties verder te versterken, wordt de meander uitgebreid 

binnen perceel H158. 

 
Figuur 16 Perceel  H158  met moerasbos aan linkerzijde

 
 

In perceel H 155 (Figuur 28) betreft de natte laagte een bestaande poel (L01.01) die opnieuw moet 

worden uitgebaggerd en waarvan de oever moet worden vrijgesteld. De oevers zijn momenteel 

overwoekerd met bomen en struiken. Deze poel zal worden vergroot en biedt daarmee een 

leefgebied voor libellen en amfibieën. De oevers krijgen een flauw talud, zodat ze voor de fauna 

extra geschikt worden. Bovendien zorgt de grotere inhoud van de poel voor een hoger 

waterbufferend vermogen. Er kan meer regenwater in het gebied worden vastgehouden. 

 

Structuurrijk grasland (N12.02 en N12.06) 

De grazige delen worden ontwikkeld tot kruiden- en faunarijk grasland (N12.02), met natuurlijke 

overgangen naar de bosrand en met ruimte voor ontwikkeling van ruigtevelden (N12.06). Om 

het structuurrijk grasland in stand te houden, zal extensieve begrazing nodig zijn. Structuurrijk en 

begraasd grasland levert een belangrijke bijdrage aan het vasthouden van water. Door de 

ruigere structuur van het grasland stroomt regenwater minder snel af naar de hoofdwaterloop. 
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Daarnaast blijft in de diepe pootafdrukken van grote grazers ook afstromend regenwater staan, 

wat op microniveau waterbuffering geeft. 

 

Solitaire bomen en onlangs aangeplante bomen (L01.13)  

Lijnvormige structuren, zoals bosranden en bomenrijen (L01.13) vormen een waardevolle 

structuur die door vleermuizen wordt gebruikt als vliegroute tussen verblijfplaats en 

foerageergebied. De vleermuizen oriënteren zich in het landschap door middel van dergelijke 

structuren. Ook het landschappelijk karakter wordt verfraaid door langs de percelen 

bomen(rijen) te planten. Passende boomsoorten zijn bijvoorbeeld ratelpopulier (Populus 

tremula), eik (Quercus robus), es (Fraxinus excelsior) of winterlinde (Tilia cordata) (Figuur 17 

Winterlinde; foto door Ecopedia

). 
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Figuur 17 Winterlinde; foto door Ecopedia

 

 

4.2.2 Maatregelen 
Dempen drainerende greppels en sloten met lokaal geplagde grond uit de verrijkte bouwvoor 

Om greppels en sloten te dempen is grond nodig. Grondverzet is kostbaar, maar grond kan uit 

de percelen worden gehaald. Door het dichtschuiven van de greppels met grond langs de 

oevers, kunnen de greppels en sloten lokaal worden gedempt. Het dempen van drainerende 

greppels en sloten gebeurt dus met gebiedseigen grond. Door het dempen van de greppels 

wordt water in het gebied niet langer versneld afgevoerd naar de Dommel en kan het 

plangebied functioneren als infiltratiegebied van (regen/kwel)water. Piekafvoeren worden 

hierdoor getemperd en daarmee levert dit plangebied een waardevolle klimaat-robuuste 

bijdrage 

 

Aanplant bos en struweel 

De aanwezige beplanting dient zoveel als mogelijk behouden te worden. Daarnaast zal direct 

aan de oever van de Dommel het vanuit haar historie typerende Vogelkers-Essenbos (Figuur 18) 

worden ontwikkeld. Dit bostype behoort tot de natuurbeheertype Rivier-en beekbegeleidend 

bos (N14.01), wat in dit gebied geambieerd wordt door de provincie (50% van de N00.01 

zoekgebied 2). De bodemopbouw en hydrologie is gunstig voor dit bostype. 
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Figuur 18 Moerasbos; beekbegeleidend bos van het type beekbegeleidend bos 

 
 

Om op korte termijn bos en beschaduwing te krijgen, wordt inbreng van inheemse soorten 

struweelvormers (zoals hazelaar en vlier) met doorns en stekels (zoals roos, sleedoorn, meidoorn) 

gestimuleerd. Rozen, bes-dragende struiken en boomvormers, zoals iep, es, zwarte populier, 

zoete kers, fladderiep en winterlinde worden aangeplant (N15.02). Aanplant gebeurt in kleine 

beschermde plantgroepen. 

 

Afgraven voedselrijke bovengrond tot net boven ondoorlatende laag 

Om de oude meander terug te brengen, wordt de natte laagte op perceel H 158 uitgebreid. 

Verder wordt de bestaande poel in perceel H 155 hersteld en uitgebreid. Het wordt met een 

flauw oevertalud afgegraven tot een oppervlakte van circa 445 m2. Hiervoor wordt de 

bovengrond tot circa 30cm ontgraven, waarnaar de vrijgekomen grond wordt benut om 

greppels en sloten binnen het plangebied te dempen. Er wordt gewerkt met een gesloten 

grondbalans. 

 

Van de 560 m3 is ongeveer 245 m3 afkomstig van de kleine poel op perceel H 155 die uitgebreid 

wordt. De rest is afkomstig van de oostelijke meander met een oppervlakte van ongeveer 1050 

m² wat afgegraven word. De gemiddelde diepte zal ca 0,3 m-mv worden om de resterende 315 



28 
 

m3 grond te borgen. Er word met een gesloten grond balans voorkomen dat er hoge kosten 

(grond afvoeren) en lange procedures (ontgrondingsvergunning) ontstaan. 

 

Uitrasteren begrazingsgebied 

Perceel H 154 en H 155 gaan samen een begrazingseenheid vormen. Dit beheer is in de 

ontwikkeling van voorliggend plan afgestemd met de particuliere eigenaren (zie paragraaf 4.5) 

Perceel H 158, H 592 en H 584 worden als aaneengeschakelde begrazingseenheid gekoppeld 

aan het begrazingsgebied van Brabants Landschap ten noordoosten van het plangebied. 

Brabants Landschap is betrokken bij de planvorming voor dit beheer (zie paragraaf 4.5). De 

gewenste bosaanplant moet in het begin worden afgezet met rasters, zodat het bos snel kan 

ontwikkelen. 

 

Instellen seizoensbegrazing 

Voor het beheer en begrazen van het plangebied moet er rekening gehouden worden met het 

feit dat het plangebied uit meerdere delen bestaat die relatief klein zijn. Met eigenaren van de 

tussenliggende percelen moeten afspraken gemaakt worden om doorgang te bieden. De 

doorgang over perceeltje H 592 is door Brabants Landschap erkend. Er wordt ingezet op 

procesnatuur. Extensieve seizoensbegrazing en zoveel mogelijk aaneengesloten, is de 

beheerstrategie. Hiermee wordt een natuurlijke structuurvariatie nagestreefd. Struweel zal zich 

op delen spontaan ontwikkelen, maar grazige delen zullen ook blijven bestaan, doordat de 

grazers het struweel in successie pleksgewijs terugzetten. 
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Tabel 1 Maatregelen inrichting korte termijn (1e zes jaar) 

Maatregel Doel Aantal/oppervlakte 
Dempen drainerende 

greppels en sloten 

Verbeteren natuurlijke hydrologie. 

Vertragen van waterafvoer bij 

piekbuien. 

De greppels (Figuur 15) hebben een totale 

lengte van ca. 560 meter. Bij een gemiddelde 

breedte en diepte van 1 meter, is er ongeveer 

560 m3 grond nodig om de greppels te 

dempen. 

Aanplanten nieuwe bomen 

en struiken 

Versterken bosstructuur en 

verhogen aandeel rivier- en 

beekbegeleidend bos in de regio. 

Diepere doorworteling van de 

bodem waardoor regenwater 

makkelijker en sneller in de bodem 

kan dringen. 

De bosontwikkeling ( groene delen van Figuur 

15) hebben een oppervlakte van ongeveer 2,3 

ha . Hiervan worden ca. 1,6 ha aan moeras bos 

(N14.01) beplant en ongeveer 0,7 ha aan 

gemengd bos (N15.02). Daarnaast worden er ca. 

16 nieuwe solitaire bomen geplant. 

Afgraven voedselrijke 

bovengrond  

Terugbrengen historische 

meander, bufferen piekafvoeren 

regenwater uit Liempde en 

verbeteren hydrologie 

Er wordt uitgegaan van een gesloten grond 

balans. Van de 560 m3 die nodig is om de 

sloten te dempen, is ongeveer 245 m3 

afkomstig van de kleine poel op perceel H 155 

die uitgebreid wordt. De rest is afkomstig van 

de oostelijke meander (H 158) die uitgebreid 

wordt  met een oppervlakte van ongeveer 1050 

m² . De gemiddelde diepte zal ca. 0,3 m-mv 

worden om de resterende 315 m3 grond te 

borgen. 

Uit-rasteren jonge aanplant Jaarrond begrazing mogelijk 

maken, zonder jonge 

bosontwikkeling te belemmeren 

Het structuurrijk grasland (lichtgele delen in 

Figuur 15) moeten ingesloten zijn, zodat de 

grazers niet ontsnappen. De eerste 6 jaar moet 

de jonge bosaanplant nog niet toegankelijk zijn 

voor de grazers. Hier is ca. 1.730 meter raster 

voor nodig. 

Instellen begrazing Verbeteren natuurlijke diversiteit 

en structuurrijkdom kruiden- en 

faunarijk grasland. 

Vertraagt de afstroom van water 

over het maaiveld. 

Extensieve (kleine) kudde runderen, 

bijvoorbeeld zwarte hooglanders. Het 

begrazingsgebied (oppervlakte structuurrijk 

grasland van Figuur 15) is circa 2,3 ha. 

 

4.3  Communicatie 
ARK zal de inrichting op hun site plaatsen en over het project communiceren in hun nieuwsbrief. 

Daarnaast zal er voor geïnteresseerden een excursie worden georganiseerd. Tijdens de excursie 

zal er meer verteld worden over de werkzaamheden en de inrichting. Ook worden er op locatie 

informatie bordjes geplaatst, met uitleg over de natuur die er gerealiseerd word. 

Dit zal allemaal in samenwerkingsverband met Brabants Landschap gaan, die ook het 

voornemen hebben om ook over het project te communiceren. 
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4.4  Risico`s 
Met deze aanvraag wordt ook een verzoek gedaan om de bestemming te wijzigen voor 5 

percelen van Agrarisch naar Natuur als onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant. Met de 

betrokken partijen is deze functiewijziging afgestemd. Het risico op weerstand is hierdoor 

gering. 

 

De vergunningen voor de uitvoering moet door de gemeente (omgevingsvergunning) verleend 

worden. Conform het vigerend bestemmingsplan (Figuur 19 Uitsnede bestemmingsplan; 

Ruimtelijkeplannen.nl

) 

hebben alle gronden binnen het plangebied een dubbelbestemming. Naast Natuur of Agrarisch 

met waarden zijn de gronden tevens aangemerkt als attentiegebied EHS (de planologische 

voorganger van het NNB). Op basis van een goed onderbouwde aanvraag zal derhalve de 

benodigde omgevingsvergunning worden verleend. Voor grondverzet binnen het plangebied 

(werken met een gesloten grondbalans) is geen ontgrondingsvergunning (een melding bij 

bevoegd gezag volstaat) nodig. 
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Figuur 19 Uitsnede bestemmingsplan; Ruimtelijkeplannen.nl

 

 

4.5  Samenwerkingspartners 
Vanwege de ligging tussen de verschillende eigendommen gaat dit plan deels over het 

eigendom van familie de Man. Daarnaast zijn enkele percelen nu al in bezit van Brabants 

Landschap, zij zijn ook de beoogd opvolgend beheerder. Het plan is daarom afgestemd met de 

heer K. Voets (die de belangen behartigt van fam. de Man), de heer S. de Kort (beide Brabants 

Landschap) en mevrouw M. Kits namens Waterschap de Dommel. 

 

Voor Brabants Landschap staan variatie en afwisseling, beleving en doorkijkjes, het half-open 

landschap en cultuurhistorie van het Dommeldal hoog in het vaandel. Het plan, voor zover 

betrekking heeft op eigendommen van Brabants Landschap, komt daaraan naar hun mening 

voldoende tegemoet. Het voorliggend plan is tevens besproken met de heer Voets als 

vertegenwoordiger van de particuliere grondeigenaar (familie de Man). Het huidige plan komt 

tegemoet aan hun wensen. 

 

Dit inrichtingsplan ondersteunt middels maatregelen beleid van Waterschap de Dommel; door 

het treffen van begroeiing langs de beekoevers die zorgt voor een betere zuurstofhuishouding 

en lagere watertemperatuur. Er zijn na consultatie geen verbetersuggesties of opmerkingen op 

het plan ontvangen. 
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6. Bijlagen 

6.1  Planning 
 

Indicatieve planning Q3 2020  Q4 2020  Q1 2021  Q2 2021 

Aanvraag bijdrage GOB              

Projectvoorbereiding              

Vergunningen               

Offerte(s) en opdrachtverlening              

Start werk              

Dempen watergangen              

Aanplanten               

Fysieke oplevering              

Administratief afsluiting project              

6.2   Financiën 
 

 

Inrichtingskosten totaal  € 64.385,57  

Subsidie 50% normkosten  € 32.192,78  

Eigen bijdrage  € 32.192,78  

 

  



34 
 

 

 Kosten 

 Eenheid Hoeveelheid  

Prijs per 

eenheid  

Kosten totaal 

bedrag in € 

Creëren waterbuffer 

Vervoeren grond ten behoeve van dempen greppel, 

vervoerafstand 5 m tot ca. 100 m, m3 560 € 1,50  €             840,00  

Dempen greppels.  Lengte: 560 m (gemiddeld 1 m 

breed en 1 m diep) m3 560 € 2,50  €         1.400,00  

Uitdiepen oostelijke meander op perceel H158; 

gemiddelde ontgravingsdiepte 0,30 m-mv, 

vrijgekomen grond gebruiken om greppels te dempen m3 315 € 1,30  €             409,50  

Vergroten poel, grondsoort: lemig zand, tot net boven 

ondoorlatende leemlaag (gemiddeld 1,0 m-mv) m3 245 € 1,50  €             367,50  

Aanplanten nieuwe bomen en struiken 

Gemengd bos, 2-jarig en tussen de 120- 150 cm, 

leveren lossen en zo nodig inkuilen st  3100 € 1,90  €         5.890,00  

Moerasbos, 2-jarig en tussen de 120- 150 cm, leveren 

lossen en zondig inkuilen st  7085 € 1,90  €      13.461,50  

Solitaire bomen, 2-jarig en tussen de 120- 150 cm, 

leveren lossen en zondig inkuilen st  16 € 1,90  €               30,40  

Planten bosplantsoen in bewerkte grond, gem. 1,5 m x 

1,5m, wildverband st  10201 € 0,90  €         9.180,90  

Uit-rasteren begrazingsgebied en jonge aanplant m 1.730 € 10,00  €      17.300,00  

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% € 55.504,80  €         3.885,34  

Algemene kosten  % 5% € 55.504,80  €         2.775,24  

Winst en risico % 4% € 55.504,80  €         2.220,19  

Totaal excl. BTW        €      64.385,57  

BTW (21%)        €      13.520,97  

Totaal        €      77.906,54  
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6.3 Foto`s van de bestaande situatie (Nulmeting) 
 

  

Figuur 20 Perceel H 584 

Figuur 21 Perceel 84 en naastgelegen perceel met torenvalkkast. 
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  Figuur 23 Rivier de Dommel langs perceel H 584 

Figuur 22 Aanplant op perceel H 584 
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Figuur 24 Perceel H 592 

Figuur 25 Perceel H 158 
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Figuur 26 pontje tussen perceel H 155 en H 158 

Figuur 27 Insectenhotel en informatiebord bij perceel H 155 
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Figuur 28 Poel op perceel H 155 

Figuur 29 Perceel H 155 
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Figuur 30 Perceel H 154 

Figuur 31 Rivier de Dommel langs perceel H 154 
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1. Aanleiding 
 
1.1. Subsidieaanvraag Groen Ontwikkelingsfonds Brabant  

Dit inrichtings- en beheerplan Gasthuiskamp 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 Groene Woud 

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 leembossen3 zijn zeldzaam en vanuit nationaal optiek is uitbreiding en bescherming 
hard nodig4. 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 ARK-
Natuurontwikkeling 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 de al zeer waardevolle Gasthuiskamp te 
versterken door uitbreiding met natuurlijk spontaan bos en het tegengaan van verdroging in dit 

 
3 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 
4 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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noordelijk deel van de Geelders. Daarnaast wordt de historische connectie met de Beeksche 
Waterloop en het Dommeldal hersteld.  

 

2. Beschrijving plangebied Gasthuiskamp 
 

2.1  Gebiedsbeschrijving Geelders 
Hieronder volgt een korte beschrijving van De Geelders. Een uitgebreidere analyse is te lezen in de 
ARK-studie “Landschapsvisie De Geelders”5. 
 
Het huidige boscomplex De Geelders ligt tussen Boxtel, Achterste Hermalen (bij Schijndel), Gemonde, 
Olland en Kasteren (Liempde). De Geelders is een voorbeeldgebied van goed ontwikkeld leembos, 
een kalkrijk loofbos op lemige gronden. De Geelders geldt als een van de belangrijkste vochtige 
loofboscomplexen in Brabant6. De sinds lange tijd niet beheerde bossen op met name van de 85 ha 
van Marggraff-Stichting zijn verreweg het best als natuurbos ontwikkeld7.  
De bovenste bodemlaag bestaat voornamelijk uit fijn dekzand. Dieper in de bodem ligt een zandige, 
lössachtige leemlaag. Deze leemlaag (veelal in schollen van ongelijke dikte) komt in het boscomplex 
De Geelders plaatselijk aan het oppervlak. Het is deze leemlaag die bepalend is voor de 
waterhuishouding van het gebied. In de winter is het gebied nat tot zeer nat. ’s-Zomers droogt het 
gebied langzaam op. De bodem is voedsel- en basenrijk. Het bos wordt mede hierdoor gekenmerkt 
door een relatief natuurlijk karakter met een kruid- en struiklaag die grotendeels overeenkomt met 
de oorspronkelijke natuurbostypen.  
 
De oorspronkelijke leembossen liepen in zuidelijke en westelijke richting via Kasteren tot aan de 
Dommel8. Voor deelcomplex De Maai is de connectie met de Dommel in stand gebleven.  
Een historische natte verbinding tussen de Dommel en De Geelders was ook aanwezig via de 
Beeksche waterloop, omdat via deze route het noordoostelijk gedeelte van De Geelders afwatert 
naar De Dommel in Gemonde en Sint-Michielsgestel. Het huidige vrij vlakke natte gebied is zeer 
soortenrijk9 mede dankzij de kalkrijke leem en lokaal toestromend jong grondwater dat via 
horizontale afstroming een groot gebied beïnvloedt10. 
 
Gasthuiskamp is één van de deelgebieden van het totale Geelders boscomplex en bestaat nu uit een 
aangeplant loofbos en wat graslandjes en dennenbos in een vlak, vochtig terrein in een laag deel van 
de leemrijke dekzandvlakte oostelijk van de Dommel. 
 
 

 
5 ARK, Landschapsvisie De Geelders, Onderbouwing inrichtingsplannen en NNB-herbegrenzing in Het Groene Woud, 2019 
6 Gemeente Boxtel, Cultuurhistorische inventarisatie, 1984; Beckers, ir. Ing, Cultuurhistorie landgoederen Marggraff 
Stichting Boxtel, Areal, 2008, pag. 35; 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 
7 Poelmans, Wiel e.a. (red.), 2013, Leembossen in Het Groene Woud Schatkamer van biodiversiteit, Pictures Publishers. 
Natuurverkenningen Provincie Noordbrabant, Quickscan ecologische waarden Landgoederen Marggraff: Elzenburg, De 
Geelders; Kapellebos; Wilhelminapark; Wolvenbos, 2005, pag. 13 e.v. 
8 https://www.topotijdreis.nl/ 
9 Poelmans, Wiel e.a. (red.), 2013, Leembossen in Het Groene Woud Schatkamer van biodiversiteit, Pictures Publishers, pag. 
27 
10 Hunneman, H en M.H. Jalink, 2007, Ecohydrologische quick-scan natte natuurparels Geelders en het Elderbroek, Kiwa 
water. Rapportnr. KWR 07.905, pag. 43 
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2.1  Gebiedsbeschrijving Gasthuiskamp 
 
Aan weerszijde van de Schijndelsedijk in Sint-Michielsgestel ligt Gasthuiskamp als de noordelijke 
frontlinie van de Geelders. Gasthuiskamp is één van de kampen in de Geelders.  Binnen deze kampen 
is het oorspronkelijke bos beschermd en omgevormd tot een gebruiksbos. De niet ontgonnen grond 
buiten de kampen is eeuwenlang gemeenschappelijk gebruikt gebied dat onder andere met vee werd 
begraasd. Gasthuiskamp was in 1832 in bezit van het Groot Ziekengasthuis in Den Bosch en is nu in 
eigendom en beheer bij het Brabants Landschap.  
 
De kadastrale percelen MCG00 P 677, P 332, P 333, P 335, P 578 vormen het plangebied 
Gasthuiskamp met een totale oppervlakte van ongeveer 5,2 ha (figuur 2.1a).  
Hiervan is perceel 578 en 677 al daadwerkelijk verworven door ARK Natuurontwikkeling. De 
verwerving van de overige percelen is aanstaande.  
 
De inrichting en beheer van deze percelen is uitgewerkt in het voorliggend rapport. De inrichting van 
perceel 677 wordt in samenhang uitgewerkt met natuurperceel 331. Bij de inrichting van de ruim 5 
ha is uitgegaan van de verwerving door ARK Natuurontwikkeling van de percelen: 
BTL00 R 66, R 65, R 63, R 62. Deze percelen spelen een cruciale rol in het vernatten van dit noordelijk 
deel van de Geelders. De verwerving van de landbouwpercelen ten zuiden van de Schijndelsedijk is in 
een vergevorderd stadium. 
 

 
Figuur 2.1a: Topografische kaart Gasthuiskamp, in het rood omlijnd de percelen die verworven zijn of gaan worden door 
ARK Natuurontwikkeling en die onderdeel zijn van dit inrichtingsplan. Ook de percelen die rood gestippeld zijn worden door 
ARK Natuurontwikkeling verworven.  
 
De te verwerven percelen zijn nu in gebruik als maisakker (335), perceel met tuinbonen (332), een 
graanakker (335) en een aardappelveld (677) 
 

331 

66 
65 63 

62 
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Figuur 2.1b: Aardappelteelt op perceel 677 gezien vanuit het particuliere natuurterrein ten noordwesten van Gasthuiskamp 
 
De donken in Gasthuiskamp (te zien tussen de rabatstructuur) zijn goed zichtbaar in het landschap en 
ook terug te vinden op de AHN.  Het hoogste punt (8 m NAP) ligt ca. 1,5 meter hoger dan het laagste 
punt (6,6 meter). De watergangen liggen onder verhang, met als laagste punt 6,0 meter boven NAP. 
Gasthuiskamp heeft te kampen met verdroging door afwaterende rabatten en een diep insnijdende 
hoofdwatergang. 
 

 
Figuur 2.1c: AHN 3 relatieve weergave van hoogteverschillen in het gebied. Goed zichtbaar zijn de donken, de rabatten met 
de afwaterende hoofdrabat en de afvoerende watergang die het landschap doorsnijdt. 
 
 
 
 
 

Centrale afwaterende rabat 

Drainerende hoofdwatergang 
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2.2  Landschapshistorie Gasthuiskamp, Dommeldal & Beeksche Waterloop 
 
Kenmerkend voor beekdalen in het algemeen en daarmee ook voor het Dommeldal is een toename 
in ontwatering van het achterland in de eerste helft van de 19e eeuw. Een voorbeeld hiervan is de 
Beeksche Waterloop, deze volgt deels de loop van een oude zijstroom van de Dommel (figuur 2.2 a) 
en is later stroomopwaarts verlengd voor de afwatering van de Jekschotse Heide en de Schijndelse 
heide tegenwoordig landbouw ontginningen (figuur 2.2b). Hierdoor nam het debiet van de beek toe 
en verdween het natuurlijke karakter van een doorstroommoeras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2.2 a: Het Dommeldal omstreeks 1800 met rood omlijnd Gasthuiskamp. Gasthuiskamp is hydrologisch verbonden 
met de Dommel via de historische Beeksche Waterloop 
 

Begin 1800 

Natuurlijke Beeksche Waterloop 
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Figuur 2.2 b: Het Dommeldal omstreeks 1850 met rood omlijnd Gasthuiskamp De Beeksche Waterloop is verlengd en voert 
veel meer water af voor het ontginnen van heide grond voor de landbouw. 
 
 

 
Figuur 2.2 c: Het Dommeldal omstreeks 1900 met rood omlijnd Gasthuiskamp. Gasthuiskamp watert rechtstreeks af naar de 
Dommel. De heide velden worden ontgonnen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begin 1900 

Ca. 1850 

Verlengde Beeksche Waterloop 

Verlengde Beeksche Waterloop 

Beeksche Waterloop 
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Figuur 2.2 d Begin 20e eeuw is Gasthuiskamp kleinschalig verkaveld, rabatten zijn gegraven in de natte beboste delen.  Na 
diverse ruilverkavelingen heeft Gasthuiskamp zijn huidige vorm aangenomen.  
 
 

2.3 Ligging Gasthuiskamp in het Natuur Netwerk Brabant (NNB) 
 
Gasthuiskamp is onderdeel van de Geelders / Dommeldal en vormt een aaneengesloten gebied met 
de Kampina, de Mortelen en de Scheeken in het Natuurnetwerk Brabant (figuur 2.3a). 
 
De vernatting van Gasthuiskamp door de inrichting van de aanliggende percelen zorgt voor een 
kwalitatieve en kwantitatieve impuls van de Geelders in het Natuurnetwerk Brabant en in het 
Dommeldal. De ambitiebeheertype (figuur 2.3 b) voor het NNB is vastgesteld resulteert in 
Gasthuiskamp in een uitbereiding van het beheertype vochtig hooiland (N10.02) en een uitbereiding 
in het areaal beekbegeleidend (natte) bossen (N14.01). Vernatting is noodzakelijk om deze ambities 
te kunnen waarmaken 
 

  

2020 Begin 1900 
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Figuur 2.3a: Ligging plangebied Gasthuiskamp in het Natuurnetwerk Brabant. Gasthuiskamp vormt de noordelijke grens van 
de Geelders. De Beekse Waterloop vormt een belangrijke schakel tussen Gasthuiskamp en het Dommeldal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2.3b: De huidige natuurbeheertypen (links) en de ambities (rechts) vastgesteld in september 2019.  
 

2.4  Hydrologie en waterkwaliteit in Gasthuiskamp 
 
Van nature is sprake van een sterke kwelinvloed van grondwater in het gehele beekdal van de 
Dommel. Opmerkelijk is dat de kwelinvloed in de Gasthuiskamp minder aanwezig is.11 Het is 
aannemelijk dat de kweldruk in het beheergebied, waarschijnlijk onder invloed van het agrarisch 
gebruik en grondwateronttrekking op de hogere zandgronden, is afgenomen in de afgelopen 
decennia. Hoe groot de algemene verdroging is in het gebied, is niet bekend. Wel kan men ervan 
uitgaan dat er nog steeds sprake is van een grondwaterstanddaling en dat in veel gevallen kwel niet 
meer tot aan het maaiveld komt12. De afwateringssloten die door het Dommeldal lopen, voeren 
daarnaast het water rechtstreeks door het dal naar de Dommel, waardoor kwelwater weggevangen 
en sneller afgevoerd wordt. Voor zowel het beekdal als de Gasthuiskamp (en de rest van het gebied 
de Geelders) kan worden gesteld dat de regionale kwel zowel kwantitatief als kwalitatief sterk 
afgenomen is. 
 

2.4.1 Grondwater 
Grondwatertrap in Gasthuiskamp varieert tussen trap Vb (GHG 25-40 cm &  GLG > 120 cm) en trap VI 
(GHG: 40 -80 cm & GLG > 120 cm)13. 
De Gasthuiskamp is gelegen in een relatief laag gedeelte van de dekzandvlakte. Hier is de GHG in de 
huidige situatie over het algemeen 40 tot 60 centimeter beneden maaiveld. Binnen dit gebied 
varieert de grondwaterstand wel enigszins door een geringe variatie in de hoogteligging. Er zijn 
dalvormige laagtes en delen waar water niet goed kan wegstromen door de slecht doorlatende 
leemlaag in de ondergrond. In de nattere delen van het gebied ligt de GHG enkele decimeters onder 
het maaiveld. In de huidige situatie komt het grondwater nergens meer tot op het maaiveld. Het 
grondwater kan in de Gasthuiskamp tegenwoordig ver uitzakken tot een GLG van 180 tot 200 
centimeter beneden maaiveld. De hoeveelheid water in de ondiepe, zandige bodem boven de 
leemlaag kan gedurende de zomer snel afnemen, terwijl het water ook wordt afgevoerd via de sloten 
en greppels. Uit gegevens van twee peilbuizen van Waterschap (zie figuur 2.4a) blijkt dat het 
grondwaterpeil in de omgeving van de projectlocatie gemiddeld in natte tijden circa 50 centimeter 

 
11 Brabants Landschap, Beheerplan 2019 -2028 Dommeldal, Dommelbeemden & Gasthuiskamp, 2019 
12 Dit wordt bevestigd ook bevestigd door René Kragt, de beheerder van het particuliere natuurterrein naast perceel 677. 
13 https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/bodematlas 
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onder het maaiveld staat en ca. 1,5 meter uitzakt in droge tijden. Dit komt overeen met de 
grondwatertrappen in Gasthuiskamp.  
In de peilbuismetingen zijn de droge jaren in 2018 en 2019 goed terug te zien. Het grondwater zakt 
dieper uit in beide jaren.  
 
Maatregelen in het oppervlaktewatersysteem, zoals het langer vasthouden en minder afvoeren van 
water, gaan bijdragen aan een minder ver uitzakkend grondwatersysteem en een vernatting die met 
name in het groeiseizoen merkbaar wordt. 
 

 
 

 
Figuur 2.4a: Locatie en meetreeks peilbuizen in de nabijheid van Gasthuiskamp 
 

2.4.2 Oppervlaktewater 
Het gebied Gasthuiskamp wordt doorkruist door een A watergang (DO234). Deze heeft een 
afvoerende functie voor de twee landbouwpercelen ten zuiden van de Schijndelsedijk en de 
landbouwpercelen ten westen van Gasthuiskamp. Verder zijn er meerdere B Watergangen (roze lijn) 
die een B status hebben bij Waterschap de Dommel. De afwatering vindt naar het noorden toe 
plaats, waar de hoofdwatergang ten zuiden van Gemonde uitstroomt in de Dommel.  In de 
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hoofdwatergang bij de Geelders is recentelijk een stuw geplaatst om verdroging tegen te gaan en 
water bovenstrooms vast te houden. Er zijn naast deze officiële watergangen ook actief afvoerende 
rabatten en greppels aanwezig. Goed te zien is dat de aangekochte percelen ruimte scheppen deze 
afwatering aan te pakken en het gehele gebied te vernatten. Om A en B watergangen te verwijderen 
is een projectplan waterwet procedure nodig bij Waterschap de Dommel.  

 
Figuur 2.4b: Leggerkaart Waterschap de Dommel, de hoofdwatergang die Gasthuiskamp doorkruist en de B-wateren zorgen 
voor een snelle afvoer van water naar de Dommel en een verlaagde grondwaterstand (in de inzet is uitgezoomd, waarbij 
hoofdwatergang DO234 in het zuidoosten zichtbaar is). Gasthuiskamp is verbonden met de Beeksche Waterloop in het 
oosten. 
 

Beeksche Waterloop 

Dommel 
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Figuur 2.4c: de hoofdwatergang (links) die Gasthuiskamp passeert zorgt voor forse ontwatering. De centrale rabat (rechts) 
in het bosperceel van Gasthuiskamp watert onder vrij verval af naar de hoofdwatergang. 

2.4.3 Waterkwaliteit 
Het ondiepe grondwater in de Gasthuiskamp is sterk beïnvloed door agrarisch gebruik en stedelijke 
activiteiten. Het water kent hoge concentraties nitraat, kalium, sulfaat en chloride. In sommige 
infiltratiegebieden is zelfs tot op 30 meter diepte menselijke beïnvloeding aangetoond14 . Over de 
huidige waterkwaliteit van het kwelwater zijn geen gegevens beschikbaar, wel heeft waterschap de 
Dommel Grote Waterranonkel aangetroffen in de afvoerwatergangen wat duidt op de aanwezigheid 
van schoon kwelwater. 
 
 

2.5  Bodem 
De bodemopbouw in Gasthuiskamp wordt net als in andere delen van de Geelders in belangrijke 
mate gestuurd door de aanwezigheid van een leemlaag en de ligging in een beekdal. 

De beekeerdgronden (pZg 23, lemig fijn zand) en Veldpodzolgronden (Hn21, leemarm en zwak lemig 
fijn zand) die beide voorkomen in Gasthuiskamp wijzen op een natte ontstaansgeschiedenis met 
hydromorfe kenmerken zichtbaar hoog in het bodemprofiel en een historische binding van 
Gasthuiskamp met het Dommeldal. 

 
14 Poelmans, W., van der Straaten, J., Veling, K., 2013. Leembossen in het Groene Woud, schatkamer van biodiversiteit 
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Figuur 2.5a: Bodemtypen in Gasthuiskamp (bron: https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/bodematlas) 
 

Bestaande bodemgegevens die zijn terug te vinden in het dinoloket bieden niet voldoende 
eenduidigheid om de diepte van de leemlaag in het plangebied vast te stellen. Op 29 juli 2020 zijn om 
die reden met hulp van René Kragt een vijftal boringen gezet om de diepte van de leemlaag te 
kunnen vaststellen. De boringen zijn gezet tot een diepte van 2,2 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.5b: Locatie boringen in het plangebied Gasthuiskamp die met hulp van René Kragt zijn geplaatst. In de onderste 
foto is het beekeerdgrond profiel te zien van boring 4, tussen 1 en 2,2 meter (einde boring) is een leemlaag aanwezig. 
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BORING LEEMLAAG 1 (CM – 
MV) 

LEEMLAAG 2 (CM – 
MV) 

GRONDWATER (CM – 
MV) 

OPMERKINGEN 

1 80 - 110 160 – 220 (einde 
boring) 

160  

2 80 - 130  160 Einde boring 160 cm 
door grondwater 

3 120 – 200 (einde 
boring) 

 200  

4 100 – 200 (einde 
boring) 

 200  

5 110 – 220 (einde 
boring) 

 200  

Tabel 2.5: Aangetroffen leemlaag in plangebied. Er is een duidelijk onderscheid te zien in de dikte en diepte van de 
leemlaag in het noordelijk perceel(boringen 1 en 2) en de leemlaag in het zuidelijk perceel (boringen 3, 4 en 5). 

 

2.6 Huidige Natuurwaarden 
 
Een uitgebreidere beschrijving, analyse en onderbouwing is te lezen in de ARK-studie 
“Landschapsvisie De Geelders”15 . De leembossen in Het Groene Woud staan bekend om hun hoge 
natuurwaarden. Ze worden met recht schatkamers van biodiversiteit genoemd en hebben op 
nationaal niveau een belangrijke betekenis. Ze bieden een leefgebied voor planten- en dierensoorten 
die op veel andere plekken uit de bossen en natuurgebieden verdwenen zijn. Voor een groot deel 
betreft dit soorten die gebonden zijn aan oude boslocaties en soorten die afhankelijk zijn van 
basenrijk grondwater en wisselvochtige systemen. Om deze reden kan gesteld worden dat de 
leembossen de functie van belangrijke refugium op ideale wijze combineren met die van brongebied 
voor de rekolonisatie van nieuwe natuur- en bosgebieden in de omgeving.  
 
Bos & Grasland 
De leembossen in Gasthuiskamp zijn restanten van een groot, vochtig loofwoud van essen, eiken, 
lindes, elzen en iepen, dat lang stand heeft gehouden tot in de middeleeuwen16. Een deel bestaat uit 
voormalig doorgeschoten eikenhakhout op rabatten. In een latere periode zijn hier ook populieren 
en soms essen aangeplant. Op enkele hogere delen groeit een droger aangeplant bos op een 
voedselarme zandgrond met vooral zomereik en ook berken, Amerikaanse eik en grove den. Ook 
staan er uitheemse soorten zoals Japanse larix. Dit is een aangeplant bos op ontgonnen heideterrein, 
vooral ten noorden van Schijndelse Dijk. Door de bossen lopen brede lanen met oude bomen.  
In de ondergroei groeit veel adelaarsvaren en ook blauwe bosbes. Het vochtigere bos op de lagere 
delen is een voormalig, doorgeschoten eikenhakhout, deels een rabattenbos met een meer 
soortenrijke kruidlaag. Er staan boomsoorten als zomereik, zwarte els, zachte en ruwe berk, 
lijsterbes, zoete kers en vogelkers. In deze bossen groeien onder andere SNL doelsoorten bleke 
zegge, bosanemoon, dubbelloof, dalkruid, gewone salomonszegel, hengel, lelietje-van-dalen en valse 
salie. Mogelijk komt ook slanke sleutelbloem voor. Verder staan er soorten als boskortsteel en 
schaduwgras. Ook zijn enkele poelen aangelegd voor amfibieën in het grasland17. 
 

 
15 ARK, Landschapsvisie De Geelders, Onderbouwing inrichtingsplannen en NNB-herbegrenzing in Het Groene Woud, 2019 
16 Poelmans, W., van der Straaten, J., Veling, K., 2013. Leembossen in het Groene Woud, schatkamer van biodiversiteit 
17 Brabants Landschap, Beheerplan 2019 -2028 Dommeldal, Dommelbeemden & Gasthuiskamp, 2019 
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De graslanden in Gasthuiskamp zijn in de huidige situatie soortenarme graslanden met voornamelijk 
algemene grassen en weinig kenmerkende soorten. Wel komen nog pinksterbloem en SNL 
doelsoorten echte koekoeksbloem en zwarte zegge voor. Op basis van de beschikbare gegevens kan 
wel gesteld worden dat vegetatie in het verleden soortenrijker was18. 
 
Van oorsprong, voorafgaand aan de geschiedenis als productiebos, maakte het bos in de 
Gasthuiskamp deel uit van de leembossen van de Geelders; vochtige loofbossen van vooral, es, eik, 
iep, linde en ook een bijzondere boomsoort als de fladderiep (steeliep). Deze bossen hadden een 
zeer soortenrijke flora met bijvoorbeeld bosanemoon, slanke sleutelbloem, eenbes, boskortsteel, 
lelietje-van-dalen en zwartblauwe rapunzel en op wat drogere delen dalkruid, gewone salomonszegel 
en adelaarsvaren. In de winter stonden delen van de bossen op de Gasthuiskamp onder water, hier 
was sprake van kwelinvloed19. Op deze plekken stond elzenbroekbos met onder andere elzenzegge, 
welke ook nu nog op enkele plekken wordt aangetroffen. Verder kwamen kwel indicerende soorten 
voor zoals gewone dotterbloem, holpijp en waterviolier en waterpostelein. Waterviolier komt op 
basis van de beschikbare gegevens ook in de recente periode nog voor. Van de oorspronkelijke 
bosflora is een deel lange tijd aanwezig gebleven in het voor productie gebruikte bos. Dit geldt vooral 
voor het als eikenhakhout gebruikte bos in de vochtige delen van het gebied. In de huidige situatie is 
van deze flora echter steeds minder over. De grondwaterstanden in het bos zijn in de huidige situatie 
veel lager dan in het verleden en er is nog maar weinig sprake van kwelinvloed.  
 
Op enkele kleinere plekken in de bosgebieden in het gehele beheergebied, zowel in het beekdal als in 
de Gasthuiskamp worden nog soorten aangetroffen die wijzen op de invloed van basenrijke kwel en 
soorten die wijzen op hoge grondwaterstanden en natte situaties. Voorbeelden zijn plekken met een 
bosflora met veel bosanemoon, slanke sleutelbloem of bijvoorbeeld gewone dotterbloem en 
elzenzegge in beekbegeleidend bos of elzenbroekbos (ook in de Gasthuiskamp). Vroeger, in de 
periode voor 2013, waren meer soorten aanwezig in met name de leemrijke, natte bossen, zoals 
muskuskruid, eenbes, zwartblauwe rapunzel, verspreidbladig goudveil, grote keverorchis en 
moerasvaren20. Dit wijst erop dat in het recente verleden ook in de beekdalbossen en in de 
leembossen (waaronder op de Gasthuiskamp) een grotere kwelinvloed geweest moet zijn en veel 
meer natte situaties met hogere grondwaterstanden tot op het maaiveld. 
 
Fauna 
Op de Gasthuiskamp komen volgens de NDFF o.a. groene kikker, kamsalamander en kleine 
watersalamander aangetroffen. De kamsalamander komt voor net ten noorden van het gebied in de 
bestaande poelen. De kamsalamander komt nog wel voor op een aantal plaatsen in het Groene 
Woud, maar de verspreiding en de aantallen zijn wel teruggelopen in de afgelopen decennia. Het 
streefbeeld is om populaties in Kampina, Mortelen, Scheeken en de Geelders te versterken en te 
verbinden zodat er een grote meta-populatie ontstaat binnen het Groene Woud21. Bij de inrichting 
van het gebied kan rekening worden gehouden met deze bedreigde soort. Vaak wordt vooral 
gedacht aan poelen, maar het landhabitat is zeker zo belangrijk.  
 
 

 
18 Brabants Landschap, Beheerplan 2019 -2028 Dommeldal, Dommelbeemden & Gasthuiskamp, 2019 
19 Poelmans, W., van der Straaten, J., Veling, K., 2013. Leembossen in het Groene Woud, schatkamer van biodiversiteit 
20 Poelmans, W., van der Straaten, J., Veling, K., 2013. Leembossen in het Groene Woud, schatkamer van biodiversiteit 
21 http://docplayer.nl/18493346-Gebiedsgerichte-uitwerking-leefgebiedsplan-het-groene-woud-maatregelen-plan-tbv-
soortenbescherming-datum-9-september-2012-status-definitieve-versie.html 
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Ook de Gasthuiskamp is altijd uitgesproken rijk aan vlindersoorten geweest, maar de vlinderrijkdom 
lijkt op basis van de beschikbare gegevens achteruit gegaan te zijn22. 
In de recente periode zijn in de NDFF nog waarnemingen van 23 soorten te vinden. De Rode Lijst 
soorten zijn, behalve kleine ijsvogelvlinder, niet meer waargenomen. Onder de in de recente periode 
waargenomen soorten zijn ook 3 doelsoorten in het kader van SNL voor N12.02 Kruiden- en faunarijk 
grasland, namelijk bruin zandoogje, groot dikkopje en zwartsprietdikkopje. Het hooibeestje lijkt 
verdwenen te zijn. Ook komt een doelsoort voor N10.02 vochtig hooiland voor, namelijk bont 
dikkopje. 
 
In totaal zijn er in de NDFF waarnemingen van 17 verschillende soorten libellen bekend in 
Gasthuiskamp. Het zijn allemaal vrij algemene tot algemene soorten. Ook hier komt weidebeekjuffer 
voor, wat wijst op de aanwezigheid van oppervlaktewater met een redelijke waterkwaliteit. 
 
De Gasthuiskamp is vooral van belang voor typische broedvogels van vochtig loofbos, waaronder SNL 
doelsoorten als appelvink, boomklever, fluiter, groene specht, kleine bonte specht, middelste bonte 
specht, nachtegaal, vuurgoudhaan, wielewaal en zwarte specht. Ook komen soorten voor als 
boompieper, goudvink, grauwe vliegenvanger, havik, houtsnip en matkop. Doordat in delen van het 
bos ook naaldhout staat (vooral grove den, maar ook uitheemse soorten als Japanse larix) komen ook 
soorten als goudhaan, zwarte mees en kuifmees voor. Opvallende soorten die in de recente periode 
niet meer als broedvogel voor lijken te komen, zijn bonte vliegenvanger, boomleeuwerik, gekraagde 
roodstaart, ransuil en de zeldzame wespendief. Langs de bosranden broeden soorten als geelgors, 
grasmus, bosrietzanger en soms koekoek of roodborsttapuit. 
 
Voor een ogenschijnlijk voor vleermuizen zeer geschikte omgeving als de Gasthuiskamp zijn er 
opvallend weinig waarnemingen van vleermuizen in de NDFF terug te vinden, alleen van gewone 
grootoorvleermuis in 2014 en 2015 net noordelijk van het gebied bij waarschijnlijk een 
winterverblijfplaats23. 
In Gasthuiskamp bevinden zich dassenburchten op de drogere donken. Voor deze dassen heeft 
vernatting van Gasthuiskamp mogelijk een negatieve impact op de burcht.  
 
In de watergangen in Gasthuiskamp is Grote Waterranonkel veelvuldig aangetroffen24. Dit duidt op 
een goede kwaliteit van het oppervlakkige water in Gasthuiskamp. 

2.7  Archeologische Waarden en bestemmingsplan 
De huidige bestemming in Gasthuiskamp is agrarisch met Natuur- en Landschapswaarden met als 
dubbelbestemming Waarde Archeologie 4 (Bestemmingsplan Buitengebied Sint Michielsgestel, 
2013). De dubbelbestemming heeft tot doel om de bescherming en het behoud van de op en/of in 
deze gronden voorkomende archeologische waarden te waarborgen, specifiek de terreinen met een 
hoge verwachting voor de periode Neolithicum tot Middeleeuwen en/of terreinen met een 
middelhoge verwachting. 

Dit heeft tot gevolg dat er de volgende geboden gelden: 
 
 

 
22 Brabants Landschap, Beheerplan 2019 -2028 Dommeldal, Dommelbeemden & Gasthuiskamp, 2019 
23 Brabants Landschap, Beheerplan 2019 -2028 Dommeldal, Dommelbeemden & Gasthuiskamp, 2019 
24 Bron: Mark Scheepens, ecoloog Waterschap de Dommel 
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Het is verboden op of in de gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het 
uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden van het bevoegd gezag de 
volgende werken en/of werkzaamheden te verrichten ingeval het gaat om ingrepen buiten het 
bouwvlak en/of ingrepen binnen het bouwvlak daar waar sprake is van onherroepelijke 
archeologische resten of als het gaat om een cultuurhistorisch waardevol object of monument en/of 
ingrepen die gelijk of groter zijn dan 100 m² en dieper dan 0,5 meter: 

a. afgraven, ophogen, vergraven, diepploegen, egaliseren, indrijven; 
b. draineren, onderbemalen, stuwen, graven sloten; 

 
Voor het inrichtingsplan in Gasthuiskamp betekent dit dat er een omgevingsvergunning moet 
worden aangevraagd waar de werkzaamheden getoetst gaan worden aan archeologische waarden in 
het gebied.  

 
Figuur 2.7: Bestemmingsplan percelen Gasthuiskamp. Er is een hoge verwachting voor de periode Neolithicum tot 
Middeleeuwen en/of terreinen met een middelhoge verwachting. 
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3. Uitgangspunten inrichting Gasthuiskamp 
 

Het Inrichtingsplan voor Gasthuiskamp beoogd meerdere doelstellingen tegelijk te behalen. 
Het plan draagt bij aan een klimaatrobuuste inrichting, wordt begrenst als NNB en zorgt voor een 
impuls voor de ambities van ARK Natuurontwikkeling om het ecosysteem van Leembossen in de 
Geelders te versterken. 

 
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 nabij Gasthuiskamp worden 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. 

 

3.3 ARK – visie 
De ARK visie voor de Geelders en het Dommeldal zijn beeldend en tekstueel prachtig weergegeven in 
de Landschapsvisie De Geelders25.  

Hierin wordt 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.  
 
 
 

 
25 ARK, Landschapsvisie De Geelders, Onderbouwing inrichtingsplannen en NNB-herbegrenzing in Het Groene Woud, 2019 
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Figuur 3.1: Toekomstbeeld vochtige loofbossen in de Geelders 

 

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 bomen-
zaadleveranciers (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. 
 

4. Versterken en uitbreiden van de leembossen door gebruik te maken van specifieke 
maatregelen  
Er wordt extra variatie aangebracht in het maaiveld door het creëren van microreliëf. 
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 kleine ijsvogelvlinder) ook belangrijk. 



63 
 

 
 
 

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 beekdal-brede 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. Met het ontstaan van 
grotere aaneengesloten gebieden wordt het uitvoeren van (begrazings-)beheer 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. 
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4. Natuurvisie Gasthuiskamp 
 

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”26. Bij de inrichting door ARK van Gasthuiskamp 
wordt aangesloten bij de beschreven natuurtypen die kenmerkend zijn voor de leembossen27 en de 
bijbehorende overgangssituaties. Ook wordt duidelijk rekening gehouden met de waardevolle 
gebiedseigen cultuurhistorische waarden zoals die in dit plan beschreven zijn28. 

4.2 Klimaatadaptatie 
Klimaatadaptatie is een fundamenteel onderdeel van dit plan. Het op afvoeren gerichte 
watersysteem wordt getransformeerd in een watersysteem dat is 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 Gasthuiskamp worden 
stroomafwaarts ook de voordelen ervan ervaren (voorkomen van natschade, nalevering in tijden van 
droogte). Gasthuiskamp 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. 
 

 
26 ARK, Landschapsvisie De Geelders, Onderbouwing inrichtingsplannen en NNB-herbegrenzing in Het Groene Woud, 2019 
27 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 
28 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 
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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 leembossen29. De natuurlijke 
bosontwikkeling op Gasthuiskamp kan zich via klimaatadaptie ontwikkelen tot een bos wat op die 
plek het meeste 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 we de A en 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 Gasthuiskamp 
 

 Afwaarderen A watergang DO234 ten zuiden van de Schijndelsedijk tot de kruising met de 
Hooghemertse weg. Afvoerende en ontwaterende functie vervalt. Delen van de waterloop 
worden gereconstrueerd als doorstroommoeras. 
 

 Afwaarderen B watergangen in het gebied. Afvoerende functie vervalt. 

Naast het versterken van het klimaatbufferende vermogen van Gasthuiskamp zorgen deze 
maatregelen voor het terugkeren van (ondiepe)kwel naar het oppervlaktewater. Dit versterkt het 
totale leembos ecosysteem van vochtige loofbossen, tot 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 hangt samen met de connectie die er is tussen Gasthuiskamp, de 
Beeksche Waterloop en de Dommel. 

 
29 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 Gasthuiskamp 
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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 Gasthuiskamp 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 voor De Geelders 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” 
neergelegd30 zo worden belangrijke schimmels en mycorrhiza, en kiemplekken ingebracht. Op de 
meest natte plekken zullen zich moerasachtige bossen ontwikkelen. 

Er wordt 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 
faunaelementen (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:  

 Aansluiten van deelgebieden op huidige bossen.  
 Ontwikkeling van nieuwe opgaande leembossen.  
 Vanuit de oude bossen waar refugia aanwezig zijn, worden de nieuwe, aansluitende, bossen 

gekoloniseerd.  
 Maaiveldverlaging  
 Aanplanten van specifiek autochtone bomen en struiken. 
 Neerleggen “boomlijken” of “boomkarkassen”.  

 
30 Bobiec, Andrzej, 2005, The afterlife of a Tree 
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 Gerichte overgangssituaties zoals structuurrijke open grasgebieden met struwelen.  
 Aanleg van waterhoudende moerasachtige situaties.  
 Creëren van microreliëf in het maaiveld. 

 

4.3.3. Natuurdoelstelling 3: Herstellen historische ecologische verbinding met de Dommel 
Het gebied Gasthuiskamp ligt in een beekdal en heeft daarmee van oudsher een verbinding met de 
Dommel en de Beekse Waterloop (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 
(bijvoorbeeld tussen De Geelders en de Dommel). 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 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.  

In Gasthuiskamp wordt de relatie met Dommel op meerdere manieren versterkt (zie ook figuur 4.1) : 

 Door het terugbrengen van de sponswerking in de Gasthuiskamp 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 
brongebied de Geelders en de Dommel hersteld. 

 Herinrichting van Gasthuiskamp biedt kansen om de relatie als brongebied voor de Beeksche 
Waterloop te herstellen en bij te dragen aan de KRW doelen van Waterschap de Dommel31 

 Gasthuiskamp 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:  

 
31 Waterschap de Dommel, factsheet waterlichaam Beeksche Waterloop, 2019 
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 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.  
 Na de startperiode zonder begrazingsbeheer in het plangebied, het verkennen van een (zeer) 

extensief begrazingsbeheer in samenwerking met aangrenzende gebieden. 
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5. Inrichtingsplan Gasthuiskamp 
De implementatie van bovenstaande natuurdoelstellingen leiden tot het onderstaande ontwerp 
(figuur 5.1 en bijlage 2). Het ontwerp is een vertaling van de bovenstaande natuurdoelen naar het 
plangebied in Gasthuiskamp. 

 
 
 
Figuur 5.1: concept ontwerpschets Gasthuiskamp. Het ontwerp is bijgevoegd als bijlage 2. 
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5.1  Gasthuiskamp als Natuurlijke Klimaatbuffer voor de Geelders en Dommel 
 
Gasthuiskamp heeft van nature overgangen van natte naar droge omstandigheden, deze overgangen 
worden versterkt door natte delen weer nat te maken. Neerslag wordt vastgehouden in het gebied 
en langzaam via het ondiepe grondwater en een doorstroom moeras benedenstrooms afgegeven. 
De aankoop van de percelen door ARK maken het mogelijk de waterhuishouding van Gasthuiskamp 
structureel te veranderen. 
 
Om dit te bereiken is een aantal maatregelen voorzien: 

 Het grootste hydrologische winstpunt is het laten vervallen van de A watergang. De ambitie 
is geen A watergang door en langs het Gasthuiskamp. De A watergang wordt deels vervangen 
door een doorstroommoeras 

 Dempen B watergangen rondom de aangekochte percelen.  
 Aftoppen en/of (gedeeltelijk) dempen rabatten in het bosperceel van het Brabants 

Landschap. De huidige afwatering van rabatten naar de A watergang zal stoppen, waardoor 
water vastgehouden kan worden. 

 Natuurlijke laagtes worden opgezocht en ca.0,5 meter ontgraven tot vlak boven de eerste 
ondiepe leemlaag. Ondiep grondwater kan hier uittreden en moerasomstandigheden 
creëren. Er ontstaat een gradiënt van moeras  met beekbegeleidend bos (moerasvaren-
elzenbroek, elzen, zegge) naar eiken haagbeuken, beuken bos op de hogere delen, deze 
wordt versterkt door het aanbrengen van microreliëf. 

 De kwaliteit van het water zal sterk verbeteren door het uit het landbouwkundig gebruik 
halen van de betreffende percelen. Dit heeft zijn effecten benedenstrooms voor de Dommel 
en mogelijk de Beeksche Waterloop. 
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Figuur 5.2: Voorgestelde aanpassingen in het watersysteem om vernatting in Gasthuiskamp mogelijk te maken. 
 
 
De klimaatbufferende werking van het ontwerp is goed zichtbaar in het ontwerp met de profielen 
(zie figuur 5.1). 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      Gasthuiskamp versterkt natuurwaarden van het bestaande natuurnetwerk 
Het terugbrengen van uittredend grondwater en structurele verhoging van het grondwater in 
Gasthuiskamp, variatie in leefgebied door maaiveldverlaging en microreliëf en het uitbreiden van het 
leembosareaal zorgen voor het versterken van natuurwaarden in het huidige natuurnetwerk. 

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 
buitenzijden van Gasthuiskamp. 

 

5.3  Gasthuiskamp versterkt leembos en maakt overgangen dynamisch en vloeiend 
door spontane ontwikkeling samen te laten gaan met gerichte aanplant. 
Op de nieuwe percelen wordt ruim baan gegeven aan de ontwikkeling van leembossen. De provincie 
Noord-Brabant kan een deel van haar ambitie om 40 miljoen nieuwe bomen te laten groeien kwijt in 
Gasthuiskamp. 
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Met het herstel van de hydrologie wordt aan de belangrijkste voorwaarde voor het herstel van 
leembossen voldaan. Dit is echter niet genoeg.  

Spontane ontwikkeling in de het zuidwestelijke deel van Gasthuiskamp 
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 een oude leemboskernen waarin alle gewenste soorten reeds aanwezig zijn. Spontane 
ontwikkeling vanuit deze kerngebieden is één van de pijlers in dit plan en wordt toegepast in de 
percelen in het zuidwesten van Gasthuiskamp.  
 
Gerichte aanplant in perceel 677 
In het noordelijk perceel wordt gekozen voor gerichte aanplant om te zorgen voor uitmijning van 
nutriënten en een versnelde start het ontbreken van nabijgelegen bronmateriaal in nabijgelegen 
landbouwpercelen. Bomen zijn door hun effect op de bodem (wortels, strooisel), het microklimaat 
(schaduw, luwte, vocht, temperatuur) en door het voedsel en onderdak dat zij veel soorten bieden 
immers sterk bepalend zijn voor de natuurwaarde van het gebied.  

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 landbouwgronden32. De 
voor leembossen belangrijkste, karakteristieke soorten die aangeplant zouden moeten worden zijn 
de 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. Zo ontstaan er in de loop van tijd kansen voor 
de vestiging en/ of uitbreiding van bosflora. 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. 

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. 
 
Het perceel 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 
aangeplant met de gewenste soorten. Een diameter van ca > 150 meter is meestal nodig om snel een 
leembosklimaat te krijgen. 

 
32 Thomas & De Keersmaeker, 2011. Onder een parapluutje van populier 
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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. Omdat in Gasthuiskamp in deze fase niet wordt gekozen voor begrazing is het niet nodig om 
bomen te beschermen. Mocht er toch worden gekozen voor begrazing, of als er sprake is van een 
lokaal, erg hoge begrazingsdruk (door bijvoorbeeld een erg hoge reeënstand), dan kunnen de 
meest kwetsbare en/of waardevolle aangeplante bomen worden beschermd.  
 

4. In de volgende jaren de ontwikkeling van de aanplant en spontane vestiging volgen en waar 
nodig bij planten.  

 

5.4 Gasthuiskamp eert haar historie 
 
De historische kleinschalige verkaveling is nog steeds terug te zien in het landschap van perceel 677 
door andere organische omstandigheden in de bodem. Deze lijnen worden teruggebracht in het 
landschap brengen we terug in het landschap door daar leembossoorten (es, eik, fladderiep, linde) 
en struweel aan te planten. Dit is het bronmateriaal voor het toekomstige leembos. Fladderiep en 
populier worden aangeplant in de groene vlakken mede voor de versnelde opname van nutriënten. 
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Figuur 4.3: Op perceel 677 is een historische verkavelingspatronen met rabatten zichtbaar op de luchtfoto tijdens de droge 
zomer van 2018. Dit historisch element hebben gebruiken we bij de inrichting van het betreffende perceel. 

5.5  Gasthuiskamp 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.  
 

5.6  Recreatie en omgeving 
In samenwerking met het Brabants Landschap kan een extensieve vorm van recreatie worden 
ontwikkeld in Gasthuiskamp. Het gebied leent zich om het verhaal van de ontwikkelingen van 
leembossen te vertellen. 
 

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.  
 
Inrichtingsmaatregelen op perceel 677 zijn afgestemd met de beoogd toekomstig beheerder Frans 
van Boeckel en René Kragt de eigenaar van het naastgelegen natuurperceel 331 (onderdeel van 
NNB). Het tegengaan van verdroging vormt de basis die perceel 677 verbindt met perceel 331. 
Het hoge ambitieniveau met het meervoudig bereiken van doelen van natuurontwikkeling en 
klimaatadaptatie met vernatting als gemeenschappelijke onderlegger werd door iedereen 
onderschreven. 
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5.8 Vergunningen 
Voor het aanpassen van het watersysteem (veranderen status van watergangen) een 
watervergunning noodzakelijk. Daarnaast is een omgevingsvergunning vereist om de impact van de 
graafwerkzaamheden op de archeologische dubbelbestemming te toetsen.  

 
5.9  Risico’s 
Vanwege archeologische verwachtingswaarden (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.33 

 

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. 3.200 m3. 
De grond blijft in Gasthuiskamp en wordt gebruikt om greppels en rabatten in het Brabants 
Landschapsdeel van Gasthuiskamp te dichten en wanneer mogelijk ook sloten en greppels in de 
percelen ten zuiden van de Schijndelsedijk. 
 

Maatregel 
Perceel 677 

Oppervlakte Lengte 
(meter) 

Gem. 
breedte 
(meter) 

Gem. diepte 
(meter) 

Grondverzet 
(m3) 

Verlagen maaiveld 
moeras 

2000   0,5 1.000 

Dempen A 
watergang (tot 0,5 
meter – mv) 

 400 1 1,5 
 

-400 

Maatregel 
Percelen zuid 

Oppervlakte Lengte 
(meter) 

Gem. 
breedte 
(meter) 

Gem. diepte 
(meter) 

Grondverzet 
(m3) 

Graven ven en 
doorstroommoeras 

6000   0,5 3000 

Dempen A 
watergang 

 160 1 1,5 -240 

Dempen B 
watergangen en 
greppels 

 160 1 1 -160 

Totaal     3.200 
 
 

 
33 https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2019/01/Gedragscode-Wet-natuurbescherming-voor-waterschappen-
2019.pdf 
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5.11 Planning 
In de onderstaande tabel is een indicatieve planning met doorlooptijden weergegeven. In de 
planning is rekening gehouden met voorbereidingstijd voor onderzoek naar archeologische waarden 
in het gebied en het aanvragen van de benodigde vergunningen. 

 

 

 
5.12 Financiën 
De inrichtingskosten voor het plan Gasthuiskamp bedragen naar schatting €80.341 (ex. btw). 
Met een verdeelsleutel van 50% wordt er een subsidiebijdrage gevraagd van € 40.171. 
De onderbouwing hiervan is te vinden in de onderstaande tabel. 
 

Inrichtingskosten (excl. 

btw)  €  80.341 

Subsidie 50% 

normkosten   €    40.171 

Eigen bijdrage   €    40.171   

 

  Kosten  

  Eenheid  Hoeveelheid   

Prijs per 

eenheid   

Kosten totaal 

bedrag in €  

Voorbereidende kosten  

Archeologisch onderzoek ten 

behoeven van 

omgevingsvergunning (uitgaand 

van bureaustudie en verkennend 

booronderzoek) 
 

  €             10.000   

Indicatieve 
planning 
Gasthuiskamp 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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Leges omgevingsvergunning 

gemeente St. Michielsgestel 

inclusief watervergunning 

Waterschap de Dommel  €              3.000 

Totaal voorbereidingskosten 

(excl. BTW)  €  13.000 

BTW 21 %  € 2.730 

Totaal voorbereidingskosten 

(incl. BTW)  € 15.730 

Dempen drainerende greppels en sloten  

Vervoeren grond ten behoeve 

van 

watergangen, vervoerafstand   

5 m tot ca. 800 m  m3  800 €              1,50  €             1.200   

Dempen en afwerken greppels m3  800 €                2,50  €             2.000   

Moeras en doorstroommoeras  

Afgraven en profileren grond m3  4000 €                1,50  €          6.000   

Overbodige grond transporteren 

binnen Gasthuiskamp en 

verwerken in greppels en 

rabatten m3  3.200 €                3,50  €          11.200   

Aanplanten nieuwe bomen en struiken  

Aanplant perceel 677 (boswal en 

aanplant). Zuidelijke percelen 

spontane ontwikkeling ha   0,9  €              10.000   €          9.000   

Uit-rasteren begrazingsgebied en 

jonge aanplant perceel 677 m  700 €             20,00  €          14.000   

Overige kosten  

Werknemers (grondwerker)  uur  50 €             37,50  €             1.875  
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Hydraulische graafmachine  uur  50 €             85,00  €             4.250  

Tractor met grondkar  uur  50 €             65,00  €             3.250   

Stelpost onvoorzien  % 10% €             52.775  €             5.277   

Uitvoeringskosten  %  7%  €     58.052   €             4.064 

Algemene kosten   %  5%   €     58.052    €             2.903 

winst en risico  %  4%   €     58.052    €             2.322  

Totaal uitvoering excl. BTW            €       67.341 

BTW (21%)            €          14.142   

Totaal Uitvoering           €       81.483   

Totaal Voorbereiding    € 15.730 

Totaal    97.213 

 

 

 
 

 


