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In dit document vindt u twee uitwerkingen van pilots waarbij de bodemwijzer is gebruikt:
Ontgrondingproject ‘De Vrije Teugel’
Westelijke Langstraat

Beschrijving case ontgrondingproject De Vrije Teugel
Aanleiding
Recreatiecentrum De Vrije Teugel (gelegen in de gemeente Uden) wil haar

bedrijvigheid uitbreiden, door de aanleg van een waterpartij van circa 2 ha. De

waterpartij krijgt een recreatieve functie en zal door het recreatiecentrum worden

gebruikt. De locatie bevindt zich in een hydrologisch gevoelig gebied, namelijk nabij

de Peelrandbreuk en wijstgronden. Daarnaast bevindt zich direct ten noorden van de
locatie het natuurgebied Bedafsche Bergen en Achter de Bergen . De Bedafsche
Bergen zijn onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Daarnaast is de

Bedafsche Bergen een aardkundig waardevol gebied. De ontgrondinglocatie bevindt

zich net buiten de grenzen van het vastgestelde aardkundig waardevol gebied en de

EHS. De geplande ontgronding bevindt zich wel in de teen van de Bedafsche Bergen
en ontgronding van de teen wordt ongewenst beschouwd.

Vanwege de ligging in een hydrologisch gevoelig gebied (Peelrandbreuk en
wijstgronden) is door Grontmij hydrologisch onderzoek uitgevoerd om de

hydrologische effecten ten gevolge van de aanleg van de waterpartij na te gaan.
Probleemstelling
De locatie grenst aan de Bedafsche Bergen, een gebied dat ligt binnen de EHS en

tevens een aardkundig waardevol gebied is. De ontgrondinglocatie maakt zelf geen

deel uit van het vastgesteld aardkundig waardevol gebied, maar de Bedafsche Bergen
beginnen wel ter plaatse van de ontgrondinglocatie, dwz op de ontgrondinglocatie is
al sprake van een hoogteverschil waarbij de hoogte toeneemt in de richting van de

Bedafsche Bergen. Vanuit de bescherming van een aardkundig waardevol gebied is
het ongewenst als door ingrepen in de directe nabijheid de waarde van het

aardkundig waardevol gebied wordt aangetast. Derhalve dient zorgvuldig afgewogen

te worden of en zo ja in welke vorm ontgronding ter plaatse mogelijk is. Hierbij dient
meegenomen te worden de doelstelling van de ontgronding, namelijk het realiseren
van een recreatieplas.
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Doelstelling

Doelstelling van de ontgronding is de verdere ontwikkeling van het recreatiecentrum
De Vrije Teugel. Aan de hand van de bodemvisie wordt bekeken of de voorgenomen
maatregel op deze locatie acceptabel is en zo ja in welke vorm.
Gebiedsbeschrijving
Algemeen

Het aardkundig waardevolle gebied van de Bedafsche Bergen (deelkaart 30) is gelegen
op het grondgebied van de gemeenten Uden en Bernheze. Het is een klein gebied dat
eigenlijk bestaat uit een langgerekte, hoge, grotendeels met bos bedekte stuifzandwal
met nog aanzienlijke oppervlakten open en actief stuifzand. De locatie van de
voorgenomen ontgronding is in gebruik als
Bodemopbouw en samenstelling
Op de locatie zelf komt een hoge zwarte enkeerdgrond voor , bestaande uit leemarm
en zwak lemig fijn zand (zEZ 21). Direct ten zuiden van de locatie komt een

laarpodzolgrond voor, omtwikkeld in leemarm fijn zand (cHn21). De Bedafsche

Bergen bestaan uit leemarme fijn zandige duinvaaggronden en gooreerdgronden.
Het gebied is in gebruik voor landbouw en recreatie.
Bodemkwaliteit

Op basis van de informatie uit Globis bevinden zich ter plaatse van de geplande

recreatieplas geen locaties die verdacht zijn van bodemverontreiniging. Er zijn ook
geen aanwijzingen dat sprake is van diffuse bodemverontreiniging.
Hydrologie

Ter plaatse van de ontgrondinglocatie is sprake van grondwatertrap VII of VIII. De
gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) is nabij de Bedafsche Bergen dieper dan
2,0 m-mv. Op het zuidelijk terreindeel is de GLG 1,6-1,8 m-mv. De gemiddeld

hoogste grondwaterstand is 1,4-1,6 m-mv nabij de Bedafsche Bergen en 1,0-1,2 m-mv
op het zuidelijk terreindeel.. Dit betekent dat de grondwaterstand relatief diep is en
sprake is van een droog gebied. De grondwaterstand is lager naarmate men dichter
bij de Bedafsche Bergen komt.

De grondwaterstroming ter plaatse is westelijk.
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Aardkunde

De locatie grenst aan het aardkundig waardevolle gebied van de Bedafsche Bergen.

Dit is een klein gebied dat eigenlijk bestaat uit een langgerekte, hoge, grotendeels met
bos bedekte stuifzandwal met nog aanzienlijke oppervlakten open en actief stuifzand.
Het grenst aan de Peelrandbreuk, Maashorst. Het gebied bestaat uit één langgerekte
en licht gebogen stuifzandwal die tot bijna 15 meter boven zijn omgeving uitsteekt

(tot meer dan 25 m +NAP) en plaatselijk erg steile flanken heeft. Op een deel van de
stuifzandwal is nog open en actief stuifzand aanwezig. De stuifzandwal ontstond toen
tijdens de grootschalige (post-) middeleeuwse zandverstuiving als gevolg van te

intensieve landbouwpraktijken pogingen werden ondernomen om het stuivende zand
met eikenhakhoutwallen vast te leggen. Het stuifzand hoopte zich in en rond de
eikenhakhoutwal hoog op. De eiken werden meestal gedeeltelijk door het zich

ophopende zand bedolven maar bleven toch doorgroeien, waardoor hun toppen nu
nog als een soort eikenstruweel boven de toppen van het duin blijven uitsteken.
Cultuurhistorie

De stuifzandwal van de Bedafsche Bergen is waardevol vanuit zowel aardkundig als
cultuurhistorisch perspectief. Hij getuigt van de door de mens veroorzaakte (post-)
middeleeuwse zandverstuivingen en van de manier waarop de stuifzanden weer
werden vastgelegd door beplanting met eikenhakhout.
Grondgebruik en ecologie

De ontgrondinglocatie en omliggende terreinen zijn in gebruik voor de landbouw en
recreatie. De aangrenzende Bedafsche bergen maken deel uit van de ecologische
hoofdstructuur. Het grootste deel van dit natuurgebied wordt ingenomen door

naaldbos. In het centrum van de stuifzandwal liggen vrij aaneengesloten stukken open
stuifzand. Plaatselijk komen kleine oppervlakten heide voor.
Kwetsbaarheid en aantastingen

Het gebied De Bedafsche Bergen kent een sterke recreatiedruk (onder andere camping
aan voet van stuifzandwal, sterke betreding, ook door bijvoorbeeld motoren en

mountainbikes). Dit houdt het open stuifzand actief maar veroorzaakt op langere
termijn sterke erosie van deze unieke reliëfvorm.

Een potentiële bedreiging vormt de geplande ontgronding en de uitbreiding van de
zandwinning ten noorden van het gehucht Bedaf.
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Project geplaatst binnen de bodemvisie en het afwegingskader

In deze case gaat het specifiek over uit te voeren activiteiten, waarvoor de
ingreep - effect relatiematrix is opgesteld;

Op het niveau van activiteiten is sprake van wijziging inrichting;

De wijziging van de inrichting betreft het aanleggen van een waterpartij;
Het

realiseren

van

een

waterpartij

kan

door

grondverzet,

wijziging

grondwaterstand of ontgronding. Aangezien het een waterplas met een diepte van
7 tot mogelijk 14 m-mv betreft is sprake van een ontgronding.;

De potentiële effecten van deze ingreep hebben betrekking op de bodemthema s:
-

aardkundige waarden;

archeologische en cultuurhistorische waarden;
lokale bodemkwaliteit;

-

grondwaterkwaliteit;

-

grondverzet;

-

grondwaterkwantiteit (verdroging/vernatting).

Een algemene toetsing van de ingreep in het gebied aan de potentiële effecten

leert, dat er geen effecten van de ingreep zijn te verwachten op de thema s lokale
bodemkwaliteit en diffuse bodemkwaliteit en dat de ingreep ook geen invloed

ondervindt vanuit deze thema s. Lokale bodemverontreiniging komt niet voor, c.q.
wordt niet verwacht in het gebied, terwijl er ook geen sprake is van significant

verhoogde achtergrondgehalten. Voor de overige potentiële effecten kunnen wel
effecten optreden of zijn deze niet uit te sluiten;

In het prototype wordt ingezoomd op een bodemthema en op de mogelijke
effecten van de ingreep op dit thema. Het gaat om het thema aardkundige

waarden:
-

De voorgenomen ontgronding heeft invloed op het aangrenzend aardkundig
waardevol gebied de Bedafsche Bergen. De ontgronding zal deels plaatsvinden
in de teen van de Bedafsche Bergen. Het beschermde gebied zelf wordt niet

aangetast maar door de ontgronding vindt wel aantasting plaats van de directe
omgeving van de Bedafsche Bergen. Bijvoorbeeld door verstoring van het

bestaande en historische hoogteprofiel. Dit is niet in lijn met de ambitie om de
aardkundige waardevolle gebieden te beschermen en waar mogelijk te

versterken. Daarnaast ligt de ontgrondinglocatie wel binnen het GEA object.
GEA objecten zijn niet specifiek beschermd in Brabant. Het betreft geologische
en

aardwetenschappelijke

objecten

(ruimer

begrensd

dan

aardkundige

waardevolle gebieden). Inventarisatie heeft plaatsgevonden in periode 19701989.
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Een toetsing van de effecten aan de ambities en doelen uit de bodemvisie laat zien

dat deze met elkaar conflicteren voor het genoemde thema. Voor de overige

relevante thema s geldt dat effecten op gespannen voet kunnen staan met de
gestelde ambities voor deze thema s. dit betreft de thema s Acrheologische en

cultuurhistorische waarden, grondverzet en verdroging/vernatting;

Een beoordeling van de effecten van de ingreep en de consequenties ervan voor de
(voorgenomen) bodemfuncties en de eventuele strijdigheid met de ambities en
doelen van de provincie staat in de bijgevoegde resultaatstabel uitgewerkt;
Voor

de

beoordeling

van

het

eindresultaat

wordt

een

zogenaamd

verkeerslichtenmodel gebruikt. Voor elk van de relevante bodemthema s (voor de

betreffende ingreep) wordt het eindoordeel uitgedrukt in doorgaan ( = groen),

nader onderzoeken (= geel) of heroverwegen (= oranje). Omdat de bodemthema s

afhankelijk van een bepaalde situatie ten opzichte van elkaar verschillend kunnen
worden gewogen, wordt niet één algemene eindconclusie getrokken. Deze is

afhankelijk van de weging en het algemene oordeel over het belang van de
ingreep en de eventueel aanwezige alternatieven ten aanzien van doelrealisatie;

Voor de onderhavige situatie zou het eindoordeel kunnen zijn dat de voorgestelde
maatregel aanleggen waterpartij door middel van een ontgronding anders wordt

ingevuld. In het vooroverleg met alle partijen heeft men geconcludeerd dat het

beter is de ontgrondinglocatie te verplaatsen waarbij de waterplas verder van de
Bedafsche Bergen gesitueerd wordt. Hiermee is de invloed op het aardkundig

waardevolle gebied beperkt.Daarnaast hoeven geen speciale maatregelen genomen
te worden bij het realiseren van de waterplas. Een andere mogelijkheid om de
invloed op de Bedafsche Bergen te beperken was een ondiepe plas met hoge

waterstand. Dit kon worden gerealiseerd door het aanbrengen van leem in de plas,

waardoor de plas ondiep zou worden met een hoge waterstand en de invloed op de
Bedafsche Bergen beperkt zou zijn. In verband met de hoge kosten voor deze
aanpassing heeft men hier niet voor gekozen.
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Begroeide laagte tussen de stuifzandwal

Uitgestoven laagte gezien vanaf de

een gebied met landduinen (niet op deze

boomwortels illustreren de erosie

(achtergrond) en
foto)

stuifzandwal. De zichtbare
van de wal.

Relevante bodemthema s
Per thema wordt een korte beschrijving gegeven. Aangezien het thema aardkundige
waarden hierboven al is beschreven wordt dit thema hier niet vermeld.
Archeologische waarden

De locatie is gelegen in een zone met een hoge of middelhoge archeologische

verwachting. Om aantasting van archeologisch erfgoed tegen te gaan is archeologisch
onderzoek noodzakelijk. Op basis van de resultaten moet worden bekeken in hoeverre
bij de realisatie van de waterplas de archeologische waarden te behouden dan wel in
te passen.

Cultuurhistorische waarden
De locatie is gelegen in een zone met een hoge kwaliteit historische geografie. Er is
geen sprake van monumentale bomen cq historisch groen. Bij de realisatie van de

recreatieplas is sprake van aantasting van de historische geografie. Bij de afweging

dient deze aantasting meegenomente worden. Bij de realisatie van de plas heeft het
de voorkeur zoveel mogelijk worden aan te sluiten bij de bestaande geografie.
Verdroging/grondwaterkwantiteit

Ten tijde van dit onderzoek was de precieze inrichting van de waterpartij nog niet
bekend. Middels scenariostudies is inzicht verkregen in de te verwachten

hydrologische effecten op de grondwaterstand. Tevens zijn de volgende vragen
beantwoord: Welke invloed heeft de ligging op de omgeving; wat zijn de

hydrologische effecten van de diepteligging van de waterpartij en welke effecten heeft
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de eventuele aanwezigheid van de veenlaag (scheidende laag) in de ondergrond op de
omgeving?

In het onderzoek wordt geconcludeerd dat de ligging van de waterpartij vrijwel niets
uit maakt voor de verlaging van de grondwaterstand. De diepte van de waterpartij

maakt wel uit. Een diepere plas leidt tot grote invloed op de omgeving. De invloed is

tot maximaal 250m vanaf de waterpartij. De eventuele aanwezigheid van de veenlaag
in de diepe ondergrond leidt tot een geringere verlaging, omdat het grondwater een
grotere weerstand ondervindt om naar de waterpartij te kunnen stromen. De
verlaging treedt op tot circa 200m afstand van de waterpartij.

Echter geen van de scenario s heeft aangetoond dat een ernstige verlaging optreedt

onder de Bedafsche Bergen. Het natuurdoeltype dat hier gerealiseerd dient te worden
is stuifzand of bos met verhoogde natuurwaarde . Deze natuurdoeltypen

ondervinden geen beperkingen bij een verlaging van de grondwaterstand. Ter plaatse
van de wijstgronden en het gebied Achter de Bergen is geen verlaging van de
grondwaterstand te verwachten.
Diffuse bodemkwaliteit en grondwaterkwaliteit

Er is op basis van historische gegevens en de informatie in het

bodeminformatiesysteem Globis geen sprake van locaties die verdacht zijn van
bodemverontreiniging. Er zijn ook geen aanwijzingen dat sprake is van diffuse

bodemverontreiniging of grondwaterverontreiniging. Derhalve is er geen invloed te
verwachten op de lokale en diffuse bodem en grondwaterkwaliteit.
Grondverzet en invloed op biodiversiteit
Bij ontgronding vindt veel grondverzet plaats waardoor verstoring van het

oorspronkelijk bodemprofiel optreedt. Het afgraven van de bovenlaag kan leiden tot
verlies van biodiversiteit. De biodiversiteit die in de bodem aanwezig is behoort bij
een landbodem. Na realisatie van de waterplas is sprake van een waterbodem. De

bodem zal tijd nodig hebben om te transformeren naar een biodiverse waterbodem.

De grootste biodiversiteit is aanwezig in de bovengrond. Door de ontgronding wordt
de bodemlaag tot onder de grondwaterstand verwijderd waardoor de biodiversiteit
van deze laag verdwijnt.
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Tabel 1: aardkundig karakter gebied
Naam gebied

Oppervlakte

Reliëf

Aardkundige

Aardkundige fenomenen

betekenis
Bedafsche Bergen

72 ha ca.

15 m

Zeer goed

Landduinen; stuifduinen

stuifduincomplex en

akkerbodem

ontwikkeld

inclusief overstoven oude

Vormende

Actuele

processen

processen

Verstuiving

Verstuiving,

(windwerking)

hellingerosie

stuifzandwal met de
typische begroeiing
van eikenhakhout
Geologische

Geologische

Geomorfologische

Bodemtypen

Wetenschappelijke &

afzettingen

e

Formatie van Boxtel

Stuifzandwal:

Landduinen; hoge

Duinvaaggrond;

Meest spectaculaire

Laagpakket van

(vanaf

stuifduinen

Hoge zwarte

een stuifzandwal ontstaan

(stuifzand))

actief stuifzand:

formaties en
(oude namen cursief)
(Twente,

Kootwijk

ontstaansperiod

Historisch

Middeleeuwen),
recent.

fenomenen

landduinen; hoge

Gooreerdgrond;
enkeerdgrond

educatieve betekenis

Brabantse voorbeeld van
door (beteugeling van) de
post-middeleeuwse

zandverstuivingen als

gevolg van over-intensieve
landbouwpraktijken
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Resultaatstabel: Bedafse Bergen
Ingreep
Ontgronding

Aanleg

winning

plas

/delfstoffen

recreatie

Potentiële

Treden

effecten

effecten op?

Aardkundige

Ja

waarden

Toelichting

Consequenties

Relatie met

Stoplicht

bodemfuncties?

bodemambities

ingreep

Ingreep vindt plaats

Aantasting directe

Niet in lijn met ambities

Heroverwegen

aangewezen

aardkundig

mogelijk versterken)

hoge of middelhoge

Aantasting

Mogelijkheden

net buiten

waardevol gebied
Archeologisch

Mogelijk

e waarden
Cultuurhistori
sche waarden

Ja

archeologische

omgeving

waardevol gebied
archeologisch
erfgoed

archeologie te behouden

Hoge kwaliteit

Aantasting

Meenemen in de

historische geografie,
geen monumentale

bodemkwalitei

bodemverontreiniging

onderzoeken

recreatieplas zoveel

Nader

onderzoeken

mogelijk aansluiten bij
bestaande geografie
nee

nvt

Doorgaan

nee

nvt

Doorgaan

te verwachten

t

Grondwater

Geen lokale

Nader

dan wel inpassen

historische geografie afweging. Bij realisatie

groen
Nee

onderzoeken om

verwachting

bomen cq historisch
Lokale

(behouden en waar

Nee

Geen invloed op
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kwaliteit

grondwater kwaliteit
te verwachten

Grondverzet

Ja

Bij ontgronding vindt
veel grondverzet

plaats met verstoring
oorspronkelijk
bodemprofiel

Afgraven bovenlaag
kan leiden tot
verlies aan

bodembiodiversi
teit; geschiktheid

grond speelt een rol
bij de toepassing

Verdroging/
vernatting

Ja

Zeer beperkte daling

van grondwaterstand
in omgeving bij een

ondiepe plas. Bij een
diepe plas grotere

Nee in geval van

een ondiepe plas;
Ja in geval van een

Beoordelen effect van

verlies aan biodiversiteit;
Beoordelen mate van

Nader

onderzoeken

geschiktheid vrijkomende
bodemmateriaal voor
toepassing.

Aanleg van een diepe
plas is ongewenst

Nader
onderzoeken

diepe plas

effecten

10

Westelijke Langstraat, beschrijving pilot
Algemeen

De Westelijke Langstraat ligt geografisch gezien ingeklemd tussen Waalwijk en Waspik ten
zuiden van de rijksweg A59 en ten noorden van het Halvezolepad. Het gebied ligt in de

Brabantse Naad waarin het grensvlak van zand-, naar veen- en kleigronden aanwezig is. Op
de overgang van deze gronden komt er een grote hoeveelheid kwelwater van diverse ouderdom
aan de oppervlakte met diverse subtiele overgangen of gradiënten. Dit levert omstandigheden

op waarin bijzondere en waardevolle plantensoorten kunnen groeien. Het gaat om

plantensoorten die afhankelijk zijn van oude kwel . Het gebied valt binnen de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) en is aangewezen als natte natuurparel . Het maakt deel uit van het

Europese netwerk aan natuurgebieden (Natura-2000)

Het gebied is ook aangewezen als aardkundig waardevol gebied. Het betreft een historisch
veen- ontginning, die in latere tijd niet meer is overstroomd, waardoor er in delen van het

gebied geen kleidek is afgezet en het oorspronkelijke bodemprofiel met zijn variaties erin
bewaard is gebleven (zie tabel 1).

Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het gebied waardevol (zie foto s). De ontwikkeling die

het gebied in de loop der tijden heeft doorgemaakt is op veel plaatsen af te lezen aan het

landschap, bijvoorbeeld de smalle percelen als gevolg van de veenwinning en ontginning en

de locatie van de dorpen en de aanwezigheid van historische bebouwing (oude boerderijen,

leerlooierijen, hooipers en kerken). Vanwege de hoge cultuurhistorische waarden is het gebied
aangewezen als Belvedèregebied.

Probleemstelling

BOdemBeheer bv
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Het gebied heeft vanuit verschillende oorzaken sterk aan kwaliteit ingeboet. Het is grotendeels
in gebruik als landbouwgrond en met name de maatregelen uit de ruilverkaveling in de jaren

80 van de vorige eeuw zijn hier debet aan. Deze maatregelen betroffen schaalvergroting van

de land- en tuinbouw (kassen), bebouwing, infrastructuur, bosaanplant, vermesting en

verdroging. Door het huidige peilbeheer komt de aanwezige kwel voornamelijk in de sloten en
in het Zuiderafwaterings- kanaal (ZAK) terecht. Planten van schrale graslanden en

moerasbossen hebben hierdoor geen profijt meer van het schone kwelwater. Daarnaast wordt

tijdens de zomermaanden gebiedsvreemd water met een slechte kwaliteit het gebied ingelaten.
Ook is het peilbeheer sterk versnipperd en afgestemd op de ter plaatse aanwezige belangen,
vooral landbouw.
Doelstelling

De hoofddoelstelling voor het gebied betreft het creëren van optimale omstandigheden voor
herstel van de natte natuurparel. Er wordt maximaal ingezet op het behalen van kritische
natuurdoeltypen gegeven de potenties van het gebied.

Gebiedsbeschrijving

A. Bodemopbouw en samenstelling
Kenmerkend voor het gebied is dat de opeenvolging van geologische processen (de vorming
van het dekzand, de afdekking vervolgens door het veen en de bedreiging daarvan na 1421
door overstroming van de zee) zich heeft vertaald in een duidelijke ruimtelijke bodemkundige

structuur. In het zuiden van het gebied liggen de dekzandgronden aan het oppervlak, waarin
podzolgronden en later hoge zwarte enkeerdgronden zijn ontwikkeld. In het centrale deel

wordt het dekzand afgedekt door een laag veen die naar het noorden toe geleidelijk dikker

wordt. Waar het veenpakket dun is (dunner dan 40 cm) spreken we van moerige zandgronden.

Deze gronden gaan naar het noorden toe over in veengronden (moerige laag dikker dan 40

cm), waar in de meeste gevallen het onderliggende dekzand echter nog binnen 120 cm onder
maaiveld voorkomt. Ten noorden van de Winterdijk krijgen de afzettingen van de zee de
overhand. Direct aan de dijk komen nog veengronden voor die zijn afgedekt met een dunne

kleilaag, maar naar het noorden toe neemt de dikte van het kleipakket snel toe en komt veen
pas op enige diepte beneden maaiveld voor of ontbreekt het omdat het door de zee is
weggeslagen.

De volgende bodemtypen komen in het plangebied voor:
-

Veengronden;

-

Moerige eerdgronden en moerige podzolgronden;

-

Podzolgronden zonder moerige laag

-

Dikke eerdgronden

Zeekleigronden

BOdemBeheer bv

Laarpodzolgronden;

Enkeerdgronden;

Drechtvaaggronden
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B. Bodemkwaliteit
De kansen op een goede natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden is sterk
afhankelijk van de voedselrijkdom van de bodem. Een voedselrijke bodem sluit deze
ontwikkeling nagenoeg volledig uit. Bepalend voor de kansen van natuurontwikkeling is de

beschikbaarheid van fosfaat. Wanneer fosfaat niet limiterend is, zal zich in het gebied geen
schrale vegetatie ontwikkelen.

Voor de ontwikkeling van blauwgrasland geldt een kritieke P-waarde van 250 mol L-1,. Voor

minder kritische typen vochtig schraalland, zoals dotterbloemhooiland en veldrushooiland
gelden kritische waarden van 500 resp 750 mol/L. In de huidige situatie worden deze waarden
in het gehele gebied flink overschreden. Verlaging van de P-concentratie in het gebied is
daarom noodzakelijk vanuit de doelstelling van het gebied.

C. Hydrologie
In het gebied gelden overwegend de grondwatertrappen II en III. Dit betekent dat de

gemiddeld hoogste grondwaterstanden minder kunnen zijn dan 0,25 m-mv en in het algemeen

niet lager liggen dan 0,40 m-mv. De gemiddeld laagste grondwaterstanden liggen tussen een
niveau van 0,50 á 0,80 m en 0,80 á 1.20 m-mv. In de hoger gelegen gebieden nabij de Hoge
Vaart en het gebied in het oosten nabij Waalwijk geldt grondwatertrap IV.
De belangrijkste grondwaterstroming in het gebied loopt in noordelijke richting naar de Maas.
De Westelijke Langstraat maakt onderdeel uit van een watersysteem waarvan het

infiltratiegebied ligt in de omgeving van Lommel, op de Belgische Kempen. In deze regio
infiltreert het hemelwater dat vervolgens weer als diepe kwel aan de oppervlakte komt in de

omgeving van de Westelijke Langstraat. Met name in de Buitenpolders aan de noordzijde van
de A59 (buiten het plangebied) en in het ZAK is deze diepe kwel nog aanwezig. Het

grondwater kent verblijftijden tot wel 30.000 jaar, met andere woorden: het kan wel 30.000
jaar onder de grond blijven voordat het in de Westelijke Langstraat weer aan de oppervlakte
komt.

Op regionaal niveau is het Drunense Duinen systeem van belang. Het infiltratiegebied van dit
systeem bevindt zich ter hoogte van de Loonsche en Drunense duinen.

De stijghoogte van het 1e watervoerende pakket is een belangrijke sturende paramater voor de
waterhuishouding. De toekomstige oppervlaktewaterhuishouding moet erop gericht zijn om

kwelwater in de wortelzone vast te houden en tegelijkertijd het neerslagoverschot af te voeren
en tevens het kwelwater enigszins te laten
verversen.

D. Aardkunde
Het grootste deel van het gebied is een
ontgonnen veenvlakte waar nog resten veen
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op het onderliggende dekzandoppervlak aanwezig zijn. Het gebied is onderhevig aan
mineraalrijke

kwel.

In

het

noorden

van

het

gebied,

ten

noorden

van

het

Zuiderafwateringskanaal tussen Waspik en Capelle, en langs de noordrand ten oosten van

Capelle wordt het veen overdekt door een dun kleidek. In het zuidoosten van het gebied is het

veen volledig verdwenen en ligt het dekzand aan de oppervlakte. Dit is de overgangszone naar
het Brabantse dekzandlandschap dat zich verder zuidwaarts uitstrekt.

E. Cultuurhistorie
Het gebied is een zeldzame restant van het middeleeuwse veenlandschap dat grotendeels bij
latere overstromingen (met name de Sint Elizabethsvloed in 1421) weer is verdwenen onder

een afdekkend kleipakket. De grootschalige vervening heeft vanaf ca. 1200 plaatsgevonden en
is verantwoordelijk voor het karakteristieke strookvormige perceleringspatroon in het gebied

(ook wel: slagenlandschap, bv. rond
de Koesteeg in het oosten van het

gebied). De veenrelicten die nog in

het gebied aanwezig zijn tonen aan
dat niet alle veen werd weggegraven
tot

op

het

dekzandoppervlak.

onderliggende

Bij

de

Sint

Elizabethsvloed werd enkel in het

meest noordelijke deel een dun

kleipakket op het verveende land

afgezet. De Winterdijk ten oosten
van Capelle is een zeedijk die na de

Sint-Elisabethsvloed in 1465 werd aangelegd om het zuidelijk ervan gelegen land tegen verdere
overstroming te beschermen. Ten zuidwesten van Capelle ligt een eendenkooi.

F. Grondgebruik en ecologie
Het gebied kent een landbouwkundig gebruik. Het bestaat grotendeels uit grasland afgewisseld
met sloten. Bebouwing is vooral geconcentreerd langs de dijken en wegen die vanuit Capelle
vertrekken. Delen van het gebied bestaan uit vochtig schraalland. Verder komen in de natste

delen kleine oppervlakten elzenbroekbos en moeras voor. De strookvormige percelen zijn
dikwijls omgeven door elzenhagen en rietkragen.

G. Kwetsbaarheid en aantastingen
Ten noordoosten van Capelle en ten noordoosten van Hooge Vaart hebben ontgrondingen
plaatsgevonden. In die ten noordoosten van Capelle (een zandwinning ten behoeve van de
aanleg van de A59) is recent een recreatiepark aangelegd. Bedreigingen van de aardkundige

waarden zijn onder andere een verdere uitbreiding van de bebouwing, afgraving in het kader
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van natuurontwikkeling (link onderstaande tekst), en maaivelddaling en oxidatie van het veen
door daling van het grondwaterpeil.

De laatste jaren zijn diverse inrichtingsmaatregelen uitgevoerd om het oorspronkelijke
karakter van de Westelijke Langstraat te herstellen en daarmee de natuurwaarden te

verhogen. Zo heeft Staatsbosbeheer op een aantal locaties inrichtingsmaatregelen uitgevoerd

voor herstel van vochtige schraalgraslanden en zijn er petgaten gegraven voor de ontwikkeling
van watervegetaties.

In Labbegat 1 zijn in dat kader percelen afgegraven met ongeveer 0,60 m. De oorspronkelijke

klei-op-veenbodem is hierbij aangetast: de kleilagen zijn grotendeels vergraven. In Labbegat 2
zijn de percelen ongeveer 1,0 m afgegraven, waarbij tot op de zandondergrond is ontgrond.
Hierbij zijn de oorspronkelijke veenlagen verwijderd, alleen nabij het ZAK is nog enig veen
aanwezig.
Ontwikkelingen en maatregelen

Onder andere door uitgraving van vroegere veenputten probeert Staatsbosbeheer de
veenvorming in de meest vochtige veengebieden in de hand te werken.

Vanuit de doelstelling voor het gebied het creëren van optimale omstandigheden voor herstel
van de natte natuurparel zijn meerdere maatregelen noodzakelijk. Deze zijn gericht op de

ontwikkeling van potenties voor realisatie van de natuurdoeltypen. De belangrijkste zijn:
-

hydrologische isolatie van het Zuider Afwateringskanaal;

-

inzet van een methode voor fosfaatverlaging;

-

peilvakken vergroten, onderbemalingen opheffen, waterlopen verleggen en toestaan van
een flexibeler, natuurlijker peilbeheer;

-

stoppen van inlaten van gebiedsvreemd water;

-

behoud en herstel van elzensingels en verdichten van historische slotenpatroon;

-

opheffen van de ruiverkavelingswegen Stichtingsweg en Kruisvaart

Al deze maatregelen zijn gericht op het minimaal behalen van de natuurdoelstellingen.
Uitwerking methoden voor fosfaatverlaging

Globaal genomen zijn er drie methoden om de fosfaatgehalten (P-concentratie) in de bodem te
verlagen. Het betreft:

1. het toepassen van verschralingsbeheer. Bij verschraling wordt jaarlijks de staande

vegetatie gemaaid en afgevoerd. Doordat het gebied niet bemest wordt en de vegetatie

fosfaat aan de bodem onttrekt, zal de P-concentratie in de bodem dalen. Dit leidt echter

meestal pas op langere termijn (tientallen tot mogelijk enkele honderden jaren) tot een
voldoende afname van de P-concentratie om de beoogde natuurdoelen te realiseren;

2. het uitmijnen van de bodem (telen van gewassen) vaak gecombineerd met N- of K-giften;
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3. het verwijderen van de fosfaatrijke toplaag. Deze manier biedt de kans om de
ontwikkeling van waardevolle schrale vegetaties op relatief korte termijn mogelijk te

maken. Bij ontgraving wordt de P-rijke toplaag van de bodem in zijn geheel verwijderd.
De dikte van de te verwijderen laag hangt af van de fosfaatconcentraties in de bodem op
verschillende dieptes.

Voor dit gebied is gekozen voor de methode afgraven toplaag . Deze manier van de verlaging

van de P-concentraties in de bodem wordt als

snel en efficiënt beoordeeld. Een bijkomend

voordeel van ontgraving is dat de verstoorde bovengrond wordt verwijderd. Door op

verschillende diepten de P-beschikbaarheid te meten is vast te stellen tot op welke diepte de
toplaag moet worden afgegraven. Gekozen is voor een gemiddelde ontgravingsdiepte van circa
0,4

0,6 m-mv.

Project geplaatst binnen de bodemvisie en het afwegingskader

In deze case gaat het specifiek over het onderdeel activiteiten, waarvoor de ingreep -

effect relatiematrix is opgesteld;

Op het niveau van activiteiten is sprake van functiewijziging;

De functiewijziging betreft het omzetten van de huidige landbouwfunctie naar een
natuurfunctie: het realiseren van natuurdoeltypen (vochtige schraal grasland of heischraal
grasland) op voormalige landbouwgronden;

De activiteit bestaat uit een pakket van maatregelen. De hoofdmaatregel die vanuit de
bodemvisie van belang is, betreft de fosfaatverlaging van de bodem, met andere woorden
verarming

(door

verschralingsbeheer

of

uitmijnen)

of

toplaag/grondverzet. Gekozen is voor afgraven toplaag/ grondverzet;

afgraven

van

de

De potentiële effecten van deze ingreep hebben betrekking op de bodemthema s:
-

aardkundige waarden;

-

archeologische en cultuurhistorische waarden;

-

lokale bodemkwaliteit;

diffuse bodemkwaliteit;

-

grondwaterkwaliteit;

-

grondwaterkwantiteit (verdroging/vernatting);

-

bodembiodiversiteit

Een algemene toetsing van de ingreep in het gebied aan de potentiële effecten leert, dat er
geen effecten van de ingreep zijn te verwachten op de thema s lokale bodemkwaliteit en

diffuse bodemkwaliteit en dat de ingreep ook geen invloed ondervindt vanuit deze

thema s. Lokale bodemverontreiniging komt niet voor, c.q. wordt niet verwacht in het

gebied, terwijl er ook geen sprake is van significant verhoogde achtergrondgehalten. Voor
de overige potentiële effecten kunnen wel effecten optreden of zijn deze niet uit te sluiten;
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In het prototype wordt ingezoomd op twee bodemthema s en op de mogelijke effecten van

de ingreep op deze thema s. Het gaat om de thema s aardkundige waarden en
verdroging/vernatting:
-

voor aardkundige waarden geldt dat deze door het afgraven van de toplaag kunnen
worden aangetast. Met name als het gaat om de nog ongestoorde bodems. In geval van

verstoorde profielen zou in het geval het hierbij gaat om ophogingen/aanvullingen van
herstel kunnen worden gesproken. Bij de door Staatsbosbeheer in het verleden

gerealiseerde verlagingen in Labbegat 1 en 2 is sprake van een ernstige aantasting van
de aanwezige aardkundige waarden. .
-

Voor vernatting geldt het volgende. Door het afgraven van de rijke toplaag van de
bodem neemt de kans op inundatie van de gronden toe. Dit kan een negatieve invloed

op de natuurontwikkeling hebben. Bij vernatting veranderen de redoxcondities: de
bodem wordt anaeroob. Onder anaerobe condities wordt het geoxideerde ijzer

gereduceerd waardoor het aan ijzer gebonden fosfaat vrij komt. Permanente of
langdurige vernatting kan daardoor leiden tot ernstige eutrofiëring van voormalige
landbouwgronden.

Een toetsing van de effecten aan de ambities en doelen uit de bodemvisie laat zien dat

deze met elkaar conflicteren voor de twee genoemde thema s. Dit geldt ook voor het

thema bodembiodiversiteit. Voor de overige relevante thema s geldt dat effecten op

gespannen voet kunnen staan met de gestelde ambities voor deze thema s;

Een beoordeling van de effecten van de ingreep en de consequenties ervan voor de
(voorgenomen) bodemfuncties en de eventuele strijdigheid met de ambities en doelen van
de provincie voor de betreffende thema s staat in de bijgevoegde resultaatstabel

uitgewerkt;

Voor de beoordeling van het eindresultaat wordt een zogenaamd stoplichtenmodel

gebruikt. Voor elk van de relevante bodemthema s (voor de betreffende ingreep) wordt
het eindoordeel uitgedrukt in doorgaan ( = groen), naderonderzoeken (= oranje) of

heroverwegen (= rood). Omdat de bodemthema s afhankelijk van een bepaalde situatie
ten opzichte van elkaar verschillend kunnen worden gewogen, wordt niet één algemene

eindconclusie getrokken. Deze is afhankelijk van de gewichten en het algemene oordeel

over het belang van de ingreep en de eventueel aanwezige alternatieven ten aanzien van

doelrealisatie;

Voor de onderhavige situatie zou het eindoordeel kunnen zijn dat de voorgestelde

maatregel (van afgraven van de toplaag) om versneld de P-concentratie te verlagen in
heroverweging wordt genomen. Mogelijk is het beter te kiezen voor een minder snelle

vorm van verarming. Hierbij geldt ook nog dat uit de themakaarten bodem blijkt, dat de
bodem in delen van het gebied zeer uitspoelingsgevoelig zijn. Hierdoor bestaat de

mogelijkheid dat door het agrarisch gebruik al veel fosfaat in diepere bodemlaagjes en/of
het grondwater aanwezig is en de maatregel van afgraven daardoor minder effectief zal
blijken te zijn (vanuit het doel: korte termijn) dan op voorhand wordt verondersteld.
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Tabel 1: Aardkundig karakter gebied
Naam gebied

Oppervlakte

Reliëf

Aardkundige

Aardkundige

Vormende

Actuele processen

Binnenpolder

783 ha

ca. 3 m

Het gebied is een

Laagveen; overgang

Laagveen; overgang

Veenvorming,

voor Noord-Brabant

zandgrond-

zandgrond-

inklinking,

Capelle

betekenis

uniek overblijfsel
van een

fenomenen

veengrond- kleigrond

processen

veengrondkleigrond

verlanding

Veenvorming, getij-

Middeleeuws

afzetting en -erosie,

landschap ten tijde

inklinking,

van de grote

verstuiving en
dekzandvorming
(windwerking);
verlanding

Geologische

Geologische

Geomorfologische

Bodemtypen

Wetenschappelijke &

Formatie van

Dekzand (Boxtel):

Vlakte (verspoeld)

Gooreerdgrond,

Grotendeels intact

fluvioperiglaciaal

en kleiafdekking

dekzandvlakte;

enkeerdgrond,

relatief goed

formaties en
afzettingen

ontstaansperiode

fenomenen

educatieve betekenis

(oude namen
cursief)
Boxtel (Twente,
bedekt met dun
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Weichselien; Veen
(Formatie van

dekzand;

ontgonnen

Hoge zwarte

Laarpodzolgrond,

bewaard gebleven en
toegankelijk
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dekzand); Formatie

Naaldwijk):

veenvlakte;

Lage enkeerdgrond,

Middeleeuws veen-

van Naaldwijk

Holoceen

veenrestvlakte;

Meerveengrond,

ontginningslandschap

afzettingen

podzolgrond,

zichtbaar typisch

(Westland) (op
Hollandveen)

vlakte van getij-

Moerige

Veldpodzolgrond,
Vlierveengrond

met duidelijk

perceleringspatroon,
gelegen op de

overgang van veen- en
kleigebied naar het
dekzandlandschap,
waarop het veen
uitwigt.

Resultaatstabel: Westelijke Langstraat
Ingreep

Potentiële effecten

Treden

effecten op

Toelichting

Consequenties

Relatie met

Stoplicht

Ingreep vindt plaats in

Verdwijnen van het

Conflicteert met

Heroverwegen

gebied

bodemprofiel (deels

waar mogelijk

?
Aardkundige waarden

Ja

vastgesteld waardevol

bodemfuncties?

oorspronkelijke
herstel ervan)

bodemambities

ambities behouden en

ingreep

versterken aardkundig
waardevol gebied

Archeologische
waarden

Mogelijk

hoge of middelhoge
archeologische

verwachtingswaarden
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Aantasting

archeologisch erfgoed

Afhankelijk van

feitelijk aanwezige
waarden

Nader

onderzoeken
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Cultuurhistorische

Mogelijk

waarden
Lokale

bodemkwaliteit

Aantasting historische

In stand houden van

kwaliteit historische

geografie tenzij sprake

historische geografie

In gebied geen lokale

nee

nvt

Doorgaan

nee

nvt

Doorgaan

Mogelijk gevolgen

Afhankelijk van het

Nader

geografie
Nee

Nader

Hoge tot zeer hoge

bodemverontreiniging

is van herstel

van De Naad.

onderzoeken

te verwachten
Diffuse

bodemkwaliteit

Nee

In gebied geen
verhoogde

achtergrondwaarden
aanwezig
Grondwaterkwaliteit

Mogelijk

A.g.v. eutrofiering door

vernatting kan

voor natuurfunctie

kwaliteit

kwaliteit worden
aangetast
Biodiversiteit

Verdroging/vernatting

Ja

Ja
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Heroverwegen

Risico van eutrofiering

Conflicteert met

en negatieve invloed

ambities indien

Heroverwegen

Verlies aan

bodemleven

langdurig rem op

Door afgraven zonder
peilverandering

ontstaat vernatting

onderzoeken

Conflicteert met

Door afgraven

verdwijnt aanwezig

achteruitgaan van de

biodiversiteit geeft

ambities

natuurontwikkeling

op natuurontwikkeling

negatief effect ontstaat
op doelrealisatie

20

