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SAMENVATTING 
 
Dit projectplan geeft invulling aan de maatregelen voor herinrichting van het gebied de 
Krombeemden (Goirle) in het beekdal van de Poppelsche Leij. Waterschap de Dommel 
voert deze maatregelen uit in samenwerking met Brabant Landschap. 
 
De opgave in het plangebied richt zich primair op beekherstel van de Poppelsche Leij, 
vernatting van de Natte Natuurparel De Krombeemden en natuurontwikkeling in het 
beekdal. Tegelijkertijd biedt dit een kans om de landschappelijke kwaliteit te verhogen. 
Tevens heeft de ontwikkeling van natuurgebied Krombeemden een positief effect op 
vermindering van de verdroging van het aangrenzende natuurgebied de Regte Heide & 
Riels Laag (Natura-2000 gebied). 
 
Voor herinrichting van het gebied de Krombeemden is een serie concrete maatregelen 
vastgesteld die op korte termijn leiden tot vernatting en ontwikkeling van vochtig tot 
natte, soortenrijke beekdalvegetaties. In de praktijk betekent dit dempen van enkele 
watergangen en greppels en gedeeltelijk afgraven van de voedselrijke toplaag in het 
gebied voor verschraling en verhoging van het waterpeil. Verder wordt de Poppelsche 
Leij lokaal verbreed en worden enkele meanders gegraven om de diversiteit en 
natuurwaarde van de beek te vergroten.  
Op langere termijn zullen maatregelen worden vastgesteld voor beekherstel, waardoor 
verdere vernatting kan worden gerealiseerd en een natuurlijker beekdallandschap tot 
ontwikkeling zal komen. De korte termijn maatregelen zijn een eerste stap in deze 
richting. Deze lange termijn maatregelen zullen in de toekomst separaat worden 
uitgewerkt.  
 
Met ontwikkeling van het beekdal van de Poppelsche Leij wordt invulling gegeven aan 
diverse Europese, Nationale en regionale wet- en regelgeving, waaronder KRW-doelen 
voor waterkwaliteit, realisatie van provinciale ambitie-natuurbeheertypen en de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van Nederland. 
 
De maatregelen voor Herinrichting van het beekdal van de Poppelsche Leij in het 
gebied de Krombeemden leveren concreet een bijdrage aan de gestelde doelen in het 
Waterbeheerplan van Waterschap de Dommel. De doelen worden gerealiseerd door het 
verbeteren van de waterkwantiteit en waterkwaliteit voor de natte natuurwaarden binnen 
het gebied. 
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DEEL 1: HERINRICHTING BEEKDAL POPPELSCHE LEIJ - KROMBEEMDEN 

 
1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Voorliggende rapportage betreft het projectplan Herinrichting beekdal Poppelsche Leij - 
Krombeemden. Hierin wordt invulling gegeven aan maatregelen voor herinrichting van 
het gebied de Krombeemden (Goirle) in het beekdal van de Poppelsche Leij. Voor 
ontwikkeling van (natte) natuurwaarden in het gebied wil Waterschap de Dommel in 
samenwerking met Brabant Landschap deze maatregelen uitvoeren. 
 
De opgave in het plangebied richt zich primair op beekherstel van de Poppelsche Leij, 
vernatting van de Natte Natuurparel De Krombeemden en natuurontwikkeling in het 
beekdal. Tegelijkertijd biedt dit een kans om de landschappelijke kwaliteit te verhogen. 
Hiernaast liggen er door herinrichting van het gebied de Krombeemden ook kansen voor 
vermindering van de verdroging van het aangrenzende natuurgebied de Regte Heide & 
Riels Laag (Natura-2000 gebied). 
 

1.2 Ligging en begrenzing plangebied 

Het plangebied is gelegen in het dal van de Poppelsche Leij, direct ten oosten van 
Natura2000-gebied Regte Heide & Riels Laag. Figuur 1.1 geeft de ligging van het 
plangebied aan ter hoogte van het traject Krombeemden. Dit gebied kent momenteel 
een agrarisch gebruik, maar is inmiddels grotendeels verworven vanwege de EHS-
doelstelling. 
 

 
Figuur 1.1. Situering plangebied binnen de rode lijn.  
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2 BESCHRIJVING VAN DE HUIDIGE SITUATIE 

2.1 Landschap, grondgebruik en natuur 

Het plangebied ligt op de westflank van het dal van de Poppelsche Leij. Het gebied is te 
kenschetsen als een open landschap met graslanden waar boomsingels, hagen en 
bosjes ontbreken en vooral langs de beek nog enige solitaire bomen aanwezig zijn. 
Rondom het plangebied komen wel bossen voor. 
 
Het gebied wordt omringd door drogere gemengde loof- en naaldbossen, die typisch zijn 
voor (overgangen naar) hogere dekzandruggen. Deze bossen maken deel uit van 
landgoed Nieuwkerk in het zuiden en van natuurgebied Regte Hei in het westen (zie 
figuur 2.1). Landgoed Nieuwkerk grenst direct ten zuiden aan het plangebied en bestaat 
uit een golfbaan met parkachtig landschap. 
 

 
Figuur 2.1. Het plangebied is erg weids en volledig in agrarisch gebruik. 
 
Een aantal jaren terug is de ruilverkaveling Goirle afgerond en is het beekdal optimaal 
ingericht voor agrarisch gebruik. In Landgoed Nieuwkerk is een golfbaan ingericht en de 
Regte Hei is in handen gekomen van Brabants Landschap na jarenlang gebruik als 
militair terrein in eigendom van de gemeente Tilburg. 
 
Het plangebied Krombeemden is anno 2012 in bezit van Brabants Landschap en/of 
Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) en staat bekend als De Krombeemden. Het 
gebied was tot 2011 volledig in agrarisch gebruik, te weten veeteelt en zwaar bemest 
hooiland. Er zijn geen (half)natuurlijke graslanden aanwezig en waterlopen in het gebied 
worden intensief onderhouden. In het gebied komen geen bijzondere planten of dieren 
met een beschermde status voor.  
 

2.2 Geohydrologie 

De Poppelsche Leij is één van de beken in het stroomgebied van de Dommel die 
afstromen van het Kempisch Hoog en vervolgens de breuk (Feldbiss) passeren op weg 
naar de Roerdalslenk, ook wel Centrale slenk genoemd. 
Op het Kempisch Hoog liggen de grofzandige tot grindige rivierafzettingen van de 
Formatie van Sterksel zeer ondiep onder het dekzand. Dit grofzandige pakket is zeer 
goed doorlatend en het grondwater ondergaat hier relatief weinig veranderingen in 
samenstelling. De breuk ligt oostelijk van het plangebied.  
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In het Kempisch Hoog zijn dalen van beken uitgesleten. Opvallend voor het plangebied 
is het duidelijke onderscheid tussen beekdal en hogere gronden in het reliëf (zie fig.2.2).  
 

 
Figuur 2.2. Hoogtekaart (bron: www.ahn.nl/viewer, Legenda = hoogtes in m +NAP) 
 

2.3 Waterhuishouding 

Oppervlaktewater 
De Poppelsche Leij is een laaglandbeek met bovenlopen deels in België 
(Vennekensloop en Ossevennenloop) en afstromend van Baarle-Nassau (Retsche 
loop). Een aanzienlijk deel van het stroomgebied kent een agrarisch gebruik en de 
bovenlopen stromen grotendeels langs akkers en graslanden. 
Na de samenvloeiing van de bovenlopen bij Groot-Bedaf stroomt de Leijbeek of 
Poppelsche Leij door een duidelijke laagte langs de Egelbroeken vervolgens door 
landgoed Nieuwkerk naar het plangebied. 
In het plangebied voert de beek permanent water af met een stroomsnelheid variërend 
tussen 0,1 en 0,5 m/sec. Op de meeste plaatsen blijft de beek bij jaarlijks hoge afvoeren 
binnen de oevers.  
 
Grondwater 
In het plangebied stroomt de beek niet op de laagste plek. Centraal in het dal is een 
kwelsloot met zijsloten gegraven (zie fig. 2.3), die bijdragen aan de ontwatering en 
afwatering van het dal. In het dal komt grondwater uit het eerste watervoerende pakket 
naar boven.  
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Figuur 2.3. Overzicht watergangen, incl. ID (legger)waterloop en grondwater 
Hoofdwatergang = NL1, secundaire zijwatergang = NL13, NL14, tertiaire watergang (niet legger) = NL13-TV, NL14-TV. 
 

2.4 Waterkwaliteit 

De samenstelling van het grondwater is onderzocht in het centrum van het beekdal in 
een peilbuis (Inberg & Van Dorst, 2009). Hierin is matig kalkrijk (HCO3 110 mg/l) 
grondwater aangetroffen met een pH van 6,8. De ijzerwaarden zijn vrij laag (Fe2+ 5,3 
mg). In de kwelsloot komt ijzerrijk water voor. Vermoedelijk komt ook jonger en ijzerrijk 
grondwater naar boven in de zone vanaf de beekdalflank richting beek.  
 
In de beek zelf is het water beïnvloed met voedingsstoffen. Het kwaliteit-meetpunt ter 
hoogte van de brug over De Poppelsche Leij bij Nieuwkerk (240113) toont 
overschrijdingen van stikstof- (N) en fosfaat-totaal (P) boven het MTR (resp. 2,2 en 0,15 
mg/l) en daarmee ook ver boven de streefwaarde (resp. 1 en 0,05 mg/l).  
 
Ammoniak (NH3) blijft grotendeels onder het MTR (0,02 mg/l) maar Ammonium (NH4) 
ligt daar weer boven (Wvo 0,8 mg/l). De Zuurgraad (pH) bevindt tussen de boven- en 
ondergrens (6,5 – 9).  
 

2.5 Bodem 

De bodems in het beekdal ter plaatse van het plangebied zijn beekeerdgronden (type 
pZg23 op de kaart in fig. 2.4) met grondwatertrap III. Deze zandgronden hebben zich 
ontwikkeld onder natte omstandigheden en bezitten hierdoor een humusrijke bovenlaag 
(eerdlaag). In het beekdal is geen veen (meer) aanwezig. Wel is het merendeel van de 
gronden fosfaatverzadigd als gevolg van intensieve bemesting (zie ook paragraaf 3.1 en 
fig. 3.2). Aansluitend op de hogere gronden komen veldpodzolen voor. In deze gronden 
domineert inspoeling van humus en mineralen. De beek heeft een zandige bodem en 
snijdt de grofzandige rivierafzettingen behorende tot de Formatie van Sterksel aan.  
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Figuur 2.4. Links: uitsnede van de bodemkaart Stiboka (1984), Rechts: Uitsnede van de 
geomorfologische kaart, Stiboka (1981). 

 
2.6 Historisch landschap  

In 1840 is de Krombeemden te kenschetsen als een nat, moerassig beekdal met een 
grof patroon van percelering, een slingerende beek, een geleidelijke overgang naar de 
heide op de hogere gronden. Bovenstrooms is landgoed Nieuwkerk te herkennen, 
benedenstrooms is het beekdal duidelijk meer in cultuur gebracht als grasland met een 
karakteristieke percelering in de vorm van beemden. In 1900 is het dal met de 
Krombeemden nog steeds een moerassige laagte. In de jaren vijftig van de vorige eeuw 
werd de beek rechtgetrokken. Het beekdal zelf bleef onbebouwd. 
 

Figuur 2.5. Uitsnede van de militaire kaart van rond 1840 (links) en van de topografische kaart van 1910 
(verkend in 1893) (rechts). 
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3 KNELPUNTEN EN DOEL 

3.1 Kwaliteiten, kansen en knelpunten 

De actuele betekenis van het plangebied zelf is beperkt. Natuurwaarden ontbreken en 
het agrarische ontwikkelingsperspectief is gering vanwege de ingeklemde ligging tussen 
landgoed met golfbaan in het zuiden, het Natura2000 gebied in het westen, de 
verstedelijking van Goirle in het noorden en de verwerving van gronden voor realisering 
van de EHS. 
 
Kwaliteiten  
Het beekdal in het plangebied heeft grote ecologische potenties vanwege: 
 De grote verschillen in reliëf met overgang van hooggelegen heide naar lager 

gelegen beekdal; 
 Langs de Poppelsche Leij is van nature al sprake van overstroming; 
 Kwelstromen afkomstig van het hoger gelegen natuurgebied de Regte Heide; 
 Potentie voor ontwikkeling van vegetaties van voedselarme, natte milieus in het 

beekdal door kwel uit de Regte Hei na afgraven van voedselrijke toplaag 
(voorbeeldgebied: Riels Laag). 

 

 
Figuur 3.1. Duiding van aandachtspunten, knelpunten en kansen in en om het plangebied. 
 
Knelpunten  
 Knelpunt voor de ontwikkeling van voedselarme vegetaties is de fosfaatverzadiging 

van de bodem in het beekdal (zie fig. 3.2); 
 Het grondwater staat te laag onder maaiveld voor realisatie van ambitie beheertypen 

en het behalen van ecologische doelen in zowel het beekdal als op de Regte Heide; 
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 De kwelsloot (ID: NL13-TV), centraal gelegen in het gebied, heeft een drainerende 
werking op de omgeving. 

 De Poppelsche Leij voldoet niet aan KRW normen door afvoer van 
voedingsstoffenrijk water een voor een goed ontwikkelde beeklevensgemeenschap 
en het ontbreekt aan variatie in stroming, substraat, oevers en beschaduwing; 

 Mogelijk ongewenste vernatting bij beekherstel en door dempen van de kwelsloot op 
het bestaande golfterrein en op agrarische percelen aan de oostzijde van de 
Poppelsche Leij. 

 Grondaankoop is beperkend voor het realiseren van de lange termijn visie. 
 

Figuur 3.2. De diepte van eventueel af te graven fosfaatverzadigde grond per natuurdoel. 
 
Kansen  
 Er is kans op vernatting in het beekdal, door het treffen van vernattingsmaatregelen, 

en daarmee kan tevens verbetering worden bereikt van de kwaliteit van habitats met 
een instandhoudingsdoel op de Regte Heide; 

 Mogelijke verplaatsing (t.b.v. uitbreiding) van de golfbaan in de toekomst naar 
hogere gronden biedt kansen voor verdere ontwikkeling van het beekdal.  

 Kans voor oplossingen voor ongewenste overstroming van agrarische gronden 
(buiten het plangebied). 

 
3.2 Doelen voor het plangebied 

Het dal van de Poppelsche Leij maakt sinds het Natuurbeleidsplan van 1989 deel uit 
van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het merendeel van de gronden is onlangs 
verworven en bestemd voor ontwikkeling van natuur (EHS). De Krombeemden is, net 
als het Egelsbroek stroomopwaarts, een natte natuurparel met een opgave voor aanpak 
van de verdroging.  
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Het natuurbeheerplan geeft aan welke ambitie-beheertypen worden nagestreefd. Het 
gaat hier om natte hooilandvegetaties overgaand in droge op de overgang naar de 
heide (zie fig. 3.2).  
 

Figuur 3.3. Geambieerde natuurdoeltypen in het plangebied (rood omlijnt). Natuurbeheerplan 
2012 – 2013, Provincie Noord-Brabant (bron: www.brabant.nl/kaarten). 

 
Er is geen opgave voor waterberging, wel is van nature al sprake van overstroming 
langs de Poppelsche Leij. Maar vernatting of meer overstroming in de gebieden boven- 
of benedenstrooms van het plangebied als gevolg van ingrepen in het plangebied dient 
te worden voorkomen. De beek in het plangebied komt in aanmerking voor beekherstel. 
Het kan ertoe leiden dat de ecologische toestand van het waterlichaam zoals bedoeld in 
de KRW verbetert. Er zijn geen recreatieve doelen. Het accent zou kunnen worden 
gelegd op natuurbeleving. 
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Figuur 3.4. Natuurdoelen in het plangebied (rood omlijnt). Uitsnede Provinciaal waterplan 
noord-brabant 2010-2015), Plankaart 1 Waterhuishoudkundige functies (bron: 
www.ruimtelijkeplannen.nl). 
 

3.3 Landschapsvisie 

De opgave in het plangebied richt zich primair op beekherstel, vernatting en 
natuurontwikkeling in het beekdal. Tegelijkertijd biedt dit een kans op de 
landschappelijke kwaliteit te verhogen. Hieronder wordt de gewenste ontwikkelingen op 
korte en lange termijn voor het gebied beschreven en uitgewerkt in een landschappelijk 
beeld. 
 
Landschappelijk eindbeeld (lange termijn) 
Een gevarieerd landschap met een natuurlijk stromende beek in een laaggelegen 
beekdal met moeras en beekdalbossen overgaand naar een half-natuurlijk landschap 
met beemdenstructuur tot een heidelandschap op hogere gronden (De Regte Heide) is 
de visie voor het landschappelijk beeld van de Krombeemden. Een hoge mate van 
natuurlijkheid kan vooral bij de beek worden ontwikkeld. Terwijl richting de hei meer 
openheid en een halfnatuurlijke inrichting en beheer na te streven valt. 
 

 
Figuur 3.5 Landschappelijk beeld lange termijn  

Belangrijkste factor voor zo natuurlijk mogelijke landschapstypen is de invloed van kwel 
en overstroming door de beek.  
Het beekdal is een natuurlijk landschap met opgaande beekbegeleidende begroeiingen 
welke onder invloed staat en wordt gevormd door processen als stroming, overstroming, 
erosie en sedimentatie. Bij langdurig grond- en oppervlaktewater boven maaiveld is de 
ontwikkeling van een venig, moerassig, open landschap mogelijk zoals vermoedelijk ook 
aanwezig in de Krombeemden in de 19e eeuw (zie fig. 2.5). Onder minder natte 
omstandigheden kan een gesloten landschap met beekdalbossen en broekbossen tot 
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ontwikkeling komen. Naarmate het beekdal natter is, zal een natuurlijker landschap tot 
ontwikkeling komen. 
 
“Beemden” is van oudsher een benaming voor graslandpercelen in beekdalen. De 
beemdenstructuur is een kleinschalige halfopen landschap van graslandpercelen  met 
op de perceelgrenzen hakhoutsingels met elzen, wilgen of ander struweel. Deze 
kenmerkende structuren zijn ook te herkennen op de historische kaarten van de 
Krombeemden (zie fig. 2.5). Door kwel zijn na afgraving van de voedselrijke toplaag 
soortenrijke graslanden te ontwikkelen. Dit kleinschalige landschap vormt door meer 
openheid voor een goede overgang naar het open heidelandschap van de Regte Heide. 
 
Landschappelijk beeld (korte termijn) 
Op basis van de huidige eigendommen wordt inrichting van het gebied beperkt. Door 
het uitvoeren van beekherstel is wateroverlast te verwachten op agrarische percelen 
langs de beek of bovenstrooms in landgoed Nieuwkerk met de golfbaan. Daarom zijn 
maatregelen geschetst voor zowel korte als lange termijn.  
 

  
Figuur 3.6 Landschappelijk beeld bij ontwikkelingsmaatregelen op korte termijn (links) en 
lange termijn (rechts),  

Op de langere termijn is aanpassing van de beek, door beekherstel en peilverhoging, 
wenselijk. Op korte termijn biedt het verondiepen van de kwelsloot binnen het 
plangebied en het afgraven van een deel van de verworven gronden de beste 
mogelijkheden voor vernatting en tegelijkertijd de ontwikkeling van vochtig tot natte, 
soortenrijke beekdalvegetaties. Door lokaal te verbreden en enkele meanders aan te 
leggen kan de natuurwaarde en diversiteit van de beek worden verhoogd. 
 
In dit projectplan zullen alleen de maatregelen voor de korte termijn verder worden 
uitgewerkt tot concrete maatregelen (zie hoofdstuk 4). 
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Figuur 3.7 Maatregelen bij Landschappelijk beeld korte termijn  
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4 BESCHRIJVING EN MAATVOERING VAN DE WATERSTAATSWERKEN  

4.1 Algemeen 

Dit hoofdstuk geeft een inhoudelijke en technische beschrijving van de maatregelen die 
nodig zijn voor natuurontwikkeling Poppelsche Leij – Krombeemden voor de korte 
termijn. Hierbij wordt invulling gegeven aan de genoemde doelen in paragraaf 3.2. Per 
maatregel is aangegeven welk doel het dient en wat de maatregel precies beoogt te 
bereiken.  
 
De maatregelen zijn te verdelen in maatregelen die nodig zijn voor het behalen van de 
doelrealisatie natuur, maatregelen voor mitigatie van uitstralingseffecten naar 
landbouwgronden en woningen en overige maatregelen voor beheer en recreatie. In 
tabel 4.1, 4.2 en 4.3 is een overzicht van deze maatregelen weergegeven, waarbij 
tevens is vermeld of dit een waterstaatswerk betreft. In de volgende paragrafen zijn 
deze nader beschreven. 
 
Tabel 0.1. Maatregelen natuur 

Objectcode Maatregelen voor doelrealisatie natuur Waterstaatswerk 
N1.  Verondiepen kwelsloot tot 30 cm – maaiveld Ja 
N2.  Verondiepen bermsloot  Ja 
N3.  Dempen afwateringssloten Ja 
N4.  Verwijderen duikers Ja 
N5.  Afgraven fosfaatverzadigde bouwvoor 30 – 40 cm Nee 
N6.  Aanleg meanders langs Poppelsche Leij Ja 
N7.  Plaatselijk verbreden huidige beekloop Ja 
N8.  Aanbrengen duiker Ja 
N9.  Aanbrengen houtsingels (beemdenstructuur) Nee 
N10.  Aanplanten bomen Nee 

 
Tabel 0.2. Maatregelen recreatie en beheer 

Objectcode Overige maatregelen (recreatie en beheer) Waterstaatswerk 
R1.  Aanleg uitkijkheuvel Nee 
R2.  Aanleg struinpad Nee 
R3.  Plaatsen toegangspoort en rasters Nee 
R4.  Obstakelvrije zone / onderhoudspad Nee 

 
Tabel 0.3. Mitigerende maatregelen 

Objectcode Mitigerende maatregelen  Waterstaatswerk 
M1.  Aanleg watergang t.b.v. afwatering particulier perceel Ja 
M2.  Aanleg kering / kade Ja 

 
In bijlage 1 is een maatregelenkaart opgenomen met een overzicht van de te treffen 
maatregelen in het gebied en de bijbehorende detailtekeningen. Voor een totaalbeeld 
van de maatregelen voor natuurontwikkeling Poppelsche Leij - Krombeemden zijn op de 
ontwerptekeningen en in dit projectplan naast waterstaatswerken ook de overige 
maatregelen die geen waterstaatswerken betreffen opgenomen.  
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De uitvoeringsmaatregelen zijn op de overzichtstekening maatregelen benoemd met 
behulp van object/ID-codes. Hierdoor is goed onderscheid te maken tussen de 
verschillende maatregelen. In de onderbouwing van de maatregelen worden de 
objectcodes van de maatregelen vermeld, zodat eenvoudig de locatie van de 
maatregelen op de tekening terug te vinden is. 
 
Dit ontwerp is met name van belang bij de uitwerking van het projectplan naar 
contractstuk (bestek). Bij de uitvoering kunnen hier afwijkingen op ontstaan door 
werkwijze, terreinomstandigheden en/ of onvoorziene omstandigheden. 
 

4.2 Maatregelen voor doelrealisatie natuur  
 
Watergangen dempen / verondiepen  
Om vernatting van het beekdal te realiseren zullen de kwelsloot en enkele 
afwateringssloten in het gebied worden gedempt of verondiept. Doel van deze demping 
en verondiepingen is enerzijds het verminderen van de afvoer van water waardoor 
vernatting optreedt in de percelen. Anderzijds draagt het dempen in combinatie met de 
maaiveldverlaging (zie 0.) aan de ontwikkeling van vochtig tot natte, soortenrijke 
beekdalvegetaties. 
 
N1. Verondiepen kwelsloot 

De kwelsloot loopt parallel aan de Poppelsche Leij door het hele plangebied en 
vormt een belangrijke bron voor ontwatering en afvoer van kwel in het gebied. 
Door het verondiepen van de watergang tot 30 cm onder maaiveld, uitgaande van 
nieuw maaiveld na maaiveldverlaging, wordt vernatting van het gebied 
gerealiseerd. De kwelsloot wordt verondiept tot aan de plangrens, hierbij dient de 
afwatering van en naar de naastgelegen percelen gewaarborgd te blijven. 

 
N2. Verondiepen bermsloot 

De bermsloot loopt langs de Nieuwkerksedijk en is met name in het zuidelijk deel 
diep uitgesneden. Door het (deels) verondiepen van de watergang kan extra 
vernatting van het gebied worden gerealiseerd.  

 
N3. Dempen afwateringssloten 

De afwateringssloten zorgen voor een te snelle ontwatering van het gebied en 
worden daarom gedempt. De te dempen afwateringssloten zullen tot de hoogte 
van het toekomstige maaiveld gedempt worden, rekening houdend met de 
maaiveldverlagingen.  
 

N4. Verwijderen duikers 
In de te dempen afwateringssloten (zie N3.) dienen de duikers verwijderd te 
worden omdat deze hun functie na demping verliezen. 
 

Het verondiepen en dempen van de watergangen wordt uitgevoerd met grond 
vrijkomend bij de maaiveldverlaging (zie onder 0.). De vrijkomende grond wordt tevens 
toegepast voor de aanleg van de kade (M2.) en de uitkijkheuvel (R1).  
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N5. Afgraven fosfaatverzadigde bouwvoor  
Het beekdal heeft potentie voor ontwikkeling naar een gradiënt van natte naar droge 
hooilandvegetaties met beemdenstructuur (houtsingels). Knelpunt is echter de 
fosfaatverzadiging van de bodem in het beekdal. Om meer kansen te bieden voor 
ontwikkeling van deze voedselarme vegetaties zal de bovenlaag van het plangebied 
worden afgegraven. Hierdoor is ook meer kans op kwel uit de Regte Heide en door 
verlaging van het maaiveld in relatie met het dempen/verondiepen van watergangen (zie 
N1., N2., en N3.) komt de vegetatie meer in contact met het grondwater, waardoor meer 
kans is op de ontwikkeling van vegetaties van voedselarme, natte milieus. 
 
Bij de maaiveldverlagingen wordt tussen 30 en 40 cm afgegraven. Op de maatregelen 
tekening (zie bijlage 1) is weergegeven in welke percelen maaiveldverlaging uitgevoerd 
zal worden en is per perceel de ontgrondingsdiepte aangegeven. De mate van 
ontgraving is gebaseerd op de dikte van de voedselrijke bodemlaag (zie figuur 3.2), 
zones met kweldruk en ter versterking van de natuurlijke hoogteverschillen in het 
landschap (zie figuur 2.2) voor het creëren van een nat-droog gradiënt. 
 
Ontwikkeling gevarieerde beek 
De Poppelsche Leij is een sterk veranderd water (KRW-type R4) met een 
rechtgetrokken loop. Dit had als doel een snelle afwatering van het water via de beek. 
Ter bevordering van de natuurlijke processen in de beek worden enkele meanders 
aangelegd en wordt de beek lokaal verbreed waardoor meer variatie ontstaat in 
stroming en daarmee meer erosie en sedimentatie. Dit is gunstig voor de ontwikkeling 
van een gevarieerde beek flora en fauna. 
 
N6. Aanleg meanders langs Poppelsche Leij 
Er worden enkele meanders gegraven om de diversiteit en natuurwaarde van de beek te 
vergroten. Hierbij wordt de bestaande beekloop ter plaatse gedempt.  

 
N7. Plaatselijk verbreden beekloop 

Plaatselijk wordt de huidige beekloop verbreedt ter plaatse van zijwatergangen. 
Met als doel het creëren van meer variatie in stroomsnelheid en stimulering van 
natuurlijke processen zoals afkalving en aanzanding. Hierbij worden taluds 
gerealiseerd van 1:3 tot 1:5, zoals aangegeven in het principe-profiel op de 
ontwerptekening in de bijlage. Door de flauwere taluds ontstaat meer kansen voor 
ontwikkeling van een gevarieerde oevervegetatie. 
 

N8. Aanbrengen duiker 
Voor beheer van de terreinen wordt rekening gehouden met de toegankelijkheid door 
het vrijhouden van obstakelvrije zones. Deze zullen middels een maaibeheer 
gerealiseerd en in stand gehouden worden. Tegen de noordgrens van het plangebied 
dient een nieuwe duiker aangebracht te worden in de kwelsloot voor de toegang van het 
gebied voor beheer en onderhoud. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Projectplan Poppelsche Leij  9X0591/R00006/903092/DenB 
Definitief rapport - 15 - 15 maart 2013 

 
  

 
Beplanting 
Voor het realiseren van een beemdenstructuur dienen houtsingels aangeplant te 
worden. Tevens worden bomen geplant langs de beek voor meer variatie en 
beschaduwing van de beek. 
 
N9. Aanbrengen houtsingels (beemdenstructuur) 

Voor het ontwikkelen van een beemdenstructuur worden houtsingels aangeplant. 
Deze worden in rechte rijen langs de Nieuwkerksedijk geplant, loodrecht op de 
weg. Hierbij worden autochtone, inheemse heesters (bosplantsoen 80-100) 
toegepast zoals: zomereik, es, els, meidoorn, sleedoorn en Gelderse roos. Met de 
situering van de houtsingels is rekening gehouden met de bestaande 
landschappelijke structuren, paden en zichtlijnen. 
 

N10. Aanplanten bomen 
Voor de ontwikkeling van beekbegeleidende beplanting worden solitaire bomen of 
boomgroepen (3-5 stuks) aangeplant op de noordelijke beekoever. Hierbij wordt 
een relatie gezocht met de zichtlijnen die ontstaan door de houtsingels. Ter 
plaatse van bestaande sloten worden wilgen en elzen aangeplant, in het 
verlengde van de houtsingels zijn dit essen. 
 

4.3 Maatregelen recreatie en beheer  

De graslandpercelen zullen door middel van begrazing worden beheerd. Ter 
bevordering van de natuurbeleving wordt rekening gehouden met de natuurlijke 
recreant. Hiervoor worden de volgende maatregelen getroffen: 
 
R1. Aanleg van een uitkijkheuvel  

De aanleg van een uitkijkheuvel zorgt voor uitzicht op de ontwikkeling van het 
beekdal van bovenaf. 
 

R2. Aanleg struinpad  
De aanleg of het uitzetten van een struinpad door de beemdenstructuur zorgt voor 
beleving van het gebied van binnenuit. Hierbij wordt aansluiting gezocht met de 
bestaande padenstructuur van de Regte Heide ten noorden van de 
Nieuwkerksedijk. 
 

R3. Plaatsen rasters en toegangspoorten  
Er worden rasters geplaatst rondom de graslandpercelen met als doel één 
aaneengesloten begrazingseenheid. Het plaatsen van toegangspoorten zorgt voor 
de toegankelijkheid van het gebied voor zowel de terreinbeheerder als de 
wandelaars. In de bestek/uitvoeringsfase wordt bepaald of de huidige afrastering 
nog voldoet of vervangen dient te worden. 
 

4.4 Mitigerende maatregelen  

De peilverhogingen binnen de Krombeemden zijn gunstig voor ontwikkeling van natte 
natuurwaarden, echter kunnen effecten geven naar particulieren percelen. Voor deze 
effecten is bekeken hoe deze te voorkomen danwel te mitigeren. De volgende 
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technische maatregelen zal het waterschap bij de uitvoering treffen om nadelige 
gevolgen voor ingezetenen zo veel mogelijk te voorkomen. 
M1. Aanleg watergang t.b.v. afwatering particulier perceel 

De 2 bestaande boerenerven (woning met schuren) in het gebied blijven 
bestaand. De agrarische functie vervalt echter. Ter voorkoming van wateroverlast 
op de erven door de vernatting wordt een watergang aangelegd langs het erf voor 
afwatering van het particuliere perceel. 
 

M2. Aanleg kering / kade 
Om te sterke vernatting en/of overstroming van agrarische percelen langs de 
Poppelsche weg door de maatregelen aan de beek tegen te gaan, wordt een kade 
aangelegd om het perceel. 
 

4.5 Wijze van uitvoering  

In deze paragraaf wordt ingegaan op de uitvoering van de werken en de voor de 
uitvoering van de maatregelen benodigde vergunningen en ontheffingen. Ook is 
aangegeven welke maatregelen het waterschap bij de uitvoering zal treffen om nadelige 
gevolgen voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken. 
 
Middels een RAW bestek wordt de resultaatverplichting voor de uitvoerende partij 
vastgelegd. Naast wat er aangelegd wordt zal hierin ook sturing worden gegeven aan de 
wijze waarop de uitvoering verloopt. Hierbij moet gedacht worden aan 
uitvoeringsperioden, aan- en afvoerroutes, werktijden, stopmomenten en andere 
activiteiten rondom het plangebied. 
 

4.5.1 Technische Uitvoering 

De werkzaamheden bestaan grotendeels uit grondverzet; het dempen en verdichten van 
watergangen en aanleg gronddammen in watergangen en ontgrondingen.  
 
Voorafgaand de maaiveldverlagingen zullen de percelen worden gemaaid (door middel 
van een klepelmaaier). De percelen worden natuur-technisch afgegraven waarbij de 
vrijkomende grond wordt toegepast voor het dempen van greppels en watergangen 
binnen het gebied.  
 
Een deel van de werkzaamheden zal in verband met bereikbaarheid uitgevoerd worden 
met behulp van klein materieel (minigraver, rupsvoertuigen o.i.d.). Gedurende de 
werkzaamheden dient de werkwijze zo goed mogelijk afgestemd te worden op het 
terrein en de weersomstandigheden. Doel hiervan is schade aan de ondergrond door 
spoorvorming en bodemverdichting te voorkomen. 
 
De maatregelen zijn gericht op herstel van beekdal natuur en natuurontwikkeling. De 
maatregelen zullen na aanleg opgaan in de natuurlijke omgeving.  
 

4.5.2 Vergunbaarheid en bijbehorende uitvoeringsvoorwaarden 

Het waterschap geeft met dit projectplan in eerste plaats duidelijkheid over de 
functionele eisen van de waterstaatswerken die zij wil realiseren. Daarnaast wordt het 
ruimtebeslag en de maatvoering van deze werken zo nauwkeurig mogelijk aangegeven. 
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Voor de aanleg van kunstwerken en de grondwerken geldt echter dat naast dit plan nog 
vergunningen en ontheffingen nodig zijn.  
Deze vergunningen en ontheffingen kunnen nog leiden tot nadere invulling aan 
constructie, afmeting en uiterlijk van het waterstaatswerk. De waterstaatkundige 
belangen zullen echter te allen tijde gewaarborgd blijven. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van benodigde vergunningen, ontheffingen en 
toestemmingen waarmee de uitvoering van het project van doen heeft. De voorwaarden 
die het bevoegd gezag en/of eigenaren zullen koppelen aan de vergunning, 
ontheffingen of toestemming neemt het waterschap op in het bestek en zal bij de 
uitvoering worden nageleefd. 
 

Tabel 0.4. Benodigde vergunningen, meldingen en toestemmingen 

Activiteit Procedure/Juridische basis Bevoegd gezag 
Aanlegactiviteiten  Omgevingsvergunning Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht  
(voorheen Aanlegvergunning)  

Gemeente  
 

Aanpassen 
waterhuishouding  

Vergunning Waterwet / Projectplan 
(voorheen Keur waterbeheer) 

Waterschap  
 

Graafwerkzaamheden, 
ontgronding  

Melding Ontgrondingenwet  
 

Provincie  
 

Verwijderen bomen en 
houtopstand 

Melding Boswet  
 

DR (Min. E L&I)  
 

Verwijderen bomen en 
houtopstand 

Omgevingsvergunning Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht  
(voorheen Kapvergunning)  

Gemeente  
 

Verstoring van aanwezige 
natuurwaarden  

Ontheffing Flora en faunawet  
 

DR (Min. E L&I)  
 

 
4.5.3 Beperking mogelijke nadelige gevolgen voor omgeving 

Mogelijke gevolgen voor ecologie 
Voor de inrichting van de Oude Leij is een natuurtoets uitgevoerd. Er heeft zowel een 
toetsing aan de Flora- en faunawet als aan de Natuurbeschermingswet plaatsgevonden 
(zie bijlage 3). Ten aanzien van ecologie worden geen of nauwelijks negatieve effecten 
verwacht tijdens de uitvoering. Voor een uitgebreidere onderbouwing zie Quickscan 
Poppelsche Leij (2012), bijlage 3. Samengevat zijn er de volgende aandachtspunten:  
 
Flora- en faunawet  
 Er treden geen negatieve effecten op ten aanzien van strenger beschermde plant- 

en diersoorten, mits er geen bomen gekapt worden. 
 Er treden mogelijk negatieve effecten op ten aanzien van algemene vissoorten en 

amfibieën in aanwezige landbouwsloten. 
 Werken volgens de gedragscode voor Waterschappen dekt de zorgplicht af voor 

algemene vissen en amfibieën, zoals genoemd in het vorige punt. 
 
Natuurbeschermingswet  
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 Er worden thans geen significant negatieve effecten verwacht op de 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebied Regte Heide & Riels Laag. 

 
Overig 
 Er zijn misschien negatieve effecten op langere termijn, ten aanzien van laanbomen 

en boscomplexen in de directe omgeving, in het bijzonder op de beekdalflank, waar 
eventuele vernattingseffecten mogelijk het grootst zijn.  

 
Het plan heeft als zodanig geen negatief effect op de aanwezige beschermde planten- 
en diersoorten van de Flora- en faunawet. De maatregelen dragen er toe bij dat een 
beter leefgebied ontstaat voor diverse (beschermde) soorten.  
Tijdens de uitvoering kan mogelijk wel tijdelijk negatieve effecten ontstaan aan 
beschermde soorten. Nadelige gevolgen voor de omgeving zullen vooral het gevolg zijn 
van de graafwerkzaamheden en grondtransport. Door toepassing van mitigerende 
maatregelen worden nadelige gevolgen voorkomen. Dit houdt vooral in dat de 
werkzaamheden buiten de voor planten en dieren kwetsbare perioden (zoals 
voortplanting- en overwinteringsperiode) zullen worden uitgevoerd.1 
 
De mitigerende maatregelen worden nog afgestemd op de quickscan Flora en Fauna 
die uitgevoerd zal worden. Eventuele beperkingen en/of aanvullende eisen door 
aanwezige beschermde flora en fauna worden in de uitvoering meegenomen. 
 
Mogelijke gevolgen voor omwonenden 
Tijdens de uitvoeringsperiode zal rekening worden gehouden met de ligging van aan- en 
afvoerroutes en werktijden om overlast door geluid en/of verkeersroutes te beperken.  
 

4.6 Legger, beheer en onderhoud  

Legger 
Het waterschap zal de in dat jaar gerealiseerde waterstaatswerken inmeten en 
optekenen op revisietekeningen. Vervolgens legt het waterschap de maten of de 
functionele eisen in de legger vast.  
 
Beheer en onderhoud 
Het onderhoud wordt aangepast aan de maatregelen en nieuwe situatie. In een nog op 
te stellen Beheer- en Onderhoudsplan (BOP) zal hier invulling aan gegeven worden. Het 
beheer en onderhoud van de waterstaatswerken en leggerwatergangen zal het 
waterschap uitvoeren conform de beheer- en onderhoudsrichtlijn.  
 
Het toekomstig beheer en onderhoud zal worden uitgevoerd door Waterschap De 
Dommel en Brabants Landschap.  

                                                  
1 Bij reguliere beheer- en onderhoudsmaatregelen kan gewerkt worden conform Goedgekeurde Gedragscodes 
zoals Gedragscode voor Unie van Waterschappen, Gedragscode voor bosbeheer en Gedragscode voor 
natuurbeheer. Bij  inrichtingsmaatregelen is, indien mogelijk verstoring of vernietiging optreedt van zwaar 
beschermde soorten ( tabel 3), ontheffing nodig. De uitvoerder dient vervolgens een ecologisch werkprotocol op te 
stellen. 
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Het Waterschap zal de Poppelsche Leij onderhouden. Brabants Landschap is 
verantwoordelijk voor de overige inrichting zoals grasland, houtopstanden, watergangen 
(kwelsloot en overige sloten), wandelpad en de onderhoudsstrook en de hieronder 
liggende duikers. De bermsloot is en blijft in beheer van de gemeente Goirle. 
 

4.7 Samenwerking 

De gronden binnen het plangebied zijn grotendeels in eigendom van Brabants 
Landschap, Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL), Waterschap de Dommel, 
Gemeente Goirle. Het project Poppelsche Leij, Krombeemden is in samenwerking met 
deze partijen tot stand gekomen en zij staan dan ook achter de herinrichting van het 
plangebied en de uit te voeren maatregelen zoals beschreven in onderhavig plan.  
 
De diverse partijen hebben ieder eigen verantwoordelijkheden en taken. Zo is het 
Waterschap verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van de 
waterstaatswerken en overige maatregelen. Hieronder vallen de genoemde 
maatregelen onder paragraaf 4.2, 4.3 en 4.4.  
De gronden in eigendom van BBL zullen na inrichting worden overgedragen aan 
Brabants Landschap. Brabants Landschap, Gemeente Goirle en particulieren zullen als 
eigenaren en/of terreinbeheerders van het gebied, met uitzondering van de beek en de 
waterstaatswerken, verantwoordelijk zijn voor beheer en onderhoud van de terreinen. 
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DEEL 2: VERANTWOORDING 

 
5 WETTEN, REGELS EN BELEID  

Dit hoofdstuk gaat in op de onderbouwing van wet- en regelgeving aangevuld met het 
huidige beleid, de uitgevoerde onderzoeken en de rechtsbescherming. 
 
Dit projectplan dient te voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving en dient te 
passen binnen de beleidskaders op alle niveaus. In dit hoofdstuk is het projectplan dan 
ook getoetst aan de relevante wet- en regelgeving (paragraaf 5.1). Daarbij is steeds de 
relatie van het projectplan met de relevante wet- en regelgeving aangegeven.  
 
Naast de wet- en regelgeving dient het projectplan te passen binnen het vastgestelde 
beleid op nationaal, regionaal en lokaal niveau (paragraaf 5.2). Daarnaast heeft een 
project als dit effect op hoe de omgeving eruit komt te zien en hoe deze door mensen 
wordt ervaren. Er wordt onder meer rekening gehouden met archeologische, 
cultuurhistorische, natuur- en landschappelijke waarden. Ten aanzien van onder andere 
deze aspecten is de visie van de gemeenten en bewoners op de omgeving beschreven 
(paragraaf 5.3). De samenhang tussen het water- en omgevingsbeleid en de 
bijbehorende doelen staat weergegeven in het schema in figuur 5.1. 
 

5.1 Wetgeving 

5.1.1 Waterwet  

Dit projectplan levert primair een bijdrage aan de doelstellingen uit de Waterwet. 
De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert 
ook de samenhang tussen het waterbeheer en de ruimtelijke ordening.  De Waterwet is 
in 2009 in werking getreden en vervangt diverse oude Nederlandse wetten op het 
gebied van waterbeheer. 
De Waterwet is een vertaling van Europese doelstellingen op het gebied van 
waterkwaliteit en waterkwantiteit uit de Kader Richtlijn Water (KRW). Hierbij worden 
normen gehanteerd voor waterkwaliteit die zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer, de 
KRW en de Grondwaterrichtlijn.  
 
De Waterwet kent drie doelstellingen: 
1. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste (waterkwantiteit);  
2. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen (waterkwaliteit);  
3. het vervullen van overige maatschappelijke functies van het watersysteem.  
 
De doelstellingen uit de Waterwet worden vertaald in provinciaal en regionaal water- en 
omgevingsbeleid. Deze beleidskaders komen in de volgende paragrafen aan de orde 
(paragraaf 0 en 0) en vormen de uitgangspunten voor de manier waarop het waterschap 
met dit projectplan bijdraagt aan de waterdoelstellingen, inclusief het omgevingsbeleid.  
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Figuur 5.1. Schema wetgeving en omgevingsbeleid natuur & water met doelen 
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Het projectplan Poppelsche Leij - Krombeemden levert vooral een bijdrage aan de 
doelstellingen 1 en 2 van de Waterwet.  
 
De Poppelsche Leij is een waterlichaam waarvoor op grond van de Europese 
Kaderrichtlijn water een goede toestand dient te worden bereikt. Het is aangewezen als 
een sterk veranderd water (KRW-type R4). Er heeft nog geen herinrichting van trajecten 
van de rechtgetrokken loop plaatsgevonden. Met de maatregelen uit dit projectplan 
wordt hier een begin mee gemaakt. 
 
De geplande maatregelen voor beekherstel, vernatting en natuurontwikkeling in het 
beekdal (zoals genoemd in Deel I) zijn vooral gericht op vernatting van het gebied en 
dragen daardoor bij aan het tegengaan van waterschaarste (doelstelling 1). Daarnaast 
dragen de maatregelen voor beekherstel bij aan de verbetering van de ecologische 
kwaliteit van het watersysteem (doelstelling 2). Hiernaast is in het plan ook rekening 
gehouden met beperkte recreatieve voorzieningen (doelstelling 3). 
 

5.1.2 Natuurwetgeving 

De natuurwetgeving in Nederland kent twee sporen: de soortenbescherming en de 
gebiedsbescherming. Hiervoor zijn respectievelijk de Flora- en faunawet en 
Natuurbeschermingswet 1998 van toepassing. In deze wetten zijn naast het nationaal 
natuurbeschermingsbeleid ook tal van internationale verdragen en richtlijnen verankerd, 
zoals: Vogelrichtlijn & Habitatrichtlijn (Natura 2000), Wetlands-Conventie, Conventie van 
Bonn en CITES. 
 
Flora- en faunawet 
De Flora- en Faunawet ziet toe op de duurzame instandhouding van planten diersoorten 
in Nederland. De Flora- en Faunawet kent een aantal verbodsbepalingen (niet 
verstoren, niet vernietigen e.d.), maar ook voorwaarden waaronder bepaalde 
handelingen mogen plaatsvinden (artikel 75). Die voorwaarden zijn in 2005 verruimd en 
uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Bepaalde activiteiten zijn 
alleen vrijgesteld, mits gewerkt wordt volgens een door de Minister van LNV 
goedgekeurde gedragscode.  
Maatregelen als vernatting zullen een beperkte negatieve invloed hebben op 
beschermde soorten. Het afgraven van de bouwvoor, vergraven of baggeren van 
watergangen kan wel degelijk invloed hebben op mogelijk aanwezige beschermde 
soorten. In het kader van de Flora en Faunawet dienen de effecten van de maatregelen 
op aanwezige flora en fauna getoetst te worden. Hiervoor zal een Quickscan Flora en 
Fauna worden uitgevoerd. De maatregelen worden nader afgestemd op deze 
inventarisatie. Eventuele beperkingen en/of aanvullende eisen voor de uitvoering 
worden meegenomen in de uitvoering. 
 
Natuurbeschermingswet 
Voor projecten en activiteiten die mogelijk een negatief effect hebben op beschermde 
natuur in een Natura 2000-gebied of Beschermd Natuurmonument moet een vergunning 
aangevraagd worden. Het onderzoeksgebied ligt nabij Natura 2000 gebied Regte heide 
en Riels Laag.  
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Natura 2000-gebied Regte heide en Riels Laag 
Het plangebied Krombeemden is niet begrensd als Natura 2000-gebied. Wel grenst het 
in het westen direct aan Natura 2000-gebied Regte Heide & Riels Laag een 
natuurgebied van circa 539 hectare groot. Dit gebied is aangewezen als 
habitatrichtlijngebied en kent zodoende een aantal instandhoudingsdoelstellingen. De 
habitattypen (incl. typische soorten) en habitatrichtlijnsoorten zijn zeer streng beschermd 
en dienen afhankelijk van het instandhoudingsdoel behouden te blijven of kwalitatief 
verbeterd te worden. 
  
De vegetatie van het Natura 2000-gebied wordt gekenmerkt door droge en vochtige 
heide met zure en zwakgebufferde vennen en naaldbossen (Regte Heide). Verder zijn 
moerassige laagten en loofbossen aanwezig (Riels Laag). De exacte ligging van het 
Natura 2000-gebied is aangegeven in figuur 5.2. 
De aanwezige habitats op de Regte Heide met een instandhoudingsdoel ondervinden 

de gevolgen van verdroging en 
ammoniakbelasting. Vernatting in het 
dal van de Poppelsche Leij en/of 
vermindering van het drainerend effect 
van de waterlopen kan soelaas bieden 
voor vermindering van het verdrogend 
effect als gevolg van 
grondwateronttrekkingen.  
 
Door de projectrealisatie, herinrichting 
van de beek en realisatie EHS, vinden 
er geen storende factoren als trillingen, 
licht, verdroging, verzuring, 
verontreiniging, versnippering en 
dergelijke in het betreffende Natura 
2000 gebied plaats. De realisatie van 
de EHS heeft voornamelijk een positief 
effect op het Natura 2000 gebied, 
doordat er verbindingen tussen 
leefgebieden ontstaan en hierdoor 
leefgebied wordt vergroot. Tevens 
hebben de maatregelen een positief 
effect op de verdroging in het Natura 
2000 gebied. 
 

5.1.3 Monumentenwet (archeologie / 
cultuurhistorie) 

Op grond van de huidige Monumentenwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de 
omgang met archeologische waarden binnen het eigen gemeentelijk grondgebied. Voor 
het projectplan Poppelsche Leij moet de gemeente Goirle vaststellen of bij eventuele 
wijziging van een bestemmingsplan, bij het verlenen van een ontheffing of vergunning of 
bij het nemen van een projectbesluit, rekening is gehouden met de in de grond 
aanwezige dan wel te verwachten archeologische resten. 
 

Figuur 5.2. Begrenzing van het Natura 2000-gebied 
Regte Heide & Riels Laag in relatie tot 
het plangebied (rood omlijnd). 
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Figuur 5.3. Kaart met de archeologische verwachtingen (bron: Raap, 2011). 
 
In april 2011 is door RAAP een inventarisatie gemaakt van de archeologische en 
cultuurhistorische waarden en verwachtingen in het projectgebied Poppelsche Leij 
Krombeemden (zie bijlage 5).  
 
Het projectgebied Poppelsche Leij Krombeemden heeft grotendeels een hoge en 
middelhoge verwachtingswaarde ten aanzien van archeologische waarden (zie figuur 
5.3). Zo zijn in het projectgebied te verwachten: nederzettingsresten en grafvelden in 
droge gebiedsdelen op de hogere gronden en bijzondere vindplaatsen, zoals 
beekovergangen, rituele deposities, afvaldumps, sporen van voedselvoorziening, etc. op 
de lager gelegen natte beekdalgronden in het plangebied. 
 
Met het de maatregelen voor inrichting van de Poppelsche Leij Krombeemden is 
rekening gehouden met het inpassen van cultuurhistorische en archeologische waarden 
in het plan door de natuurlijke hoogteverschillen in het landschap te benadrukken en 
versterken. 
 

5.1.4 Richtlijn explosieven 

De richtlijn ‘Opsporen Conventionele Explosieven’ is opgesteld onder verantwoording 
van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en heeft medio 2006 een 
wettelijk karakter gekregen door een directe koppeling binnen de Arbo-wet. 
 
In 2012 is door AVG een probleeminventarisatie gemaakt voor de projectlocatie 
Poppelse Leij - Krombeemden naar de aanwezigheid van conventionele explosieven uit 
de Tweede Wereldoorlog (zie bijlage 6). Uit het onderzoek blijkt dat er in het 
onderzoeksgebied mogelijk conventionele explosieven aanwezigheid zijn (zie figuur 
5.4). In de tweede wereldoorlog hebben in deze omgeving diverse gevechtshandelingen 
plaatsgevonden. In en nabij het onderzoeksgebied zijn na de oorlog meerdere 
conventionele explosieven en mijnen geruimd.  
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Figuur 5.1. Links: Probleeminventarisatie explosieven, Rechts: Verdachte gebieden voor het 
aantreffen van conventionele explosieven (bron: AVG, 2012).  

 
Voor de niet verdachte gebieden dient gehandeld te worden volgens het opgestelde 
protocol, waarin wordt omschreven hoe te handelen bij het onverwacht aantreffen van 
conventionele explosieven. De term „onverdacht‟ betekent niet automatisch dat er met 
100% zekerheid kan worden gesteld dat er geen munitie op de betreffende locatie 
aanwezig is. 
 

5.2 Beleid en regelgeving 

5.2.1 Nationaal beleid 

Nationaal Bestuursakkoord Water  
De doelstellingen op het gebied van waterkwaliteit en waterkwantiteit uit de KRW en 
Waterwet zijn door de AMvB Doelstellingen KRW (Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring 
Water 2009) vertaald in de Nederlandse wet- en regelgeving. In het Nationaal 
Bestuursakkoord Water (NBW) hebben de betrokken overheden werknormen 
vastgelegd voor het waterbeheer in Nederland tot 2015 voor de uitvoering van de 
doelen van de Waterwet en KRW (onder meer wateroverlast, watertekort, 
waterkwaliteit). 
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5.2.2 Provinciaal en subregionaal beleid  

Provinciaal Waterbeleid 
De doelstellingen uit de Waterwet (zie paragraaf 5.1.1) zijn door de Provincie Noord-
Brabant uitgewerkt in de volgende plannen: 
 
 Provinciaal Waterplan (PWP) 

Het Provinciaal Waterplan 2010-2015 ‘waar water werkt en leeft’ heeft een status 
van Structuurvisie Water onder de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Hierin zijn 
ruimtelijke instrumenten vastgesteld om de uitvoering van Europese en nationale 
verplichtingen mogelijk te maken voor: Ruimte voor herstel en behoud van 
watersystemen.  

 
 Provinciale Verordening Water  

Provincie Noord-Brabant heeft in haar Verordening water regels opgenomen voor 
het waterbeheer door de waterschappen. De Verordening vormt ook de formele 
basis voor de begrenzing van de natte natuurparels en beschermde gebieden. 

 
 GGOR  

Provinciale Staten hebben in september 2005 de ‘Kaders voor het Gewenst Grond- 
en Oppervlaktewater Regime (GGOR)’ vastgesteld. Het doel van GGOR is het 
bereiken van een optimale waterhuishouding in landbouw- natuur- en stedelijk 
gebied, waaronder het terugbrengen van verdroging van (natte) natuurgebieden (de 
Natte Natuurparels).  

 
De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het GGOR. Met de 
uitwerking van het Waterbeheerplan 2010-2015, ‘Krachtig Water’ wil Waterschap de 
Dommel invulling geven aan de GGOR (zie paragraaf 0 Waterschapsbeleid).  

 
Het gebied Krombeemden is begrensd als: “Natte natuurparel” en “Water voor de EHS”. 
De Poppelsche Leij heeft de functie “Waternatuur” en daarmee een opgave voor 
beekherstel. Dit wordt in het plangebied Krombeemden ingevuld door meandering op 
korte termijn en beekherstel op lange termijn. Hiernaast worden maatregelen getroffen 
voor vernatting van het gebied voor ontwikkeling van natte natuurwaarden / 
beekdalvegetatie. 
 
Provinciaal beleid Natuur 
 
Ecologische Hoofdstructuur en Natte Natuurparels  
Het plangebied Krombeemden is gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
De begrenzing van deze gebieden is vastgelegd in de Provinciale Verordening Ruimte I 
en II, Noord-Brabant. De Provinciale Verordening Ruimte is de uitwerking van de 
Provinciale Structuurvisie, welke zijn grondslag heeft in de Nationale structuurvisie en 
Verordening Ruimte. De provincie Noord-Brabant heeft voor EHS gebieden 
natuurgebiedsplannen opgesteld en ambitie-natuurbeheertypen vastgesteld met als doel 
behoud, versterking en ontwikkeling van de natuurwaarden.  
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Streefbeelden voor natuur en landschap  
Natuurbeheerplan ‘Beerze-Reusel’, Beekdal Poppelsche Leij 
Historische en actuele kenmerken en waarden  
Het ‘oorsprongsgebied’ van de Poppelsche Leij bevindt zich ten oosten van Baarle-Hertog. Binnen het 
gebiedsplan ‘Beerze-Reusel’ heeft de Poppelsche Leij nog voor het overgrote deel haar 
oorspronkelijke loop behouden. De Krombeemden heeft een open karakter en bestaat momenteel uit 
wei- en bouwlanden met weinig actuele waarden. 
 
Natuur- en landschapsdoelstellingen  
Voor de Poppelsche Leij is het streven gericht op het behoud en eventueel herstel van de 
oorspronkelijke loop. De doelstellingen voor de Krombeemden bestaan uit behoud van een open 
beekdal met op de westflank droge en bloemrijke graslanden, die richting Poppelsche Leij overgaan 
naar natte schraallanden. Langs de Poppelsche Leij bestaat de nieuwe natuur uit ruigte- en 
moerasvegetaties met hier en daar opslag van broekstruweel. 
 
Het beekdal de Poppelsche Leij Krombeemden is grotendeel aangewezen als Natte 
Natuurparel (NNP) en is begrensd als nieuwe natuur. Het EHS-beleid is erop gericht de 
bedrijven te beëindigen/verplaatsen en de gronden als natuurgebied in te richten. De 
vernatting van het beekdal heeft positieve gevolgen voor de habitattypen in Regte heide 
& Riels laag. In dit projectplan zijn concrete maatregelen vastgesteld voor ontwikkeling 
van de vastgestelde ambitie-natuurbeheertypen voor het plangebied. 
 
Ontgrondingverordening 
Voor het realiseren van het project Poppelsche Leij is de Ontgrondingverordening van 
de provincie Noord-Brabant van toepassing. 
 
De ontgrondingverordening is van toepassing voor grondwerkzaamheden als: het 
verwijderen van de bouwvoor en aanleg van meanders. Echter hier kan worden volstaan 
met een ontgrondingsmelding omdat sprake is van beekherstel en natuurontwikkeling. 
Een vergunning in het kader van de ontgrondingverordening hoeft daarom niet 
aangevraagd te worden. 
 
De ontgrondingverordening is van toepassing indien de werkzaamheden meer dan 2000 m² omvatten 
en de ontgravingen meer dan 3 m diep zijn. Een vergunning in het kader van de ontgronding-
verordening is niet nodig, indien sprake is van beekherstel en of natuurontwikkeling. Voorwaarde 
hierbij is dat de aardkundige, archeologische en cultuurhistorische waarden van de af te graven locatie 
goed zijn onderzocht (zie Monumentenwet). De hergebruikmogelijkheden van de af te graven grond 
hangt af van de bodemkwaliteit. 
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5.2.3 Waterschapsbeleid 

Waterbeheerplan Dommel 
Door het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit en -kwantiteit ten gunste van 
natte natuurwaarden wordt met dit projectplan concreet een bijdrage geleverd aan de 
doelstellingen ‘Voldoende Water’, ‘Natuurlijk Water’ en ‘Mooi water’ uit het 
Waterbeheerplan 2010-2015, ‘Krachtig Water’ van Waterschap de Dommel.  
 
Voldoende Water  
Het Waterschap streeft naar voldoende water voor natuur en landbouw en wil hiermee 
invulling geven aan de uitwerking van het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime 
(GGOR) in de Ecologische Hoofdstructuur.  
 
Natuurlijk Water  
Het Waterschap wil dat de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater verbetert om 
een gezond ecologisch watersysteem te verkrijgen. Hiervoor dient er voldoende variatie 
in de inrichting en stroming (hydromorfologie) te zijn. Verder is een goede fysisch-
chemische waterkwaliteit en een schone waterbodem vereist. Hiervoor worden de 
normen voor de chemische en ecologische kwaliteit van de watersystemen gehanteerd 
uit de KRW en AMvB Doelstellingen. 
 
Door optimalisatie van de hydrologische condities die nodig zijn voor het realiseren van 
de provinciale ambitie-natuurbeheertypen worden natuurwaarden ontwikkeld en 
versterkt in het beekdal van de Poppelsche Leij in de Krombeemden. Tevens wordt 
hierdoor ook invulling gegeven aan de doelstellingen voor versterking van de 
Ecologische Hoofdstructuur (zie Provinciale Verordening). 
 
Mooi Water  
Mooi water houdt in dat mensen, zowel inwoners van stad en platteland als toeristen, 
kunnen genieten van het water. Wandelen, varen, fietsen en vissen. Dit projectplan 
zorgt voor een gevarieerd landschap die door recreanten en omwonenden als positief 
ervaren kan worden. Dit wordt mogelijk gemaakt door de aanleg van een struinpad door 
het natuurgebied zodat mensen kunnen geniet van het natuurgebied met een natuurlijke 
beek en natte natuurwaarden.  
 

5.2.4 Gemeentelijk beleid 

Structuurvisie Goirle  
De Gemeentelijke structuurvisie geeft aan in welke richting de gemeente zich wil 
ontwikkelen op het gebied van de ruimtelijke ordening voor de periode tot 2020 en 
schetst een wensbeeld voor 2015. In de structuurvisie van de Gemeente Goirle (2010) 
wordt voor “Buitengebied Midden” waarbinnen de Krombeemden valt het accent gelegd 
op natuur en extensieve recreatie. Met daarbij ecologische ontwikkeling rond 
waterlopen, rekening houdend met landschap en cultuurhistorie. Intensieve 
landbouwbedrijven worden uit het gebied geplaats. De golfbaan Nieuwkerk, ten zuiden 
van het plangebied, wordt bij voorkeur niet uitgebreid maar verplaatst. 
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Bestemmingsplan buitengebied Goirle 
Het plangebied valt binnen de bestemming “Agrarisch Landschapswaarden” met de 
kenmerken: “Cultuurhistorisch waardevol gebied”,” archeologische 
verwachtingswaarde”, “hydrologisch waardevolle kern” in het Bestemmingsplan 
buitengebied (2011) Gemeente Goirle. Deze gronden zijn onder meer bestemd voor:  
 
 agrarische doeleinden;  
 behoud, herstel en/of ontwikkeling van 

hydrologische waarden; 
 behoud, herstel en ontwikkeling van 

de landschapswaarden; 
 behoud van archeologische waarden; 

 behoud van cultuurhistorische 
waarden; 

 behoud en ontwikkeling van 
(kleinschalige) landschapselementen; 

 ecologische verbindingszones; 
 extensief recreatief medegebruik 

 
Met de maatregelen voor “Herinrichting beekdal Poppelsche Leij – Krombeemden” is 
rekening gehouden met deze waarden en passen binnen de bestemmingen. Een 
wijziging op het bestemmingsplan is niet nodig, wel dient in overleg met de gemeente 
een omgevingsvergunning (aanlegvergunning) aangevraagd te worden. 
 

5.3 Gebiedsvisies en plannen in uitvoering 

Reconstructieplan Beerze Reusel 
Het beekdal van de Poppelsche Leij valt binnen het gebied van de 
Reconstructiecommissie Beerze Reusel. Het reconstructieplan Beerze Reusel 
(Provincie Noord-Brabant, 2005) geeft vanuit een integrale visie aan hoe het landelijke 
gebied van Beerze Reusel zich de komende 12 jaar moet gaan ontwikkelen. Het gebied 
Beerze Reusel omvat de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk (Moergestel), 
Oirschot, Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden. 
 
Op de plankaart van het reconstructieplan Beerze Reuzel de Poppelsche Leij 
aangewezen voor beekherstel. Langs de Poppelsche Leij liggen gronden voor 
waterberging. 
 
Schone Leij  
Vanaf 2001 werkt Waterschap De Dommel aan het voorbereiden en realiseren van 
waterdoelen in het project ‘Schone Leij’. Dit project gaat over het stroomgebied van de 
Poppelsche Leij, Rovertsche Leij, Nieuwe Leij en Oude Leij. 
 
In het plan wordt naast maatregelen om de wateroverlast te beperken ook maatregelen 
voorgesteld om de oude meanders van de Poppelsche Leij (ter hoogte van de golfbaan) 
aan te sluiten of te herstellen.  
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6 HYDROLOGISCH / WATERSTAATKUNDIG ONDERZOEK  

In dit hoofdstuk is beschreven welk waterstaatkundig onderzoek ten grondslag ligt aan 
het ontwerp voor het gebied Poppelsche Leij, Krombeemden en welk effect de 
maatregelen hebben op versterking van de natuurwaarden. Ook is beschreven hoe het 
waterschap de nadelige gevolgen van de GGOR-maatregelen onderzocht en hoe het 
waterschap deze nadelige gevolgen mitigeert en/of technisch en/of financieel 
compenseert. 
 
Aanpak en doelstelling 
Teneinde inzicht te krijgen in de hydrologische effecten van de maatregelen in het 
plangebied is een hydrologische onderbouwing van de ingrepen gewenst. Het is van 
belang dat veranderingen in grond- en oppervlaktewater op perceelsniveau door de 
geplande maatregelen bij verschillende afvoersituaties van de Poppelsche Leij bekend 
zijn, zodat deze duidelijk gecommuniceerd kunnen worden met de perceelseigenaren. 
Om dit inzichtelijk te krijgen is een hydrologische modellering uitgevoerd (zie bijlage 4). 
 
Doel van de studie is het in beeld brengen van het watersysteem van de 
Poppelsche Leij en via scenarioberekeningen ondersteunen bij het maken en toetsen en 
onderbouwen van het ontwerp ten behoeve van het bereiken van de volgende 
doelstellingen: 
1. Beekherstel van de Poppelsche Leij  
2. Realisatie van NNP in het beekdal; 
3. Voor de Regte Heide wordt getoetst welke richting het effect heeft 
(vernattend/verdrogend).  
 
Effecten als gevolg van ingrepen 
Het beekherstel en de ingrepen in het plangebied hebben de volgende effecten op de 
waterpeilen, inundaties, stroomsnelheden en grondwaterstanden. 
 
Binnen plangebied 
De ingrepen resulteren in de volgende effecten in het plangebied m.b.t. 
oppervlaktewater: 
 De veranderingen in waterstanden van de Poppelsche Leij zijn kleiner dan 5 

centimeter in de gemiddelde afvoersituaties (d.w.z. winter- en zomersituatie, 
alsmede zeer lage afvoer). Door het aangepaste profiel van de Poppelsche Leij 
wordt het effect van de aangelegde meanders gemitigeerd. In het plangebied wordt 
een hoger peil berekend als gevolg van de sterke verondieping van de kwelsloot ter 
plaatse. Bij een zeer lage afvoer en een gemiddelde zomerafvoer neemt het peil toe 
met 30 tot 50 centimeter. In het meest bovenstroomse deel van de kwelsloot met 
meer dan 50 centimeter. In een wintersituatie is de verhoging van het peil kleiner; 20 
– 30 cm. In het meest bovenstroomse deel is de toename in de wintersituatie 40 – 
50 cm. 
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 Als gevolg van de ingrepen in het plangebied vinden er in een hoge afvoersituatie 
die gemiddeld 1 keer per jaar voorkomt (T=1) geen veranderingen van het 
inundatie-oppervlak plaats. De waterstanden zijn niet dusdanig in deze situatie dat 
er water terugstroomt het plangebied in over het afgegraven maaiveld. Bij hogere 
afvoersituatie (T=10 en T=100) worden er wel verschillen in inundatie-oppervlak 
berekend in het plangebied. In een T=10 situatie vindt er in het plangebied een 
kleine toename in het inundatie oppervlak plaats als gevolg van het afgegraven 
maaiveld. Het aan te leggen dijklichaam zorgt voor een afname van 
inundatieoppervlak ter plaatse. Dit zorgt voor nabijgelegen gronden voor een 
afname qua inundatiediepte. Dit geldt in zekere mate ook voor de T=100 situatie. 

 De stroomsnelheden in de Poppelsche Leij veranderen niet significant als gevolg 
van de ingrepen in het plangebied. 

 
De ingrepen resulteren in de volgende effecten in het plangebied m.b.t. grondwater: 
 Er is een algeheel vernattend effect in de omgeving van de kwelsloot en 

aantakkende greppels doordat de greppels gedempt zijn en de kwelsloot verondiept 
wordt.  

 Ter plekke van het afgraven van het maaiveld komt de grondwaterstand dichter aan 
maaiveld te staan. Voor de GHG en GVG situatie is er een zone waar de 
grondwaterstanden tot 30cm onder maaiveld komen, en een scherper gedefinieerde 
zone waar de extra 25-40 cm afgraving ervoor zorgt dat de grondwaterstanden tot 
aan het nieuwe maaiveld komen te staan. Dit komt goed overeen met de 
hydrologische eisen vanuit het gestelde natuurdoel (d.w.z. vochtig hooiland) : een 
GVG t.o.v. maaiveld van 14 tot 28 cm.  

 De gedempte greppels trekken veel minder kwel aan, en langs de gehele 
afgravingsstrook vindt sterk verminderde inzijging plaats. In plaats van 
gelokaliseerde kwel die wordt afgevangen in de greppels ontstaat er een strook 
waar meer verspreide kwel optreedt. 

 
Buiten plangebied 
De ingrepen resulteren in de volgende effecten buiten het plangebied m.b.t. 
oppervlaktewater: 
 De waterstanden in de Poppelsche Leij veranderen zowel boven- als 

benedenstrooms niet significant als gevolg van de ingrepen in het plangebied.  
 In het geval een afvoersituatie die gemiddeld één keer per jaar voorkomt (T=1) 

verandert het inundatiebeeld en de inundatiediepte nauwelijks buiten het 
plangebied. In hogere afvoersituaties (T=10 en T=100) zijn er wel effecten 
benedenstrooms van en nabij het plangebied. Doordat er in het plangebied meer 
water wordt geborgen, als gevolg van het afgegraven maaiveld, neemt het 
inundatie-oppervlak en de inundatiediepte plaatselijk af benedenstrooms van het 
plangebied. Met name bij zeer hoge afvoeren (T=100) worden er verschillen 
berekend tussen de huidige situatie en na ingrepen. Het inundatie-oppervlak neemt 
direct benedenstrooms van het plangebied sterk af. Ten zuidoosten van het gebied, 
tegen de Turnhoutsebaan aan, neemt het inundatie-oppervlak wat toe in deze 
situatie (T=100).  

 De stroomsnelheden in de Poppelsche Leij veranderen zowel boven- als 
benedenstrooms niet significant als gevolg van de ingrepen in het plangebied.  
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De ingrepen resulteren in de volgende effecten buiten het plangebied m.b.t. grondwater: 
1. De uitstraling van de vernattende effecten richting de Regte Heide zijn aanzienlijk. 

Omdat het maaiveld hier topografisch snel hoger wordt, blijft de grondwaterstand 
wel tot ver (1.25 – >2 m) onder het maaiveld. 

2. Het vernattende effect van de maatregelen reikt onder de Poppelsche Leij door. Tot 
maximaal 150 meter van de oostoever is er een lichte grondwaterstandsverhoging 
van 5-10 cm. De absolute grondwaterstanden blijven daar in het voorjaar en de 
zomer echter nog 40-80 cm onder maaiveld.  

3. De vernattende effecten stralen niet uit tot op het zuidelijk gelegen golfterrein. 

Toetsing doelstellingen 
 De stroomsnelheden in het plangebied voldoen aan de doelstellingen voor de 

Poppelsche Leij. Als gevolg van de ingrepen vindt er geen significante verandering 
van de stroomsnelheid plaats. De stroomsnelheden voldoen dus ook na ingrepen 
aan de doelstelling. 

 Er vindt als gevolg van de ingrepen in het plangebied geen toename in inundatie-
oppervlak plaats buiten het plangebied. In het plangebied zelf wordt wel een 
toename van zowel inundatie-oppervlak als inundatiediepte berekend in de hogere 
afvoersituaties (T=10 en T=100). 

 Er wordt geen verdrogend effect berekend m.b.t. grondwaterstanden ter plaatse van 
de Regte Heide. Er wordt dus voldaan aan deze doelstelling. 

 Ter plaatse van het plangebied worden de grondwaterstanden ondieper berekend 
t.o.v. maaiveld. Daarnaast wordt kwel minder weggevangen door detailontwatering 
en komt meer grondwater ten goede van vegetatie. 

 Het vernattende effect van de maatregelen reikt onder de Poppelsche Leij door. Tot 
maximaal 150m van de oostoever is er een lichte grondwaterstandsverhoging van 5-
10 cm. De absolute grondwaterstanden blijven daar in het voorjaar en de zomer 
echter nog 40-80 cm onder maaiveld. De doelrealisatie landbouw blijft hier goed (75-
90%) tot zeer goed (90%). 

 Er treden geen vernattende effecten op tot op de golfbaan. 
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7 CONCLUSIES  

Hoofdstuk 6 van dit rapport toont aan dat de ontworpen waterstaatswerken voldoen aan 
de vigerende wet- en regelgeving en passen binnen de doelstellingen van het nationale 
en regionale waterbeleid. Ook is aangetoond dat de ontwerpen passen binnen het 
geldende lokale omgevingsbeleid.  
 
In hoofdstuk 7 van dit deel is onderbouwd dat de waterstaatswerken hun functie, 
namelijk een bijdrage leveren aan de natuurlijke ontwikkeling van het gebied 
Poppelsche Leij, Krombeemden, ook werkelijk vervullen.  
 
Samenvattend stelt het waterschap dat de waterstaatswerken uit dit projectplan (Deel I) 
een juiste invulling zijn van de beleidsvrijheid binnen het boven beschreven kader. Met 
andere woorden: Het waterschap stelt dat de ontwerpen een goede keuze zijn. 
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DEEL 3: BIJLAGEN  
 
Hieronder een lijst van rapporten en documenten welke als bijlage bij dit rapport zijn 
toegevoegd. Deze onderzoeken en rapporten zijn opgesteld ter voorbereiding van dit 
plan en horen bij het projectplan. 
 
Bijlagen 
 
1. Maatregelenkaart  

 
2. Quick scan Poppelsche Leij 

 Quick scan natuurwaarden Poppelsche Leij, Inventarisatie natuurwaarden De 
Krombeemden, Goirle (2012), Rooij, J.A.A. de, Royal Haskoning 

 
3. Rapportage Hydrologische effecten 

 
4. Archeologisch onderzoek 

 Beekherstel Poppelsche Leij – Krombeemden: een archeologische en 
cultuurhistorische waardenkaart, gemeente Goirle; archeologisch 
vooronderzoek: een bureauonderzoek (2011), Vansweevelt, J. & Sprengers, N. , 
RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. 

 
5. Explosieven onderzoek 

 Poppelse Leij, Een probleeminventarisatie naar de aanwezigheid van 
Conventionele Explosieven (2011), Brandhof, W. van den, AVG Geoconsult 
Heijen BV  

 
6. Land water bodemonderzoek 
 
7. Boomtechnische onderzoek bomen Nieuwkerksedijk Zuid 
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Bijlage 1 
 Maatregelenkaart 

 
Tekeningnr. Omschrijving Schaal  Datum 
2323-100  Maatregelenkaart  1:1500 A0 15 maart 2013 
2323-801  Profielen incl. maatregelen Diverse A0 15 maart 2013 
2323-802 Profielen en details Diverse A0 4 februari 2013 
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Bijlage 2 
 Quick scan Poppelsche Leij 
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Bijlage 3 
 Rapportage Hydrologische effecten 
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Bijlage 4 
 Archeologisch onderzoek 

 





  

Projectplan Poppelsche Leij  9X0591/R00006/903092/DenB 
Definitief rapport  15 maart 2013 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 5 
 Explosieven onderzoek 
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Bijlage 6 
 Land water bodemonderzoek 

 





  

Projectplan Poppelsche Leij  9X0591/R00006/903092/DenB 
Definitief rapport  15 maart 2013 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 7 
 Boomtechnische onderzoek bomen Nieuwkerksedijk 

Zuid 
 
 


