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1. INLEIDING 

 

Topografie 

Het gebied Hedikhuizer Maas ligt ten westen Den Bosch tussen de dorpskernen 

van Haarsteeg aan de zuidkant en Hedikhuizen aan de noordkant. Het gebied valt 

onder de gemeente Heusden en omvat de deelgebieden De Sompen en 

Zooislagen, het Haarsteegse Wiel en de weilanden hiertussen. Het gebied in zijn 

geheel wordt ook wel aangeduid als ‘Sompen en Zooislagen’. Het gebied bestaat 

voor een belangrijk deel uit een oude Maasmeander. In het gebied zijn 

waardevolle restanten van het vroegere polder- en rivierengebied aanwezig met 

een eendenkooi, open water, moeras, natuurbos en vochtige tot natte 

hooilanden.  

 

Natte natuurparel 

Het gebied is aangewezen als Natte Natuurparel waar verdrogingherstel 

gerealiseerd moet worden. De natte natuurparel heeft een oppervlakte van 136 

ha. Het waterschap heeft in 2011 een GGOR inrichtingsvisie laten opstellen door 

Witteveen en Bos (W+B, 2011). In de inrichtingsvisie zijn kansrijke maatregelen 

benoemd om de hydrologische randvoorwaarden van de (grond)water gebonden 

natuur te herstellen. 

 

Natuurontwikkeling 

ARK is de trekker van de realisatie van het natuurnetwerk in het gebied. ARK is 

reeds gestart met grondverwerving in het gebied: van de in totaal 43 ha te 

verwerven gebied (rood omkaderd in bijgevoegde figuur) zijn de eerste 8 ha 

aangekocht. 

 

Schetsontwerp 

De eerste stap in voor het realisatie van het natuurnetwerk is het ontwikkelen 

van een schetsontwerp. In dit schetsontwerp wordt de beoogde inrichting van 

het projectgebied verbeeld. Het schetsontwerp bestaat uit een inrichtingsschets 

met daarop de voorgestelde inrichting (o.a. maatregelen waterhuishouding, 

indicatieve ligging van eventuele paden), beheer en een weergave van de 

verwachte natuurontwikkeling met enkele bijbehorende soorten. Het 

schetsontwerp sluit aan bij de natuurontwikkelingsvisie van ARK (procesnatuur, 

ontwikkeling vanuit de huidige situatie)  en bij andere relevante doelstellingen, 

zoals waterberging, klimaatdoelstellingen (CO2-vastlegging), etc. 

 

 
Te verwerven gronden voor natuurontwikkeling (rood omkaderd) 

 

Gebiedsanalyse 

Voor de ontwikkeling van het schetsontwerp is eerst inzicht nodig in de 

achtergronden en de ‘werking’ van het gebied. In deze gebiedsanalyse wordt dit 

nader uitgewerkt.  

 

In de gebiedsanalyse worden een aantal thema’s nader uitgewerkt, zoals 

bijvoorbeeld de ontstaansgeschiedenis, de ondergrond en de waterhuishouding. 

Elk thema wordt uitgewerkt op basis van bestaande informatie en drie 

veldbezoeken in juni en augustus 2021. De ruimtelijke schaal en diepgang kan per 

thema verschillen. De resultaten worden zoveel mogelijk ondersteund met 

kaarten, tabellen, grafieken of foto’s. De afzonderlijke thema-informatie en de 

verbanden tussen de afzonderlijke thema’s worden samengevat in begeleidende 

tekst. Hierin wordt aangegeven wat de voornaamste kenmerken zijn van het 

gebied en welke informatie nog ontbreekt. Eventueel kan in een later stadium 

voor bepaalde thema’s of deelgebieden worden gekozen voor een meer 

gedetailleerde uitwerking.  
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Topografie projectgebied (bron: W+B, 2011)  
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2. ONTSTAANSGESCHIEDENIS 

 

Rivierloop Maas (bron: de Bruyn en de Koning, 1994) 

De Hedikhuizensche Maas is een oude Maasarm. Van de eerste tot de tiende 

eeuw n. Chr. volgde de Maas een meanderende loop, zie p. 6 (linker paneel). 

Tussen Ammerzoden en Hedikhuizen bevond zich een meander die eerst naar het 

noorden en vervolgens richting het zuiden boog. De Maas stroomde vervolgens 

via de huidige oude Maasarm richting het westen onder Heusden langs. Aan het 

eind van deze periode raakt de noordelijke meander afgesneden van de Maas 

door een meanderhalsafsnijding tussen Ammerzoden en Well). 

 

In de periode daarop verlegt de Maas zijn bedding steeds meer richting de Waal 

via het riviertje de Rivel, zie p. 6 (middelste paneel). Aan het eind van de elfde 

eeuw en het begin van de twaalfde eeuw nam de Rivel als stroom steeds meer in 

belangrijkheid toe. Tegelijkertijd begon de Maas ter hoogte van Hedikhuizen te 

verlanden. Met het aanbrengen van een damblok in ±1275 verloopt de 

afwatering definitief richting de Waal. Onder invloed van de zeespiegelstijging, 

kleine IJstijd en St. Elizabethvloed in 1421 en de verslechterde afvoer van het 

rivierwater wordt in 1474-1475 de Maas tussen Well en Hedikhuizen doorgraven. 

Hiermee raakt de oude Maasarm definitief geïsoleerd van de Maasloop. Het 

damblok is nog steeds zichtbaar op de huidige kaarten, evenals de oude 

Maasloop (Oude Maasje). 

 

Door de afwatering richting de Waal stagneerde de waterafvoer en dit 

veroorzaakte wateroverlast mede ten gevolge van extreem hoge waterstanden. 

Het gevolg was dat er vele dijkdoorbraken optraden. In 1823 werden de eerste 

plannen gemaakt voor het verbeteren van de onhoudbare situatie. In 1904 werd 

uiteindelijk de kortste weg naar zee hersteld door het graven van de Bergsche 

Maas. Tegelijkertijd wordt het Heusdensch kanaal gegraven. Bij Well wordt de 

Maas met een ‘afsluitdijk’ afgedamd waardoor een dode Maasarm resteert. 

 

In de dertiger jaren werden in de Maas stuwen gebouwd en werd de rivier 

gekanaliseerd. Grote delen werden doorgraven en in steen gelegd. Om de 

bevaarbaarheid en de diepte te behouden werden ter hoogte van Well kribben 

aangelegd. 

 
Maasloop tot 1000 en vóór en na de doorgraving in 1475 (bron: de Bruyn en de 

Koning, 1994)  
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Ontwikkeling van de loop van de Maas (bron: de Bruijn en de Koning, 1994)  
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Beerse, Baardwijkse en Bokhovense overlaat (bron: BHIC) 

Sinds de middeleeuwen mocht de Maas in geval van nood overstromen bij de 

Beerse Overlaat. Bij hoog water stroomde het rivierwater over twee lagere 

plekken in de oeverwallen tussen Linden en Cuijk en tussen Gassel en Linden. Het 

water dat over de oeverwallen liep, zocht zijn weg vervolgens via het achterland 

naar het westen om via de Dieze uiteindelijk de Maas weer te bereiken.  

 
Beerse overlaat (bron: BHIC) 

 

Rond 1765 werd ook een overlaat aangelegd bij Bokhoven. Hierdoor werd de 

druk op de dijken van Maas en Merwede verminderd. Bij hoogwater stroomde 

het water langs de Hoge Maasdijk en ten zuiden van Vlijmen, Nieuwkuijk en 

Drunen richting de Baardwijkse overlaat. 

 

 
Bokhovense Overlaat (bron: BHIC) 

Tegelijkertijd werd de Baardwijkse overlaat aangelegd tussen Baardwijk en 

Drunen. Vanaf de Baardwijkse overlaat stroomde het water langs het Oude 

Maasje naar het Hollands Diep en de zee. Op deze manier werden ook ’s-

Hertogenbosch en omgeving ontlast. 

 

 
Baardwijkse Overlaat (bron: BHIC) 

 

Met de aanleg van de Bergsche Maas in 1904 en het Drongelens Kanaal als 

afwateringskanaal van ’s-Hertogenbosch naar Drongelen verminderde de functie 

van de Baardwijkse Overlaat zodanig, dat hij in 1911 buiten werking kon worden 

gesteld. In 1930 werkt de Bokhovense overlaat voor het laatst (van Opzeeland, 

2010). 

 

Bedijking 

Vanaf ongeveer het jaar duizend zijn bewoners dijken gaan bouwen om droge 

gebieden te creëren. Met behulp van dammen zijn hoger gelegen gebieden met 

elkaar verbonden. Ook ging men lagere delen van oeverwallen met elkaar 

verbinden. Vanaf 1100 is de rivier geleidelijk aan bedijkt, waardoor geleidelijk ook 

een eind kwam aan natuurlijke sedimentatie en veenvorming in de kommen. In 

de twaalfde en dertiende eeuw nam de bedijking sterk toe, waardoor de 

waterberging in de kommen geen rol meer speelde. Omstreeks het begin van de 

veertiende eeuw werd de gesloten bedijking geleidelijk aan een feit (de Bruijn en 

de Koning, 1994). 

 

De Hooge Maasdijk die dwars door het gebied loopt, was onderdeel van de 

gesloten dijkring rond het land van Heusden en Altena. Deze beschermde het 

bewoonde gebied aan de oostzijde van de Maas. Aan de westzijde werd de oude 
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Maasarm bedijkt door een dijk tussen de Hooge Maasdijk en de oeverwal bij 

Bokhoven op de plek van de huidige Vergereindse weg. 

  

Haarsteegse wiel en wielen De Sompen en Zooislagen 

Het Haarsteegse Wiel bestaat uit twee - tegenwoordig verbonden - bekkens. Het 

zuidelijke bekken is ontstaan na een dijkdoorbraak in 1610 en het noordelijke 

bekken 130 jaar later in 1740 (Cremer et al., 2009). 

 

In De Sompen en Zooislagen ligt een aantal wielen die ontstonden tijdens 

dijkdoorbraken van de Maas in 1795 en 1799. Eén van de toen ontstane plassen 

werd omgebouwd tot eendenkooi (van Opzeeland, xxxx). 

 

Topotijdreis, gebruik en beïnvloeding door de mens 

Op p. 9 zijn de topografische kaarten van het projectgebied weergegeven van de 

situatie in 1850, 1900, 1960 en 2000.  

 

In 1850 boog de Maas bij Hedikhuizen nog af naar het noordwesten richting de 

Waal. De oude Maasarm stond via een sluis in verbinding met de Maas; ten 

noordoosten van Haarsteeg is bovendien nog een insteekhaven en de 

Vergereindse Sluis zichtbaar. 

 

Het gebied rondom het Haarsteegse Wiel en ten zuiden van de dijk was 

grotendeels bebost. Het gebied rondom Haarsteeg bestond uit veel lange smalle 

percelen, gescheiden door greppels/slootjes. De kavels zijn na vererving steeds 

smaller geworden en liggen loodrecht op de weg, waarlangs de huizen van 

Haarsteeg gebouwd zijn (lintbebouwing). Het gebied was vermoedelijk in gebruik 

als tuinbouwgebied; in het overgangsgebied tussen het Brabants massief en de 

Maas is er vanouds veel tuinbouw aanwezig.  

 

Uit een analyse van pollen in de waterbodem van het Haarsteegse Wiel (paleo-

ecologie) blijkt dat in de periode vóór 1880 op de akkers rond het wiel 

voornamelijk granen werden verbouwd (haver, tarwe, hennep, roggen) (Cremer 

et al., 2009). Vanaf 1875 nam de toen grootschalige verbouw van granen af als 

gevolg van de invoer van veel landbouwproducten uit overzeese gebieden. 

Boeren schakelden over naar veeteelt en akkers werden omgezet in grasland. Om 

aan de toenemende vraag naar hout te voldoen werden tevens op de nattere 

standplaatsen populieren aangeplant. Deze standplaatsen waren tot dan toe in 

gebruik als hooiland.  

 

In 1900 is de nieuw gegraven Bergsche Maas al zichtbaar, maar nog niet 

aangetakt aan de Maas. De bosgebieden zijn grotendeels ontgonnen. Ook het 

gebied tussen het Haarsteegse Wiel en De Sompen en Zooislagen en het gebied 

ten oosten van De Sompen en Zooislagen zijn inmiddels intensief begreppeld.  

 

Op de kaart van 1960 is deze ontwateringsstructuur nog goed zichtbaar. In de 

Geldersche waarden en de oeverwal van Bokhoven ten noorden van het 

projectgebied zijn akkers verschenen. Na de kanalisatie van de Maas en aanleg 

van de Bergsche Maas werd het waterpeil lager (bij Heusden ca. 1 meter lager) 

en kon het gebied beter worden ontwaterd. 

 

Op de kaart van 2000 is goed te zien dat tijdens de ruilverkaveling veel kavels bij 

elkaar zijn getrokken. De greppels/slootjes zijn verwijderd en de percelen zijn 

geëgaliseerd. Ook onlangs zijn er nog veel sloten en slootjes verdwenen. De 

oorspronkelijke begreppeling is alleen nog zichtbaar in het gebiedje ten westen 

van het Haarsteegde Wiel en aan de oostkant van De Sompen en Zooislagen. 

 

Het gebied rondom Haarsteeg is nog steeds in gebruik voor de tuinbouw. Sinds 

de jaren ‘70 van de twintigste eeuw is er daarnaast sprake van de verbouw van 

snijmaïs (Cremer et al., 2009). 

 

Huidig gebruik 

Het deelgebied De Sompen en Zooislagen is in eigendom van Staatsbosbeheer. 

De eendenkooi is nog in gebruik en is niet toegankelijk. Vanuit eendenkooi gelden 

restricties voor activiteiten in een straal van 800 meter rondom de kooi.  

 

Het Haarsteegse Wiel is eigendom van de Gemeente Heusden en is aan één zijde 

toegankelijk voor extensieve recreatie (zwemmen). Fort Hedikhuizen is een 

locatie voor feesten en partijen. 

 

Het gebied tussen het Haarsteegse Wiel en De Sompen en Zooislagen is in ge-

bruik als productiegrasland, hooiland en weidegrond (m.n. schapen). Het gebied 

is in eigendom van de gemeente Heusden, Staatsbosbeheer en particulieren.  
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Situatie 1850 

 

 
Situatie 1900 

 
Situatie 1960 

 

 
Situatie 2000 
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3. ONDERGROND EN BODEM 

 

Bodemhoogte omgeving 

Het projectgebied Hedikhuizer Maas (zie p. 11, blauwe cirkel) ligt tussen de Maas 

en het Brabants Massief, met onder andere de Loonse en Drunense Duinen. 

Tussen het Brabants Massief en de Maas ligt het Drongelens kanaal. Dit kanaal 

ligt ten zuiden van het projectgebied. De woonkernen Drunen, Nieuwkuijk en 

Vlijmen liggen op een uitloper van het Brabants Massief. Ten zuiden van Vlijmen 

is het verlaagde, moerassig gebied zichtbaar met de natuurgebieden Vlijmens 

Ven, De Moerputten en het Bossche Broek. Dit laaggelegen gebied werd vroeger 

gebruikt als overlaatgebied voor het water dat van de zuidelijk gelegen 

dekzandruggen afstroomde. Die functie heeft het gebied nu weer, om 

overstromingen in Den Bosch te voorkomen. Ten noorden van het project gebied 

zijn oudere Maaslopen goed herkenbaar (Wijk en Aalburg, Ammerzoden, Hedel). 

Ten westen van het gebied bevinden zich diepe(re) polders. 

 

In de figuur is ook een dwarsprofiel opgenomen van noord (A) naar zuid (A’). De 

bodemhoogtes variëren van ca. 2 m+NAP in het projectgebied en het Vlijmens 

Ven, oplopend tot >6 meter aan de rand van het Brabants Massief. De 

Maasoevers liggen op ca. 3 m+NAP, de woonkern van Vlijmen op ca. 4 m+NAP. 

 

Bodemhoogte directe projectomgeving 

Op de hoogtekaart van de directe projectomgeving (zie p. 12) zijn de dijken goed 

zichtbaar. Van de dijken direct langs de Maas takt zich bij Hedikhuizen nog een 

dijk af richting het zuidoosten (Hooge Maasdijk, richting het zuidoosten Inlaagdijk 

en Voordijk geheten). Daarnaast zijn de wegenstructuren goed zichtbaar. De 

woonkernen Bokhoven en Hedikhuizen liggen op een oeverwal. Daartussen is 

een flinke oeverwal zichtbaar die vanaf de Maas richting het projectgebied 

uitstrekt (Geldersche waarden). Op de hoogtekaart is goed zichtbaar dat deze 

oeverwal deels is vergraven. 

 

In het dwarsprofiel van noord (B) naar zuid (B’) is de oeverwal te zien. Deze ligt 

op een bodemhoogte van ca. 3 m+NAP. De oeverwal wordt in het noorden 

doorsneden door de afwatering van de oude Maasarm (t.h.v. km 0,8). Richting 

het zuiden loopt het maaiveld af tot ca 1,5 m+NAP. Ten zuiden van de oude 

Maasarm ligt het maaiveld weer iets hoger, om daarna weer te dalen tot ca. 1,5 

m+NAP. 

 

 
Dwarsdoorsnede projectomgeving van noord (B) naar zuid (B’), zie p. 12  

 

Het dwarsprofiel van west (C) naar oost (C’) doorkruist achtereenvolgens het 

Haarsteegse Wiel, het tussengebied met weilanden en De Sompen en Zooislagen. 

In het profiel is de ontwateringsstructuur ten westen van het Haarsteegse Wiel 

goed zichtbaar (grillig hoogteverloop). Dit geldt ook voor het gebied tussen de 

Hooge Maasdijk en de Vergereindse Weg (rode kruisje). Hier loopt het gebied 

eerst op van 1 m tot 2 m+NAP, om vervolgens weer af te nemen tot 1,5 m+NAP. 

De bodemhoogte in De Sompen en Zooislagen ligt tussen 1,5 en 2 m+NAP. De 

hooilanden aan de oostzijde van het gebied liggen iets lager (1,5 m+NAP). 

 

 
Dwarsdoorsnede projectomgeving van west (C) naar oost (C’), zie p. 12 
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Hoogtekaart omgeving (bron: arcgisonline) 

  

A 

A’ 

A A’ 
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Hoogtekaart directe projectomgeving (bron: arcgisonline.nl)  

B 

C 

B’ 

C’ 
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Geomorfologie 

De geomorfologische kaart laat zien dat het projectgebied uit afzettingen van de 

Maas bestaat, zie p. 14. De oude Maasloop is zichtbaar als meandergeul (2R11) 

met daaromheen rivieroeverwallen (3K25). Tussen de oeverwallen en de 

rivierkomvlakte (1M23) bevindt zich een overgangszone (2M22) en een vlakte 

met doorbraakafzettingen en moeras. De bebouwing van Haarsteeg en Vlijmen 

ligt op een dekzandrug. 

 

Bodemopbouw 

De bovenste bodemlaag bestaat uit een Holocene deklaag van klei. Uit een 

analyse van ondiepe boringen in het gebied blijkt dat het kleipakket nabij de 

Maas maximaal 3,5 m dik is; naar het zuiden toe wordt dit pakket dunner (W+B, 

2011). Uit een nadere analyse van de boringen  ter hoogte van het projectgebied 

blijkt dat de dikte van de deklaag tussen de 1,05 en 1,20 m bedraagt.  

 

Daaronder bevindt zich het eerste watervoerende pakket, bestaande uit matig 

fijn tot zeer grof zand (formatie van Boxtel, Kreftenheye, Sterksel, Stamproy). Op 

een diepte van ca. 70 m-NAP bevindt zich de eerste scheidende laag, bestaande 

uit sterk siltige klei (formatie van Waalre). Vanaf een diepte van ca. 110 m m-NAP 

begint het tweede watervoerende pakket. Dit bestaat uit matig fijn tot zeer grof 

zand (formatie van Peize, Maassluis) (W+B, 2011). 

 

 
Bodemopbouw van zuid (links) naar noord (rechts) (bron: W+B, 2011) 

Bodemtypen  

De bodem (zie p. 15) is een directe afspiegeling van de geomorfologische 

geschiedenis. De bodem in het projectgebied bestaat uit poldervaaggronden 

(Rn), overslaggronden (AO) en vlakvaaggronden (Zn). Deze gronden zijn gelegen 

op een pakket van fijn zand. 

 

Poldervaaggronden (Rn) 

Poldervaaggronden zijn zavel- en kleigronden waarin periodieke hoge 

grondwaterstanden kunnen voorkomen. In poldervaaggronden heeft reeds enige 

bodemvorming plaatsgevonden. De gronden zijn geheel gerijpt. De 

poldervaaggronden in het project gebied zijn kalkloos en bestaan uit zware klei 

(47C) en zware zavel en lichte klei (95C). 

 

Overslaggronden (AO) 

Overslaggronden zijn ontstaan in de nabijheid van een plaats waar een 

dijkdoorbraak heeft plaatsgevonden. De bijbehorende afzettingen zien we in het 

landschap terug als een verhoging rondom het wiel, soms tot één meter dik, die 

als een waaier uitloopt over het omringende land: de overslaggronden. Vaak 

bestaan deze gronden uit klei, vermengd met grof zand en soms wat grind, 

afkomstig uit de pleistocene ondergrond. Overslaggronden zijn vruchtbaar en 

door hun samenstelling erg geschikt voor tuinbouw (boomgaarden). 

 

Vlakvaaggronden (Zn) 

Vlakvaaggronden zijn zandgronden met een lichtgekleurde, meestal humusarme 

bovengrond (de A-horizont). Deze gronden vertonen weinig tekenen van 

bodemvorming en bestaan grotendeels uit grijs gekleurd zand. Op de zandkorrels 

worden geen ijzerhuidjes gevonden. In vlakvaaggronden kunnen periodieke hoge 

grondwaterstanden voorkomen. 
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Geomorfologische kaart (bron: W+B, 2011)  
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Bodemkaart (bron: W+B, 2011)  
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4. GRONDWATER 

 

Grondwaterstroming 

De grondwaterstroming is grofweg van zuid naar noord richting de Maas (W+B, 

2011). De Maas draineert het gebied. Ook het Drongelens kanaal heeft een 

drainerende werking. 

 

Uit de metingen van één peilbuis met filters op meerdere diepten blijkt dat in de 

diepere filters (> 110 m-NAP) in de zomer een lagere stijghoogte waarneembaar 

is, wat betekent dat het grondwater naar de diepere pakketten infiltreert. In de 

winter ligt de stijghoogte gemiddeld juist hoger dan de freatische 

grondwaterstand (W+B, 2011). 

 

Grondwateronttrekking 

Binnen een straal van 9 km van het projectgebied zijn een aantal industriële 

grondwaterwinningen aanwezig met een vergunde onttrekkingscapaciteit > 1,0 

Mm3 per jaar. Het betreft een aantal drinkwaterwinningen en industriële 

winningen (Jonker Fris en Heineken). Deze winningen hebben een regionale 

invloed op de stijghoogten. Daarnaast waren er in 2011 in de directe omgeving 

55 inrichtingen voor de onttrekking van grondwater voor beregening bekend 

(W+B, 2011). 

 

Berekende grondwaterstanden en kwel 

Met behulp van een regionaal grondwatermodel zijn de grondwaterstanden, 

stijghoogte en kwel en infiltratie berekend (W+B, 2011). De Gemiddelde 

Voorjaars Grondwaterstand (GVG) is het hoogste in de gebieden direct rond het 

Haarsteegse Wiel, de oude Maasarm en De Sompen en Zooislagen (0-30 cm 

onder het maaiveld). In het middengebied is de GVG met 40-120 cm onder 

maaiveld een stuk hoger.  

 

Het beeld voor de Hoogste Grondwaterstand (GHG) is vergelijkbaar. In de zomer 

zakt de berekende grondwaterstand uit tot 60 cm onder het maaiveld en lager. 

De laagste grondwaterstanden worden berekend voor het middengebied tussen 

het Haarsteegse Wiel en De Sompen en Zooislagen en voor het gebied rond de 

eendenkooi (GLG, niet getoond). 

 
Berekende Gemidddelde Voorjaars Grondwaterstand (GVG) (bron: W+B, 2011) 

 

Volgens de berekeningen treedt in het projectgebied alleen in het middengebied 

netto kwel op, zie p. 17. De grootste kwelstroom is daar aanwezig in de 

watergangen. De kwel is afkomstig uit de zandrug van Vlijmen. In De Sompen en 

Zooislagen is geen sprake van kwel tot in de wortelzone (W+B, 2011). De grootste 

kwel treedt op in het gebied ten oosten van de Sompen en Zooislagen (Het 

Luisbroek). In dit gebied worden lageren oppervlaktewaterpeilen nagestreefd en 

is bovendien sprake van een onderbemaling, zie ook hoofdstuk 5. 

 

Rood-blauwe kaarten 

Rood-blauwkaarten zijn na de Tweede Wereldoorlog door Von Freytag Drabbe 

met de hand ingetekend op basis van luchtfoto’s van de Royal Air Force die in de 

loop van die oorlog zijn genomen. Ze geven zeer nauwkeurig aan waar vóór de 

grote hydrologische ingrepen en ruilverkavelingen de droge (rode) en natte 

(blauwe) plekken lagen (Besselink et al., 2017). Op de rood-blauwe kaart van het 

projectgebied zijn de oude Maasloop en de lager gelegen gebieden duidelijk 

herkenbaar, zie de figuur op p. 18.   
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Berekende kwel (blauw) en infiltratie (rood) (bron: W+B, 2011)  
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Rood-blauwkaart Von Freytag Drabbe (ca. 1950) (historischwaterbeheer.wur.nl)  
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5. OPPERVLAKTEWATER 

 

Af- en aanvoer van water 

De afvoer van water in projectgebied gebeurt via twee hoofdwaterlopen: de 

Buitendijkse loop en de Luisbroekse wetering, zie p. 20. De Buitendijkse loop 

komt in het zuidoosten het gebied binnen en loopt na het kruisen van de 

Vergereindse weg naar het noorden als Groenendaalse wetering richting gemaal 

Groenendaal (hoge pand). De Luisbroekse wetering doorkruist het gebied van 

oost naar west en buigt via de oude Maasarm terug richting gemaal Groenendaal 

(lage pand). Hierbij kruist de Luisbroeksche wetering de Groenendaalse wetering 

via een sifon (onderdoor). Zowel in de Buitendijkse loop als in de Luisbroekse 

wetering is een stuw aanwezig ter hoogte van de Vergereindse weg. 

 

Via beide waterlopen wordt ook water aangevoerd. De Buitendijkse loop wordt 

hierbij gevoed vanuit het Drongelens kanaal (gemaal Bosschesloot). De 

waterinlaat van de Luisbroekse wetering verloopt via gemaal Engelen, ten oosten 

van het projectgebied. 

 

Via de Koppelsloot (verderop Koningsvliet) kan water worden afgevoerd naar de 

westelijk gelegen polders via een stuw vanuit de Buitendijkse loop. Dit gebeurt 

alleen bij storing van of werkzaamheden aan gemaal Groenendaal. Verder wordt 

het ijzerrijke water van de Koppelsloot in de winter soms weggespoeld zodat de 

ijsbaan ‘zwart’ water kan oppompen. Alleen in deze gevallen wordt de schuif in 

de Hooge Maasdijk geopend; normaal gesproken zit deze schuif dicht. 

 

Waterpeilen 

In de A-watergangen en de landbouwgebieden wordt een traditioneel peilbeheer 

uitgevoerd met hoge waterpeilen in de zomer en lage peilen in de winter. De 

streefpeilen lopen hierbij af van oost naar west. Het peil van de Koppelsloot is 

hierbij gekoppeld aan dat van de oude Maasarm. 

 

Het peil in het Haarsteegse Wiel wordt niet gereguleerd. In De Sompen en 

Zooislagen wordt een natuurlijk peil nagebootst met hoge peilen in de winter en 

lage(re) peilen in de zomer. De streefpeilen in dit gebied zijn hoger dan in de 

omgeving, met name in de winter. Het verschil bedraagt dan (bijna) een meter. 

Streefpeilen in het projectgebied (m+NAP) 

Deelgebied Zomerpeil Winterpeil 

Buitendijkse loop 1,20 1,05 

Groenendaalse wetering 1,05 0,90 

Luisbroekse wetering 1,10 0,81 

Oude Maasarm en Koppelsloot 0,70 0,55 

Haarsteegse Wiel 0,60 0,60 

Gebied ten zuiden van Haarsteegse Wiel 0,54 0,45 

Eendenkooi noord 1,30 1,70 

Eendenkooi zuid 1,55 1,80 

 

Waterbeheer De Sompen en Zooislagen 

Het deelgebied ‘Eendenkooi noord’ bestaat uit het Buitenwiel en de natte 

graslanden aan de oostzijde van het projectgebied. Het waterpeil in het 

Buitenwiel reageert op het waterpeil van de Maas; de peilschommeling door het 

jaar heen bedraagt ca. 30 cm. Het Wiel wordt gevoed via het grondwater. De 

natte graslanden aan de oostzijde worden op peil gehouden door een windmolen 

dat water vanuit het Wiel naar de graslanden pompt. 

 

De eendenkooi en de omliggende graslanden worden gevoed vanuit de 

Buitendijkse loop via een gemaal. In de winter worden de graslanden ten westen 

van de eendenkooi onder water gezet om eenden te lokken. Dit water zijgt 

doorgaans snel weg naar de ondergrond. Ook de Kooiplas wordt op peil 

gehouden door het gemaal in de Buitendijkse loop. Bij vorst wordt in de winter 

grondwater opgepompt om te voorkomen dat de Kooiplas bevriest.  

 

Onderbemaling in Het Luisbroek 

Het gebied ten oosten van De Sompen en Zooislagen (Het Luisbroek) behoort tot 

het peilvak van de Luisbroekse wetering. De streefpeilen in dit peilvak met name 

in de winter flink lager dan in De Sompen en Zooislagen, wat waarschijnlijk de 

oorzaak is van de berekende kwel, zie hoofdstuk 4. Dit effect wordt versterkt 

door de onderbemaling die aanwezig is in de sloten die grenzen aan de Sompen 

en Zooislagen (0,70 m+NAP). Als gevolg van het streefpeil en de onderbemaling 

in Het Luisbroek treedt dus (extra) ontwatering op van de Natte Natuurparel. 
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Hoofdwatergangen (blauw) en peilvakken (zwart) met zomerpeil (boven) en winterpeil (onder)  



Waterberging 

Het waterschap heeft het gebied ten oosten van het projectgebied en ten westen 

van ’s-Hertogenbosch (o.a. het Engelermeer) ingericht als waterbergingsgebied. 

Dit gebied ligt en beschermt de provinciale hoofdstad tegen hoogwater. Het 

project kreeg de naam HoWaBo (Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch). Als de 

afwatering van de Dommel en Aa naar de Maas via de Dieze en het Drongelens 

Kanaal niet meer mogelijk is, worden achtereenvolgens het Bossche Broek, de 

Moerputten en het Engelenmeer onder water gezet. Dit water wordt na afloop 

van het hoogwater via de Buitendijkse loop en gemaal Groenendaal naar de 

Maas gepompt. 

 

Waterpeilen ten opzichte van de bodemhoogte en de Maas 

In de onderstaande figuur is het waterpeil van de oude Maasarm (zomerpeil) 

weergegeven ten opzichte van de bodemhoogte in het projectgebied. Hiervoor is 

de dwarsdoorsnede van noord naar zuid gebruikt (B naar B’, zie p. 10). In de 

figuur zijn tevens de waterstanden op de Maas bij verschillende Maasafvoeren 

weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodemhoogte ten opzichte van waterstanden op de Maas (in m+NAP) 

 Uit de figuur blijkt dat er in de zomer sprake is van een drooglegging van 0,80 tot 

1,30 meter. De drooglegging is het verschil tussen de bodemhoogte (1,5 - 2,0 

m+NAP) en het waterpeil (zomerpeil 0,70 m+NAP). In de winter is dit verschil nog 

groter (waterpeil 0,55 m+NAP). 

 

Ook de waterpeilen in de Maas liggen flink lager dat de bodemhoogte in het 

projectgebied. Bij een afvoer van 50 m3/s (bij Borgharen) is de waterstand 0,40 

m+NAP. Deze waterstand wordt gemiddeld 268 dagen per jaar overschreden. Bij 

een verhoogde afvoer van 250 m3/s is de waterstand ongeveer gelijk aan het 

zomerpeil. Deze waterstand is gemiddeld 107 dagen per jaar hoger. Bij 

verbinding met de Maas zou het gebied bij een afvoer van ca. 1.000 m3/s 

overstromen (gemiddeld 8 dagen per jaar). 

 

Overigens is in dit deel van de Maas nog sprake van enige getijdebeweging. De 

getijslag bedraagt ca. 30 cm. Bij hogere afvoeren is deze getijslag niet of 

nauwelijks meer waarneembaar. 
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6. ECOLOGIE 

 

Hoofdbiotopen 

In het gebied zijn diverse biotopen aanwezig, zie de figuur op p. 25. Het gebied 

wordt ‘omzoomd’ door bosopstanden nabij Fort Hedikhuizen, rond het 

Haarsteegse Wiel, langs de dijk boven de dorpskern van Haarsteeg, rond de 

eendenkooi en in De Sompen. Belangrijke wateroppervlakken zijn de fortgracht 

rondom Fort Hedikhuizen, het Haarsteegse Wiel, de oude Maasarm, het 

Buitenwiel en diverse wielen in De Sompen. Deze wateroppervlakken zijn 

omzoomd met rietkragen. Ten noordwesten van de oude Maasarm bevindt zich 

een (klein) rietmoeras. Ook in andere deelgebieden komt riet vrij gemakkelijk tot 

ontwikkeling, onder andere in de natte graslanden ten westen van het 

Haarsteegse wiel en in De Zooislagen. Natte graslanden komen verder voor in het 

middengebied tussen het Haarsteegse Wiel en De Sompen en Zooislagen. 

 

Kenmerkende biotopen en soorten per deelgebied 

 

Deelgebied Haarsteegs Wiel 

• Populier, Wilg, Eik, Iep, Es, Walnoot, Meidoorn 

• Braam en Grote brandnetel 

• Scherpe zegge, Gele lis 

• Riet, Kalmoes 

Het bos rondom het Haarsteegse wiel is een nat broekbos met rabatten. Vroeger 

was het gebied ook al bos. Bovenop de rabatten staan eiken, bramen en grote 

brandnetel. Tussen de rabatten komt het vocht tot in het maaiveld en staan 

soorten als scherpe zegge, gele lis en hop. Langs het pad staat opslag van iep. De 

oevers van het wiel zijn begroeid met kalmoes en riet. 

 

Deelgebied De Sompen en Zooislagen 

• Zomereik, Es, Iep 

• Spotvogel, Goudvink, Grauwe vliegenvanger, Nachtegaal 

• Kleine karekiet, Rietzanger, Bruine kiekendief, Watersnip, Waterral 

• Boomvalk 

• Slaapplekken van Aalscholver en Grote zilverreiger 

• IJsvogel 

• Smient, Slobeend, Krakeend, Zomertaling, Wintertaling en Pijlstaart  

• Riet, Lisdodde en grote zegges 

• Wilde bertram, Grote wederik, Moeraslathyrus, Voszegge, Grote pimpernel, 

Munt, Grote kattenstaart, Waterdrieblad 

In De Sompen en Zooislagen komen diverse bos-, moeras- en watervogels voor. 

De graslanden rond de eendenkooi staan ’s winters onder water en vormen een 

rustgebied voor de genoemde eendensoorten en ganzen. Aan de oostzijde van de 

eendenkooi bevinden zich natte graslanden waar onder meer Voszegge en 

Moeraslathyrus groeit en ook Grote pimpernel en Waterdrieblad. Deze 

graslanden worden bevloeid met gebufferd oppervlaktewater vanuit het 

aangrenzende Buitenwiel. De eendenkooi zelf is omzoomd door bos met onder 

andere Zomereik, Es en Iep. 

 

Tussenliggende weilanden (middengebied) 

• Grote pimpernel 

• Goudhaver 

De weilanden ten noorden van de Koppesloot worden voornamelijk gebruikt als 

productiegrasland en zijn soortenarm. De weilanden ten zuiden van de 

Koppesloot worden extensief beheerd en voornamelijk gebruikt als hooiland.  

In de bermen staat onder andere Grote pimpernel en Goudhaver. Ook in de 

slootranden staat hier en daar Grote pimpernel. Toen de percelen als nat 

hooiland in gebruik waren, was de Grote pimpernel perceelsbreed aanwezig. 

 

Oude Maasarm 

• Riet, Gele plomp, Noordelijke waterlelie, Kalmoes, Zwanenbloem 

• Haarfonteinkruid, Stomp fonteinkruid 

De oude Maasarm wordt omzoomd door een brede rietkraag. In de Maasarm 

groeit Gele plomp. Het Haarsteegse Wiel verkeert in een voedselrijke toestand 

wat onder andere blijkt uit de diatomeeënflora in het fytoplankton (Cremer et al., 

2009). 

 

Watergangen en sloten 

• Grote waternavel, Gele plomp 

• Visdief 

• Waterviolier, Holpijp 
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• Blonde egelskop (zijsloot noordkant in landbouwgebied), Holpijp (zelfde 

zijsloot), Kleine waterpest (zelfde zijsloot) 

De water- en oevervegetatie langs de Luisbroekse wetering en de Buitendijkse 

loop is voedselrijk en soortenarm. De Koppesloot heeft een rijkere water- en 

oevervegetatie, onder andere met gele plomp, waarschijnlijk als gevolg van het 

extensievere onderhoud. Een groot deel van de watergangen is begroeid met de 

Grote waternavel. Deze exoot is in staat om snel watergangen te overwoekeren. 

De soort is vooral aangetroffen in de Buitendijkse loop.  

In de kleine slootjes tussen de hooilandjes ten zuiden van de Koppesloot komt 

Waterviolier en Holpijp voor. Deze soorten indiceren kwel. Hier is ondiep 

grondwater aangereikt door de dunne kleilaag op het zand, waardoor de 

mineralen van de klei in het grondwater terecht zijn gekomen. In een deel van de 

slootjes tussen Koppelsloot en de oude Maasarm is soms ook sprake van kwel. 

Zowel in de Koppesloot als in de sloten dwars op Koppelsloot zijn indicaties van 

kwel aanwezig (roestbruine kleur, kwelvliesjes). 

 

 

 

Grote pimpernel (Sanguisorba officinalis) 

Een kenmerkende plant voor In het projectgebied is de Grote pimpernel. De 

Grote pimpernel heeft blauwgroenige bladeren en daar hoog bovenuit stekend 

donkerrode bloemen en is lid van de rozenfamilie (Rosaceae). Het is een 

overblijvende soort, die in pollen groeit. 

 

Grote pimpernel is kenmerkend voor onbeschaduwde, grazige plaatsen, die ’s 

winters min of meer nat zijn en ‘s zomers oppervlakkig uitdrogen (Weeda, 1987). 

De Grote pimpernel kan tegen periodieke overstromingen, houdt van natte tot 

vochtige natte omstandigheden en komt vaak voor op plekken met basische 

kwel. Grote pimpernel komt vaak voor op matig voedselrijke, licht bemeste 

gemengde grond zoals zandige rivierklei, zandig laagveen, kleiig zand en kleiig 

veen, maar ook op leem en laagveen (FLORON- Verspreidingsatlas Vaatplanten).  

 

Van oudsher wordt de soort in hooilanden aangetroffen, waar laat gemaaid 

wordt (vanwege de natte omstandigheden in het voorjaar) en soms nabeweiding 

plaatsvindt. In het rivierengebied, daar waar de getijden nog invloed hadden, 

kleurden de ontelbare grote pimpernellen de hooilanden bloedrood.  

Op dit moment komt de Grote pimpernel in het projectgebied vooral voor in 

bermen en slootkanten. Dat komt doordat deze niet bemest worden en er in het 

groeiseizoen niet gemaaid wordt. De overgebleven planten vormen waarschijnlijk 

een relictpopulatie van wat er ooit was.  

 

 
Grote pimpernel 

 

Het belang van Grote pimpernel als waardplant 

De Grote pimpernel is nectarplant en waardplant voor de zeldzame 

vlindersoorten Pimpernelblauwtje of Maasblauwtje (Phengaris teleius) en Donker 

pimpernelblauwtje (Phengaris nausithous). Beide soorten zijn in 1990 

geherintroduceerd in de Moerputten, waarvan alleen het pimpernelblauwtje met 

succes (Vlinderstichting).  

 

Gewone steekmieren en moerassteekmieren spelen als waardmieren een 

belangrijke rol in de voortplantingscyclus van de beide vlindersoorten. 

De vrouwtjes van beide pimpernelblauwtjes zetten eitjes af op de grote 

pimpernel. De rupsen die hieruit komen, eten eerst van de plant en wandelen 

dan bij de stengel omlaag in de richting van een mierennest. De rupsen van de 

(donkere) pimpernelblauwtjes worden door langslopende mieren meegenomen 

naar hun mierennest, omdat ze een zoetige vloeistof afscheiden, die de mieren 

lekker vinden. In het mierennest aangekomen eten de rupsen de larven en 
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poppen van de mieren op. Ze verpoppen en overwinteren in het mierennest en 

maken zich snel uit de voeten als ze eenmaal ontpopt zijn. 

 

Maaien versus begrazing 

Dat de grote pimpernel vooral voorkomt in situaties waar het beheer uit maaien 

en afvoeren bestaat, wil niet zeggen dat dit het optimale of enige beheer is voor 

deze soort. Planten zijn van origine ingesteld op begrazing en hebben daar hun 

weerbaarheid op aangepast. Dit kunnen bijvoorbeeld stekels/doorns zijn, een 

vieze smaak, rozetten die moeilijk op te eten zijn of giftige onderdelen. Na 

verloop van tijd, als er geen sprake meer is van begrazing, kunnen planten er voor 

kiezen om bepaalde (gif)stoffen niet meer aan te maken. Dit kost namelijk veel 

energie, die ook in groei en bloei kan worden gestoken. Dit geldt waarschijnlijk 

ook voor de Grote pimpernel. De plant is groot en hoog als er (laat in het seizoen) 

maaibeheer wordt toegepast.  

 

Onder begrazingsbeheer zal de soort waarschijnlijk kleiner (en minder lekker?) 

zijn, maar zich wel degelijk kunnen handhaven. Daarbij komt dat in gebieden met 

extensieve jaarrondbegrazing veel variatie/ diversiteit voorkomt, zoals 

bijvoorbeeld kale en begroeide bodems, hoge en lage begroeiing, natte, vochtige 

en droge plekken. Mierennesten worden niet weggemaaid, maar er wordt soms 

wel overheen gelopen door de grazers. De gunstige omstandigheden voor de 

waardmieren komen echter verspreid door het hele gebied voor en daardoor zijn 

de mierenpopulaties minder kwetsbaar. 

 

Plantensoorten rondom Grote pimpernel  

In matig voedselrijke graslanden komt de Grote pimpernel samen voor met 

Pinksterbloem, Scherpe boterbloem, Knoopkruid, Gewone brunel, Gestreepte 

witbol, Veldlathyrus, Gewone hoornbloem, Beemdlangbloem, Rode klaver, 

Veldzuring en Vogelwikke. 

Langs de Maas komen soorten als Groot streepzaad (Crepis biennis), Grote 

beverenel (Pimpinella major) en Rapunzelklokje (Campanula rapunculus) voor in 

de nabijheid van grote pimpernel.  

In ruigere hooilanden en aan waterkanten groeit grote pimpernel samen met 

poelruit (Thalictrum flavum) en moerasspirea (Filipendula ulmaria). 

 
Holpijp en waterviolier in landbouwsloot ten zuiden van Koppelsloot 

 

 
Rabatbosje ten zuiden van Haarsteegse Wiel 
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Ligging hoofdbiotopen  
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7. BELEID 

 

Natuurbeleid 

 

Beheertypen 

In het gebied zijn diverse beheertypen aangewezen, zie de beheertypenkaart op 

p. 29. De belangrijkste beheertypen per deelgebied zijn: 

 

Haarsteegse Wiel: 

• Zoete plas (blauw) 

• Kruiden en faunarijk grasland (lichtgroen) 

• Haagbeuken- en essenbos (donkergroen) 

 

Middengebied: 

• Om te vormen van landbouw naar natuur (roze) 

• Kruiden en faunarijk grasland (lichtgroen) 

• Dynamisch moeras (groen) 

• Bloemdijk (geel) 

 

De Sompen en Zooislagen: 

• Glanshaverhooiland (bruingroen) 

• Vochtig hooiland (groen) 

• Kruiden en faunarijk grasland (lichtgroen) 

• Nat schraalland (zeer lichtgroen) 

• Eendenkooi (oranje) 

• Zoete plas (blauw) 

 

Ambitietypen 

Voor het gebied zijn diverse natuurtypen aangewezen als ambitie, zie de kaart op 

p. 30: 

• Zoekgebied (roze) voor de volgende beheertypen: 

o Rivier- en beekbegeleidend bos (70%) 

o Nat Kruiden- en faunarijk grasland (15%) 

o Nat Ruigteveld (15%) 

• Vochtig hooiland (groen) 

• Haagbeuken- en essenbos (donkergroen) 

• Dynamisch moeras (groen) 

• Eendenkooi (oranje) 

• Bloemdijk (geel) 

• Zoete plas (blauw) 

 

Ecologische verbindingen 

De weteringen die het gebied in- en uitlopen zijn aangewezen als ecologische 

verbindingszone (EVZ): de Buitendijkse loop (Voordijk), Luisbroeksche wetering, 

Hedikhuizense Maas en Koppelsloot (Koningsvliet). De EVZ’s bestaan uit een 

combinatie van natte (flauwe oever en poelen) en droge elementen (bloemrijk 

grasland) van resp. ca. 10 en 15 meter breed.  

 

 
EVZ’s rondom het projectgebied 

 

De EVZ Voordijk komt uit bij het Vlijmens Ven en De Moerputten. Deze EVZ wordt 

gerealiseerd in het kader van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) 

en wordt ca. 25 meter breed. In dit kader is ook een ecotunnel gerealiseerd van 

20 meter breed en 2 meter hoog onder de A59 tussen Vlijmen en Den Bosch. 
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De EVZ langs de Luisbroekse wetering maakt verbinding mogelijk naar het 

Engelermeer en is gerealiseerd. Dit geldt ook voor de EVZ langs de Koppelsloot 

(en Koningsvliet); deze EVZ verbindt het projectgebied met natuurgebied Pax en 

de eendenkooi Ter Kwak aan de westzijde, ten zuiden van Oudheusden.  

 

De EVZ Hedikhuizense Maas verbindt het projectgebied met de Maas en de 

Maasoevers. Van deze EVZ moet het deel ten noorden van de Buitenwaardenweg 

nog worden gerealiseerd. 

 

Ambitiekaart omgeving 

De ambitiekaart van de omgeving (zie p. 31) toont de ligging van het 

projectgebied tussen de Moerputten en het Vlijmens Ven (ten zuiden van het 

projectgebied), de Maas (ten noorden), het Engelenmeer (ten oosten) en 

natuurgebied Pax en de eendenkooi Ter Kwak (ten westen). Voor deze gebieden 

worden m.n. de volgende natuurtypen nagestreefd: 

 

Moerputten en Vlijmens Ven 

• Hoog- en laagveenbos (blauw) met daaromheen Dynamisch moeras (groen) 

• Glashaverhooiland (bruingroen) 

• Vochtig hooiland (groen) 

 

Maasoevers: 

• Droog schraalgrasland 

 

Engelenmeer: 

• Zoete plas 

• Dynamisch moeras (groen) 

• Haagbeuken- en essenbos (donkergroen) 

 

Natuurgebied Pax en eendenkooi Ter Kwak 

• Vochtig hooiland (groen) 

• Haagbeuken- en essenbos (donkergroen) 

Waterbeleid 

 

Natte Natuurparel 

S&Z is aangewezen als Natte Natuurparel, maar het waterschap heeft geen 

doelen vastgesteld voor dit gebied. Voor de natuur streeft het waterschap naar 

realisatie van de hydrologische randvoorwaarden vanuit de natuurdoeltypen. 

Peilen volgen functie, dus als S&Z natte natuur gaat worden, dan kunnen de 

peilen daaraan aangepast worden, mits dit niet in conflict is met andere 

belangen.  

 

Peilbeheer 

In de komende periode (tot 2034) wordt toegewerkt naar het instellen van een 

vast peil (met marges). Daarna wordt wellicht een natuurlijk peil mogelijk. 

 

Waterbergingsgebieden (HoWaBo) 

Rondom ’s-Hertogenbosch zijn enkele gebieden ingericht als 

waterbergingsgebied: het Bossche Broek, de Moerputten en het Engelenmeer.  

 

 
HoWaBo gebied (blauw) en Klimaatbuffer (groen) 
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Deze gebieden staan bekend als de HoWaBo (Hoogwateraanpak ’s-

Hertogenbosch; blauw in bijgevoegd kaartje). Bij hoogwater worden deze 

gebieden achtereenvolgens onder water gezet. Het projectgebied heeft overlap 

met het gebied van de Natte Natuurparel Moerputten en Vlijmens Ven (rood 

omkaderd) en de klimaatbuffer Vlijmen-Den Bosch (groen). 

 

In het kader van HoWaBo is een passage onder de A59 gerealiseerd (2014/2015), 

waar water, natuur en recreanten onder de weg door geleid worden via een 

brede ecotunnel (ontsnippering). 

 

Klimaatbuffer Vlijmen-Den Bosch 

De klimaatbuffer Vlijmen-Den Bosch ligt tussen de bebouwde kom van Vlijmen en 

’s-Hertogenbosch, aan weerszijden van de A59. De doelstelling van de 

klimaatbuffer is om te komen tot een combinatie van hoogwaterberging met 

inzet van begrazing, een ecologische verbinding van de ‘Moerputten‘ (zuidelijk) 

en ‘De Sompen en Zooislagen’ (noordelijk) en mogelijkheden voor recreatief 

gebruik. Zowel in de klimaatbuffer als in de HoWaBo worden waterberging, 

natuurontwikkeling, agrarisch gebruik en recreatie gecombineerd. 
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Beheertypekaart (bron: kaartbank Brabant) 
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Ambitiekaart (bron: kaartbank Brabant) 
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Ambitiekaart omgeving (bron: kaartbank Brabant) 
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