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 SAMENVATTING

1.  Opdracht

Het gebied van de Hatertse en Overasseltse Vennen en omgeving is in het Derde 
Waterhuishoudings-plan 2005-2009 van de provincie Gelderland (WHP 3) opgenomen als één 
van de actiegebieden in de provincie. De provincie geeft aan deze gebieden prioriteit bij het 
aanpakken van de waterhuishoud-kundige problemen. In dit geval gaat het om ernstige 
verdroging van een hoogwaardig natuurgebied. 

De karakteristieke natuur van natte heide en vennen, afhankelijk van natte en voedselarme 
omstandigheden is de afgelopen sterk in areaal en kwaliteit afgenomen. Uitblijven van herstel zou 
leiden tot onomkeerbare ontwikkelingen. Vandaar een hoge urgentie om de verdroging in het 
natuurgebied te bestrijden. 

Voor het actiegebied moet - aldus het WHP 3 -  een maatwerkplan worden opgesteld met 
maatregelen voor een effectieve aanpak van de verdroging. Het waterschap is gevraagd om dit 
plan op te stellen. In aanvulling op het provinciale beleid voor de actiegebieden is daarna, op 
nationaal niveau, de zogeheten TOP-lijst opgesteld. Dit is een landelijke lijst met natuurgebieden 
waarvoor de de verdroging voor 2014 moet zijn opgeheven. Het vennengebied is ook op deze 
lijst opgenomen. Het waterschap is dan ook gevraagd om een maatregelenplan te maken voor de 
periode tot 2014.    

Omdat het actiegebied overlapt met gebiedscategorieën uit het Gebiedsplan Natuur en 
Landschap van de provincie (realisatie EHS en EVZ’s) is ervoor gekozen het plan te ontwikkelen 
in samenhang met de doelen uit het Gebiedsplan Natuur en Landschap.  

Van meet af aan zijn ook waterdoelen in de opdracht betrokken. Vanuit waterberging 21e eeuw 
kwamen waterbergingsopgaven in het actiegebied in beeld. De opdracht werd daarmee tevens 
om via dit project te komen tot een betere afstemming tussen de ruimtelijke functies in het gebied 
en het waterbeheer (grond- en oppervlaktewater). Vanuit het waterschap is daarom het opstellen 
van het zogeheten een GGOR1 geïntegreerd in de opdracht voor het gebied. De GGOR-aanpak 
is een uitstekend hulpmiddel voor de aanpak van de verdroging gebleken. 

De primaire vraagstelling voor het project was:
• Hoe ziet de waterhuishoudkundige situatie er uit
• Hoe kan de verdroging van het natuurgebied worden opgeheven
• Wat zijn de neveneffecten van de aanpak op de omgeving
• Hoe kunnen die neveneffecten worden voorkomen of worden verholpen.

Gaandeweg heeft het project, vanwege de veelheid van belangen en wensen in het gebied, een 
steeds integraler karakter gekregen. De voor het actiegebied opgerichte stuurgroep heeft de 
aandacht dan ook in de loop van de tijd verbreed.  Behalve naar het sectorale natuurbelang is 
ook gekeken naar landbouw- en recreatieve doelstellingen. Er is niet alleen gekeken naar 
compensatiemogelijkheden van negatieve effecten van de vernatting op andere sectoren (saldo 
nul). Er is ook (globaal) verkend op welke wijze positieve maatregelen voor die sectoren zouden 
kunnen worden toegevoegd (saldo plus). Het project heeft daardoor geleidelijk aan meer het 
karakter gekregen van een aanloop naar een integrale gebiedsontwikkeling.  

1 GGOR = Gewenst grond- en oppervlaktewaterregiem 
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2.  Onderzoek 

Om na te gaan hoe het watersysteem functioneert, wat de oorzaken van de geconstateerde 
verdroging zijn, het bepalen van de locatie en omvang van de gewenste maatregelen en de 
doorvertaling daarvan naar gevolgen voor overige belangen is een grondwatermodel gemaakt. 
Met dit model is een reeks aan maatregelen doorgerekend waarvan een vernattend effect werd 
verwacht. Tevens is doorgerekend wat het effect is van de peilverhoging in de Maas en het 
Maas-Waalkanaal. Deze is voor het actiegebied als uitgangspunt genomen. De effecten van alle 
andere maatregelen zijn beoordeeld ten opzichte van de situatie met die peilverhoging. 

Maatregelen

Stoppen drinkwaterwinning Heumensoord

Stoppen afvoer gebied tussen vennen en A73 + verlaging maaiveld

Peilverhoging bovenloop Leigraaf  50 cm + aanpassen watergangen

Peilverhoging Tochtsloot 50 cm + aanpassen watergangen 

Stoppen afvoer interne watergangen vennengebied

Boskap in het vennengebied

Peilverhoging  Wychens ven  50 cm + aanpassen afwatering gronden ten zuiden van het ven 

Aanpassen watergangen Overasseltse broek

Peilverhoging watergang Bullenkamp 50 cm (stuw)

Inlaat stadswater Nijmegen in Vogelenzang + afplaggen

Uit de modelberekeningen bleek dat het omvormen van de naaldhoutopstanden naar een heide 
terrein een van de belangrijkste maatregelen is. Met name naaldbomen verdampen het hele jaar 
door veel water. Met het kappen van naaldbomen wordt de verdamping flink teruggebracht en 
komt de neerslag voor een groter deel ten goede aan de vennen. De bosomvorming is overigens 
niet alleen gericht op vernatting maar moet ook bijdrage aan andere natuurdoelen waaronder 
areaalvergroting van heide en venvegetaties, het versterken van gradiënten en het verbinden van 
nu nog geïsoleerd gelegen terreinen t.b.v. met name de fauna.

Daarnaast blijkt het aanpakken van de interne waterhuishouding van het vennengebied van groot 
belang. Nog steeds wordt een aantal vennen en andere natte delen in het vennengebied 
ontwaterd door greppels en sloten. Door deze af te dammen, te dempen of te belemen blijft meer 
water in het gebied. 
Het verminderen van de drainerende werking van de watergangen in de directe omgeving is de 
derde belangrijke maatregel om de verdroging terug te dringen. 
 
Uit deze resultaten en de reacties hierop uit de streek zijn vervolgens nieuwe, gedetailleerder 
scenario’s doorgerekend. Op basis hiervan heeft de stuurgroep haar voorkeur uitgesproken voor 
een scenario met de volgende maatregelen: 

Maatregelen 

Stoppen afvoer gebied tussen vennen en A73 + verlaging maaiveld

Stoppen afvoer interne watergangen vennengebied

Boskap in het vennengebied van 70 ha (tevens is 40 ha ook doorgerekend)

Peilverhoging  Wychens ven  tot max NAP 7.00 +  stoppen van aanvoer van water 
+ aanpassen afwatering gronden ten zuiden van het ven 
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Peilverhoging watergang Bullenkamp 

Boscompensatie in de directe omgeving waaronder een strook direct langs de A 73

3.  Resultaten en effecten

De veranderingen op de grondwaterstanden als gevolg van de maatregelen zijn doorgerekend. 
De belangrijkste veranderingen voor zowel de landbouw als de natuur zijn die van de gemiddelde 
voorjaarsgrondwaterstand. De maatregelen leiden tot een verhoging van de grondwaterstanden, 
variërend van 5 cm tot meer dan een meter binnen een  gebied, dat grofweg wordt begrensd door 
de Berendonck, de A73, Donderbergweg, Hessenbergseweg, Schatkuilseweg, Zandbergseweg, 
Wighenerhorst en Heumenseweg (zie figuur).  

Peilverhoging in Maas en maas-Waalkanaal
De peilopzet in de Maas en het Maas-Waalkanaal heeft vooral invloed op een strook direct langs 
deze wateren (max. verhoging van de grondwaterstand: 30 cm), maar een beperkte invloed op 
de grondwaterstand in het vennengebied zelf (zie figuur).
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Natuur
Bij de aangegeven veranderingen als gevolg van de vernattingmaatregelen verbeteren de 
condities voor natte natuur aanmerkelijk. Er treedt vooral een flinke uitbreiding (verbreding) op 
van gradiënten van heide naar ven. Dit zijn de zones waar de karakteristieke planten en dieren, 
met veel rode lijst soorten, geconcentreerd voorkomen. Volledig herstel van de verdroogde 
natuur behoort niet tot de mogelijkheden. Daarvoor is de omgeving te veel veranderd en zijn deze 
veranderingen onomkeerbaar (aanleg A73, Berendonk, stedelijke uitbreidingen en ontwatering 
t.b.v. blijvend landbouwkundig gebruik). Voor nieuwe natuur ontstaan uitstekende 
ontwikkelingsmogelijkheden in de zone ten zuiden van het Wijchens ven en in het gebied tussen 
het vennengebied en de A73.

Landbouw
Het effect op de omringende landbouwgronden blijkt grotendeels beperkt te blijven tot gronden 
die in het gebiedsplan natuur en landschap reeds zijn aangewezen als om te vormen naar 
nieuwe natuur. Verwerving of het aangaan van overeenkomsten gericht op natuurontwikkeling zal 
hier de eerste insteek zijn. 
Voor landbouwgronden buiten de EHS zullen technische maatregelen in de zin van drainage in 
combinatie met een verbeterde afvoer in vrijwel alle gevallen voldoende soelaas kunnen bieden. 
In alle gevallen zal maatwerk moeten worden geleverd. 
De huidige problemen met te natte landbouwgronden in het Overasselts Broek worden niet in het 
kader van dit maatwerkplan opgelost. Wel zal er waterberging worden gerealiseerd in combinatie 
met de ecologische verbindingszone Heumen-Horssen.

Woningen
Op basis van maaiveldhoogten en het voorkomen van woningen is nagegaan of de 
grondwaterstanden zo hoog worden dat kruipruimtes en kelders last kunnen krijgen van 
wateroverlast. Bij maximaal 30 woningen zal dat het geval kunnen zijn. Voor deze woningen 
zullen voorzieningen worden getroffen om wateroverlast tegen te gaan. 
In 2009 zal een nulinventarisatie worden uitgevoerd om vast te leggen of en in welke mate al 
wateroverlast in kruipruimten en kelders nu reeds aan de orde is. 

Wegen en fietspaden
In het kader van dit maatwerkplan is geen onderzoek gedaan naar effecten op wegen. Er wordt 
vooralsnog vanuit gegaan dat natschade kan worden voorkomen door nu reeds aanwezige 
technische maatregelen als begreppeling en een goed cunet. Een klein deel van de St. 
Walrickweg zou bij opvriezing schade aan het asfalt kunnen oplopen. Dat geldt ook voor enkele 
delen van fietspaden in de gemeente Heumen. Er zal worden bezien welke eventuele 
maatregelen moeten worden genomen om schade door opvriezing te voorkomen. 

Waardevolle bomen
De effecten op waardevolle en monumentale bomen zijn onderzocht. Verhoging van de 
grondwaterstanden als gevolg van het maatwerkplan blijkt daarop geen invloed te hebben. 

Riooltechnische voorzieningen
Om te voorkomen dat peilopzet in het Wijchens incidenteel problemen veroorzaakt bij de bij 
riooltechnische voorzieningen in Wijchen zal de stuw van het Wijchens Ven worden 
geautomatiseerd. Bij een hydraulisch probleem bij de bebouwing van Wijchen kan de stuw 
automatisch worden verlaagd. 
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4.  Projectstructuur

Vanwege de vele direct betrokken belangen is gekozen voor planvorming in nauwe samenspraak 
met de meest betrokken instanties in het gebied door deze zich te laten vertegenwoordigen in 
een ambtelijke projectgroep en een besluitvormende stuurgroep. 
Gedurende de onderzoeks- en planvormingsfase fase berustte de projectleiding bij waterschap 
Rivierenland. De Stuurgroep en Projectgroep bestonden respectievelijk uit de volgende 
deelnemers:
Bestuurders van het waterschap Rivierenland, provincie Gelderland, gemeente Nijmegen, 
gemeente Wijchen, gemeente Heumen, Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), 
Staatsbosbeheer, het Gelders Landschap en RGV Holding BV. Ambtelijke vertegenwoordigers 
van waterschap Rivierenland, provincie Gelderland, gemeente Nijmegen, gemeente Heumen, 
ZLTO, Staatsbosbeheer, het Gelders Landschap en RGV-Holding.  

Bovengenoemde projectstructuur weerspiegelt de samenwerkingsbehoefte binnen het project.
Bewust is gekozen voor een brede samenstelling van de stuurgroep en de projectgroep teneinde 
de verschillende in het geding zijnde belangen zo goed mogelijk bij de planvorming te betrekken. 
Omdat in het begin van de planvorming een interactie werd verondersteld tussen 
compensatiemaat-regelen in het gebied voor natschade door verhoging van het peil in de Maas 
en het Maas-Waalkanaal heeft ook ambtelijk een afstemming plaatsgevonden met Rijkwaterstaat. 

5.  Communicatie

Er is gekozen voor een intensief communicatietraject met de omgeving (bewoners, boeren en 
recreanten). Op drie momenten zijn twee plenaire bijeenkomsten georganiseerd (afzonderlijk 
voor boeren en voor andere belangenorgnisaties plus bewoners). In de streek was er veel onrust 
over de maatregel ‘kappen van bos’ en de mogelijke gevolgen van vernatting voor de landbouw.
Apart overleg is er geweest met de Stichting De Zevensprong (platform van 
bewonersorganisaties in Nijmegen Dukenburg), het Bewonersplatform Overasselt en de 
bewonersorganisatie Alverna. Er zijn extra discussie-avonden georganiseerd met de boeren in de 
streek en de bewoners van Overasselt en Nederasselt. De voornemens zijn eveneens 
gepresenteerd  aan een raadscommissie van de gemeente Heumen.   

Als gevolg van de communicatie is er veel meer begrip onstaan voor de noodzaak van 
maatregelen. Daaraan droegen bij de wil om zoveel mogelijk win-win te bereiken, de toegezegde 
compensatie van alle voorspelbare negatieve effecen en de belofte dat bewonersgroepen zullen 
worden betrokken bij de concrete inrichting van het natuurgebied en boscompensatie. 
Particulieren en boeren, die persoonlijk worden getroffen door vernatting worden in het voorjaar 
van 2009 afzonderlijk bezocht om met hun tot overeenstemming te komen over de wijze van 
compenseren. 

6.   Monitoring

Er is altijd een zekere (beperkte) kans dat de effecten van de maatregelen zullen afwijken van 
hetgeen op basis van het computermodel voor het grondwatersysteem is berekend (voorspeld). 
Ook de daaruit afgeleide effecten op natuur en landbouw zullen in de praktijk mogelijk een zekere 
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afwijking kunnen vertonen. Om die reden is monitoring noodzakelijk. De effecten van de 
maatregelen zullen worden gemonitord door middel van een integraal monitoringsplan. 

In samenspraak met de landbouw is besloten het grondwaterstandsmeetnet in dit gedeelte van 
het gebied te intensiveren met extra peilbuizen. Bij de uitbreiding van het meetnet is aansluiting 
gezocht met het meetnet van Rijkswaterstaat. 

Op basis van de monitoring zullen de uitgevoerde vernattingsmaatregelen periodiek worden 
geëvalueerd, kunnen eventuele niet voorspelde natschades worden verklaard en kan eventueel 
worden geconcludeerd tot aanpassingen in het maatregelenplan, waaronder die voor 
compensatie. Hierbij is een rol weggelegd voor een bestuurlijke begeleidingsgroep. 
Als ijkpunt wordt genomen het moment dat de peilverhoging in de Maas en het Maas-Waalkanaal 
is doorgevoerd. Mocht uit de monitoring blijken dat de nadelige effecten aanzienlijk groter zijn dan 
was verwacht dan kan dit aanleiding zijn om het maatregelenplan bij te stellen of extra 
natschadecompensatiebedragen uit te keren. De ladder van Keereweer is dan van toepassing. 
Als de schade beperkt is kunnen particulieren een beroep doen op de 
Nadeelcompensatieregeling van het waterschap. 

Na elke fase van de boskap zullen de effecten worden beoordeeld. Op deze manier kan 
desgewenst tijdig worden bijgestuurd in snelheid en omvang van de werkzaamheden.  
Staatsbosbeheer monitort de natuureffecten van de boskap. Jaarlijks zal over de 
monitoringsresultaten worden gerapporteerd.

7. Risicobeheersing

Uitvoering van het maatregelenplan kan diverse risico’s inhouden. Hieronder wordt beschreven 
hoe deze risico’s worden afgedekt.

Natschade

Uitgangspunt is dat de schade als gevolg van vernatting tot een minimum beperkt moet blijven. 
Toch is schade niet geheel uit te sluiten. De ‘Ladder van Keereweer’ is van toepassing. ‘
De volgorde is:
-  zo mogelijk schade voorkomen
-  ondervangen van schade door inrichtingsmaatregelen
-  compenseren van schade middels vrijwillige overeenkomst
-  tegemoetkoming van schade bij onvrijwillige uitvoering van maatregelen

Niet voorspelde natschade 

Het grondwatermodel is een simulatie van de werkelijkheid. Als in de praktijk als gevolg van de 
maatregelen toch hogere grondwaterstanden optreden dan voorspeld en ten gevolge daarvan 
(niet voorspelde) natschade optreedt kan compensatie van de natschade worden gevraagd bij 
het waterschap op basis van de Nadeelcompensatieregeling van het waterschap. Bij een groot 
effect verschuift de verantwoordlijkheid naar de overheidsinstanties, die het maatwerkplan 
uitvoeren (zie onder Monitoring).  
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Voorspelde natschade bij agrariërs en particulieren 

Strikt uitgangspunt is dat deze schade volledig wordt gecompenseerd. Er is geïnventariseerd 
welke natschade op grond van het de uitkomsten van het model te verwachten in is bij agrarische 
bedrijven beinnen de beïnvloedingszone. Die schade zal zeer beperkt zijn. Het betreft zes 
bedrijven, voornamelijk gelegen in het vennengebied zelf. De betreffende agrariërs worden 
persoonlijk bezocht en met hun wordt besproken op welke wijze die schade (volledig) wordt 
gecompenseerd. Bijna alle overlast kan met compenserende en mitigerende maatregelen worden 
voorkomen, bijvoorbeeld door aanpassing van de ontwatering of ophoging. In de gevallen waarbij 
tevens sprake is van pachtgronden van SBB en EHS-natuurontwikkelingsgebied worden hierbij 
ook de mogelijkheden van grondruil, verkoop en verplaatsing betrokken.

Op dezelfde wijze is geïnventariseerd bij welke woningen en tuinen bij woningen natschade te 
voorspellen is. Schade kan optreden bij kruipruimtes en kelders, maar ook aan tuinen. Ook met 
deze particulieren afzonderlijk zullen compensatie-afspraken worden gemaakt. Ook dit kan in 
geld of in naturea (bv. drainage). De nulsituatie bij de woningen (kelders en kruipruimtes) zal 
voorafgaand aan de uitvoering van de maatregelen door een gespecialiseerd bedrijf in kaart 
worden gebracht (opnames).  

Natschade aan wegen en fietspaden

Aan wegen zal waarschijnlijk geen natschade optreden. De wegen zijn goed gedraineerd door 
het daaronder aangebrachte cunet en de begreppeling aan weerszijden. Een stukje van de St. 
Walrickweg en een aantal stukken verhard fietspad in beheer bij de gemeenten (of in toekomstig 
beheer bij de gemeenten door overdracht van RGV) en zouden ’s winters - voor zover 
geasfalteerd - door opvriezing schade kunnen ondervinden. Er zal worden bezien welke 
eventuele maatregelen moeten worden genomen. 

Loket voor natschade

Natschade kan het gevolg zijn van de vernattingmaatregelen in het vennengebied en peilopzet in 
Maas en Maas-Waalkanaal. In beide gevallen is het waterschap het loket voor de klachten. 

Wijchens Ven

Er is een kleine kans dat peilopzet in het Wijchens Ven door het optrekken van de stuw tot 7.00 
m. bij een combinatie van gelijktijdig optredende ongunstige omstandigheden incidenteel 
problemen veroorzaakt bij de overstort, die een drempel heeft van 7.10 m, en het helofytenfilter.  
Dit risico zal worden ondervangen door de stuw van het Wijchens Ven te automatiseren. Tevens 
zal bij de overstorten worden gemonitord zodat ook op basis van de feitelijke situatie kan worden 
voorspeld en eventuele noodzakelijke maatregelen kunnen worden getroffen.  
De effecten van resterende overstorten op het Wijchens Ven zullen eveneens worden 
gemonitoord.

Financiën

De kosten van de maatregelen gericht op vernatting en realisatie van de EHS bedragen ca. 
€ 16 miljoen. Deze kosten worden grotendeels gedekt door het Provinciaal  Meerjarenprogramma 
en de bijdragen van Waterschap en Staatsbosbeheer zoals opgenomen in 
uitvoeringsovereenkomsten tussen de provincie en deze instanties. Daarin is ook rekening 
gehouden met de voor compensatie van voorspelde natschade geraamde bedragen. Eigen 
bijdragen van te verplaatsen agrarische bedrijven zijn daarin nog niet meegenomen. 
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De kosten van periodieke meting van de grondwaterstanden, die door Vitens wordt uitgevoerd, 
worden door de provincie gedekt. 
Het Provinciaal Meerjarenprogramma voorziet in de kosten voor landbouwstructuurverbetering in 
het omliggende agrarische gebied. Hierbij moet worden gedacht aan een integraal 
kavelruilproject op basis van WILG (planmatige kavelruil). Met de kavelruil en aanvullende 
verwerving van gronden kan ook de gewenste boscompensatie binnen de EHS worden 
meegenomen. Aangezien dit feitelijk realisatie van de EHS betreft is dit financiëel gedekt door het 
Provinciaal Meerjarenprogramma. 
Recreatievoorzieningen binnen de EHS worden meegenomen bij de inrichting. Voor wensen op 
het gebied van recreatie buiten de EHS voorziet het meerjarenprogramma niet in financiële 
dekking en zullen, desgewenst, elders middelen moeten worden gevonden. 
Voor eventuele niet voorspelde natschade, die kan worden gerelateerd aan de uitgevoerde 
vernattingsmaatregelen, kan een financieel beroep worden gedaan op de 
Nadeelcompensatieregeling van het waterschap. 

8.  Vervolg

Na vaststelling van het maatwerkplan voor de vernatting volgt in de jaren 2010 t/m 2013 de 
uitvoering van het maatregelenpakket en de periodieke evaluatie daarvan. Dit zal gebeuren onder 
de regie van de provincie en wordt begeleid door een bestuurlijke klankbordgroep. 
De intentie is om na de vaststelling van het maatregelenplan een integraal gebiedsproces te 
starten op basis van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG).  Op grond van de in het gebied 
levende wensen, ambities en participatie (ook financiëel) van de verschillende partijen zal een 
WILG-plan worden opgesteld. De Dienst Landelijk Gebied zal hiervoor, in opdracht van de 
Provincie, het voortouw nemen.   
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1.   INLEIDING

1.1. Aanleiding

“Water leeft in Gelderland”. Onder dit motto maakt de provincie Gelderland duidelijk dat zij de 
komende jaren sterk inzet op het op orde brengen van de waterhuishouding. De provincie heeft 
negen waardevolle gebieden die specifieke waterhuishoudkundige condities vereisen als 
actiegebied opgenomen in het Derde Waterhuishoudingsplan Gelderland (WHP III). De 
Hatertsche en Overasseltsche Vennen zijn samen met het Wychens Ven één van deze 
actiegebieden. Vervolgens heeft de provincie Gelderland dit gebied opgenomen in de ‘TOP-lijst 
anti-verdroging’. Op de TOP-lijst staan de meest bedreigde natuurgebieden waarvan de 
verdroging extra snel moet zijn opgelost.

Figuur 1: Begrenzing actiegebied

Het gebied van de Overasseltsche en Hatertsche vennen is een rivierduinengebied, opgebouwd 
uit stuifzand vanuit de bedding van de Maas. Dit is een bijzonder type gebied, aangezien 
rivierduinen in Nederland betrekkelijk weinig voorkomen. Het is zelfs een bijzonder 
rivierduingebied, aangezien hier in het stuifzand vennen zijn ontstaan. De grote diversiteit in 
waterhuishouding en voedselrijkdom die hierbij voorkomt, heeft zich in de loop van lange tijd 
vertaald in een rijke natuur met bijzondere planten en dieren. Water vervult hierbij een cruciale rol 
in de kwaliteit van de natuur, zie hiervoor paragraaf 5.1.2.
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Figuur 2: Vennen op verschillende hoogten, ontstaan door de lokale grondwaterstand in het 
stuifzandcomplex. 

In de loop van de vorige eeuw zijn de vennen droger geworden als gevolg van 
ontwateringsmaatregelen in en rond het gebied en de aanplant van dennenbos. Een aantal 
vennen is zelfs volledig opgedroogd. De overige vennen zijn kleiner geworden met een 
instabielere waterhuishouding en vaak een slechtere waterkwaliteit. Ook het areaal soortenrijke 
natte heide is door deze verdroging sterk afgenomen. 

Daarnaast kon door de verdroging het naaldbos zich spontaan verder uitbreiden in de richting 
van de vennen en natte heide. Er is hier dan ook sprake van een zichzelf versnellend proces. Het 
resultaat van dit proces is een gaandeweg steeds eenvormiger wordend gebied. Het 
oorspronkelijke, bijzondere landschap met zijn reliëf en vennen wordt onzichtbaar door het bos 
en de bijzondere natuurwaarden worden ingeruild voor natuur die je overal kunt tegenkomen. 

Figuur 3: Een van de Hatertsche en Overasseltsche vennen omgeven door naaldbos (Foto: L. Dijk, 2007)

Herstel van het gebied is nu nog goed mogelijk is. De meeste bijzondere planten en dieren zijn, 
zij het in klein aantal, nog in het gebied aanwezig. Met de juiste ingrepen kunnen die soorten hun 
oorspronkelijke plek weer innemen. Wanneer we langer wachten verdwijnen deze soorten uit het 
gebied en komen ook na herstel niet zo maar weer terug. 

1.2  Beleidsopgaven

In het WHP III onderscheidt de provincie Gelderland een zestal speerpunten voor de planperiode. 
De speerpunten 1, 2, en 3 gaan over maatregelen die Gelderland-breed nodig zijn en de 
speerpunten 4, 5 en 6 gaan over aanvullende maatregelen voor de actiegebieden:
• Speerpunt 4: vasthouden van regenwater in de actiegebieden;
• Speerpunt 5: herstellen van natte natuur in de actiegebieden;
• Speerpunt 6: riooloverstorten op ecologisch waardevolle wateren in de actiegebieden worden 

volledig gesaneerd 
Deze speerpunten hebben ertoe geleid dat de Hatertsche en Overasseltsche Vennen en het 
Wychensche Ven in het waterhuishoudingsplan van de provincie Gelderland (WHP III) zijn 
aangewezen als actiegebied. Speerpunt 6 betreft hier het Wychens Ven. Voor de sanering van 
de overstort op dit ven is aan de gemeente Wychen een aparte projectsubsidie verleend.
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De opname van dit gebied op de TOP-lijst betekent dat vernattingsmaatregelen al in 
2013 moeten zijn uitgevoerd. Twee belangrijke redenen waarom het gebied op de TOP-lijst is 
geplaatst zijn:
1. het is een bijzonder gebied waarvan de natuurwaarden worden bedreigd, maar nu nog 

goede mogelijkheden voor herstel aanwezig zijn;
2. het proces voor planvorming voor herstel was al gaande. 

Figuur 4: Enkele bijzondere soorten uit het TOP-lijst gebied: vlnr: Knoflookpad, Gevlekte orchis en Heikikker 
(Foto’s: E. Schoppers en S. Dijksen)

In het Gebiedsplan natuur en landschap en het streekplan Gelderland heeft de provincie het 
gebied van de vennen aangewezen als EHS. Hieronder valt het het bestaande natuurgebied, 
maar ook de daartussen gelegen landbouwpercelen en de landbouwgronden tussen de A73 en 
het vennengebied en in de sikkelvorming zone direct ten zuiden van het Wijchens Ven (‘nieuwe 
natuur’). De nieuwe natuur van de EHS moet in 2018 zijn gerealiseerd. 
Het Gebiedsplan bevat eveneens de ecologische verbindingszone (EVZ) Heumen-Horssen. 
Deze EVZ wordt door het waterschap gerealiseerd vóór 2014.

Een beleidopgave is ook de realisatie van de waterbergingsopgave, die is berekend voor het 
Overasselts Broek. Het waterschap heeft die opgave gekoppeld aan de EVZ Heumen-Horssen. 
Dit zal gebeuren door verbreding van de Leijgraaf en het realiseren van natuurvriendelijke 
oevers. 

1.3    Planproces

De opgaven voor het plangebied zijn complex. De beleidsopgave is groot, er zijn veel 
onderzoeksvragen, veel aandachtspunten en veel belanghebbenden. Dit betekent dat een 
zorgvuldig proces noodzakelijk is, terwijl tegelijkertijd voortvarend moet worden gewerkt aan een 
maatregelenplan. Het onderzoek in een complex gebied als hier moet gedegen zijn. De analyse 
en de afweging van te nemen maatregelen moet worden geflankeerd door een goede 
communicatie met belanghebbenden en een goede terugkoppeling daarvan.    

Om invulling te geven aan het beleid is waterschap Rivierenland in 2005 gestart het opstellen van 
het Gebiedsplan Hatertsche en Overasseltsche Vennen. Deze uitwerking heeft gezamenlijk 
plaatsgevonden met participanten. Hiervoor waren zowel een projectgroep als een stuurgroep in 
het leven geroepen (zie hoofdstuk projectstructuur). In eerste instantie werd gefocust op 
verdrogingbestrijding binnen de TOP-lijst begrenzing. De noodzaak tot meer informatie van het 
(water)systeem leidde tot een modelonderzoek grondwater en een onderzoek naar de 
bodemchemie. 
Eén van de belangrijkste aanbevelingen van de stuurgroep was naast natuurherstel een plus 
voor de landbouw te creëren door het TOP-lijst gebied integraal te beschouwen en een groter 
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gebied mee te nemen. Ook agrariërs en omwonenden zijn daarom bij de planvorming betrokken. 
In 2008 heeft dit alles geleid tot een effectief integraal maatregelenpakket. Dit pakket is intensief 
met bewonersgroepen, dorpsraden en landbouw gecommuniceerd (zie hoofdstuk 7: Communi-
catie). 
Nu het project richting uitvoeringsfase gaat, zal de provincie Gelderland de regierol van 
waterschap Rivierenland overnemen. 

1.4     Uitgevoerde onderzoeken

In de periode 2005 – 2008 is een aantal onderzoeken uitgevoerd. Dit maatwerkplan is een 
samenvattende rapportage van de onderzoeksresultaten. Deze onderzoeksresultaten zijn 
verwoord in de (concept) rapportages:
1. Analyse gebiedsplan Hatertsche Vennen – Hatertsche Broek (concept), Arcadis 2006;
2. Hydrologische onderbouwing GGOR Overasseltsche en Hatertsche Vennen, Witteveen en 

Bos 2008; 
3. Analyse peilverloop Wijchens Ven (definitief), Witteveen en Bos 2008;
4. Ecologisch bodemonderzoek Hatertsche en Overasseltsche Vennen (definitief), B-WARE 

2008.
5.   Instrumentenkoffer en kostenplaatje, Arcadis (2008)
6.   Realisatie EHS Hatertse en Overasseltse Vennen en Hatertse Broek (Een inventarisatie van 

de realisatiekansen), Dienst Landelijk Gebied, 2008

Dit maatwerkplan bevat geen nieuwe elementen, doordat het enkel is gebaseerd op eerder 
opgestelde notities, rapportages en besluitvorming van de stuurgroep. 

1.5     Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de projectstructuur en de samenwerking, die is aangegaan. Hoofdstuk 3 
geeft een gebiedsbeschrijving. In hoofdstuk 4 gaat vervolgens in op de beleidsdoelen en -wensen 
ten aanzien van verdrogingsbestrijding, natuurontwikkeling en waterberging. De wensen van 
belangenorganisaties zijn hieraan toegevoegd. 
Het verschil tussen de hoofdstukken 3 en 4 geeft inzicht in de aandachtspunten, knelpunten, 
kansen en oplossingsrichtingen. Deze zijn beschreven in hoofdstuk 5, waarin een onderverdeling 
is gemaakt in de categorieën natuur, water, landbouw, landschap, recreatie, bebouwing, 
infrastructuur en rioolvoorzieningen. 
Hoofdstuk 6 bevat een weergaven van alle uitgevoerde onderzoek, dat heeft geleid tot de 
uiteindelijke besuurlijke keuze van de te treffen maatregelen. 
Op basis van de aandachtspunten en oplossingsrichtingen in hoofdstuk 5 is een proces gestart 
om samen met de belanghebbenden in het gebied en de omgeving te zoeken naar (integrale) 
oplossingsrichtingen de mogelijke negatieve effecten hiervan tijdig in beeld te brengen. Tevens 
zijn de kansen voor andere belangen opgespoord. Hoe dit proces is aangepakt, leest u in 
hoofdstuk 7. De uit dit proces en de onderzoeken van hoofdstuk 6 voortgekomen overwegingen 
zijn vervolgens per onderwerp uitgewerkt in hoofdstuk 8. Hoofdstuk 9 geeft het maatregelenplan 
(maatwerkplan). Naast ‘technische’ maatregelen behoren hiertoe ook de toekomstige 
communicatie met de streek, en de monitoring van de effecten van de uitgevoerde maatregelen. 
De hoofdconclusies, voortkomend uit het onderzoek, de communicatie en de besluitvorming 
binnen de stuurgroep staan in hoofdstuk 10. Hoofdstuk 11 geeft het vervolg (het 
uitvoeringstraject). 
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2.  PROJECTSTRUCTUUR EN SAMENWERKING 

Vanwege de vele direct betrokken belangen is gekozen voor planvorming in nauwe 
samenwerking met de meest betrokken instanties in het gebied door deze zich te laten 
vertegenwoordigen in een breed samengestelde (besluitvormende) stuurgroep en een 
ondersteunende ambtelijke projectgroep. Gedurende de onderzoeks- en planvormingsfase in de 
periode 2005 – 2009 berustte de projectleiding bij waterschap Rivierenland. De Stuurgroep werd 
voorgezeten door Heemraad M.H.M. Gremmen. Het waterschap verzorgde eveneens het 
voorzitterschap en secretariaat van de Projectgroep en organiseerde de communicatie. De 
Stuurgroep en Projectgroep bestonden respectievelijk uit de volgende deelnemers:

• Bestuurders van het waterschap Rivierenland, provincie Gelderland, gemeente 
Nijmegen, gemeente Wijchen, gemeente Heumen, Zuidelijke Land- en Tuinbouw 
Organisatie (ZLTO), Staatsbosbeheer, het Gelders Landschap en RGV Holding BV 

• Ambtelijke vertegenwoordigers van waterschap Rivierenland, provincie Gelderland, 
gemeente Nijmegen, gemeente Heumen, ZLTO, Staatsbosbeheer, het Gelders 
Landschap en RGV. 

Bovengenoemde projectstructuur weerspiegelt de samenwerkingsbehoefte binnen het project. 
Volgens gemaakte bestuurlijke afspraken berustte het initiatief voor het maken van een plan voor 
de verdrogingsbestrijding (‘maatwerkplan’) bij het waterschap. Het waterbeheer is een belangrijke 
knop voor verdrogingsbestrijding (verhoging van grondwaterstanden). Waterbergings-thema’s in 
het actiegebied en de realisatie van een natte EVZ in het Overasseltse Broek waren daarnaast 
(mede) een verantwoordelijkheid van het waterschap. 

Bewust is gekozen voor een brede samenstelling van de stuurgroep en de projectgroep teneinde 
de verschillende in het geding zijnde belangen zo goed mogelijk bij de planvorming te betrekken. 
Gaandeweg tijdens de planvorming werd de behoefte gevoeld om te komen tot een integraal 
plan, waarbij niet alleen winst voor natuur en water, maar ook voor de gemeenten (bewoners), de 
landbouw en de recreatie zou kunnen worden bereikt. 

De begrenzing van het actiegebied strekte zich uit over het grondgebied van de gemeenten 
Nijmegen, Wijchen en Heumen. In de Nijmeegse wijk Dukenburg was sprake van een probleem 
met wateroverlast terwijl het aangrenzende natuurgebied Haterts Broek (Gelders Landschap) in 
deze gemeente last had van verdroging. Een gecoördineerde aanpak in het kader van het 
actiegebied werd als kansrijk ervaren. Natuurontwikkeling en verdrogingsbestrijding waren 
opgaven op het grondgebied van de gemeenten Wijchen en Heumen. Omdat een deel van het 
landbouwgebied in het Overasselts Broek binnen het actiegebied ligt en verdrogingsbestrijding 
consequenties zou kunnen hebben voor de landbouw is ZLTO erbij betrokken. Consequenties 
konden er ook zijn voor het recreatiegebied De Berendonck; reden waarom RGV erbij is 
betrokken. Staatsbosbeheer en het Gelders Landschap namen deel als beheerders van 
(verdroogd) natuurgebied en toekomstige eigenaren van de natuurontwikkelingsgebieden EHS.  

Omdat in het begin van de planvorming er een interactie werd verwacht tussen 
compensatiemaatregelen in het gebied voor natschade door verhoging van het peil in de Maas 
en het Maas-Waalkanaal heeft ook ambtelijk afstemming plaatsgevonden met Rijkswaterstaat. 
Rijkswaterstaat is - lopende de planvorming - met de gemeente Nijmegen tot overeenstemming 
gekomen over de aanpak van de wateroverlast in de wijk Dukenburg. In de vervolgfase namen 
Nijmegen en Rijkswaterstaat daarom niet meer deel aan de projectorganisatie. Dit gold ook voor 
het Gelders Landschap omdat de maatregelen in het Haterts Broek (realisatie EHS en 
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verdrogingsbestrijding) werden doorgeschoven naar de periode na 2013. Daarom worden die nu 
niet opgenomen in het maatwerkplan voor het Top-gebied/actiegebied.
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3.  GEBIEDSBESCHRIJVING

3.1    Ligging en reliëf

De Hatertsche en Overasseltsche Vennen liggen aan de zuidzijde van de stad Nijmegen. Het 
TOP-lijst gebied is rijk aan reliëf. 

Figuur 5. De 
ligging van het 
plangebied binnen de 
rode cirkel (links) en 

maaiveldhoogten in het gebied (rechts).

3.2   Geologie en geomorfologie

De ontstaansgeschiedenis van het vennengebied is complex. De ondergrond bestaat uit oude 
rivierafzettingen van de Rijn en de Maas. Tijdens de voorlaatste ijstijd reikte het landijs tot aan 
Nijmegen. Door opstuwing van een deel van de rivierafzettingen werd de stuwwal bij Nijmegen 
gevormd. Tijdens de laatste ijstijd stroomden opnieuw verschillende Maas- en Rijntakken door 
het gebied. Dit verwilderde riviersysteem heeft grof zand en grint afgezet. 

Tijdens de overgang van de laatste ijstijd naar het huidige tijdperk veranderden en verlegden de 
verwilderde rivieren hun loop. Hierbij bleef een ongeveer 1 meter dikke laag klei/rivierleem op de 
grof zandige afzettingen achter. Later namen flinke westenwinden materiaal vanuit de Maasvlakte 
mee en hebben dit zand als stuifzandrug afgezet bovenop deze laag. Op deze manier ontstond 
het rivierduinencomplex. Voor zover de verlaten rivierbeddingen niet met stuifzand bedekt 
raakten, vulden deze zich met veen. Het Wijchens Ven is hiervan een goed voorbeeld; op oudere 
kaarten wordt het ven ‘Wijchende Veen’ genoemd. 

In een latere warme en droge periode, toen de hooggelegen en waarschijnlijk vrij schaars 
begroeide stuifzanden verder uitdroogden, is door wind hierin het karakteristieke patroon van 
(diepe) duinpannen en hoge duinruggen ontstaan. Op bepaalde plaatsen zijn de duinpannen tot 
op de eronder liggende rivierleem uitgewaaid. In de hierop volgende nattere periode steeg de 
grondwaterspiegel, waardoor in de duinpannen vennen zijn ontstaan. 
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Figuur 6. Bovenaanzicht geologische formaties. Bron: Proefschrift H. Strijbosch, Nijmegen 1976. Het 
plangebied ligt binnen de rode cirkel.

Figuur 7. Doorsneden geologische formaties. Bron: Proefschrift H. Strijbosch, Nijmegen 1976
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3.3   Watersysteem

3.3.1 Grondwater

Vanwege het waterdoorlaatbare zand en het eronder gelegen veel slechter waterdoorlatende 
leempakket is in het rivierduinencomplex altijd sprake geweest van een geheel eigen 
waterhuishouding. Het duincomplex wordt gevoed door regenwater, waarmee het chemisch 
gezien ook de meeste verwantschap vertoont. Dit regenwater kan vanwege de slecht doorlatende 
leemlagen in de ondergrond niet snel wegzakken naar diepere bodemlagen. Hierdoor bevindt 
zich in de duinen een lokale grondwaterstand in de vorm van een ‘waterbel’ (figuur 8). In de meer 
centraal gelegen vennen kan het waterpeil daardoor wel meer dan een meter hoger zijn dan in de 
aan de rand van het rivierduinencomplex gelegen vennen. Langs de flanken van het duincomplex 
vindt afstroming plaats. 

De waterstand in de vennen is soms nog hoger dan in het omringende duingebied. Dit wordt een 
schijngrondwaterspiegel genoemd. De grondwaterspiegel ontstaat doordat de humeuze 
bodemlaag van de vennen de doorlatendheid voor regenwater naar de ondergrond beperkt. 

Daarnaast bevindt zich onder de leemlaag ook een waterniveau. Dit is regionaal grondwater, 
waarvan zowel de waterstanden als de chemie correspondeert met de Maas en het Maas-Waal 
kanaal. 

Figuur 8. Schematische weergave van de drie waterniveaus in het rivierduincomplex. De blauwe peilen 
geven de stroomrichting van het water aan. B-WARE, 2008. 

3.3.2 Oppervlaktewater

Figuur 9 geeft een overzicht van alle relevante oppervlaktewateren. 

Maas en Maas-Waalkanaal
De Maas en het Maas-Waalkanaal doorsnijden het eerste watervoerende pakket en hebben een 
infiltrerende werking op het diepe grondwater in het plangebied. Het normale peil van het Maas-
Waalkanaal is NAP +7,5 meter. Dit is gelijk aan het stuwpeil van de Maas bij Grave. De sluis bij 
Heumen in het zuiden van het Maas-Waalkanaal staat onder normale omstandigheden open, 
zodat het kanaal in open verbinding staat met de Maas. Zodra het waterpeil hoger wordt dan 
NAP +8,5 meter, wordt de sluis bij Heumen gesloten. De noordelijke sluis bij Weurt is altijd 
afgesloten, tenzij er geen peilverschil is tussen het kanaal en de Waal.
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Figuur 9. Oppervlaktewater in en rondom het vennengebied

In 2009/2010 zal het zomerbed van de Maas worden verdiept in het kader van de 
hoogwaterbescherming. Om een aantal negatieve effecten hiervan tegen te gaan wordt het peil in 
de Maas en in het Maas-Waalkanaal met 30 cm opgezet. De mogelijke effecten van deze 
peilopzet op de grondwaterstanden in het plangebied zijn doorgerekend. Het blijkt dat de effecten 
beperkt blijven tot de directe nabijheid van de Maas en het Maas-Waalkanaal kanaal (Witteveen 
& Bos, 2008b). Bij de onderzoeken en verdere planvorming was deze autonome ontwikkeling 
uitgangspunt. 

Leigraaf
Het gebied ten zuiden van het vennengebied wordt ontwaterd voor de hoofdfunctie landbouw. Er 
zijn hier veel A- en B-watergangen aanwezig. De hoofdwaterloop is de Leigraaf. De Leigraaf 
heeft een drainerende werking als de waterstand in de Leigraaf laag staat en een geringe 
infiltrerende werking als de waterstand hoog staat. Samen met de waterloop rond de Bullekamp 
is de Leijgraaf een KRW waterlichaam (NL09-23). De ecologische kwaliteit van het waterlichaam 
is onder de maat. Vanuit de KRW zijn er voor dit waterlichaam geen chemische opgaven (Zie: 
factsheet KRW: Bijlage 2). 

Vennen binnen vennengebied
In het vennengebied is een aantal deels verdroogde hydrologisch geïsoleerde vennen aanwezig. 
De waterkwaliteit in de vennen varieert sterk. Over het algemeen zijn de vennen voedselarm en 
aan de randen van het gebied matig voedselrijk. Matig voedselrijke omstandigheden komen 
onder andere voor waar sprake is van beïnvloeding van lokaal afstromend, basenrijk en 
mineraalrijk grondwater. Een deel van de vennen is nog voedselrijker, met name als gevolg van 
landbouwmeststoffen. 

Wijchens Ven
Het Wijchens Ven is van oorsprong een oude verlande rivierarm. Het ‘ven’ is ontstaan door het 
uitgraven van veen. Het Wijchens Ven wordt sterk ontwaterd en heeft geen natuurlijk 
hydrologisch regiem. In de huidige situatie heeft het ven een streefpeil van 6,6m +NAP. De 

21



waterkwaliteit is onvoldoende (Witteveen & Bos, 2008a). Voor de riooloverstort op het ven is 
reeds een saneringssubsidie toegekend. Het ven is recentelijk door het waterschap uitgebaggerd.

3.4 Ontwikkelingen sinds de 19e eeuw

Vennatuur en natte heide
Uit beschrijvingen van vóór de grootschalige ontwatering en bebossing blijkt dat het gebied een 
veel rijkere flora en fauna bezat dan thans. In de vennen kwamen drijftillen voor met dikke lagen 
veenmos, Dopheide en Zonnedauw. Langs de waterloopjes bloeiden overvloedig Beenbreek en 
in de nazomer Gentianen. Voorts kwamen Gagel, Wolfsklauw, Wollegras, Wolverlei (Arnica), 
Waterklaver, Waterviolier en enkele poeltjes met Slangenwortel en Orchideeën voor, kortom de 
flora van de lage veenachtige hei (Vlooswijk, 1912). Tegenwoordig zijn dit vrij bijzondere tot 
zeldzame soorten (B-WARE, 2008). 

Landgebruik omstreeks 1900
Door het landgebruik en de waterhuishoudkundige situatie bestond het vennengebied rond 1900 
uit een mozaïek van heide, droge grazige vegetaties, drassige laagten, vennen, veentjes en met 
hier en daar hakhoutpercelen. Slechts langs de randen van het gebied lagen bouw- en 
graslanden en was lokaal bos aanwezig. Enkel in het noordwestelijke en uiterst zuidoostelijke 
deel van het gebied lagen tot bouwland ontgonnen percelen. 

Figuur 10. Kaart uit historische atlas 1865-1912 met daarin aangegeven de begrenzing van de Actiegebied 
(WHP3) en het TOP-lijstgebied anti-verdroging (Bron: Provincie Gelderland). 

Ontwikkelingen eerste helft 20e eeuw
Omstreeks 1910 zijn er op vele plaatsen afwateringssloten gegraven, waardoor het 
vennengebied droger werd (Strijbosch, 1976). Het Maas-Waalkanaal werd vervolgens gegraven 
in de periode 1921-1927. Na deze ontwatering is de inrichting sterk veranderd. Vlak na de 

22



ontwatering van rond 1910 is ten behoeve van de mijnbouw Japanse Larix aangeplant op de 
drooggelegde oude venbodems en Grove den op de droge duingronden. Lokaal is de leemlaag 
verwijderd ten behoeve van deze boomaanplant. Daarna vond binnen het gebied ontginning 
plaats van natte heide en vennen naar intensief gebruikte landbouwgrond. Rond een aantal van 
de vennen werden weilandpercelen aangelegd door het omringende duin voor een deel af te 
graven en met het vrijkomende zand het ven in de duinpan zoveel mogelijk te dichten (figuur 11). 
Hierdoor veranderden vennen van grootte en van vorm en zijn zelfs hele vennen verdwenen 
(bijvoorbeeld het Rakenven). Binnen het rivierduinencomplex zijn daarnaast verspreid 
landbouwpercelen aangelegd, veelal akkers. Hierdoor is het mozaïek van heide, droge grazige 
vegetaties, vennen en veentjes in het vennengebied veranderd. Door activiteiten van de 
landbouw nam ook de voedselijkdom in de van oorsprong voedelsarme vennen toe. 

Figuur 11. Schema van de aanleg van een weiland door afgraven duin en dichten ven. Bron: Proefschrift H. 
Strijbosch, Nijmegen 1976.

Ontwikkelingen tweede helft 20e eeuw
In de jaren 60-80 zijn veel waterlopen verdiept en nam het aantal waterlopen verder toe, 
waardoor de waterhuishoudkundige situatie veranderde. In de Teersche Sluispolder is dit 
gebeurd in 1968/1969. In de periode vanaf 1968 tot 1982 is tijdens de ruilverkaveling Rijk van 
Nijmegen-Zuid het watersysteem verbeterd en is veel drainage onder landbouwpercelen 
aangelegd. Ook zijn in deze periode de waterlopen langs de A73 aangelegd. 

Het gebied werd nog droger met als gevolg dat het naaldbos spontaan verder kon uitbreiden in 
de richting van de vennen en natte heide. Hierdoor werd het vennengebied gaandeweg steeds 
eenvormiger en is het oorspronkelijke bijzondere open landschap, met zijn heidevelden, reliëf en 
vennen, door het bos steeds minder zichtbaar.

In de 60-er jaren kwam het rivierduinencomplex in eigendom van Staatsbosbeheer. 
Staatsbosbeheer is vervolgens gestart met het herstel van ven- en heidemilieus door onder meer 
het dempen en verondiepen van sloten en greppels, het plaatsen van stuwen en het baggeren 
van een aantal aangetaste vennen. Op de meest natte plaatsen werden de larixbossen gekapt. 
Dit herstelbeheer heeft ertoe geleid dat het rivierduinencomplex heden ten dage zowel floristisch 
als faunistisch nog steeds zeer waardevol is. Dit is met name te zien aan het hoge aantal 
bijzondere amfibie- en reptielsoorten en insecten. In het hoogven van het Uiversnest werd in 
1982 ook nog Veenbloembies (Scheuzeria palustris) gevonden, een plantensoort die in die 
periode in Nederland slechts nog op één andere locatie gevonden werd.
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3.5 Huidig landgebruik

Op de hogere gronden binnen het vennencomplex komen nu droge heide, vochtige tot droge 
graslanden, oude landboyuwkundig gebruikte akkertjes en grote oppervlakten dennenbos en 
loofbos voor. In de bossen liggen vele vennen. Het bos komt bij een deel van de vennen (bijna) 
tot in het water. In en rondom de vennen komen ook hoogveenvegetaties, verlandingsvegetaties, 
natte heide, zeggenvegetaties, natte graslanden en broekbosjes voor. 

 

Figuur 12. Beelden van het vennengebied met vennen omgeven door naaldbos (L. Dijk, oktober 2007).

Een groot deel van de gebieden rondom het vennencomplex is nu in landbouwkundig gebruik. 
Het Overasseltsche Broek is een grootschalig landbouwgebied. Het Heidsche en Wormse Broek 
heeft ook een agrarisch gebruik, met name grasland en maïsakkers. 

3.6 Huidige natuurwaarden vennengebied

Flora
In het vennengebied komen zowel zeer voedselarme als (zwak)gebufferde voedselarme vennen 
voor (nota Waardevolle waternatuur in het rivierengebied, WSRL, 2006). Zwak gebufferde 
vennen zijn vrij zeldzaam in Nederland (HENSED, Waterschap Rivierenland). In deze vennen en 
natte heide komen de volgende bijzondere planten van de Rode Lijst van 2004 voor: Beenbreek, 
Lavendelheide, Kleine Veenbes, Draadzegge, Kleine en Ronde Zonnedauw, Moerashertshooi 
(RL), Witte en Bruine Snavelbies (Staatsbosbeheer 2005, Uitwerkingsplan Rijk van Nijmegen-
Zuid) en Gevlekte orchis (B-WARE, 2008). In een aantal vennen zijn nog de soortenarme 
vegetaties gedomineerd door draadzegge aanwezig. Ook komen de hoogveenvormende mossen 
hoogveenmos en Wrattig veenmos voor (Staatsbosbeheer 2005, Uitwerkingsplan Rijk van 
Nijmegen-Zuid). In een groot deel van de vennen wordt de oevervegetatie gedomineerd door 
Pijpenstrootje en Waterveenmos, een vegetatietype dat ontstaat onder invloed van wisselende 
waterstanden. De aanwezigheid van Snavelzegge en Knolrus in deze vennen duidt op enige 
verzuring in combinatie met lichte vermesting. In enkele vennen komen door Pitrus 
gedomineerde verlandingsvegetaties voor. In de meer voedselrijke vennen bestaan de 
verlandingsvegetaties uit de plantengemeenschappen van de kleine zeggen. 
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Op de natuurvriendelijk ingerichte oevers van het Wijchens ven groeien met name grote 
zeggensoorten. Op enkele beschutte plaatsen in het water komt het vegetatietype van Gele 
Plomp en Witte Snavelbies voor. In de sikkelvormige zone aan de zuidzijde van het Wijchens Ven 
liggen vochtige graslanden, waarvan het beheer inmiddels in eigendom en beheer is bij 
Staatsbosbeheer. Dit gebied wordt op een aantal plekken nog beïnvloed door kwel. 
Verschralingbeheer verlaagt de voedselrijkdom van deze voorheen bemeste percelen. In de 
graslanden komen nu soorten voor als Veldrus, Moerasrolklaver, Echte koekoeksbloem en Kale 
jonker. Zeer plaatselijk komen ook de kwelindicerende soorten Gewone dotterbloem, 
Snavelzegge en Holpijp voor. In het Heidsche en Wormse Broek zorgt kwel ten slotte voor het 
voorkomen van Moeraszegge op sommige locaties langs slootkanten.

Fauna
Het gebied is rijk aan diersoorten. Dit wordt verklaard door de aanwezigheid van natte heide en 
vennen en de grote afwisseling aan terreintypen. Het vennengebied kent een bijzonder rijke 
amfibieën- en reptielenfauna. Hieronder bevinden zich verschillende Rode lijst-soorten. 
Voorbeelden hiervan zijn Rugstreeppad, Heikikker, Poelkikker, Kamsalamander, Knoflookpad en 
Levenbarende Hagedis. Het vennengebied is ook waardevol voor insecten waaronder de Grote 
Wrattenbijter. De natte, voedselrijke graslanden zijn daarnaast van belang voor kritische 
weidevogels zoals de Grutto. Ook de sikkelvormige zone ten zuiden van het Wijchens Ven is van 
belang voor weidevogels. Bij het Wijchens Ven broeden o.a. Dodaars, Grauwe gans, Buizerd, 
Havik en Steenuil.

Het gebied behoort tot het leefgebied van de das. Dassenburchten zijn aanwezig in het 
vennengebied, in Heumensoord, de hiertussen liggende bossen en in de bossen tussen 
Bullenkamp en de N324. Onder de A73 zijn dassentunnels aanwezig die uitwisseling tussen de 
verschillende gebieden mogelijk maken. De sikkelvormige zone bij het Wijchens Ven en de 
agrarische percelen van het Heidsche en Wormse Broek behoren tot het foerageergebied van de 
das.

3.7 Recreatie

Het plangebied is van groot belang voor recreanten, zowel voor dag- als verblijfsrecreatie. Voor 
bewoners van Nijmegen, Wijchen en andere kernen in de omgeving vormt het plangebied een 
wandel- en fietsgebied. In vergelijking met de stuwwal van Nijmegen is het gebruik beduidend 
intensiever. De verblijfsrecreatie betreft bijvoorbeeld het Recreatiecentrum Heumens Bos 
(camping ten westen van Heumen) en Het buitencentrum midden in het vennengebied. 

In het noordelijk deel van het plangebied ligt het Recreatiegebied Berendonck. Dit gebied trekt 
ongeveer 350.000 bezoekers per jaar. Het omvat een zwemplas en een golfbaan. Het is 
aangelegd om de recreatiedruk op de vennen te verminderen. Behoud en bewaking van de 
zwemwaterkwaliteit is cruciaal voor het functioneren. 
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4 BELEIDSOPGAVEN EN WENSEN

Om de beleidsopgaven voor het plangebied scherp te krijgen, is in 2006 een beleidsanalyse 
uitgevoerd door Arcadis. Het beleid voor het gebied is geformuleerd in: 
• Stroomgebiedbeheersplan Rijn-West Europese Kader Richtlijn Water (KRW);
• Streekplan provincie Gelderland;
• Derde Waterhuishoudingsplan provincie Gelderland (WHP III);
• TOP-lijst besluit Anti-verdroging provincie Gelderland;
• Gebiedsplan Natuur en Landschap provincie Gelderland;
• HEN-SED Nota waterschap Rivierenland;
• Bestemmingsplan gemeente Heumen;
• Bestemmingsplan gemeente Wijchen;
• Bestemmingsplan gemeente Nijmegen.

Daarnaast zijn via de samenwerking in de project- en stuurgroep en via communicatie met de 
streek de wensen van de omgeving in beeld gebracht. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de 
(beleids)opgaven en wensen voor het plangebied. 

4.1 Beleidsopgaven

De onderstaande tabel (tabel 1) geeft een overzicht van de relevante opgave(n) per beleidskader 
en de specifieke locatie waar deze opgave speelt. Bijlage 1 geeft meer achtergrond bij de 
verschillende beleidskaders. 

In 2005 zijn de peilgebieden van het waterschap in de Normenstudie Land van Maas en Waal, 
Groesbeek en Ooijpolder getoetst aan de inundatienormen vanuit het Nationaal Bestuursakkoord 
Water (NBW). Uit deze toetsing blijkt dat in het Overasseltsche Broek sprake is van te hoge 
inundatiefrequenties (wateroverlast in perioden met hevige neerslag). Daarom is voor het gebied 
een waterbergingsopgave geformuleerd. Deze omvat in hoodzaak verbreding van watergangen, 
waardoor de bergingscapaciteit afdoende wordt vergroot (zie fguur 13). De opgave in het 
Overassels Broek wordt gecombineerd met de realisering van de ecologische verbindingszone 
Heumen-Horssen.

 Figuur 13: De waterbergingsopgaven in het actiegebied

26



Tabel 1. Overzicht van de relevante beleidsopgaven in het plangebied. Actiegebied = actiegebied WHPIII met als 

kern de Hatertsche en Overasseltse Vennen en het Wijchens ven. 

Beleidskader Relevante opgave(n) Locaties
WHP III Aanpakken verdroging van natte 

landnatuur
Gebied met functie natte landnatuur (groot 
deel van Hatertsche en Overasseltse 
vennengebied en het Wijchens ven) 
inclusief beschermingszone. 

Verhogen waterretentie (vasthouden 
regenwater)

Actiegebied

Inrichting, beheer en onderhoud van HEN 
wateren volledig afstemmen op de 
natuurwaarden (oa riooloverstorten 
saneren)

Wijchens ven

Herstel en bescherming van de 

natuurwaarden van SED wateren

Zeven van de Hatertschee en 
Overasseltsche Vennen; watergangen ten 
zuidwesten van de vennen

Streekplan Bestrijding verdroging van “natuurparels” 
(uitwerking streekplan Gelderland 2005)

TOP-lijst begrenzing: vennengebied en het 
Wijchens Ven zijn “natuurparels”, de rest 
van het TOP-lijstgebied is “uitbreiding 
natuurparel”. 

Waterberging (uitwerking streekplan 
Gelderland 2005)

Leigraaf en aantal toestromende 
watergangen

Natte EVZ voor doelsoort kamsalamander Tussen Heumen en Horssen
Droge EVZ voor doelsoort das rivierduinencomplex en Heumensoord
Droge EVZ voor doelsoort das Bij het voormalig militair terrein

TOP-lijst Oplossen verdroging uiterlijk in 2013 TOP-lijst-begrenzing
Gebiedsplan Natuur en 
Landschap 

Ontwikkelen nieuwe natte natuur Zie figuur 14 
Inrichten nieuwe natuur Zie figuur 14
Natuurbeheer bestaande natuur Zie figuur 14
Ontwikkelen droge en natte ecologische 
verbindingszones

Waterbeheerplan 2010-2015 Vaststellen GGOR in TOP-lijstgebieden Vennengebied

Vaststellen peilbesluit Overasselts Broek
Waterbergingsopgave (maatregelen re 
gionale wateroverlast)

Verbreding Zeedijksche Leijgraaf.; 

Hydraulische maatregel Overasselt 
(vervangen duiker); zie figuur 13

Zorgen voor goede ecologische 
waterkwaliteit (GEP) in waterlichamen 
KRW en halen milieukwalitetiseisen 
BKMW

Sloten Citters (Ooverasselts Broek)
Kanalen Bloemers (Teerse Sluispolder)

Herstel waardevolle natte natuur in 
waterparels  (HEN-wateren)

Wijchense Ven

Meeliften met NBW- en KRW-opgaven in 
SED-wateren

Balgoyse Wetering

HEN-SED Nota Herstel van een natuurlijke hydrologische 
situatie met hoge winter- en 
voorjaarspeilen + verbeteren waterkwaliteit 
ven met HEN-status (zie bijlage 1)

Wijchens Ven

Behoud en herstel vennen met SED-status 
(zie bijlage 1)

Zeven van de Hatertsche en 
Overasseltsche Vennen

Behoud en herstel slotenstelsel met SED-
status (zie bijlage 1)

Slotenstelsel Neder- en Overasseltsche 
Broek

Landschapsontwikkelingsplan 
Wijchen

Hydrologisch beschermingsgebied voor 
natte natuur veiligstellen (streefbeeld)

De westelijke helft van het vennengebied 
inclusief het Wijchense ven en de 
Berendonck 

HEN-wateren beschermen (waterkwaliteit 
en watergebonden natuur) 

Wijchense ven

Specifieke doelstelling voor water met 
SED-status 

Bullenkamp 

EVZ met een natte en een droge 
component

Tussen Heumen en Horssen

Bestemmingsplan Heumen Ruimte voor vestigen agrariër Teersche sluispolder
Dorpsuitbreiding Noordwest Heumen

27



 

Figuur 14: Streefdoelen natuur in de EHS

4.2 Wensen

Gedurende het planproces zijn vauit diverse partijen aanvullende wensen naar voren gebracht. 
Tabel 2 geeft daarvan een overzicht.

Tabel 2. Overzicht van de wensen in het gebied 

Belangenorganisatie 
/ particulieren

Wens(en) Locaties

ZLTO Voorwaarde voor draagvlak is integrale 
aanpak (agrarische structuurverbetering)*

Overasselts Broek toevoegen aan actiegebied

Schade aan de landbouw voorkomen Actiegebied
Sterke voorkeur voor goede mitigerende en 
compenserende maatregelen ipv 
(langlopende) schadevergoedingen

Actiegebied

Uitgangssituatie vooraf vastleggen en 
monitoren

Actiegebied

Gemeenten Wijchen Geen (grond)wateroverlast voor 
grondgebruikers en bewoners; voorkomen van 
schade; afdoende schadeloosstelling voor alle 
belangen 

Actiegebied

Behoud van de recreatieve capaciteit en 
kwaliteit

Hatertsche en Overasseltsche Vennen

Behoud oppervlakte bos (bij omvorming 
compenseren); boskap met draagvlak

Actiegebied inclusief Teersche Sluispolder en 
gebied Elshof/Heumensoord

Meerwaarde voor de landbouw 
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Gemeente Heumen Geen (grond)wateroverlast voor 
grondgebruikers en bewoners; voorkomen van 
schade

Actiegebied

Behoud van de recreatieve capaciteit en 
kwaliteit, behoud oppervlakte bos (bij 
omvorming compenseren), boskap met 
draagvlak en compensatie dassenburcht

Hatertsche en Overasseltsche Vennen en 
Teersche Sluispolder

Schade voorkomen aan infrastructuur 
(fietspaden) of anders 
mitigerende/compenserende maatregelen

Hatertsche en Overasseltsche Vennen

Meerwaarde voor de landbouw Actiegebied inclusief Teersche Sluispolder en 
Hatertsche Broek

Staatsbosbeheer Naast verdrogingbestrijding ook realisatie van 
andere doelen uit het Gebiedsplan Natuur en 
Landschap: areaalvergroting en 
kwaliteitsverbetering van heide en vennen, 
verbetering van gradiënten en realisatie open 
(fauna)verbindingszones tussen open 
gebieden

Hatertsche en Overasseltsche Vennen

Omvorming van naaldbos naar loofbos Hatertsche en Overasseltsche Vennen
Peilverhoging in de vennen zonodig geleidelijk 
doorvoeren, zodat de oevervegetatie kan 
meegroeien

Hatertsche en Overasseltsche Vennen

Natuurmaatregelen combineren met 
verbeteren recreatieve kwaliteit en 
landschapsverbetering

Hatertsche en Overasseltsche Vennen

RGV Holding BV Samenhangende recreatieve ontwikkeling Berendonk en Hatertsche en Overasseltsche 
Vennen

Geen vernatting van de golfbaan en 
recreatieve infrastructuur

Golfbaan

Meer uitloopruimte voor recreanten Omgeving rondom Hatertsche en 
Overasseltsche Vennen

Voldoende parkeerruimte voor dagrecreanten 
en bezoekers golfbaan

Hatertsche en Overasseltsche Vennen en 
golfbaan

Goede recreatieve ontsluiting Vennengebied en omgeving (recreatievisie)
Bezoekers / 
bewoners

Behoud recreatieve capaciteit Hatertsche en Overasseltsche Vennen
Behoud van recreatieve kwaliteit in de vorm 
van bos

Hatertsche en Overasseltsche Vennen

Behoud of compensatie van wandelpaden Hatertsche en Overasseltsche Vennen
Behoud kleinschaligheid en afscherming A73 Hatertsche en Overasseltsche Vennen
Mogelijkheid om mee te praten over 
bosomvorming en inrichting

Actiegebied inclusief Teersche Sluispolder en 
gebied Elshof/Heumensoord

Waterschap 
Rivierenland

Faciliteren bij inrichtingsplan en aanleg natte 
EVZ. Hiervoor is ook verkaveling nodig. 
Inclusief verbreden en verondiepen, zodat 
maatgevende afvoer mogelijk blijft en 
waterberging wordt gerealiseerd

Natte EVZ langs de Zeedijkse Leigraaf (8 ha).

Verbeteren waterhuishoudkundige inrichting Actiegebied

Provincie Gelderland Aanleg van een beplante wal langs de A73 

tegen zicht en geluid 

Ten zuiden van de A73 in nieuwe natuur 
(10ha)

Aanleg vervangend bos In de EHS in directe omgeving

Extra inspanning voor realisatie droge EVZ 

(bovenop noodzakelijke inspanning vanuit 

beleid droge EVZ)

Ten noorden van de A73

Gemeenten en RGV Overkoepelende recreatievisie opstellen Actiegebied 

* Bron: Brief ‘Kavelruil Hatersche Vennen’ van ZLTO afdeling Rijk van Nijmegen, september 2008
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5.   AANDACHTSPUNTEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN 

De vergelijking tussen de beleidsopgaven en wensen enerzijds en de feitelijke situatie in het 
gebied geeft een inzicht in de feitelijke problematiek in het gebied. Dit vraagt om een (integrale) 
aanpak, maar geeft ook zicht op de kansen die er liggen. De aandacht gaat daarbij uit naar 
(natte) natuur, landschap, recreatie, bebouwing, infrastructuur en riolering.

Aan het beleid voor het actiegebied vanuit het provinciaal waterhuishoudingsplan, het beleid voor 
de Top-gebieden (TOP-lijst besluit) en het EHS-beleid wordt voldaan als de natuurdoeltypen van 
het Gebiedsplan Natuur en Landschap van de provincie worden gehaald. Deze natuurdoeltypen 
worden alleen gehaald, als de verdroging van het gebied wordt aangepakt door een vernattings-
strategie. Ook hoort hierbij een uitbreiding van het natuurareaal. Op een groot aantal locaties in 
het gebied blijken de gewenste natuurdoeltypen in de huidige situatie niet aanwezig. Dit wordt 
veroorzaakt doordat de condities van bodem en water en/of de aanwezige vegetatie niet (meer) 
voldoen aan de vereisten vanuit de natuurdoeltypen. Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd om 
1) de precieze aard en om-vang van de knelpunten voor de natuur te bepalen, en 2) de kansen 
voor herstel van de natte natuur goed in beeld te kunnen krijgen. 

Voor wat betreft landschap, is de aandacht vooral gericht op de mogelijkheden om het oude 
rivierduinenlandschap weer beter zichtbaar te maken in het landschap. 
Het gebied wordt, vanuit de omringende woonwijken van Nijmegen en Wijchen, intensief gebruikt 
door dagrecreanten. Bij de inrichting moeten de factoren die het gebied aantrekkelijk maken voor 
recreatie goed in het oog worden gehouden. Waar mogelijk zou moeten worden gezocht naar 
een kwaliteitsverbetering in de recreatieve belevings- en gebruikswaarde. 

Bij maatregelen die gericht zijn op vernatting kan de landbouw schade ondervinden. Dit betekent 
dat de aandacht moet uitgaan naar het zoveel mogelijk voorkomen van natschade en - waar die 
onvermijdelijk is – het treffen van mitigerende of compenserende maatregelen. De uitbreiding van 
het EHS-natuurareaal zal ten koste gaan van landbouwgronden. Een belangrijk aandachtspunt is 
dan dat wordt gezorgd voor een afdoende schadeloosstelling of compensatie. Win-win kansen 
kunnen ontstaan als tevens wordt gezocht naar de mogelijkheden voor 
landbouwstructuurversterking op de blijvende landbouwgronden.

Vernatting kan ook consequenties hebben voor bebouwing (natte kelders en kruipruimtes), 
wegen en recreatieterreinen (golfterrein Berendonck en vernatting van wandelroutes). 
Mitigerende maatregelen kunnen hiervoor noodzakelijk zijn.
Daarnaast is het belangrijk dat overstorten van rioleringen kunnen blijven functioneren. 
Peilverhoging in oppervlaktewater geldt hiervoor als een risico. 

In dit hoofdstuk worden per thema de doelstellingen, aandachtspunten en mogelijk 
oplossingsrichtingen aangegeven.
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5.1       Natuur 

5.1.1 Bestaande natuur

Doelstelling: 
Uitgangspunt voor het vernattingmaatregelenplan is het zo veel mogelijk realiseren van de 
natuurdoelen die door de provincie zijn gesteld in het Gebiedsplan Natuur en Landschap (de 
zogeheten natuurdoeltypen). 

Aandachtspunten:
Het rivierduinencomplex is aangewezen als een prioritair waardevol natuurgebied. In de huidige 
situatie voldoen de specifieke condities niet meer aan de abiotische eisen van de natuur. Het tot 
op heden gevoerde beheer is onvoldoende in staat gebleken de achteruitgang in ecologische 
kwaliteit te keren. De belangrijkste aandachtspunten zijn verdroging, verrijking met 
voedingsstoffen, verzuring, versnippering en de verlanding van vennen.

In het vennengebied is sprake van verlaagde grondwaterstanden. Vooral op de flanken van het 
gebied wordt de verdroging deels veroorzaakt door de landbouwkundige ontwatering. Daanaast 
zijn binnen het gebied nog ontwateringsgreppels en – sloten aanwezig. 
Ook de grote oppervlakte naaldbos heeft een ontwaterend effect voorzover dit bos gelegen is in 
het locale beïnvloedinggebied van vennen en natte heiden. In vergelijking met korte vegetaties 
zoals heide zorgt naaldbos voor een versterkte verdamping. Enerzijds is dit een direct effect 
omdat naaldbomen meer verdampen dan heide, anderzijds gaat het ook om een indirect effect: in 
naaldbos wordt veel regenwater ingevangen en verdampt voordat het de bodem bereikt. 
Daarnaast houdt het organisch bodemmateriaal in bossen meer regenwater vast, waarna het in 
droge periode weer verdampt. Resultaat van deze grotere verdamping van naaldbos t.o.v. heide 
is dat er minder water infiltreert in de bodem waardoor een minder grote lokale 
grondwatervoorraad in de stuifduinen kan worden opgebouwd en van daaruit een verminderde 
stroming van grondwater naar lager gelegen terreindelen kan optreden als natte heide en 
vennen.

De aanwezigheid van naaldbos in de omgeving van de vennen leidt niet enkel tot verdroging, 
maar ook tot ongewenste verrijking met voedingsstoffen van de voedselarme heide- en 
venmilieus door de versterkte toevoer van nutriënten door blad- en naaldval.  
In het vennengebied is ook sprake van versnippering van leefgebieden van diersoorten. Gebrek 
aan openheid tussen de vennen belemmert de migratiemogelijkheden van de aanwezige 
reptielen, amfibieën en vlinders, libellen en sprinkhanen. Onder deze soorten bevinden zich 
verschillende Rode lijst-soorten.

Verdroging
De Vierde Nota Waterhuishouding van het Rijk (1998) geeft een definitie van verdroging: een gebied is 
verdroogd als er aan dat gebied een natuurfunctie is toegekend en de grondwaterstand in het gebied 
onvoldoende hoog is danwel de kwel onvoldoende sterk om bescherming van karakteristieke 
grondwaterafhankelijke ecologische waarden waarop de functietoekenning is gebaseerd, in dat gebied 
te garanderen. Een gebied met een natuurfunctie wordt ook als verdroogd aangemerkt als ter 
compensatie van een te lage grondwaterstand water van onvoldoende kwaliteit moet worden 
aangevoerd.
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In het verleden is op verschillende locaties al bos naar heide omgevormd en zijn 
ontwateringsgreppels gedicht. Dit heeft tot goede resultaten geleid: areaal toename en 
kwaliteitsverbetering van droge heide, natte heide, venranden en hogere waterstanden in de 
vennen.  Recent is in 2008 en 2009 bos omgevormd in de nabijheid van het Langeven. Dit 
gedeelte wordt intensief gemonitoord. Ook hier beginnen zich heidevegetaties te ontwikkelen.

Oplossingsrichtingen:
De natuurdoelen worden gehaald door het (deels) omvormen van bos naar heide en 
venvegetaties, met name op de randen van de vennen, en dempen dan wel afstoppen van 
interne ontwatering. Regenwater zal hierdoor beter worden vastgehouden, waardoor 
grondwaterstanden stijgen.

5.1.2 Nieuwe natuur

Doelstelling: 
Realisatie van omgevingsvoorwaarden voor in Gebiedsplan natuur en landschap gestelde 
doelen. 

Binnen het onderzoeksgebied komt een aanzienlijke oppervlakte agrarische grond in aanmerking 
voor omvorming naar natuur (Gebiedsplan Natuur en Landschap, 2006). Het betreft hier de 
sikkelvormige zone ten zuiden van het Wijchens ven, het agrarisch gebied tussen de A73 en het 
vennengebied en diverse verspreide agrarische enclaves in het vennengebied zelf. Voor de 
eerste twee genoemde gebieden wordt vochtig schraalgrasland (veldrushooiland) nagestreefd. 
Voor de enclaves is dit minder eenduidig. Afhankelijk van de locatie en hoogteligging kan het 
natuurdoel nat schraalland, droog schraalland of heide zijn. In alle gevallen is een voedselrijke 
bodem ongewenst. 

Aandachtspunten:
Onder nieuwe natuur verstaan we de ontwikkeling van natuur op voormalige agrarische percelen. 
Voor percelen die in agrarisch gebruik zijn geweest, gelden niet alleen de eerder genoemde 
aandachtspunten verdroging en versnippering. Vanwege de voormalige agrarische functie mag 
worden verwacht dat hier sprake is geweest van bemesting. Ten gevolge van jarenlange 
bemesting vindt ophoping van voedingsstoffen plaats in de bovenste bodemlagen. Een te 
voedselrijke bodem vormt een ernstige belemmering voor de ontwikkeling van de gewenste 
schraalgraslandvegetaties. In de meeste gevallen gaat het om een overvloed aan fosfaat. Fosfaat 
is een voedingsstof die vele jaren in de bouwvoor aanwezig blijft. Dit is een cruciaal 
aandachtspunt.

Wanneer er in de bodem een overmaat is aan alle voedingstoffen zal er in een vegetatie 
competitie om licht optreden. Hierdoor gaan enkele snelgroeiende soorten (waaronder 
Gestreepte witbol, Gewoon struisgras, Akkerdistel, Witte klaver of Engels raaigras) overheersen 
en ontstaat een ruigtevegetatie. In natte voedselrijke terreindelen treedt vaak massale groei van 
Pitrus op. Het feit dat dit ook in het gebied van de Hatertsche en Overasseltsche Vennen en het 
Wijchens Ven een probleem zal gaan opleveren blijkt uit de massale ontwikkeling van Pitrus op 
voormalige landbouwpercelen die uit landbouwkundig gebruik genomen zijn. 
 
Oplossingsrichtingen:
Grondwaterstanden laten stijgen door interne ontwatering te stoppen. Door de bouwvoor te 
verwijderen (afgraven) kan een goede uitgangssituatie ontstaan voor de ontwikkeling van de 
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gewenste vegetatie omdat daarmee de overmaat mineralen verdwijnt. Gunstig neveneffect van 
afgraven is dat de wortelzone ook dichterbij het grondwater komt. 

5.1.3 Andere natuurdoelstellingen

Wijchens ven

Doelstelling: 
Het Wijchens Ven is in het provinciale waterhuishoudingsplan aangewezen als een water waarbij 
moet worden gestreefd naar het hoogste ecologische niveau (HEN). In dit geval betekent dit dat 
er wordt gestreefd naar een verbetering van de waterkwaliteit en herstel van de hydrologische 
situatie met hoge winter- en voorjaarspeilen. 

Aandachtspunten: 
Het Wijchens Ven  heeft geen natuurlijke hydrologische situatie. Natuurlijk is een hoog peil inde 
winter en een laag peil in de zomer. Het peil blijft thans ook in de zomer hoog doordat 
gebiedsvreemd water binnenkomt met onvoldoende kwaliteit. Een laag peil heeft daarentegen 
een verdrogend effect op de begroeiing inde omgeving van het ven. 
In het verleden was de waterkwaliteit zeer onvoldoende. Daardoor werd het hoogste ecologische 
niveau (HEN) niet gehaald. Ter verbetering van de waterkwaliteit is het ven recentelijk 
gebaggerd. Om overstorten te saneren wordt door de gemeente Wijchen een helofytenfilter 
aangelegd. De werking hiervan is mede afhankelijk van het waterpeil. Bij een te hoog peil zal het 
filter “verdrinken”. 
Het peil van het Wijchens ven heeft invloed op de waterhuishouding van de golfbaan 
Beerendonck. Vernatting is hier niet gewenst. 

Oplossingsrichting:
Het winterpeil van het Wijchens Ven kan worden verhoogd om een meer natuurlijk peil te krijgen. 
Een lager zomerpeil en een betere waterkwaliteit zijn te bereiken door de toevoer van 
gebiedsvreemd water te stoppen
Het helofytenfilter bij Wijchen moet optimaal kunnen blijven functioneren en de drooglegging van 
Beerendonk mag niet niet in gevaar komen. Om die reden mag het peil ook niet te hoog worden.  

Water met specifiek ecologische doelstelling

Doelstelling: 
Zeven van de Hatertsche en Overasseltsche Vennen en een aantal sloten in het Neder- en 
Overasseltsche Broek zijn aangewezen als water met een specifiek ecologische doelstelling 
(SED-water). Het hoogste ecologische niveau is hier niet bereikbaar. Er zijn wel specifieke doelen 
geformuleerd voor de waterkwaliteit. 

Aandachtspunten: 
Herstelmaatregelen zijn gewenst inde SED-wateren

Oplossingsrichtingen
Door Staatsbosbeheer zijn voor de 7 vennen reeds herstelmaatregelen uitgewerkt. Deze 
maatregelen worden getroffen in samenhang met de uitvoering van de maatregelen, gericht op 
verdrogingsbestrijdingt. Hiermee zal zijn voldaan aan de vereisten vanuit de SED-functie.
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In het kader van Maatwerkplan is de situatie van de SED-sloten niet onderzocht. De noodzaak en 
de aard van te nemen maatregelen is dan ook niet bekend. Dit plan gaat reikt dan ook geen 
oplossingsrichtingen aan voor die sloten.

Ecologische verbindingszone Heumen-Horssen

Doelstelling: 
Er is een ecologische verbindingszone gepland tussen Heumen en Horssen. Hierbij is sprake van 
een droge component met als gidssoort de Das en een natte component met als gidssoort de 
Kamsalamander. Het doel is een zodanige inrichting van het landschap te realiseren dat de 
genoemde gidssoorten zich zonder belemmeringen door het landschap kunnen verplaatsen.

Aandachtspunt: 
Deze ecologische verbindingszone is in een ander kader nader uitgewerkt. De realisering is 
echter problematisch in verband met het feit dat daarvoor gronden moeten worden verworven.
De verbindingszone is zuidelijk van het vennengebied geprojecteerd, langs de Leijgraaf, en voor 
een groot deel binnen het actiegebied.  

Oplossingsrichting:
Door te koppelen met de in het Overasselts Broek benodigde waterberging kan het totale 
ruimtebeslag worden beperkt. Invulling van de agrarische doelstellingen binnen het actiegebied 
kan zowel de verdrogingsbestrijding als de ecologische verbindingszone dichterbij brengen 
omdat dit win-win mogelijkheden biedt. Dit vergt een integrale aanpak binnen het actiegebied.

5.2    Waterberging

Doelstelling
In het Overasselts Broek is een extra waterberging nodig van 75.400 m3. Bij uitvoering van die 
opgave inde vorm van natuurvriendelijke oevers langswatergangen betekent dit een oppervlakte 
van ca. 15 ha.  Deze waterberging moet gekoppeld aan de Leijgraaf worden gerealiseerd (zie 
figuur 13).

Aandachtspunt
De landbouw in het Overasselts Broek kan vanwege bedrijfsoverwegingen moeilijk gronden 
missen. Dit maakt grondverwerving lastig.

Oplossingsrichting
Een oplossing kan wellicht worden gevonden door actieve grondverwerving en kavelruil te 
organiseren in het  gehele actiegebied, waardoor boeren vervangende grond kunnen krijgen.

5.3     Landbouw

Doelstelling
Vanuit de landbouw is de doelstelling een versterking van de landbouwkundige structuur in het 
Overasselts Broek. Vernatting op landbouwpercelen moet zoveel mogelijk worden beperkt en 
anders volledig worden gecompenseerd. Bedrijven die voor nieuwe natuur moeten wijken moeten 
afdoende schadeloos worden gesteld. 
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Aandachtspunten
Binnen het actiegebied is sprake van een versnipperde grondeigendom (onvoldoende 
kavelconcentratie). In het Overasselts Broek schiet ook de afwatering tekort. In de delen, waar 
een functieverandering van landbouw naar nieuwe EHS-natuur wordt beoogd, moeten in dialoog 
met de betrokkenen compenserende oplossingen op maat worden gevonden.  Dat geldt ook voor 
compensatie bij vernatting van landbouwgrond.  

Oplossingsrichting
Belangrijke oplossingsrichtingen zijn actieve kavelruil en grondverwerving.
Daarnaast ook het genereren  van financiële middelen voor afdoende compensatie. 

5.4      Landschap

Doelstelling: 
Het rivierduinencomplex vormt landschappelijk een voor Nederland bijzondere situatie die 
nergens zo fraai ontwikkeld is als hier. Door aanplant en spontane uitbreiding van dennenbos is 
dit bijzondere landschap voor een belangrijk deel aan het zicht onttrokken. Het landschappelijke 
doel is het zichtbaar maken van het bijzondere reliëf met de vennen in een recreatief 
aantrekkelijk landschap. Daarbij behoort ook de blijvende aanwezigheid van bos, bomen en 
boomgroepen.

Aandachtspunten: 
De bevolking is zeer gehecht aan het aanwezige bos. Vanuit recreatief oogpunt is het 
daarom van belang om boomgroepen en bos in de randen te sparen. Dit is ook een 
uitgangspunt van het LOP van de gemeente Wijchen. Het vereist een goed landschapsplan 
bij de verwijdering van de bosdelen. Bovendien is het gewenst om gekapt bos in de directe 
omgeving volledig te compenseren, hoewel dat wettelijk gezien niet noodzakelijk is. De 
gemeente Wijchen heeft een lijst met solitaire waardevolle en monumentale bomen 
aangeleverd. Deze moeten zoveel mogelijk worden ontzien. 

Oplossingsrichtingen
In de omgeving van Nijmegen, Wijchen en Heumen kan op verschillende, als EHS aangewezen, 
gronden bos worden gerealiseerd. De A73 is qua geluid en zicht dominant aanwezig. Het 
verdient aanbeveling om de invloed hiervan door middel van bosbeplanting met eventueel een 
geluidswal te beperken.  

5.5       Recreatie

Doelstelling: 
In het gebied bestaat de behoefte aan een optimalisatie van de recreatieve structuur. 

Aandachtspunten: 
Het vennengebied kent als uitloopgebied voor Nijmegen en Wijchen, een zeer hoge recreatieve 
druk. Dat stelt extra eisen aan de aanwezige voorzieningen als wandelpaden en parkeerplaatsen. 
De uitvoering van het vernattingsproject zou een goede aanleiding zijn om het 
voorzieningenniveau aan de eisen van de tijd aan te passen. Een goede recreatieve structuur in 
de omgeving kan mogelijk ook de recreatiedruk rondom de vennen verlagen. 
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Oplossingsrichtingen

In het kader van dit project zijn voor het totale gebiedsplangebied geen specifieke 
recreatieve doelstellingen geformuleerd. Uitgangspunt is dat de huidige recreatieve kwaliteit 
en capaciteit minimaal blijft behouden. Wel kunnen in het Vennengebied zelf de vernattings 
–en bosomvormingsmaatregelen worden gecombineerd met een aanpassing en verbetering 
van de recreatieve kwaliteit (inrichting, gebruik en beleving). Het gaat daarbij ondermeer om 
sanering van paden op delen die te nat worden, aanleg van nieuwe paden (w.o. met 
knuppelbruggetjes), aanpassing van bebording en andere informatiedragers, vergroten 
educatiemogelijkheden, vergroting beleving relief etc.

5.6      Bebouwing

Doelstelling: 
Binnen het rivierduinencomplex en in de invloedssfeer hiervan komt verspreid bebouwing voor. 
Het gaat hierbij om zowel woonbebouwing als bedrijfsgebouwen en landgoederen. Verandering 
van de grondwaterstand kan hier leiden tot overlast in kelders, kruipruimten, tuinen etc. Of er 
overlast optreedt, en de mate waarin, is sterk afhankelijk van de hoogteligging. Als overlast niet is 
te vermijden, zullen mitigerende of compenserende maatregelen worden genomen of een 
schaderegeling worden ingesteld. 

Aandachtspunten: 
De lager gelegen bebouwing zal in veel gevallen in de huidige situatie reeds te maken hebben 
met overlast in de vorm van bijvoorbeeld vochtige kelders. Het is daarom van groot belang om, 
voorafgaand aan de ingrepen, de nulsituatie nauwkeurig en in overeenstemming met de eigenaar 
vast te leggen. 

Oplossingsrichtingen
Mogelijke oplossingen liggen in de sfeer van drainage rond dde woning, isolatie van kelders of 
het aanbrengen van pompjes.

5.7       Infrastructuur 

Doelstelling: 
Door het gebied loopt een aantal wegen en verharde fietspaden. Verhoging van het 
grondwaterpeil kan effect hebben op de kwaliteit, de functionaliteit en de duurzaamheid 
(onderhoudsgevoeligheid) van deze voorzieningen. Schade aan wegen en fietspaden dient te 
worden voorkomen. 

Aandachtspunten: 
Voorafgaand aan de ingrepen dient de huidige situatie van infrastructuur en de mogelijke 
knelpunten nauwkeurig te worden verkend.

Oplossingsrichting
Waar nodig kunnen mitigerende maatregelen voorkomen dat de grondwaterstand tot een 
schadelijk hoog niveau kan stijgen. 
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5.8 Helofytenfilter en riolering

Doelstelling: 
Het helofytenfilter en de riolering bij Alverna moet ten allen tijde goed kunnen functioneren. Dat 
geldt ook voor de riooloverstorten in de gemeente Wijchen.

Aandachtspunten
Het peil in het Wijchens Ven mag niet zo hoog worden dat water vanuit het ven het helofytenfilter 
inloopt of dat de riooloverstorten niet meer werken doordat stuwing optreedt inde afvoernde 
watergangen.

Oplossingsrichtingen 
Het handhaven van een peil in het Wijchens Ven dat lager is dan de overstortdrempel en het 
realiseren van een technische voorziening waardoor enerzijds instroom vanuit het ven naar het 
helofytenfilter onmogelijk is en anderzijds de afvoer vanuit het filter naar het ven afdoende is 
gegarandeerd zonder dat dit ten koste gaat van de beoogde natuurkwaliteiten in het Wijchens 
Ven. 
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6.   ONDERZOEKEN EN RESULTATEN

Op basis van de aandachtspunten in hoofdstuk 5 is een proces gestart om samen met de 
belanghebbenden in het gebied en de omgeving te zoeken naar (integrale) oplossingsrichtingen 
en de mogelijke negatieve effecten hiervan tijdig in beeld te brengen en te kunnen ondervangen.  
Daartoe zijn van 2005 tot en met 2008 diverse onderzoeken uitgevoerd naar de ingrepen die in 
de nabije toekomst noodzakelijk zijn om de kwaliteit van het vennengebied terug te brengen. 
Aangezien het behalen van de natuurdoelen grotendeels afhankelijkheid is van 
waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit, heeft het onderzoek geconcentreerd op het hydrologisch 
systeem. In een latere fase heeft onderzoek naar de kwaliteit van het oppervlaktewater en 
grondwater en de relevante chemische bodemparameters plaatsgevonden.
Daarnaast is onderzoek uitgevoerd naar landbouwkundige wensen en naar de financiële 
aspecten van de maatregelen. 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de verschillende onderzoeken samengevat. Op basis 
van deze onderzoeken zijn besluiten genomen over het te kiezen scenario en uiteindelijk 
maatregelenpakket.

6.1 Onderzoek 1: Globale beleids- en systeemanalyse

Rapport: ‘Gebiedsplan Hatertse Vennen – Hatertse Broek’ (Arcadis, 2006)

In het 1e kwartaal van 2006 is een globale beleids- en systeemanalyse uitgevoerd door Arcadis 
(rapport ‘Gebiedsplan Hatertse Vennen-Hatertse Broek’). De beleidsanalyse en systeemanalyse 
zijn gecombineerd tot een kansen- en knelpuntenoverzicht. In het kader van de analyse hebben 
ook veldbezoeken en gesprekken plaatsgevonden met het Gelders Landschap, Staatsbosbeheer 
en provincie Gelderland. 
Het rapport geeft oplossingsrichtingen om de verdroging in het vennengebied aan te pakken. De 
systeemanalyse was kwalitatief van aard. Uitspraken over grondwaterstanden en 
gekwantificeerde effecten van maatregelen op de grondwaterstanden waren niet mogelijk. Voor 
beter inzicht in het hydrologisch systeem diende een grondwatermodel te worden opgesteld. 

6.2 Onderzoek 2: Hydrologische onderbouwing GGOR 

Rapport: Overasseltsche en Hatertsche Vennen (deelonderzoeken Witteveen en Bos, 
2006, 2007 en 2008)

6.2.1   Werkwijze

Om tot een weloverwogen keuze van vernattingsmaatregelen te kunnen komen wordt gebruik 
gemaakt van de zogeheten GGOR-systematiek. De afkorting GGOR staat voor gewenst grond en 
oppervlaktewaterregime. Voor alle voorkomende grondgebruik wordt nagegaan wat de daarvoor 
gewenste fluctuatie in de grond- en oppervlaktewaterstanden zijn waaronder deze het beste tot 
hun recht komen. In het derde waterhuishoudingsplan heeft de provincie aangegeven dat voor de 
belangrijkste natuurgebieden de optimale grondwaterstanden (OGOR) voor natuur gerealiseerd 
dienen te worden.

38



Alleen met behulp van een grondwatermodel is na te gaan wat de stijging van de 
grondwaterstanden kunnen zijn bij het nemen van technisch mogelijke systeemmaatregelen.

Bureau Witteveen en Bos heeft  een grondwatermodel ontwikkeld voor het Overasseltsche en 
Hatertsche rivierduinencomplex. Daarmee is het grondwatersysteem en de grondwaterdynamiek 
in beeld gebracht. Het model geeft de mogelijkheid om de effecten van maatregelen op de 
grondwaterstand kwantitatief te berekenen. Op basis daarvan kan worden vastgesteld in 
hoeverre de gewenste natte natuurdoelen door de maatregelen worden gehaald (doelrealisatie 
natuur) en in hoeverre opbrengstreducties of opbrengstverhoging inde landbouw zijn te 
verwachten (doelrealisatie landbouw). Hiertoe is een aanpak doorlopen die gebaseerd is op de 
WaterNOOD-systematiek. 

WaterNOOD is een door STOWA ontwikkeld computerprogramma dat bij een gegeven 
grondsoort, grondwaterstandsfluctuatie en/of kwelsituatie uitrekent, welke mate van doelrealisatie 
voor een vegetatie bereikt kan worden. Ook kan de doelrealisatie voor landbouw worden 
berekend. Die is berekend met de standaard geautomatiseerde HELP-tabellen in het Waternood-
Instrument en uitgaande van de Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN). Voor de 
doelrealisatie bepaling van de natuurdoeltypen is gebruik gemaakt van de hydrologische 
randvoorwaarden natuur. Toestroming van lateraal toestromen gerijpt grondwater (in de 
volksmond kwel genoemd) is als zodanig niet meegenomen, omdat dit niet door een model kan 
worden berekend. 
Met het model zijn zowel de huidige grondwaterstand (‘AGOR’ = Actueel grond- en 
Oppervlaktewater Regiem) als de (nieuwe) autonome situatie (‘AGOR+’) doorgerekend. De 
autonome situatie is de huidige situatie met daarbij meegenomen de peilopzet in de Maas en het 
Maas-Waalkanaal van gemiddeld 30 cm. 

Met het model is bovendien nagegaan of met alle denkbare technische maatregelen de optimale 
grondwater situatie voor de natuurdoelen (‘OGOR’) te realiseren zou zijn. Dat bleek overigens 
niet het geval. Het betreft de volgende maatregelen:

1.  bosomvorming in het gehele  vennengebied
2.    afwatering Wijchense ven verminderen door een peilverhoging Wychens Ven van 50 cm + dempen 

sloten in sikkelvormige zone ten zuiden van hen Wychense Ven) 
3.    dempen sloten en greppels (voor zover geen A- of B-watergang) in het vennengebied
4.    sloten tussen vennengebied en de A73 niet meer laten afvoeren (A-watergang langs A73 niet 

aanpassen)
5.    Zuidwestkant van vennengebied bij de Bullekamp: watergang verondiepen en verbreden + peil 

verhogen met 50 cm. 
6 Idem, meer zuidoost: uitkomende sloot geen afvoer meer geven
7 Teersche Sluispolder: drainwater uit de Wezenhof in het gebied laten infiltreren via een infiltratiesloot 

achterlangs de betonfabriek. Dit levert maximaal 80m3/uur.
8 Peilverhoging in de bovenloop van de Leijgraaf (meest noordelijke tak - traject direct grenzend aan 

vennengebied). Heeft nu een peil van 6,25 NAP, de opzet wordt 50 cm
9 stopzetting grondwaterwinning Heumensoord
10 peilverhoging in het peilgebied van de Tochtsloot met 50 cm
11 peilverhoging in het hele Overasselts Broek met 50 cm (peilvakken SIT 90 en SIT 91)
12 stopzetting van de grondwaterwinning Heumensoord (pompstation)
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Deze maatregelen zijn gegroepeerd in twee pakketten (scenario’s) en doorgerekend op de 
effecten:
Scenario 1 : een idealistisch scenario en 
Scenario 2 : een realistisch scenario
Een aantal maatregelen is ook apart doorgerekend om inzicht te krijgen in hun bijdrage aan de 
effecten van de scenario’s als geheel.  Beide scenario’s zijn ter besluitvorming aan de stuurgroep 
voorgelegd. De stuurgroep besloot om bij het verder onderzoek en de communicatieuit te gaan 
van scenario 2.  

Tabel 3

Maatregel Scenario 1 Scenario 2

Stoppen drinkwaterwinning Heumensoord

Stoppen afvoer gebied nieuwe natuur tussen vennen en A73 

Peilverhoging bovenloop Leigraaf  50 cm + aanpassen watergangen

Peilverhoging Tochtsloot 50 cm + aanpassen watergangen 

Stoppen afvoer interne watergangen vennengebied

Verwijderen van ca. 180 ha bos

Peilverhoging  Wychens ven 50 cm + aanpassen afwatering gronden ten 
zuiden van het ven 

Aanpassen watergangen Overasseltse (incl. peilopzet van 50cm in Leijgraaf)

Peilverhoging watergang Bullenkamp 50 cm (stuw)

Inlaat stadswater Nijmegen in Vogelenzang 

Na een haalbaar-betaalbaar discussie met diverse partijen en de streek zijn aangepaste 
maatregelpakketten samengesteld, die in 2008 zijn doorgerekend met een inmiddels verbeterd 
computermodel. Feitelijk betreft het aanpassingen van scenario 2. 

Er is beoordeeld welke maatregelen het meest effectief zijn voor het herstel van de gewenste 
natuur. Maatregelen met beperkte bijdrage aan het herstel zijn afgevallen. Zo zijn peilverhoging in 
de bovenloop van de Leijgraaf en in de Tochtsloot geschrapt. De Leijgraaf bleek weinig effect te 
hebben op de doelrealisatie voor natuur in het vennengebied. Aanpassingen aan de Tochtsloot 
bleken wel een duidelijk positief effect te hebben op de nieuwe natuur tussen A73 en het 
Vennengebied maar hebben tegelijktijd ook grote nadelige effecten op blijvende 
landbouwkundige functies. 
De systeemmaatregelen die zijn afgevallen hadden in verhouding tot hun bijdrage aan het herstel 
van de natuur onevenredig grote negatieve invloed op de overige belangen. 
Het bestuurlijk uitgangspunt voor het project was dat buiten de natuurgronden andere functies zo 
weinig mogelijk hinder ondervinden van de maatregelen. Modelmatig bleek dat na een aantal 
aanpassingen in het scenario 2, goed te lukken. Mede omdie reden is afgezien van peilverhoging 
in de Leijgraaf en de Tochtsloot en is gekozen voor een minder hoog peil voor het Wijchens ven. 
De effecten blijven nu vrijwel geheel beperkt tot de begrensde Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
Waar toch nog effecten optreden buiten de EHS zullen zodanige maatregelen worden getroffen 
dat het effect alsnog wordt voorkomen of de schade wordt gecompenseerd.
Aanpassing van scenario 2 betekende echter wel dat de OGOR voor natuur niet volledig wordt 
behaald. 
De inlaat van stadwater van Nijmegen in Vogelenzang is bij de aanpassing eveneens als 
maatregel geschrapt. Gelders Landschap had als beheerder van de natuurterreinen in de 
Teersche sluispolder twijfels bij de geschiktheid van het water voor de aanwezige natuur in 

40



Vogelenzang. Bovendien hadden Nijmegen en Rijkswaterstaat een regeling getroffen voor de 
afvoer van kwel uit de stadswijken. 

De nieuwe scenario’s zijn scenario A en scenario B genoemd. 
Berekend is het effect van de maatregelscenario’s op grondwaterstanden en de doelrealisatie 
van natuur en landbouw. 

Alle hydrologische deelonderzoeken van Witteveen en Bos zijn begin 2009 samengevoegd in een 
eindrapport, genaamd: ‘Hydrologische onderbouwing GGOR Overasseltsche en Hatertsche 
Vennen’.

.

Scenario A

a. Binnen bestaand natuurgebied:
• bosverwijdering van 70 ha (de locaties zijn op kaart hieronder aangegeven)
• afwatering Wychense ven verminderen en wateraanvoer stopzetten door een verhoging het 

afvoerpeil tot NAP +7 m (in de zomermaanden mag het peil wegzakken) 
• in de percelen in de sikkelvormige zone geen sloten verwijderen en water vasthouden
• dempen van de interne afwatering / greppels vanuit de vennen
• afplaggen van de bovengrond en verwijderen van opslag uit de vennen

b. Op locaties voor nieuwe natuur:
• EHS tussen vengebied tot snelweg A73: sloten niet meer af laten voeren, uitgezonderd de 

oppervlakkige afvoer van regenwater. De  A-watergang langs de  A73 niet aanpassen. De A73 
met de daarbij behorende drainagemiddelen blijven intact. 

• Bosrand langs snelweg A73, breedte circa 50-70 m. Boscompensatie in de omgeving op basis 
van een kaart van boscompensatiemogelijkheden (zie bijlage 3);

• Zuidwestkant vennengebied bij de Bullenkamp: watergang verondiepen en verbreden + 
verhoging van het peil van 50 cm.

• idem, meer zuidoost: uitkomende sloot geen afvoerende functie meer geven;
• afplaggen van de eutrofe bovengrond

Scenario B

Scenario B is gelijk aan scenario A, maar met een beperkte bosverwijdering. Bij de boskap wordt in dit 
scenario uitgegaan van locaties, aangereikt door SBB.  Een oppervlakte van 40 ha wordt op bepaalde 
locaties geheel verwijderd. Daarnaast wordt uitgegaan van een beperkte, diffuse boskap over het gebied 
(uitdunnen bos):

• 100% verwijdering (alle bos weg);
• 50% verwijdering (50% bos weg / 50% laten staan). 

Bij beide scenario’s wordt gerekend met boscompensatie in een strook van 50-70 m met een lengte van
1,5 km langs de A73 (zie figuur 15).
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Figuur 15:  Boscompensatielocaties  als onderdeel van de scenarios’s A en B. Ook zijn percelen voor 
boscompensatie aangegeven in de Teersche Sluispolder en het gebied Elshof tussen Nijmegen en Malden.

6.2.2.   Resultaten, overwegingen en conclusies 

De verhoging van de grondwaterstand door peilopzet in de Maas en het Maas-Waalkanaal  

Het rivierduinencomplex wordt gekarakteriseerd als infiltratiegebied. De peilopzet van gemiddeld 
30 cm in de Maas en het Maas-Waalkanaal (AGOR+) heeft vooral invloed op een strook direct 
langs deze wateren (max. verhoging van de grondwaterstand: 30 cm), maar een beperkte invloed 
op de grondwaterstand in het vennengebied zelf (zie figuur 16). De autonome situatie AGOR+ 
geldt als uitgangssituatie voor het opstellen van maatregelen voor het gebied. 

Fig. 16:  De verandering van de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) als gevolg van peilopzet in de 
Maas en het Maas-Waalkanaal (AGOR+) 
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Effecten van de scenario’s 1 en 2 

De effecten van scenario 2 op de grondwaterstanden (dat wil zeggen: de effecten ten opzichte 
van de AGOR+) staan in figuur 17. De effecten van scenario 1 zijn niet afgebeeld omdat met dit 
scenario niet verder is gewerkt. 

Fig. 17: Verhoging van de grondwaterstanden (GHG = gemiddelde hoogste grondwaterstand) als gevolg 
van scenario 2 (ten opzichte van AGOR+) 

De modelberekeningen wijzen uit dat het een effectief maatregelenpakket is. Het volgende kan 
worden geconstateerd:   

• Bosverwijdering in het rivierduinencomplex is zeer effectief. In combinatie met de andere 
maatregelen is het effect nog groter. 

• Peilverhoging in het Overasselts Broek met 50 cm leidt tot een extra verhoging van de 
grondwaterstanden (bovenop het effect van andere maatregelen).

• De combinatie van alle interne maatregelen in het vennengebied blijkt zeer effectief voor 
het vennengebied 

• Het stopzetten van de afvoer in het landbouwgebied tussen de A73 en het 
rivierduinencomplex is effectief. Het effect van deze maatregel alleen is minder groot  dan 
in combinatie met andere maatregelen 

• Alleen het dempen van sloten en greppels (voor zover geen A- of B-watergang) in het 
vennengebied zelf heeft geen significant effect op de berekend gemiddelde situatie. 
Stopzetting van de drinkwaterwinning Heumensoord leidt niet tot 
grondwaterstandstijgingen ten westen van het Maas-Waalkanaal. Dit is het gevolg van 
het Maas-Waalkanaal zelf en de aanwezigheid van voldoende ontwateringsmiddelen ten 
westen van het kanaal. 

• Peilverhoging in het peilgebied van de Tochtsloot met 50 cm heeft slechts beperkte 
invloed op het vennengebied, maar zorgt wel voor een waterstandverhoging van 0,25-0,5 
meter in het landbouwgebied van de Teersche Sluispolder (aan beide zijden van 
snelweg).  

● De peilverhoging in de bovenloop van de Leygraaf met 50 cm heeft vooral effect in het 
Heumense Bosch, en in combinatie met andere maatregelen. Vooral in het centrale deel 
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van het vennengebied liggen de belangrijke terreinen met nattte natuur. Deze maatregel 
draagt niet significant bij aan herstel van de gewenste natte natuur. 

 ● Bosverwijdering in het Heumense Bos draagt niet bij tot herstel van natte situaties in het 
centrale vennengebied.

Op basis van de modelresultaten besloot de stuurgroep besloten om:
a. af te zien van stopzetting van de drinkwaterwinning op Heumensoord. De maatregel heeft 

geen effect op het vennengebied,  
b. af te zien van een peilverhoging in het gehele Overasselts Broek. Door deze maatregel 

zou moderne landbouw in een groot gebied onmogelijk worden. De maatschappelijke 
consequenties daarvan zijn te groot,

c. af te zien van peilverhoging in de bovenloop van de Leijgraaf. De maatregel draagt niet 
bij aan het gewenste natuurherstel. De peilverhoging met 50 cm heeft vooral effect in het 
Heumense Bosch en niet op het centrale vennengebied

d. af te zien van peilverhoging in de Tochtsloot. Het effect op de natuur staat niet in 
verhouding tot het effect op de landbouw in dit gebied

e. af te zien van de inlaat van stadswater bij Vogelenzang
 

De effecten van de scenario’s A en B

A.   Hydrologische effecten 

De maatregelpakketten van de scenario’s A en B zijn in het grondwatermodel ingebracht en de 
effecten zijn doorgerekend. Ook hier zijn de veranderingen beoordeeld ten opzichte van AGOR+ 
(de autonome situatie na peilverhoging inde Maas en het Maas-Waalkanaal). Maatgevend is 
vooral de verandering in de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand. Deze is voor natuur een 
goede indicator voor de veranderingen in de grondwaterstand. Als gevolg van de bosomvorming 
en het stopzetten van de interne afvoer stijgt de voorjaarsgrondwaterstand in het centrum van het 
rivierduinencomplex met gemiddeld circa 50 cm bij scenario A (zie figuur 18) en ongeveer 25 – 
50 cm bij scenario B. Verder is het beeld van scenario A en B vergelijkbaar. In het gebied langs 
de Bullenkamp is de berekende stijging maximaal 25 cm direct langs de watergang. Door het 
stopzetten van de afvoer uit de watergang ten zuidoosten van de Bullenkamp stijgen de 
grondwaterstanden in een smalle strook langs de watergang tot in maaiveld. Dit wordt mede 
veroorzaakt door het feit dat het freatisch pakket hier dunner en minder zandig is dan in het 
centrum van Rivierduinencomplex en de perceelsloten die uitkomen op deze watergangen ook 
niet meer kunnen afvoeren. 
 
In de gebieden met een berekende verhoging van de grondwaterstanden wordt een afname van 
de kwel of een toename van de infiltratie berekend.
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Figuur 18. Verandering van de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstanden bij scenario A ten opzichte van 
AGOR+

Doelrealisatie Natuur 

Met Waternood is de doelrealisatie berekend voor de huidige situatie (AGOR+), scenario A en 
scenario B. Daarbij is nog geen rekening gehouden met het ontstaan van nattere 
omstandigheden door het afplaggen van het maaiveld in een deel van het areaal, dat bestemd is 
voor nieuwe natuur. 
Herstel van enkele natuurdoelen uit het Gebiedsplan Natuur en Landschap bleek bij de 
toepassing van WaterNOOD niet haalbaar. Een substantiële peilverhoging en de omvorming van 
bos naar heide was in het Gebiedsplan nog niet voorzien. Dat betekende dat een tussentijdse 
herijking nodig was. Binnen het vennengebied is de ecologische waarde van de natte en vochtige 
natuurtypen (met een lage vegetatie) het hoogst. Bos en droge natuurtypen mogen hiervoor 
worden ingewisseld. Op droge plaatsen scoort heide of schraalland beter dan het naaldbos. 
Aangeplant naaldbos staat ecologisch onderaan de ladder. Er is dan ook nagegaan welke 
natuurdoelen technisch wel haalbaar zouden kunnen zijn. Deze zijn op kaart gezet. De 
stuurgroep heeft de provincie bij brief van 10 oktober 2007 van haar bevindingen op de hoogte 
gesteld en aangegeven voor de planvorming uit te gaan van bijgestelde natuurdoelen. De 
provincie heeft bij de aanpassing van het ‘Gebiedsplan Natuur en Landschap 2008’ die 
natuurdoelen overgenomen (zie ook figuur 14). Deze kaart is gebruikt voor het beoordelen van de 
doelrealisatie van natuurhalen van de natuurdoelen. 
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Uit  de berekeningen blijkt dat met name de drogere delen van de het rivierduinencomplex een 
hoge doelrealisatiescore hebben van circa 90-100%. In de lagere delen blijkt de doelrealisatie 
lager. De hier geplande natuurdoeltypen stellen hogere eisen en komen van nature in kleinere 
oppervlakten en met veel gradiënten voor. Feitelijk was de methodiek hiervoor te grof om goede 
conclusies te kunnen trekken.  

Bij scenario A treden in het rivierduinencomplex zelf verbeteringen op in smalle randen direct 
rond de vennen. De stroken zijn vaak zo smal dat ze niet op kaart uitkomen. Door het stoppen 
van de waterafvoer uit het Heidsche Broek stijgen de grondwaterstanden hier fors. Er zal afvoer 
via het maaiveld plaatsvinden en het gebied zal zeer nat zijn. Huidige voorkomende droge natuur 
scoort soms negatief. Deze verandering wordt niet als ongewenst gewaardeerd omdat de natte 
natuur waardevoller wordt beschouwd. In onderstaande figuur 19 is de verandering in de 
doelrealisatie voor natuur weergegeven. Het geheel voldoet aan de wensen om de verdroogde 
natte natuur zoveel mogelijk te herstellen. 

Het positief effect lijkt op de kaartbeperkt, maar is een onderschatting. Er zijn lokaties met het 
natuurdoeltype droge heide waar een negatieve doelrealisatie in Waternood wordt voorspeld: de 
lokaties worden te nat. Feitelijk zou hier het doeltype natte heide neergelegd moeten worden. 
Dan is de doelrealisatie weer positief. Dit soort “toekenningsknelpunten” doen zich voor tussen 
natte en droge heide maar ook tussen natte heide en venvegetaties. Waternood houdt ook geen 
rekening met waterkwaliteit. In scenario A is t.o.v. B meer sprake van licht aangerijkt (mineralen 
bevattend) grondwater dat vanuit de stuifduinen toestroomt naar lagere plekken. Dit is 
bijvoorbeeld gunstig voor de ontwikkeling van zeldzame orchideeënrijke heidevegetaties. 

Door de stijging van de grondwaterstanden in het gebied worden de vennen meer en over een 
groter deel van het jaar gevoed met meer of minder aangerijkt grondwater. Dit komt de kwaliteit 
van het water in de vennen ten goede. Naarmate in de vennen hogere en meer stabiele peilen 
gerealiseerd kunnen worden (meeste kans daartoe in scenario A) zijn de 
ontwikkelingsperspectieven voor bijvoorbeeld drijftilvegetaties met “hoogveen-veenmossen” 
gunstiger. Waternood geeft hier slechts ten dele uitwerking aan. Waternood gaat uit van 
hydrologische condities. Het feit dat in scenario A door bosomvorming het areaal droge heide 
meer kan toenemen wordt bijvoorbeeld niet onderkend. Ook geeft Waternood geen uitsluitsel 
over bijvoorbeeld een betere gradiëntontwikkeling of betere migratiemogelijkheden voor de fauna.

Bij scenario B is de doelrealisatie minder dan bij scenario A. Dat is vooral waar te nemen in het 
centrale vennengebied. Daar is minder herstel langs de randen van de vennen . 
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Figuur 19:  Verandering van de doelrealisatie voor natuur door scenario A ten opzichte van AGOR+

C.   Doelrealisatie landbouw

Eveneens met het waternood instrument – onderdeel landbouw - zijn de veranderingen voor de 
gewasopbrengsten in de landbouw in beeld gebracht. 
In de huidige (autoneme) situatie (AGOR+) is de doelrealisatie voor de landbouw rondom het 
vennengebied suboptimaal tot optimaal. Meer dan 70% van de optimale gewasopbrengst wordt 
gehaald. Op veel landbouwpercelen in het vennengebied zelf is de doelrealisatie ca. 60-70%, 
vooral vanwege te droge omstandigheden.

Voor scenario A staan de resultaten (opbrengstreductie ten opzichte van AGOR+) weergegeven 
in figuur 20.  Er is niet gekeken naar eigendom. Een aantal percelen van Staatbosbeheer is 
uitgegeven in jaarlijkse pacht of als grasland in beheer. Voor deze percelen moet de berekende 
opbrengstvermindering worden gezien in het licht van de optie van pachtbeëindiging. Een aantal 
landbouwpercelen, waarop erfpacht rust, moet wel als  landbouwgrond beoordeeld.   
De figuur maakt duidelijk dat negatieve effecten op de landbouw vooral optreden in het Heidsche 
Broek. De opbrengstreductie kan oplopen tot 100%. In dit gebied komen echter veel plekken voor 
die in de huidige situatie al (te) nat zijn voor de landbouw (doelrealisatie landbouw tot circa 50%). 
Als gevolg van de maatregelen zullen de omstandigheden voor de landbouw daar nog verder 
verslechteren. Traditionele landbouw is in dit gebied dan vrijwel niet meer mogelijk.
Op verschillende gronden in de sikkelvormige zone ten zuiden van het Wijchens ven is sprake 
van opbrengst vermindering. Veel van de gronden zijn eigendom van Staatsbosbeheer en 
worden uitgegeven in jaarlijkse pacht. Een enkel perceel is uitgegeven in 6 jaarlijkse pacht. 
Enkele percelen zijn in eigendom en gebruik bij particulieren.
In verspreid tussen bos en natuur gelegen lagere delen zijn er ook plekken die een 
opbrengstreductie laten zien. Natschade blijkt veel samen te hangen met het voorkomen van 
locale laagten in het terrein.
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Naast opbrengstreductie is in het gebied op een aantal plaatsen ook sprake van 
opbrengstverbetering. Van opbrengstreducties in het Overasselts Broek is geen sprake. 

De reducties in de gewasopbrengsten bij scenario B verschillen minimaal van de 
opbrengstreducties in scenario A. Omdat scenario A beter scoort voor natuur koos de stuurgroep 
voor scenario A. 

Figuur 20: De gewas-opbrengstreducties en gewas-opbrengstverbeteringen op landbouwkundig gebruikte 
percelen als gevolg van de maatregelen van scenario A ten opzichte van AGOR+. 

E.   Effecten op woningen

Op basis van maaiveldhoogten en het voorkomen van woningen is nagegaan of de 
grondwaterstanden door de maatregelen van scenario A zo hoog worden dat kruipruimtes en 
kelders last kunnen krijgen van wateroverlast. Voor kruipruimtes wordt daarbij ervan uitgegaan 
dat problemen ontstaan wanneer de grondwaterstand hoger dan 70 cm – maaiveld komt.
Voor kelders wordt ervan uitgegaan dat vochtproblemen ontstaan wanneer de grondwaterstand 
hoger dan 200 cm – maaiveld komt. De figuren 21 en 22 geven aan in welke gebiedsdelen zich 
dit kan voordoen.
De maatregelen hebben geen negatieve effecten in de wijk Dukenburg en de Wijchense 
woonwijken.
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Fig. 21: De plaatsen waar een toename van het risico bestaat op het natter worden van kelders als gevolg 
van de maatregelen van Scenario A (alleen de oranje-roze gekleurde locaties). 

Fig. 22: De plaatsen waar een toename van het risico bestaat op het natter worden van kruipruimtes als 
gevolg van de maatregelen van Scenario A (alleen de oranje-roze gekleurde locaties).
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Bij maximaal 30 woningen kunnen problemen optreden in kelders of kruipruimtes. Bezien moet 
worden of in die woningen kelders of kruipruimtes aanwezig zijn. Voor deze woningen zullen 
voorzieningen moeten worden getroffen om wateroverlast tegen te gaan. In 2009 is een 
nulinventarisatie voorzien van de woningen in het gebied om vast te leggen of en in welke mate 
al wateroverlast in kruipruimten en kelders bestaat.

F.  Effecten op wegen en fietspaden 

Aan wegen zal zeer waarschijnlijk geen natschade optreden omdat wegen ten allen tijde goed 
worden gedraineerd door het daaronder aangebrachte cunet. Daarnaast zijn soms ook 
bermsloten aanwezig, die overtollig water afvoeren. Een uitzondering is het meest lage deel van 
de St. Walrickweg nabij het scoutingterrein (zie figuur). Hier zou ‘s winters door opvriezing 
schade aan het asfalt kunnen optreden. 

Ook een aantal verharde fietspaden in beheer bij de gemeenten (of in toekomstig beheer door 
overdracht van RGV aan gemeente) kan ’s winters - voor zover geasfalteerd - door opvriezing 
schade ondervinden. In figuur 23 staat welke trajecten van fietspaden het grondwater tot boven 
maaiveld of direct onder maaiveld kan komen als gevolg van de maatregelen scenario A.  Het 
betreft een stukje fietspad nabij het Scoutingterrein bij Walrick, een stukje fietspad (Heide) dat 
begint bij de knik in de St. Walrickweg en een stukje fietspad bij Den Broekberg/Heide).
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Figuur 23: Delen van fietspaden (zwart gearceerd) waar als gevolg van de maatregelen van scenario A het 
water op maaiveld of direct onder maaiveld kan komen
 

G.  Effecten op waardevolle en monumentale woningen
 
Er is beoordeeld in hoeverre grondwaterstandstijgingen als gevolg van de maatregelen van 
scenario A gevolgen kunnen hebben op de locaties van de waardevolle en momumentale 
bomen in de gemeente Wijchen. Er is onderzocht of deze bomen nadelige invloed zouden 
ondergaan door verhogingen van grondwaterstanden. Analyse heeft aangetoond dat er geen 
sprake is van nadelige beïnvloeding van deze bomen of boomgroepen. Deze bevonden zich 
buiten het gebied waar de grondwaterstanden stijgen door de voorgenomen maatregelen of 
de grondwaterstand blijft nog zodanig diep beneden maaiveld dat een stijging van de 
grondwaterstand niet lijdt tot een negatieve beïnvloeding. Deze stijgingen blijken voor die 
bomen geen risico’s op te leveren.  
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6.3     Onderzoek 3: Analyse peilverloop Wijchens Ven 

Rapport: Analyse peilverloop Wijchens Ven (Witteveen en Bos, 2008)

Om te kunnen beoordelen in hoeverre een peilopzet van 50 cm in het Wijchens Ven mogelijk is 
bij stopzetting van de toevoer van gebiedsvreemd water vanuit de Heumense inlaat aan de 
noordzijde heeft Witteveen en Bos een waterbalans opgesteld voor het Ven met een SOBEK-
oppervlaktewatermodel. Het onderzoek diende tevens om te beoordelen op welke wijze het 
functioneren van het helofytenfilter bij Alverna kan worden gegarandeerd als het peil in het 
Wijchens Ven wordt opgezet. 

Er is een analyse gemaakt van het peilverloop in het ven in de periode 1994-2001 (zie figuur 24). 
Uit deze periode is een droog (1996), een nat (1998) en een gemiddeld jaar (2000) geselecteerd. 
In de huidige situatie heeft het ven een streefpeil van 6,6m +NAP. Het neerslagoverschot blijkt 
het meest sturend voor het peilverloop van het Wijchens ven. Uit de analyse blijkt ook dat 
wanneer door het optrekken van de stuw tot 7,0 +NAP de aanvoer vanuit de Heumense inlaat 
wordt stopgezet het peil op het ven niet 50 cm zal stijgen. De  waterstand in de winter wordt naar 
verwachting slecht maximaal 6,8m+NAP. In extreme neerslagrijke periodes zou het water kunnen 
stijgen tot N.A.P. +7.00 m.  Na de winter zakt het uit tot een veel lager niveau van ca NAP 6.30 a 
6.40 m. In het verleden kende het ven periodiek een niveau van N.A.P. + 7.00 m. 

Figuur 24:  Neerslag-
overschot en 
peilverloop Wychens 
ven 

Berekeningen geven aan dat een afvoerpeil van 7 m van het ven, waarbij de sloten worden open 
gehouden in het oostelijk deel van de sikkelvormige zone, een verhoging van de 
grondwaterstanden mogelijk is tot circa 25 cm. Hierdoor zal de infiltratie toenemen. Doordat 
wateraanvoer naar het ven niet meer mogelijk is zakken de grondwaterstanden ’s zomers 
ondanks het hogere peil van het ven in de winter onder de huidige gemiddelde grondwaterstand 
weg. 

Het Wijchensven is recentelijk gebaggerd. Daarmee zijn de aan het slib gebonden stoffen uit het 
water verwijderd. De gemeente Wijchen realiseert in 2009 een afname van de overstorten. De 
kwaliteit van het resterende overstortwater wordt minder belastend voor het Wijchens ven 
doordat het overstortwater eerst door een helofytenfilter wordt geleid. Doordat het 
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gebiedsvreemde Maaswater in de toekomst niet meer via de Heumense inlaat in het ven kan 
komen wordt hiermee een voedingsbron van eutrofe stoffen gesaneerd. 
Al deze maatregelen (stopzetten toevoer gebiedsvreemd water, sanering overstorten, 
helofytenfilter en meer natuurlijk peilbeheer) dragen bij aan een verbetering van de waterkwaliteit 
en het op peil houden van de HEN status. 

Er is een kleine kans dat peilopzet in het Wijchens Ven door het optrekken van de stuw tot 7.00 
m. bij een combinatie van gelijktijdig optredende ongunstige omstandigheden (worst case: 
extreme neerslag in de winter, opstuwing aan de westzijde ter hoogte van het helofytenfilter, het 
optreden van overstorten bij de riolering en een volledig gevulde buffer in het helofytenfilter) 
incidenteel problemen veroorzaakt bij de overstort, die een drempel heeft van 7.10 m. Dit risico 
kan worden ondervangen door de stuw van het Wijchens Ven te automatiseren. Bij een 
hydraulisch probleem bij de bebouwing van Wijchen kan de stuw automatisch worden verlaagd. 
De kans op hydraulische problemen zal worden berekend zodra het gemeentelijke 
rioleringsmodel zodanig is aangepast dat betrouwbaar kan worden voorspeld. Tevens zal bij de 
overstorten worden gemonitoord zodat ook op basis van de feitelijke situatie kan worden 
voorspeld en eventuele noodzakelijke maatregelen kunnen worden getroffen.

De stuurgroep concludeerde dat het opzetten van de stuw tot 7,0 m +NAP in combinatie met het 
beëindigen van de toevoer van (minder schoon) gebiedsvreemd water de beste ecologische 
condities geeft voor het Ven en zijn oevers. Dat komt door een meer natuurlijk peilregiem en een 
betere waterkwaliteit.

6.4   Onderzoek 4: Chemisch onderzoek naar bodem- en waterkwaliteit

Rapport: ‘Mogelijkheden tot herstel van natuurwaarden in de gebieden Hatertse & 
Overasseltse vennen en het Wijchens ven’ (B-WARE, 2009)

Naast hydrologische randvoorwaarden, hangen de mogelijkheden voor herstel van natte natuur 
ook af van de waterkwaliteit en bodemchemische parameters. Natte natuur herstelt zich niet als 
de bodem te voedselrijk is. De beoogde nieuwe natuur betreft met name voormalige 
landbouwgronden. Door jarenlange bemesting heeft zich hier een voorraad aan voedingsstoffen 
opgebouwd in de bodem. Bij deze overmaat aan voedingsstoffen is de ontwikkeling van de 
gewenste (schrale) natuurtypen niet mogelijk. Om dit wel mogelijk te maken zijn maatregelen 
nodig die de hoeveelheid voedingsstoffen in de bodem verlagen. Het verlagen van de 
voedingstoestand wordt ‘verschraling’ genoemd. De snelste manier om te verschralen is het 
verwijderen van de bemeste toplaag van de bodem (ontgronden). Een bijkomend voordeel van 
ontgronden is dat daardoor de afstand van het maaiveld tot het grondwater wordt verkleind. 
Naast de voedingstoestand van de bodem en het grondwaterpeil worden de effecten op de 
vegetatie bepaald door de kwaliteit van het (grond)water en chemische reacties op het raakvlak 
van het (grond)water en de bodem. 

Onderzoekscentrum B-WARE heeft in 2008 in tien deelgebieden (Wijchens ven, Diervoort, 
Vozeven, Heidsche Broek, Worsumsche Broek, Broekse Hof, Heinven, Schuurgraaf, Hessenberg 
en Bullenkamp) onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het oppervlaktewater en het 
grondwater en de relevante chemische bodemparameters. Op basis van dit onderzoek is per 
locatie de ecologisch gezien optimale ontgrondingsdiepte aangegeven, waarbij ervan uit gegaan 
is dat geen aanvullend verschralingbeheer zal plaatsvinden. Naast advies over de 

53



ontgrondingsdiepte hebben de onderzoekers de mogelijke toekomstige natuurdoeltypen 
aangegeven en de eventueel hiervoor benodigde aanvullende maatregelen. 
De optimale ontgrondingsdiepten voor een snelle ontwikkeling van schrale natuur zijn 
weergegeven in figuur 25. In veel gevallen kan echter worden volstaan met 10 cm minder 
ontgronden in combinatie met een aanvullend maaibeheer. De uiteindelijke ontgrondingsdiepte
zal in het uitvoeringsstadium nader worden uitgewerk.  

Figuur 25.  Optimale ontgrondingsdiepten voor ontwikkeling van schrale natuur, er van uitgaande 
dat er geen aanvullend verschralingsbeheer meer plaatsvindt. 

In enkele deelgebieden is het fosfaat zeer diep (> 60 cm) doorgedrongen in de bodem. Dit betreft 
met name voormalig bemeste gebieden die in het hoger gelegen stuifzandgebied liggen. Hiertoe 
behoren het deelgebied de Diervoort, het Broekse hof, de Schuurgraaf en grote delen van de 
Hessenberg en de Bullenkamp. Tevens is diepere bodem hier vaak zuur, mogelijk door de 
afwezigheid van regionaal grondwater. In deze gebieden zijn op de korte tot middellange termijn 
nagenoeg geen mogelijkheden tot herstel van schrale natuur. Het is niet raadzaam hier te 
ontgronden. Beter is het om de graslanden in graslandbeheer te nemen en deze te ontwikkelen 
tot bloemrijk grasland (en op de langere termijn mogelijk verder te verschralen). Een andere 
mogelijkheid is deze deelgebieden om te zetten in bos, dat bijvoorbeeld kan dienen ter 
compensatie van bosverwijdering elders in het gebied. 
In de andere deelgebieden zijn er mogelijkheden voor ontwikkeling van schrale natuur. Welk 
natuurtype zich na afgraven van de fosfaatrijke laag kan ontwikkelen, is afhankelijk van 
onder meer de buffercapaciteit van de bodem op de ontgrondingsdiepte, de 
grondwaterstanden en de grondwaterkwaliteit. 
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6.5  Onderzoek 5: Onderzoek Instrumentenkoffer en haalbaarheid

Rapport: Instrumentenkoffer en haalbaarheid (Arcadis, 2009)

In het onderzoek Instrumentenkoffer en haalbaarheid van Arcadis zijn kostenramingen gemaakt 
voor alle maatregelen, behorend bijde scenario’s. Deze ramingen zijn gehanteerd bij het 
berekeken van de tottale kosten van het maateregelplan in paragraaf 9.4.  

6.6 Onderzoek 6: Landbouwverkenning 

Rapport: Landbouwverkenning (Dienst Landelijk Gebied, 2008) 

De Dienst Landelijk Gebied heeft in overleg met Waterschap Rivierenland en de ZLTO afdeling 
Rijk van Nijmegen een aantal ondernemers in het vennengebied en directe omgeving 
geïnterviewd.  Doel van de gesprekken was om met hun van gedachten te wisselen over hun 
toekomstplannen mede in het licht van de voorgenomen natuurontwikkeling en de 
waterhuishoudkundige maatregelen in het gebied. Gepeild werd bezien wat de eigen wensen en 
perspectieven zijn binnen hun ondernemersvisie, hoe het gebiedesplan van invloed kan zijn op 
de eigen bedrijfsvoering en op welke manieren het plan wellicht kansen schept binnen de 
bedrijfsontwikkeling. Er is met veertig grondeigenaren gesproken. Er is aan de orde gekomen 

Welke mogelijkheden de overheidsplannen bieden: compensatieregeling bij schade, technische 
maatregelen op bedrijfs/perceelsniveau, verplaatsing van het totale bedrijf, kavelruil, verkoop van 
percelen, agrarisch natuurbeheer, beheer van natuurgronden en het opzetten en/of uitbreiden 
van verbredingsactiviteiten

Als algemeen beeld uit de gesprekken komt naar voren dat de grondeigenaren zich grote zorgen 
maken over verdere vernatting van het gebied. Vooral het feit dat de vernatting van zowel 
peilopzet van de Maas, als van de voorgenomen vernatting van het Haterse en Overasseltse 
vennen komt en dat er nog geen duidelijk beeld is van de gevolgen, wordt als bedreigend 
ervaren. 

De resultaten van de gesprekken zijn als volgt.

Compensatieregeling bij schade
Slechts 2 ondernemers gaven aan hierin een oplossing te zien. Bij de meeste was vooral het 
objectief meten van de schade, het vaststellen van de “nulsituatie” en het weinig vertrouwen 
hebben in de overheid met betrekking tot het correct en adequaat nakomen van de te maken 
afspraken alsmede de continuïteit van zo’n regeling, reden om hierin geen oplossing te zien.
De akkerbouwers gaven aan dat de grond niet langer geschikt zal zijn voor akkerbouwactiviteiten 
en dat grasland geen alternatief voor hen is.

Technische maatregelen
8 ondernemers gaven aan wel interesse te hebben in het toepassen van technische maatregelen, 
waardoor hun percelen gevrijwaard blijven van vernatting. Hierbij wordt gedacht aan speciale 
drainagesystemen of onderbemaling. De ondernemers stelden wel de vraag of bij vernatting van 
het gehele gebied dergelijke technische maatregelen toepasbaar zijn.
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Verplaatsing van het totale bedrijf
9 bedrijven gaven aan geen verdere vernatting te accepteren tenzij er met hen een goede 
regeling getroffen kan worden over verplaatsing van het bedrijf. Twee van deze bedrijven willen 
verplaatsen naar de rand van het gebied, de andere bedrijven willen naar buiten het gebied in de 
regio of elders in het land.

Kavelruil
10 grondeigenaren zagen wel mogelijkheden om doormiddel van kavelruil hun bedrijfsstructuur te 
verbeteren, waarbij inbreng van gronden in de realisering van de ecologische verbindingszone, 
gecompenseerd dient te worden door ruiling met grond die gunstig ligt ten opzichte van de 
huispercelen. Ook het dichter bij huis krijgen van losse percelen op afstand wordt als positief 
ervaren. Tevens gaven diverse ondernemers aan mogelijk vrijkomende grond bij te willen kopen 
te behoeven van bedrijfsvergroting.

Verkoop van percelen
2 particulieren, 1 gestopte agrariër en 1 agrarische ondernemer willen wel percelen verkopen en 
1 agrarische ondernemer wil percelen inclusief gebouwen verkopen. Hierbij willen ze wel een 
goede marktconforme prijs realiseren, en een tegemoetkoming in de kosten voor een in te huren 
adviseur.

Agrarisch Natuurbeheer
9 grondgebruikers zien wel mogelijkheden/hebben interesse om beheersovereenkomsten af te 
sluiten voor bepaalde gedeeltes van hun grond.

Beheer van natuurgronden
In het gebied zijn op dit moment 4 ondernemers actief met beheer van Staatsbosbeheergronden. 
Hierbij wordt met op de echte natuurterreinen gebruikt gemaakt van een schaapskudde, op de 
graslanden wordt melkvee, jongvee of vleesvee ingeschaard. Deze ondernemers gaven aan 
hiermee aan de slag te willen blijven of zelfs uit te breiden, mits de graslanden geschikt blijven 
om te beweiden.

Opzetten en/of uitbreiden van verbredingsactiviteiten
3 ondernemers gaven aan zich wel te willen verdiepen in de mogelijkheden om aan de slag te 
gaan met verbredingsactiviteiten ter aanvulling van hun agrarische activiteiten

Belangrijkste kansen:
• Om in het gebied aan de slag te kunnen met de realisering van de ecologische 

verbindingszone, in combinatie met extra waterberging dient er compensatiegrond 
verkregen te kunnen worden. 

• Dit zelfde geldt voor het goed kunnen oppakken van een kavelruilproject.
• Op basis van deze twee punten is het belangrijk om als eerste aan de slag te gaan met 

de bedrijfsverplaatsingen, omdat op die manier grond vrijkomt om de andere 
doelstellingen te kunnen realiseren.

Belangrijkste knelpunt en oplossingsrichting:
De onduidelijkheid over de fysieke uitwerking van de vernatting op de individuele percelen geeft 
aanleiding tot grote onzekerheid wat voor invloed dit heeft op de huidige bedrijfsvoering van de 
ondernemers.
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Als er per perceel duidelijkheid verschaft kan worden vanuit een hydrologisch onderzoek wat de 
vernatting waarschijnlijk zal gaan worden op basis van zowel de peilopzet van de Maas als van 
de voorgenomen vernatting van de Haterse en Overasseltse vennen geeft dit houvast met 
betrekking tot de te verwachten gevolgen.
Hierbij zou een objectieve maatstaf gehanteerd dienen te worden, waarbij aangegeven wordt of 
normaal landbouwkundig gebruik mogelijk blijft.
Deze maatstaf zou vervolgens gehanteerd kunnen worden, om aan te geven welke bedrijven 
onder de voorwaarden van onteigeningsvergoedingen verplaatst kunnen worden.

Uit de landbouwverkenning kan worden geconcludeerd dat:
1.    uitwerking van de vernatting op perceelsniveau inzichtelijk moet worden
2.    objectieve criteria nodig zijn om te kunnen bepalen in hoeverre wel of geen normaal 

landbouwkundig mogelijk blijft
3.    een objectieve maatsstaf nodig is voor een verplaatsingsregeling
4.    het nodig is om te starten met bedrijfsverplaatsingen om zo grondruimte te creëren.
5.    een kavelruilproject moet worden opgezet.

6.7. Samenvatting onderzoeksresultaten en scenariokeuze

De scenario’s hebben alle een positief effect op natuur ofwel: ze leiden tot voldoende 
doelrealisatie voor natuur. Wel gaf het inzicht in de doelrealisatie aanleiding tot bijstelling van de 
natuurdoelen van het Gebiedsplan Natuur en Landschap. De in eerste instantie doorgerekende 
scenario’s 1 en 2 zijn maatschappelijk niet haalbaar en hebben dan ook geleid tot de aangepaste 
scenario’s A en B, waarbij de grondwaterstanden grotendeels beperkt blijven tot het natuurgebied 
en dus een minimale uitstraling geven op het landbouwgebied in het Overasselts Broek. Ook 
wordt daarin veel minder bos gekapt en wordt voorzien in boscompensatie.  
Op grond van het beste effect op natuur en overwegingen van maatschappelijke acceptatie koos 
de stuurgroep voor scenario A. 

Door het uitvoeren van de maatregelen van scecario A kunnen de grondwaterstanden stijgen in 
het vennengebied en ten zuiden van het Wijchens ven. Het vernattingsbeeld dat hierbij hoort is
Figuur 18. Ook buiten het vennengebied, in de gronden die bestemd zijn voor nieuwe natuur, 
stijgen de grondwaterstanden als daar de beschouwde maatregelen worden uitgevoerd en 
kunnen de doelen voor het realiseren van de nieuwe natte natuur worden bereikt. 

De potentiële schadebeelden aan landbouw, woningen en infrastructuur, die bij het gekozen 
scanario A horen zijn de figuren 20 t/m 23. De negatieve effecten op de landbouw blijven beperkt 
tot het vennengebied zelf en het Heidsche en Worsumsche Broek. Een aantal woningen in het 
gebied kan te maken krijgen met natte kelders en kruipruimtes als gevolg van de 
vernattingsmaatregelen. Er zijn geen negatieve gevolgen op wegen te verwachten, wellicht 
behoudens een deel van de St. Walrickweg. Ook op bepaalde trajecten van verharde fietspaden 
kan bij verhoging van de grondwaterstanden mogelijk schade aan het asfalt optreden bij 
bevriezing. 
Om de waterkwaliteit in het Wijchens ven niet verder te belasten met voedingsstoffen kan de 
aanvoer van gebiedsvreemd water worden gestopt. Daardoor is een verhoging van het peil in het 
Wijchens ven over een lange periode van het jaar niet realiseerbaar. In de winter kan het peil 
echter met 40 cm stijgen (tot 7,0 m + NAP). In de zomer zal het uitzakken.
Niet alleen hydrologische maatregelen zijn van belang voor herstel en realisatie van natuur. Door 
nutriëntrijke bovengronden af te plaggen kunnen in de meeste delen, die bestemd zijn voor 
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nieuwe natuur, gunstige uitgangssituaties worden gecreëerd. Tevens ontstaan door afplaggen de 
gewenste nattere situaties.  Als in de wat hogere drogere delen fosfaat te diep in het 
bodemprofiel is doorgedrongen  is afplaggen geen optie. Dan dient aanpassing van het 
natuurdoeltype te worden overwogen. 

Uit het onderzoek naar de financiële haalbaarheid bleek dat scenario A financieel haalbaar is. 

Uit de landbouwverkenning blijkt dat de wijze van tegemoetkoming in vernattingsschade bij 
boeren maatwerk is. Dit moet per bedrijf nader worden afgesproken. Tevens is duidelijk dat er 
een tamelijk grote behoefte is aan kavelruil of zelfs bedrijfsverplaatsing.  
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7.   COMMUNICATIE 

Een belangrijke de vraag is of het project gedragen wordt door de omgeving. Het 
maatregelenplan moet ook lokaal begrepen en geaccepteerd worden bij de gemeenten, de 
bewoners en de gebruikers. Het waterschap heeft bij aanvang van het project een 
communicatieplan opgesteld. Dit plan beoogde de verschillende in het geding zijnde belangen zo 
goed mogelijk te betrekken bij de planvorming. Enerzijds is dit vorm gegeven door een brede 
samenstelling van de stuurgroep en projectgroep; anderzijds is gekozen voor een intensief 
communicatietraject met de omgeving (bewoners, boeren en recreanten). Veel tijd is besteed aan 
uitleg en discussie over het waarom. Dat heeft over het algemeen goed gewerkt.

Op drie momenten zijn twee plenaire bijeenkomsten georganiseerd (afzonderlijk voor boeren en 
voor andere belangenorganisaties plus bewoners). De eerste was in het begin (maart 2006). 
Hierbij werden de knelpunten en de opgaven geschetst en is aan de belanghebbenden gevraagd 
in hoeverre men zich daarin herkende en welke suggesties men had voor het vervolg. In het 
algemeen veel scepsis. “Het is toch al mooi; waarom moet er nu nog worden ingegrepen”? was 
een veel gehoorde opmerking .Velen waren van mening dat de regio al erg nat is (zowel het 
Overasselts Broek en Nijmegen-Dukenburg). Aan vernatting hadden de gebruikers van het 
gebied (agrariërs, bewoners en recreanten) geen behoefte. Er werd gewezen op het grote belang 
van een goede monitoring en op de betaalbaarheid van vernattingsplannen. Een andere 
opstelling is die van “als ik er maar geen last van heb”. Maatregelen ter voorkoming van overlast 
en een goede afhandeling van resterende schade zullen bepalend zijn voor de houding van deze 
groep ten opzichte van het project.

Tussen maart 2006 en voorjaar 2008 is er naar de omgeving niet gecommuniceerd. Dat had 
verschillende oorzaken. In de eerste plaats was er behoefte aan een goed inzicht in de 
kwantitatieve effecten van vernatting. Ook bewoners en grondgebuikers willen precies weten 
waar ze aan toe zijn. Om betrouwbare en getalsmatig onderbouwde voorspellingen te kunnen is 
daarom een grondwatermodel van het gebied gebouwd en is het effect van diverse maatregelen 
aan de hand daarvan exact doorgerekend. In de tweede plaats had de stuurgroep aangegeven 
dat de communicatie naar belanghebbende pas zou moeten plaatsvinden als de mogelijke 
neveneffecten op particuliere bezittingen zo gedetailleerd mogelijk in beeld waren gebracht. In de 
derde plaats gaf de stuurgroep aan dat eerst met een 40-tal agrariërs binnen het 
vernattingsgebied één op één gesprekken moesten zijn gevoerd (zie paragraaf 6.6: 
Landbouwverkenning). Ook wilde de stuurgroep vooraf een zo goed mogelijk beeld van de 
financiële haalbaarheid van de vernattings- en natuurontwikkelingsmaatregelen (zie paragraaf 
6.5:  Onderzoek instrumentenkoffer en haalbaarheid).   

Voorjaar 2008 waren alle gewenste onderzoeken uitgevoerd. De stuurgroep maakte een 
voorlopige keuze uit de onderzochte scenario’s (zie paragraaf 6.2: de scenarios’s1 en 2), waarna 
een tweede serie bijeenkomsten georganiseerd. Daarbij is een compleet concept maatregelen- 
pakket (scenario 2) in discussie gebracht. Het kappen van bomen bleek in de streek zeer 
gevoelig te liggen. Het rivierduincomplex is een populair recreatiegebied tussen de stadsrand van 
Nijmegen en de kernen van Wijchen, Overasselt, Heumen en Malden. Het aanwezige bos en het 
huidige besloten karakter wordt zeer gewaardeerd, soms meer dan open heiden en vennen. 
Verwijdering van bos over 180 ha (scenario 1 en 2) betekent een grote ingreep voor het 
landschap en riep veel weerstand op. 
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In de zomer van 2008 is ook meermalen apart overleg geweest met de Stichting De Zevensprong 
(platform van bewonersorganisaties in Nijmegen Dukenburg), het Bewonersplatform Overasselt 
en de bewonersorganisatie Alverna. Een belangrijk punt, dat naar voren kwam, was de behoefte 
om toch in elk geval alle te kappen bos elders in de regio te compenseren. 
Ook met de boeren in de streek zijn rond de zomer van 2008 twee aparte 
discussiebijeenkomsten georganiseerd. Daar werd uitvoerig gediscussieerd over de 
betrouwbaarheid van het grondwatermodel en werd de behoefte geuit aan uitbreiding van de 
peilbuizennetwerk. Tevens werd aandacht gevraagd voor een duidelijke afbakening van de 
verantwoordelijkheid bij het aantonen van natschade en voor heldere procedures bij eventuele 
natschade. 

Op basis van de communicatie is besloten het grondwatermodel te verfijnen met extra gegevens 
over de drainages in het landbouwgebied en in overleg met agrariërs meer peilbuizen te 
plaatsen. Ook heeft een extra check (modelcalibratie) plaatsgevonden van de uitkomsten van de 
modelberekeningen van de grondwaterstanden in het landbouwgebied in het Overasselts Broek. 
De agrariërs is toegezegd dat de projectorganisatie zich zou inspannen voor een integrale 
kavelruil in het gebied ter verbetering van de agrarische structuur in het gebied. 
Tevens is besloten twee aangepaste scenario’s te laten doorwerken met minder boskap 
(maximaal 70 ha) en bij de uitvoering in te zetten op 100% boscompensatie in de directe 
omgeving. De invloed van de ingrepen kon hierdoor vrijwel beperkt blijven tot de begrensde 
ecologische hoofdstructuur. Het zoeken naar mogelijkheden tot het voorkomen van schade en 
overlast blijft hiermee dus grotendeels beperkt blijven tot de mensen die binnen de EHS wonen of 
werken. Doembeelden over ernstige vernatting in een wijde omgeving konden effectief worden 
bestreden.  

Een tegemoetkoming aan de gebruikers in het gebied is dat de keuze van de boscompensatie 
lokaties in overleg met de streek zal gebeuren. Ook zal een goede landschappelijke zonering van 
te herstellen open gebieden, te handhaven bossen, bosjes en boomgroepen en geleidelijke 
omvorming van naald- naar loofbos zorg moeten dragen voor een gevarieerd landschappelijk 
aanzien. Karakteristieke bomen worden gespaard. De landschappelijke vormgeving van de 
bosomvorming wordt, voorafgaand aan de uitvoering, besproken met de gebruikers.
Er werd ook afgesproken dat - als uit de monitoring blijkt dat minder verwijdering een groot 
positief effect op de natuur heeft  - zal worden volstaan met minder kap dan 70 ha. Over de 
aangepaste scenario’s is ook met de bewonersorganisaties gecommuniceerd. Ook is één en 
ander gepresenteerd aan een raadscommissie van de gemeente Heumen. 

Niet alle onrust kon worden weggenomen, maar er is wel veel meer begrip onstaan voor de 
noodzaak van maatregelen. De wil om zoveel mogelijk win-win te bereiken, ook voor de belangen 
van landbouw (kavelruil) en recreatie (boscompensatie); de belofte dat alle voorspelbare 
negatieve effecen volledig zullen worden gecompenseerd en de belofte dat bewonersgroepen 
zullen worden betrokken bij de concrete inrichting van het natuurgebied en boscompensatie 
hebben geleid tot voldoende acceptatie van anti-verdrogings- vernattings- en 
natuurontwikkelingsmaatregelen in enigerlei vorm. Mede aan de hand van de 5 ha die 
Staatsbosbeheer recent had uitgevoerd kon het resultaat van bosomvorming al in de praktijk 
worden bekeken. Het oogste veel waardering bij een belangrijk deel van het publiek. Een ander 
deel bleef echter zeer kritisch. 

De georganiseerde landbouw maar ook de gemeenten hadden moeite met een sectorale aanpak 
van een groot project als dit. Het project gaat ten koste van landbouwgrond. Daar moet ook wat 
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tegenover staan voor de landbouwsector. Bovendien zou het project met enige opschaling meer 
sectoren kunnen bedienen. Die kans zou men niet moeten laten liggen. 
Vanuit deze gedachte is het idee voortgekomen om te kiezen voor een integrale aanpak van een 
veel groter gebied; een aanpak waar naast natuurwensen ook wensen van landbouw en recreatie 
worden opgepakt. Op deze manier is de gehele streek warm te krijgen voor het project. 
De Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) heeft aan Gedeputeerde Staten van 
Gelderland een brief gestuurd met deze strekking.
De stuurgroep koos op grond van met name draagvlakoverwegingen voor een integrale aanpak 
van bovenomschreven gebied.  

Particulieren en boeren, die persoonlijk worden getroffen door vernatting worden in voorjaar en 
zomer van 2009 afzonderlijk bezocht om met hun tot overeenstemming te komen over de wijze 
van compenseren. 
In de nazomer van 2009 wordt een aparte informatiebijeenkomst voor gemeenteraadsleden, 
statenleden en leden van het algemeen bestuur van het waterschap georganiseerd om het 
politieke draagvlak te peilen. Daarna zal najaar 2009 een derde (en laatste) ronde plenaire 
informatiebijeenkomsten voor belangengroepen, bewoners en boeren worden georganiseerd. De 
bewonersgroepen en individuele burgers zullen in de gelegenheid worden gesteld mondeling en 
schriftelijk te reageren op het door de stuurgroep geakkordeerde maatregelenplan.   
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8.   OVERWEGINGEN

8.1  Inleiding 

Uit de hiervoor beschreven onderzoeken is een helder beeld naar voren gekomen hoe de 
waterhuishouding van het vennengebied in elkaar zit. Het is ook duidelijk welke maatregelen het 
meest effectief zijn om de verdroging van de natuur aan te pakken en de natuurwaarden te 
vergroten. Ook is er inzicht verworven over de beeldvorming, de verwachtingen en de zorgen van 
de mensen uit omgeving en het maatregelscenario dat daar het beste bij aansluit (scenario A).
De onderzoeksresultaten bieden het noodzakelijke inzicht om een weloverwogen keuze te 
kunnen maken voor een uitvoerbaar maatregelenpakket (maatwerkplan). In dit hoofdstuk wordt 
aandacht besteed aan een aantal overwegingen die moeten worden betrokken bij het 
doorvertalen van het gekozen scenario A naar een integraal maatwerkplan. Behalve de 
onderzoeksresultaten spelen een aantal belangrijke overwegingen daarbij een rol. Deze worden 
in dit hoofdstuk naar voren gehaald.

8.2  Tijd  

Een belangrijk uitgangspunt voor het project is de afspraak tussen Rijk en Provincie dat de 
verdroging van het vennengebied in het jaar 2014 is opgeheven. Dat is een korte tijd.
Dat betekent dat er, al tijdens de onderzoeken, gericht is gezocht naar snel realiseerbare en naar 
de meest effectieve ingrepen. Achteraf kan worden geconstateerd dat ook bij een langer 
tijdsbestek dezelfde maatregelen naar voren zouden zijn gekomen. Alleen zou wellicht meer 
fasering in de gehele aanpak zijn opgenomen. 
Het korte tijdsbestek heeft dus niet gedwongen tot wezenlijk andere keuzen.

8.3   Tegemoetkoming bij natschade 

Ladder van Keereweer 
De provincie geeft in het waterhuishoudingsplan aan dat bij nadelige beïnvloeding van andere 
belangen ook gekeken moet worden naar mitigerende maatregelen. 
Daarbij moet de ladder van Keereweer worden doorlopen. Deze ladder kent de volgende 
stappen:
1.   Bescherming via streekplan en bestemmingsplan
2.   Beoordeling van de fysieke haalbaarheid van maatregelen. In overleg met gemeenten en 

grondgebruikers wordt maatwerk toegepast m.b.t. te nemen fysieke maatregelen 
3.   Schade voorkomen door een zo goed mogelijke gebiedsindeling. Ook hier is maatwerk 

gewenst (in overleg met gemeenten en grondgebruikers de mogelijkheden van kavelruil en 
grondverwerving benutten) 

4.   Schade die dan toch nog dreigt op te treden ondervangen door het treffen van technische 
maatregelen en inrichtingsmaatregelen (eveneens maatwerk) 

5.   De mogelijkheid van vrijwillige overeenkomsten benutten (bv. groene en blauwe diensten) 
6.   Het tegemoetkomen van schade bij het onvrijwillig uitvoeren van maatregelen (vergoeding 
van eventuele gevolgschade en inkomensschade  

Door middel van de EHS-aanduiding en de natuurbestemmingen in bestemmingsplannen wordt 
stap 1 gezet. In dit maatwerkplan en de communicatie daarover is de fysieke haalbaarheid van 
een maatregelpakket (scanmario A) afdoende beoordeeld. Daarmee is stap 2 gezet.
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Stap 3 is feitelijk gezet door een duidelijke zonering tussen het landbouwareaal van het 
Overasselts Broek, dat buiten de hydrologische beïnvloedingszone valt van de 
vernattingsmaatregelen, en de EHS (bestaande en nieuwe natuur), die te maken krijgt met 
grondwaterstandverhoging. De mogelijkheid van kavelruil wordt hierbij verdisconteerd (wens 
vanuit de landbouw). De Dienst Landelijk Gebied is reeds begonnen met grondverwerving.  
Stap 4 zal in het vennengebied ook moeten worden gezet omdat binnen de hydrologische 
beïnvloedingszone landbouwkundig gebruik aanwezig is en woningen met tuinen zijn gelegen.
Ook binnen de EHS zal moeten worden gezocht naar maatregelen ter voorkoming van overlast. 
Dit mag echter niet leiden tot nadelige effecten op de omringende natuur of niet omkeerbare 
effecten ter plaatse. Er zullen mitigerende maatregelen nodig zijn zoals kelderisolatie en 
eventuele ophoging van gronden.
Stap 5 is in dit gebied eveneens aan de orde. De EHS-status rust op een aantal 
landbouwgronden en tuinen van particulieren. Wanneer geen grondverwerving of grondruil 
mogelijk is (stap3) is een serieuze opties om vergoedingen op basis van SAN aan te bieden.    
Stap 6 zal wellicht bij een aantal particulieren niet te vermijden zijn. Voorspelbare natschade kan 
dan worden gecompenseerd in de vorm van een financiële vergoeding

Tegemoetkoming van schade conform de stappen 2 t/m 6 moet onderdeel worden van het 
maatwerkplan. De ladder van Keereweer impliceert ook een grote bertrokkenheid van de streek. 
In de praktijk krijgt dit in het vennengebied gestalte door het maken van individuele afspraken met 
de betrokken bewoners en grondgebruikers.   

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen met de methode waternood voorspelde schade en 
niet voorspelde schade.

Voorspelde schade  
Voor landbouwgronden die jaarlijks worden verpacht door Staatbosbeheer worden geen 
mitigerende maatregelen voorzien. Opbrengstdepressies op gronden in terreinlaagten kunnen 
zoveel mogelijk worden voorkomen door de laagten op te hogen. Ook bij tuinen van burgers kan 
dit een oplossing zijn. Bij enkele andere terreinlaagten kan een nieuwe afwatering worden 
gerealiseerd. De wijze van compensatie van opbrengstdepressies wordt besproken met de 
betrokken grondgebruikers.   

De gronden tussen het vennengebied en de A73, waar de grondwaterstand structureel te hoog 
komt, zullen moeten worden verworven of worden uitgeruild. Ook is een SN-regeling mogelijk, die 
voorziet in vergoedingen voor agrarisch natuurbeheer.  
Voor een beperkt aantal gebouwen wordt wateroverlast in kelders en kruipruimtes niet 
uitgesloten. Opvriezing en daardoor schade aan asfalt is een risico op enkele fietspadtrajecten en 
één plek op de St. Walrickweg. Er zal een inventarisatie van de nulsituatie worden uitgevoerd bij 
de betreffende woningen en infrastructuur. Vervolgens zullen mitigerende maatregelen worden 
aangeboden. 

Niet voorspelde schade
Als uit de monitoring blijkt dat de niet voospelde effecten aanzienlijk groter zijn dan kan niet enkel 
worden verwezen naar de nadeelcompensatieregeling van het waterschap. Dan wordt het een 
verantwoordelijkheid van de betrokken instanties.
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8.4  Monitoring 

Voor de opstelling van het hydrologische model is de best beschikbare kennis ingezet. Dat heeft 
geleid tot een goed toepasbaar model. Dat betekent dat het model over het algemeen een goed 
beeld geeft van de te verwachten effecten. Het blijft echter een model en geen werkelijkheid. Dat 
betekent dat bij de uitvoering de vinger aan de pols moet worden gehouden. Met name binnen 
het vennengebied met zijn complexe bodemopbouw zijn in detail afwijkingen te verwachten. Hier 
moet tijdig op kunnen worden ingespeeld. 
Met name in situaties met mogelijk schadelijke effecten kunnen dergelijke afwijkingen relevant 
zijn. Het kan meevallen of tegenvallen. In beide gevallen zal dat consequenties hebben in 
maatregelen en/of geld. Periodieke evaluatie is nodig evenalas het zonodig bijstellen van het 
maatregelenplan.  
Een goede vastlegging van de beginsituatie en een goede mogelijkheid om de ontwikkelingen te 
volgen is hierbij van groot belang. Om die reden zijn er op de belangrijkste plaatsen peilbuizen 
gezet. Op die wijze kan het grondwaterverloop goed worden bijgehouden. 
Overleg met de streek heeft geleid tot het inrichten van aanvullende monitoring van de 
grondwaterstanden voor het vastleggen van de nulsituatie. Dit meetnet is afgestemd op het 
meetnet van Rijkswaterstaat dat is ingericht om de effecten te bepalen van een verhoging van het 
peil in de maas en het maas-waalkanaal. Het is sinds beging dit jaar operationeel.

Er is een kleine kans dat peilopzet in het Wijchens Ven incidenteel problemen veroorzaakt bij het 
helofytenfilter en de overstort, die een drempel heeft van 7.10 m. Dit risico moet worden 
vermeden. Het helofytenfilter en de overstorten moeten optimaal kunnen blijven functioneren.
Daarom zijn maatregelen nodig en zal zal bij de overstorten moeten worden gemonitord.  

Ook de mate van herstel van natte natuur moet goed worden gevolgd en geëvalueerd. De 
doelrealisatie kan tegenvallen of juist erg meevallen. 
In een situatie dat de werkelijkheid slechter uitvalt dan het model voorspelde moet kunnen 
worden teruggeschakeld. In dat licht is vooral bij maatregelen in de waterafvoer (dempen van 
sloten en greppels) een fasering in de tijd of het regelbaar maken van de afvoer (stuw) gewenst. 
De sloten en greppels zijn de kranen van het gebied. Dus ook de te verwachten verhoging van 
het grondwaterpeil ten gevolge van het verwijderen van bos is door middel van deze kranen te 
regelen. 
Al met al is het noodzakelijk monitoring te maken tot onderdeel van het maatregelenplan.

8.5  Bos 

Het omvormen van met name naaldbos naar lagere vegetaties zoals heide blijkt zeer effectief te 
zijn voor de waterhuishouding rond de vennen. Daarbij heeft het verwijderen van bos bovendien 
een belangrijk waterkwaliteitseffect op de vennen. Ecologisch en landschappelijk biedt het 
verwijderen van het aangeplante dennenbos ook vrijwel alleen voordelen. Om die reden is, 
ondanks de ernstige bezwaren van recreanten uit de omgeving, aan deze maatregel 
vastgehouden, zij het een minder grote oppervlakte dan aanvankelijk de bedoeling was.   
Ook de compensatie van verloren bosoppervlakte is een belangrijk punt van overweging. De 
Boswet schrijft voor dat de oppervlakte aan bos niet mag verminderen. Gekapt bos moet worden 
herplant of elders worden gecompenseerd. Bij de toepassing van de Boswet is een uitzondering 
gemaakt voor bos rond vennen. In de nabijheid van vennen mag, ten behoeve van 
waterhuishoudkundige verbetering bos worden verwijderd zonder compensatieverplichting. 
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Toch is boscompensatie voor de omgeving een belangrijke voorwaarde voor acceptatie van het 
verwijderen van bomen uit het vennengebied. Ook klimaatoverwegingen (CO2-reductie) spelen 
daarbij een rol. Daarom is besloten boscompensatie in de directe omgeving onderdeel te maken 
van het maatwerkplan. De nog in te richten ecologische hoofdstructuur in de omgeving biedt 
daarvoor voldoende ruimte. 

8.6  Recreatie

Het vennengebied is vanuit het omliggende stedelijke gebied een hoog gewaardeerd 
uitloopgebied. Er is een relatief dicht net van wandel- en fietspaden. De recreatieve druk op het 
natuurgebied is hoog. De combinatie van hoge recreatiedruk met hoge, kwetsbare 
natuurwaarden vraagt om goede recreatieve voorzieningen met voldoende capaciteit. 
De vrees is geuit dat door de voorziene vernatting van het gebied, de kwaliteit en de capaciteit 
van de voorzieningen achteruit zou kunnen gaan. 
Het uitgangspunt voor het project is dat, ten opzichte van de huidige situatie, de kwaliteit van de 
voorzieningen dient te verbeteren en de capaciteit op het zelfde niveau wordt gehouden. 
Concreet zal dat onder meer betekenen dat gelijktijdig met de landschappelijke invulling een 
goed recreatieplan wordt opgesteld. Lokaal zullen wandelpaden moeten worden verlegd. In de 
huidige situatie lopen sommige paden vlak langs de vennen. Die zullen te nat worden. Aangezien 
de randen van de vennen ook ecologisch zeer waardevol zijn, zou in dat soort gevallen een 
vlonderpad door het ven aantrekkelijker kunnen zijn.  
De aanpassing van de recreatieve structuur moet onderdeel zijn van het maatwerkplan.  
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9.   MAATWERKPLAN 

Dit hoofdstuk bevat het maatwerkplan, inclusief de verantwoordelijkheidsverdeling, de planning, 
de financiering, de communicatie over de uitvoering, en de ingrediënten voor het monitoringsplan. 
Het maatwerkplan betreft de directe maatregele, gericht op vernatting en natuurherstel of –
ontwikkeling, maar ook de compensaie van schade. Hieronder wordt verstaan schade aan allerlei 
collectieve voorzieningen en particuliere eigendom.

9.1 Maatregelen binnen bestaande natuurgebieden 

Tabel 4: Maatregelen binnen bestaande natuurgebieden

Nr. Maatregel Initiatiefnemer Tijdpad Financiering
1 Gefaseerd uitvoeren van 40 tot 70 

hectare bosomvorming en plaggen (zie 
figuur 27)

Staatsbosbeheer/DLG fasering 
nader 
bepalen

ILG

2 Wychensche Ven: afwatering 
verminderen door een verhoging van 
het afvoerpeil tot 7 m +NAP. (In de 
zomermaanden mag het peil 
wegzakken. Vanwege het hogere 
stuwpeil is wateraanvoer niet mogelijk).
• Aanbrengen overlaat
• Aanpassen en automatiseren 

stuw

Waterschap 2008 - 
2013

Concept 
overeenkomst 
ILG

3 Dempen van de interne afwatering / 
greppels vanuit de vennen.

Staatsbosbeheer/DLG 2008 - 
2013

ILG 

4 Uitvoeren van recreatiemaatregelen 
(zie figuur 29)

Staatsbosbeheer/DLG 2008 - 
2013

ILG 

5 Afplaggen van de bovengrond en 
opschonen van de vennen (zie figuur 
29). Door het opschonen van de 
vennen verdwijnt houtopslag en de 
bovenste laag van de bagger uit de 
vennen. Daarmee is worden 
eutrofierende bronnen (blad en 
naalden) gesaneerd. Dit komt de 
waterkwaliteit ten goede. 

Staatsbosbeheer/DLG 2008 - 
2013

ILG

Het simpelweg kappen van bos ter bestrijding van de verdroging is niet het enige dat nodig is. In 
het natuurgebied is ook een herrangschikking van begroeiingstypen nodig vanuit een breder 
ecologisch perspectief. De maatregelen zijn gericht op een gewijzigd patroon van open en 
beboste vegetaties. Daarom wordt nu gesproken over bosomvorming. 
De bosomvorming heeft vooral betrekking op de zones tussen de laaggelegen natte heide of 
venranden en het bovenste deel van de omringende stuifzandruggen. Deze omvorming leidt 
vooral op de hellingen tot een verminderde verdamping en een vergroting van de infiltratie. 
Hierdoor komt er een grotere grondwatervoorraad in de stuifzandruggen. Vanuit die ruggen 
stroomt dan meer water naar de laaggelegen vennen en natte heiden. Deze zijwaartse 
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afstroming komt bovenop de door het grondwatermodel berekende verhogingen van de 
grondwaterstanden. Om die reden is de bosomvorming zeer effectief.
Hier komt nog een extra positief effect bij: Doordat het uittredend water iets wordt aangerijkt met 
mineralen uit de ondergrond vindt enige buffering van het zure regenwater (pH-buffering) plaats. 
Dit pakt gunstig uit voor de diversiteit in de vegetatie, maar ook voor het voortplantingssucces van 
amfibieën. Eieren zullen minder vaak beschimmelen.

Door vervolgbeheer (zoals kuddebegrazing met schapen, lokaal maaien, branden en plaggen) 
wordt de ontwikkeling van (vooral) natte en droge heidegemeenschappen gestimuleerd. Deze 
zullen zich na de bosomvorming over een groter gebied kunnen ontwikkelen en er zullen meer 
waardevolle overgangssituaties (gradiënten) ontstaan.
Door het kappen van bos worden ook de nu nog geïsoleerd gelegen vennen en heideveldjes met 
elkaar verbonden. Hierdoor wordt de migratie van soorten insecten, amfibieën, reptielen, etc. 
bevorderd.

De nieuwe bosranden worden zodanig open gekapt dat een meer geleidelijke en zonniger 
overgang van korte vegetaties naar bos zich kan ontwikkelen. Vooral insecten en reptielen 
profiteren daarvan.

Het rivierduinencomplex is reliëfrijk. Door het weghalen van bos worden de hoogteverschillen in 
het terrein beter zichtbaar. De herkenbaarheid van het gebied wordt vergroot. Het bos buiten de 
directe invloedsfeer van vennen en natte heide blijft echter grotendeels gehandhaafd (zie de 
figuren 28 en 30).  Om een te grote openheid te voorkomen worden lokaal markante solitaire 
bomen en grotere groepen inlandse eik gehandhaafd. Ook langs venranden blijven lokaal bomen 
gehandhaafd, deels op verzoek van natuurrecreanten, deels ook om luwte te cereëren voor o.a. 
libellen. Dit alles leidt tot een aantrekkelijk recreatief beeld (zie figuur 27).

Maximaal 70 ha bos wordt verwijderd. Of dit noodzakelijk is, is afhankelijk van de effecten die 
periodiek worden beoordeeld. Er wordt vanuit gegaan dat de te verwijderen oppervlakte tussen 
de 40 en 70 ha zal liggen. 

Tabel 5: Noodzakelijke voorafgaande acties

Nr. Noodzakelijke voorafgaande actie Initiatiefnemer Tijdpad Financiering
1 Plaatsen van aanvullende peilbuizen op 

de scheidslijn van de 
beïnvloedingsgebieden van de Maas-
peilverhoging en de vennen-
peilverhoging + onderhoud en beheer + 
monitoring. 

Provincie 2008 Opdracht 
reeds 
uitgevoerd

2 In beeld brengen compenserende 
maatregelen voor woningen en delen 
van fietspaden en St. Walrickweg 
(tuinen, kelders en kruipruimten, asfalt) 
en individueel communiceren + 
afspraken maken 9 (zie fig. 21, 22, 23)

Waterschap en 
Provincie 

2009 ILG Contract 
waterschap 

4 Consultatie van de streek Waterschap, DLG, 
Staatsbosbeheer 
en Provincie

2009
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Tabel 6: Aandachtspunten en risico’s

Nr. Aandachtspunten en risico’s
1. Boscompensatie is in deze situatie niet verplicht vanuit de Boswet. Compensatie zal echter 

wel plaatsvinden, in de nabije omgeving, omdat dit door de streek wordt gewenst. Binnen 
het kader van het EHS zijn voldoende mogelijkheden voor ruime boscompensatie binnen de 
gemeentegrenzen (zie figuur 30). In het kader vande uitvoering en het te starten WILG-
project moet in overleg met de streekworden bepaald welke boscompensaties zullen 
plaatsvinden. Een bosstrook langs de A73 kan binnen het kader van dit plan worden 
gerealiseerd.     

2. Overwogen moet worden of sommige plaatsen stuwtjes moeten worden geplaatst in sloten, 
waar de afvoer moet worden geblokkeerd in plaats van deze te dempen of af te dammen. 
Dit kan nodig zijn voor het geval dat de hydrologische effecten groter zijn dan verwacht, die 
effecten voor de gewenste vegetatieontwikkeling te snel inzetten, mogelijk extra overlast het 
gevolg kan zijn of (tijdelijk) ecologische problemen kunnen ontstaan. Dit zal nader worden 
uitgewerkt in de planvoorbereiding en uitvoering. 

3 De effecten van de voorgestelde maatregelen zijn met een geohydrologisch model bepaald. 
Of de gewenste omvang van de effecten ook daadwerkelijk optreden dient gemonitord te 
worden. 

4 De voorgenomen maatregelen zijn mogelijk niet overal in overeenstemming met de huidige 
bestemmingsplannen. Dit geldt in elk geval voor Heumen. Aanpassing bestemmingsplan is 
gewenst.

5 Bijzondere aandacht is vereist voor de communicatie met de gebruikersgroepen (recreatie) 
over de wijze van bosomvorming, het sparen van bomen en boomgroepen en het wijzigen 
van de recreatieve ontsluiting voor wandelaars, fietsers en paardrijders.
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Figuur 26:  Wensbeeld van het toekomstige vennengebied.
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Figuur 27:  De geprogrammeerde omvorming van bos naar lage begroeiingstypen2

2 De reële perspectieven voor herstel van het voormalige Rakenbergven en de aangrenzende heide worden in 

2009/2010 nog nader onderzocht
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Figuur 28: Nieuwe en aan te passen recreatieroutes in het centrale vennengebied 
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Fig. 29:  Natuurmaatregelen in het vennengebied

Fig. 30: Mogelijke boscompensatielocaties
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9.2   Maatregelen binnen nieuwe (toekomstige) natuurgebieden

Het betreft de volgende gebieden:
• Het agrarische gebied tussen het vennencomplex en Rijksweg A73;
• De sikkelvormige zone ten zuiden van het Wijchensche Ven;
• De terreinen van Staatsbosbeheer die via pacht momenteel in agrarisch gebruik zijn;
• De agrarische percelen gelegen binnen het vennencomplex die nu in particulier bezit zijn;
• Natte EVZ (EHS) Heumen – Horssen;
• De aan te leggen droge EHS (EVZ’s).

Tabel 7: Maatregelen binnen nieuwe (toekomstige) natuurgebieden.

Nr. Maatregelen Initiatiefnemer Tijdpad Financiering
1 Stopzetten afvoer uit het 

slotenstelsel tussen het 
vennengebied en de A73 (Heidsche 
en Worsumsche Broek) + 
sikkelvormige zone ten zuiden van 
het Wychens Ven. Bezien zal 
worden in hoeverre sloten in de 
percelen in deze zone worden 
gehandhaafd.
De A-watergang langs de A73 wordt 
niet aangepast.

Provincie/DLG/ WSRL Na aankoop 
of ruiling 
door DLG  
2009 - 2013

ILG 

2 Bouwvoor verwijderen DLG Na aankoop 
of ruiling 
door DLG  
2009 - 2013

ILG

3 Uitvoeren van recreatiemaatregelen 
in het natuurgebied

Staatsbosbeheer/DLG Na aankoop 
of ruiling 
door DLG 
2009 - 2013

ILG

4 Het toevoegen van een bosstrook 
langs de A73 als boscompensatie

Provincie/DLG Na aankoop 
of ruiling 
door DLG

WILG

5 Aanleg van de natte EVZ Heumen-
Horssen 

Waterschap/DLG Na aankoop 
op ruiling

ILG

6 Ontwikkeling via RO-spoor 
(bestemmingsplan) mogelijk maken.

Gemeenten 2009 - 2013 nvt
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Tabel 8: Noodzakelijke voorafgaande acties

Nr. Noodzakelijke voorafgaande actie Initiatiefnemer Tijdpad Financiering
1 Overleg met grondeigenaren, 

onderhandeling over grondaankoop, 
grondruil t.b.v. EHS en EVZ en opstellen 
inrichtingsplan

Provincie  / DLG start 2009 ILG

2 (Eventueel) overleg met agrariërs over 
de compensatie van natschade als 
overgangsmaatregel

Waterschap / DLG 2009 ILG-
contract 
waterschap

3 Vastleggen huidige situatie woningen en 
in beeld brengen compenserende 
maatregelen voor woningen en 
individueel communiceren.

Waterschap en 
Provincie 

2009 Provincie + 
ILG

4 Consultatie met de streek Waterschap en 
Provincie  

2009

Tabel 9: Aandachtspunten en risico’s.

Nr. Aandachtspunten en risico’s
1 Een deel van de gronden waar nieuwe natuur gerealiseerd wordt, is verpacht. Voor de 

pachters dient een adequate regeling getroffen te worden.
2 De effecten van de voorgestelde maatregelen zijn met een geohydrologisch model bepaald. 

Of de gewenste omvang van de effecten ook daadwerkelijk optreden dient gemonitoord te 
worden.

3 Overwogen moet worden of sommige plaatsen stuwtjes moeten worden geplaatst in sloten, 
waar de afvoer moet worden geblokkeerd in plaats van deze te dempen of af te dammen. 
Dit kan nodig zijn voor het geval dat de hydrologische effecten groter zijn dan verwacht, die 
effecten voor de gewenste vegetatieontwikkeling te snel inzetten, mogelijk extra overlast het 
gevolg kan zijn of (tijdelijk) ecologische problemen kunnen ontstaan. Dit zal nader worden 
uitgewerkt in de planvoorbereiding en uitvoering. 

4 De terreinen die bestemd zijn voor nieuwe natuur hebben momenteel nog grotendeels een 
agrarische gebruiksfunctie. Aandachtspunt is een schadevergoeding voor negatieve 
effecten die zich tijdens de planfase (bv door maatregelen in de bestaande natuurgebieden 
met een uitstralingseffect naar de beoogde nieuwe natuurgebieden) voordoen. Daarnaast is 
het vrijwillige karakter van de grondaankoop / ruilen natuurlijk een risicofactor.

5 Voor de compensatie van natschade in toekomstig natuurgebied zijn cultuurtechnische 
maatregelen zoals drainage en terreinophoging niet gewenst. Hier kan een 
overbruggingsregeling bv. in de vorm van financiële compensatie een oplossing zijn.

5 De maatregelen die in dit gebied gepland zijn kunnen alleen plaatsvinden als deze gronden 
zijn verworden of nadat SN contracten zijn afgesloten

6 De recreatieve inrichting van nieuw natuurgebied ligt gevoelig in de streek en moet daarom 
in nauw overleg met de bewonersorganisaties plaatsvinden
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9.3   Maatregelen binnen omliggend agrarisch gebied  

Tabel 10: Maatregelen binnen omliggend agrarisch gebied.

Nr. Maatregel Initiatiefnemer Tijdpad Financiering
1 Verbreding van de A-watergang 

Schatkuilsestraat nabij 
Bullenkamp d.m.v. 
natuurvriendelijke oever met een 
breedte van 3 m + plaatsen van 
6 bodemvallen + verbetering 
ontwatering percelen langs de 
A-watergang (zie figuur 31)

Waterschap 2008 – 
2013

ILG-contract 
waterschap

2 Starten van een planmatige 
kavelruil in het kader van WILG 
t.b.v. agrarische 
structuurversterking in het 
Overasselts Broek:

DLG Vanaf 
2009

WILG

Een belangrijk uitgangspunt voor het maatregenplan is het creëren van een win-win situatie. Bij 
voorkeur wordt gestreefd naar winst én voor de natuur én voor de landbouw. Landbouwbedrijven 
worden geraakt doordat zij grond moeten afstaan voor natuurontwikkeling en waterberging (EHS 
en EVZ) en doordat plaatselijk vernatting optreedt. Voor vitale landbouwbedrijven in het gebied 
(vooral Overasselts Broek) kan het verkrijgen van een betere verkavelingsstructuur een 
meerwaarde oplevevern. Een kavelruilproces op basis van de Wet Inrichting Landelijk gebied 
(WILG) biedt de mogelijkheid om dit te faciliteren.

Tabel 11: Noodzakelijke voorafgaande acties.

Nr. Noodzakelijke voorafgaande actie Initiatiefnemer Tijdpad Financiering
1 Overleg met agrariërs over de 

compensatie van natschade
Waterschap/DLG 2009 ILG-contract 

waterschap
2 Onderhandeling met grondeigenaren 

over grondaankopen of grondruil
DLG start 2010 WILG

3 Vastleggen huidige situatie woningen en 
in beeld brengen compenserende 
maatregelen voor woningen en 
individueel communiceren.

Waterschap 2009 Provincie + 
ILG
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Tabel 12: Aandachtspunten en risico’s.

Nr. Aandachtspunten en risico’s
1 De effecten van de voorgestelde maatregelen zijn met een geohydrologisch model bepaald. 

Of de gewenste omvang van de effecten ook daadwerkelijk optreden dient gemonitoord te 
worden.

2 Voor de compensatie van natschade bij de landbouw en andere grondgebruiksvormen zijn 
verschillende maatregelen denkbaar: drainage, terreinophoging met grond die vrijkomt bij 
afplaggen, ontwateren van terreinlaagten met een nieuwe watergang of drain, grondruil, etc. 
Eventueel zijn er nog de opties van verkoop en financiële schadevergoeding. Er dient 
onderscheid gemaakt te worden tussen;
• De beïnvloedingszone. De kosten in de beïnvloedingszone zijn direct toe te rekenen 

aan het vernattingsproject.
• Eventueel toepassen nadeelcompensatieregeling buiten de beïnvloedingszone.
Er dient één loket te zijn waar alle klachten, die verband houden met 
grondwaterstandstijgingen kunnen worden afgehandeld. Dit is het waterschap.
Natschade in het gebied hangt veel samen met het voorkomen van lokale laagten in het 
terrein.
Omdat in veel nieuw te realiseren natuur verlaging van het maaiveld zal plaatsvinden kan 
veel van dit soort schade worden voorkomen door het lokaal ophogen van het terrein met 
grond die in de directe omgeven is afgegraven. 

aan te leggen 
natuurvriendelijke oever (3 m 
breed) + aanbrengen 3 
bodemvallen

natuurvriendelijke 
oever aangelegd en 
bodem verondiept (reeds 
voltooid)
natuurvriendelijke oevers 

aangelegd en bodem verondiept 
(reeds voltooid)

aan te leggen 
natuurvriendelijke oever door de 
fam. Vd Hoogen (landgoed 
Hoogendonk)

Figuur 31. Voorgestelde maatregelen ter verbreding van de A-watergang Schatkuilsestraat nabij 
de Bullekamp 

9.4   Kosten en Financiering 

De kosten van de maatregelen en de dekking ervan staan opgenomen in de tabel van bijlage 3. 
De kosten bedragen ruim € 16 miljoen. De kostenberekening is o.a. gebaseeerd op het Arcadis-
onderzoek “Instrumentenkoffer en haalbaarheid“ (Arcadis, 2009). Uit het overzicht blijkt dat de 
kosten kunnen worden gedekt uit de het Provinciaal meerjarenprogramma (PMJP) en de 
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oveereenkomsten programmafinanciering van de provincie met het waterschap en 
Staatsbosbeheer en de taakstellende afspraken met DLG. Zo zijn ook de 
compenserende maatregelen voor voorspelbare natschade opgenomen in de 
uitvoeringsovereenkomst provincie-waterschap voor een totaalbedrag van € 200.000.

Een uitzondering betreft de eigen bijdragen van agrariërs aan boerderijverplaaatsing en het 
‘Additioneel pakket’. Dit laatste betreft hetgeen in een WILG-project nog voor het vennengebied 
moet worden gereserveerd. Voor verkaveling en landbouwstructuurverbetering is in principe wel 
budget beschikbaar. Voor wensen op het gebied van recreatie, waterhuishouding etc. zullen 
meerdere partijen, ook financiëel moeten participeren. Het investeringsniveau in het WILG-project 
wordt des te hoger naarmate de financiële participatie van andere partijen dan de provincie groter 
is.  
De bosstrook tussen de A73 en het vennengebied wordt financieel apart geregeld. Het is een 
onderdeel van de realiseringskosten voor de EHS in dit gebied.  

9.5  Communicatie met streek over de uitvoering  

Het is van groot belang om tijdens de uitvoering goed te communiceren met belanghebbenden in 
de streek. De provincie is de eerst verantwoordelijke voor de communicatie. Zij zal een 
communicatieplan opstellen. De provincie coördineert alle communicatie-acties door de 
betrokken instanties. Er zal worden afgesproken welke veranwoordelijkheid de afzonderlijke 
instanties hebben ten aanzien van de communicatie. Zo zullen bv. het waterschap en 
Staatsbosbeheer daar een rol in hebben. Er zal één provinciaal telefoonnumer zijn van waaruit 
eventueel kan worden doorverwezen naar andere instanties.  

De grondverwerving t.b.v. de nieuwe EHS-natuur en de EVZ Heumen-Horssen en t.b.v. grondruil 
moet natuurlijk in samenspraak met de eigenaren (bij voorkeur in der minne) worden geregeld. 
Dat geldt ook voor het pachtvrij maken van gronden en het toewerken naar eventuele SAN-
overeenkomsten voor agrarisch natuurbeheer.
Op dezelfde manier moet ook de wijze van compenseren van natschade (via technische 
maatregelen, grondruil of financieel) in overleg met de direct betrokkenen worden afgesproken. 
Dit is maatwerk.  

De bosomvorming (locaties, fasering, tijdstippen, wijze van uitvoering en de vraag waar welke 
bomen en boomgroepen gehandhaafd blijven) moet eveneens goed worden gecommuniceerd 
met de gemeenten (zo zijn met de gemeente Heumen al eerder afspraken gemaakt over de 
fasering), de bewonersorganisaties (de Zevensprong in Nijmegen en de bewonersorganisaties in 
Alverna en Overasselt) en de natuurorganisaties (zoals IVN). De bepaling van de locaties voor 
boscompensatie zal eveneens plaatsvinden in overleg met de gemeenten en de 
bewonersorganisaties. Ook is overleg vooraf met deze partijen nodig over de aanpassingen van 
de recreatieve ontsluiting en voorzieningen voor wandelaars, fietsers en paardrijders. 
Bij het communiceren en nader uitwerken van de bosomvorming, boscompensatie en de 
aanpassing van de recreatieve ontsluiting zal het Overlegplatform Vennengbied, dat 
Staatsbosbeheer heeft ingesteld, een belangrijke kunnen rol spelen. 
De keuze van de lokaties voor boscompensatie moet eveneens plaatsvinden in overleg met de 
gemeenten en de bewonersorganisaties. 
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Belangrijk is ook dat het effect van de maatregelen in het gebied periodiek in overleg met de 
gemeenten, bewonersorganisaties en landbouwvertegenwoordigers wordt geëvalueerd aan de 
hand van de monitoringsresultaten evenals de consequenties die daaruit moeten worden 
getrokken zoals bijstelling van de maatregelen (bv. kappen van meer of minder bomen, 
aanpassing van natschadecompensatie als de schade groter is dan verwacht of op andere 
locaties dan was voorspeld schade ontstaat). Een bestuurlijke klankbordgroep zal hierbij een 
belangrijke rol spelen.   

De monitoringsresulaten moeten beschikbaar worden gesteld aan de gemeenten, 
bewonersorganisaties en agrariërs.

Wezenlijk is dat goed wordt gecommuniceerd dat er voor klachten over natschade één loket 
bestaat waar men terecht kan. Het loket is het waterschap in Tiel. Dat wil overigens niet zeggen 
dat in alle gevallen het waterschap veranwoordelijk is voor het oplossen van alle eventuele 
problemen. 

Van belang is een goed overleg tussen de gemeente Wijchen, het waterschap en 
Staatsbosbeheer over de monitoring van de overstorten bij Wijchen en de afvoer van 
overstortwater. Op basis van de feitelijke optredende situatie moet worden beoordeeld of 
hydraulische problemen of waterkwaliteitsproblemen zullen optreden bij de afvoer en welke 
eventuele aanvullende maatregelen dan nodig zullen zijn.   

Tussen de provincie en de gemeenten moet overleg plaatsvinden over de gewenste 
aanpassingen van bestemmingsplannen voor zover sprake is van functieveranderingen, waarin 
het maatregelenpakket voorziet. 

Bij de start van een planmatige kavelruil (WILG-project) moet de samenwerking en communicatie 
worden georganiseerd via de adviescommissie van het WILG-project. Er zal voor het hele WILG-
gebied een communicatieplan worden gemaakt en er zal één centraal telefoonummer zijn dat 
zonodig kan doorverwijzen naar andere verantwoordelijke instanties.   

9.6   Monitoring

Het maatregelenplan voorziet in verandering in waterstanden om verdroging op te heffen dan wel 
sterk te verminderen. Monitoring is gewenst om na te gaan of de maatregelen ook het gewenste 
effect hebben. Daarvoor moet worden gekeken naar oppervlaktewater kwantiteit en -kwaliteit, 
grondwaterkwantiteit en –kwaliteit. Ook worden de veranderingen in flora en fauna gevolgd. 
Daarnaast is monitoring gewenst van het optreden van onverwachte neveneffecten. 
Naast het registreren van gegevens betekent monitoring ook het periodiek opmaken van de 
balans en het evalueren van de gegevens. Bij evaluatie kunnen ook klachten van omwonenende 
en agrariërs worden betrokken. De evaluatie kan aanleiding zijn tot bijstelling van de 
maatregelen. Een en ander zal in overleg met de streek gebeuren. Een bestuurlijke 
begeleidingsgroep zal een belangrijke rol spelen bij de evaluatie. 

78



9.6.1  Oppervlaktewater

Kwantiteit

Het plan voorziet in aanpassing van de waterhuishouding van het Wijchens Ven en de vennen in 
het vennengebied. De waterhoogten in het Wijchens ven dienen dagelijks te worden 
geregistreerd; in de vennen in het rivierduinengebied wekelijks.
De waarnemingen van het Wijchensven worden uitgevoerd door Waterschap Rivierenland.
In het stuifduinencomplex leiden de maatregelen tot minder afvoer van water en een toename 
van de infiltratie van regenwater. Dit kan leiden tot verhogingen van venpeilen. 
De vennen zijn voorzien van zogeheten divers die elk etmaal 4x de waterstanden meten. Deze 
gegevens worden 3x per jaar digitaal uitgelezen en zullen in de DINO data base van het TNO 
gezet worden. De opslag van data vindt plaats in de systemen van de beide organisaties.
De waarnemingen in de vennen in het rivierduinen gebied worden uitgevoerd door SBB.

Kwaliteit

Het Wijchens ven is een HEN-water. De waterkwaliteit wordt gemeten door het waterschap. In 
het stuifduinen complex wordt de samenstelling van het water periodiek gevolgd door 
Staatbosbeheer.
De opslag van data vindt plaats in de systemen van de beide organisaties.
De gegevens van de vennen worden opgeslagen in de DINO data base van Deltaris. 

9.6.2.  Grondwater

Kwantiteit

In het gebied waar de grondwaterstanden stijgen als gevolg van de maatregelen worden 
grondwaterstanden gemeten. Ook in een ring buiten het gebied, waar geen verhogingen van 
grondwaterstanden worden verwacht, worden deze gemeten. Bij de opzet van het meetnet is 
aansluiting gezocht bij reeds bestaande meetnetten van het Provinciale primaire meetnet 
grondwater en het door Rijkswaterstaat opgezette meetnet om de effecten van de verhoging van 
de Maas het Maaswaalkanaal (zie http://www.grondwaterzandmaas.nl) te meten. De 
grondwaterstanden buiten het rivierduinengebied worden dagelijks gemeten met behulp van 
divers. Vitens en Rijkswaterstaat zijn hiervoor verantwoordelijk. 
De grondwaterstanden in het rivierduinengebied worden waargenomen door Staatsbosbeheer. 
De metingen vinden eveneens plaats met divers in een frequentie van 4 maal per etmaal. De 
grondwaterstanden worden opgeslagen in de landelijke database DINO van Deltaris. Om de twee 
jaar zal evaluatie plaatsvinden van de grondwaterstanden. De evaluatie zal plaatsvinden in 
opdracht van de provincie.

Drie momenten zijn belangrijke ijkpunten:
1e:  Het tijdstip vlak vóór de eerste peilverhogingen in de Maas en het Maas-Waalkanaal

in het jaar 2000.  Eventuele schade die particulieren langs de Maas nadien ondervinden (of 
hebben ondervonden in de periode 2001-2009) kan dan eventueel worden gerelateerd aan 
die peilverhoging. 

2e:  Januari 2009: het tijdstip waarop aanvullende peilbuizen zijn geplaatst, voorafgaand aan de 
bosverwijdering van 5 ha door Staatsbosbeer: Eventuele schade die particulieren in en om 
het vennengebied vanaf 2009 ondervinden kan dan eventueel worden gerelateerd aan de 
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vernattingsmaatregelen in het vennengebied. Het eventuele aandeel van een 
grondwaterpeilstijging als gevolg van de peilverhoging in de Maas in de periode 2001-2009 
moet daarvan worden afgetrokken.

3e:  Het tijdstip direct na de voltooiing van de peilverhoging in de Maas en het Maas-Waalkanaal
(begin 2010 - 2011). Eventuele schade die boeren in en om het vennengebied vanaf 2011 
ondervinden kan dan eventueel worden gerelateerd aan de vernattingsmaatregelen in het 
vennengebied (het verschil tussen scenario A en AGOR+). 

Figuur 32: Het grondwatermeetnet – kwantiteit

Kwaliteit

Binnen het gebied bevinden zich 2 meetpunten van het provinciaal meetnet Put 1055 1en 1056 
Op deze meetpunten wordt in 2 filters resp. in 3 filter/diepten gemeten. De parameters waarop 
monitoring plaatsvindt zijn aluminium, arseen, barium, cadmium, chloride, chroom, koper, kalium, 
ammonium, nitraat, nikkel, fosfaat, sulfaat, zink, en lood
De metingen worden jaarlijks verricht. De analyse resultaten zijn te vinden op de provinciale 
website (http://geodata2.prvgld.nl/apps/meetnetgrondwaterkwaliteit/).
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Figuur 33: Het grondwatermeetnet – kwaliteit

9.6.3 Flora en Fauna

De monitoring van de bosomvorming zal in overleg met Provincie, Waterschap (o.a. met 
betrekking tot Hen/Sed-wateren) en Staatsbosbeheer nog nader uitgewerkt worden, maar in 
hoofdlijnen vergelijkbaar zijn met de afspraken die nu gemaakt zijn met de gemeente Heumen. 
Jaarlijks zal over de monitoringsresultaten worden gerapporteerd. Ook vindt nog onderzoek 
plaats naar de herstelperspectieven van het voormalige Rakenbergven. Monitoring en onderzoek 
kunnen aanleiding geven dat er uiteindelijk minder bos wordt omgevormd dan het nu door de 
stuurgroep aangeven maximum van 70 ha.

Flora

Binnen het gebied zijn in de loop der jaren tal van vegetatieopnamen gemaakt
Van deze meetpunten is een selectie gemaakt die door de provincie ca eens in de 4 jaar zal 
worden waargenomen. De locaties zijn aangegeven op onderstaande kaart. De rode punten zijn 
alle waarneminglocaties. De blauwe punten zijn de geselecteerde meetpunten voor periodieke 
waarnemingen. 

 1056

 1055
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Data opslag:
De resultaten van 
de waarnemingen 
worden opgeslagen 
in het provinciale 
datasysteem

Figuur 34:  De lokaties van vegetatie-opnamen

Voor de monitoring van de omvormingslocaties zijn de volgende tijdslagen voor de monitoring 
van de vegetatie van belang: 
• De situatie voor de kap. Van het vennengebied is de laatste basisvegetatiekartering gemaakt 

in 2003 (bureau Natuurbalans). Deze kartering is uitgevoerd bij de vennen, venranden en 
enkele heidevelden en graslanden. 

• De nulmeting direct na de kap

Op de bosomvormingslocaties zijn raaien uitgezet ten behoeve van de vegetatiemonitoring om de 
vegetatie-ontwikkeling op de kaplokaties te kunnen volgen (zie de figuren 35 en 36). Deze raaien 
zijn uitgezet van hoog (droog) naar laag (laag) om zo de vegetatieontwikkeling zo volledig 
mogelijk  in beeld te kunnen brengen.

82



Figuur 35: Transecten vegetatie-ontwikkeling 1e fase

 

Figuur 36: Transecten vegetatie-ontwikkeling 2e fase

Naast het volgen van de ontwikkeling in de plots en raaien zullen de totale omvormingsvlakken 
jaarlijks (laatste is gebruikelijke inspanning) afgezocht worden op het voorkomen van doelsoorten 
behorende bij de desbetreffende vegetatietypen. Inventarisatie vindt plaats volgens de bij 
Staatsbosbeheer gebruikelijke Tansley + methode. Deze wijze van vlaktemonitoring, volstaat 
voor de beheersevaluatie ten aanzien van de vegetatie ontwikkeling en is conform de afspraken 
in het contract tussen Staatsbosbeheer met het ministerie van LNV.
Bij de komende bosomvormingslocaties wordt een vergelijkbare monitoring opgezet. 
De gegevens worden opgeslagen in het datasysteem van Staatbosbeheer.
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Fauna

Jaarlijks worden door Staatbosbeheer volgens landelijke vastgestelde protocollen de 
broedvogels/plaatsen geïnventariseerd (basisbroedvogelkartingen). Naast deze basiskarteringen 
wordt minimaal op gebiedsniveau een overzicht bijgehouden van de aanwezigheid van 
‘beleidsdoelsoorten’ (w.o. vooral Rodelijstsoorten) en de ontwikkeling hierin: in elk geval voor de 
flora en de (broed)vogels en voor zover relevant voor het gebied ook andere soortgroepen fauna 
(zoogdieren, reptielen & amfibieën, sprinkhanen en krekels, libellen en dagvlinders).
Daarnaast kan aanvullende monitoring en onderzoek plaats vinden vanuit wensen van 
Universiteiten, PGO’s etc. Aanvullende monitoring (en dan vaak lokaal en van korte duur) kan 
ook plaatsvinden als voorwaarde van een subsidieverstrekking (b.v. OBN) of bijvoorbeeld een 
aanlegvergunning.
Van de reptielen komt de Levendbarende hagedis voor in het gebied. Hiernaar heeft dhr. Henk 
Strijbos (vm. wetenschapper van de Radboud Universiteit) jarenlang onderzoek verricht. Dus is 
veel bekend van deze soort in het vennengebied voor wat betreft terreingebruik en migratie. 
Vanaf 2009 wordt in het gebied het voorkomen van deze soort gevolgd en worden aantallen 
geschat. 
Er wordt jaarlijks in het gebied op verschillende momenten onderzoek gedaan naar het 
voorkomen van libellen en dagvlinders. Daarvoor zijn verschillende looproutes uitgezet die 
voldoen aan de criteria van de Vlinderstichting.  

Flora en Faunawet

Voorafgaand aan elk stuk bosomvorming wordt in het kader van de Flora en Faunawet nader 
onderzoek uitgevoerd. Belangrijke vragen die daarbij beantwoord moeten worden, zijn:
•  Welke schadelijke effecten op de beschermde soorten kunnen optreden als gevolg van de 

ingrepen?
•  Welke maatregelen kunnen schadelijke effecten van de ingreep voorkomen en/of beperken?
Daarbij worden aanwijzingen gegeven voor de uitvoering van werken overeenkomstig de 
gedragscode natuurvriendelijke uitvoering en werkprotocollen voor de verschillende 
voorkomende diersoorten 
De gegevens worden opgeslagen in het datasysteem van Staatbosbeheer

9.6.4.  Woningen

Binnen het gebied waarvan is berekend dat de grondwaterstanden zouden kunnen stijgen tot 
nabij of binnen het niveau van kruipruimten van woningen of in kelders. Daarom zal de huidige 
situatie worden vastgelegd (geregistreerd). Bij voorspelde problemen zullen maatregelen worden 
getroffen (zoals kelderisolatie) vóórdat de vernatting in gang wordt gezet.  

9.6.5.  Overstorten riolering op het Wychens ven

De gemeente monitort de frequentie en omvang van de overstorten. 
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9.6.6.  Onverwachte neveneffecten

Op basis van de monitoring zullen de uitgevoerde vernattingsmaatregelen periodiek worden 
geëvalueerd en kunnen eventuele niet voorspelde natschades worden verklaard. Hierbij kan 
gedacht worden aan wateroverlast, achterwege blijven van de verwachte verhoging van de 
grondwaterstanden etc. Mocht uit de monitoring blijken dat de nadelige effecten aanzienlijk groter 
zijn dan was verwacht dan kan dit aanleiding zijn om het maatregelenplan bij te stellen of extra 
compenserende maatregelen uit te voeren dan wel natschadecompensatie-bedragen uit te keren.
Een bestuurlijke begeleidingsgroep met vertegenwoordigers van provincie, waterschap, 
Staatsbosbeheer, ZLTO, RGV en de gemeenten zal een belangrijke rol spelen bij de evaluatie en 
eventuele aanpassing van de maatregelen en van de compensatie.  
Bij aanzienlijke grotere effecten dan was verwacht kan niet enkel worden verwezen naar de 
nadeelcompensatieregeling van het waterschap. Dan wordt het een verantwoordelijkheid van de 
instanties, die het maatwerkplan uitvoeren onder regie van de provincie. De omvang van de 
schade kan dan aanleiding zijn om het maatregelenplan aan te passen óf om de schade actief te 
vergoeden. Hier is ook de ladder van Keereweer van toepassing (zie paragraaf 8.3). Dus:
-  Klein effect:  particulieren doen beroep op nadeelcompensatieregeling  
-  Groot effect: behandeling in bestuurlijke begeleidingsgroep en actie door de 

veranwoordelijke instanties met toepassing ladder van Keereweer. Het kan uiteindelijk 
dan ook in Provinciale Staten aan de orde komen
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10.  CONCLUSIES 

Het als ernstig verdroogd aangemerkte natuurgebied de Overasseltse en Hatertse vennen is door 
middel van het opstellen van een hydrologisch model waterhuishoudkundig in kaart gebracht. 
Met behulp van modelberekeningen is onderzocht op welke wijze de verdroging van het 
natuurgebied kan worden opgeheven. De verwijdering van een substantiële oppervlakte naaldbos 
(ca 70 ha), het dichten van sloten en greppels en vernatting van aangrenzende landbouwgronden 
blijken hierbij de meest effectieve maatregelen. De te vernatten landbouwgronden waren reeds 
eerder aangewezen als toekomstige natuur in het kader van de ecologische hoofdstructuur 
(EHS).

Er is gekozen voor een scenario waarbij de effecten van de vernattingsmaatregelen vrijwel 
geheel beperkt blijven tot de gebieden binnen de EHS-begrenzing. De resterende effecten buiten 
de EHS zijn goed op te vangen met technische voorzieningen. Voor overlast op andere functie 
binnen de EHS is maatwerk voorzien.

Uitvoering van het gekozen scenario zal leiden tot een substantiële uitbreiding van natte, 
vochtige en droge natuurtypen met lage heideachtige vegetaties. Op deze wijze wordt de 
bestaanszekerheid van de meest karakteristieke en bijzondere soorten (rode lijst) van het gebied 
aanzienlijk versterkt. 

De verwijdering van naaldbos rond de vennen zal leiden tot een waterkwaliteitsverbetering in de 
vennen. Naast een meer diverse vegetatie zal dit ook ten goede komen aan kwetsbare, 
karakteristieke fauna van het gebied waaronder libellen, reptielene en amfibieën.

De verwijdering van het naaldbos zal tevens leiden tot een areaalvergroting van heide en 
venvegetaties en een betere uitwisseling van soorten tussen de verschillende delen van het 
gebied.

Verwijdering van naaldbos zal leiden tot vergroting van de beleefbaarheid van het bijzondere 
landschap van rivierduinen.

De overige maatregelen als vernatting van (voormalige) landbouwgronden en het dichten van 
sloten en greppels zullen in fasen worden uitgevoerd, mede afhankelijk van verwerving en of 
overeenstemming met de grondeigenaar en uitvoering van maatregelen ter voorkoming van 
schade.     

De gevolgen van de maatregelen voor de landbouw, burgerbebouwing en infrastructuur blijven 
grotendeels beperkt tot het gebied dat is begrensd als ecologische hoofdstructuur. Er zijn 
afdoende mogelijkheden om verwachte natschade aan de landbouw, woningen (kruipsruimtes en 
kelders) en infrastructuur te mitigeren of te compenseren.

De gevolgen van de maatregelen voor de recreatie, met name het verwijderen van 
bosopstanden, maar ook vernatting op tot op heden toegankelijke percelen kunnen goed worden 
gecompenseerd. Wandelroutes kunnen plaatselijk worden verlegd. Te verwijderen bos kan in de 
omgeving worden gecompenseerd. Daarnaast kan de recreatieve aantrekkelijkheid en 
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belevingswaarde worden verbeterd.  Wel moet daarbij zorgvuldig worden gecommuniceerd met 
de gebruikers van het gebied. 

Om de effecten van de vernattingsmaatregelen op de omgeving goed in beeld te krijgen zijn 
peilbuizen geplaatst en wordt een nulmeting uitgevoerd. Vervolgens zal met behulp van een 
monitoring programma de ontwikkeling worden gevolgd.

Het gekozen maatregelscenario is technisch haalbaar en betaalbaar binnen de gestelde termijn 
van 2014.

De financiering van de uitvoering van het gekozen scenario is opgenomen in het Provinciale 
Meerjarenprogramma. Aanvullend zijn er goede afspraken gemaakt tussen Provincie en 
Waterschap Riverenland.

De stuurgroep kiest voor een integrale aanpak waarbij meerdere sectoren en een groter gebied 
zal worden bediend. Hierbij wordt met name aan verkaveling, waterhuishouding en recreatie 
gedacht.  

Het waterschap Rivierenland heeft het opstellen van dit maatregelenplan uitgevoerd in 
samenwerking met andere betrokken partijen. De Dienst Landelijk Gebied is, in opdracht van de 
Provincie Gelderland, verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan. 
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11.   VERVOLG

Communicatie

Rond 1 oktober wordt het rapport voor commentaar toegezonden aan de besturen van de 
bewonersorganisaties in Nijmegen Dulenburg (De Zevensprong), Alverna en Overasselt. 
Begin oktober zullen met deze instanties gesprekken worden gevoerd. 
Kort daarna worden twee plenaire informatie bijeenkomsten georganiseerd: één voor de agrariërs 
en één voor de andere gebruikers, bewoners en belangengroepen. Iedereen wordt in de maand 
oktober in de gelegenheid gesteld om schriftelijk te reageren. Van alle reacties wordt een 
consultatieverslag gemaakt.
Reeds vanaf juni worden alle particulieren met eigendommen in het vennengebied die direct de 
consequenties van de maatregelen ondervinden bezocht door het waterschap en de Dienst 
Landelijk Gebied. De gesprekken dienen tevens als opmaat voor het maken van afspraken met 
hun over compensatie van natschade en/of de realisering van nieuwe natuur. 

Advisering 
In november wordt het eindrapport met consultatieverslag naar besturen van de provincie, 
waterschap, gemeenten, ZLTO, SBB en RGV gezonden. In de laatste maanden van 2009 
adviseren deze besturen of hun raden over het eindrapport aan het college van Gedeputeerde 
Staten.  
Begin 2010 zullen Gedeputeerde Staten  een besluit nemen over het Maatwerkplan.   

Uitvoering
Vanaf begin 2010 zal de uitvoering van het maatwerkplan ter hand worden genomen. De 
uitvoering vindt plaats in de periode 2010 t/m 2013. De coördinatie en regie berust dan bij de 
provincie. Omdat diverse instanties verantwoordelijk zijn zullen deze alle worden ingeschakeld bij 
de uitvoering. 

Het waterschap zal de maatregelen in het watersysteem uitvoeren, de compensatie van 
individuele natschade regelen en de natte ecologische verbindingszone Heumen-Horssen 
aanleggen. Bij individuele woningen, die natschade kunnen krijgen in kelders of kruipruimtes 
zullen door een gespecialiseerd bureau opnamen worden gemaakt van de nulsituatie. Daarbij zal 
ook een technisch advies over de te treffen isloatiemaatregelen worden uitgebracht. 

De Dienst Landelijk Gebied neemt de grondverwerving ter hand, realiseert de nieuwe natuur en 
sluit overeenkomsten met agrariërs en particulieren voor agrarisch natuurbeheer. 
Staatsbosbeheer neemt de bosomvorming in het natuurgebied ter hand. Daarbij worden ook de 
recreatiemaat-regelen in het natuurgebied betrokken. De communicatie over de natuurtechnische 
maatregelen met de streek zal Staatsbosbeheer eveneens verzorgen. Het Vennenplatform zal 
daarvoor ook volop worden benut. Staatsbosbeheer zal ook met tijdelijke pachters afspraken 
maken over het al of niet verlengen van pachtovereenkomsten.  

De gemeenten zullen hun beleid (zoals bestemmingsplannen) aanpassen aan het maatwerkplan 
en de vereiste vergunningen verlenen. 



WILG-project
De intentie is ook om na de vaststelling van het maatregelenplan een integraal gebiedsproces te 
starten op basis van de WILG. Daartoe zal de provincie besluiten tot een planmatige kavelruil 
door de Dienst Landelijk Gebied. Gedacht wordt aan het gebied dat in het zuiden wordt begrensd 
door de Maas, in het westen door de Graafseweg, in het noorden door de Beerendonk en in het 
oosten door het Maas-Waalkanaal.  
Voor de landbouwdoelstelling is zo’n kavelruil zonder meer mogelijk. Omdat er wensen zijn de 
ambitie te verruimen tot ook recreatiedoelstellingen zal DLG eerst onderzoek doen naar het 
gewenste ambitieniveau en naar de bereidheid van partijen tot participatie t.a.v. deze hogere 
ambitie. Alle partijen zullen dan samen moeten zoeken naar aanvullinde financiële middelen. 
In vrij kort tijdsbestek zal worden geinventariseerd wat de wensen en knelpunten in het gebied 
zijn. Hierbij wordt met name gedacht aan verkaveling, recreatieve structuur en  waterhuishouding. 

Bestuurlijke begeleiding 
De uitvoering van het maatregenplan voor de vernatting en het traject voor het WILG-project 
zullen worden begeleid door een bestuurlijke begeleidingsgroep. De bestuurlijke 
eindverantwoordelijke voor de uitvoering van het maatregelenplan en het WILG-project is de 
provincie. De coördinatie van de uitvoering en de communicatie berust ook bij de provincie.   
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BIJLAGEN
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Bijlage 1 – Beleid

Kaderrichtlijn Water

Aan de zuidzijde van het plangebied bevindt zich een voor de KRW aangewezen Waterlichaam: 
Sloten Citters (code NL09_23). Het is een kunstmatig waterlichaam en hoort bij het type Zwak 
gebufferde sloten (code M2). Onder dit Waterlichaam vallen de A-watergangen Leigraaf en de 
waterloop om de Bullenkamp. Om de ecologische kwaliteit van het water te verbeteren is 
Waterschap Rivierenland van plan om voor 2015 verontreinigde bagger uit het waterlichaam te 
verwijderen. Voor de periode 2015-2027 worden de volgende maatregelen genoemd: uitvoeren 
actief vegetatie- / waterkwaliteitsbeheer, verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water, 
verdiepen watersysteem (overdimensioneren), vispasseerbaar maken kunstwerk (KRW-
Gebiedsplan, waterschap Rivierenland, 2007). Er is geen referentie met plannen van KRW-
waterlichaam Maas-Waalkanaal.

WHP III Gelderland 2004-2009

Het plangebied is een van de actiegebieden uit het Provinciale Waterhuishoudingsplan 
Gelderland 2004-2009 (WHP III, 2004). 
In het WHP onderscheidt de provincie een zestal speerpunten voor de voor de periode 2005-
2009. De speerpunten 1 en 3 gaan over maatregelen die Gelderland-breed nodig zijn en de 
speerpunten 4, 5 en 6 gaan over aanvullende maatregelen voor de actiegebieden:
• Speerpunt 4, vasthouden van regenwater in de actiegebieden;
• Speerpunt 5, herstellen van natte natuur in de actiegebieden;
• Speerpunt 6, Riooloverstorten op ecologisch waardevolle wateren worden volledig gesaneerd 

in de actiegebieden

Speerpunt 4 en 5

Een groot deel van de Hatertsche en Overasseltse Vennen en de sikkelvormige zone ten zuiden 
van het Wijchens Ven zijn aangegeven als ‘verdroogde natte parel’ en hebben de functie ‘Natte 
landnatuur’ gekregen. Beide gebieden zijn omgeven door een ‘beschermingszone natte 
landnatuur’. De functie Natte landnatuur betekent beleidsmatig minimaal aan stand-still van de 
huidige gemiddelde grondwaterstand en het tegengaan van nadelige effecten van ont- en 
afwatering in de omgeving ervan. De functie beschermingszone natte landnatuur leidt ertoe dat in 
deze zone rekening gehouden moet worden met de randvoorwaarden vanuit het inliggende 
natuurgebied. Dit betreft zaken als peilbeheer en belasting van de waterkwaliteit. Natte natuur 
(doelgebied en beschermingszone) moet planologisch worden beschermd via de gemeentelijke 
bestemmingsplannen. 
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Functiekaart en actiekaart WHP III
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Het speerpunt van het actiegebied is vasthouden van regenwater en herstellen van natte natuur 
door de waterhuishouding voor de natuur te verbeteren in de periode 2005-2009. Dit vergt veelal 
een vernatting van het deelstroomgebied waarin de natuur gelegen is. Binnen dit actiegebied 
moet in 2009 50% van de maatregelen ten behoeve van de verdrogingsbestrijding zijn 
uitgevoerd. Voor het Wijchens ven geldt dat in 2009 30% van de noodzakelijke maatregelen in de 
actiegebieden en in de hydrologische beschermingsgebieden moet zijn uitgevoerd en 20% in 
voorbereiding moet zijn.

Speerpunt 6

Het Wijchens ven is aangewezen als water met het Hoogste Ecologische Niveau (HEN) (zie 
bovenstaande figuur). HEN-wateren betreffen wateren die nu al een zeer hoge ecologische 
waarde hebben omdat de invloed door menselijk handelen gering is. Om in de toekomst een zeer 
hoge ecologische waarde te behalen, zullen inrichting, beheer en onderhoud van HEN wateren 
volledig moeten worden afgestemd op de natuurwaarden. Alle maatregelen om de 
riooloverstorten op het ven volledig te saneren moeten reed zijn uitgevoerd. 

Doelen voor een latere periode

Zeven overige vennen en de watergangen ten zuidwesten van de vennen als water met Specifiek 
Ecologische Doelstellingen (SED). SED-wateren kennen enige menselijke beïnvloeding, maar 
zijn wateren die een zekere ecologische waarde hebben of dit door een relatief geringe 
inspanning kunnen krijgen. De opgave voor SED wateren is de bescherming van de 
natuurwaarden. Herstel van de natuurwaarden behoort nog niet tot deze planperiode.
 

Aanduiding HEN- en SED wateren (Bron WHP III)

Het gebied tussen het vennengebied en de vennen en de A73 is verder aangeduid als landbouw 
met natte landnatuur. De opgave voor ‘landbouw met natte landnatuur’ is de bescherming. 
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Streekplan Provincie Gelderland

Het streekplan van de Provincie Gelderland (2005) geeft de algemene ruimtelijke kaders voor 
ontwikkeling. Het is de beleidsmatige basis voor het Gebiedsplan Natuur en Landschap. In 2006 
is een uitwerking van het streekplan vastgesteld voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de 
kernkwaliteiten daarvan. Het grootste deel van het plangebied maakt deel uit van de EHS. De te 
realiseren EHS is samengesteld uit bestaande en nieuwe natuurgebieden, alsmede 
landbouwgebied met aangepast beheer en/of inrichting.

In het streekplan worden het vennengebied en het Wijchens ven aangeduid als “natuurparel” (zie 
de figuur). Omliggende en tussenliggende percelen worden aangeduid als “uitbreiding parel”. 
Voor de parel is bestrijding van de verdroging opgenomen als prioritaire ontwikkelopgave. 
Daarnaast zijn rondom de “parel” drie te ontwikkelen ecologische verbindingszones (EVZ’s) 
aangewezen. Tussen Heumen en Horssen is een natte EVZ aangewezen. Deze zal worden 
ingericht conform het model kamsalamander. Tussen het rivierduinencomplex en Heumensoord 
en tussen en bij het voormalig militair terrein zijn droge EVZ’s aangewezen. Deze twee 
verbindingen zullen worden ingericht conform het model das. De EVZ richting Heumensoord 
passeert het Maas-Waalkanaal. Over de begrenzing van de EVZ’s is nog geen definitieve 
besluitvorming geweest.

Daarnaast is in het streekplan de Leigraaf en een aantal toestromende watergangen aangegeven 
als waterberging.

Besluit TOP-lijst
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In WHP III van Gelderland staat het onderhavige vennengebied aangegeven als actiegebied 
vanwege speerpunt 4 (vasthouden van regenwater) en speerpunt 5 (herstellen van natte natuur). 
Voor alle actiegebieden tesamen stond een doelstelling van herstel van 50% in 2009. Op advies 
van de nationale Taskforce verdroging zijn de percentages verlaten en zijn specifieke gebieden 
aangewezen. De minister van LNV heeft het advies overgenomen. Op 5 december 2006 heeft 
het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland de Gelderse TOP-lijst vastgesteld. Hierop 
staan de gebieden die voor 2014 moeten zijn hersteld. De Hatertsche en Overasseltse vennen 
staan op deze lijst.  

Gebiedsplan Natuur en Landschap 

Dit plan geeft aan welke natuur-, bos- en landschapsdoelen Gedeputeerde Staten willen 
realiseren met de inzet van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer en de Subsidieregeling 
Natuurbeheer. Het gaat om gebied dat is begrensd als EHS. Er zijn subsidies beschikbaar voor 
agrarisch natuurbeheer, voor nieuwe natuur en voor de inrichting van bestaande natuur. De 
meest recente koppeling tussen beschikbare subsidies aan de percelen is weergegeven in 
onderstaande figuur.

De provincie heeft in het Gebiedsplan ook de natuurdoeltypen opgesteld. Natuurdoeltypen zijn de 
na te streven natuurdoelen binnen de EHS. Deze natuurdoelen zijn tot op het niveau van 
plantengemeenschappen uitgewerkt. Aangezien het GGOR onderzoek uitwees dat niet alle 
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doelstellingen ten aanzien van natuurdoeltypen haalbaar zijn, is de natuurdoeltypenkaart 
aangepast. Deze kaart is opgenomen in een aangepast gebiedsplan Natuur en Landschap 
(2008). 

HEN-SED Nota

Het HEN beleid vanuit het WHPIII is door Waterschap Rivierenland overgenomen in het Integraal 
Waterbeheersplan Gelders Rivierengebied 2 (IWGR2). Het waterschap heeft de concrete 
ecologische doelstellingen van HEN wateren vervolgens uitgewerkt in een nota, die zowel door 
de provincie als door Waterschap Rivierenland bestuurlijk is vastgesteld. 

Vennen

Het Wychens Ven is aangewezen als HEN-water. Het waterschap heeft de streefdoelen voor 
Oude rivierlopen gehanteerd. De doelstelling is de ecologische waarde te behouden of versterken 
via een meest natuurlijke situatie. Voor het Wijchens ven wordt gestreefd naar verbetering van de 
waterkwaliteit en herstel van een natuurlijke hydrologische situatie met hoge winter- en 
voorjaarspeilen. 

Van de ca. twintig Hatertsche en Overasseltsche Vennen hebben zeven de SED-status (Zwak 
zure vennen, code V91). Er is in de nota voorgesteld deze zeven vennen in de toekomst de HEN-
status te geven. Voor de vennen gelden op dit moment de volgende streefwaarden:

Streefwaarden (HENSED-Nota)

Zeven Hatertsche en 
Overasseltsche vennen (SED-
status)

Wijchens ven (HEN-status)

Waterdiepte 0,5-1,5 m 1,0-5,0 m
Peilbeheer natuurlijk Natuurlijk
Inlaat 
gebiedsvreemd 
water

geen Geen

Morfolofie natuurlijk Natuurlijk
Beschaduwing 25-50% <25%
Kwel behoud/herstel Niet onderscheidend
Aan/afvoer van 
water

afvoer Afvoer

Oever natuurlijk Natuurlijk
Landgebruik >50% extensief gebruik Natuurlijke omgeving
Kunstwerken geen Geen
Stikstof (mg/l) <1,0 <0,8
Fosfaat (mg/l) <0,100 <0,080
Chloride (mg/l) <30 <300
Zuurstof >6 >7
pH 5,5-6,5 6,5-8,0
Doorzicht tot op de bodem >1,0 m
Flora bruine snavelbies, draadzegge, 

eenarig wollegras, klein veenbes, 
Groot blaasjeskruid, krabbenscheer, 
waterviolier
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kleine zonnedauw, lavendelheide, 
moerashertshooi, ronde 
zonnedauw, veenbloembies, 
waterdrieblad, witte snavelbies

Fauna heikikker, knoflookpad, grote 
modderkruiper

Kamsalamander, bittervoorn, zwarte 
stern, leptocerus tineiformis, limnephilus 
binotatus, limnephilus incisus, 
bdellocephala punctata, planaria torva

Voor de zeven Hatertsche en Overasseltsche Vennen zijn als mogelijke maatregelen genoemd 
(HENSED-Nota): 
 waar nodig venrand opschonen
 plaatselijk bosvorming tegengaan
 Begrazing door schapen breder inzetten
 Af- en ontwateringsmiddelen (greppels en sloten) dempen

Voor het Wijchens ven zijn als mogelijke maatregelen genoemd (HENSED-Nota):
 Verwijderen dam en asfaltverharding
 Herstellen stuw
 Overstorten in aanvoerleiding saneren
 Gebruik als viswater zoveel mogelijk beperken

Slotenstelsel in het Neder- en Overasseltsche Broek

Het slotenstelsel in het Neder- en Overasseltsche Broek omvat de Bullenkamp, de Zeedijkse 
Leijgraaf en de omringende sloten. Deze zijn als geheel aangewezen als SED-waterstelsel. De 
streefwaarden zijn vermeld in onderstaande tabel. 

Streefwaarden

Slotenstelsel Wetering Zeedijkse 
Leijgraaf

Waterdiepte 0,5-2m 1,0-2,5
Morfologie Niet natuurlijk Niet natuurlijk
Beschaduwing niet niet
Oever natuurvriendelijk natuurvriendelijk
Landgebruik >50% extensief gebruik Niet onderscheidend
Flora en fauna Diverse gidssoorten Diverse gidssoorten
Stikstof (mg/l) <2,2 <2,2
Fosfaat (mg/l) <0,15 <0,15
Chloride (mg/l) <40 <40
Zuurstof (mg/l) >6 >6
pH 6,5-8,0 6,5-8,0
Doorzicht >0,1 >0,5m

Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Heumen
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Het plangebied ten zuiden van de lijn Nederasselt-Vogelzand-Brakkenstein maakt onderdeel uit 
van de gemeente Heumen. Het bestemmingsplan (ontwerp, herziening 2003) kent in hoofdlijnen 
de volgende indeling: het plangebied ten oosten van het Maas-Waal kanaal is bestemd als ‘bos’ 
c.q. ‘natuur’ en als ‘agrarisch productiegebied met bijzondere landschappelijke waarden en 
natuurwaarden’. De Teersche sluispolder is bestemd als ‘agrarisch productiegebied’. Ten westen 
van de Rijksweg tot en met het vennengebied is de bestemming ‘bos/natuur’ en ‘agrarisch 
productiegebied met bijzondere landschappelijke en natuurwaarden’ voor wat betreft de 
bestaande landbouwpercelen. De zuidwest rand van het gebied kent de bestemming ‘agrarisch 
productiegebied’. 

Het vennengebied is grotendeels bestemd als bos. Voor het kappen van bos is een 
aanlegvergunning nodig. Voor duurzame omvorming naar een ander vegetatietype ligt een 
bestemmingswijziging naar een bestemming “Natuur” of “Hydrologisch kwetsbare natuur”voor de 
hand. 

Gemeente Heumen heeft de Teersche Sluispolder aangewezen als gebied waar agrariërs naar 
toe kunnen verplaatsen wanneer zij binnen de gemeente moeten wijken voor nieuwe 
planologische ontwikkelingen. 

De gemeente Heumen is bezig met een herziening van het bestemmingsplan buitengebied.

Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Wijchen

De gemeente Wijchen is samen met de gemeente Beuningen bezig met de opstelling van een 
gezamenlijk bestemmingsplan buitengebied. Op dit moment wordt er gewerkt aan het 
voorontwerp. De procedure bevindt zich een zodanige fase dat de uitkomsten van dit 
maatwerkplan eenvoudig zijn in te voegen. 

Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Nijmegen

Een klein gedeelte van het gebied ligt binnen de begrenzing van Nijmegen. De vigerende 
bestemmingen “Agrarisch gebied 1” en “natuurgebied” sluiten goed aan bij de uitkomsten van dit 
maatwerkplan.
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Bijlage 2 – Referenties

• Analyse gebiedsplan Hatertsche Vennen – Hatertsche Broek (concept), Arcadis 2006;
• Hydrologische onderbouwing GGOR Overasseltsche en Hatertsche Vennen, Witteveen en 

Bos 2008; 
• Analyse peilverloop Wijchens Ven (definitief), Witteveen en Bos 2008;
• Ecologisch bodemonderzoek Hatertsche en Overasseltsche Vennen (definitief), B-WARE 

2008.
• Instrumentenkoffer en kostenplaatje, Arcadis (2008)
• Realisatie EHS Hatertse en Overasseltse Vennen en Hatertse Broek (Een inventarisatie van 

de realisatiekansen), Dienst Landelijk Gebied, 2008
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