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1 INLEIDING 
1.1 Landgoederenzone Brummen 
Het projectgebied WaardeVOL Brummen ligt ten westen van het dorp Brummen (Gld.). De Empese en 
Tondense heide vallen hierbuiten. De Landgoederen Brummen liggen op de overgang van de droge 
zandgronden op de oostelijke flank van de Veluwe naar het vochtige rivierkleigebied van het IJsseldal. Dit 
Natura 2000-gebied dankt zijn kwaliteit aan het feit dat ontginning achter is gebleven ten opzichte van de 
omgeving. De achtergrond hiervan was de aanwezigheid van een erg gevarieerde geomorfologie en 
bodemopbouw en de aanwezigheid van kalkrijk kwelwater. Dit zijn gelijk ook de sleutelfactoren voor de 
kwaliteit van de aanwezige natuur. Voor wat betreft het bos is ook de relatief hoge ouderdom (meer dan 150 
jaar oud) een belangrijke kwaliteitsfactor (uit: N2000 Beheerplan (Provincie Gelderland, 2016)). 

 
Figuur 1. Ligging van projectgebied (rood) en de begrenzing van N2000-gebied Landgoederenzone Brummen (groen) 
met daarbinnen de landgoederen Leusveld en Huis Voorstonden en de hoofdwaterlopen. De N2000-gebiedsdelen van 
de Empese en Tondense Heide en Hiemberg vallen buiten het plangebied. 
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1.2 Gebiedsopgaven 
WaardeVOL Brummen kent drie kernopgaven: Klimaat, Natuur en Landschap & Recreatie. Samen met de 
agrarische kansen zijn de kernopgaven geïntegreerd tot de gebiedsopgaven. Deze gebiedsopgaven zijn 
uitgewerkt in het geïntegreerde schetsontwerp (Arcadis, 2020). De voorliggende rapportage bevat de 
ecohydrologische onderbouwing van de opgaven en maatregelen voor Klimaat en Natuur (onderdeel water). 
In een tweede rapport is de totstandkoming van het geohydrologisch schetsontwerp opgenomen (Arcadis, 
2021). Zie verder hoofdstuk 3 voor de opgaven. 

KLIMAATVERANDERING 
Om de effecten van klimaatverandering op te vangen, is aanpassing van de gebiedsinrichting noodzakelijk. 
Als zichtjaar wordt hiervoor 2050 gebruikt, wat overeenkomt met het zichtjaar dat voor de KNMI-klimaat-
scenario’s is gebruikt (zie paragraaf 3.4). Het weer wordt grilliger. Dat uit zich in zachte winters, toename van 
piekbuien en hetere zomers. Hierdoor droogt de bodem in dit gebied sneller en verder uit. De voorspelbaar-
heid neemt dus af. Door in te zetten op een robuuste inrichting, gericht op maximaal vasthouden van het 
water, is het streven dat er jaarrond voldoende water in het gebied is, evenals het behouden of verkrijgen 
van droge voeten voor de bewoners van het gebied. Zowel natuur als landbouw worden daardoor 
veerkrachtiger en zijn daardoor (veel) beter in staat de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.  

NATUUR 
Binnen WaardeVOL Brummen ligt zeer waardevolle natuur, zoals goed ontwikkelde eiken-beukenbossen 
met hulst, elzenbroekbossen langs beken en soortenrijke, halfnatuurlijke graslanden. Dusdanig waardevol 
dat deze natuur Europese en provinciale bescherming geniet via Natura 2000 (N2000) en het Gelders 
Natuur Netwerk (GNN).  

In het aanwijzingsbesluit zijn de N2000-doelen vastgelegd. In het N2000 Beheerplan (Provincie Gelderland, 
2016) zijn de doelen en de maatregelen verder uitgewerkt voor de duurzame instandhouding van de natuur 
binnen WaardeVOL Brummen. De aard van de doelstellingen varieert per soort/habitattype en kan betrek-
king hebben op behoud of uitbreiding van de oppervlakte (leefgebied) en behoud of verbetering van de 
kwaliteit. 

1.3 Doel en doelgroep 
De doelen worden in deze paragraaf kort benoemd. In hoofdstuk 3 zijn deze verder uitgewerkt. Daarnaast 
komt in deze paragraaf de doelgroep aan de orde. 

PRIMAIR DOEL 
Het primaire doel van de voorliggende rapportage is om vanuit ecohydrologisch perspectief te onderbouwen 
in hoeverre met de maatregelen uit het schetsontwerp de doelen uit het N2000 Beheerplan behaald worden. 
Het gaat daarbij om: 
1. herstel van de huidige kwaliteit van de kwalificerende natuur; 
2. uitbreiding van het oppervlak door nieuwe natuur. 
 
Om die doelen te halen, zijn in het N2000 Beheerplan verschillende maatregelen benoemd. De voorliggende 
rapportage vormt samen met de systeemanalyse van Bell Hullenaar (2016) de uitwerking van de maatregel 
M14 ecohydrologisch onderzoek uit het beheerplan (Provincie Gelderland, 2016). 

Naast maatregel M14 zijn ook de maatregelen M1a, M1b, M18 en M19 onderdeel van het pakket 
maatregelen die alle als doel hebben om de waterhuishoudkundige situatie te verbeteren en daarmee de 
beoogde natuurwaarden te realiseren (zie verder paragraaf 3.2.2). 

Ten slotte zijn er nog de maatregelen M13 en M17. Deze hebben als focus het realiseren van hectaren 
nieuwe natuur of functieverandering. Het gaat om 15 ha (M13) en 187 ha (M17) (zie verder paragraaf 3.2.2). 

SECUNDAIR DOEL 
Het secundaire doel is om naast de toetsing ook een advies mee te geven voor de uitwerking van het 
schetsontwerp en de actualisatie van het N2000 Beheerplan. Dit advies bestaat uit mogelijke kennislacunes 
of nadere onderzoeksvragen, die nodig zijn om op te volgen voor het behalen van de genoemde natuur-
doelen. 
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DOELGROEP 
Deze inhoudelijke rapportage is met name bedoeld voor de specialisten die betrokken zijn bij het natuur-
herstel in en rond Brummen. Denk aan overheden als provincie, waterschap en gemeente, maar ook aan 
terreinbeherende organisaties en adviesbureaus.  

In tweede instantie is deze technisch-inhoudelijke onderbouwing ook een verantwoording van het schets-
ontwerp naar andere betrokkenen, zoals de Regiegroep en de bewoners en gebruikers van het gebied. 

1.4 Proces 
WaardeVOL Brummen is een project op initiatief van de provincie Gelderland, de gemeente Brummen en 
het waterschap Vallei en Veluwe. Het project kent een gebiedsproces met een intensieve samenwerking en 
afstemming met bewoners, ondernemers en organisaties. Het gebiedsproces is begeleid door de Regie-
groep die begin juli 2018 is opgericht. De Regiegroep bestaat uit een aantal inwoners van het projectgebied, 
vertegenwoordigers van de initiatiefnemers en Natuurmonumenten, die zich er sterk voor maken dat alle 
belangen en belanghebbenden in het project worden betrokken (Arcadis, 2020). 

Er zijn diverse bijeenkomsten geweest waarin de bewoners en gebruikers van het gebied hun zorgen en 
wensen konden uiten, hun kennis delen en hun ideeën voor oplossingen toelichten. Al die informatie is 
verzameld en gebruikt om dit schetsontwerp te maken. Daarvoor was aanvullend natuurlijk veel specialis-
tische kennis nodig. Een team met ecologen, hydrologen, landschapsdeskundigen, natuurbeheerders en 
waterbeheerders vanuit de provincie Gelderland, de gemeente Brummen, Natuurmonumenten, waterschap 
Vallei en Veluwe en adviesbureau Arcadis heeft aan het plan gewerkt. Er zijn voor uiteenlopende delen van 
het gebied verschillende mogelijkheden besproken, alle belangen zijn afgewogen en zo is geleidelijk aan dit 
plan ontstaan. Daarbij hebben de wensen en ideeën uit de bewonersavonden en de keukentafelgesprekken 
een grote rol gespeeld. Een aantal daarvan zit direct in dit schetsontwerp verwerkt. Een aantal komt pas in 
de vervolgstap, de planuitwerking, echt aan bod omdat het plan daarvoor nu nog te veel op hoofdlijnen is 
(Arcadis, 2020).  

1.5 Leeswijzer 
In dit rapport leest u in hoofdstuk 2 eerst de conclusies: in welke mate de doelen voor hydrologisch herstel 
en verbetering van de natuurwaarden behaald kunnen worden. 

Na de conclusies volgt de reguliere rapportageopbouw. In hoofdstuk 3 is eerst een overzicht gegeven van de 
opgaven en doelen. In hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 volgen beknopte beschrijvingen van respectievelijk de 
systeemanalyse en het schetsontwerp, waarna in hoofdstuk 6 de eigenlijke toetsing van de doelrealisatie 
natuur volgt. In hoofdstuk 7 wordt expliciet stilgestaan bij de waarden van de rabattenbossen binnen 
WaardeVOL Brummen. In hoofdstuk 8 wordt afgesloten met kennislacunes en aanbevelingen voor de 
uitwerking van het schetsontwerp. 

Eerst wordt hoofdstuk 1 nog afgesloten met een beschrijving van de belangrijkste begrippen. 

1.6 Begrippen 
HABITATTYPE 
Een habitattype is een ecosysteemtype of levensgemeenschap van planten en dieren op het land of in het 
water met bijzondere geografische, abiotische en biotische kenmerken, die zowel geheel natuurlijk als 
halfnatuurlijk kunnen zijn. Habitattypen worden op Europees niveau beschermd via N2000-regelgeving 
(Habitatrichtlijn). 

KWALIFICERENDE NATUUR 
Kwalificerende natuurwaarden zijn habitattypen, habitatrichtlijnsoorten, broedvogelsoorten en niet-broed-
vogelsoorten op grond waarvan een lidstaat specifieke gebieden moet beschermen. Dit zijn de Natura 2000-
gebieden. Voor deze habitattypen en soorten zijn in de aanwijzingsbesluiten instandhoudingsdoelstellingen 
geformuleerd die in de beheerplannen verder zijn uitgewerkt in omvang, ruimte en tijd. 
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NATUURTYPE EN BEHEERTYPE 
Naast N2000 is ook sprake van het Gelders Natuur Netwerk. Een netwerk van natuurgebieden en natuur-
verbindingen die onder regie van de provincie wordt gerealiseerd en beheerd. De provincie gebruikt daarbij 
de terminologie van natuurtypen en beheertypen. Het natuurdeel van de Index Natuur en Landschap bestaat 
uit 17 natuurtypen en daaronder diverse beheertypen. Alle natuur van terreinbeherende organisaties en 
particulieren die subsidiabel is, kan hierin worden ondergebracht. Natuurtypen zijn bedoeld als sturings-
instrument op landelijk en regionaal niveau. De indeling is vooral gebaseerd op abiotische natuurcondities 
(waterhuishouding en voedselrijkdom). Beheertypen zijn bedoeld voor de aansturing van het beheer. De 
indeling is praktisch en sluit aan op de schaal waarop beheerders werken (toepasbaar op schaal 1:25.000). 
Binnen een beheertype is sprake van een vergelijkbaar beheer en vergelijkbare kosten. Aangezien de 
provincie de subsidie voor natuurbeheer coördineert, heeft de provincie ook een natuurbeheerplan en een 
kaart met alle beheertypen. 

VEGETATIETYPE 
De natuurtypen en onderliggende beheertypen zijn ecologisch nog van een relatief abstract of overkoepe-
lend niveau. Neem bijvoorbeeld het natuurtype vochtige bossen en één van de drie onderliggende beheer-
typen rivier- en beekbegeleidend bos. Hieronder vallen zowel droge, intermediaire als natte bossen die 
allemaal hun eigen soortensamenstelling hebben. Zo kan dit beheertype onderverdeeld worden in verschil-
lende vegetatietypen, zoals elzenbroekbos of vogelkers-essenbos. Een vegetatietype of plantengemeen-
schap kenmerkt zich door een groep planten met een regelmatig herhalende structuur in tijd en ruimte als 
gevolg van gradiënten. 
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2 CONCLUSIE DOELREALISATIE NATUUR 
Het schetsontwerp bevat hoofdzakelijk maatregelen voor herstel van landschap en hydrologie (zie hoofdstuk 
3). In dit ecohydrologisch rapport wordt vooral ingegaan op de laatste categorie. Het primaire doel van de 
hydrologische herstelmaatregelen is hogere grondwaterstanden in het voorjaar (GVG) en herstel van de 
basenrijke kwel in de wortelzone met als secundair doel om lage grondwaterstanden in de zomer (GLG) te 
beperken. De basis hiervoor vormt de systeemanalyse van Bell Hullenaar (2016), zoals toegelicht in 
hoofdstuk 4. Een verdere beschrijving van het schetsontwerp is in hoofdstuk 5 opgenomen. In voorliggend 
hoofdstuk zijn de effecten van de maatregelen uit het schetsontwerp getoetst aan de ecohydrologische eisen 
van de natuurdoelen. Dit geeft de mate van doelrealisatie weer, ofwel de mate waarin de grondwaterstanden 
voldoen aan de criteria van de beoogde natuurdoelen. 

De berekening van de doelrealisatie is het resultaat van een toetsing van de gemodelleerde toekomstige 
grondwaterstanden aan de ecohydrologische eisen uit Waternood (Waterwijzer Natuur). In Waternood zijn 
van alle natuurtypen de criteria voor de grondwaterstanden opgenomen (zie hoofdstuk 6).  

De berekende resultaten van de doelrealisatie bij het schetsontwerp zijn weergegeven in het geohydrolo-
gisch achtergrondrapport (Arcadis, 2021). In dezelfde rapportage worden de kaarten ook besproken. In de 
berekeningen is de klimaatopgave voor 2050 al meegenomen (zie paragraaf 3.4). Dat betekent dat gerekend 
is met grotere winterneerslag en drogere, warmere zomers. De resultaten laten dus de effecten zien van de 
maatregelen uit het schetsontwerp bij een toekomstig klimaat. Door de berekende grondwaterstanden te 
toetsen aan de ecohydrologische eisen van de natuur, volgt de mate van doelrealisatie. Wat opvalt, is dat in 
grote delen van het gebied de doelrealisatie onvoldoende is. De gehanteerde methodiek aan de hand van 
natuurdoelen op perceelsniveau bleek niet te volstaan. Daarvoor zijn er veel te veel gradiënten in het gebied 
aanwezig, zowel in bodemtype, maaiveldhoogte als vochthuishouding. Daarom heeft voor de ecohydrolo-
gische toetsing een andere, meer uitgebreide toetsing plaatsgevonden, onder meer aan de hand van 
potentiekaarten. Deze toetsing en de resultaten ervan zijn in het voorliggende rapport verwoord (conclusies 
in hoofdstuk 2 en de inhoudelijke toetsing in hoofdstuk 6).  

In hoofdstuk 3 zijn de inhoudelijke opgaven uitgewerkt. De daarbij behorende toetsingskaarten zijn in de 
bijlagen opgenomen. In het voorliggende hoofdstuk 2 wordt beschreven in hoeverre met de realisatie van het 
schetsontwerp voldaan wordt aan die N2000-opgaven. Het gaat om de volgende onderdelen (zie hoofdstuk 
3 voor de onderbouwing van de opgaven): 
• herstel kwalificerende natuur; 
• functieverandering 202 ha voor het gehele N2000-gebied, inclusief Empese en Tondense Heide; 
• minimaal 20 ha nieuw bos binnen WaardeVOL Brummen; 
• potenties nieuwe natuur; 
• rabattenbossen; 
• eindconclusie. 
 

2.1 Herstel kwalificerende natuur 
Verdroging van de kwalificerende natuur is een acuut knelpunt binnen WaardeVOL Brummen. Uit de 
habitatkarteringen blijkt ook dat het aantal soorten afneemt, waarvan een groot deel is gebonden aan een 
hoge grondwaterstand in het voorjaar (GVG) in combinatie met de bufferende werking van het grondwater in 
de wortelzone. De GVG is echter gedaald in het plangebied en door intredend regenwater verzuurt de 
wortelzone.  

Door maatregelen te treffen, zoals het verondiepen of dempen van watergangen, stijgen de grondwater-
standen weer. De vraag die in dit rapport beantwoord wordt, is of daarmee ook de kweldruk toeneemt en in 
de wortelzone tot de benodigde basenverzadiging leidt. De vraag is of deze maatregelen op de specifieke 
locaties van de huidige kwalificerende natuur voldoende zijn. 

TOETSING OPGAVE 
In 2019 is een nieuwe inventarisatie van de vegetatie uitgevoerd om een geactualiseerde habitattypenkaart 
op te stellen. Tot aan de oplevering van de voorliggende rapportage was deze echter nog niet beschikbaar.  
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De eigenlijke toetsing of het schetsontwerp bijdraagt aan verbetering van de kwalificerende habitattypen 
heeft hierdoor niet plaats kunnen vinden. Om deze toetsing uit te voeren, dienen de onderstaande vragen 
positief beantwoord te kunnen worden. 

De kernvraag is: is er voldoende herstel voor de kwalificerende habitattypen? 
 Deze vraag kan op dit moment niet beantwoord worden door het ontbreken van de actuele kaart.  

Op basis van de standplaatsvereisten kan de kernvraag uitgewerkt worden in de volgende onderliggende 
deelvragen: 
• Wordt de GVG voldoende verhoogd? 
• Wordt de kweldruk voldoende hersteld? 
• Is het grondwater van voldoende kwaliteit? 
• Wordt de GLG voldoende verhoogd? 
• Zijn de omstandigheden voldoende voedselarm? 
• Zijn maatregelen afdoende om de negatieve effecten van klimaatverandering te beperken? 
 

2.2 Oppervlak voor functieverandering 
Functieverandering staat voor het omzetten van (doorgaans agrarische) gronden naar nieuwe natuur. Vanuit 
het beheerplan omvat de maatregel functieverandering in totaal 202 ha voor het gehele N2000-gebied, 
inclusief Empese en Tondense Heide. Aanvullend is de voorwaarde genoemd dat door de functieverande-
ring natuurgebieden moeten ontstaan die voldoende aaneengesloten zijn en een minimum areaal van 25 ha 
moeten hebben. 

TOETSING OPGAVE 
De percelen die in aanmerking komen voor functieverandering zijn weergegeven in Figuur 2.  
• Is er voldoende oppervlak aanwezig dat voldoet aan de randvoorwaarden voor (het gehele N2000-

gebied, inclusief Empese en Tondense Heide) functieverandering (M13 (15 ha) en M17 (187 ha))? 
 Ja, binnen WaardeVOL Brummen is in totaal is 212 ha in het schetsontwerp aangemerkt om in te 
richten als natuurterrein. Hiervan is 112 ha aangewezen als nieuwe natuur (binnen een zoekgebied van 
140 ha) en 100 ha reeds als extensief beheerd grasland in eigendom van Natuurmonumenten. 

• Liggen deze oppervlakken ook voldoende aaneengesloten en hebben ze een minimum areaal van 25 ha?  
 Ja, tezamen met de reeds bestaande natuur vormen de ingetekende percelen nieuwe natuur één 
aaneengesloten natuurgebied. Wel liggen daarbinnen verschillende landbouwgronden. Bij de uitwerking 
van het schetsontwerp moet belicht worden welk effecten deze gronden op de beoogde natuur hebben 
en vice versa. 

• Wordt er met het schetsontwerp voldoende invulling gegeven aan de instandhoudingsdoelstellingen? 
 Ja, met het schetsontwerp wordt invulling gegeven aan de doelstelling voor het vergroten van het 
oppervlak van heischraal grasland en blauwgrasland en uitbreiding van potentieel leefgebied voor 
Kamsalamander. Of deze gronden ook aan andere abiotische eisen voldoen, is getoetst in paragraaf 2.4. 
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Figuur 2. Overzicht percelen nieuwe natuur in en aansluitend op het Natura 2000-gebied (voorjaar 2020). De Empese en 
Tondense Heide vallen daarbuiten en behoren niet tot het studiegebied. 
 

2.3 Minimaal 20 ha bos 
De provincie Gelderland streeft binnen WaardeVOL Brummen een minimum areaal nieuw bos na van 20 ha.  

TOETSING OPGAVE 
 Ja, deze opgave is binnen het schetsontwerp ingevuld op basis van vrijwilligheid. Bij de uitwerking van 
het schetsontwerp op deelgebiedsniveau wordt deze opgave samen met eigenaren en omwonenden nader 
uitgewerkt. In de gebiedsopgave voor nieuw bos zit een zekere mate van speelruimte, doordat bos en 
grasland als het ware uitwisselbaar zijn, dat wil zeggen dat op natte gronden zowel natte graslanden als 
natte bosvormen kunnen bestaan. Hetzelfde geldt voor droge of intermediaire gronden.  

2.4 Potenties nieuwe natuur 
Binnen WaardeVOL Brummen zijn de grondwaterstanden in voorjaar en zomer afgenomen. Hierdoor neemt 
de kwaliteit van de bestaande natuur af, maar ook de potenties voor nieuwe natuur. De maatregelen in het 
schetsontwerp moeten ertoe leiden dat de kwalificerende natuur herstelt (zie paragraaf 2.1) en de potenties 
voor de nieuwe natuur verbeteren. De toetsing voor de potenties is opgebouwd uit een kwantitatieve en 
kwalitatieve toetsing. 

TOETSING KWANTITATIEVE OPGAVE 
De potenties voor de natuur, inclusief de nieuwe natuur, zijn weergegeven in de potentiekaarten (zie hoofd-
stuk 6 en Bijlage H). In die kaarten is op basis van de berekende grondwaterstanden en de vereisten die 
vegetatietypen stellen, weergegeven waar welk vegetatietypen zou kunnen voorkomen. Hierbij is het gehele 
projectgebied getoetst, en is geen rekening gehouden met huidig landgebruik. Deze potentiekaarten zijn 
vervaardigd voor bos en grasland apart. In onderstaande tabellen zijn deze kaarten per vegetatietype 
omgezet in het potentieel geschikt areaal.  
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 Ja, het in het schetsontwerp begrensde potentieel areaal nieuwe natuur wordt waterhuishoudkundig 
aanzienlijk verbeterd, met name door een hogere GVG waardoor ook de wortelzone weer gebufferd kan 
worden, door de maatregelen uit het schetsontwerp; ook wanneer rekening gehouden wordt met klimaat-
verandering. Ook buiten de begrensde nieuwe natuur zijn hoge potenties voor natuurherstel. 
 Ja, door de hogere grondwaterstanden kan de instandhoudingsdoelstelling voor de verbetering van de 
kwaliteit van heischraal grasland, blauwgrasland en vochtig alluviale bossen verwezenlijkt worden.  
 Nee, door de toename van droogte in de zomers zakt op de flanken en ruggen de GLG verder uit wat leidt 
tot een toename van droogtestress onder de drogere vegetatietypen. Hiervoor kunnen geen maatregelen 
genomen worden. 

Tabel 1. Verschil in potentieel areaal (ha) voor vegetatietypen bos op basis van grondwaterstanden bij de verschillende 
scenario’s. Met ‘referentie’ wordt bedoeld de potentie onder de huidige waterhuishoudkundige situatie. Cellen zijn groen 
gearceerd bij een toename van het potentieel areaal t.o.v. de huidige situatie en oranje bij een afname. 

Vegetatietype Onderdeel van 
habitattype Referentie Ref bij klimaat-

verandering Schetsontwerp SO bij klimaat-
verandering 

Elzenbroekbos H91E0 2.94 5.69 70.69 80.31 

Vogelkers-essenbos 
(nat) H91E0 6.69 18.56 51.25 80.88 

Vogelkers-essenbos H91E0 253.19 344.44 340.00 431.50 

Vogelkers-essenbos 
(droog) H91E0 612.88 580.31 509.44 463.69 

Haagbeuk-essenbos 
(GVG te droog) H9120 489.25 415.94 393.56 308.56 

 

Uit de tabel met potentieel geschikt areaal bos volgt dat de oppervlakte van grondwaterafhankelijke typen 
bos fors toeneemt. Ook lijkt klimaatverandering vooral een positief effect te hebben. Dit speelt zeker voor de 
potenties van elzenbroekbos, waarvoor jaarrond nattere condities ontstaan. Voor de andere bostypen geldt 
ook dat in de winter- en voorjaarssituaties de grondwaterstand toeneemt en daarmee beter wordt. De zomer-
grondwaterstand neemt echter af, alleen is deze vanaf nat vogelkers-essenbos en droger niet begrensd in 
Waternood (zie hoofdstuk 6). Uit de toetsing aan de droogtestress blijkt dat voor de drogere bossen hoger 
op de flanken en ruggen een duidelijke toename van de droogtestress verwacht moet worden. 

Tabel 2. Verschil in potentieel areaal (ha) voor vegetatietypen grasland op basis van grondwaterstanden bij de 
verschillende scenario’s. Met ‘referentie’ wordt bedoeld de potentie onder de huidige waterhuishoudkundige situatie. 
Cellen zijn groen gearceerd bij een toename van het potentieel areaal t.o.v. de huidige situatie en oranje bij een afname. 

Vegetatietype Onderdeel van 
habitattype Referentie Ref bij klimaat-

verandering Schetsontwerp SO bij klimaat-
verandering 

Blauwgrasland H6410 2.94 5.06 46.63 22.81 

Blauwgrasland intermediair H6410 3.63 10.63 61.06 134.75 

Heischraal grasland (nat) H6230 19.38 40.81 60.63 99.50 

Ass. Geknikte 
Vossenstaart  H6510 0.31 0.44 0.38 0.00 

Kamgrasweide (nat) H6510 101.00 154.88 162.13 110.75 

Kamgrasweide intermediair H6510 0.06 0.06 0.31 91.69 

Heischraal grasland 
(droog) H6230 333.69 299.94 219.19 79.25 

Kamgrasweide (droog) H6510 477.06 450.06 428.06 359.31 

Te droog n.v.t. 426.88 403.06 386.56 466.88 
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Het potentieel areaal blauwgrasland daarentegen neemt fors toe, doordat de grondwaterstand in het 
voorjaar stijgt (< 25 cm -mv) en ook minder ver uitzakt (< 70 cm -mv). Reden is ook dat bij het schetsontwerp 
rekening gehouden is met 20 cm afgraven van het maaiveld in de slenken met (voormalig) agrarisch 
grasland.  

De klassen van natte graslanden (heischraal grasland en kwamgrasweide) die daarop volgen, nemen echter 
weer fors toe. Dit gaat ook ‘ten koste van’ de drogere graslanden. Hieruit blijkt dat er duidelijk sprake is van 
hogere grondwaterstanden die ten goede komt van de uitbreiding van het potentieel areaal van nattere 
graslanden.  

De drogere graslanden krijgen overduidelijk te maken met te ver uitzakkende grondwaterstanden, waardoor 
het potentieel oppervlak hiervoor afneemt. Uit de toetsing van de droogtestress blijkt ook dat op de ruggen 
en flanken de GLG verder uitzakt en de droogtestress in ordegrootte van dagen toeneemt, gelijk aan de 
drogere bossen. 

TOETSING KWALITATIEVE OPGAVE 
Naast de kwantitatieve voorwaarden zijn er ook kwalitatieve standplaatsfactoren. Ook hieraan is een toetsing 
verricht, met name op basis van gegevens van B-Ware (2016) en Bell Hullenaar (2016). 

Bodemtype 
Zijn de juiste bodemtypen aanwezig? 
 Ja, uit een analyse van de in praktijk aanwezige bodemtypen blijkt dat deze overeenkomen met de door 
de gewenste vegetatietypen vereiste bodemtypen. 

Bodemkwaliteit 
Is de bodemkwaliteit voldoende voedselarm? 
 Ja, de bodemkwaliteit is voldoende voedselarm. Voorwaarde is wel dat in de slenken een toplaag 
(bouwvoor) van 15 à 25 cm afgegraven wordt. In deze (lemige) beekeerdgronden zijn de door agrarische 
activiteiten opgebrachte fosfaten grotendeels in de toplaag vastgelegd. Op de meer zandige flanken en 
ruggen zijn de fosfaten veel dieper ingetreden en heeft plaggen geen meerwaarde, tenzij voor het scheuren 
van de graszode. 

Grondwaterkwaliteit 
Is de grondwaterkwaliteit voldoende gebufferd? 
 Ja, uit 49 peilbuismetingen blijkt dat het grondwater sterk tot zeer sterk gebufferd is en in de slenken al 
relatief hoog aanwezig is. Daar waar dat niet het geval is, is vaak sprake van een drainerende watergang 
met een lager peil, waardoor hemelwater in de wortelzone kan binnendringen.  

Is de grondwaterkwaliteit voldoende basenrijk? 
 Ja, uit 49 peilbuismetingen blijkt dat het grondwater veelal basenrijk is en in de slenken al relatief hoog 
aanwezig is. Daar waar dat niet het geval is, is vaak sprake van een drainerende watergang met een lager 
peil, waardoor hemelwater in de wortelzone kan binnendringen. 

Voldoende kweldruk 
Is er voldoende kweldruk om indringing van hemelwater en daarmee verzuring van de toplaag tegen te 
gaan? 
 Ja, na realisatie van het schetsontwerp blijkt dat niet alleen de GVG, maar ook de kweldruk toeneemt. In 
het voorjaar is de kweldruk in de slenken > 1 mm/dag. Dit is voldoende om indringing van hemelwater tegen 
te gaan.  
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2.5 Rabattenbossen 
In hoofdstuk 7 is in het bijzonder stil gestaan bij de voorkomende rabattenbossen binnen het plangebied. Het 
doel van deze studie was niet om hier een specifieke toetsing voor uit te voeren. De rabattenbossen zijn in 
het schetsontwerp echter grotendeels buiten beeld gebleven.  

Uit een beknopte analyse is gebleken dat een deel van de rabattenbossen cultuurhistorische en/of 
ecologische waarden hebben. Voor een deel hebben deze bossen ook geen van die genoemde waarden, of 
in veel mindere mate, doordat het oorspronkelijke reliëf niet meer zichtbaar is, of de bossen met naaldhout 
aangeplant zijn.  

Het advies is daarom om bij de uitwerking van het schetsontwerp ook de rol van de rabattenbossen binnen 
het ecohydrologische systeem te duiden en hiervoor systeemherstelmaatregelen te benoemen, zoals het 
oogsten van naaldhout, het egaliseren van rabatten zonder – of met een beperkte – cultuurhistorische 
waarde en een heraanplant met loofbomen. 

2.6 Eindconclusie toetsing en potenties 
TOETSING 
Doordat een geactualiseerde habitattypenkaart nog niet beschikbaar was op het moment van afronden van 
het rapport heeft een feitelijke toetsing van herstel ter plaatse van de kwalificerende habitattypen niet kunnen 
plaatsvinden.  

POTENTIES 
Desalniettemin zijn gebiedsbreed de potenties van het schetsontwerp, ook na klimaatverandering, in beeld 
gebracht. Hieruit volgt dat op een breed vlak de potenties voor de hier nagestreefde grondwaterafhankelijke 
habitattypen, zoals blauwgrasland, heischraalgrasland, dotterbloemhooiland en (nattere varianten van) 
vochtig alluviaal bos aanzienlijk toenemen. Dit komt tot uiting in: 
• een hogere voorjaarsgrondwaterstand gedurende een langere periode; 
• een beperking van de afname van de GLG, ook na klimaatverandering; 
• een afname van het aantal dagen droogtestress; 
• een toename van de kweldruk ook bij hogere grondwaterstanden; 
• de voedselarme situatie in de slenken, wanneer de toplaag wordt afgegraven; 
• de goede, ondiepe grondwaterkwaliteit als gevolg van het basenrijke en (zeer) sterk gebufferde karakter.  
 
Op basis hiervan is de verwachting dat herstel en uitbreiding kan plaatsvinden van de kwalificerende habitat-
typen, hoewel dit nog wel geverifieerd moet worden. 

Voor de drogere vegetatietypen, zowel graslanden als bossen waaronder ook het habitattype beukenbos 
met hulst, die op de flanken en ruggen voorkomen, helpen de maatregelen uit het schetsontwerp niet. De 
grondwaterstanden zakken door de zandige ondergrond van nature diep uit, wat betekent dat door klimaat-
ontwikkeling de GLG’s nog verder uitzakken en de droogtestress op de ruggen fors kan toenemen. 

AANBEVELINGEN 
Uit de toetsing komen ook enkele kennishiaten en adviezen naar voren voor het vervolg. Deze zijn in 
hoofdstuk 8 als aanbevelingen omschreven. 
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3 OPGAVEN NATUUR EN KLIMAAT 
In dit hoofdstuk worden de opgaven voor de thema’s Natuur en Klimaat beschreven voor N2000 Brummen. 
De Empese en Tondense Heide vallen daarbuiten en behoren niet tot het studiegebied. Binnen de klimaat-
opgave wordt ook rekening gehouden met de doelen van de landbouw. Door toenemende winterneerslag en 
zomerdroogte verandert de waterhuishouding in negatief opzicht. Zowel voor landbouw als natuur. Dus niets 
doen, is geen optie.  

3.1 Instandhoudingsdoelen 
Voor ieder Natura 2000-gebied zijn zogenaamde instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd en vastgelegd 
in het aanwijzingsbesluit. Hierbij wordt per habitattype aangegeven of uitbreiding van oppervlakte is gewenst 
of dat de oppervlakte gelijk kan blijven. Voor de kwaliteit wordt aangegeven of behoud voldoende is of dat de 
kwaliteit dient te worden verbeterd. Voor habitatsoorten wordt aangegeven of het leefgebied verbetering 
behoeft of gelijk kan blijven en ook of de populatie van de soort gelijk kan blijven dan wel behoefte is aan 
vergroting (Provincie Gelderland, 2016). 

Voor N2000 Brummen zijn de volgende habitattypen en habitatsoorten met de bijbehorende instandhoudings-
doelen vastgesteld. De prioritaire habitattypen zijn aangegeven met een *. 

Tabel 3. Instandhoudingsdoelstelling voor habitattypen en habitatsoorten voor Landgoederen Brummen, dus exclusief de 
Empese en Tondense Heide. De prioritaire habitattypen zijn aangegeven met een *. De legenda staat onder de tabel 
(aangepast naar Provincie Gelderland, 2016).  

Code Habitattype of  
-soort 

Landelijke staat 
van 
instandhouding 

Relatieve 
bijdrage 
gebied in NL 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

Doelstelling 
populatie 

H6230 * Heischrale 
graslanden - - - > >  

H6410 Blauwgraslanden - - - > >  

H9120 Beukenbos met hulst - + = =  

H91E0C * Vochtige alluviale 
bossen - - = >  

H1166 Kamsalamander - + > > > 

• Landelijke staat van instandhouding:  -- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig. 
• Relatieve bijdrage habitattypen:  ++ groot (> 15%); + gemiddeld (2-15%); - gering (< 2%). 
• Relatieve bijdrage soorten:  - 0-2%; + 2-15%; ++ 15-50%; +++ 50-100%. 
• Doelstelling:  = Behoud; > Uitbreiding of verbetering. 
 

3.2 Natura 2000-opgaven 
In het beheerplan worden de N2000-opgaven in twee delen gesplitst: de kernopgave en de N2000-
maatregelen. Tot die laatste behoren inmiddels ook de (voorheen) niet-PAS-maatregelen.  

3.2.1 Kernopgave 
Voor de Landgoederen Brummen (maar ook voor de Empese en Tondense Heide) geldt de volgende 
kernopgave:  

5.05  Herstel kwaliteit en uitbreiding areaal van de grondwaterafhankelijke typen heischrale 
graslanden *H6230 en blauwgraslanden H6410.  

Opgave landschappelijke samenhang en interne compleetheid (beekdalen): Versterken van de functionele 
samenhang van de Natura 2000-gebieden met hun omgeving ten behoeve van duurzame instandhouding en 
ter vergroting van de algemene biodiversiteit. Onder andere door herstel natuurlijke waterstromen en  
-standen, zowel grondwater als oppervlaktewater van goede kwaliteit, en op termijn herstel van overstro-
mingsdynamiek.  
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Binnen de Natura 2000-gebieden herstel van gradiënten en mozaïeken van verschillende onderdelen met 
name ten behoeve van kalkmoerassen, blauwgraslanden en vochtige alluviale bossen. 

Prioritair is de wateropgave. Deze is opgenomen in de sense of urgency. Op korte termijn is een water-
opgave benodigd aangezien binnen nu en tien jaar mogelijk een onherstelbare situatie ontstaat.  

De sense of urgency is voor deze habitattypen toegekend, omdat juist voor deze typen de huidige water-
huishouding zeer ontoereikend is. Het gaat daarbij met name om herstel van basenrijke kwel tot in de 
wortelzone. Zo spoedig mogelijk herstel van de gewenste waterhuishouding en grondwaterregime, in elk 
geval binnen tien jaar, is noodzakelijk om onherstelbaar verlies aan kwaliteit en biodiversiteit te kunnen 
voorkomen. 

N.B. In 2020 heeft een nieuwe vegetatie-inventarisatie plaatsgevonden met als doel om tot een geactuali-
seerde habitattypenkaart te komen. Deze kaart is op het moment van afronding van deze studie echter nog 
niet gereed en kan zodoende niet getoond, maar ook niet getoetst worden. 

3.2.2 N2000-maatregelen 
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van alle maatregelen die nodig zijn voor het halen van de 
instandhoudingsdoelstellingen conform het beheerplan. Hierbij zijn de maatregelen uitgewerkt in ruimte en 
tijd. De nadruk ligt hierbij op de eerste beheerplanperiode (0-6 jaar). Waar mogelijk wordt een doorzicht 
gegeven naar de volgende planperiodes maar in veel gevallen is dit nog niet mogelijk. Deze eerste beheer-
planperiode is primair gericht op behoud van de aanwezige waarden en het voorkomen van achteruitgang. 
De volgende beheerplanperiodes zullen meer zijn gericht op kwaliteitsverbetering en uitbreiding. 

Tabel 4. Selectie relevante voormalige ‘PAS maatregelen’ (Provincie Gelderland, 2016). 

Nr.  Herstelmaatregel 

 Waterhuishoudkundige maatregelen 

M1a  Hydrologisch herstel externe maatregelen 

M1b  Hydrologisch herstel interne maatregelen 

 Overige maatregelen 

M12  Monitoring grondwaterkwaliteit 

M13  Functieverandering grond: 15 ha* 

M14  Ecohydrologisch onderzoek 

* Omvang hectares van toepassing op het gehele N2000-gebied, inclusief Empese en Tondense Heide. 
 

Verder worden in het beheerplan de volgende ‘niet-PAS-maatregelen’ genoemd. Aangezien de PAS 
inmiddels niet meer bestaat, zijn deze maatregelen evenals de voorgaande maatregelen nu N2000-
maatregelen. 

Tabel 5. Selectie relevante voormalige ‘niet-PAS-maatregelen’ (Provincie Gelderland, 2016). 

Nr. Herstelmaatregel 

M17 Functieverandering gronden (niet PAS): 187 ha* 

M18 Hydrologisch herstel, externe maatregelen 

M19 Kwaliteitsverbetering van vochtig alluviaal bos; uitvoering 

* Omvang hectares van toepassing op het gehele N2000-gebied, inclusief Empese en Tondense Heide. 
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3.3 Natuurbeheerplan provincie Gelderland 
In het Natuurbeheerplan Gelderland 2019 zijn binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied de 
gewenste natuurbeheertypen opgenomen. Deze kaart ligt ten grondslag aan de subsidieverstrekking van de 
beheerpakketten. Ook agrarisch natuurbeheer en beheer van landschapstypen zijn subsidiabel, maar die 
zijn buiten beschouwing gelaten op onderstaande kaart.  

 
Figuur 3. Beheertypenkaart uit het provinciaal Natuurbeheerplan 2019 (Provincie Gelderland, 2018). 
 

De beheertypenkaart is representatief voor de huidige situatie. Voor de toekomstige situatie is binnen 
WaardeVOL Brummen een ambitiekaart opgesteld. Op de ambitiekaart zijn de doelen vlakdekkend vertaald. 
De ambitiekaart is gebruikt om de effecten van het schetsontwerp te toetsen aan de beheertypen van deze 
kaart. Overigens is de ambitiekaart een benadering. De kaart is opgesteld op perceelsniveau, daar waar de 
natuurtypen zich vooral laten leiden door verschillen in bodemtype, maaiveldhoogte en grondwaterstand.  

 
Figuur 4. Ambitiekaart natuurtypen WaardeVOL Brummen. 
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3.4 Klimaatverandering 
Het klimaat verandert, het weer wordt grilliger. In het algemeen stijgt de temperatuur. In de winter neemt de 
neerslagintensiteit toe. In de zomer neemt de periode van droogte toe en komen vaker piekbuien voor. De 
excessen – zoals te heet, te droog, of te nat – worden dus groter. Een grilliger klimaat betekent slechtere 
condities voor landbouw en natuur. De verwachting is dat in de winter meer neerslag valt met als gevolg een 
hogere GHG. In de zomer volgen echter hogere temperaturen en langere perioden van droogte, ondanks 
een toename van piekbuien, waardoor de GLG juist lager wordt.  

Treffend voorbeeld hiervan in Brummen is de wateroverlast in de winter 2017/2018 en de daaropvolgende 
lange periode van droogte en watertekort in de zomers van 2018, 2019 en 2020.  

Niets doen is zoals gezegd geen optie. De nattere winters leiden dan in potentie tot een hogere voorjaars-
grondwaterstand. Echter, de droogte-effecten in de zomer zijn schadelijker voor natuur en landbouw dan de 
‘natte’ effecten, blijkt uit berekeningen van diverse klimaatscenario’s. De berekeningen (met als zichtjaar 
2050) laten zien dat er een gemiddeld lagere grondwaterstand te verwachten is, tot wel 0,25 m lager dan de 
huidige situatie. Om dit te voorkomen, is zuiniger omgaan met de (winter)neerslag, de kernopgave. In een 
trendanalyse in het gebied is te zien dat de gemiddelde grondwaterstand in grofweg de afgelopen 25 jaar 10 
cm is afgenomen, zelfs zonder de (heel) droge zomers van 2018, 2019 en 2020 (zie Figuur 5). 

 
Figuur 5. Trendanalyse peilbuis B33G1188 over de laatste 14 jaar, exclusief de droge zomers van 2018, 2019 en 2020. 
 

In 2014 heeft het KNMI vier scenario’s voor het toekomstige klimaat (horizon 2050 en 2085) gepresenteerd. 
Deze scenario’s zijn gebaseerd op vier combinaties van twee uiteenlopende waarden voor de wereldwijde 
temperatuurstijging (‘gematigd’ en ‘warm’) en twee mogelijke veranderingen van het luchtstromingspatroon 
(‘lage waarde’ en ‘hoge waarde’) (zie Figuur 6). Verandering in overheersende windrichting kan hier veel 
invloed op hebben, omdat daarmee bijvoorbeeld een zeeklimaat kan veranderen in een landklimaat. Samen 
beschrijven de scenario’s de hoekpunten waarbinnen de klimaatverandering in Nederland, en dus ook 
Brummen, zich zal voltrekken. Elk scenario beschrijft de veranderingen van een aantal klimaatkenmerken, 
zoals temperatuur, neerslag, zeespiegel en wind. De veranderingen gelden voor het klimaat rond 2050 en 
2085 ten opzichte van de referentieperiode 1981-2010. Het is moeilijk te voorspellen welk scenario voor de 
omgeving Brummen het meest waarschijnlijk is. In de berekeningen gaat het waterschap uit van scenario 
WH. Dit is het meest vergaande (strengste) klimaatscenario met een hoge waarde voor de verandering van 
het luchtstromingspatroon en een warme wereldwijde temperatuur. Hierin worden de buien intensiever en de 
perioden van droogte langer. Bij het WH scenario wordt het gemiddelde neerslagtekort in het projectgebied 
180 tot 210 mm (Esri Nederland, Klimaateffectatlas, KNMI, 2021). Ter referentie: in 2018 was het 
neerslagtekort rond de 300 mm en in een gemiddeld jaar is het neerslagtekort rond de 110 mm (KNMI, 
2021).  
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Figuur 6. De KNMI's vier klimaatscenario's. Voor WaardeVOL Brummen is het WH scenario aangehouden (KNMI, 2015). 
 

3.5 Streefbeeld 
De besproken doelen hebben een zekere mate van abstractie. In het N2000 Beheerplan (Provincie 
Gelderland, 2016) zijn onderstaand echter ook meer tot de verbeelding sprekende streefbeelden geschetst. 
In lijn daarmee is later het schetsontwerp uitgewerkt (zie hoofdstuk 5).  

N2000-gebied LANDGOEDEREN BRUMMEN als geheel  
De Landgoederen Brummen vormen een samenhangend hoogwaardig natuurgebied, op vanzelfsprekende 
wijze ingepast in het mozaïek aan functies binnen het beekdallandschap en stevig verbonden met de 
Veluwe en IJsseluiterwaarden. De waterhuishouding is zodanig ingericht dat enerzijds de natuurkwaliteiten 
duurzaam zijn veilig gesteld en anderzijds andere functies niet onevenredig worden geschaad. De stikstof-
depositie op de natuur is inmiddels zo ver gedaald dat, mede door de herstelde waterhuishouding, de 
stikstofdepositie geen bedreiging meer oplevert voor de instandhouding van de kwetsbare habitattypen. 
Door de betere waterkwaliteit in de wat diepere wateren is de lokale populatie van de Kamsalamander flink 
toegenomen en vormt nu een belangrijke kern binnen de IJsselvallei. De drijvende waterweegbree heeft 
inmiddels een blijvende plaats verworven in het gebied. Door uitbreiding van met name de meest kwetsbare 
habitattypen en de op orde gebrachte milieucondities was het mogelijk het gebied, zonder zorgen, verder 
open te stellen voor bezoekers. De bezoekers kunnen volop genieten van de prachtige natuur en de 
weldadige stilte. 

VOORSTONDEN: Habitattypen vochtig alluviaal bos, beuken-eikenbos met hulst en Kamsalamander  
Na kap van populier en fijnspar in het Oude Haarslootgebied zijn intern de sloten en greppels gedempt en is 
de bovengrond verwijderd. Hierna kon zich vochtig alluviaal bos met els en es ontwikkelen. Door verhoging 
van de drainagediepte en omvorming naar een natuurlijker watersysteem van de Haarsloot en de Oekense 
beek is de verdroging van Voorstonden flink teruggedrongen. Dit komt tot uiting in een duidelijk toegenomen 
vitaliteit van de bestaande stukken vochtig alluviaal bos. Door omvorming van een substantieel deel van het 
rabattenbos naar een geschikte uitgangssituatie voor vochtig alluviaal bos heeft dit habitattype nu ook de 
gewenste robuuste omvang om zich kwalitatief volwaardig te kunnen ontwikkelen. Ook de Kamsalamander-
populatie in de waterpartijen van Voorstonden heeft hier flink van geprofiteerd. In het beuken-eikenbos met 
hulst heeft een zorgvuldige dunning gezorgd voor wat meer structuur en ruimte voor ondergroei. Voor het 
beheer is een langetermijnplan ontwikkeld. Enkele voormalige landbouwgronden zijn ontdaan van de 
bouwvoor en vernat door het dempen van de greppels en sloten. Hier ontwikkelt zich vochtig schraalland in 
de sfeer van dotterbloemgrasland. Geen aangewezen habitattype maar het draagt zeker bij aan het 
leefgebied van de Kamsalamander en de ecologische kwaliteit van het gebied als geheel. Ook in het gebied 
van de Hiemberg is door verwijdering van de bouwvoor en het dempen van greppels schraalland ontwikkeld. 
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Vaak dotterbloemhooiland maar plaatselijk zijn er ontwikkelingen in de richting van heischraal grasland of 
blauwgrasland. Lokaal is hier ook vochtig alluviaal bos ontwikkeld en zijn er poelen voor de Kamsalamander 
gegraven. Het Hiemberggebied vormt een belangrijke schakel tussen Voorstonden, het Sterrenbos en de 
Empese en Tondense heide. Dit is van grote betekenis voor minder mobiele soorten, als Kamsalamander en 
verschillende typische soorten van schraalland, vennen en vochtig alluviaal bos.  

LEUSVELD: Habitattypen vochtig alluviaal bos, beuken-eikenbos met hulst, heischraal grasland en 
Kamsalamander  
Na het verondiepen van een aantal ontwaterende sloten is het Leusveld als geheel natter geworden en is de 
peilfluctuatie door het jaar heen afgenomen. De soorten van het vochtige alluviale bos profiteren hiervan. 
Door omvorming van een substantieel deel van het rabattenbos naar een geschikte uitgangssituatie voor 
vochtig alluviaal bos heeft dit habitattype nu ook de gewenste robuuste omvang om zich kwalitatief 
volwaardig te kunnen ontwikkelen. Ook de Kamsalamander ziet hierdoor zijn leefgebied sterk verbeterd. De 
centraal gelegen ‘grote laagte’ is ontdaan van de voedselrijke bouwvoor. Het sloten- en greppelstelsel is hier 
vervangen door een natuurlijkere, oppervlakkige afwatering. De zich langzaam ontwikkelende vegetatie 
vertoont inmiddels al enige kenmerken van vochtig heischraal grasland. De verspreid in Leusveld gelegen 
relicten van heischraal grasland vertonen, door de verbeterde waterhuishouding en een zorgvuldig beheer, 
een opgaande trend. De plannen voor omvorming van grote delen van het rabattenbos naar optimaal 
alluviaal bos zijn nog in overweging. 
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4 BEKNOPTE SYSTEEMANALYSE 
Het beheerplan van de provincie Gelderland en de systeemanalyse van Bell Hullenaar zijn in dezelfde 
periode geschreven (2015-2016). Waar het beheerplan ingaat op de doelen en maatregelen en een 
gebiedsanalyse (Runhaar, 2015) bevat, beschrijft de systeemanalyse van Bell Hullenaar vooral de werking 
van het systeem. Arcadis (2019) heeft later als onderbouwing voor het schetsontwerp (Arcadis, 2020) een 
geohydrologisch model opgesteld waarmee in eerste instantie de systeemwerking getoetst is (Arcadis, 
2021). In dit hoofdstuk worden de geohydrologische en ecohydrologische hoofdlijnen belicht die grotendeels 
ontleend zijn aan andere studies. Voor meer informatie, zie de genoemde referenties. 

4.1 Introductie 
De Landgoederen Brummen liggen op de overgang van de droge zandgronden op de oostelijke flank van de 
Veluwe naar het vochtige rivierkleigebied van het IJsseldal. Dit Natura 2000-gebied dankt zijn kwaliteit aan 
het feit dat ontginning achter is gebleven ten opzichte van de omgeving. De achtergrond hiervan was de 
aanwezigheid van een erg gevarieerde geomorfologie en bodemopbouw en de aanwezigheid van kalkrijk 
kwelwater. Dit zijn gelijk ook de sleutelfactoren voor de kwaliteit van de aanwezige natuur. Voor wat betreft 
het bos is ook de relatief hoge ouderdom (meer dan 150 jaar oud) een belangrijke kwaliteitsfactor (Provincie 
Gelderland, 2016). 

Door de ligging op de overgang van Veluwe naar IJsseldal is er sprake van een sterke grondwateraanvoer. 
In de huidige situatie wordt het gebufferde grondwater echter grotendeels afgevangen door diepe waterlopen 
in de omgeving. Hierdoor zijn de landgoederen te droog geworden voor een goede instandhouding van de 
vochtige bossen. Verdroging leidt hierbij doorgaans tot verruiging (brandnetel, braam) en verlies aan 
typische soorten. De beide te beschermen bostypen zijn beperkt gevoelig voor stikstof. Voor een duurzame 
instandhouding van de vochtige bossen gaat het dus vooral om het nemen van waterhuishoudkundige 
maatregelen in de omgeving (Provincie Gelderland, 2016). 

4.2 Systeemanalyse 
4.2.1 Geohydrologie 
KENMERKEN 
De landgoederen Voorstonden en Leusveld liggen in een licht hellend dekzandgebied op de overgang van 
de stuwwal van de Veluwe naar het IJsseldal. Dit overgangsgebied heeft vanwege de aanwezigheid van 
een fijnmazige afwisseling van slenken, kommen, ruggen en koppen een zeer gevarieerde geomorfo-
logie en bodem. De ruggen en koppen betreffen veelal afzettingen van jong, leemarm en matig fijn 
dekzand. In de slenken ligt vaak oud, (sterk) lemig en fijn dekzand aan de oppervlakte. Voordat ontginning 
van het gebied plaatsvond, zijn in de slenken onder invloed van voeding met ijzer- en basenrijk kwelwater 
beekeerdgronden tot ontwikkeling gekomen. Via de slenken vond de natuurlijke afwatering van het gebied 
plaats. In de slenken in het uiterste oosten van landgoed Voorstonden vond bij overstroming van de IJssel 
afzetting van kalkrijke rivierklei plaats. In de slenken zijn natuurlijke drempels aanwezig en hier en daar 
zijn diepere kommen ontstaan, doordat delen van de slenken door dekzandafzettingen zijn 
afgesnoerd. In de kommen stagneerde het water, waardoor hier (zoals in het Turfveen en op een aantal 
andere plekken binnen de landgoederen) veen tot ontwikkeling kwam. Deze veentjes zijn later ten behoeve 
van turfwinning afgegraven (Bell Hullenaar, 2016). 

De slenken worden ook nu nog gevoed met ijzer- en basenrijk kwelwater. Het kwelwater is in de eerste 
plaats (en in de huidige situatie vooral) afkomstig uit lokale systemen die worden gevoed vanuit de lokale 
dekzandruggen en -koppen. Via het eerste watervoerende pakket stroomt het grondwater naar de 
aangrenzende slenken. Omdat de bodem al vanaf zeer geringe diepte (in alle tien de onderzochte 
ecohydrologische dwarsprofielen al vanaf een diepte van 1 à 2 m -mv) kalkrijk is, is ook dit ondiepe 
kwelwater van lokale herkomst basenrijk. Soms is de kwaliteit van dit ondiepe kwelwater niet optimaal, 
vooral vanwege enigszins verhoogde sulfaatconcentraties. In combinatie met de ondiepe kwel is er mogelijk 
ook een kleine bijdrage van middeldiepe kwel uit het tweede watervoerende pakket, waarvan het herkomst-
gebied op de uiterste oostflank van de Veluwe ligt. Als gevolg van diverse waterwinningen in het intrek-
gebied (en met name in de omgeving van Eerbeek) is deze middeldiepe kwel echter afgenomen (Bell 
Hullenaar, 2016).  
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In de huidige situatie is het ijzer- en basenrijke kwelwater echter bijna nergens in staat om in de 
toplaag van de slenkbodems door te dringen, waardoor het kwelwater de wortelzone van de vegetatie 
dus niet kan bereiken. Dit komt vooral doordat vrijwel al het kwelwater wordt afgevangen en uit het gebied 
wordt afgevoerd door waterlopen. De belangrijkste zijn de hoofdwaterlopen, vanwege de grote diepte. Soms 
is er ook een sterk negatieve invloed van de externe of interne slotenstelsels. Ook (de afvoersloten van) 
rabattenbossen spelen een belangrijke rol, in samenhang met de locatie waar ze liggen (verspreid van de 
dekzandruggen, via flanken tot (met name) in de slenken) (Bell Hullenaar, 2016). 

Van oude kaarten is bekend dat rond de landgoederen Voorstonden en Leusveld al zeer lang bos aanwezig 
is. In de 18e eeuw was een kleinschalig afwisselend landschap met bos en hooilanden aanwezig. Het is 
aannemelijk dat dit bos zowel alluviaal bos (broekbos) als hakhoutbos geweest is. Er was veel hakhout 
nodig voor de leerlooierijen in de omgeving. In de 19e eeuw zijn hiervoor hakhoutbosjes op rabatten 
ontwikkeld. Vanaf het begin van de 20e eeuw was het hakhout steeds minder nodig, omdat chemische 
middelen voor leerlooierijen beschikbaar kwamen. Er werd plaatselijk naaldhout ingeplant (Runhaar, 2015). 

KNELPUNTANALYSE: TE LAGE GLG 
Vooral als gevolg van de sterk drainerende werking van de waterlopenstelsels is er sprake van een 
versterkte grondwaterstandsdynamiek en zakt de grondwaterstand in de loop van de zomer zelfs in de 
slenken ver beneden maaiveld weg. Daar waar rabattenstelsels in de slenken zijn aangelegd, is dit vanwege 
de hiermee gepaard gaande ophoging van de bodem in extra sterke mate het geval. Uit afleiding van de 
GXG-waarden voor de meetreeksen van de permanente peilbuizen volgt dat de GLG veelal van 80 à 110 
cm beneden het maaiveldniveau van de slenken ligt. In enkele gevallen ligt de GLG dichter nabij 
maaiveld (70 à 75 cm -mv). Echter ook in deze gevallen is er sprake van een verstoring van het hydrologisch 
systeem: ook hier zijn in de slenken nog drainerende sloten aanwezig, waardoor het kwelwater niet of 
nauwelijks in de toplaag kan doordringen, en de grondwaterstand in de zomer in versterkte mate wegzakt 
(Bell Hullenaar, 2016). 

N.B.: Uit de ‘Knoppenstudie’ van Arcadis (2021) blijkt dat de GLG inderdaad op de meeste locaties dieper 
dan 80 cm -mv ligt. Echter, het uitzakken van de GLG is niet per definitie toe te schrijven aan de aanwezige 
watergangen en drainage. Door de zandige ondergrond is dit een systeemeigenschap die door de 
aanwezige watergangen en drainage flink versterkt wordt. Vroeg in het jaar wordt via de watergangen en 
drainage (te) veel water afgevoerd. Water dat niet meer in de bodem gebufferd kan worden, waardoor de 
GLG verder uitzakt dan wanneer er geen watergangen en drainage aanwezig zou zijn.  

4.2.2 Ecohydrologie 
KENMERKEN 
Landgoed Voorstonden bestaat uit landbouwgrond, loof- en naaldbos. In dit waterrijke landgoed zitten veel 
amfibieën waaronder de Knoflookpad, Kamsalamander en Poelkikker. Het gebied is een voortplantings-
biotoop voor de Knoflookpad, Kamsalamander en Ringslang (Runhaar, 2015). 

Landgoed Leusveld is een oud landgoed dat voor een groot deel uit bossen bestaat. Daartussen bevinden 
zich diverse graslandpercelen en akkers. Door de ligging op de overgang van de Veluwe naar het IJsseldal 
is er hier een relatief sterke grondwateraanvoer. In de huidige situatie wordt het grondwater echter groten-
deels afgevangen door diepe waterlopen in de omgeving. Met name de ontwatering ten noorden van 
Leusveld-west (omgeving Kaniestraat) heeft een sterk drainerende invloed (Bell en Hullenaar, 2011).  

Het bos op landgoed Leusveld bestaat uit loof- en naaldbos en hakhout. Het bos is deels op rabatten 
aangeplant vanwege de hogere grondwaterstanden in het verleden. De ondergroei in het bos is bijzonder rijk 
met soorten als Gevlekte orchis (maar niet in het bos, red.), Bosviooltje, Bosanemoon, Dubbelloof, 
Salomonszegel, Bosklaverzuring en Dalkruid. In de weilanden broedt de zeldzame Kwartelkoning (Runhaar, 
2015), zo ook Grauwe klauwier. 

In het Leusveld-west ligt een vochtig schraalland met soorten als Gevlekte orchis, Veldrus, Geelgroene 
zegge, Kale Jonker, Moerasrolklaver, Echte koekoeksbloem, Kamgras, Smalle weegbree en Tormentil. 
Volgens Bell en Van ‘t Hullenaar (2011) heeft dit grasland de potentie zich te ontwikkelen tot een vochtig 
heischraal grasland. Ook vanwege de amfibieën en reptielen is het Leusveld bijzonder. Er komen elf soorten 
voor, waaronder Kamsalamander, Knoflookpad, Poelkikker, Hazelworm, Ringslang en Adder (Runhaar, 
2015). Volgens Natuurmonumenten komen Adder en Knoflookpad echter niet voor op Leusveld. 
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Ondanks deze natuurwaarden blijkt uit een studie voor Natuurmonumenten (Stichting Berglinde, 2015) dat 
het aantal soorten binnen het plangebied zienderogen afneemt. Op basis van de vegetatieopnames uit 2014 
en vergelijkingen met eerdere (historische) opnames is geconcludeerd dat sinds eind 19e eeuw meer dan 90 
soorten zijn verdwenen, dat wil zeggen niet meer zijn teruggevonden. Een substantieel deel van die soorten 
is kwelafhankelijk.  

KNELPUNTANALYSE: TE LAGE GVG 
Dat sprake is van een te lage GVG blijkt uit de toetsing van peilbuisreeksen aan de ideale grondwater-
standen volgens Iteratio van het vegetatietype ter plaatse van de tientallen peilbuizen binnen het plangebied. 
Helaas bleek er maar van één peilbuis een voldoende lange meetreeks aanwezig om daar een GVG uit te 
herleiden. Daarom zijn de GVG’s uit het grondwatermodel gehaald ter plaatse van alle peilbuizen. Deze 
GVG’s zijn vervolgens per peilbuis vergeleken met de ideale GVG volgens Iteratio van het nabijgelegen 
vegetatietype. Het resultaat daarvan is weergegeven op de kaart in Bijlage F. Uit deze kaart blijkt inderdaad 
dat voor een groot deel van de vegetatietypen binnen WaardeVOL Brummen de GVG’s in praktijk te laag 
zijn ofwel de voorjaarssituatie te droog is. Van de 25 peilbuizen zijn er slechts zes waarbij het aanliggende 
vegetatietype ook voorkomt bij een hogere GVG.  

Op basis hiervan is de hypothese gesteld dat de GVG meer sturend is dan de GLG. Op basis van een 
uitvoerige studie van Runhaar (2010) onder vegetatietypen en geohydrologische standplaatsfactoren op 
terreinen van Staatsbosbeheer wordt geschreven: “De gegevens bevestigen de veronderstelling dat de 
hoogste grondwaterstanden bepalender zijn voor het voorkomen van hygrofyten dan de laagste standen.” 
Hieraan liggen twee principes ten grondslag (Runhaar, 2010 en Runhaar, Jalink & Bartholomeus, 2011).  

Het eerste principe is dat een hoge GVG leidt tot zuurstofloze omstandigheden. Grondwater gebonden 
soorten (hygrofyten) zijn hier beter op uitgerust. Concurrerende soorten ‘verdrinken’ dus als het ware. Het 
tweede principe is dat door het kalkrijke grondwater de wortelzone gebufferd raakt (basenaanrijking).  

Vooral op kalkarme zandgronden, wat in Brummen het geval is in de bovenste bodemlagen, is dit essentieel. 
Het voorkomt verzuring van de bodem, wat zou gebeuren zonder hoge voorjaarsgrondwaterstand. Als het 
grondwater niet hoog genoeg komt, neemt de concurrentiepositie van grondwater gebonden soorten snel af, 
zo laat Runhaar zien.  

Deze twee principes zorgen ervoor dat grondwater gebonden soorten in het voorjaar bij een hoge grond-
waterstand al klaar staan en een essentiële voorsprong hebben, die concurrerende soorten niet meer 
kunnen inhalen.  

N.B.: Uit de geohydrologische analyse van Arcadis (2021) blijkt dat de GLG wel wat verhoogd kan worden, 
maar dat deze blijft uitzakken. Dit onderstreept dat het uitzakken een natuurlijke systeemeigenschap is, die 
door menselijke beïnvloeding versterkt is. Gezien de aanwezigheid van de huidige grondwater gebonden 
natuurwaarden is de hypothese dat de GVG meer sturend is dan de GLG.  

4.2.3 Opgave voor systeemherstel 
Bell Hullenaar (2016) vat de opgave voor systeemherstel als volgt samen: 
“Voor een goed systeemherstel is behalve aanpak van de drainerende werking van de slotenstelsels 
ook aanpak van de sterk drainerende werking van de hoofdwaterlopen van groot belang. Zodoende 
kan in de slenken namelijk op grote schaal basenrijk kwelwater weer tot in de wortelzone van de vegetatie 
gaan doordringen en zal de grondwaterstand in de loop van de zomer minder ver uitzakken. En omdat de 
toplaag van de slenkbodems lemig is, heeft de bodem hier ook goede bufferende eigenschappen, dus als 
periodiek (in het vroege voorjaar) weer aanrijking van de toplaag met basenrijk kwelwater plaats-
vindt, dan is de bodem gelijk ook het gehele jaar door gebufferd. Zodoende zijn er bij herstel van het 
hydrologische systeem goede perspectieven voor verbetering van de kwaliteit en sterke uitbreiding van het 
areaal van de grondwaterafhankelijke habitattypen en andere waardevolle grondwaterafhankelijke natuur-
typen, namelijk vochtig alluviaal bos, blauwgrasland, dotterbloemgrasland en (ter plaatse van de 
flanken van de slenken / de overgangen naar de dekzandruggen) heischraal grasland.” 
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Op basis van de verkregen geohydrologische systeeminzichten onderschrijft Arcadis dit principe. De belang-
rijkste doelen voor herstel van het watersysteem zijn daarmee: 
• herstel van basenrijk, gebufferd grondwater in de wortelzone: 

− verhogen van de GVG; 
− herstel van de bufferende werking; 

• beperken uitzakken GLG en droogtestress; 
• tegengaan negatieve effecten klimaatverandering. 
 
Of deze doelen via het schetsontwerp in voldoende mate bijdragen aan natuurherstel wordt beschreven in 
hoofdstuk 6. 

N.B.: Deze opgaven voor systeemherstel zijn volledig geënt op natuurherstel. Binnen het gebied dient 
uiteraard ook rekening gehouden te worden met doelen voor en randvoorwaarden van de functies wonen en 
landbouw. Daarnaast zijn er wensen voor recreatie en landschap. Deze aspecten vormen samen de 
ingrediënten die integraal afgewogen zijn binnen het schetsontwerp. 
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5 SCHETSONTWERP 
In dit hoofdstuk is het schetsontwerp beknopt omschreven. De beschrijving gaat vooral in op het geohydro-
logisch systeemherstel dat voorzien is als noodzakelijke achtergrond voor de toetsing in hoofdstuk 6. Het 
schetsontwerp zelf is integraal van aard. Thema’s als landbouw, natuur, cultuurhistorie en landschap hebben 
een centrale rol. Zoals in de inleiding reeds aangegeven, is het schetsontwerp het product van een 
planproces dat met de omgeving doorlopen is. Arcadis heeft daarin de thema’s geohydrologie en landschap 
inhoudelijk uitgewerkt. De ecohydrologische inbreng is vooral door provincie en Natuurmonumenten 
verzorgd. Voor de uitvoerige beschrijving met beeldende onderbouwing wordt verwezen naar de rapportage 
van het schetsontwerp (Arcadis, 2020). 

5.1 Beschrijving schetsontwerp 
Het schetsontwerp bestaat uit een ontwerp op hoofdlijnen: de maatregelen zijn ingestoken op het hoofd-
watersysteem (Rhienderense beek, Oekense beek, Haarsloot) en voor detailwatergangen zijn nu generieke 
maatregelen opgesteld. Het schetsontwerp geeft hiermee op hoofdlijnen de nodige maatregelen weer en laat 
zien wat er met deze maatregelen bereikt kan worden in het gebied. Bij de uitwerking van het schetsontwerp 
in deelgebieden (gepland vanaf 2021) zal ook voor de detailwatergangen in meer detail naar de beste 
maatregelen gekeken worden. Bij het schetsontwerp is rekening gehouden met de verschillende gebruiks-
functies in het gebied (landbouw, bebouwing en natuur) en is getracht om tot de beste oplossing voor elke 
gebruiksfunctie te komen. Hiervoor zijn uitkomsten uit de bewonersavonden en keukentafelgesprekken 
meegenomen. Op enkele vlakken zal het schetsontwerp nog tot knelpunten leiden bij een functie. Dit zal 
verder worden uitgewerkt bij de deelgebieduitwerking, waar in meer detail wordt gekeken en waar nodig ook 
naar mitigatie zal worden gekeken. 

De maatregelen bij het schetsontwerp zijn zo gekozen dat het watersysteem robuuster en meer natuurlijk 
is. Hierbij wordt alleen het overtollige water afgevoerd en wordt er zoveel mogelijk water in het 
gebied vastgehouden. Het afvoeren van extreme neerslag gebeurt door ondiepe, maar brede natuurlijke 
watergangen. Doordat de watergangen ondieper zijn, wordt er meer water vastgehouden in het gebied, met 
name op de hogere delen. Door de meer natuurlijke inrichting van het watersysteem moet ook goed worden 
gekeken naar de huidige inrichting van het gebied. Sommige gebieden, die nu ook vaak al erg nat zijn, 
bieden kansen voor ontwikkeling van vochtige natuurtypen. De hogere ruggen worden door de maatregelen 
minder droogtegevoelig en zijn bij uitstek geschikt voor landbouwkundig gebruik. Het schetsontwerp is te 
zien in Figuur 7 en bestaat uit de volgende aanpassingen aan het watersysteem: 
• het dempen van de Oude en Nieuwe Haarsloot en hier een slenk aanleggen; 
• het omleiden naar het noorden van landbouwwater dat eerst door de Haarsloot liep;  
• het deels dempen en deels verondiepen van de Rhienderense beek; 
• het omleiden van landbouwwater naar de Brummense beek dat eerst door de Rhienderense beek liep;  
• het dempen van de Oekense beek en hier een slenk aanleggen; 
• het omleiden van landbouwwater dat eerst via de Oekense beek liep naar een watergang langs de 

Vosstraat; 
• het verwijderen van buisdrainage binnen en aangrenzend aan het Natura 2000-gebied; 
• het verondiepen van detailontwatering in en rondom het Natura 2000-gebied naar 50 cm -mv o.b.v. 250 m. 
 
Voor de slenken zijn in het schetsontwerp op de volgende pagina blauw gearceerde zoekgebieden 
aangegeven. Deze worden verder uitgewerkt bij de deelgebieden. 

Het schetsontwerp is doorgerekend in het grondwatermodel. Zowel de huidige situatie, de situatie met 
klimaatverandering en de situatie bij het schetsontwerp én klimaatverandering. De resultaten hiervan worden 
uitgebreid besproken in het geohydrologische bijlagenrapport (Arcadis, 2021). De kaarten zijn weergegeven 
in de Bijlage A t/m Bijlage C. Ook zijn in Bijlage D en Bijlage E effectkaarten weergeven.  

In het geohydrologisch rapport (Arcadis,2021) is de toetsing op de doelrealisatie weergeven door middel van 
een toetsing op de ambitiekaart. Hieruit blijkt dat voor een groot deel de doelrealisatie onvoldoende is, terwijl 
dit niet conform verwachting is op basis van de berekende effecten op de grondwaterstand. Zoals in het 
geohydrologisch rapport staat aangegeven komt dit door de methode van toetsing. Om deze reden heeft in 
hoofdstuk 6 een meer verfijnde toetsing plaatsgevonden. 
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Figuur 7. Watersysteem bij het schetsontwerp (Arcadis, 2020). 
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6 TOETSING DOELREALISATIE NATUUR 
In paragraaf 4.2.3 zijn op hoofdlijnen de eisen benoemd die de habitattypen stellen aan hun omgeving. Deze 
eisen hebben betrekking op bodem, grondwaterkwantiteit en -kwaliteit. In dit hoofdstuk zijn de eisen 
uitgewerkt en is het schetsontwerp getoetst aan die eisen. Het doel hiervan is te toetsen of de gestelde 
doelen en opgaven in voldoende mate gehaald worden (doelrealisatie) of dat er nog restopgaven zijn bij de 
uitwerking van het schetsontwerp. De conclusies daarover zijn samengevat in hoofdstuk 2. 

6.1 Criteria toetsing 
Om tot een goede ecohydrologische toetsing te komen, is nagegaan welke vereisten de verschillende 
habitattypen stellen aan hun standplaats. Op beukenbos met hulst na zijn de andere drie habitattypen, 
heischraal grasland, blauwgrasland en vochtig alluviaal bos, allemaal afhankelijk van een matig tot sterke 
invloed van basenrijk gebufferd grondwater. Hogere grondwaterstanden in het voorjaar zijn veelal vereisten, 
maar de mate waarin deze grondwaterstand mag uitzakken, varieert per type. Ook een lage tot matige 
voedselrijkdom is vaak essentieel. Al deze criteria worden in dit hoofdstuk getoetst. In samengevatte vorm 
betreft het de volgende criteria (Tabel 6). 

Tabel 6. Overzicht getoetste standplaatsfactoren. 

Thema Subthema Variabele Toetsing via 

Bodem 
Type Bodemtype (o.a. zand, leem, klei) Bodemkaart 1:50.000 (2014)* 

Kwaliteit Voedselrijkdom (m.n. fosfaat) Bell Hullenaar (2016) 

Grondwater 

Kwantiteit 

GVG niveau Grondwatermodel: verkenning doelrealisatie via 
Waterwijzer 

GVG duur Grondwatermodel: duurlijnen 

GLG niveau Grondwatermodel: verkenning doelrealisatie via 
Waterwijzer 

Droogtestress Grondwatermodel: toetsing doelrealisatie via 
Waterwijzer 

Kwaliteit 

Alkaliniteit (bufferend vermogen) 
Basenrijkdom Bell Hullenaar (2016) 

Voldoende kweldruk (beperkte invloed 
regenwater) 

Grondwatermodel: 
- voldoende mate van kwel  
- stroombaanberekening 

* Van dit gebied is een 1:10.000 kaart beschikbaar, maar alleen als gegeorefereerde scan en daardoor is een genuanceerde 
toetsing niet mogelijk. 
 

6.2 Bodem 
Voor de toetsing van de randvoorwaarden voor de bodem wordt naar twee aspecten gekeken: het bodem-
type en de bodemkwaliteit.  

6.2.1 Bodemtype 
Om te bepalen of het bodemtype voldoet aan de randvoorwaarden voor de beoogde natuur is uit de bodem-
kaart herleid welke bodemtypen voorkomen in het projectgebied. Vervolgens is nagegaan welke bodem-
typen aansluiten bij de eisen van de beoogde vegetatietypen. De resultaten daarvan zijn weergegeven in de 
tabellen onderaan deze paragraaf, waarbij onderscheid gemaakt is naar bos en grasland. 

De bodems in het gebied (zie ook Figuur 8) kennen een overgang van drogere zandgronden (enkeerd-
gronden (EZ53), veldpodzolgronden (Hn53) en laarpodzolgronden (cHn53, cHn55)) ter plaatse van de 
relatief hooggelegen delen en beekeerdgronden (tZg57) en (lemige) vlakvaaggronden (Zg55, Zg57) in de 
relatief laaggelegen beekdalen. Daartussen liggen gooreerdgronden.  
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In diepere delen komen ook broekeerdgronden voor. Specifiek op Voorstonden liggen verder kleigronden 
(poldervaaggronden) die ontstaan zijn onder de invloed van de IJssel (Bell Hullenaar, 2016).  

 

 
Figuur 8. Bodemtypen in het projectgebied (bodemkaart 1:50.000). 
 

Naast de bovenstaande 1:50.000 kaart is ook een verfijnde 1:10.000 kaart beschikbaar (zie volgende 
pagina). Deze kaart is echter alleen als gegeorefereerde zwartwit scan beschikbaar is, waarbij de codering 
niet altijd leesbaar is. Gedetailleerde toetsingen in GIS zijn zodoende niet mogelijk.  
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Figuur 9. Bodemkaart 1:10 000 
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In onderstaande tabellen staat een beschrijving van het gewenste bodemtype per natuurtype, grotendeels 
gebaseerd op de website van Bij12.nl.  

Tabel 7. Omschrijving gewenst bodemtype op basis van Bij12.nl per vegetatietype voor bos.  

Vegetatietype Gewenst bodemtype 

Elzenbroekbos Laagveen, natte, matig voedselrijke bodem 

Vogelkers-essenbos nat Lemig zand, soms keileem of potklei, en meestal voedsel- en basenrijk. Alluviale 
bodem onder invloed van beek of rivier. 

Vogelkers-essenbos intermediair* Lemig zand, soms keileem of potklei, en meestal voedsel- en basenrijk. Alluviale 
bodem onder invloed van beek of rivier. 

Vogelkers-essenbos droog Lemig zand, soms keileem of potklei, en meestal voedsel- en basenrijk. Alluviale 
bodem onder invloed van beek of rivier. 

Haagbeuk-essenbos Klei- of leemgrond en/of op bodems waar aanrijking plaatsvindt met basen door 
periodiek hoge grondwaterstanden buiten de invloed van beek of rivier. 

* Overgangsklassen van een geohydrologische bandbreedte tussen twee vegetatietypen die niet rechtstreeks aan een 
plantengemeenschap kan worden gekoppeld. 
 
Tabel 8. Omschrijving gewenst bodemtype op basis van Bij12.nl per vegetatietype voor grasland. 

Vegetatietype Gewenst bodemtype 

Blauwgrasland Vochtig tot natte zand- of veenbodems met weinig voedingsstoffen. Aanwezigheid 
van kalk of kalkrijke wateraanvoer. 

Blauwgrasland intermediair* Vochtig tot natte zand- of veenbodems met weinig voedingsstoffen. Aanwezigheid 
van kalk of kalkrijke wateraanvoer. 

Heischraal grasland nat Bodem met pH tussen 4,5 en 6 met een zuurbuffering. 

Ass. geknikte vossenstaart 
Natte (vaak wisselende waterstanden), voedselrijke, zwak zure tot kalkrijke grond 
(klei, leem, zand, löss, veen en stenige plaatsen). Ook in brak milieu en in ondiep 
water. 

Kamgrasweide nat Matig droge tot natte, zwak zure tot basische (matig) voedselrijke gronden. 

Kamgrasweide intermediair* Matig droge tot natte, zwak zure tot basische (matig) voedselrijke gronden. 

Heischraal grasland droog Bodem met pH tussen 4,5 en 6 met een zuurbuffering afhankelijk van leemhoudend 
of minder verweerd bodemmateriaal. 

Kamgrasweide droog Matig droge tot natte, zwak zure tot basische (matig) voedselrijke gronden. 

* Overgangsklassen van een geohydrologische bandbreedte tussen twee vegetatietypen. 
 

Vanwege de grote diversiteit aan gradiënten in maaiveldhoogte, geohydrologie en grondgebruik, heeft zich 
binnen WaardeVOL Brummen een rijke variatie aan bodemtypen ontwikkeld. Van hoge, droge arme 
haarpodzolgronden tot laaggelegen vochtig tot natte, lemige beekeerdgronden en moerige broekeerd-
gronden. Daartussen vallen verschillende overgangstypen zoals vooral ook op de gedetailleerde 1:10.000 
bodemkaart te zien is. Denk aan veldpodzolgronden, vlakvaaggronden en enkeerdgronden. Een meer 
gedetailleerde toetsing met die kaart is op dit moment echter niet mogelijk. Als deze kaart beschikbaar komt 
in GIS verdient dat de aanbeveling. Sommige vegetatietypen stellen dezelfde geohydrologische eisen, maar 
verschillen in gewenst bodemtype, zoals ook uit de bovenstaande tabellen blijkt.  

CONCLUSIE 
Uit de toetsing in de bovenstaande tabellen blijkt dat de bodemtypen die in de praktijk voorkomen overeen-
komen met de gewenste bodemtypen per vegetatietype. Geadviseerd wordt om op een gedetailleerder 
niveau een combinatie tussen de abiotische omstandigheden te leggen, zodat met meer zekerheid uitspraak 
gedaan kan worden over de haalbaarheid van verschillende vegetatietypen.  
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6.2.2 Bodemkwaliteit 
De bodemkwaliteit bestaat uit veel verschillende parameters, waaronder fysische (bv. zuurgraad) en 
chemische (kalkgehalte, voedselrijkdom, verontreinigingen).  

In meer algemene zin is sprake van zandgronden die deels landbouwkundig in gebruik geweest zijn. 
Verdroging, verzuring en vermesting vormen dan potentieel verstorende processen voor de beoogde natuur-
doelen. De eerste twee worden uitgebreid besproken onder grondwaterkwantiteit en -kwaliteit, omdat deze 
een groot effect hebben op de bodemkwaliteit.  

Daarom wordt in deze specifieke paragraaf vooral stilgestaan bij vermesting, ofwel de voedselrijkdom van de 
bodem. Voor de toetsing zijn geen nieuwe veldgegevens verzameld. 

Parallel aan het opstellen van de systeemanalyse van Bell Hullenaar (2016) heeft B-Ware (2016) destijds 
bodemchemische bepalingen uitgevoerd op 33 voormalige landbouwlocaties en vijftien referentielocaties. De 
rapportage van B-Ware is opgenomen als bijlage 3 in de rapportage van Bell Hullenaar.  

 
Figuur 10. Overzicht van de door B-Ware bemonsterde locaties (B-Ware, 2016). 
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B-Ware (2016) geeft aan een grens van 300-500 µmol/l bodem te hanteren voor natte heide, heischraal 
grasland en blauwgrasland. Onder zeer ijzer- en/of calciumrijke omstandigheden kan ook 500-800 µmol/l 
bodem acceptabel zijn voor bijvoorbeeld blauwgrasland, veldrusschraalland of dotterbloemhooiland.  

In onderstaande figuur zijn de resultaten van de voedselrijkdom getoond, maar andere gemeten variabelen, 
zoals bodemtype, calcium en ijzer spelen hier ook een grote rol in. 

 
Figuur 11. Figuur met bijschrift van de door B-Ware gemeten voedselrijkdom (B-Ware, 2016).  
 

De resultaten van B-Ware heeft Bell Hullenaar geïntegreerd in de systeemanalyse. Zij geven aan dat op de 
(voormalige) agrarische gronden in de slenken sprake is van voedselrijke omstandigheden. Tegelijk is deze 
voedselrijkdom beperkt tot de toplaag van circa 15 tot 25 cm. Op de meer zandige flanken en ruggen zijn de 
fosfaten dieper doorgedrongen en is minder sprake van een geconcentreerde voedselrijke toplaag. 

Bell Hullenaar (2016) concludeert daaruit dat het raadzaam is om alleen ondiep te plaggen: 
• In de slenken 15 à 25 cm plaggen. In de meeste gevallen worden hiermee al fosfaatarme omstandig-

heden gerealiseerd, en kan zover nodig de resterende verschraling gerealiseerd worden door middel van 
vervolgbeheer van maaien en afvoeren. Ook daar waar de fosfaatrijke toplaag relatief dik is, wordt 
omwille van een optimaal herstel van het hydrologische systeem niet meer dan 25 cm afgeplagd. Zo kan 
ook hier immers een aanzienlijk deel van het fosfaat worden afgevoerd en wordt eveneens de huidige 
dichte zode verwijderd. Hier zal echter geen ontwikkeling van nat schraalland plaatsvinden, maar wel van 
kruiden- en faunarijk grasland, wat over het grotere geheel bezien een mooie combinatie is met de 
overige typen. 

• Op de ruggen wordt hooguit 10 cm afgeplagd, om zo hun functie als lokale (hydrologische, red. DB) 
voedingsgebieden intact te houden, en ook omdat het fosfaat hier ook dieper in de bodem is doorgedron-
gen, waardoor dieper plaggen hier minder meerwaarde heeft voor de verschraling. Desalniettemin is ook 
hier ondiep plaggen zinvol, omdat zo de huidige dichte zode worden doorbroken en omdat zo nog altijd 
een deel van de fosfaatvoorraad wordt afgevoerd. 

 
CONCLUSIE 
De conclusie is dat hiermee voor het schetsontwerpniveau een relatief goed beeld is verkregen van de 
voedselrijkdom en dat plaggen noodzakelijk is om de benodigde schrale omstandigheden te creëren. Zeker 
in de slenken. In de kwantitatieve toetsing in de volgend paragraaf is dit dan ook als uitgangspunt 
meegenomen voor de berekeningen.  
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Omdat B-Ware op 33 locaties de voedselrijkdom bepaald heeft op een gebied van circa 202 ha wordt 
geadviseerd om dit in het vervolgtraject uit te breiden. Bij vergelijkbare natuurprojecten waar schralere 
natuurtypen worden nagestreefd, wordt door Arcadis veelal een meetdichtheid van één meetpunt per 
hectare gehanteerd. Zeker voor de slenken wordt dit geadviseerd, om scherp te krijgen hoe dik de laag is die 
afgraven moet worden. Het niet volledig afgraven van een te voedselrijke laag zal er immers toe leiden dat 
de gewenste schrale natuurdoelen niet behaald worden. 

6.3 Grondwaterkwantiteit 
Voor de grondwaterkwantiteit is gekeken naar verschillende onderdelen. Eerst is een verkenning uitgevoerd 
naar de potenties van natte natuur. Dit is gedaan omdat bleek dat de vlakdekkende ambitiekaart niet 
geschikt was om op te toetsen. Nu is op basis van uitsluitend hydrologische kenmerken inzichtelijk gemaakt 
welke natte natuurtypen op welke locaties een mogelijke potentie hebben. De potentiekaart is vervolgens 
getoetst met Waternood (Waterwijzer Natuur) op enkel droogtestress. 

Daarnaast is ook gekeken naar de duurlijnen, waarbij is beoordeeld of de grondwaterstand na het voorjaar 
langer hoog blijft. 

6.3.1 Verkenning potentie o.b.v. GVG en GLG 
Voor het schetsontwerp is een ambitiekaart opgesteld met de na te streven beheertypen. Het schetsontwerp 
is geohydrologisch doorgerekend. De berekende grondwaterstanden (GVG, GHG en GLG) zijn vervolgens 
via Waternood getoetst aan de geohydrologische eisen van de natuurtypen uit de ambitiekaart. De 
resultaten zijn kaarten met de mate van doelrealisatie natuur. Het proces en de resultaten zijn beschreven in 
het rapport ‘Geohydrologische onderbouwing schetsontwerp WaardeVOL Brummen’ (Arcadis, 2021).  

Uit de toetsing in het geohydrologisch rapport volgt, dat op een groot deel van het plangebied onvoldoende 
doelrealisatie optreedt. Wat ook opvalt, is dat de vele gradiënten in het gebied niet herkenbaar zijn in de 
kaartbeelden, terwijl er smeltwatergeulen zijn met beekeerdgronden die aanmerkelijker natter zijn dan de 
hogere zandruggen. Met andere woorden: de grondwaterstanden nemen toe, maar dit komt niet tot uiting in 
deze toets op doelrealisatie. 

Om zowel de vele waardevolle gradiënten in het gebied tot uiting te laten komen als de vernatting is besloten 
om de toetsing aan de hand van vegetatietypen uit de ambitiekaart (zie Arcadis 2021) los te laten. Deze 
methodiek hanteert immers als uitgangspunt de strengere knikpunten van de strengere vegetatietypen 
binnen hetzelfde perceel. Het hele perceel wordt dan getoetst op bijvoorbeeld blauwgrasland, daar waar een 
klein deel hiervoor geschikt is. Met als gevolg dat het gehele perceel niet voldoet en dus rood wordt.  

In plaats daarvan zijn potentiekaarten opgesteld. Dit zijn verkennende kaarten waarbij op basis van de 
gemodelleerde GVG en de GLG de potentie voor natte natuur in kaart is gebracht. Hierbij is geen rekening 
gehouden met het bodemtype, de bodemchemische samenstelling of het voorkomen van kwel. De potentie-
kaarten zijn het resultaat van een GIS-analyse waarvoor knikpunten voor de GVG en GLG zijn afgeleid uit 
de knikpuntentabel in Waternood. 

6.3.1.1 Knikpunten potentiekaarten 
In Waternood zijn de optimale en suboptimale grondwaterstanden voor o.a. vegetaties opgenomen. Die 
knikpunten zijn in de onderstaande figuur schetsmatig weergegeven. Er is sprake van een optimaal bereik 
als de grondwaterstand zich begeeft tussen B1 en B2. Zowel daarboven als daaronder is sprake van een 
suboptimaal bereik tussen A1 en B1 (beperkt te nat) en tussen B2 en A2 (beperkt te droog). Buiten deze 
ranges wordt het vegetatietype in kwestie niet aangetroffen.  
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Figuur 12. Schema met daarin de criteria voor de grondwaterstand van een natuurtype en de samenhang met de 
doelrealisatie. De optimale groeicondities begeven zich tussen grondwaterstand B1 en B2 (100% doelrealisatie). Bij een 
hogere grondwaterstand dan A1 of een lagere dan A2 komt het natuurtype niet voor (0% doelrealisatie). 
 

Voor de potentiekaarten zijn de knikpunten afgeleid uit de knikpunten die eerder zijn gebruikt om te toetsen 
bij de ambitiekaart. Daarbij is nu echter geen onderscheid gemaakt in bodemtype. De potentiekaarten zijn 
apart opgesteld voor bos en voor grasland. Voor elk grondwaterregime bestaat er een natuurlijke vorm van 
bos of grasland. Vegetatietypen met opeenvolgende knikpunten zijn gekozen om de gradiënten in het gebied 
goed tot uiting te laten komen. Bij kansrijke vegetatietypen die grotendeels dezelfde vereisten hebben, is een 
keuze gemaakt. De uiteindelijk toegepaste vegetatietypen en knikpunten zijn in de volgende tabellen 
weergegeven. Hierbij zijn de knikpunten van nat naar droog gesorteerd, en zo opgesteld dat deze geen 
overlap met elkaar hebben. Wanneer er overlap tussen de knikpunten aanwezig is, is gekozen om de 
knikpunten van het natste type als leidend te beschouwen, en de knikpunten van het drogere type zo aan te 
passen dat er geen overlap meer is. 

Tabel 9. Voor de potentiekaart bos gebruikte vegetatietypen en bijbehorende knikpunten (cm -mv). 

Vegetatietype GVG GLG 

Elzenbroekbos < 25 < 70 

Vogelkers-essenbos nat 15 – 28 > 40 

Vogelkers-essenbos intermediair* 28 – 60 > 40 

Vogelkers-essenbos droog 60 – 80 > 40 

Haagbeuk-essenbos > 80  

* Overgangsklassen van een geohydrologische bandbreedte tussen twee vegetatietypen die niet rechtstreeks aan een 
plantengemeenschap kan worden gekoppeld. 
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Tabel 10. Voor de potentiekaart grasland gebruikte vegetatietypen en bijbehorende knikpunten (cm -mv). 

Vegetatietype GVG GLG 

Blauwgrasland < 25 < 70 

Blauwgrasland intermediair* < 25 > 70 

Heischraal grasland nat 25 - 35 < 160 

Ass. geknikte vossenstaart 35 - 50 < 70 

Kamgrasweide nat 35 - 50 < 130 

Kamgrasweide intermediair* 35 - 50 130 - 170 

Heischraal grasland droog > 50 < 130 

Kamgrasweide droog > 50 < 170 

* Overgangsklassen van een geohydrologische bandbreedte tussen twee vegetatietypen. 
 

Voor de grastypen is een deel van het projectgebied te droog voor de hier gekozen typen. Dit betekent niet 
dat hier geen waardevolle natuur aanwezig kan zijn; er zijn ook drogere natuurtypen die wij hier niet hebben 
beschouwd. 

6.3.1.2 Afgraven slenken 
Er is gekozen om in de potentiekaarten mee te nemen dat in de toekomstige situatie (bij het schetsontwerp) 
maaiveldverlaging uitgevoerd zal worden. Maaiveldverlaging is met name relevant in de slenken die 
momenteel als (voormalig) agrarisch grasland in gebruik zijn. Hier heeft verrijking plaatsgevonden met 
voedingsstoffen, met name fosfaten, zo heeft B-Ware aangetoond. Aangezien in de slenken veelal lemige 
vlakvaaggronden en beekeerdgronden liggen, zijn de meeste fosfaten in de toplaag vastgehouden. Bell 
Hullenaar (2016) concludeert dat gemiddeld 15 tot 25 cm in de slenken geplagd moet worden (zie ook 
paragraaf 6.2.2 Bodemkwaliteit). Daarom is de aanname gedaan dat bij natuurherstel in de slenken de 
bovenste 20 cm van de bodem wordt verwijderd.  

Bijkomend voordeel is dat hierdoor het grondwater dichter bij maaiveld komt en de wortelzone dus meer 
gebufferd wordt. Het afgraven van slenken is overigens niet meegenomen in Bijlage G waarin het verschil in 
kweldruk is weergegeven. 

Buiten de slenken is de bodem zandiger en vindt infiltratie plaats waardoor daar de voedingsstoffen 
waarschijnlijk veel dieper zitten en afgraven een veel kleiner effect sorteert. 

6.3.1.3 Resultaten 
De resultaten in de vorm van potentiekaarten zijn voor bos en grasland weergegeven in Bijlage H. Voor 
beide zijn vier kaarten opgesteld: de huidige situatie, de huidige situatie bij klimaatverandering, de situatie 
met schetsontwerp en de situatie met schetsontwerp bij klimaatverandering  

POTENTIES (NIEUWE) NATUUR 
Als eerste valt op dat de gradiënten van het gebied duidelijk herkenbaar zijn geworden, zowel bij bos als 
grasland. De kaarten laten, zoals verwacht, ook dezelfde patronen zien. Heel concreet: waar kansen zijn 
voor blauwgrasland liggen ook kansen voor elzenbroekbos, omdat deze beide hoge grondwaterstanden in 
het voorjaar en niet te lage GLG’s eisen.  

Uit de potentiekaarten met de huidige situatie blijkt hoe gering op dit moment de oppervlakken die potentie 
bieden voor de nattere vegetatietypen als elzenbroekbos of blauwgrasland (zie Figuur 13). Deze opper-
vlakken nemen echter fors toe bij het schetsontwerp (zie Figuur 14, Tabel 1 en Tabel 2). Veelal zijn het de 
nu al vochtige kerngebieden die aanzienlijk natter worden. Het gevolg ervan is dat de vernatting ook een 
uitstralend effect heeft. In de directe omgeving ontstaan daardoor ook kansen voor vochtige vegetatietypen.  
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Figuur 13. Uitsnede uit potentiekaart grasland (links) en bos (rechts) bij de huidige situatie (zonder klimaatverandering). 
De kleuren staan voor het potentiële vegetatietype, waarbij blauw de nattere typen zijn en oranje de drogere. 
 

 
Figuur 14. Uitsnede uit potentiekaart grasland (links) en bos (rechts) bij het schetsontwerp (zonder klimaatverandering). 
De kleuren staan voor het potentiële vegetatietype, waarbij blauw de nattere typen zijn en oranje de drogere. 
 

NIEUWE NATUUR 
De potentiekaarten geven aan op welke plaatsen er kansen zijn voor de nattere, grondwaterafhankelijke 
vegetatietypen, die veelal in de afgegraven slenken liggen. Ook is op deze kaarten goed de gradiënt te zien 
van nat naar droog en de natuurtypen die hier zouden kunnen horen. De potentiekaarten laten zien dat er bij 
het schetsontwerp met huidig klimaat, en met toekomstig klimaat, meer potenties aanwezig zijn voor de 
nattere, grondwaterafhankelijke natuurtypen. Ook ontstaan er meer locaties met nat/droog-gradiënten. Deze 
potentiekaarten laten dus een duidelijker beeld zien van de positieve effecten van het schetsontwerp dan de 
eerdere toetsing op natuur. 

Een substantieel deel van de potentie voor natte natuur ligt ook buiten de momenteel begrensde terreinen 
nieuwe natuur. Deze terreinen nieuwe natuur zijn in de (uitsnede van de) potentiekaart gearceerd 
weergegeven. Uit de uitsnede (in Figuur 14) blijkt dat er grote kansen voor natte, grondwaterafhankelijke 
natuurtypen, waaronder blauwgrasland en elzenbroekbos, liggen zowel binnen als buiten de arcering nieuwe 
natuur.  

Om voldoende aaneengesloten nieuwe natuur te creëren (criterium > 25 ha) en met name ook gebruik te 
kunnen maken van het uitstralende effect van hogere (voorjaars)grondwaterstanden heeft het de grote 
voorkeur om percelen nieuwe natuur zoveel mogelijk te clusteren. Binnen WaardeVOL Brummen sluiten de 
percelen die aangemerkt zijn als nieuwe natuur echter altijd aan op de bestaande natuur en vormen in totaal 
één aaneengesloten natuureenheid.  

NATUUR EN LANDBOUW 
Overigens liggen daarbinnen ook landbouwpercelen en productiebossen. Voor dergelijke percelen wordt een 
grotere drooglegging gewenst dan voor natuurpercelen. Daarmee kunnen deze naastliggende doelen 
conflicteren. Daarom wordt geadviseerd om niet alleen de natuurdoelen, maar ook de landbouwdoelen 
zoveel mogelijk te clusteren. 
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6.3.2 GVG duurlijnen 
Een van de gebiedskenmerken is dat de GHG en GVG dicht bij elkaar liggen en dat de GLG diep uitzakt. 
Met het schetsontwerp zijn maatregel opgesteld om het water langer vast te houden in het voorjaar, 
waardoor de grondwaterstand minder diep en/of pas later in het jaar uitzakt. Dit is van belang voor de 
concurrentiepositie van kwelgebonden vegetatie. Om te toetsen of dit daadwerkelijk gebeurt door het 
schetsontwerp zijn duurlijnen opgesteld. 

WERKWIJZE 
Er zijn vijf locaties gekozen waar duurlijnen zijn opgesteld (zie Bijlage J). De locaties zijn gekozen op een 
plek waar een peilbuis aanwezig is met een filter in modellaag 1. Daarnaast zijn de locaties geselecteerd op 
de daar voorkomende natuurpotentie. Daarbij is nadrukkelijk gezocht naar ‘eenzame pixels’. Dit zijn locaties 
waar op één of enkele modelcellen een nat(ter) natuurtype als potentie heeft, maar de omliggende cellen 
niet. Dit zijn de locaties waar een gradiënt in natuurtypen te zien is. Dit zijn de locaties waar met name twijfel 
over is of de grondwaterstand hier niet nog te snel uitzakt na de maatregelen uit het schetsontwerp. Verder 
is er ook één locatie gekozen die wel midden in een groot potentiegebied ligt voor blauwgrasland. 

Op de gekozen locaties zijn figuren gemaakt met daarin de duurlijn van de gemeten grondwaterstand en de 
berekende grondwaterstand van de huidige situatie, het schetsontwerp met huidige klimaat en het schets-
ontwerp met klimaatscenario (zie Bijlage J).  

De duurlijn van de berekende grondwaterstand is bepaald op de locatie van de eenzame pixel. Dit is niet de 
exacte locatie van de peilbuis. Om deze reden kan de exacte waarde van de grondwaterstand iets afwijken 
van de peilbuismeting. Er is bij de selectie van de locaties wel gekeken naar de dynamiek van de peilbuis en 
naar die van de eenzame pixel. Locaties waar de dynamiek verschilde, door bijvoorbeeld de nabijheid van 
een watergang, zijn afgevallen aangezien de gemeten en berekende grondwaterstand hier niet goed 
vergeleken kan worden. Op de gekozen locaties kan dus de absolute waarde ten opzichte van het maaiveld 
verschillen tussen de gekozen pixel en de peilbuis, maar de dynamiek en daarmee de vorm van de duurlijn 
is nagenoeg gelijk. 

RESULTATEN 
De duurlijnen (en de locaties) zijn weergeven in Bijlage J. In de duurlijnen is te zien dat de vorm van de 
gemeten duurlijn goed overeenkomt met de berekende. De duurlijn van het schetsontwerp met huidig 
klimaat ligt boven die van de huidige situatie. Dit betekent dat de GHG, GVG en GLG hoger liggen als 
gevolg van de maatregelen. De grondwaterstand blijft dus langer hoog. De duurlijn van het schetsontwerp 
met klimaatverandering laat een knikpunt zien. Bij hoge grondwaterstanden ligt de duurlijn gelijk aan die van 
het schetsontwerp met huidig klimaat. Na het knikpunt valt de lijn op een gegeven moment samen met de 
duurlijn van de huidige situatie, maar zakt deze niet ver onder deze lijn uit.  

CONCLUSIE 
Hieruit kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 
• Door de maatregelen in het schetsontwerp kunnen de verwachte nattere winters bij klimaatsverandering 

goed worden opgevangen zonder dat de grondwaterstand verder stijgt. 
• Door de maatregelen in het schetsontwerp zakt de grondwaterstand pas later in het jaar uit. 
• Door het schetsontwerp wordt de toenemende droogte bij klimaatsverandering opgevangen (de grond-

waterstand zakt niet dieper of eerder uit dan in de huidige situatie). 
 

6.3.3 Droogtestress 
Door klimaatverandering worden de zomers warmer en droger. Het risico is dat daarmee de droogtestress 
ook toeneemt. Voor het opstellen van de verkennende potentiekaart is per vegetatietype een knikpunt voor 
de GLG aangenomen. De laagste grondwaterstand is echter niet gelijk aan droogtestress. Droogtestress 
wordt uitgedrukt in het aantal dagen waarin een vegetatietype bestendig is tegen een lage grondwaterstand. 
Het niveau van de grondwaterstand vanaf wanneer vegetatie droogtestress ondervindt, is vegetatie-
afhankelijk. Dit hangt ook samen met de capillaire opstijging en daarmee het bodemtype. Daarom is ook een 
toetsing van de droogtestress uitgevoerd. 
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WERKWIJZE 
Om deze reden zijn de potentiekaarten met Waternood (Waterwijzer Natuur) getoetst op droogtestress. 
Hierbij is dus ook rekening gehouden met het bodemtype.  

In Bijlage I zijn de resultaten van de toetsing op droogtestress weergeven. Hierbij is weergeven hoeveel de 
daadwerkelijke droogtestress afwijkt van het optimum (knikpunt B1-B2) voor het betreffende natuurtype op 
de potentiekaart. Om inzicht te geven in de ordegrootte van het aantal dagen droogtestress is ook deze 
kaart toegevoegd en zijn de knikpunten voor droogtestress uit de knikpuntentabel van de Waterwijzer 
weergeven in Tabel 11 en Tabel 12 (de knikpunten in de tabel zijn nog niet bodemafhankelijk, de uitkomsten 
uit de toets zijn dat wel).  

Uit de onderstaande tabel blijkt bijvoorbeeld dat elzenbroekbos geen droogtestress mag ondergaan, terwijl 
heischraal grasland juist een bepaalde mate van droogtestress nodig heeft. 

Tabel 11. Voor de potentiekaart bos gebruikte knikpunten voor droogtestress (dagen). 

Vegetatietype A1 B1 B2 A2 

Elzenbroekbos 0 0 0 0 

Vogelkers-essenbos nat   15 25 

Vogelkers-essenbos intermediair*   15 25 

Vogelkers-essenbos droog   15 25 

Haagbeuk-essenbos   25 40 

* Overgangsklassen van een geohydrologische bandbreedte tussen twee vegetatietypen die niet rechtstreeks aan een 
plantengemeenschap kan worden gekoppeld. 
 
Tabel 12. Voor de potentiekaart grasland gebruikte knikpunten voor droogtestress (dagen). 

Vegetatietype A1 B1 B2 A2 

Blauwgrasland   5 15 

Blauwgrasland intermediair*   5 15 

Heischraal grasland nat   15 25 

Ass. geknikte vossenstaart   1 5 

Kamgrasweide nat   5 15 

Kamgrasweide intermediair*   5 15 

Heischraal grasland droog 5 15 40 55 

Kamgrasweide droog   20 30 

* Overgangsklassen van een geohydrologische bandbreedte tussen twee vegetatietypen. 
 

RESULTATEN 
Op de kaarten in Bijlage I is te zien dat de meest natte, grondwaterafhankelijke natuurtypen niet te veel 
droogtestress krijgen. Op een aantal wat drogere locaties zijn er wel meer dagen droogtestress dan het 
optimum. Een deel van deze locaties valt dus buiten het optimum (B2 – A2), maar nog wel binnen de 
buitenste bandbreedte (A1 – B1) voor dit natuurtype. 

Op de laatste kaarten in Bijlage I is het huidige aantal dagen droogtestress te zien en de verandering in 
droogtestress bij het schetsontwerp en klimaatverandering. Hier is te zien dat de hogere drogere delen meer 
droogtestress zullen krijgen. De zomers worden immers droger en warmer. Maar het grootste deel van het 
plangebied, waaronder het nattere deel van het gebied, heeft geen achteruitgang of boekt zelfs vooruitgang 
doordat het aantal dagen droogtestress afneemt. Dit is vooral in de lage delen goed te zien. 
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De kaarten met droogtestress laten dus zien dat de situatie voor de nattere, grondwaterafhankelijke 
natuurtypen qua droogtestress voldoet of zelfs verbetert. Voor de drogere natuurtypen, met name op de 
zandige ruggen, neemt de droogtestress echter toe. Hiervoor kunnen geen maatregelen getroffen worden, 
doordat de grondwaterstand als gevolg van de zandige ondergrond van nature (ver) uitzakt. 

6.4 Grondwaterkwaliteit 
Naast een langdurige hoge GVG is een belangrijke voorwaarde voor grondwaterafhankelijke vegetaties dat 
het grondwater ook gebufferd en basenrijk is. Als er sprake is van gebufferd basenrijk grondwater leidt een 
hoge grondwaterstand in het voorjaar ertoe dat de bodem gebufferd wordt. Bij kalkarme zandgronden is dat 
zelfs essentieel (Runhaar, 2010). Als door een diepe ontwatering hemelwater juist kan infiltreren, of hemel-
water het grondwater wegduwt door een onvoldoende kweldruk, verzuurt de wortelzone alsnog.  

6.4.1 Alkaliniteit en basenrijkdom 
Bell Hullenaar geeft in zijn systeemanalyse (2016) aan dat B-Ware begin mei 2015 een groot aantal 
peilbuizen bemonsterd en geanalyseerd heeft op fysische en chemische parameters. De resultaten hiervan 
staan in bijlage 2 van de systeemanalyse van Bell Hullenaar. Soms is er bij de aanwezige peilbuizen sprake 
van een ondiep en diep filter. In totaal zijn voor Leusveld 26 metingen verricht en voor Voorstonden 23.  

Bell Hullenaar bespreekt de grondwatergegevens niet als afzonderlijk onderdeel, maar altijd als onderdeel 
van een zeker dwarsprofiel. Zo hebben zij tien dwarsprofielen onderscheiden. Het grondwater wordt vooral 
besproken voor de lagergelegen slenken.  

In zijn algemeenheid is sprake van sterk tot zeer sterk gebufferd grondwater. Dit gaat gepaard met een 
alkaliniteit (CO2 + HCO3-) tussen 5 en 10 meq/l met uitzonderingen tot 18,8 meq/l. Dit is een goede uitgangs-
situatie voor grondwater gevoede vegetaties.  

Op twaalf van de 49 metingen was sprake van ‘slechts’ matige buffering en is een alkaliniteit bepaald van 1 
tot 4 meq/l. Wanneer hier sprake was van een diep en ondiep filter is in het diepe filter veelal een hogere 
alkaliniteit gemeten. Als onderbouwing geeft Bell Hullenaar aan dat er sprake is van een diepe drainage-
basis, waardoor neerslag de kans heeft om dieper te infiltreren. Door deze drainagebasis te herstellen, wordt 
verwacht dat ook op het merendeel van deze locaties toch de bufferende werking grotendeels hersteld kan 
worden. 

Bij alle dwarsdoorsneden wordt ook gesproken over basenrijk grondwater (Ca2+ + Mg2+). In lijn met de 
alkaliniteit kan het grondwater in de huidige situatie op sommige locaties niet tot de wortelzone doordringen, 
maar dan wordt het basenrijke grondwater wat dieper waargenomen.  

CONCLUSIE 
De conclusie is dus dat in de slenken sprake is van basenrijk en veelal sterk tot zeer sterk gebufferd 
grondwater. Dit is een vereiste voor herstel van de hier nagestreefde grondwaterafhankelijke habitattypen 
zoals blauwgrasland, heischraalgrasland, dotterbloemhooiland en (nattere varianten van) vochtig alluviaal 
bos. 

6.4.2 Voldoende kweldruk  
In de voorgaande paragraaf is onderbouwd dat sprake is van basenrijk en overwegend sterk tot zeer sterk 
gebufferd grondwater. Dit goede grondwater dient wel voldoende hoog in het maaiveld, namelijk tot in de 
wortelzone, door te kunnen dringen voor het herstel van de grondwaterafhankelijke vegetatietypen. Een punt 
van zorg is dat door het verhogen van de grondwaterstanden juist neerslag wordt vastgehouden en/of de 
kweldruk onvoldoende hoog is. In beide gevallen is er onvoldoende invloed van het grondwater. Zonder 
deze invloed vindt geen basenaanrijking en buffering van de wortelzone plaats, wat funest is voor 
grondwaterafhankelijke vegetatie. Om deze reden is de mate van kwel in het voorjaar nader bekeken. 
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WERKWIJZE 
Voor de kwel is gekeken naar de door het grondwater berekende model in de maanden maart en april voor 
de periode 2009-2016. De kwel in het grondwatermodel bestaat uit de balans tussen neergaande en 
opwaartse fluxen over een modellaag. Wanneer er dus 0 kwel wordt berekend, betekent dit dat de 
neergaande flux (o.a. neerslag) gelijk is aan de opwaartse flux (kwel). De hoeveelheid kwel is opgedeeld in 
twee klassen:  
• 0.5 – 1 mm kwel per dag; 
• > 1 mm kwel per dag. 
 
De kwel wordt enkel weergeven wanneer deze naar verwachting de wortelzone bereikt. Dit is gedaan door 
een criterium op te leggen van een minimale GVG van 40 cm min maaiveld. Op de kaarten wordt dus de 
hoeveelheid kwel weergeven die ook daadwerkelijk de vegetatie kan bereiken. Er zijn vegetatietypen die 
dieper wortelen dan de 40 cm, dus mogelijk is er meer kwel tot in de wortelzone dan op deze kaarten 
weergeven. 

RESULTATEN 
De kaarten met de kwel in het voorjaar zijn weergeven in Bijlage G. Uit de kaarten wordt duidelijk dat er bij 
het schetsontwerp meer plekken zijn waar kwel in de wortelzone komt, waarbij veel locaties meer dan 1 mm 
kwel per dag hebben. Bij de slenk van de Haarsloot wordt aanzienlijk meer kwel berekend doordat hier het 
maaiveld wordt afgegraven. Ook op andere locaties waar wordt afgegraven (uitgangspunt voor de 
berekeningen van het schetsontwerp is dat 20 cm van de slenken wordt afgegraven om de toplaag te 
verwijderen), is meer kwel te zien.  

Bij het schetsontwerp inclusief klimaatsverandering is iets minder kwel te zien, maar nog steeds meer dan in 
de huidige situatie. Deze kaarten tonen dus aan dat er als gevolg van het schetsontwerp in het voorjaar 
meer kwel in de wortelzone zal voorkomen. De kwel is ook dermate groot (veelal > 1 mm/dag) dat regen-
water voldoende tegendruk krijgt. Dit is gunstig voor de ontwikkeling van de beoogde natuurtypen.  

Het risico dat door toename van vasthouden van neerslag de kwel wordt weggedrukt, is dus gering.  

6.5 Conclusie 
Uit de toetsing in dit hoofdstuk blijkt dat de potentie voor de instandhouding, verbetering en uitbreiding van 
de grondwaterafhankelijke habitattypen blauwgrasland, dotterbloemhooiland, heischraal grasland en (nattere 
varianten van) alluviaal bos binnen WaardeVOL Brummen aanzienlijk toenemen bij realisatie van het 
schetsontwerp; ook na klimaatverandering.  

De belangrijkste reden hiervoor is dat op relatief grote schaal de voorjaarsgrondwaterstand over een langere 
periode hoger is. Tevens neemt daarbij de kweldruk toe. Aangezien de grondwaterkwaliteit over het 
algemeen sterk gebufferd is, en basenrijk, dringt dit door tot in de wortelzone, wat essentieel is voor grond-
waterafhankelijke vegetaties, zeker op arme zandgrond zoals hier. Na klimaatverandering blijft de grond-
waterstand uitzakken (lage GLG’s), wat systeemeigen is, maar dit leidt niet tot een grotere droogtestress. De 
droogtestress neemt juist af.  

Voor de drogere habitattypen zoals het nagestreefde beukenbos met hulst of vegetatietypen, zoals kamgras-
weides, gaan de omstandigheden echter achteruit. Deze typen komen vooral op de hogere zandige flanken 
en ruggen voor. Daar is het niet mogelijk om lokaal vernattende maatregelen te treffen. De zandige onder-
grond zorgt er eenvoudigweg voor dat het grondwater in de zomer diep wegzakt. Uit de toetsing blijkt dan 
ook dat de droogtestress hier toeneemt. Zeker op de ruggen kan de droogtestress, die in de huidige situatie 
al ervaren wordt, toenemen met circa vijf dagen.  

Bossen ervaren sneller droogtestress dan grasland. Naast wensen vanuit de omgeving en abiotische 
omstandigheden kan ook de gevoeligheid voor de droogtestress een rol spelen in het geografisch inplannen 
van nieuwe bossen. Ook dient overwogen te worden om nieuwe bossen en bomenlanen in drogere 
gebieden aan te planten met meer droogteresistente soorten. 
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7 RABATTENBOSSEN 
In het gebied liggen, met name op de landgoederen, veel rabattenbossen. Deze bossen hebben een cultuur-
historische waarde, aangezien ze veelal meer dan een eeuw geleden aangelegd zijn voor productiebos. In 
het schetsontwerp is dan ook aangegeven dat deze bossen grotendeels behouden moet blijven. De bossen 
zijn aangelegd in van oorsprong natte gebieden. Het slotenpatroon borgt de afvoer van het grondwater, 
terwijl de rabatten dienden om voldoende drooglegging te hebben voor productiebos. Echter, door de voort-
durende ontwatering en de klimaatverandering dragen de rabattenbossen nu waterhuishoudkundig vooral bij 
aan ongewenste verdroging.  

Bell Hullenaar (2016) geeft aan dat de rabattenbossen op verschillende plaatsen in het systeem liggen. 
Soms boven op een rug, soms op de flank en doorgaans in de smeltwatergeul. Mogelijk doorsnijden de 
sloten op locaties ook de lemige toplaag. Hoewel de mate waarin varieert, dragen ze door het intensieve 
slotenpatroon in alle gevallen bij aan verlaging van de grondwaterstand en versnelde afvoer van overtollig 
water. Zo beïnvloeden de rabattenbossen de natuurpotenties van het bos zelf, maar ook in de omgeving.  

Dit aspect is echter niet in het schetsontwerp belicht of uitgewerkt. Daarom wordt daar in dit hoofdstuk 
specifieke aandacht aan besteed. 

WAARDEN 
De staat van de rabattenbossen verschilt sterk. Sommige hebben nog een duidelijk rabattenreliëf, waar dat 
bij andere grotendeels is ingezakt. Ook de beplanting op de rabatten varieert. Een deel van de rabatten-
bossen is beplant met loofbos en een deel met naaldhout. Hiermee verschilt ook de ecologische waarde. 
Deze waarde is in loofbos groter doordat de ondergroei zich in potentie beter kan ontwikkelen. Ook dit hangt 
overigens samen met het soort loofbos dat er staat. Ook verdampt loofbos aanzienlijk minder dan naaldbos 
en levert loofbos dus ook een grotere bijdrage aan herstel van de waterhuishouding. 

In 2017 heeft Natuurmonumenten in Berkendijke verschillende maatregelen in een deel van de rabatten-
bossen uitgevoerd, zoals kap van beukenbos en verwijderen strooisellaag. Men is daar destijds tijdelijk mee 
gestopt. De uitgevoerde maatregelen hebben echter nu al tot goede resultaten geleid: de ondergroei is 
diverser met bijvoorbeeld bosanemoon en in het water is de kwelindicator waterviolier aangetroffen. Dit geeft 
in een notendop aan wat de potentie is van kleinschalige maatregelen in de rabattenbossen. Laat staan wat 
grootschalige maatregelen aan effect zouden sorteren, zoals het kappen van naaldhout of het dempen van 
rabatten. 

De vraag is welke maatregelen mogelijk zijn binnen de rabattenbossen.  

Om deze vraag te beantwoorden, is een goed beeld van de waarden van de rabattenbossen nodig. Hiervoor 
heeft Natuurmonumenten een eerste inventarisatie uitgevoerd. Gekeken is naar de staat van het reliëf van 
de rabatten en het type bos. Hieruit is het kaartbeeld gekomen, dat is opgenomen in Bijlage K. Overigens 
blijkt ook uit de kaart dat niet alle rabattenbossen geïnventariseerd zijn; deze zijn blanco gelaten.  

In de legenda van de kaart is onderscheid gemaakt in vier eenheden. Deze kunnen als volgt geïnterpreteerd 
worden: 
1. Duidelijk reliëf: de rabatten zijn nog redelijk intact en zijn daardoor waarschijnlijk cultuurhistorisch 

waardevol. 
2. Slecht reliëf: het reliëf is grotendeels verdwenen en daardoor zijn ze waarschijnlijk cultuurhistorisch 

minder waardevol. 
3. Juiste beplanting: de beplanting bestaat uit loofbos met passende boomsoorten, zoals eik, berk en els. 

Hierdoor zijn er kansen voor een natuurlijke ondergroei, die op sommige locaties ook goed ontwikkeld is. 
4. Onjuiste beplanting: de beplanting bestaat uit naaldhout (productiebomen), zoals Japanse lariks, douglas- 

en fijnspar. De kansen voor een natuurlijke ondergroei zijn hierdoor sterk beperkt. 
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ADVIES 
De cultuurhistorische waarden zijn inzichtelijk gemaakt op basis van het reliëf. In het schetsontwerp is 
aangegeven dat de cultuurhistorische waarden grotendeels behouden moeten blijven. Daar waar het reliëf 
nog in goede staat verkeert, ligt het in de lijn van het schetsontwerp om de rabatten te behouden. Wanneer 
hier ook sprake is van loofbos (ca. 50% van alle rabattenbossen met zichtbaar reliëf), kan desgewenst met 
kleinschalige maatregelen de ondergroei gestimuleerd worden. Zoals Natuurmonumenten die in 2017 al op 
kleine schaal succesvol uitgevoerd heeft. Wanneer sprake is van naaldbos en een duidelijk reliëf (ca. 25%) 
wordt geadviseerd om een langetermijnplan op te stellen om naaldbos om te vormen tot loofbos. In beide 
gevallen wordt ook geadviseerd om na te gaan op welke wijze water vastgehouden kan worden. 
Bijvoorbeeld door het plaatsen van stuwtjes die over de jaren heen geleidelijk aan opgezet worden om 
massale boomsterfte te voorkomen. 

Ook zijn er rabattenbossen waar het reliëf nauwelijks of niet meer herkenbaar is, waardoor de actuele 
cultuurhistorische waarden er laag zijn. Voor de locaties met naaldbos (ca. 25%) wordt geadviseerd een 
kortetermijnplan uit te werken om in beeld te brengen welke bossen geoogst kunnen worden om vervolgens 
de ondergrond uit te vlakken. Zo kan een waardevolle bijdrage gecreëerd worden aan het vasthouden van 
water en kunnen natuurwaarden gestimuleerd worden. Rabattenbossen met nauwelijks reliëf en met de 
juiste beplanting is nauwelijks door Natuurmonumenten aangetroffen. Het advies voor die situaties zou zijn 
om een langetermijnplan op te stellen om stap voor stap het loofbos te kappen en de ondergrond uit te 
vlakken. 

Tabel 13. Richtinggevend advies omgang met rabatten op basis van reliëf en beplanting. 

 Juiste beplanting (loofbos) Onjuiste beplanting (naaldbos) 

Duidelijk zichtbaar reliëf 
(cultuurhistorische waarde 
hoog) 

Behoud rabatten. Stapsgewijs vasthouden 
van water. Op korte termijn kleinschalige 
maatregelen voor ondergroei. 

Behoud rabatten. Langetermijnplan voor 
omzetten naaldbos in loofbos. 

Nauwelijks reliëf 
(cultuurhistorische waarde 
laag) 

Langetermijnplan voor stapsgewijs kap bos 
in combinatie met uitvlakken ondergrond. 

Kortetermijnplan uitwerken welke 
naaldbossen geoogst kunnen worden om 
vervolgens de ondergrond uit te vlakken.  

 

De inventarisatie van Natuurmonumenten is niet compleet en geeft een eerste indicatie voor een mogelijke 
waardering. Aanbevolen wordt om de inventarisatie uitgebreider op te pakken. Daarbij kan gebruik gemaakt 
worden van het recent opgestelde rapport (Mulder, 2020) met richtlijnen voor een cultuurhistorische 
waardering van rabattenbossen.  
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8 AANBEVELINGEN 
Met het oog op het realiseren van de gewenste natuurkwaliteit worden enkele adviezen meegegeven voor 
de uitwerking van het schetsontwerp op deelgebiedniveau. 

BENUT HOOGSTE POTENTIE 
Ook buiten de percelen voor nieuwe natuur zijn locaties aanwezig met een gunstige uitgangssituatie voor 
natuurontwikkeling van vochtige tot natte, grondwaterafhankelijke vegetaties. Het verdient aanbeveling om te 
kijken of (een deel van) deze locaties toegevoegd kunnen worden t.b.v. natuurontwikkeling. Andersom zijn er 
gronden aangewezen voor natuurontwikkeling die minder potentie lijken te hebben en mogelijk in gebruik bij 
de landbouw zouden kunnen blijven. Het verdient aanbeveling om de ligging van de percelen voor 
omvorming naar natuur nader te bekijken. Als dit tot wijzigingen leidt, is aanpassing van het Natuurbeheer-
plan van de provincie nodig.  

CLUSTER NATUUR- EN LANDBOUWDOELEN 
Rondom het gebied WaardeVOL Brummen liggen intensief gebruikte agrarische gronden. Uiteraard is er 
sprake van een interactie tussen dit agrarische gebruik en de natuurdoelen. De vraag is in welke mate 
bijvoorbeeld het agrarisch gebruik invloed heeft op de in kwaliteit te verbeteren en in oppervlak uit te breiden 
habitattypen en vice versa. Dat geldt bijvoorbeeld voor stikstof en ontwatering. Om conflicterende belangen 
te beperken, is het raadzaam om natuur- en landbouwdoelen niet te veel te spreiden, maar vooral te 
clusteren. In de actualisatie van het beheerplan dient hierbij stil gestaan te worden. 

TOETS OOK AAN BODEMTYPE 
De in de potentiekaart gebruikte knikpunten zijn gelieerd aan bodemtypen. Er is een grovere 1:50.000 kaart 
en een verfijnde 1:10.000 kaart, maar deze laatste was voor ons niet als GIS-bestand beschikbaar. 
Sommige vegetatietypen zijn zeer kritisch voor het bodemtype. Een ander bodemtype leidt dan tot een ander 
vegetatietype. Aangeraden wordt om de potenties in Waternood te toetsen aan de fijnere 1:10.000 kaart als 
die beschikbaar komt en om enkele boringen te plaatsen om de bodemopbouw op perceelsniveau goed in 
beeld te hebben. Dit kan gecombineerd worden met boringen voor fosfaatrijkdom.  

MEER BORINGEN VOOR VOEDSELRIJKDOM  
De voedselrijkdom van de bovenste bodemlaag is op 33 bepaald. Het totale areaal aan nieuwe en in te 
richten natuur betreft binnen het schetsontwerp van WaardeVOL Brummen 212 ha. Aangezien schrale 
natuurdoelen gerealiseerd worden, wordt geadviseerd om in ieder geval in de meer voedselrijke slenken 
minimaal één meting per hectare te doen. 

UITWERKEN RABATTENBOSSEN 
In de potentiekaart is geen rekening gehouden met het treffen van maatregelen in en direct rondom de 
rabattenbossen. Bij de uitwerking op deelgebiedniveau is het zeker waardevol dit te doen. Zo kan inzichtelijk 
gemaakt worden welke rol de rabatten spelen in de waterhuishouding ter plaatse, maar ook in de omgeving. 
Dit is van toegevoegde waarde op de reeds geïnventariseerde waarden van de rabattenbossen. Aan de 
hand van deze gegevens kan vervolgens een weloverwogen keuze gemaakt worden op welke locatie welke 
maatregel getroffen wordt. Wel is hiervoor een meer uitgebreide inventarisatie nodig. De beschikbare 
inventarisatie en de studie van Mulder (2020) bieden daarvoor een goed uitgangspunt. 

UITWERKEN OPGAVEN BOS 
Eén van de doelen is om 20 ha bos te realiseren. Nieuw bos betekent voor velen een belemmering van het 
zicht. Maar bos biedt ook heel veel voordelen, zoals beschutting, geborgenheid en koelte. Geadviseerd 
wordt om ook deze en andere voordelen van bos inzichtelijk te maken, voordat op deelgebiedniveau de 
uitwerking gaat plaatsvinden. Goede beelden zijn daarbij onmisbaar. 

ANTICPEREN OP DROOGTESTRESS 
Op de hogere en zandige flanken en ruggen kan water vastgehouden worden, maar dit draagt vooral bij aan 
de vochthuishouding in de slenken. Op de flanken en ruggen blijft de grondwaterstand sterk uitzakken. Door 
klimaatverandering zal de droogtestress daar verder toenemen. Daarom wordt voor de ontwikkeling van 
nieuw bos en nieuwe en bestaande lanen geadviseerd om de aanplant van meer droogteresistente soorten 
te overwegen. 
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BIJLAGE A - GXG HUIDIGE SITUATIE 
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BIJLAGE B - GXG VERSCHIL HUIDIGE SITUATIE MET KLIMAAT SCENARIO WH 
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BIJLAGE C - GXG SCHETSONTWERP (BIJ HUIDIG KLIMAAT) 

 



 

Onze referentie: D10010056:230  - Datum: 28 juli 2021  

  
 

ECOHYDROLOGISCHE ONDERBOUWING 

53 van 89 

 



 

Onze referentie: D10010056:230  - Datum: 28 juli 2021  

  
 

ECOHYDROLOGISCHE ONDERBOUWING 

54 van 89 

 



 

Onze referentie: D10010056:230  - Datum: 28 juli 2021  

  
 

ECOHYDROLOGISCHE ONDERBOUWING 

55 van 89 

BIJLAGE D - GXG EFFECTEN SCHETSONTWERP (BIJ HUIDIG KLIMAAT) 
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BIJLAGE E - GXG EFFECTEN SCHETSONTWERP (BIJ WH KLIMAATSCENARIO) 
Deze figuren laten het verschil zien tussen de huidige situatie, en de situatie met maatregelen uit het schetsontwerp onder het toekomstige klimaat (WH-scenario) 
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BIJLAGE F - VERSCHIL HUIDIGE GVG VERSUS ITERATIO PER PEILBUIS 
Alleen van peilbuizen die binnen 25m van een natuurtype liggen, is de GVG vergeleken met de optimale GVG voor datzelfde natuurtype conform Iteratio.  
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BIJLAGE G - VERSCHIL KWELDRUK HUIDIG VS SCHETSONTWERP 
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BIJLAGE H - POTENTIEKAARTEN NATUUR 
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BIJLAGE I - POTENTIEKAARTEN TOETSING DROOGTESTRESS 
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BIJLAGE J - DUURLIJNEN 
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BIJLAGE K - KWALITEIT RABATTENBOSSEN 
Op basis van een inventarisatie van Natuurmonumenten is een kaart gemaakt die indicatief weergeeft wat de kwaliteit is van de rabatten en van de beplanting. Van 
een aantal rabattenbossen is nog onbekend wat de kwaliteit is. 
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