C
C6
73

Ontwikkelingsvisie beekdal de Run
j
Een visie op do ontwikkeling van natuurlijke en
Iandschappelijke waarden in het beekdal van do Run
in do gemeenten Veidhoven, Eersel en Bergeyk

I VN vereniging voor natuur- en milieueducatie

Ontwikkelingsvisie beekdal de Run

IVN Veidhoven/Vessem.

Een visie op de ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke
waarden in het beekdal van de Run in de gemeenten Veidhoven,
Eersel en Bergeyk.

Werkgroep landschap en milieu.
Coordinatie: Heine van Maar.

IVN Veldhoven!Vessem, augustus 2001.

L
[
Ontwikkelingsvisie beekdal de Run

[

Inhoudsopgave.
Voorwoord
Samenvatting.
1. Aanleiding en doelstelling.
2. Beschrijving beekdal.
2.1 Korte gebiedsbeschrijving
2.2 Cultuurhistorische en landschappelijke waarden
2.3 Huidige natuurwaarden.
3. Huidige beheer en exteme ontwikkelingen.
3.1 Beheer in de (natuur)gebieden in het beekdal.
3.2 Externe ontwikkelingen.
4. Broedvogelonderzoek
4.1 Methode van onderzoek.
4.2 Resultaten.
4.3 Vergelijking met eerder onderzoek.
5. Vegetatiekartering.
5.1 Methode van onderzoek.
5.2 Resultaten.
5.3 Conclusies.
6. Water.
6.1 Methode van onderzoek.
6.2 Resultaten.
6.3 Huidige situatie en knelpunten.
7. Visie van het IVN.
7.1 De gewenste ontwikkelingen.
7.2 Inrichtingsmodel van het beekdal
7.3 Beheer na inrichting.
7.4 Recreatie.
Literatuur.
Bij lagen.

Blz 7
8
8
9
10
14
14
14
17
17
18
20
25
25
26
27
29
29
29
30
33
33
34
37
37
39

L
[
[
[
2

Bijiagen.
1. Overzichtskaart gebied.
2. Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
3. Groene Hoofdstructuur (GHS).
4. Eigendomssituatie natuurterreinen en bossen en gemeentegrenzen.
5. Kaart natuurdoelen
6. Historische kaart 1837.
7. Historischekaart 1898.
8. Historische kaart 1953.
9. Historische loop de Run.
10. Vloeiweidesysteem.
11. Vogeigroepen per landschapstype.
12. Broedvogelkaarten.
13. Verspreiding van enkele vogelsoorten in 1984.
14. Lijst met alle waargenomen vogelsoorten.
15. Inventarisatierichtlijnen vegetatieonderzoek.
16. Overzichtskaart vegetatieonderzoek.
17. Inventarisatielijsten vegetatie.
18. Vegetatietypen in het Grootgoor in 1976.
19. Voorkomen in 2000 van koningsvaren en gagel in het Grootgoor.
20. Eisen die groep-A organismen stellen aan de waterkwaliteit.
21. Dwarsprofiel grondwaterstroming.
22. Inventarisatie watergangen.
23. Herstelmaatregelen Grootgoor.
24. Begroeiingselementen in het Rundal in 2000.
25. Streetheeldenkaart beekdal de Run.

3

Voorwoord
Voor u ligt een rapport dat tot stand is gekomen door het werk van een actieve
vrijwilligersorganisatie, het IVN Veidhoven-Vessem. Wij voelen ons als leden van deze
organisatie sterk betrokken bij natuur en landschap. We willen deze betrokkenheid graag
uitdragen en we nemen daartoe vele soorten initiatieven. De werkgroep van het IVN, die de
realisatie van dit rapport verzorgd heeft, is de werkgroep landschap en milieu.
Het doel dat de werkgroep landschap en milieu zich twee jaar geleden stelde is het onder de
aandacht brengen van de beek de Run bij beleidsvormende en politieke organen. Deze
organen kunnen, wanneer de conclusies van dit rapport worden overgenomen, zorgen voor de
verwerkelijking van de plannen.
Een doel binnen de vereniging is geweest het betrekken van zoveel mogelijk andere
werkgroepen voor het leveren van materiaal om de visie in dit rapport te onderbouwen. Drie
werkgroepen hebben enthousiast meegewerkt en inventarisaties uitgevoerd en literatuur
onderzocht. Daarmee is de samenwerking tussen de leden binnen het IVN versterkt. We
hebben duidelijk het nuttige met het aangename samengevoegd.
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ledere werkgroep heeft zijn activiteiten uitgevoerd binnen de bestaande mogelijkheden.
Daarmee bedoelen we de aanwezige kennis van zaken die natuurlijk zijn grenzen kent en de
beschikbare tijd, we zijn ten slotte vrijwilhigers.
We verwachten dat u bovenstaande meeweegt bij het bekijken van de inhoud van deze
ontwikkelingsvisie voor het beekdal de Run.
De P/N leden die hebben meegewerkt zijn:
• In de waterwerkgroep: Martien van Aaken, Jan Dankers, me van der Gaarden, Jac.
Knoben (coordinatie), Tineke Lous en Gerrie Timmers.
• In de plantenwerkgroep: Corina Appeihof, Will Colsters, Jo van Dun (coordinatie),
Mieke van der Hurk, Theo Kampshof, Agnes Kok, Kees Scheepens, Lilian Smits,
Ron Theunisz en Lia Verhagen
• In de vogelwerkgroep: Peer van den Akker, Maria Baselmans, Hefty Fokkens, Bep
Jansen, Theo Kampshof, Heine van Maar en Wilma Meurs.
Het opstellen van de visie en de samenstelling van het rapport lagen in handen van de
werkgroep landschap en milieu met als leden:
• me van der Gaarden, Bep Jansen, Jacques van Kessel, Rein Kieviet en Heine van
Maar (coordinatie Runproject).

IVN Veidhoven-Vessem,
20 augustus 2001.
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Samenvatting.
In deze visie op het beekdal de Run in de gemeenten Veidhoven en Eersel geeft de werkgroep
landschap en milieu van het P/N Veidhoven/Vessem een overzicht van de gewenste
ontwikkelingen die het P/N gerealiseerd zou willen zien in het beekdal.
De visie gaat uit van versterking van de natuurlijke- en landschappelijke waarden.
Deze visie kwam tot stand dankzij veldonderzoek in 2000. Dit veldonderzoek bestond uit een
broedvogelkartering, een vegetatieonderzoek en onderzoek van het watersysteem in het
beekdal. Daarnaast is veel bestaande literatuur bestudeerd.
De resultaten van het veld- en het literatuuronderzoek leiden tot de conclusie dat het beekdal
in het recente verleden (tot ongeveer 1960) een grote natuurwetenschappelijke waarde
vertegenwoordigde en landschappelijk als een gaaf beekdal kon worden beschouwd. Daama
ging het snel bergafwaarts met natuur en landschap door beeknormalisatie, ruilverkaveling,
schaalvergroting, verdroging etc. In het beekdal verdwenen bijvoorbeeld tussen de 30 en 40%
van de vogelsoorten en het grootste deel van de houtwallen is niet meer aanwezig.
In het beekdal zijn momenteel zeker nog natuurlijke waarden te vinden, met name in het
elzenbroekbos het Grootgoor, dat nog steeds als een belangrijk natuurgebied beschouwd moet
worden. De waarde van dit natuurgebied kan bij een verhoogde waterstand weer veel van de
oude glorie terug krijgen. Verder zijn enkele belangrijke kleinere bosgebieden aanwezig.
De landelijke overheid en de provinciale overheid beschouwen het beeksysteem van de
Dommel met haar zijbeken als een zodanig waardevol ecologisch systeem, dat een deel
biervan in vroegere staat hersteld client te worden. Voor de Run betekent dit dat een deel van
het beekdal is opgenomen in de landelijke Ecologische Hoofd Structuur (EHS) en in de
provinciale Groene Hoofd Structuur (OHS). De EHS gaat uit van vrijwillige aankoop van
gronden in het beekdal met omvorming naar natuur of wil beheersovereenkomsten met boeren
realiseren. In overleg met de streek is de begrenzing van de EHS gronden in 1997 vastgesteld.
De OHS dient een planologische bescherrning te geven aan delen van het beekdal via het
gemeentelijke bestemmingplan.
Daarnaast bestaat het instrument Ecologische Verbindings Zone (EVZ), waarbij door
grondaankopen bijvoorbeeld langs beken doorgaande natuurlijke verbindingen ontstaan ten
behoeve van flora en fauna.
Het Waterschap de Dommel heeft in het Waterbeheerplan 200 1-2004 aangegeven dat de Run
een functie heeft als waternatuur en water voor de landnatuur.
De gemeente Veidhoven erkent de (potentiele) waarden van de beek in het
landschapsbeleidsplan dat recent is vastgesteld.
Staatbosbeheer geeft voor het Grootgoor aan dat dit bosgebied grote natuurwetenschappelijke
waarden heeft.
Uit het onderzoek en de inventarisaties blijkt dat veel natuurwaarden met name in het
agrarisch gebied nog in geringe mate aanwezig zijn, maar met een gewijzigd beheer op
termijn hersteld kunnen worden. In het Grootgoor bestaan meer actuele natuurwaarden.
In dit rapport geeft het P/N een im-ichtingsvisie aan die uitgaat van versterking van de
natuurwetenschappelijke waarden rondom het Grootgoor. Met name in noordwestelijke
richting kan een overgang ontstaan naar het natuurbos dat daar op termijn kan ontstaan. In de
visie past ook een herinrichting van de beek met natuurlijke oevers en een terugbrengen van
de meandering. Voor de overige EHS gronden zal herstel van het landschappelijke en
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cultuurhistorische patroon voorop kunnen staan. In de overige delen van het beekdal waar
sprake is van een ecologische verbindingszone is een kleinschalig beekdallandschap gewenst
met een meanderende beek als kernlint. Voor de beleving van de aanwezige natuur en het
aanwezige landschap en ter vergroting van het draagvlak voor de uit te voeren maatregelen in
het beekdal moet gekeken worden naar recreatieve mogelijkheden.
Door middel van een groot aantal voorgestelde maatregelen wordt de visie geconcretiseerd.

-

Ms middelen ter realisatie van de plannen zullen gronden beschilcbaar moeten komen.
Gemeenten in het gebied kunnen gronden in eigendom gebruiken als uitruilmiddel. Het
vrijmaken van gronden uit pacht is belangrijk.
Dit rapport kan naar verwachting waardevol zijn in het reconstructieproces van het landelijk
gebied in de reconstructiecommissies Boven Dommel en Beerse Reusel.
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1.Aanleiding en doelstelling.
Dc werkgroep landsehap en milieu van het IVN Veidhoven/Vessem onderneemt initiatieven
in en voor het buitengebied van de gemeente Veidhoven en omgeving. Zo heeft het WN in de
afgelopenjaren bijgedragen aan de ontwikkeling van het Dommeldal in de gemeente
Veidhoven, het tot stand komen van de paraplunota voor het gebied Beerze-Reusel en meer
recent het tot stand komen van een landschapsbeleidsplan in de gemeente Veidhoven,
waarvoor het IVN een eigen visie ontwikkelde. Ook is het IVN betrokken bij het
reconstructieproces via deelname in klankbordgroepen.
Met name de ontwikkeling van activiteiten vanuit het landschapsbeleidsplan en activiteiten
vanuit het reconstructieproces zijn voor het IVN aarileiding om een visie voor een deel van
het beekdal de Run te gaan ontwikkelen.
Hiertoe is in 2000 het “project de Run” gestart, dat bestaat uit twee gedeeltes die na elkaar
plaatsvinden. Het eerste deel betreft een inventarisatiefase van de natuurlijke en
landschappelijk waarden in het beekdal aan de hand van inventarisaties in het veld en het
verzamelen van literatuur. De inventarisaties van planten, vogels en waterdieren worden
uitgevoerd door respectievelijk de plantenwerkgroep, vogelwerkgroep en waterwerkgroep van
het IVN. De werkgroep landschap en milieu coordineert het geheel.De inventarisatiefase is in
het voorjaar van 2001 afgesloten en leidt tot schriftelijke rapportages over de uitgevoerde
broedvogeilcartering, de vegetatiekartering en over de macro-waterfauna. De rapportages zijn
als onderdeel van deze visie opgenomen. De tweede fase is het vormgeven van de visie van
het IVN op basis van de zojuist genoemde rapportages en de al bestaande literatuur.
De ontwikkelingsvisie zal een bijdrage kunnen zijn voor diverse organisaties die zich
bezighouden met de uiteindelijke planvorming en planrealisatie in het beekdal van de Run.
De ontwikkelingsvisie beperkt zich tot het deel van het beekdal dat loopt vanafhet gehucht de
Stevert bij Steensel tot aan de monding van de beek in de Dommel op de grens van de
gemeenten Veidhoven en Eindhoven. Ret betreft een traject van ongeveer 6 kilometer. (zie
overzichtskaart van het betreffende gebied, bijiage 1)
In de visie van het IYN worden zowel het agrarisch gebied als de bos- en natuurgebieden in
het beekdal betrokken.
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2. Beschrzjving beekdaL
2.1 Korte gebiedsbeschrijving.

-

De beek ontspringt op een hoogte van 36 meter boven N.A.P. tegen de Belgische grens ten
zuiden van het gehucht Weebosch en mondt ongeveer 20 kilometer verder op een hoogte van
18 meter boven N.A.P. uit in de Dommel. De beek ligt in een landschappelijk goed
herkenbaar beekdal.
De Run is een zijbeek van de Dommel en maakt hiermee deel uit van het waardevolle
Brabantse bekengebied. Een groot deel van het beekdal ligt in de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS), zie bijiage 2. (literatuur)
Langs een deel van de beek ligt het waardevolle natuurgebied het Grootgoor, dat bestaat uit
een elzenbroekbos op veenbodem, met restanten gagel en wilgenstruweel. Het Grootgoor ligt
in het laagste en natste deel van het beekdal. Verder liggen verspreid enkele kleinere
bosgebieden in het beekdal. Voor het overige kent het beekdal een intensief agrarisch gebruilc.
9 eeuw rechtgetrokken en verlegd, ten behoeve van de
I
De beek werd voor een deel al in de
bevloeiing van hooilandjes. Het overige deel van de beek onderging halverwege de zestiger
e
jaren in de 20
eeuw een normalisatie, in combinatie met een vrijwillige ruilverkaveling van
de omliggende gronden. Een flunk deel van de oorspronkelijke verkaveling met de
bijbehorende kleine landschapselementen gingen verloren, maar op somn-iige plaatsen zijn
nog oude patronen te herkennen. De actuele cultuurhistorische waarden zijn dus niet groot
meer. Als gevoig van de normalisatie kwam een sterke ontwatering in het gebied tot stand.
De huidige natuurwaarde is plaatselijk hoog, zoals in het elzenbroekbos het Grootgoor.
Bijzondere planten en vogelsoorten komen hier voor. Het feit dat in het Grootgoor voor een
deel een veenbodem aanwezig is geeft aan dit broekbos een extra zeldzaamheidswaarde. De
andere verspreide kleine bosgebieden geven mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van de
natuurwaarden. Verdroging en verruiging van de natuurgebieden is momenteel een probleem.
Landschappelijk heeft het beekdal als kenmerk dat de hoogteverschillen van de beek tot aan
de hoger gelegen bosgebieden vrij groot zijn. Het beekdal is dus in het landschap goed
herkenbaar. Bovendien is het verval in de beek vrij groot, wat leidt tot een potentieel hoge
stroomsnelheid.
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In het agrarisch gebied zijn op diverse plaatsen vanuit de avifauna indicatorsoorten aanwezig
voor een vochtig milieu met struwelen en sloten. Ook komen veel weidevogels voor. Het in
2000 onderzochte deel van het beekdal met een lengte van 6 kilometer biedt broedgelegenheid
aan 49 verschillende vogelsoorten, waarvan 5 rode lijst soorten. Dit zijn vogelsoorten die
landelijk bedreigd worden in hun voortbestaan.
De beek ontspringt in Nederland en kent betrekkelijk weinig invloeden vanuit bebouwde
gebieden. Het beekwater voldoet aan de basiskwaliteit, zoals aangegeven door het Waterschap
de Donimel, of kent een matige verstoring in het deel bij de uitmonding in de Dommel.
Diverse meer bijzondere vissoorten komen voor. Op sommige plaatsen in het hele beekdal
komt kwel voor. Het kwelwater wordt echter snel afgevoerd via sloten.
Een deel van het bosgebied het Grootgoor is in bezit van Staatsbosbeheer, een ander deel is in
bezit van de gemeente Veidhoven en particulieren. Van de overige bosgebieden is alleen het
Witvenbos in handen van de gemeente Veidhoven. Bij de uitmonding van de beek in de
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Dommel liggen enkele gegraven visvijvers, in bezit van de Philips Hengeisport Vereniging.
(bijiage 4, eigendom natuurterreinen)
Ret Rundal is een stuk beekdal dat zich kan gaan ontwikkelen tot een gebied met een veel
hogere natuurlijke en landschappelijke waarde. Hiertoe zijn aankoop van gronden en een
gewijzigde inrichting en beheer de middelen.
2.2. Cultuurhistorische en landschappeljjke waarden.
Op de bistorische kaart van 1837 is de beek in zijn oorspronkelijke meanderende vorm terug
te vinden. (zie bijiage 6). Ingrepen hebben dan nog niet plants gevonden. De gronden viak
langs de beek bestaan uit kleinschalige percelen hooiland of beemden. Deze delen vormen de
meest vruchtbare delen van het beekdal en zijn al lang als zodanig in gebruilc. Tussen de
percelen schieten struikgewas en kleine bosjes omhoog. Het hout wordt gebruikt als
afscheiding en als geriethout. Op een aantal plaatsen strekt de natte heide zich uit tot aan de
beek. En wat verder weg, buiten de kwelinvloed, beslaat droge struikhei grote delen van het
land.
Het Grootgoor is op de oude kaarten rond 1840 niet direkt als bos te herkennen. In deze tijd
was het nog een nat heidegebied met deels een ruige begroeiing van zwarte els, wilg, berk en
gagel en bier en daar delen met open water. Aan de zuidzijde en oostzijde lagen enkele aparte
vennen. Van het Grootgoor is bekend dat zeker al in de late Middeleeuwen turf werd
gestoken. Door de veenondergrond is het Grootgoor nooit geheel in cultuur gebracht. Het
vroegere veengebied is bier veel groter geweest. Door turfwitming en ontginning is het
ingekrompen tot het huidige zuidwestelijke deel van het Grootgoor.
De historie van het Grootgoor is in 4 perioden te verdelen: a. een lange periode als mesotroof
veen met kwel. b. een periode met open water. c. periode met een verruigende vegetatie met
gageistruweel en d. periode met broekbos tot op heden. (van Kessel, 1996).
De laatste periode kenmerkt zich door een geleidelijke ontwikkeling in de successiereeks van
heide, hooiland, moeras en vochtige bosjes naar het broekbos van nu. Slechts op enkele
plaatsen is nog jets terug te vinden van moerasvegetaties (zie bijiage 17 vegetatiekaart).
Op een kaart nit 1898 (bijiage 7) is te zien dat de Run bij het huidige Witvenbos is
gekanaliseerd en in zijn geheel is verlegd. Het noordelijke heeft al wat bebossing. Langs de
Run zijn in een karakteristiek patroon smalle percelen aangegeven, met langs ieder perceel
houtwallen, volgens het vloeiweidesysteem (zie bij lage 10). Ret Grootgoor is voor een deel
ontgonnen via kades, het overige deel staat als veengebied op deze kaart.
Op een kaart nit 1930 blijkt dat in het beekdal nog steeds de vochtige hooilandjes langs de
beek voorkomen, maar flu rijkelijk voorzien van bosjes. De droge heide op de hogere
zandgronden is al ten dele ontgonnen. Dit is met name het geval op de westoever van de Run
omdat aan deze zijde de nederzettingen Heers en Stevort liggen. De oostzijde heeft nog steeds
hei. Op de hogere gronden is bos aangelegd.
Zoals gezegd is een deel van de beek al in de 19e eeuw gekanaliseerd en zelfs in zijn geheel
verplaatst. Dit gebeurde ten gunste van een vloeiweidensysteem dat langs het huidige
Witvenbos werd aangelegd. Door een systeem van kanaaltjes werd water nit de beek
toegevoerd en afgevoerd, waarbij het watemiveau nauwkeurig kon worden geregeld. Op een
kaart nit 1943 is de oude verkaveling van de vloeiweiden nog in tact met daarop deels een
bosbegroeiing en deels nog in gebruik als hooiland. Het betreft bier een systeem dat op nog
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enkele plaatsen in de Kempen voorkwam. Eveneens vermeldenswaard is het historische
gegeven dat in het verleden zowel bij Stevort als bij Heers watermolens hebben gestaan.
Helaas is op geen van beide plaatsen hiervan nog jets terug te vinden. (literatuur)

[

Het naast het Witvenbos gelegen recreatieterrein het Witven kende tussen 1950 en 1960 een
roeivijver en een zwembad die beide gevoed werden met gefilterd Runwater. In het huidige
Witvenbos werd rond deze tijd een anifitheater aangelegd, waarvan de resten nog in het bos
zijn terug te vinden. Dit theater vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde.
Rond 1950 zijn de laatste delen woeste grond in het beekdal ontgonnen.(zie historische kaart
1953, bijiage 8). De laatste restjes van de hooilanden langs de Run verdwenen toen in de jaren
zestig de Run genormaliseerd werd in combinatie met een ruilverkaveling van het beekdal. In
deze tijd ontstonden een aantal nieuwvestigingen van agrarische bedrijven in het Rundal.
Vanaf deze tijd is een versnelling van de ontwatering in het beekdal op gang gekomen. Het
kwelwater wordt afgevangen door enkele diepere ontwateringssloten. Het huidige agrarische
grondgebruik bestaat uit grasland, maisteelt, akkerbouw en boomteelt.
In de zestigerjaren werd een zandwinning uitgevoerd bij de monding van de Run in de
Dommel ten behoeve van de aanleg van de nabijgelegen sneiweg. De plassen die overbieven
zijn flu in bezit van de Philips Hengelsportvereniging en in gebruik als visvijvers, met alleen
toegang voor leden. De grote mate van rust rond deze vii vers zorgt ervoor dat vooral de
avifauna hier een goed leefgebied vindt.
Het huidige landschappelijke beeld in het beekdal is vrij open. Er is slechts een beperkt aantal
kleine landschapselementen meer te vinden. Op enkele plaatsen komen nog overhoeken,
houtwallen, ruige. slootkanten en bosjes voor. Bepalend zijn de hoogteverschillen tussen de
hoge droge gronden en de beek. In de lengterichting langs de beek is het elzenbroekbos
beeldbepalend. Zandwegen komen op een aantal plaatsen voor en oude perceelsgrenzen
bleven op een aantal plaatsen zichtbaar.(zie bijiage 24 voor het overzicht van de huidige
begroeiingselementen)

[

2.3. Huidige natuurwaarden.

[I

Flora.
In de recente tijd is voor zover ons bekend geen uitgebreid onderzoek gedaan naar flora en
vegetatie in het beekdal. Slechts van het Grootgoor en het Witvenbos zijn deelonderzoeken
bekend uit de nabijejaren. (zie literatuur). Van het onderzoek dat het IVN in 2000 heeft
uitgevoerd wordt in hoofdstuk 5 versiag gedaan.
De meeste floristische gegevens zijn bekend van het Grootgoor. Dit gebied is door zijn zeer
vochtige karakter maar ten dele aangetast door menselijke invloeden en heeft hierdoor tot vrij
recent een waardevolle vegetatie kunnen behouden. A. Luitingh beschrijft het gebied in 1969
als volgt: “Door regelmatige aanvoer van voedselrijk water uit de Run en door de voedselrijke
ondergrond (beeklclei) is het Grootgoor een goed ontwikkeld laagveengebied met daarbij
behorend broekbos (wilg, berk, els). Opvallende soorten hierin zijn o.a. de grote boterbloem
(op de rietvlakte), koningsvaren, gagel, pluinizegge en zwarte bes. Op het oude laagveen is
plaatselijk hoogveen te zien, waarvan op de laagste delen een goede veenmosvorming getuigt.
Waar de waterstand de waterspiegel van de beek slechts vertraagd volgt —in broekbos- is een
mooie begroeiing aanwezig van o.a. lidrus, wateraardbei, moerasvaren, sphagnum squarrosum
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en het zeldzame mos mnium cinclidioIdes. Aan de hogere randen van het moerasgebied is een
zandige zone aanwezig, waarin door voedselarmoede (uitspoellng door regen) een natte
heidevegetatie zich heefi ontwikkeld. Deze zeer interessante zone, waarin rietmoeras
achtereenvolgens overgaat in een beenbreek-, een dopheide- en tenslotte een struikheide
begroeiing, is nog slechts sporadisch aanwezig door de opdringende ontginningen”.
In 1976 heeft A. Vaessen een uitgebreide inventarisatie uitgevoerd in het Grootgoor, waarbij
249 soorten worden gevonden. Interessant bierbij zijn: koningsvaren, moerasvaren,
stippelvaren, gagel, kruipwilg, grote boterbloem, waterviolier, dopheide, dwergbies, pijlkruid
en beenbreek. Het gebied kan gekarakteriseerd worden als een beekbegeleidend broekbos.
Een groot deel bestaat uit een gesloten begroeiing van elzen met zachte berk, terwiji de
centrale delen wat meer open zijn. In grote lijnen zijn er een aantal vegetatietypen te
onderscheiden, namelijk eLzenbroekbos (veenmosvariant, zeggevariant en een overgangszone
tussen beide), wilg- en gageistruwelen en moeras- en rietvegetaties. In het oostelijke deel
komt eilcenberkenbroek voor en zijn populieren aangeplant.(zie literatuur).
A.Vaessen komt tot de volgende conclusies: “het Grootgoor is gelegen op een plaats waar al
vanouds een belangrijke en interessante vegetatie aanwezig was. Vermoedelijk zijn dit de
vochtige hooilanden geweest, die het karakter hadden van blauwgrasland en vochtige Erica
heide”. “De successie naar eLzenbroek van de vochtige hooilanden is al begonnen voor de
dertigerjaren en was vrijwel voltooid aan het begin van de vijftigerjaren”. Een belangrijke
conclusie is verder: “Gezien de grote diversiteit in vegetatietypen en de vaak goed
ontwikkelde staat waarin deze voorkomen mag het Grootgoor tot een van de best ontwikkelde
en daardoor waardevolste beekbegeleidende broekbossen van tenminste de Kempen gerekend
worden”.
3. van Kessel heeft in zijn rapportage in 1996 een aantal vegetatie opnaines samengevoegd,
waaronder de resultaten van een pollenonderzoek in het veen. Hij vermeldt de grote
bezorgdheid die bestaat over de verdroging van het gebied. Het meest westelijke deel heeft
nog een vochtig karakter, terwiji het middengebied en het oostelijke gebied sterk zijn
verdroogd. Het is vooral de braam die de laatste jaren sterk is opgekomen, terwiji gagel en
pluinizegge verder afnemen.
In de huidige situatie in 2000 is het Grootgoor door de voortgaande ontwatering vrijwel
overal begaanbaar geworden, terwiji dit vroeger vrijwel nooit mogelijk was. Door de
versnelde successie is van de centrale meer open vegetatie weinig meer terug te vinden.
Overal krijgt bos de kans de struwelen te overgroeien.
In 2000 werd het Grootgoor, zoals gezegd, deels opnieuw geinventariseerd. Een kaart met het
actuele voorkomen van koningsvaren is als bijiage 19 toegevoegd.
Over de vegetatie in de rest van het beekdal is in de geraadpleegde literatuur niets gevonden.
Een uitzondering vormt het Witvenbos. Van 1992 tot 1995 zijn in het Witvenbos regelmatig
inventarisaties uitgevoerd.(literatuur) Aangeplante populier met een leeftijd van rond de
vijftig jaar bepaalt het bosbeeld. Deze aanplant verkeert in slechte conditie en vertoont uitval.
Onder de toplaag bevindt zich een half gesloten secundaire boomlaag van zomereik, zwarte
els en ruwe berk. Onder deze lang komt veel ondergroei voor van wilgensoorten, vuilboom,
inlandse vogelkers, lijsterbes en vlier. Meer bijzondere plantensoorten zijn: kleine egeiskop,
speenkruid, gele us, kale jonker, gele waterkers, egelboterbloem, drijvend fonteinkruid,
watertorkruid, pinksterbloem, moerasandoorn, moerasspirea, leverkruid, wolfspoot,
waterranonkel, knoirus, moerasvergeetmijnietje, echte koekoeksbloem, valeriaan,
moeraswalstro, kattestaart, wilde bertram, heermoes, holpijp, bosbies, struikheide, grasklokje
en margriet. Uit deze lijst blijkt dat in het gebied een aantal soorten voorkomen die duiden op
een vochtig tot moerassig milieu. Het Witvenbos ligt op beeksediment en zal zich kunnen
ontwikkelen tot een vegetatie uit het elzen-vogelkers verbond.
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Fauna.
Gegevens over de fauna in het beekdal bestaan voornamelijk uit avifaunistische gegevens.
Diverse keren zijn broedvogelkarteringen in het onderzochte deel van het beekdal uitgevoerd,
zoals in 1978, 1984, 1989, 1995 (zie literatuur) en door het WN in 2000. Van deze laatste
inventarisatie wordt een versiag gedaan in hoofdstuk 4, waarbij tevens een vergelijking wordt
getrokken met eerder onderzoek.
Het meest belangwekkende gebied, het eLzenbroekbos het Grootgoor van 50 ha., is in de
meeste genoemde inventarisaties bekeken. Kenmerkende vogelsoorten van beekbegeleidend
bos die in 2000 werden vastgesteld zijn 4paar van de ideine bonte specht en een paar van de
wielewaal. Ook havik, bosuil, grasmus, rietgors, zwarte specht, grote bonte specht en
tuinfluiter komen er voor. (zie bijiage 11) De typische vogels van vochtige bossen zijn de
afgelopenjaren in aantal toegenomen. Daar stant tegenover dat de soorten van wilgen- en
gageistruwelen vrijwel zijn verdwenen. Alleen de rietgors en de grasmus resteren. Het aantal
soorten in het Grootgoor is momenteel vrij beperkt wanneer we de huidige broedvogeistand
vergelijken met eerdere jaren. Het gebied heeft sterk aan actuele waarde ingeboet door de
optredende verdroging en verruiging. Het gebied wordt steeds eenvormiger door het
wegvallen van het gagel- en wilgenstruweel, dat vroeger veel meer voorkwam. Ook de
geringe variatie in leeftijd van het broekbos speelt een rol. Sinds 1970 zijn de volgende
soorten verdwenen: nachtegaal, bosrietzanger, tortelduif, goudvirik, krieu, spotvogel,
blauwborst, snor en kleine karekiet. Bij een gewijzigd beheer, maar vooral door een
verhoging van de waterstand is een deel van dit verlies waarschijnlijk weer te herstellen.
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Een ander, veel kleiner bosgedeelte, het Witvenbos van 5 ha., heeft een vrij dichte ondergroei
en laat een redelijk ontwikkelde vogeistand zien, met hoge dichtheden aan kleine zangvogels,
1 territorium van de kleine bonte specht, 1 territorium van de wielewaal en 1 territorium van
de groene specht (rode lijst soort). De gemiddelde dichtheid aan broedparen is 25 territoria per
ha.
Over de visvijvers zijn weinig gegevens bekend, dit deel is niet meegenomen in de
inventarisaties. Gezien de grote mate van rust die er heerst en de variatie in biotopen is het
potentieel een waardevol gebied voor diverse soorten vogels.
In het agrarische deel van het beekdal zien we op een aantal plaatsen, met name waar oude
verkavelingsstructuren nog deels in stand zijn, kenmerkende soorten van kleinschalige
cultuurlandschappen met struwelen, opslag en bosranden met struiken, vogels uit de
zogenaamde grasmusgroep (volgens Sierdsema, zie literatuur), namelijk grasmus en
roodborsttapuit (rode lijst soort). In het gebied de Maassen zijn 3 territoria van de grasmus en
5 territoria van de roodborsttapuit te vinden. Ook de patrijs (rode lijst soort) komt hier voor.
In andere delen van het beekdal komen nog 3 andere territoria van de roodborsttapuit voor
(zie bijiage 12). Vogels van bosranden en boomgroepen met kale zandige bodem, de
zogenaamde geelgorsgroep, (bijiage 9) vinden we nog in het gebied bij de Zandstraat,
eveneens in een minder verstoord gebied, geelgors (1 paar), groene specht (1 paar) en
boonileeuwerilc (1 paar) komen hier voor. Tot slot heeft het beekdal plaatselijk grote waarde
voor weidevogels, met name de kievit. (bijiage 9) In 2000 werden in 6 kilometer beekdal 66
territoria vastgesteld, waarvan vrijwel alle territoria liggen in gebieden waar vrijwillige

12

[1
—

[

weidevogelbescherming van toepassing is. Tij dens een inventarisatie in 1984 bleken ongeveer
evenveel kieviten voor te komen, maar nu verspreid over het gehele beekdal. (zie bijiage 13)
Over broedresultaten destijds is niets bekend, het broedresultaat bij de huidige vrijwillige
bescherming is goed te noemen (zie vogelwerkgroep van het IVN: weidevogelversiag 2000,
literatuur). Het beekdal telt 4paar patrijzen (rode lijst soort). In vergelijking tot onderzoek in
1984 blijkt dat de veldleeuwerik en de graspieper vrijwel geheel verdwenen zijn. Het is
aannemelijk te maken dat sinds ongeveer 1960, voor de herverkaveling, ongeveer 40 % van
de broedvogelsoorten (vrijwel) verdwenen is (zie broedvogelinventarisatie de Run 2000 in
hoofdstuk 4). De sterke ontwatering en het verdwijnen van veel kleine landschapselementen
zijn hiervan mede de oorzaak.
De beek bevat een aantal vissoorten van laaglandbeken, zoals bermpje, modderkruiper en
driedoornige stekelbaars. Door de vele aanwezige stuwen is vismigratie momenteel niet
mogelijk.
Over het voorkomen van bijzondere zoogdiersoorten of amfibieen en reptielen is nauwelijks
informatie bekend. In een rapport nit vermoedelijk 1979 (literatuur) worden aan amfibieen en
reptielen in het Grootgoor als meer bijzondere soorten alleen alpenwatersalamander en
levendbarende hagedis genoemd.
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3. Huidige beheer en externe ontwikkelingen.
3.1

.

Beheer in de (natuur)gebieden in het beekdaL

In het beheerplan van Staatsbosbeheer uit 1981 (literatuur) wordt het Grootgoor asngegeven
als natuurgebied met broekboskarakter. Binnen de boswachterij de Kempen wordt dit
bosgedeelte als het meest interessante deel aangegeven.
Het beheer bestaat uit het toelaten van de natuurlijke ontwikkeling van het broekbos in zijn
successiestadila. Actiefbeheer wordt hiermee niet toegepast. Tevens staat vermeld dat de
toegankelijkheid niet wordt verbeterd. Het gebied zal mede functioneren ten behoeve van het
natuurwetenschappelijk onderzoek. In het noordoostelijke dee!, in erfpacht bij
Staatsbosbeheer, is een smal pad door het broekbos opengesteld voor publiek. Een recenter
beheerplan dan uit 1981 is niet voorhanden.
In het aangrenzende deel van het Grootgoor, in bezit van de gemeente Veidhoven, past men
eveneens geen actiefbeheer toe. De deels afstervende populierenaanplant zorgt voor dood
hout.
Het noordoostelijke dee! is in particuliere handen. Hier vinden geen zichtbare handelingen
door actief ingrijpen plants.
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Het Witvenbos is zo’n 50 jaar geleden beplant met populier. Rondom het later aangelegde
amfitheater werden wat exoten aangeplant. Verder heeft het flu aanwezige bos zich geheel
natuurlijk kunnen ontwikkelen. De afstervende populieren zorgen ook bier voor dood hout.
Van enig beheer is geen spraice.
Op diverse plaatsen zijn voormalige hakhoutbosjes te vinden, die zich flu alle omvormen tot
opgaand bos. Dit geldt voor eiken- en elzenhakhout.
Een geheel andere vorm van beheer is het vrijwillige weidevogelbeheer, dat op steeds meer
plaatsen in het beekdal plaatsvindt en al vele tientallen hectares bestrijkt. Van een
overeenkomst is geen sprake. Het IVN maakt iederjaar individuele afspraken met
geinteresseerde boeren en vrijwilligers. Deze vorm van beheer is zeer succesvol en spreekt
vele boeren aan. Het rapport van het weidevogelbeheer in hetjaar 2000 is opgenomen in de
literatuurlij St.
Ander beheer door vrijwilligers is er niet in het Rundal. Dit verschilt dus met het Dommeldal
waar onderhoud van bospercelen deels wordt uitgevoerd door het IVN.
In het Rundal liggen vele EHS beheershectares, waarvoor door de grondgebruiker een
beheersvergoeding voor bepaald beheer is aan te vragen. Deze vergoedingen bieden nog veel
mogelijkheden.
3.2. Externe ontwikkelingen
Het Rundal maakt deel uit van de Groene Hoofdstructuur (GHS), vastgesteld in het
provinciale streekplan uit 1992. (bijiage 3) Delen van het beekda! zijn hierin aangegeven als
natuurkemgebied voor amfibieen en reptielen en voor plantengeze!schappen. Via
bestemmingsplannen zullen gemeentes de gebieden in de GHS een p!anologische
bescherming moeten geven. De gemeente Veidhoven heeft geen recent bestemmingsp!an
waarin deze bescherming is opgenomen. In het bestemmingsplan buitengebied van 1988 is het
Grootgoor aangegeven als natuurgebied en het Witvenbos als bosgebied. De agrarische
gronden in het beekdal zijn grotendeels bestemd a!s agrarische grond zonder beperkingen,
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enkele delen hebben landschappelijke waarde en enkele delen nabij de Dommel hebben
natuurwaarde.
In 1997 is de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) voor dit gebied
(Dommeldal zuidwest) vastgesteld door Gedeputeerde Staten (zie bijiage 2), in overleg met
alle betrokken partijen waaronder vertegenwoordigers van ZLTO en
natuurbeschermingsorganisaties. Rondom het Grootgoor ligt een aantal hectares
reservaatsgebied, natuurontwikkelingsgebied en beheersgebied. Het streven van de landelijke
en provinciale overheid is het realiseren van de EHS in 2010 door vrijwillige aankoop. Door
middel van deze aankoop en natuurlijke inrichting zullen de reservaatsgebieden en
natuurontwilckelingsgebieden gerealiseerd moeten worden. Na aankoop komen de gronden in
bezit van een natuurbescherminsorganisatie. De beheersgebieden blijven in agrarisch gebruik.
De eigenaar of pachter kan subsidies ontvangen voor natuurvriendelijk beheer van de grond of
voor perceelsafscheidingen onder de noemer van agrarisch natuurbeheer.
Een zone langs de Run heeft in de EHS de bestemming ecologische verbindingszone (EVZ)
gekregen, met aan een zijde van de beek 25 meter in te richten grond gericht op een
natuurlijke ontwikkeling. Zie hiervoor eveneens bijiage 2. Hierbij is het Waterschap de
Dommel betrokken. Door grondaankopen zal de gewenste inrichting van deze zone tot stand
moeten komen.
In het Rundal zijn door de provincie extra hectares aangegeven uit de zogenaamde ruime jas
zoekgebieden, bedoeld als extra gebied voor het afsluiten van contracten voor agrarisch
natuurbeheer.
Als input voor het gemeentelijk landschapsbeleidsplan heeft het IVN Veidhoven-Vessem in
1998 het initiatief genomen een visie op het buitengebied van Veidhoven te ontwikkelen en
ann te bieden aan de gemeente.(literatuur). Hierin wordt de waarde van het Rundal, het
Grootgoor en het Witvenbos al aangegeven. De gemeente Veidhoven heeft in 1998 het
landschapsbeleidsplan vastgesteld.(literatuur) Het Rundal is als waardevol beekdal
aangegeven, waarbij langs de beek een zone als natuurontwikkelingszone staat vermeld. Het
beekdal zal geaccentueerd moeten worden met beplanting, het Grootgoor en het Witvenbos
komen als te bufferen waardevol natuurgebied naar voren.
De plaatselijke afdeling van de ZLTO heeft voor de gemeente Veidhoven het
landbouwontwikkelingsplan (LOP) ontwikkeld, waarin het beekdal van de Run als agrarisch
concentratiegebied staat aangegeven.(literatuur)
Ret Waterschap de Dommel heeft in haar beheersvisie 200 1-2004 (literatuur) de Run
gekarakteriseerd met de funkties waternatuur en water voor de landnatuur. Binnen de looptijd
van de beheersvisie zal een aanzet gegeven moeten worden tot een meer natuurlijke inrichting
van de beek, uitgaande van een zo natuurlijk mogelijk watersysteem. Gedacht wordt aan het
terugbrengen van kwelsituaties, hermeandering en het inrichten van de ecologische
verbindingszone.
Voor de situatie in het Grootgoor, dat sterk te lijden heeft van verdroging ligt een rapport ter
verhoging van de waterstanden gereed (zie het rapport van Daelmans, literatuur). Door middel
van betrekkelijk eenvoudige maatregelen zou de situatie ter plekke snel verbeterd kunnen
worden.
Verder moet genoemd worden het initiatief van diverse gemeenten tot het verbeteren van de
waterkwaliteit d.m.v. bergbezinkbassins.
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Ten noordwesten van het Grootgoor liggen op de hogere gronden de gemeentebossen van
Veidhoven, de zogenaamde Sprankelbossen. Deze bossen zijn op de provinciale kaart met na
te streven natuurdoelen aangegeven als natuurbos, in relatie tot het beekdal van de Run en in
relatie tot het Grootgoor. (natuurdoelenkaart, mei 2001, bijiage 5) In de provinciale visie dient
bier een ecologische eenheid te ontstaan. De visie voor geintegreerd bosbeheer voor de
Sprankelbossen zou op deze ecologische eenheid in moeten gaan spelen.
In de rijksnota NBL 21, natuur voor mensen, mensen voor natuur (juli 2000, literatuur), wordt
als doel aangegeven de extra impuls die o.a.aan het beeksysteem van de Dommel zal worden
gegeven door middel van de inzet van 1000 tot 1500 hectares, buiten de doelstelling van de
EHS om en het versneld realiseren van de begrensde EHS, zodat in 2010 de aankopen
verwezenlijkt zijn.
In het komende reconstructieproces voor het landelijk gebied liggen grote kansen om in het
beekdal van de Run invulling te gaan geven aan het realiseren van een landschappelijk
aantrekkelijk en natuurwetenschappelijk belangrijk beekdal. Hierbij zal het provinciaal en
landelijk vastgestelde beleid ten aanzien van het beekdal werkelijkheid kunnen worden. Door
middel van een juiste zonering (extensiveringsgebied en plaatselijk verwevingsgebied) zal
recht worden gedaan aan het karakter van het gebied. Door ruimere financiele middelen voor
grondaankoop en inrichting kan het beekdal een duurzaam meervoudig gebruik krijgen voor
landbouw, natuur, waterbeheer en in beperkte mate recreatie.
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4. Broedvogelonderzoek
4.1 Methode van onderzoek.
Met een groep van zeven onderzoekers, vanuit de vogelwerkgroep van het WN
Veidhoven/Vessem, is getracht in een seizoen een helder beeld te krijgen van de broedvogels
in het Rundal.
In eerste instantie strekte het onderzoeksgebied zich uit in het gedeelte van het Rundal dat
gelegen is in de gemeente Veidhoven,, maar gezien de waarde van het moerasbosgebied het
Grootgoor werd het onderzoeksgebied uitgebreid met de gemeentes Eersel en Bergeyk. De
Run vormt de grens tussen beide gemeentes. De westelijke grens kwam zodoende te liggen bij
de brug over de Zandstraat nabij het gehucht de Stevert.
Dit broedvogelonderzoek wordt aangevuld met gegevens uit diverse andere
broedvogelonderzoeken in 2000 in de omgeving. Deze aanvullingen betreffen:
• Resultaten van de vrijwillige weidevogelbescherming.
• Resultaten van het onderzoek naar het voorkomen van roofvogels in de omgeving
• SOVON (Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland) Atlas
Broedvogelonderzoek (kilometerblokken 51-53-45, 51-53-54 en 51-53-55).
Bij de verwerking van de gegevens uit deze andere onderzoeken is iedere waarnerning
getoetst aan de systematiek van het SOVON broedvogelmonitoringsonderzoek (zie literatuur)
In principe zijn de schouwpaden langs de Run gekozen als traject voor het onderzoek, waarbij
een strook van 100 tot 150 meter aan weerszijde van de Run is geinventariseerd. Alle soorten
die te zien of te horen zijn vanafde schouwpaden langs de Run zijn op kaart genoteerd. Dit
betekent dat soorten met een verdragend geluid of soorten die van veraf in het open veld te
zien zijn over een groter gebied zijn meegenomen dan soorten die slechts vanafkorte afstand
op te merken zijn. Bij de beschrijving van de resultaten is relevante imformatie over het
bestreken gebied terug te vinden.
Er is gekozen voor de broedvogelterritoriumkartering, waarbij ieder territorium apart is
aangegeven op een soortkaart. Dc karteringsroute liep langs de Run met waar nodig zijroutes
dwars op de beek om overal de zone van 100 tot 150 meter te bestrijken. De meeste bezoeken
vonden plants rond zonsopgang. Er is geinventariseerd van februari tot begin juli. leder deel
van het te inventariseren gebied is 6 tot 8 keer bezocht. Daarnaast zijn ten behoeve van de
uilen enkele avondbezoeken afgelegd.
Run bij visvijvers.

Witvenbos e.o.

Grootgoor-oost

Grootgoor-west

11 mrt
25 mrt
29 apr
13 mei
20 mei

11 mrt

11 mrt
25 mrt
22 apr
26 apr
13 mei
20mei

2 apr
16 apr
4 mei
6 mei
3 jun
lijun

3jun

25 mrt

29 apr
13 mei
20 mei
lOjun

Tabel 1: overzicht van data van vroege ochtendbezoeken.

Voor het vaststellen van een territorium per soort zijn de richtlijnen volgens het SOVON
broedvogelmonitorings onderzoek gebruikt. In verband met besparing van tijd is voor een
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aantal algemene en niet specifieke soorten geen territoriunikartering uitgevoerd, maar is
alleen vastgesteld of de soort al dan niet als broedvo gel voorkomt. Het deelgebied het
Witvenbos is als enige deelgebied ook op de algemene soorten volledig onderzocht.
Per bezoek noteerden de waarnemers de territoria op een blanco gebiedskaart. Thuis werden
de gegevens na ieder bezoek overgebracht op soortkaarten.

I.

4.2 Resultaten.
De geconstateerde territoria zijn verzameld in het overzicht dat hieronder wordt weergegeven.
Voor een beperkt aantal soorten zijn broedvogelkaarten afgedrukt. Deze zijn als bijlage 12
toegevoegd.
De volgende broedvogels met daarbij het aantal territoria zijn in 2000 in het beekdal
aangetroffen.

Fuut
wilde eend
Buizerd
Havik
Torenvallc
Meerkoet
Waterhoen
Fazant
Patrijs
Kievit
Scholekster
Houtduif
Holenduif
Koekoek
Bosuil
Steenuil
groene specht
kleine bonte specht
Grote bonte specht
zwarte specht
Veldleeuwerik
boomleeuwerik
witte kwikstaart

gele kwikstaart
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
zwarte

roodstaart

roodborsttapuit
Merel
Zanglij ster
grote lijster
kleine karakiet
Grasmus
Tuinfluiter
Tjiftjaf

2
4
2
1
1
1
2
7
2

zie kaart

rode lijst

58
2
broedvogel
broedvogel
3
1
1
4
6
6
1
2
1
1
1
broedvogel
4
broedvogel

rode lijst
rode lijst

zie

kaart

zie

kaart
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zie kaart
ziekaart
zie kaart
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zie kaart
zie kaart
zie kaart
zie kaart
zie kaart
zie kaart
zie kaart

U
U
U

zie kaart

a

5
8
16
6
1
1
7
10
broedvogel

r

rode lijst

zie kaart

F:
zie kaart
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Zwartkop
Koolmees
Pimpelmees
Matkopmees
Staartmees
Boomkruiper
Spreeuw
Wielewaal
Gaai
Kauw
zwarte kraai
Vink
Geelgors

24
broedvogel
broedvogel
4
2
11
broedvogel
3
2
broedvogel
broedvogel
broedvogel
1

zie kaart

rode lijst

zie kaart

Tabel 2: aangetroffen broedvogelsoorten in 2000.

In het onderzochte deel van het Rundal hebben ditjaar 49 vogelsoorten gebroed, waarvan 5
soorten op landelijke schaal bedreigd zijn in hun voortbestaan (rode lijst)
Bij de uitvoering van het Atlasproject Broedvogels 1998-2000 van SOVON zijn enkele
aanvullende waarneniingen in het Rundal van belang:
• In de meest zuidwestelijke punt van het Grootgoor werden als broedvogel
waargenomen: grote bonte specht en tuinfluiter.
• In de weilanden rondom dit bosgedeelte werden als broedvogel waargenomen: 1 paar
patrijs, 8 paar kievit, 1 paar scholekster, 1 paar steenuil en bij de boerderijen ringmus
en huismus.
• In het Grootgoor direkt ten noordoosten van de Zandstraat: 1 paar rietgors.
In de aanliggende Sprankelbossen ten noordwesten van het Grootgoor en buiten het beekdal
hebben in 2000 aan bijzondere soorten gebroed: kruisbek, gekraagde roodstaart (minimaal 2
paar), groene specht, wespendief, boomvalk en geelgors (minimaal 2 paar). De zojuist
genoemde gegevens komen deels uit het SOVON onderzoek en deels uit het
Roofvogelonderzoek en geven voor deze soorten geen volledig overzicht.
Bij het bekijken van de broedvogelsoorten volgeris bovenstaande lijst, in combinatie met de
broedvogellcaarten, vallen een aantal zaken op.
In het agrarisch gebied komt de kievit plaatselijk in grote aantallen voor. Opvallend is de
concentratie van de broedparen in een klein gebied. (bijiage 12) De nesten liggen vaak binnen
tien meter van elkaar. De meeste kieviten broeden op akkerlandpercelen, waarop een aantal
intensieve bewerkingen plants vinden. De kievit blijkt zich in bieten- en maisakkers te
vestigen nadat deze zijn ingezaaid. Na de imzaai zit de kievit er redelijk veilig.
Enkele delen van het Rundal vallen op door cle grotere aantallen weidevogels (kievit en
scholekster) : het gebied bij de Zandstraat ten zuiden van de Run, het gebied tegenover het
Witvenbos en het gebied bij de visvijvers. De overige weidevogelsoorten van akker- en
weidegebieden zijn maar marginaal aanwezig, een gevoig van het intensieve agrarische
grondgebruik. Waardevol is het voorkomen van een territorium van de boomleeuwerik en van
de veldleeuwerik bij de Zandstraat. Ook vinden we hier een territorium van de geelgors (Rode
lijst soort). hi dit gebied bij de Zandstraat vinden we verder 2 territoria van de grasmus, 3
territoria van de roodborsttapuit (Rode lijst soort) en een van de groene specht (idem). Dit
gebied herbergt een aantal waardevolle soorten van het kleinschalige cultuurlandschap.
19

[
Opvallend in het gebied de Maassen aan weerszij den van de Run zijn de 5 territoria van de
roodborsttapuit en de 3 territoria yen de grasmus, beide soorten van kleinsclaalige
cultuurlandschappen. Ook de patrijs komt bier voor (Rode lijstsoort). In het landsehap van de
Maassen zien we nog nauwelijks kleine landschapselementen. Enkele ruig begroeide ondiepe
sloten geven de perceelsafscheidingen aan.
Het agrarisch gebied bij de visvijvers is een waardevol weidevogelgebied, met soorten als
scholekster, kievit, veldlleeuwerilc, patrijs en gele kwikstaart.
In het Grootgoor komen nauwelijks nog soorten van wilgenstruweel en gageistruweel voor. In
het natste deel van het Grootgoor waar deze vegetatie nog wel voorkomt broedde 1 paar
rietgorzen (aanvullende waameming), 4 paar matkoppen, 1 paar grasmussen en 2 paar
tuinfluiters.
Het overige deel van het Grootgoor bestaat grotendeels uit elzenbroekbos. Dit bos heeft zich
in ouderdom verder ontwikkeld, wat te merken is aan de vele zwartkoppen en tuinfluiters. De
spechten doen het goed, waarbij de kleine bonte specht opvalt (4 territoria). In het Grootgoor
zien we de soort in de nattere delen, maar dan langs de randen van het elzenbroek op plaatsen
waar wat meer eiken staan. In het Grootgoor broedt al jarenlang de havilc. De havik maakt
hierbij voor de nestplaats dus geen gebruik van de vele naaldhoutpercelen op de hogere
gronden in de omgeving. De wielewaal bezet 1 territorium in het deel van het Grootgoor waar
zich elzenberkenbroek bevindt met in de omgeving populierenaanplant.
Het aantal soorten en de aantallen vogels per soort in het elzenbroek in het Grootgoor zijn
relatiefbeperkt. Het gebied heeft sterk in waarde ingeboet door de verdroging en wordt steeds
eenvormiger door het wegvallen van het gagel- en wilgenstruweel en de geringe
leeftijdsvariatie van het elzenbos. Nog maar enkele vogelsoorten van struwelen en vochtige
bossen met een rijke ondergroei komen voor en dan in veel geringere aantallen dan in
vergelijkbare broekbossen voorkomen.( zie: Broedvogels van Midden- en Oost Brabant).
Toch bezit het broekbos enkele kenmerkende soorten zoals kleine bonte specht en wielewaal.
Het Witvenbos met zijn behoorlijk ontwikkelde struildaag, laat een redelijk rijke vogeistand
zien. Opvallende soorten zijn de kleine bonte specht met 1 territorium, de wielewaal met 1
territorium en 1 territorium van de groene specht.
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De visvijvers zijn niet geinventariseerd, maar hebben ongetwijfeld hun waarde voor diverse
soorten broedvogels. De ijsvogel is bijvoorbeeld in april 2000 waargenomen en broedt in het
nabij gelegen Dommeldal.

U

Als bijiage is een lijst met alle waargenomen vogelsoorten opgenomen, soorten die in de
periode februari tIm juli 2000 werden gezien (bijiage 14). Historische waamemingen buiten
deze periode zijn niet in dit rapport verwerkt.
4.3 Vergelijking met eerder onderzoek.
Al eerder vonden inventarisaties in het Rundal plants. In 1978 inventariseerde de ACJN
afdeling de Kiampert” uit Eersel het Grootgoor op broedvogels, (zie het rapport van M.
Bakermans), vervolgens het Staatsbosbeheer dat in 1989 o.l.v. P. Van der Wielen het
Grootgoor opnieuw op broedvogels in kaart bracht (zie literatuur) en tenslotte het SOVON,
dat in opdracht van SBB en Natuurmonumenten met name het Grootgoor en de
Sprankelbossen bekeek, o.l.v. R.Vogel in 1995. (zie literatuur). Het beekdal is in 1984 op
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weidevogels geinventariseerd door J. Van Kessel en A. Vrijaldenhoven, aithans het gedeelte
tussen de Stevert en Heers. (literatuur). Van het Witvenbos is geen broedvogelonderzoek
bekend. Tn 1995 werden bij een planteninventarisatie ook de voorkomende vogels
meegenomen, zoals te lezen is in het PIN rapport over het Witvenbos van Jac. van Kessel en
anderen uit dat jaar. (literatuur)
In tabel 3 komen de verschillen die in de loop van dejaren optreden in het Grootgoor tot
uiting. Het Grootgoor omvat ongeveer 50 ha.
In onderstaande tabel zijn alleen aantallen voor 2000 genoemd wanneer de
broedvogeilcartering in dit jaar voor het Grootgoor gebiedsdekkend heeft plaatsgevonden. Is
genoteerd.
dit niet het geval dan is
—

Grootgoor

Waterral
Havik
Houtsnip
Holenduif
Tortelduif
Bosuil
grote bonte specht
Zwarte specht
groene specht
Kleine bonte specht
Nachtegaal
gekraagde roodstaart
sprinkhaan(riet)zanger
Bosrietzanger
Kleine karekiet
Spotvogel
Tuinfluiter
Grasmus
Kuifinees
Matkop
Wielewaal
Goudvink
Kneu
Rietgors

Territoria
1978

Territoria
1989

Territoria
1995

Territoria
2000

0

2

0

0

0
0
10
18
0
3
0
0
0
13
1 —4
1
2
0
2
15
9
0
33
2
5
3
1

0
1—3
0
3
0
Broedvogel
1
0 1
1
3
0
0
0
0
1
talrijk
1
0
broedvogel
0 -1
0
0
max. 5

1
1
1
3
2
5
1
0
4
0
1
0
0
1
0
23
1
1
8
3
0
0
1

—

1
--

3
--

--

1
(4 in deelgebied)
1
1
4
0
--

0
0
0
--

--(10 indeelgebied)
--

--

--(4 in deelgebied)
1
--

--

1

Tabel 3. Verge fl/king van de broedvogels in het Groolgoor in vier verschillendejaren..

Duidelijk is dat sinds de inventarisatie van 1978 veel vogels van moerassen, struwelen en
vochtige bossen met een rijke ondergroei een sterke teruggang te zien geven of helemaal
verdwenen zijn. Dit geldt voor nachtegaal, holenduif, tortelduif, grasmus, goudvink, kneu,
matkopmees, spotvogel, bosrietzauger en sprinkhaan(riet)zanger. In zijn rapport uit 1978
noemt P. v.d. Wielen als verdwenen soorten bovendien blauwborst, snor en kleine karekiet.
(in 1970 nog broedvogel).
Uit waarnemingen in de omliggende beekbegeleidende bossen en stmwelen in het Dommeldal
in Eindhoven en Veidhoven en het Keersopdal in Bergeyk blijkt dat een aantal van de
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verdwenen soorten uit het Grootgoor in de omgeving wel voorkomen. Als voorbeelden zijn te
noemen sprinkhaanzanger, bosrietzanger, grasmus, blauwborst en spotvogel. Het is dus zeker
niet zo dat vergelijkbare gebieden een even grote teruggang te zien geven.
Er zijn ook positieve zaken te vermelden: enkele bossoorten handhaven zich of breiden licht
uit: spechten (waaronder ideine bonte specht), bosuil, havik en wielewaal.
Uitgaande van ongeveer 35 broedvogelsoorten in het Grootgoor in 2000 en ongeveer 50 in
1970 betekent dit een afname van ongeveer 30%.
Wanneer we kijken naar oorzaken voor de veranderingen in het broedvogelbestand gedurende
de laatste ruim 20 jaar dan is een belangrijke factor de sterk verlaagde grondwaterstand.
(gevolgen van ruilverkaveling, sterk verbeterde waterafvoer via sloten, normalisatie en
kanalisatie van de Run). Het gebied verdroogt, waardoor de oorspronkelijk aanwezige
gevarleerde begroeiing, bestaande uit wilgenstruweel, gageistruweel, en rietmoeras,
afgewisseld met enkele stukj es natte heide en hooiland en delen met elzenbroek, grotendeels
verdwijnt. Naar schatting bestaat momenteel nog ongeveer 1 hectare uit net en
wilgenstruweel. Voor de moerasbegroeiing is vrijwel overal gesloten elzenbos in de plants
gekomen. De geleidelijke overgang van bos naar agrarisch gebied verdween. De waterstand is
zo ver gedaald dat het Grootgoor vrijwel overal toegankelijk werd. In 1978 was dit nog niet
het geval. De verdroging is een sluipende ontwikkeling die de vogeistand negatief heeft
beinvloed.
Een andere negatieve factor voor het broedvogelbestand is de leeftijdsfase waarin het bos zich
bevindt. Bossen zijn in de fase van 20 50 jaar oud doorgaans armer aan vogels. In de loop
van de tijd neemt de diversiteit aan broedvogels vanzelf weer toe. Wat wel meespeelt is dat
voor de oorspronkelijke moerasbegroeiing vrijwel overal een gesloten bosbegroeiing in de
plants kwam. Dit bostype is gelijktijdig over een grote oppervlakte ontstaan, zodat een
betrekkelijk homogeen leefgebied is verschenen, met geringe leeftijdsverschillen, geringe
dichtheidsverschillen en een vrij geringe soortenvariatie in de boomlaag. De struiklaag is
matig ontwikkeld, met een bodembedekking van veel braam, als teken van verruiging en
verdroging, die in de plants is gekomen van de veel rijkere begroeiing die in de diverse
vegetatierapporten werd beschreven (zie literatuurlijst).
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Wat verder stroomafwaarts, in het Witvenbos van 4,5 hectare, ontwikkelt zich een
broekbosbiotoop. In tabel 4 is een opsomming gemaakt van alle voorkomende
broedvogelsoorten.
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Door het ruime plantverband van populier heeft er steeds voldoende licht op de bodem van
het Witvenbos kunnen doordringen, zodat de ondergroei kans kreeg zich te ontwikkelen. De
bodem bestaat niet nit veen maar nit beeksediment. De ondergroei is gevarieerd in hoogte en
dichtheid. Plaatselijk wat oudere eiken en elzen als een tweede boomlaag, op andere plekken
veel inlandse vogelkers. De populier vertoont tekenen van verval, met afgebroken bomen en
veel dood hout in de kruinen. Spechten, waaronder de kleine bonte specht, de groene specht
en holenduiven profiteren hiervan. Er komt veel kwel in het gebied voor. Het kwelwater
wordt door de vele sloten helaas te snel afgevoerd. De veel voorkomende braam geeft de
verdroging aan.
Resumerend kan vastgesteld worden dat 31 verschillende vogelsoorten 114 territoria bezetten,
dit is ongeveer 25 territoria per hectare.Een gebied dus met een hoge dichtheid aan
broedvogels. Ook komen een tweetal soorten van beekbegeleidende vochtige bossen voor,
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namelijk wielewaal en kleine bonte specht. Gesteld kan worden dat het Witvenbos zich heeft
ontwikkeld tot een gebied met vogeilcundige waarde.
Witvenbos
wilde eend
Fazant
Waterhoen
Holenduif
Houtduif
Koekoek
Grote bonte specht
Groene specht
Kleine bonte specht
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Mere!
Grote lijster
Zang!ijster
Kleine karekiet
Zwartkop
Tuinfluiter
Grasmus
Tjiftjaf
Koolmees
Piinpehnees
Matkopmees
Staartmees
Boomkruiper
Spreeuw
Wielewaa!
Gaai
Kauw
Zwarte kraai
Vink

Territoria 2000

Ongeveer 5
7

9

1
7
5

1
3
1
7
2
1
5
5

6
2
1
5

ongeveer 20
1
1
ongeveer 5
2
5

Tabel 4. Ljst van broedvogelsoorten in her Witvenbos.

In het beekdal van de Run, (dus uitgezonderd het Grootgoor en het Witvenbos) wordt in
tabel 3 de stand van een aantal huidige broedvogels vergeleken met de situatie in 1984.
Omdat in dat jaar het dee! van het beekdal van de Stevert tot Heers is geinventariseerd (zie
literatuurlijst), vergelijken we nu datzelfde deel. Bij deze vergelijking zijn de aanvullende
waarnemingen, zoals genoemd in paragraaf 4.2 meegenomen.
Enkele soorten vertonen een sterke achteruitgang of zijn helemaal verdwenen sinds 1984:
veldleeuwerik en graspieper. (zie bijiage 11 en bijiage 13 voor de verspreidingskaarten uit
1984.). Beide zijn typische soorten van het open agrarische land. Het interisieve grondgebruik
vormt voor deze achteruitgang één van de redenen. Enkele andere soorten die broeden in
kleine landschapselementen kwamen in 1984 en komen flu weinig voor. De fitis ontbreekt
zelfs helemaal. Een positieve uitzondering is de roodborsttapuit, die zich op verscbillende
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plaatsen uitbreidt. Vroeger kwam deze soort hier weinig voor. Samen met de roodborsttapuit
komt op een aantal plaatsen ook de grasmus voor.
Beekdal
Patrijs
Wuip
Kievit
Scholekster
Bosuil
Steenuil
Grote bonte specht
groene specht
Veldleeuwerilc
Boomleeuwerik
Graspieper
gele kwilcstaart

Roodborsttapuit
Tuinfluiter
Grasmus
Kneu
Geelgors

Inventarisatie 1984
0—2
0—1
30—40
0 1
1
1
0
0
ongeveer 14
0
ongeveer 8
0 1
0
0
3
0—2
1
—

—

[

Inventarisatie 2000
2
0
28
1
0
2
0
1
1
1
0
0
9
2

E

r
[
[
F!

5

0
1

Tabel 5. Vergelking van de territoria in het beekdal in verschillendejaren.

Opvallend is de verspreiding van de kievit. Kwani deze soort in 1984 in het hele beekdal
voor, in 2000 concemtreert zij zich slechts in enkele gebieden. (zie bijiage 13). In 1984
bestond de vrijwillige weidevogelbescherming in het beekdal nog niet. De oorzaak van het
verschil zou kunnen liggen in het effect van de weidevogelbescherming, waarbij de soort na
het verloren gaan van het eerste nest op een willekeurige plek in het beekdal aansluiting zoekt
bij de broedparen die blijkbaar op een veilige plants tot broeden kwamen. Het broedresultaat
is bij de meeste nesten 4 uitgekomen juvenielen. Voor verdere informatie zie het
weidevogelversiag over 2000 (literatuurlij st).
Wanneer een vergelijking gemaakt wordt aan de hand van de Avifauna van Noord-Brabant,
uitgegeven in 1967 (zie literatuurlij st) tussen de situatie rond 1960 en de situatie nu, is
aannemelijk te maken dat ongeveer 40% van de toenmalige soorten ziju verdwenen of nog
slechts zeer weinig voorkomen. De soorten die het betreft zijn: veldleeuwerik, wuip,
graspieper, tortelduif, gekraagde roodstaart, kneu, geelgors, patrijs, grote lijster, grauwe
klauwier, rietzanger, kleine karekiet, bosrietzanger, spotvogel en ijsvogel.
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5. Vegetatiekartering.
5.1. Methode van onderzoek
De plantenwerkgroep van het IVN VeldhovenlVessem heefi in het groeiseizoen 2000 een
onderzoek in het Rundal uitgevoerd naar de aanwezige vegetatie.
Het onderzoekgebied loopt langs de Run vanaf de Amersfoortcoordinaten 154.3-375.6 naar de
monding van de Run met coordinaten 157.6-378.9, dit is over en lengte van ongeveer 5
kilometer beekdal.
Vanaf februari tot september is met 10 personen het gebied geregeld bezocht en is genoteerd
wat er zoal gezien werd op het gebied van de vegetatie. De inventarisatie richtlijnen volgens
de ecologische indeling zijn gehanteerd. (zie bijlage 15)
De Runoevers zijn tot 20 meter vanaf het water bekeken, met dien verstande dat geen
afgerasterd particulier terrein in het onderzoek is opgenomen.
De geriefhout bosjes, voorheen broekbossen, zijn in zijn geheel geinventariseerd.
Het Witvenbos en het Grootgoor zijn speciaal bekeken op specifieke belangrijke planten.
De plantensoorten zijn bij de opnames ingedeeld in: bossen, akicerplanten, overblijvende en
eenjarige planten, planten in en rondom het water en grassen.
In twee deelgebieden zijn de mossen geinventariseerd.
In het Grootgoor heeft een beperkte paddestoelen opname plaatsgehad.
Ter vergelij king zijn oude rapporten bekeken vanaf 1975 en 1990-1991.
Een groeiseizoen is maar een steekproef. Voor nauwkeuriger inventarisatie zijn meer
groeiseizoenen nodig. Verder is het gebied veel te groot om met een beperkt aantal personen
te kunnen inventariseren. Ook het huidige maaibeleid zorgde voor de nodige beperkingen in
ons onderzoek.
Bijiage 16 geeft een overzichtskaart van het onderzochte gebied.
Op de grens van de Run-oever en de akkers c.q. weilanden zijn, zoals te verwachten,
veel 1 en 2 jarige akker of ruigte planten aan. Deze zijn zeker niet bepalend voor de kwaliteit
van de begroeiing van de Run-oevers. Overblijvende, specifieke Run-oever planten, hebben
wij op aparte lijsten genoteerd of voorzien van een Deze zijn wel bepalend voor de waarde
van het gebied.
Beperkt zijn de grasachtigen, de mossen en de paddestoelen bekeken, i.v.m. beperkte
deskundigheid op dit gebied.
De bospartijen zijn in aparte lijsten opgenomen.
.

Genoteerd is:
Kolom 1: Nederlandse naam van de plant.
Kolom 2: IPI code, geeft het biotoop weer.
Kolom 3: Tans leycode, geeft de dichtheid aan waarin die plantensoort voorkomt.
Kolom 4: vegetatiestructuur en vochttoestand, wat op die plants de specifieke groeiplaats is.
Kolom 5: Latijnse naam van de plant.
De trofie-toestand en zuurgraad, eventueel additionele kenmerken en bloeitijden zijn niet
weergegeven.
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De twee soorten koningsvaren en gagel zijn op kaart aangegeven. Dit ter beoordeling van de
waarde van het natuurgebied. (zie bijiage 19)
De inventarisatielijsten zijn opgedeeld in:
Planten in het stroomgebied 154.3-375.6 tot 157.6-378.9 in 9 pagina’s
Hakhout\broekbospercelen langs de Run verdeeld in bos 1 tJm bos 5 (zie tekening) in 5
pagina’s
Samenvatting Grootgoor in 5 pagina’s
Sanienvatting Witvenbroek in 3 pagin&s
Grasachtige langs de gehele Run in 2 pagina’s
-

-

-

r

-

-

Voor de inventarisatieijsten wordt verwezen naar bijiage 17.
5.2. Resultaten.
Resumé vroegere inventarisaties.
In juni 1976 is er een onderzoek geweest naar de vegetatie van bet Grootgoor ten beboeve van
CKJN afdelingen Tongel en Kiampert door Alfons Vaessen. (zie literatuur). Destijds werden
249 soorten aangetroffen.
Latere versiagen van 1990, 1995 en 1996 komen meer overeen met de huidige
situatie.(literatuur).
Algemeen over de Runoevers.
De Run heeft, vanafde herverkaveling (ongeveer 1960), boofdzakelijk gefungeerd als
afwateringskanaal.
Het beheer is hieraan volledig aangepast met jaarlijks uitbaggeren en het maaien van strakke
taluds.
Ten opzichte van een tiental jaren geleden is het een trieste bedoening voor wat betreft
soorten en aantallen van planten die je in een beekdal zou aan kunnen treffen. Al diverse
jaren, en zeker in dit groeiseizoen van 2000, zijn door verkeerd maaibeleid, veel planten sterk
achteruit gegaan. Niet het maaien zeif was in eerste instantie de boosdoener doch het niet
afvoeren van bet maaisel.
Veel bloemplanten zijn daardoor verstikt en/of geen kans gekregen zich uit te zaaien.
De sterkere soorten zoals onder andere Witbol en Liesgras hebben hier profijt van en
domineren de Run-oevers.
“Wat de laatste 5 jaar zeer sterk is achteruitgegaan zijn de Pinksterbloem, de Echte
koekoeksbloem, de Gele us en nog enigen. Wij mogen spreken over een afname van
70%.Pinksterbloemen die met duizenden over een km lengte voorkwamen zijn er nu nog
slechts enige tientallen over en ook nog niet in grote pollen. Doordat ik dit gebied al vanaf
1965 bezoek is mij dit bijzonder opgevallen”. (med. J.van Dun)
Maaien:
Ditjaar is voor de eerste keer eind mei gemaaid met de klepelmaaier en de tweede keer is
gemaaid in eindjuli. In beide gevallen heeft men het maaisel laten liggen.
Dit hele maaiproces was bijzonder hinderlijk voor de inventarisatieploeg.
In de top van het groei en bloeiseizoen was er weinig tot niets te inventariseren.
Aan de maaiers gevraagd waarom er DAN gemaaid wordt, was bet antwoord: “Nu hebben wij
tijd en bet maaisel afvoeren is niet onze opdracht. (moeilijk en te duur).”
De vraag is of in deze situatie geen verandering aangebracbt kan worden.
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5.3 Conclusies.
• Bossen rondom de Run.
Dit zijn van oudsher broekbossen die de eigenaars gerieffiout leverden.
Nu wordt dit hout niet meer afgezet. Dit resulteert in wildgroei van els en berk en geeft
verstikking van bosbodemplanten en dichtgroeien van veenplasjes. Ook werkt dit mee aan de
verdroging van het gebied.
De gagel, minnaar van nat en lichte standplaats, komt zwaar in de verdrukking.
Gm hierin verbetering te brengen zou de grondwaterstand verhoogd moeten worden.
Ook zou het uitdunnen van “het boonstakenhout” gewenst zijn.
Variatie in de ondergroei is beperkt. Rondom de veenkuilen zou al het hout gekapt moeten
worden om meer licht toe te laten treden.
De waterwilg is sterk achteruit gegaan door daling grondwaterspiegel evenals alle planten die
in en rondom de veenpiassen voorkomen..
• Het Grootgoor.
Het Grootgoor is een oud veengebied dat tot 1950 elk jaar, s’winters, gedeeltelijk door de Run
overstroomd werd. Nu behoort het Grootgoor tot de broekbosgebieden. (zie vegetatiekaart uit
1976, bijiage 18).
Sinds de Run gekanaliseerd is moet het broekbos zijn water krijgen van neersiag en lichte
kwel vanuit het hogere bosgedeelte van de Sprankelbossen.
Het Grootgoor is ingesloten door twee afwateringssystemen namelijk de Pinkgieter
(afwateringsloot) en de Run. Om de omliggende landbouwgebieden te vrijwaren van
wateroverlast is er in het verleden veel aan gedaan om het watemiveau in het Grootgoor zo
lang mogelijk te krijgen en te houden..
Dit heeft er in de laatse 40 jaar toe bijgedragen dat het Grootgoor geleidelijk verdroogt. Vanaf
de zandvang tot 1 stuw hogerop is de verdroging het verst voortgeschreden. Verderop tot aan
de Stevert wordt het broek jets vochtiger.
Om deze situatie te verbeteren dient de afwatering geheel anders geregeld te worden.
Specifieke kenmerkplanten van het Grootgoor:
In het vochtiger gedeelte staan relatief veel Koningsvarens (Osmunda regalis) Deze varen is
een beschermde soon. Op een bijiage is het huidige voorkomen aangegeven. (bijiage 19)
Het vroegere gageistruweel is nagenoeg geheel verdwenen omdat er geen echt open water
meer is. Door de schaduwwerking van Berk en Els krijgen de overgebleven exemplaren bijna
geen licht meer.
.

• Witvenbos.
Het Witvenbos of Witvenbroek (oud openluchttheater) is een broekbos dat men beplant heeft
met Canadese Populier om het gebied droger te krijgen.
In dit bos is een amfibietheater aangelegd met kleine vijver en enige sierheesters.
Aan de overkant van de vijver stonden de kleedlokalen. De toegang voor het publiek en
spelers liep langs de oude roeivijver met kiosk. Dit is allemaal weg en hiervoor in de plants is
het operiluchtbad het Witven gekomen. Restanten zijn nog: De afwateringssloot van de oude
zwembaden, de dichtgegroeide toegangsweg en de resten van de stenen banken van het
theater.
Het dichtgegroeide vijvertje, waarin vroeger 2 soorten salamanders en groene kikker
voorkwamen, is nagenoeg geheel verland. Door verdroging van het gebied is alles dicht
gegroeid met “Kempenbraam”.
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Aan de kant van de afrastering is in dit bosgedeelte enige kwel met speciale mossen en
moerasvaren.
De vroeger aanwezige dotterbloem, speenicruid, grote waterweegbree en grote boterbloem is
niet meer te vinden. Om de vegetatie in dit bos te verbeteren zou het waterniveau opgevoerd
kunnen worden en zeker de heift van de populieren moeten worden verwijderd.
Het watemiveau is eenvoudig te verhogen door gebruik te maken van het waterniveau boven
en onder de stuw. Het hele bos ligt onder de stuw en vanafboven de stuw loopt reeds een
sloot het gebied in.
Oevers.
Van de oorspronkelijke plantengemeenschappen die aan de Run voorkwamen zijn er nog
maar een zeer gering aantal over. Helemaal weg zijn de planten niet doch hun aantal is zo
klein dat hetjaren zal duren voordat deze weer in grotere aantallen terugkomen.
Het biotoop met zijn grondsoorten is nog aanwezig doch door slecht beheer is er een sterke
teruggang opgetreden van de soortenrijkdom.
Het al of niet terugkomen van de plantensoorten hangt af van het onderhoud van de oevers.
Allereerst dient er slechts gemaaid te worden op de originele hooitijden na halfjuni, in elk
geval als o.a. de pinksterbloem en de koekoeksbloem is uitgebloeid.
Een laatste maaisnede zou plants kunnen vinden eind september.
Maar het allerbelangrijkste is niet de exacte maaitijden doch het afvoeren van het maaisel
binnen een week na het maaien.
Er is een voorbeeld in het gebied zoals het veel beter zou kunnen in de Philips visvijver waar
een tiental jaren geleden de populieren zijn gerooid.
De Runoeverplanten kwamen massaal terug, ook mede door het maaibeleid waarbij het hooi
geregeld afgevoerd wordt.
De Runoever, die door dit complex loopt, wordt niet beheerd door Philips
hengelsportvereniging doch door het Waterschap. Deze Runoever steekt dan ook afbij de
omliggende vii veroevers.
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6. Water.

6.1 Methode van onderzoek.
De waterwerkgroep van het P/N Veidhoven/Vessem heeft eveneens een onderzoek
uitgevoerd. Net onderzoek werd gesplitst in drie gedeeltes:
Literatuuronderzoek
Gegevens waterschap over waterkwaliteit.
(Bijiage 20. Eisen die A-groep organismen stellen aan de waterkwaliteit)
Net systeem is opgebouwd uit twee variabelen. Op de eerste plaats de mate van
tolerantie (voorkeur) voor organische stof en in de tweede plants de mate van
soortenrijkdom (diversiteit). De indeling op basis van organische stof-tolerantie
resulteert in een lijst die bestaat uit 3 groepen taxa, resp. de groepen A, B en C.
(Taxa zijn groepen in de kiassificatie die een wetenschappelijke naam dragen).
Groep C bevat taxa, die een matige tot sterke tolerantie voor organische stof
bezitten. Voor de meeste betekent dit ook een grote tolerantie voor lage
zuurstofwaarden.
Groep B bevat taxa, die een grotere gevoeligheid voor organische belasting
bezitten.
Groep A wordt gebruikt voor de invulling van het HOGER-niveau.
Net aantal aangetroffen taxa wordt opgeteld en vervolgens met de vastgestelde
index verwerkt.
De organismen die tot groep A behoren zijn dus zeer indicatief voor de kwaliteit
van het water. Daarom is besloten om deze groep nader onder de loep te nemen.
Per groep organismen of eventueel soort is gekeken naar de specifieke eisen die de
organismen aan de waterkwaliteit stellen. (Bijiage 20.)
• Gegevens uit eigen inventarisaties (Bijiage 22 Inventarisatie watergangen)

•
•

6.2. Resultaten.
Inventarisatiegegevens waterwerkgroep.
De waterwerkgroep heeft waterorganismen geInventariseerd in het jaar 2000.
De kennis in de groep is nog niet zo groot, daarom leek het nog niet verantwoord om het
inventarisatiewerk van het Waterschap De Dommel aan te vullen met eigen
waamemingen. De organismen die genoemd worden zijn aangetroffen. Alle organismen
die niet met zekerheid te determineren waren, zijn niet opgenomen in het versiag.
Een aantal organismen is gedetermineerd tot op soortniveau. Bij andere organismen was
dat niet mogelijk omdat niet beschilct kon worden over determinatiewerken die tot op
soortniveau detennineren. Deze organismen zijn gedetermineerd tot op familieriiveau of
geslachtniveau.
Tenzij anders vermeld is hetzelfde bemonsteringspunt aangehouden als door het
Watersehap De Dommel is gebruikt. (code 250035).
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Vissen:
Barbatula barbatulus
Cobitus taenia
Gasterosteus aculeatus
Gobio gobio
Umbra pygmaea
Pungitius pungitius
Esox lucius

Bermpje (frequent aangetroffen)
Kleine modderkruiper (frequent aangetroffen)
Driedoornig stekelbaarsje
Grondel (eenmalig aangetroffen)
Amerikaanse hondsvis
Tiendoornige stekelbaars
Snoek

Schaaldieren:
Asellus aquaticus

zoetwaterpissebed

[
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Bloedzuigers
Erpobdella

bloedzuiger (frequent aangetroffen)

Slijkvliegen
Sialis lutaria

elzevlieglarve (zeer vaak aangetroffen)

Water en oppervlaktewantsen
Gerris sp.
Hydrometra stagnorum
Notonecta sp.
Corixidae

Schaatsenrijder (zandvang bij Groot Goor)
Vijverloper (aangetroffen in perceelgreppel AF)
Bootsmannetje (frequent aangetroffen)
Duikerwantsen (frequent aangetroffen)

Waterroo&evers
Dytiscidae
Gyrinidae

waterrooficever
Schrijvertje

Libellen
Brachytron pratense
Cercion lindeni
Calopteryx splende
Ceriagrion tenellum

Glassnijder
Kanaaljuffer
Beekjuffer (frequent aangetroffen)
Koraaljuffer

Kokerjuffers
Phryganeidae
Leptoceridae
Molannidae

Kokerjuffer
Kokeijuffer
Kokerjuffer

[
[
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6.3. Huidige situatie en knelpunten.
Ten behoeve van de industriele ontwikkeling, de verstedelijking en de intensivering van
de landbouw zijn er vooral in de laatste vijftig jaar grootschalige ingrepen gepleegd in
beken. De natuurlijke loop van de beken is steeds meer aangepast aan de wensen van de
mens. Hierdoor zijn de beken steeds meer gaan functioneren als afvoergoten van
afvalwater. Hoofddoel was de versnelde afvoer van ‘overtollig water’ ten behoeve van de
drooglegging van landbouwgronden. Door het verbreden, rechttrekken en verdiepen van
de oorspronkelijke loop, het dempen van meanders, het droogleggen van beekmoerassen
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en het aanleggen van stuwen, werd de natuurlijke dynaniiek onderdrukt en de afwatering
zoveel mogelijk beperkt tot het stroomgebied van de waterloop. Dit heeft geleid tot een
aantal zeer negatieve effecten:
de lengte van de waterlopen is aanzienlijk verminderd. De leefgebieden zijn dus
kleiner geworden.
De waterlopen zijn steeds uniformer geworden. De afwisseling van diepe en ondiepe
trajecten en langzaam en sneistromende trajecten is steeds meer verdwenen.
Tij dens perioden van veel neersiag is er sprake van korte en hevige piekafvoeren.
Deze zijn funest voor allerlei waterorganismen; Er zijn ook geen mogelijkheden om
piekafvoeren te ontvluchten.
Overstromingszones ontbreken. Ze zouden het afvoerregime kunnen stabiliseren
doordat ze water vasthouden in periodes met hoge neersiag
Stuwen zorgen ervoor dat migratie voor de meeste vissoorten onmogelijk wordt.
Paaitrek wordt bierdoor beperkt. Voor vissen, zoals de beekprilc, die alleen kunnen
overleven als ze gedurende het jaar naar verschillende delen van een waterloop
kunnen gaan zijn dergelijke stuwen funest.
Het natuurlijke proces van erosie en sedimentatie is verstoord. Er treedt verhoogd
materiaaltransport op. Slibvrije zand- en kiezelbanken worden overdekt door een lang
sub. Dit heeft gevolgen voor soorten die hiervan afhankelijk zijn.
-

-

-

-

-

-

Lozingen van afvalwater met veel organisch materiaal leiden tot een zuurstofdaling in het
water. Dit heeft vooral gevolgen voor de eieren en broed van vissen, maar ook voor
andere organismen die voor hun zuurstofvoorziening athankelijk zijn van het water. Ook
treedt er eutroflering van het water op. Lozingen van pesticiden en zware metalen kunnen
catastrofale gevolgen hebben voor de beekfauna.
Een geringe afvoer in de zomerperioden en eutrofiering leiden tot optimale
groeiomstandigheden voor oever- en waterplanten. Dit remt de waterafvoer. De
stroomsneLheid vermindert en hierdoor neemt sedimentatie van zand en sub toe. Om bier
jets aan te doen moet men intensief maaien en opschonen. Dit heeft weer een aantal
negatieve effecten:
Verarming van de habitatvariatie in een beek. Dit leidt tot een afname van de
schuilmogelijkheden van dieren. Natuurlijke structuurvariatie van oever en bodem
wordt tenietgedaan.
Het verdwijnen van koele en beschutte schaduwrijke plaatsen.
Het optreden van zuurstoftekort en het oplossen van toxische stoffen in de waterlaag
door opwerveling van bodemsediment. Dit is vooral schadelijk voorjonge vissen.
Het aantasten van de voedselsituatie. Bij het opschonen worden niet alleen de planten
verwijderd, maar ook de daaraan gebonden macrofauna, een belangrijke voedselbron
voor vissen.
-

-

-

-

Knelpunten:
•

De waterhuishouding: (zie bijiage 22): de afwatering in het gebied is verbeterd in de
loop der tijd. In het deel van RN1 dat langs het gebied loopt, liggen 4 regelbare
klepstuwen en in de RN 32 liggen 3 duikers. Het Grootgoor wordt omringd door hoger
gelegen landbouwgebieden. In het natuurgebied zelf liggen ook duikers: 2 aan de
noordzijde die uitmonden in de RN 33 en RN 32 en twee binnen het gebied, elk onder
één van de twee zandpaden door die het gebied verdelen. Dit is voor de onderlinge
toe-/afvoer. Doordat er aan beide zijden van het gebied een waterscheiding aanwezig
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is, is de kwelstroom, die vooral vanaf de noordelijke, hoger gelegen bosgebieden
komt, lokaal. Men heeft geconstateerd dat het grondwaterpeil gedaald is doordat er
minder vaak en in mindere mate water boven het maaiveld staat. Een oorzaak hiervan
kan zijn dat de hoeveelheid kwel is afgenomen. (zie Daehnans, literatuur)
De bodem: oorspronkelijk bestond de bodem van het Grootgoor uit vlierveen; zand
ondieper dan 120 cm beneden maaiveld beginnend, zonder humuspodzol. Deze
gronden komen voor in de natste delen van de beekdalen. Maar de moerige bovenlaag
is op de meeste plaatsen zo dun geworden, namelijk slechts 5 —20 cm dik, dat het
geen vlierveengrond meer genoemd mag worden. Voorheen was die lang veel dikker.
De voornaamste oorzaak van de afname van de dikte van het veenpakket was de
turfwinning tot de jaren 50. Daarnaast is op veel plaatsen door inklinking van het veen
het pakket ook dunner geworden. Dit komt door de grondwaterstanddaling die heefi
plaatsgevonden. Doordat de moerige lang minder vaak onder invloed van het
grondwater staat, mineraliseren de organische stoffen en klinkt de lang in.
De vegetatie: zoals al eerder is vermeld, was het Grootgoor tot in de vorige eeuw een
nat heidelandschap met deels ruige begroeiing met zwarte els, wilg, berk en gagel en
bier en daar delen met open water. Later heeft de successie gezorgd voor het huidige
broekbos. De open moerasplekken, die lager liggen dan de rest en waar eerder
uittreding van kwelwater voorkomt, groeien steeds meer dicht. In de laatste 10 jaar is
vooral de braam spec. zeer sterk opgekomen. Daarnaast zijn o.a. soorten als gagel en
pluinizegge verder afgenomen. Deze verandering geeft aan dat de soorten die met
name op vochtige tot natte plekken groeien (gagel en pluinizegge), plaatsmaken voor
soorten die ook prima op vochtige tot droge gronden kunnen groeien.
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Oorzaken:
Dc voornaamste oorzaak van de verdroging is de afwatering in het gebied. Deze is in de loop
van de tijd sterk verbeterd, zowel in de Run als door het graven van andere watergangen en
ontwatering van het natuurgebied. In de jaren 60 van de twintigste eeuw is de Run
genormaliseerd tijdens een ruilverkaveling., zodat de beek precies naast het natuurgebied
kwam te lopen. De beek is ook breder en dieper geworden, zodat het water beter kan worden
afgevoerd.
Een groter probleem dan de verbetering van de afwatering van de Run is die van de
afwatering van RN 33 en RN 32, die in het verleden zijn gegraven voor een betere
ontwatering van de landbouwgebieden. Deze watergang ligt precies in de lengterichting van
het beekdal. Daardoor wordt er door deze loop kwel afgevangen en worden kwelstromen naar
het natuurgebied onderbroken. (Bijlage 21. Dwarsprofiel grondwaterstroming.)
Ook in het natuurgebied zelf is gezorgd voor een goede ontwatering. Vroeger zijn er sloten
gegraven in het gebied om turf te kunnen steken. Van die greppels is nu niets meer te zien dan
een flauwe geul in de bodem, waardoor slechts bij hoge waterstand water afstroomt vanuit het
gebied naar de RN 33 en RN 32. De duikers die vanuit het gebied uitmonden in de RN 33 en
RN 32 zijn aangelegd ter voorkoming van wateroverlast bij de landbouwpercelen die grenzen
aan de zuidkant van het Grootgoor. Doordat duikers het natuurgebied ontwateren, komt de
grondwaterstand in de omliggende landbouwgebieden ook niet hoger dan het niveau van de
duikers, zodat er geen wateroverlast meer is in die gebieden. Om dezelfde reden als de duikers
aan de noordkant van het natuurgebied, zijn er aan de zuidkant sloten gegraven die zowel
overtollig water van de landbouwgebieden als water uit het broekbos afvoeren naar de Run.
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7.

Visie van het IVT’L

Dit hoofdstuk voegt de conclusies van de uitgevoerde inventarisaties van de waterwerkgroep,
de plantenwerkgroep, de vogelwerkgroep en de resultaten van de literatuurstudie samen. Het
beeld van het Rundal dat ontstaat laat enerzijds een situatie zien waarbij veel van de oude
waarden verdwenen zijn. Anderzijds zijn er veel mogelijkheden tot herstel.
7.1 De gewenste ontwikkelingen.
Het beekdal van de Run is een onderdeel van het stroomgebied van de Dommel. In het gehele
stroomgebied van de Dommel is sprake van een gewenste versterking van landschappelijke en
natuurwetenschappelijke waarden. Per deelgebied, zoals het onderzochte deel van de Run, zal
een keuze gemaalct moeten worden voor de gewenste ontwikkelingsrichting.
Bij de begrenzing van de EHS in het Rundal is er voor gekozen een zwaar accent te leggen op
reservaatsgronden en natuurontwilckelingsgronden rondom het bestaande natuurgebied het
Grootgoor. Het elzenbroek van het Grootgoor is een relatief zeldzaam natuurtype en ligt
momenteel als een eiland in het agrarische landschap. Tevens laat het beekdal ter hoogte van
het Grootgoor relatief grote hoogteverschillen tussen de beek en de hogere gronden aan
weerszij den zien. Dit biedt grote kansen voor een herstel van kwelsituaties en van de
ontwilckeling van meer natuurlijke vegetaties. Het gaat in volgorde van hogere naar lagere
gronden om loofbos, bloemrijk grasland, vochtig schraalland, vochtig struweel, elzenbroekbos
en de beekzone.
De zojuist geschetste situatie leidt tot een inrichtingsvisie die uitgaat van versterking van de
natuurwetenschappelijke waarden rondom het Grootgoor. Met name in noordwestelijke
richting kan een overgang ontstaan naar het natuurbos dat daar geleidelijk op de hogere
gronden zal onstaan. Door verscbralend beheer kan op de beekdalgronden vochtig schraalland
op de lagere delen en bloemrijk hooiland op de hogere delen tot ontwikkeling komen. Het
WN is van mening dat rondom het elzenbroek van het Grootgoor de cultuurhistorische en
landschappelijke aspecten aan deze versterking van de natuurwaarden ondergeschilct zouden
moeten zijn.
In deze visie past een herinrichting van de beek met natuurlijke beekoevers en het
terugbrengen van de meandering.
Voor de overige delen van het voor aankoop begrensde beekdal zal herstel van het
landschappelijke en cultuurhistorische patroon voorop kunnen staan, waarbij de dan
aangekochte agrarische gronden extensiefgebruikt zullen worden. De landschappelijke schaal
zal hierbij kunnen vergroten naarmate de afstand tot de beek toeneemt, zoals dit in het
verleden eveneens het geval was.
In de overige delen van het beekdal waar sprake is van een ecologische verbindingszone
(EVZ) is een kleinschalig beekdallandschap gewenst met een meanderende beek als kernlint.
De EVZ kan plaatselijk breder of smaller zijn, naar gelang de realisatiemogelijkheden de
verwerving van gronden en de regelmatige spreiding van stapstenen.
Bij het aanleggen van nieuwe landschapselementen zal rekening moeten worden gehouden
met aanwezige weidevogels en rode lijst vogelsoorten.
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Voor de beleving van de aanwezige natuur en het aanwezige landschap en ter vergroting van
het draagvlak voor de uit te voeren maatregelen in het beekdal moet gekeken worden naar
recreatieve mogelijkheden op plaatsen waar dit geen schade doet.
Samengevat is de visie van het P/N als volgt weer te geven:
•

•

•
•

•

Versterking van de natuurwaarde van het Grootgoor en een ruime zone rondom cit
gebied om de gersoleerde situatie van het gebied op te heffen, een verbinding met
hogere gronden te krijgen en de verbinding met de beek te herstellen.
Herstel van het cultuurlandschap van het kleinschalige beekdal op de aan te kopen
begrensde EHS gronden en de aan te kopen gronden van de ecologische
verbindingszone langs de beek.
In natuurlijke staat terugbrengen van de beekzone met een vernatting van het beekdal
op plaatsen waar gronden worden aangekocht.
Herstel van de natuurwaarden en cultuurhistorische waarden van het kleinschalige
beekdallandschap op de overige gronden door het bevorderen van de aanleg van kleine
landschapselementen, waarbij de landschappelijke schaal kan vergroten naarmate de
afstand tot de beek groter is. Deze gronden blijven in agrarisch gebruilc.
Beperkte recreatieve mogelijkheden.

[

7.2 Inrichtingsmodel van het beekdaL
De in de vorige paragraaf geformuleerde visie is vertaald in een streefbeeldkaart voor het
beekdal. (zie bijiage 25). Het streefbeeld geldt voor het jaar 2010, hetjaar waarin volgens de
Rijksnota NBL 21 Natuur voor mensen, mensen voor natuur, de EHS in Nederland
gerealiseerd moet zijn. (literatuur)
De kaart geeft met diverse kleuren aan welke natuurdoeltypen op de aan te kopen EHS
gronden gestalte moeten krijgen. Tevens geeft de kaart de vegetatie in het Grootgoor aan,
waarbij opvalt dat het Grootgoor als een gebied bekeken en beheerd moet gaan worden.
De beekzone met poelen en andere kleine landschapselementen, die fungeren als stapstenen
liggen als een lint langs de beek. De aangegeven meanders, ruige sloten, poelen en
houtsingels zijn als voorbeeld ingetekend. De plaatselijke mogelijkheden in verband met
grondverwerving of af te sluiten beheersovereenkomsten zullen de exacte plek moeten gaan
bepalen. De hoeveetheid van deze kleine landschapselementen geeft aan welk beeld het P/N
zich hierbij voorstelt.
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De hierboven beschreven visie kan worden uitgewerkt in een aantal concretere doelen.
1. Behoud en versterking van de natuurwaarden in het beekdal, met name bii het Grootgoor en
het Witvenbos.
• Verhogen van de waterstand in het Grootgoor door het vasthouden van het kwelwater
en het verhinderen dat snelle waterafvoer optreedt. Dit betekent het ondieper maken
van afvoerende sloten en het aanleggen van steendrempels op diverse plaatsen. (zie
bijiage 23 en zie rapport van Daelmans, literatuur)
• Aanbrengen van meer variatie in het elzenbroekbos door delen afte zetten in
combinatie met een verhoogde waterstand, zodat een deel van de vroeger
voorkomende biotopen terugkeert.
• Ontwikkelen van mantel en zoom vegetatie rondom het Grootgoor, zodat meer
geleidelijke overgangen ontstaan.
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•
•
•

hirichten van een brede bufferzone rondom het Grootgoor, te realiseren op huidige
landbouwgrond
Verwerven van alle gronden in het Grootgoor door een
natuurbeschermingsorganisatie.(zie huidige eigendomssituatie, bijiage 4)
Verhoging van de waterstand in het Witvenbos door kwelwater vast te houden
(duilcers en drainage afsluiten) en bij redelijke waterkwaliteit bovenstrooms water uit
de Run in te laten

2. Realiseren van de EHS met de bijbehorende natuurdoelen.
• Via grondaankoop of grondruil de natuurontwikkelingsgebieden en de
reservaatgebieden verwerven, waarbij op enkele plekken wensen liggen buiten de
vastgestelde EHS gebieden. (zie bijiage 25) De gemeenten kunnen aan dit doel
bijdragen door gronden vrij te maken van pacht, zodat eenvoudiger geruild of verkocht
kan worden.
• Agrariers interesseren voor mogelijk medegebruik binnen de EHS in de
natuurontwikkeling- en reservaatgebieden (inscharen van vee, maaien)
• Vrijwillig weidevogelbeheer in het gehele beekdal stimuleren
• Inrichten van natuurontwikkelinggebieden en reservaatgebieden, waarbij de aanleg
van kleine landschapselementen speciale aandacht zal moeten hebben in verband met
het flu grotendeels ontbreken ervan.
• Eventueel plaatselijk afgraven van de bovenlaag vanwege verschraling.
• In de zonering die via het proces van de reconstructie bepaald zal worden zal het hele
beekdal binnen de EHS en GHS als extensiveringsgebied moeten worden aangegeven.
Dit betekent dat intensieve vormen van landbouw op termijn moeten gaan verhuizen
naar andere plekken in het buitengebied. Dit zal kunnen gelden voor intensieve
veehouderij en boomteelt. Dc overige gebieden in het beekdal zullen mogelijk
verwevingsgebied kunnen zijn.
3. Realiseren van een natuurliik beeksysteem met meandering en een geleidelijke overgang
van de beek naar de omliggende gronden.
• Via kavelruil of aankoop van gronden komen tot een variabele zone aan een zijde van
de huidige beekloop van gemiddeld 25 meter, waarin meanders kunnen worden
aangelegd, bosjes kunnen ontstaan en plaatselijk gesloten bos tot aan de oever
voorkomt. Dit alles met als doel een natuurlijke beek terug te krijgen, die de
mogelijkheid van sedimentatie en erosie behoudt en zodoende de bijbehorende
organismen een goede leefomgeving biedt. De afmetingen van de beek kunnen
afnemen, waardoor de stroomsnelheid toeneemt. De huidige loop kan intact blijven en
dienen als hoogwaterbedding bij piekafvoeren.
• Verwijderen van zo mogelijk alle stuwen. In het geval dat toch nog een stuw nodig
mocht zijn, deze stuw vervangen door een steendam, ter bevordering van vismigratie.
Het waterpeil in dit deel van het beekdal kan waarschijnlijk verhoogd worden ter
bestrij ding van droogteschade aan landbouwgrond in de omgeving en in natuur en
bosgebieden in het beekdal.
• Indien mogelijk in dit deel van het beekdal en bovenstrooms maatregelen treffen ter
verbetering van de water- en beekbodemkwaliteit, bijvoorbeeld door
bergbezinkbassins, helofytenfilters (ook kaveisloten zouden hiervoor gebruikt kunnen
worden), extensiveren van beekbodem- en beekoeveronderhoud (gefaseerd uitvoeren
zorgt ervoor dat niet alles tegelijk wordt gemaaid en dat de leefomgeving voor planten
en dieren in stand blijft).
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Plaatselijk aanleggen van flauwe oevers, plas-dras situaties en zones met rietvegetatie,
struikvegetatie en knotwilgen. Plaatselijk toestaan van spontane boomopsiag. Dit biedt
leefgebied aan een grote variatie aan planten en dieren.
Afwaterende sloten in de beekzone inrichten met natuurlijke oevers en een meer
geleidelijke afwatering ter voorkoming van droogteschade aan landbouwgrond en ter
versterking van de natuurwaarden. Het plaatsen van landbouwstuwtjes kan tot de
mogelijkheden behoren. Vasthouden van zowel kwelwater als oppervlaktewater is
hierbij nodig.
Het opschonen en het één of tweezijdig aantakken van oude meanders. Hierdoor
ontstaan rust- en paaiplaatsen voor beekorganismen
Realiseren van droge verbindingszones door de aanleg van houtsingels, kleine bosjes,
struwelen etc. dwars op de beek naar de om]iggende natuurbossen
Door verhoging van het gehele waterpeil in delen van het beekdal waar dat mogelijk
is, bijvoorbeeld bij het Grootgoor, vernatting realiseren ten gunste van landbouw en
natuurwaarden.
Nadat de waterkwaliteit verder is toegenomen zou het Grootgoor mogelijk geschikt
kunnen zijn als retentiegebied.
Zie bijiage herstelmaatregelen voor het natuurgebied het Grootgoor voor uit te voeren
maatregelen op korte termijn voor de waterstand in het Grootgoor.

4. Versterking van de visueel-landschappelijke waarden, waarbij gekeken moet worden naar
het oorspronkelijke grondgebruik ter accentuering van het beekdal.
• Aanleg van houtsingels, kleine bosjes, ruige sloten, laanbeplanting, solitairbomen en
knotwilgen op plaatsen waar dat gewenst is in verband met openheid tegenover
geslotenheid en passend binnen het cultuurhistorisch grondgebruik ter plekke.
• Bestaande kleine landschapselementen versterken
• Vastleggen van bestaande kleine landschapselementen op een kaart behorend bij de
vast te stellen bestemmingsplannen buitengebied, waarbij bepaalde categorieen
bescherming zullen gaan genieten. Ook toepassen van de stefregel nieuw groen is vrij
groen.
• Agrariers interesseren voor landschapspakketten buiten de EHS, indien hiervoor
subsidiemogelijkheden worden opengesteld. Indien de interesse gering is trachten door
aankoop de gewenste bestaande of nieuwe kleine landschapselementen toch te
realiseren.
• De gemeenten in het beekdal bewegen tot het instellen van subsidie voor de aanleg en
het onderhoud van kielne landschapselementen als aanvulling op andere
subsidiemogelijkheden.
5. Beperkte recreatieve mogelijkheden.
• Onderzoeken of een zogenaamde laarzenroute tot de mogelijkheden behoort
• Zonering in verband met de recreatie bij het Grootgoor, waarbij kwetsbare gedeeltes
worden ontzien. Mogelijk is het gebied niet geschikt om doorsneden te worden door
een pad i.v.m. de gewenste rust.
• Bescherming van het Witvenbos tegen recreatief gebruik door bezoekers van de
naastgelegen camping.
• Een fietspad in de lengterichting door het beekdal behoort misschien tot de
mogelijkheden.
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7.3 Beheer na inrichling.
Ret beheer van het Grootgoor en omliggende aangekochte gronden lijkt het meest effectiefte
kunnen plaatsvinden wanneer het wordt uitgevoerd door één beheerder. Indien dit niet
mogelijk is kan getracht worden een beheersovereenkomst met de verschillende eigenaren op
te stellen.
In alle natuurgebieden in het beekdal zal de natuurdoelstelling bij het beheer prioriteit moeten
hebben.
De voormalige agrarische gronden in de EHS kunnen na aankoop wellicht nog een beperkte
agrarische functie behouden, met een lage veebezetting. Verschraling zal bier de doelstelling
zijn.
Om de groei van houtsingels snel te laten verlopen kunnen een aantal singels aangeplant
worden. Rondom het Grootgoor kan de bufferzone bestaan uit natuurlijke opsiag. Door
uitrastering wordt voorkomen dat dejonge opsiag of aanplant weer verdwijnt.
Voor de ontwikkeling van het Witvenbos kan door regelmatig ringen of omhalen van
populieren meer licht op de bodem doordringen. Dit zal de natuurlijke bosontwikkeling
versnellen.
Na inrichting zal de beek zoveel mogelijk op natuurlijke wijze beheerd kunnen worden. Dit
zal betekenen dat alleen bij calamiteiten beheer wordt uitgevoerd. Boombegroeiing tot aan de
beek voorkomt vegetatie ontwikkeling in de beek. Een schouwpad lijkt op veel plaatsen niet
meer nodig.
In de beheersgebieden en het overige beekdal wordt het agrarisch natuurbeheer gestimuleerd.
Wellicht kunnen de gemeenten fmancieel bijspringen voor de kosten die niet door de
subsidieregeling agrarisch natuurbeheer worden vergoed. Wellicht kan een idein deel van het
onderhoud aan landschapselementen plaatsvinden door vrijwilligers van het IVN Veidhoven
Vessem. Ret vrijwillige weidevogelbeheer blijft in het beekdal een belangrijke factor.
Urn de ontwikkelingen van natuur- en landschapswaarden te kunnen meten is het aan te
bevelen regelmatig inventarisaties te houden en te rapporteren aan beheerders en gemeenten.
7.4 Recreatie.
De Run in de gemeente Veidhoven en Eersel ligt dicht tegen Eindhoven aan. Ret huidige
Runclal heeft de recreant nog weinig te bieden, maar het nabijgelegen Dommeldal heeft dit
zeker wel. In 1999 werd een wandeling geopend door Natuurmonumenten in het Dommeldal,
met een uitbreiding naar de Vlasroot. De Vlasrootvennen liggen tussen het Dommeldal en het
Rundal. Te zijner tijd kan deze wandeling dus worden doorgetrokken door delen van het
Rundal. Een langere gevarieerde wandeling zal het resultant kunnen zijn, eventueel uit te
breiden met de Sprankelbossen, zodat alle voorkomende andschappen aan de wandelaar
voorbij komen. Dc wandeling zal zo mogelijk leiden door moerassig gebied en heeft dus het
karakter van een laarzenpad voor de natuurliefbebber.
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Direkt moet opgemerkt worden dat het Grootgoor een kwetsbaar gebied is en zal blijven. Een
goede zonering voor de recreatieve activiteiten is dus nodig. Ret centrale deel van het
Grootgoor kan niet in een dergelijke wandeiroute worden opgenomen.
Ook het Witvenbos vraagt om aandacht. De naastgelegen camping het Witven mag geen
aanleiding vormen tot het zeer veel betreden van het Witvenbos. Dit smalle bos kan deze druk
niet verdragen. Recreatieve mogelijkheden zijn hier dus niet te vinden.
De Philips visvijvers vertegenwoordigen een recreatiefbelang, dat in de huidlige vorm zal
voortbestaan. Vanwege het particuliere bezit is algemene openstelling niet aan de orde.
In het beekdal kan in de lengterichting een fietspad worden aangelegd.
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Lijst met alle waargenomen vogelsoorten
kingen over
Deze lijst bevat waarnemingen van doortrekkers, niet broedvogels, en opmer
broedvogels. De lijst geeft in combinatie met de tabellen in het rapport en de
periode
broedvogellcaarten een totaaloverzicht van de waargenomen vogelsoorten in de
aantal
Het
kt.
februari tot juli 2000. Historische gegevens zijn niet in deze lijst verwer
waargenomen soorten bedraagt 80.
aalscholver: 11-3 en 6-7 waargenomen
blauwe reiger: o.a. 10-6 waarg.
fuut:ziekaart
knobbelzwaan: 1 ex voortdurend op de Run
wilde eend: verspreid broedvogel
nijigans: 2 ex op 29-4 op t Witven
buizerd: zie kaart
havik: broedvogel
keren ten n.w
sperwer: 11-3 in vlucht vanuit Witvenbos en 6-5 omgeving Zandstraat, enkele
van Grootgoor, broedvogel Sprankelbossen
en.
• boomvallc: enkele keren ten n.w. van Grootgoor, broedvogel Sprankelboss
• torenvalk: zie kaart
• meerkoet: broedvogel visvijvers en ‘t Witven
• waterhoen: verspreide broedvogel van sloten
• fazant: komt verspreid als broedvogel voor.
• patrijs: zie kaart
• kievit:ziekaart
• scholekster: zie kaart
• oeverloper: 22-4 langs de Run
geen aanwijzingen
• wuip: van febr. tot juli regelmatig in het onderzochte gebied aanwezig,
voor territorium.
• kokmeeuw: regelmatige doortrekker
• houtduif algemene broedvo gel
• holenduif broedvogel
• turkse torte!: broedvogel van omliggende boerderijen
• koekoek: zie kaart
• bosuil:ziekaart
• steenuil: zie kaart
• gierzwaluw: regelmatig voedseizoekend boven het gebied
• ijsvogel: 29-4 in vlucht boven de visvijvers
• groene specht: zie kaart
• grote bonte specht: zie kaart
• kleine bonte specht: zie kaart
• zwarte specht: zie kaart
• veldleeuwerik: zie kaart bijiage 11
• boomleeuwerik: zie kaart bijiage 11
kleine kolonies aan de
• huiszwaluw: regelniatig enkele ex. Boven de Run, aflcomstig van 2
Runstraat en de Turfweg

•
•
•
•
•
•
•
•
•

[
ende boerderijen
boerenzwaluw: regeirnatige voedseizoekend, broedvogel van omligg
graspieper: ongeveer 10 ex. 25-3 bij de Zandstraat
boompieper: 13-5 1 ex. In bet Rundal, broedvogel Sprankelse bossen
witte kwikstaart: komt verspreid als broedvogel in het gebied voor
gele kwikstaart: zie kaart
winterkoning: algemene broedvogel
heggenmus: komt verspreid voor als broedvogel
roodborst: algemene broedvogel
zwarte roodstaart: broedvogel bij omliggende boerderijen
roodborsttapuit: zie kaart
langs de Run
tapuit: 29-4, 4-5, 6-5 (2 ex), 12-5 bij de Zandstraat in weilanden
koperwiek: regelmatige wintergast
merel: algemene broedvogel
kramsvo gel: regelmatige wintergast
zanglijster: algemene broedvogel
grote lijster: paar waarg. 25-3 in het Witvenbos,
bosrietzanger: 2 zingende ex. 13-5 in het Witvenbos,
kleine karekiet: broedvogel
grasmus: zie kaart
tuinfluiter: broedvogel
verdere beekdal en in het
fitis: broedvogel 5 -7 territoria in het Grootgoor, ontbreekt in bet
Witvenbos
• tjiftjaf: algemene broedvogel
• zwartkop: algemene broedvogel
• goudhaantje: broedt bij ‘t Witven, mogelijk in het Grootgoor
• koolmees: algemene broedvogel
• pimpelmees: algemene broedvogel
• matkopmees: broedvogel
• zwarte mees: broedvogel bij ‘t Witven
• staartmees: verspreide broedvogel
• boomldever: 11-6 waarg. In n.o. deel Grootgoor
• boomkruiper: algemene broedvogel
• spreeuw: algemene broedvogel
• wielewaal: zie kaart.
• gaai: verspreide broedvogel
• ekster: weinig waarg., geen broedvogel
• kauw: verspreide broedvogel
• zwarte kraai: verspreide broedvogel
• ringmus: algemene broedvogel bij boerderijen
• huismus: algemene broedvogel bij boerderijen
• virik: algemene broedvogel
• keep: 16-4 10 ex. In z.w. deel Grootgoor
• sijsje: regelmatige wintergast
• kneu: 11-3 bij Grootgoor aan de Zandstraat, geen broedvogel
• geelgors: zie kaart
• rietgors: broedvogel in het Grootgoor, zie aanvullende waarn.
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aquatisch

2

=

flat

Vochttoestand (eerste cijfer)

=

=

4

vochtig;

=

7 matig voedselrijk
voedselarm
matig tot zeer voedselrijk

=

=

=

=

Goed herkenbaar in:
v voorjaar (maart-mei)
z zomer (juli/aug)
j hele groeiseizoen.
0 Overblijvend;

=

=

=

Eenjarig;

=

--

=

=

=

2= Tweejarige plant.

stenig substraat

voedselarm basis
8 zeer voedselrijk

3

6= droog.

vz voorjaar/zomer (mei-juli)
(aug/okt)
nz nazomer
Algemeen in de Kempen

=

aties:
Additionele kenmerken binnen pioniersveget
n, mu
betrede
tr
d;
geroer
ro
at stuivend;
kr kalkrijk.
Binnen graslanden:

4
9

=

Niet opgenomen in vet-band met tijd gebreic
Trofie-toestand en zuurgraad: (tweede cjIèr)
2= voedselarm zwak zuur;
voedselarm zuur;

I

=

=

Veetatiestructuur en successiestadium (Hoofdletter)
H Bos en struweel; P Pioniervegetatie
G Grasland;
W watervegetatie.
V verlanding;
R Ruigte;

Onderdeel: Kempen. (Kempisch district)
uit 3 tot 5 symbolen
Indeling ecologische groepen, in een code bestaande
rkklassen op grond
kenme
en
Deze code geeft informatie over kenmerken
a. volgens Heukels)
n.(E.e.
cheide
onders
zijn
n
waarvan de ecologische groepe
Dc code is ala volgt opgcbouwd:

AANDACHTSOORTEN NEDERLANDSE PLAN

KAARTVAK: Letter + Cii fer

=‘

=

N
TANSLEY-CODE ( tweede cijfer) AANTALLE
lokaal zeer veel (enige groepen)
Ia
6.
(lx)
1. s =zeldzaarn
aanwezig(veel groepen)
veel
7. a zeer
2. r schaars/zeer verspreid
> 30% van het green
inant
co-dom
=
cd
8.
3. o hier en daar verdeeld
> 50%,,,,,,
ant
domin
d
9.
)
(groep
nt
freque
4. If Iokaal
5. f frequent (>100)

IPI CODE. (Eerste cijfer) BIOTOOP
en-veen
4. heiden-stuifranden 7. Openwater-moeras-v
1. Loolbossen
en
-bronn
-bekcn
Sloten
8.
5. graslanden
2. Naaldbossen
9. Wegen-muren-beschoeiingen
6. akkers-ruigten
3. Floutwallen,

waarin
een plant voorkomt is uitgedrukt.

inventarisatie
GEBRUIKSAANWIJZING PLANTENLIJST t.b.v.
de uit 2 getallen
Indeling ecologische groepen, in een code bestaan
als tweede de Tansley code, waarin de aantallen
Eerst de IPI code die het biotoop aangeeft, en

—

—

-

Horizontaal-Vertjcaal
154.3- 375.6
154.8- 376.0
155.2- 376.4
155.6- 376.8
155.7- 377.1
156.2- 378.2
156.7- 379.0
157.1- 379.1
157.3- 378.9
157.6- 378.9

—-

Bijlage 15

Inventarisatierichtlij nen vegetatieonderzoek

Puntomschriiving:
Duiker bij de weg naar Stevert
le Stuw vanafStevert
2Stuw 150 mverder
Zandvang
Stuw eind Zandvang
Stuw bij duiker Heerseweg
Kruising met Witvenweg
1-laakse kruising met veldweg
Stuw NJ Philips visvijver
Mending met de Dommel

Algemeen:
.
Het gebied is opgesplitst in deelinventarisaties die lopen vanafmarkante punten in het terrein
deze
taand
t,
onders
zijn
is
gewerk
aar
,
vanafw
leggen
te
vast
Om enige coördinatie punten
punten in het terrein aangegeven. (Amersfoort coördinatiepunten).

r

—

I

0

I

I
I

300 mete

r—

r

r

r

]

—

Bijlage 16

Overzichtskaart vegetatieonderzóek
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STROOMGEBIED RUN VANAF BRUG FIETSPAD STEVERT [154.3-375.6] TOT MONDING IN DE DOMMEL [157.6-378.9]
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Bijlage 19

300 meter
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Li
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Bermpje

Barbatula barbatulus

Soort

Leven op de bodem van
stromende zuurstofrijke
wateren
Voorkeur voor klein tot
middeigroot stromend
water. Voorkeursdiepte
tussen 2 en 20 cm.
Voorkeur voor water met
schuilgelegenheid in de
vorm van sterrekroos.
Voorkeur voor stenige
bodem boven zand of
leem.

Eisen die groep-A organismen stellen aan dé waterkwaliteit

Evt. Ned. naam
Lagere vliegen

soorten
Taxa
Atherix sp.
Atrichops crassipennis

Groep
Genus
Sort

Uitwerking voor A-groep organismen ann de hand van de turflijst van het waterschap:

Zuurstof is van levensbelang bij de adeinhaling van zoetwaterdieren. De zuurstolbehoefie
verschilt niet wezenlijk, of deze flu in zuurstofrijk of in zuurstofarm water leven. Wel
vertonen aquatische organismen een waaier ann aanpassingen om ann hun
zuurstofbehoefte te voldoen.
Organisehe vervuiling van water gaat meestal gepaard met lage zuurstofconcentraties
waardoor heel wat organismen zich niet meer in hun biotoop kunnen handhaven. Maar
enkele soorten (over-)leven nog in extreem vervuild, nagenoeg zuurstofloos water. De
verscheidenheid ann organismen op een bepaalde plants en de mate waarin ze aan lage
zuurstofconcentraties zijn aangepast is een weerspiegeling van de zuurstofgeschiedenis
van deze plants; vooral de laagste zuurstoftoncentraties van het nabije verleden zijn hierin
doorsiaggevend. Deze informatie over de faunasamenstelling wordt gebruiki in
biologische methoden waarmee men de mate van organische verontreiniging van een
water achterhaalt.

Belang van zuurstofvoor het waterleven.

Beekloper

Mosseiwants

Schaatsenrijder

Watertreder

Wnterroofkever

Aphelocheirus aestivalis

Gerris najas
Brychius elevatus

Deronectus latus

Soort

Soort

Soort

Soort

Kleine
modderkruiper

Beekprik

Veia sp.

Cobitus taenia

Lampetra planeri

Genus

Soort

Soort

—

Larven leven in sUb dat
rijk is ann organische
stoffen.
( binnenbochten van
meanderende beken).
Boven het slib moet
zuurstofrijk water
aanwezig zijn. Paaiende
beekprikken hebben
zonbeichte grindbanken
nodig. Het water moet
zuurstofrijk zijn en 3 30
cm. diep zijn.
Vis houdt zich op in
stromingsluwe delen van
de beck (< l5cmJs). In het
najaar yank te vangen
tussen stenen bij
overstorten van verstuwde
beken. Paaisubstraat moet
bestaan uit een zandige
bodem met in de buurt
laagjes detritus.
Hebben een uitgesproken
voorkeur voor beken die
door bossen stromen.
Leven in zuurstofrijk
water. Ze komen niet ann
de opprvlak1e en zijn
daardoor helemaal
aThankelijk van zuurstof
uit het water. Ze stellen
daardoor hogere eisen ann
de waterkwaliteit dan
andere waterwantsen.
Door cultuurtechnische
maatregelen in Nederland
sterk achteruitgegaan.
Komen voor in stilstaand
en langzaam stro mend
water. Voorkomen
gecorreleerd ann bet
voorkomen van draad- en
kranswieren dat het
hoofdvoedsel vormt. Zeer
gevoelig voor
verontreiniging.
Duidelijke voorkeur voor
niet verontreinigd water.

Waterroofkever

Waterroofkever

Waterroofkever

Waterkever
Beekkevers

Beekkevers

Hail
Haft
Hail
Hail
Haft

Vlokreeft

Platambus maculatus

Potamonectus sp.

Helophoi-us sp.
DRYOPIDAE

ELMINTHIDAE

Ephemera sp.
Brachycercus harrisella
Ephemerella sp.
Heptagenia sp.
Baetis sp.

Gammarus roeseii

Soort

Genus

Genus
Familie

Familie

Genus
Soort
Genus
Genus
Genus

Soort

.

Stictotarsus
duodecirnpunctatus

Soort

en komen praktisch nooit
aan de oppervlakte om te
ademen.
Grote züurstolbehoefte
door lysische kieuw.
Zoeken daarom plaatsen
met een krachtige
stroming. Alle soorten
zeer gevoelig voor
verontreiniging.
De haftelarven hebben
tracheekieuwen. Dit is een
gesloten systeem voor
zuurstofroorziening. Om
de zuurstofspanning rond
de kieuwen voldoende
hoog te houden moeten de
dieren voortdurend zorgen
voor een watersiroming
langs de kieuwen. Ze zijn
dus helemaal afhankelijk
van ziiurstof uit bet water

lichaam omgeven met een
luchtbel. Nemen
luchtbellen van algen op

Vondsten uit matig tot niet
verontreinigde beken.
Houden zich op op
plaatsen met
draadalgengroei. 1-lele

Duidelijke voorkeur voor
niet verontreinigd
stromend water.
Voorkeur voor helder
stromend niet
verontreinigd water. Door
gereduceerde vliegspieren
sterk plaatsgebonden, dus
gevoelig voor
verontreiniging.
Duidelijke voorkeur voor
niet verontreinigd
stromend water. In dit
genus komen soorten voor
met gereduceerde
vliegspieren.

Soort

Soort

Soort

Soort

Genus

Soort

Cordulegaster boltonii

Platycnemis pennipes

Calopte1yx splendens

Calopteryx virgo

Calopteryx sp.

Echinoganimarus
berilionii

‘

Bronlibel

Breedseheenjuffer

Weidebeekjuffer

Bosbeekjuffer

Beekjuffer

Vlokreeft

Zoeken vooral wat sterker
stromende wateren op.
Gevoelig voor organische
verontreiniging en
verminderde
beschikbaarheid van
zuurstof. Ook gevoelig
voor thermische
verontreiniging.
Verdwijnen uit waterlopen
die te intens worden
geruimd of worden
gekanaliseerd.
Hebben 3 bladvorminge
aanhangsels, de
staartlamellen
(tracheekieuwen) Larven
leven in bet water en
moeten daar dus ook de
zuurstof vandaan halen.
Ze leven hoofdzakelijk bij
koele zuurstofijjke
beekjes, soms ouk in het
Iaagland bij bosbeken.
Achteruitgaand door
biotoopvernietigg
Ze leven hoofdzakelijk bij
zuurstofrijke
onbesehaduwde beken.
Hebben 3 bladvorminge
aanhangsels, de
staartlamellen
(tracheekieuwen) Larven
leven I jaar in het water en
moeten daar dus ook de
ziiurstofvandaan haten.
Leven in Iangzaam
stromende beken en
kanalen. Ook in
zuurstofrijke plassen.
Kieuwen zijn in de
einddarm verborgen.
Larven leven meerdere
jaren in bet water. Geven
voorkeur ann
besehaduwde beken met
een zandige bodem.

Rombout

Kokerjuffers
Kokerjuftrs
Kokerjuffers
Kokerjuffers
Kokerjuffers
Kokerjuffers
Kokerjuffers
Kokerjuffers
Kokerjuffers
Kokerjuffers
Kokerjuffers
Kokerjuffers

Gomphus vulgatissimus

PSYCHOMIIDAE
Trichostegia minor
Acidella reducta
Atripsodes cinereus
Mystacide azurea
Mystacide nigra
GOERIDAE
Ironoguia dubia
Limnephius centralis
Limnephilus extricatus
SERICISTOMATIDAE
Bereodes minutus

Soort

Familie
Soort
Soort
Soort
Soort
Snort
Familie
Soort
Soort
Sort
Familie
Soort

Kieuwen zijn in de
einddarm verborgen.
Larven leven meerdere
jaren in het water. Komt
voor in schone beken en
rivieren. Door
watervervuiing en
beekkanalisatie sterk
achteruitgegaan.
Larven en poppen van de
nieesle soorten blijken
gevoelig voor een daling
van het zuurstofgehalte.
De meeste larven van
kokerjuffers dragen
bosvorimge kieuwen ann
weerszijden van de
achterlijfsegmenten.
Larven met koker stellen
hogere eisen omdat ze
door de koker meer moeite
hebben met het goed
ventileren van de kieuwen.
Zware metalen en
pesticiden leiden tot
uitroeiing van soorten of
tot abnormale
ontwikkelingen in groei of
gedragingen, b.v.
bouwgedrag.
Aanpassingen van
waterlopen of
onderhoudswerken
verstoren de levenscycli.
Hierdoor kunnen een groot
aantal soorten
verdwijnen,b.v. door het
verloren gaan van
geschikte biotopen.

N

muggon

muggen

muggon

zoetwatorpissebeddon

ULICIDAE

HIRONOMIDAE

IMULIDAE

SELLIOAE

bocstelworm

OLIGOCHAETAE

LUMBRICULIDAE

klasse

soort

Brychius elevatui

COLEOPTERA (rest)

COLEOPTER.A (larvo)

orde

“

Aphelocheirus aestivalis
Gems najas

soort

-=

=

walortroders

kevorlorvon

schaatsennijder

mosselwants

beeklopor

wantsen

HETEROPTERA (rest)

Velia sp.

ordo

klaine modderkruiper

genus

beekpiik

Lam petra planed

Cobitus taenio

n

PISCES (rest)

bermpje

Iweekiepplgen

visson

BIVALVA

Nemachoilus barb.

slakken

watermljt

HYDRACHNELLAE

GASTROPODA

platwormen

[RICLADIDA

elzanvlieglarve

sood

klasse

“

suborde

borstaiwomi

Sialis Iutario

soort

bloedzuigers

Glossiphonla op.

genus

visbloadzulger

Piscicola geometra

bloedzulgers

muggon

LRATOPOGONIDAE

dUDINAE

muggen

.IABORIDAE

Atrichops crassipennis

soort

kiesse

“

“

“

“

familie

soon

B

lagore vliegen

A

A

B

A

A

A

B

C

C

C

C

B

C

C

B

B

C

C

C
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C

C

C

A

A
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C
B
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DIPTERA(rost)

turflijst

soorton

Tobanus op.
Dicrenoto op.

orde

groep

genus

streeplijot

jaxa

syst.

/20..

bemonsteringapunt: Run (Veidhoven)
watortype: niot stromend code: 250035

en volgens do nevenstaonde indeling getoetst.

Alle taxorromischo groepen (toxa) warden eon keer gescoord. Eon
uitzondering wordt gevormd door do groepen met restsoorten (rest),
waarbij alto visueel to onderscheiden toxa worden gescoord.
Scoringsgetallen voor do groepen NB/C worden in do list opgetelct
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Bijlage 4: gegevens walerschap over waterkwaliteit

2 BASISKWALITErr
3 MA11GE VERSTORING

voor stromend water
ofwijkende typen

1 HOGERNIVO

BEOORDELINGSKLASSE

Systeern ter beoocdeling von do biologische waterkwaliteit in stromende en fbI stromende lijnvormige oppervlaktewoteren.
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PERCEELGREPPELS DIE ONDER BEHEER STAAN VAN DE GRONDEIGENAREN
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Inventarisatie watergangen in het stroomgebied van de run.

A. Watergangen die onder beheer staan van het Waterschap:
(nummering gehanteerd die door het Waterschap gebruikt is)
RN1.
Voert veel water af.(25 11 2000)
RN 31:
Voert veel water af. Watergang tamelijk dicht begroeid met
RN 32:
waterplanten
(25—11 —2000)
Weinig begroeid met planten. Planten overdekt met
RN 33:
schimmelachtige structuren.
(25—11 —2000)
Voert veel water at. Krijgt wateraanvoer vanuit bos 5. (25 11
RN 34:
2000)
Voert veel water at. (18 11 2000)
RN 35:
Bevat veel water. Atvoer naar RN I verstopt. (18 11 2000)
RN 36:
Voert veel water af. Kan vervuild zijn door atvoer vanaf de A 67.
RN 37:
(16—12—2000)
Voert weinig water at. (16 12 —2000)
RN 38:
-

-

—

—

-

-

—

—

-

—

—

-

—

-

—

-

-

—

B. Watergangen die onder beheer staan van de gemeente Veidhoven.
(nummering gehanteerd die door de gemeente gebruikt is)
Nr.3. Voert weinig water af. (17—2— 2001.)
Nr 4. Voert wat meer water af. Duikers vaak verstopt. (17 —2 2001.)
Nr.5. Voert veel water af. Veel kwel. (17—2— 2001.)
Nr.9: Voert veel water at. (25 11 2000)
Nr.10: Bevat veel stilstaand water. Atvoer naar RN 32 verstopt. Langs
zich een smalle houtwal. (25
watergang bevindt
11 —2000)
Nr. 11: Voert weinig water at. (18 11 2000)
Nr.12: Vrijwel over de hele Iengte droog. Vervuild water bij 2 woonhuizen. (18
—II —2000)
Nr. 13: Vrijwel over de hele Iengte droog. (18 11 2000)
Nr.16. Stilstaand water. Duikers verstopt. (17—2— 2001.)
Nr.17. Stilstaand water. Duikers verstopt. (17 —2 2001.)
Nr.23.Droog. (17—2—2001.)
Nr.24. Bevat water. In het middeiste deel kwelwater. (17—2— 2001.)
Nr.27: Bevat weinig water. (18 11 2000)
Nr.28. Stilstaand water. Zit dicht met blad. Bomenrij langs het water. (17 2
2001.)
Nr.29: Bevat weinig water. (16 12 2000)
Nr.30: Stilstaand water bedekt met kroos. (16 12 —2000)
Stilstaand water. (18 11 2000)
Nr. 156:
-

—

-

-

-

—

—

-

—

—

-

—

-

-

—

—

-

—

-

-

-

-

—

—

—

-

-

—

—

—

-

-

—

—

C. Perceelgreppels die onder beheer staan van de grondeigenaren.
(voor gehanteerde nummering zie kaart)
Bevat vrijwel geen water. (25 11 2000)
A:
-

—

—

—

-

-

-

-

Bevat vrijwel geen water. (25 11 2000)
B:
Bevat vrijwel geen water. (25 11 2000)
C:
Droog.(25—11—2000)
D:
Droog.(25—11—2000)
E:
F:
Voert water af uit het Grootgoor. (25 11 2000)
G:
Bevat vrijwel geen water en is helemaal dichtgegroeid met o.a. net. (25
—11 —2000)
Bevat weinig stilstaand water en is vnijwel helemaal dichtgegroeid. (25
H:
11 —2000)
Voert vrij veel water af. Hier bevindt zich een regelbaar stuwtje. (25
I:
11 —2000)
J:
Voert water af uit bosperceel. (bosperceel met zeer veel dode bomen).
(25—11 —2000)
Voert vnijwel geen water af. (18 11 2000)
K:
Voert veel water at. (18 11 2000)
L:
Dicht begroeid. Voert wel water af. (18 11 2000)
M:
Voertwateraf.(18—11 —2000)
N:
Waterstaatvrijhoog.(18—11 —2000)
0:
Droog.(18—11—2000)
P:
Bevatweinig water en is dichtgegroeid. (16 12 —2000)
Q:
Bevat weinig stilstaand water. (16 12 2000)
R:
Voert weinig water af. (16 12 —2000)
S:
Dichtgegroeid. Voert weinig water at (16 12 2000)
T:
Voert veel water at (16 12 —2000)
U:
Voert weinig water at. (16 12 —2000)
V:
W:
Voert weinig water af. (16 12 —2000)
Voert vrij veel water af. Dit water kan vervuild zijn door water vanaf de A
X:
67.
(16—12—2000)
Y:
Helemaal dichtgegroeid. Geen afvoer van water. (16 12 2000)
Z:
Voert veel water af. (zeer nat gebied) (16 12 2000)
AA: Voert veel water af. (zeer nat gebied) (16 12 2000)
AB: Voert veel water af. (zeer nat gebied) (16 12 2000)
AC: Voert water af. (zeer nat gebied) (16 12 2000)
AD: Vrijwel droge greppel. (18 11 2000)
AE: Vnijwel droge greppel. (18 11 2000)
AF: Mooie begroeide sloot met smal houtwalletje.(vijverlopers aanwezig)
(18—11—2000)
AG: vrijwel droge greppel. (18 11 2000)
AH: Voertveelwateraf.(18—11 —2000)
Voertweinigwateraf.(18—11 —2000)
Al:
Voert weinig water af. (18 11 2000)
AJ:
AK: Voert weinig water af. (18 11 2000)
AL: Voert veel water af. (25 11 2000)
AM: Niet meer aanwezig. (25 11 2000)
AN: Bevat weinig water. Wel houtwalletje aanwezig. (25 11 2000)
AC: Voert weinig water af. (25 11 2000)
AP: Voert veel water af. Houtwal aanwezig. (25 11 2000)
AQ: Vrijwel droge greppel. (25 11 2000)
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AR: Veel waterafvoer vanuit het Grootgoor op RN 33. Afsluiting zeer
gewenst.
(25—11 —2000)

Tijdens de inventarisatie van de watergangen leek het van belang te weten of er
geInventariseerd was in een natte of in een droge periode. Hiervoor heeft de
werkgroep contact opgenomen met de heer Aben uit Veldhoven. De heer Aben
meet dagelijks de neerslaghoeveelheden in Veidhoven. Ter vergelijking is de
gemiddelde neerslaghoeveelheden genomen over de periode 1951 1980.
—

MeL Jur jj Aug. Sept. Okt Nov. Dec. Tot.

Jan. Feb. Mit
Gemiddelde
60
neerslag
1951-1980
In mm.
Neersiag
Veldhoven 60
2000
in mm.

53

54

47

56

65

78

78

57

60

70

72

753

99

83

59

90

80

177 48

83

109 93

58

1039

Ult bovenstaande tabel blijkt duidelijk dat in 2000 sprake is van een zeer natjaar.
Over het hele jaar gezien blijkt dat in 9 van de 12 maanden meer neersiag is
gevallen dan normaal.
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> MaatregelenvoorRNl:
Voor de stuwen nummer 3 en 4 kan een hoger winterpeil ingesteld
worden
Water van RN 1 gebrulken voor verhoging van het waterpeil in het
Grootgoor. Hiertoe kan men pas besluiten als de waterkwaliteit van
RN 1 dermate verbeterd is dat hierdoor geen aantasting van het
Grootgoor zal plaatsvinden.
> MaatregelenvoorRN33enRN32:
de bodem van de watergang ophogen voor het herstel van
kwelstromen..
Met water tegerihouden zodat het niet te snel wegstroomt uit het
gebied. Dit kan d.m.v. een of meerdere van de volgende
oplossingen:
+ Exterisievermaaibeheer daar waar mogelijk
•:• Enkele drempels aanleggen
+ Een stuw plaatsen
+ Een duiker met schuifplaatsen.
> Maatregelen voor ontwateringspunten vanuit bet natuurgebied
De twee duikers die het natuurgebied ontwateren in RN 33 en RN
32 weghalen of dichtmaken.
Het deel van de sloot dat aan de ene kant grenst aan” perceel Eersel
K 35” en aan de andere kant aan het natuurgebied, dempen tot aan
de bocht waarna en drainagepijpen op uitkomen van dit perceel.
-
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Herstelmaatregelen Grootgoor
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Begroeiingselementen in het Rundal in 2000
(toeichting bij de kaart)
Overeenkomend met de nummering op bijbehorende kaart.

Kruidlaag,
1. Eikenberkenbos, hoogte 20 meter, matig ontwikkelde struildaag, goed ontw.
bevat oude meander. Soorten: eik, berk, ingewaaide groveden.
2. Solitaire eik
3. Houtsingel, 15 meter hoog, eik met struiklaag, 3 meter breed.
4. Solitaire eik.
aag.
5. Houtsingel, 7 meter hoog. Soorten: eik, berk,ratelpopulier, met struikl
6. Houtsingel, 15 meter hoog,eik, met struiklaag, 3 meter breed.
7. Bosje van eik, 15 meter hoog, ouder dan 40 jaar, struiklaag.
8a. Bomensingel van eik en berk met smalle struikzone
8. Solitaire wilg.
9. Bosje van els, 10 meter hoog
van 30 meter,
10. Witvenbos: bomenlaag bestaat uit aangeplante populier met een hoogte
de uit eik, ruwe
leeftijd 40 jaar, in matige conditie. 2e bomenlaag ,15 meter hoogte, bestaan
els, eik, ruwe
berk,els,plaatselijk aangeplante exoten. Struildaag redelijk ontwikkeld met
het amfitheater.
berk.Plaatselijk oudere eiken, 80 jaar. Noordelijk deel bevat restanten van
Kruidenlaag gedomineerd door braam en hop, zeer verruigd.
gd met eik en berk
11. Houtsingel langs het Witven: aangeplante exoten (spar,den), gemen
12. Open aanplant van eik met struiken
13. Bosje, 20 meter hoog, eik, berk, eLs.
14. Jonge houtsingel, alleen struildaag, dichte struktuur.
15. houtwal,grenzend aan camping, eik, berk, 15 meter hoog.
16. Houtsingel, opgaande eik, 15 meter hoog, nauwelijks struiklaag
verruigd met braant
17. Eikenberkenbos, met ook els, weinig ontwikkelde struildaag,
18. Houtsingel, eik, berk, els, dichte struiklaag, ouder dan 40 jaar.
19. Bosje van eik, berk, els, dichte struiklaag.
20. Houtsingel van diverse soorten, dicht, 7 meter hoog.
met zwarte els en zachte
21. Grootgoor: randen: eikenberkenbos. Centrale delen: elzenbroek
wilgekoepels, worden
berk op vochtige tot natte bodem met turfgaten. Een deel bevat nog
cultuurgronden.
ende
door het bos overgroeid. Laaggelegen: 1 meter lager dan aanligg
22. Grootgoor; nat bosje met open water, rietbegroeiing.
lang als 21. In het centrale
23. Grootgoor: randen eikenberkenbos, centraal zie 21. Ligt niet zo
egroeiing.
deel nog een redelijk stuk met wilgekoepeLs en net. Te nat voor boomb
24. Grootgoor: eikenberkenbosje
al: eLzenbroek op
25. Grootgoor: randen: eikenberkenbos met ingewaaide groveden. Centra
overgroeid door
wordt
Dit
net.
vochtige bodem, op 2 plaatsen met wilgekoepels, gagel en
), overal veel braam.
bos, met name door zachte berk. Plaatselijk varens (o.a. koningsvaren
de oudste elzen
Zwak tot matig ontwikkelde struiklaag. Het elzenbroek is 15 meter hoog,
iand.
zijn 40—50 jaar. Ligging niet veel lager dan aangrenzende cultunr
inlandse eiken, leeftijd
en
s
sdoom
zilvere
26. Oude “lusthof” voor d’n pastoor. Oude beuken,
van deze soorten 80 jaar, hoogte 30 meter.
bovenste kroonlaag,
27. Eikenberkenbos met els, vochtige bodem. Aangeplante populier als
eau?). Bevat oude
30 meter hoog. De populier sterft af (verandering van grondwatemiv
meander.
28. Eikenberkenbos, weinig ondergroei, dichte stand, braamruigte

29. Eikenberkenbosje, met dichte ondergroei.
30. Elzenbroek met populierenaanplant. Sterfi af’, centraal nat met wilgekoepels.
31. Aanplant sitkaspar met wat douglasspar, geen struik- of kruidlaag.
32. Eikenberkenbosje, zwak ontw. Struiklaag
33. Ruigte met struikwilgen en net
34. Houtwal, veel soorten struiken en ruigte
35. Houtsingel, eik, berk, 2 meter breed, veel struiken
36. Bomensingel zonder struildaag
37. Houtsingel, eik, ruwe berk, in nattere deel ook els. Goed ontw. Struiklaag, 15 meter hoog,
7 meter breed
38. Houtsingel, 3 meter breed, 15 meter hoog, eik, ruwe berk, lijsterbes
39. Overhoek,eik, 15 meter hoog
40. Houtsingel en karrespoor, 10 meter breed, 15 meter hoog, dichte ondergroei en kroonlaag,
els, iep, veldesdoom, eik, struikwilg, viler, lijsterbes, 30 40 jaar oud.
41.Eikenlaan
42. Solitaire eik
43. Houtsingel, 7 meter breed, 15 meter hoog, dichte ondergroei. Eik, ruwe berk, es, els,
meidoorn, vlier.
44. Solitaire eik
45. Begroeide brede zandweg met opsiag van eik en brem.
46. Solitaire eik
47. Solitaire eik
48. Solitaire eik
49. Solitaire eik
50. Solitaire eik
51. Solitaire eik
52. Bosje met eik, berk, groveden, 7 meter hoog
53. Houtsingel. Eilc, berk, met ondergroei
54. Solitaire populier.
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