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Keukentafelgesprekken 

Eind 2019 is waterschap Aa en Maas gestart met keukentafelgesprekken met de particuliere 

grondeigenaren Wijboschbroek, in samenwerking met de Bosgroep Zuid Nederland. Het gaat 

in totaal om ca. 100 eigenaren. Doel was inzicht te krijgen hoe eigenaren de toekomst van 

hun eigendom zien. Dit in het licht van de beoogde vernatting van het gebied ten noorden 

van de Martemanshurk en de Baksdijk. De vernatting moet de achteruitgang van de natuur, 

met name de zeldzame soorten, tegengaan. In grote lijn is met de eigenaren drie opties 

besproken:  

1) Het eigendom behouden en de nattere omstandigheden voor lief nemen of 

meewerken aan nieuwe natuur; 

2) Het eigendom verkopen aan waterschap Aa en Maas. Dit is voor percelen met bos 

op dit moment nog lastig om gefinancierd te krijgen en vergt nog nader overleg. 

Voor landbouwpercelen is dat makkelijker; 

3) Het eigendom ruilen. Dit geldt voor de percelen ten noorden van de Martemanshurk 

of de Baksdijk, onder voorbehoud dat er  voldoende ruilgronden beschikbaar zijn van 

met name Staatsbosbeheer. 

Vanwege de coronamaatregelen worden de verdere keukentafelgesprekken sinds dit 

voorjaar telefonisch gevoerd. We verwachten eind juni klaar te zijn. Dan wordt met 

waterschap Aa en Maas en Staatsbosbeheer de mogelijkheden van ruilen verkend. Meestal 

is dat een lastige puzzel om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Gezien de stand van 

zaken van uitgebrachte wensen op dit moment, is er voor ca. 20 hectare animo om te ruilen. 

Dit lijkt een reële hoeveelheid om uit te werken. Eind augustus/begin september zal hierover 

met mogelijke ruilers contact over worden opgenomen. 

 

Uitvoeringsmaatregelen Zuidwestelijk deel 

In het Wijboschbroek zijn de natuurwaarden sterk afhankelijk van water, dit in combinatie 

met ondiep gelegen dikke leempakketten. De soortenrijkdom gaat hard achteruit. Het bos 

kan zich echter weer ontwikkelen tot een soortenrijk bos met hoge natuurwaarden, maar is 

daar nog ver van verwijderd. Bosgroep Zuid Nederland bereid hiervoor herstelmaatregelen 

voor. Deze maatregelen worden in het najaar gevoerd. 

• Dit gebeurt in eerste instantie in het oostelijke deel van het Wijboschbroek, op het 

eigendom van Staatsbosbeheer. Deze maatregelen richten zich op het  herstel van 

de waterhuishouding en een geleidelijke omvorming van de soortensamenstelling in 

het bos.  

• Het watersysteem zal in de toekomst meer gericht zijn op het vasthouden van water 

en infiltratie in de bodem. Bij de steeds vaker voorkomende piekbuien wordt het 

watersysteem dan minder snel belast.  

• Om de menging in het bos te vergroten worden de bomen en struiken vrijgesteld die 

horen bij het natuurlijkere bos op deze groeiplaats. Daarnaast wordt ruimte gemaakt 

om de soorten aan te planten die bij dit bos horen, maar nu nog niet of onvoldoende 



voorkomen. De te verwijderen bomen worden deels geoogst en een deel blijft als 

staand of liggend dood hout in de opstanden achter.  

 

De komende maanden worden deze maatregelen in een plan verder uitgewerkt. De 

uitvoering zal in het najaar van 2020 of 2021 plaatsvinden. U wordt daarover nader 

geïnformeerd via deze nieuwsbrief en informatie in het veld. Heeft u vragen? Neem dan 

contact op met Alfons Keizer (Akeizer@Brabant.nl).  

 

Beheerplan Staatsbosbeheer 

Staatsbosbeheer is op dit moment bezig met het opstellen van een beheerplan. Daarin 

worden de beheermaatregelen vastgelegd. Ook gaat het plan in op gebruik en eventueel 

uitbreiding van laarzen-, wandel- en fietspaden. In de volgende nieuwsbrief (herfst 2020) 

zullen wij u bijpraten over dit plan.  

 

Planning 

 

Verdere ontwikkelingen  

Wat betreft het zoekgebied voor winning van wind- en zonne-energie is afgesproken dat de 

gemeente Meierijstad de projectgroep op de hoogte houdt van de ontwikkelingen. 

 

Voor meer informatie over het project, de planning en relevante documenten, kijk op 

www.aaenmaas.nl/wijboschbroek.  

 

Namens de stuurgroep natte natuurparel Wijboschbroek 

 

Ernest de Groot (Waterschap Aa en Maas), Voorzitter van de stuurgroep 
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