
 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw,  

  

 

Staatsbosbeheer voert van 15 augustus tot begin oktober werkzaamheden uit in het Bossche Broek om de natuur te versterken 

en de diversiteit te behouden. In deze brief informeren wij u over de aard van de werkzaamheden, waarom ze nodig zijn en 

wat u daarvan kunt merken.  

 

Wat gaat er gebeuren? 

Op 15 augustus starten de werkzaamheden, mits de weersomstandigheden juist zijn. Maatregelen zijn er vooral op gericht om 

de waterhuishouding in het gebied te verbeteren. Van oudsher is het Bossche Broek een moerassig gebied met een hoog 

waterpeil. Het is dus belangrijk dat het gebied voldoende nat is en blijft voor de natuur.  

 

Daarom worden sloten langs de Singelgrachtweg en een deel van de Sterrebosweg breder gemaakt. Dammen, duikers en 

stuwen worden aangelegd om het waterpeil te reguleren. In de Singelgrachtweg worden twee duikers aangebracht, om het 

noordelijke watersysteem aan te sluiten op de watergang ten zuiden van de Singelgrachtweg.  

 

Tevens wordt er een afrastering geplaatst onder aan de kade bij de Singelgracht . De toegangsdammen langs de 

Singelgrachtweg worden vervangen door vier nieuwe dammen met poort. De Donkerhooiweg wordt deels voorzien van een 

laag halfverharding en het andere deel wordt voorzien van een nieuwe laag zand.  

 

Omdat het gemiddelde waterpeil in een volgende fase op sommige plaatsen omhoog gaat, verhogen we het bestaande 

wandelpad in het noordelijke deel aan de Singelgrachtweg. Tevens wordt er een nieuw wandelpad aangelegd. Ook wordt er 

langs beide paden een watergang  gegraven. Tijdens de werkzaamheden wordt het bestaande wandelpad afgezet wanneer het 

grondverzet hier plaatsvindt.  
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Wat merkt u ervan? 

Gedurende de uitvoering kunnen  gebruikers van het Bossche Broek tijdens het aan- en afvoeren van materieel en materiaal 

(grond en zand) overlast ondervinden bij de ingang van het gebied (Sterrebosweg). De ingang wordt niet afgesloten, maar er 

kan hinder ontstaan door o.a. werkverkeer.  

Daarnaast zullen de Donkerhooiweg en de Singelgrachtweg  gedurende enkele weken worden afgesloten op het moment dat 

daar werkzaamheden worden uitgevoerd. De werkzaamheden duren naar verwachting tot begin oktober.  Werkzaamheden 

zijn in het gebied aangegeven met bordjes en/of linten zodat bezoekers niet verrast worden.  

 

Voordat er gewerkt wordt in het gebied, worden de plekken natuurlijk van te voren zorgvuldig door boswachters 

geïnventariseerd op nesten, mierenhopen en bomen met nestholtes volgens de regels van Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer.  

 

In de voorbereidende fase van het project is er contact geweest met diverse partijen, waaronder Stichting tot Bescherming 

van het Bossche Broek en wijkraad Zuid, om de plannen te bespreken. Naar aanleiding van dit contact hebben wij de 

oorspronkelijke plannen op een aantal punten aangepast om beter rekening te houden met voorkomende natuurwaarden en 

omgevingsaspecten. 

 

Waarom is ingrijpen nodig?  

Het Bossche Broek is een topnatuurgebied in Europa en heeft daardoor een Europese beschermingsstatus (Natura 2000). Om 

dit bijzondere natuurgebied nu en in de toekomst te behouden is het nodig om in te grijpen, want het Bossche Broek is 

tegenwoordig te droog; de natuur heeft meer water nodig. Vanuit de landelijke Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 

voert Staatsbosbeheer samen met de gemeente  

’s-Hertogenbosch  en Waterschap de Dommel, in opdracht van de provincie Noord-Brabant, de komende jaren 

werkzaamheden uit om deze bijzondere plek ook voor de toekomst uniek te houden en om achteruitgang te voorkomen. 

 

Wat komt er voor terug? 

Mensen blijven welkom in het Bossche Broek om er te wandelen, te fietsen, te joggen en hun hond uit te laten. Door nu in te 

grijpen is de verwachting dat vegetatietypen als blauwgraslanden, overgangs- en trilvenen en de zeldzame 

glanshaverhooilanden uitbreiden. Het landschap wordt daardoor gevarieerder, met meer afwisseling. Diersoorten als het 

pimpernelblauwtje, kleine modderkruiper en grote modderkruiper en plantensoorten als drijvende waterweegbree varen hier 

wel bij en zijn naar verwachting in de toekomst vaker te zien in het gebied. 

 

Meer informatie over dit project en geplande werkzaamheden kunt u opvragen bij projectleider Piet Hopman via 

p.hopman@staatsbosbeheer.nl of 06-150 545 88.  

 

Met vriendelijke groet, 

de directeur, namens deze, 

 

 

 

ing. J.P.M. Fenten 

Gebiedsmanager Brabant-Oost  
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