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Bijlage 1A-2  
Kennisinventarisatie natuurlijke klimaatbuffer  
4e Bergboezem Breda

Uitgevoerd door Bureau Stroming, onder leiding van Arnold van Kreveld.

Contacten

Jan Janse (SBB ): j.janse@staatsbosbeheer.nl, 06 5142 4021
Hans Leemakers (DLG): J.P.M.Leermakers@minlnv.nl, 06 5240 1304 
Wouter Schuitema (Gemeente Breda): w.schuitema@breda.nl 
Annemieke Meerman (Provincie Noord-Brabant): ameerman@brabant.nl 
Hans Blaas (Waterschap Brabantse Delta): h.blaas@brabantsedelta.nl, 06 5239 8293

1. Korte beschrijving
De Vierde Bergboezem ligt ten noorden van Breda. Samen met bergboezems Weimeren, Rooskensdonk 
en Terheijden, zorgt de Vierde Bergboezem voor extra waterveiligheid in Breda.
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De waterbergingsfunctie van de Vierde Bergboezem is gerealiseerd in 2010. Tegelijk zijn er wandel- en 
laarzenpaden aangelegd. Het eindbeeld van de Vierde Bergboezem is een natuurgebied met als inzet 
kruiden en faunarijk grasland, vochtige hooilanden, moeras - en natte schraallanden.

Zie www.vierdebergboezem.nl 

Realisatie van het Waterschap Brabantse Delta-project  Vierde Bergboezem aan de Mark kost in totaal € 
20,1 mio. In het kader van de subsidieregeling Natuurlijke Klimaatbuffers heeft het Ministerie van VROM 
€ 937.283,- bijgedragen voor de natuurlijke inrichting van 276 hectare.

Geplande maatregelen en resultaten
In de SBB-subsidieaanvraag worden de volgende maatregelen en resultaten genoemd:

•	 Het vergroten van de capaciteit van waterberging langs de Mark voor opvang van piekafvoeren 
•	 Verhogen van het grondwaterpeil om meer water vast te houden 
•	 Creëren van een natuurgebied dat bestaande natuurgebieden met elkaar verbindt
•	 Verbeteren van de recreatiemogelijkheden in het gebied

Later toegevoegd herstel van de cultuurhistorische waarden in het gebied (Spaanse linie, schans)

Het resultaat van de kwaliteitsimpuls van het ministerie van VROM in het project Natuurlijke Klimaatbuf-
fer Vierde Bergboezem Breda:

•	 Inrichting 30 hectare nat schraalland niet-EHS gebied
•	 Kwaliteitsimpuls inrichting van 31 hectare nat schraalland EHS gebied (bovenop normbedrag voor 

inrichting EHS dat te laag is voor realisatie van dit natuurdoeltype)
•	 Recreatieve inrichting van het gebied:

- Drie informatiepanelen
- Vogelkijkhut
- Uitzichtpunt
- Reconstructie Spaanse schans

•	 Beheer van 31 hectare grasland (niet-EHS) afgekocht voor onbepaalde tijd middels kapitaliseren 
over 30 jaar

•	 Interactieve / digitale informatiebron rond kwaliteit en beleving van het gebied in relatie tot klimaat 
(adaptatie, veiligheid) om te gebruiken via internet, bij bijeenkomsten, gebiedsbezoeken.

NB: dit gebied wordt als laatste van de vier bergboezems ingezet, naar verwachting eens per 20 jaar.

2. Kennisinventarisatie en uitgevoerd onderzoek
SBB zal de komende jaren de effecten op de natuur en recreatie monitoren. Daarvoor wordt nu in het 
kader van het beheerplan een globaal monitoringplan opgesteld.

In het gebied zijn (slechts) 2 peilbuizen waarmee de grondwaterstand kan worden gemeten.

De effectiviteit (het bergende volume) van de klimaatbuffer is precies bekend, want het betreft een om-
dijkt gebied. 
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3. Effecten van klimaatverandering

Effecten op de veiligheid

Effect

Hoge beek- en rivierafvoeren Het gebied moet in de nabije toekomst het centrum van Breda extra 
beschermen tegen overstromingen door hoog water vanuit de sin-
gels van Breda. De drie bestaande waterbergingsgebieden (Weime-
ren, Rooskensdonk en Terheijden) bieden een beschermingsniveau 
tot eens in de 50 jaar tegen wateroverlast door overstromingen. Door 
de inrichting van de Vierde Bergboezem wordt het beschermingsni-
veau verhoogd naar ‘eens in de 100 jaar’ (website Brabantse Delta).
Het risico van overstroming is gehalveerd. De Vierde bergboezem kan 
maximaal 1 meter water bergen, ofwel2.8 miljard liter (SBB, 2011).

Afwatering op zee Het verval  tussen Breda en de monding van de Mark is slechts 20 cm. 
Voor Breda is deze echter meer dan 20 meter tussen bron en Breda. 
De afwatering wordt vertraagd wanneer de 4e bergboezem wordt in-
gezet.

Verschil waterpeil zeespiegel 
en polderpeil

-

Stabiliteit zeewering/water-
kering

De nieuwe waterkering is voldoende stabiel voor haar functie van tij-
delijke waterberging.

Verandering organismen 
(zeegras, oesterbanken, 
veen, etc.)

Er zal zich in het bergingsgebied door vernatting in enkele delen een 
moeras vormen waar een organische laag wordt afgezet en zich laag-
veen vormt.  

Verandering natuurlijke pro-
cessen (sedimentatie)

Naar verwachting zal de 4e Bergboezem slechts 1x per 20 jaar kort 
worden gebruikt (SBB, 2011). Na gebruik zal het water zo snel moge-
lijk worden weggepompt. Er zal sprake zijn van enige sedimentatie, 
maar deze is naar verwachting beperkt.

Overige -

Onderbouwing: 

•	 	SBB,	juni	2011.	Eindrapportage	Vierde	Bergboezem	Breda.
http://www.brabantsedelta.nl/werk_in_de_buurt/projectenmonitor/9_vierde_bergboezem/7813_4e_bergboezem
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a. Effecten op het watersysteem

Effect

Lage zomerafvoer Belangrijkste effect is een langer vasthouden van de kwel. 

Hoogwaterpiek, of neerslagpiek (T= 10 of 
T=100)

Extra capaciteit voor de opvang van toenemende piekaf-
voeren van rivieren gecreëerd. 

Zoutindringing via rivier -

Natuurlijke overgangen land-water Er is een extra meander van 1,1 km met op beide oevers 
mooie, brede land-water overgangen .

Verontreiniging, invloed op waterkwaliteit -

Zuurstof, botulisme, algen -

Grondwaterpeil

 

Er is een peilbesluit voor het gebied op basis van agrarisch 
gebruik. Dit wordt bijgesteld zodra er sprake is van vol-
ledige verwerving binnen de peilvakken. Nu is er een deel 
van de peilvakken afgescheiden van het agrarische deel 
waardoor partiële peilverhoging mogelijk is. Doel voor 
de natte graslanden is kwel in het wortelpakket te krijgen 
waardoor zeggen de kans krijgen zich te ontwikkelen. De 
verwachting is dat op langere termijn een hoger grondwa-
terpeil op grotere schaal kan worden doorgevoerd.

De inrichting van de Vierde Bergboezem leidt niet tot ver-
andering van de grondwaterstanden in de woonwijk Over-
Kroeten	(Arcadis,	2010,	zie	ondergaande	figuur).

Overige -

Onderbouwing: 

•	 Arcadis, 2 april 2010. Hydrologische systeemanalyse en inrichtingsmaatregelen Vierde Bergboezem. 
Concept eindrapport. Dienst Landelijke Gebied.
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b. Effecten op de natuur

Effect

Robuustheid natuurgebieden 
(corridor, dynamiek, etc.)

Door vergroting en aaneenschakeling natuurgebieden staan de 
ecosystemen minder in de verdrukking  Er is 320 hectare bereikt: 
was een ontbrekende schakel in de EHS.

Veerkracht systeem (meegroeien 
met klimaateffecten)

De verwachting is dat de 4e bergboezem 1x per 20 jaar nodig zal 
zijn (deze bergboezem wordt als laatste gebruikt). De klimaat-
buffer kan eenvoudig vaker worden ingezet. Het is echter niet 
mogelijk meer m3 te bergen (het hele gebied is omdijkt).

Trekroutes van vogels of andere 
organismen

Allerlei moeras- en watervogels weten het gebied te vinden, 
waaronder doortrekkers.

Omzetten/verandering van het 
ecosysteem 

Er komt 62 hectare van het schaarse natuurdoeltype nat schraal-
land.

Biodiversiteit (verschenen/ver-
dwenen soorten en habitats en 
aantallen)

De biodiversiteit van het gebied zal toenemen. Referentie is de 
tijd dat het gebied voor een belangrijk deel bestond uit vochtige 
hooilanden. 

Plaagorganismen In	het	begin	veel	Amerikaanse	fijnstraal	en	pitrus,	maar	dat	is	een	
tijdelijk effect van de verstoring.

Beheerbaarheid Door vergroting en aaneenschakeling natuurgebieden staan de 
ecosystemen minder in de verdrukking. Er is gekozen voor nat 
grasland en dat vergt relatief intensief beheer (2x per jaar maaien 
en afvoeren). Het gebied was geen natuur, maar landbouw sinds 
de jaren 80 van de vorige eeuw.  

Overige -

Toename grondwaterstanden als gevolg van inundatie van de 4e bergboezem (Arcadis, 2010)
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c. Economische effecten 

Beschrijf,	kwantificeer	en	onderbouw	het	effect.	

Effect

Beschikbaarheid zoet water Het waterschap heeft helaas geen informatie geleverd.

Beschikbaarheid koelwater -

Aantrekkelijkheid nabije woon-
milieus

Behoud en herstel landschap en cultuurhistorie (slagenlandschap, 
historische kaden, oude schans, kavel- en slotenpatroon, historische 
groenstructuren, oude rivierduinen, voormalige schootsvelden en 
aardkundige waarden),  archeologie (middel- tot hoge verwachtings-
waarden) en oude dijkdoorbraken (wielen.) 

Recreatieve mogelijkheden Recreatieontwikkeling in de directe nabijheid van de stad voor rust-
zoekers,	wandelaars,	fietsers,	vissers,	kleine	vaartuigen,	vogelaars.	Aan-
sluiting op regionaal toeristische routes.  Voorziet in de recreatieve 
behoefte van een wijk van 35.000 inwoners plus Terheijde. 

Volgens de boswachter is het recreatief gebruik in 1 jaar 30-40% gestegen.

Kosten waterbeheer Het waterschap heeft helaas geen informatie geleverd.

kosten terreinbeheer Er is gekozen voor schraal grasland en dat vergt relatief intensief be-
heer (2x per jaar maaien en afvoeren).

Beschikbaarheid water land-
bouw in droge periodes

Het waterschap heeft helaas geen informatie geleverd. 

Bufferen teveel water landbouw -

Verandering groeiseizoen -

CO2-opslag -

Overige

d. Effecten leefklimaat

Effect

Waterschade aan ge-
bouwen

Een extra bergboezem beperkt de waterschade aan gebouwen en infrastructuur 
in Breda door het opvangen van hoge piekafvoeren van de Mark. Het gaat om 
een gebied met 150.000 inwoners. De Vierde Bergboezem voorkomt een scha-
de van enkele tientallen miljoenen euro’s in de komende 50 jaar (SBB, 2011).

Overstromen riolen Hierover zou een rapport van het waterschap zijn, maar dit kon niet worden 
verkregen.

Temperatuur tijdens 
hittegolven

-

Fijnstof -

Overige -

Onderbouwing: 

•	 SBB, juni 2011. Eindrapportage Vierde Bergboezem Breda.
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4. Samenvatting klimaatbufferende effecten

Toelichting:

•	 Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of waarvan 
modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond. 

•	 Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.

 

      = effect is negatief

      = effect is positief, maar gering

						=	effect	is	positief	en	significant

Effecten Waarschijnlijk Bewezen

Extra capaciteit voor de opvang van toenemende piekafvoe-
ren gecreëerd. Het risico van overstroming is gehalveerd. De 
Vierde bergboezem kan maximaal 1 meter water bergen (2.8 
miljard liter). Naar verwachting zal de 4e Bergboezem overi-
gens slechts 1x per 20 jaar kort worden gebruikt.

De robuustheid van de natuur is toegenomen door de gereali-
seerde aaneenschakeling van gebieden.

Het recreatief gebruik is binnen één jaar met 30-40% gestegen.

De biodiversiteit gaat omhoog.

5. Overige beoogde effecten 

Toelichting

Naast het realiseren van de fysieke inrichting van het gebied is actief gecommuniceerd met omwonen-
den,	belangstellenden	en	de	specifieke	doelgroep	kinderen.	

De website www.vierdebergboezem.nl speelt hierin een steeds grotere rol, ook na realisatie, en trekt 
zo’n 4500 bezoekers per maand (SBB, 2011). 


