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Uitvoeringsovereenkomst Regionale P¡lot Deltaplan Hogere Zandgronden (DHZ) Weert
"Eiland van Weert"

Preambule
Deze uitvoeringsovereenkomst dient gezien te worden als uitwerking van de door Stichting ARK
Natuurontwikkeling, mede namens LLTB en gemeente Weert ingediende aanvraag betreffende de
Regionale Pilot Deltaplan Hogere Zandgronden (DHZ)Weert "Eiland van Weert" en de daaruit
voortvloeiende beschikkingen van de provincie Limburg, het betreft de beschikkingen d.d. 28 oktober
201-4 en L7 maart 2015. Voor verdere uitvoering van deze pilot wordt nauw door de drie
initiatiefnemers samengewerkt met Natuurmonumenten, gemeente Nederweert en met Waterschap
Peel en Maasvallei. Stichting ARK Natuurontwikkeling zorgt als eerstverantwoordelijke voor de
formele verantwoording richting de provincie Limburg. Stichting ARK Natuurontwikkeling zal een
subsidieaanvraag doen bij het Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 en zal bij
toekenning ook de formele verantwoording verzorgen.

Komen partijen het volgende overeen:

Ondergetekenden

de stichting ARK Natuurontwikkeling, in deze vertegenwoordigd door de directeur Petra Souwerbren
correspondentieadres Molenveldlaan 43 te Nijmegen,
hierna te noemen "ARK",

spreekt het volgende af met
Gemeente Weert in deze vertegenwoordigd door wethouder H. Litjens,
Correspondentieadres Wilhelminasingel L01" te Weert,
Hierna te noemen Gemeente Weert

Gemeente Weert realiseert het volgende gedeelte van het projectplan Eiland van Weert
(oorspronkelijk projectplan d.d. 7 juli 20L4 + Lu wijziging d.d. 16 december 201.4 &.2" wijziging d.d.27
februari 2015). (zie bijlage 1a, 1b, 1c):

Een studie naar klimaatbestendige watermaatregelen op het Eiland van Weert, met L00%
financiering vanuit de provinciale beschikkingen d.d. 28 oktober 2014 kenmerk201,4/5788I
(zaaknummer SAS-2014-01293) en d.d. L9 maart 2015 (kenm erk2015/15707).
Realisatie van een groen-blauwe zone in Stramproy in de gemeente Weert als eerste nadere
uitwerking van deze studie (i.s.m. bewoners, LLTB, Waterschap Peel en Maasvallei), met 50%
financiering vanuit de provinciale beschikkingen d.d. 28 oktober 2014 kenmerk20L4/57887
(zaaknummer 5A5-20L4-01298) en d.d. L9 maart 2015 (kenmerk 2015/1"57071. De overige
50% financiert gemeente Weert vanuit het Gemeentelijke Riolering Plan.

Doelstelling: Het verkennen van de mogelijkheden om stedelijk water te bufferen en het ontwikkelen
van groen/blauwe zones op de grens van stad en buitengebied;
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1. Gemeente Weert werkt binnen de regels en voorwaarden zoals vermeld in de provinciale
beschikkingen d.d. 28 oktober 2014 kenmerk2014/57881- (zaaknummer SAS-20L4-07298) en d.d. 19

maart 2015 (kenm erk20L5/t57071

2. ARK organiseert 6-weekse overleggen met de partners (LLTB, NM, WPM, Gemeente Weert)
waarbij alle onderdelen van het projectplan aan de orde komen.

3. Gemeente Weert maakt voor de desbetreffende projecten een door ARK als penvoerder vooraf
goed te keuren plan van aanpak met begroting, waarbij punt 4 verwerkt wordt. Dit plan van aanpak
is als concept beschikbaar binnen L maand na het ondertekenen van deze overeenkomst. De op te
leveren deelproducten worden ter goedkeuring aan ARK voorgelegd.

4. Alle door gemeente Weert verkregen kennis in het kader van dit project wordt beschikbaar gesteld
aan de andere partners ten behoeve van de andere deelprojecten binnen "Eiland van Weert".

5. ARK als penvoerder draagt zorgt voor de algehele projectleiding en de communicatie van het
totale project Eiland van Weert. Verder verzorgt ARK de verantwoording richting de provincie
Limburg en verzorgt voor de Eiland-van-Weert-partners de POP3-aanvraag en de daarbij behorende
administratie en verantwoording. Hieronder vallen ook het verzorgen van formele
wijzigingsverzoeken, vragen om uitstel, wijziging van formeel betalingsritme etc. etc.
De kosten hiervoor bedragen t2%ovan de verschillende projectonderdelen, uitgaande van het
subsidiebedrag van de provincie Limburg (zie tabel bijloge 7, onderdeel 6 c.q. de desbetreffende
beschikkingen)

6. Deze uitvoeringsovereenkomst wordt afgesloten onder voorwaarde van totale financiering van het
project "Eiland van Weert". Bij minder dan 100% subsidieopbrengsten behoudt ARK zich het recht
voor om de bijbehorende begrot¡ng aan te passen.

7. Einddatum sa menwerkingsovereen komst: U iterlijk 3 1 decem be r 2017

Voorwaarden

- Wijzigingen in het plan van aanpak en/of de begroting dienen door ARK goedgekeurd te worden en
zijn pas van kracht na schriftelijke toestemming van ARK en (evt.) de subsidiënten.
- Subsidiebedragen zijn inclusief BTW. De BTW is niet aftrekbaar binnen dit project.
- Vanuit de subsidieverleners (POP3, provincie Limburg) van dit project worden een tussen en
eindrapportages van de voortgang van het project verwacht. Ten behoeve van deze rapportages
levert u de bouwstenen 2 weken voor het rapportagemoment aan zoals vermeld in de beschikkingen
of de wijzigingen daar op. Verder voldoet Gemeente Weert maximaal aan de eisen van evt.
toekomstige subsidiënten, het e.e.a. in overleg met ARK.
- U dient zorg te dragen voor een goede archivering en een goede boekhouding van de inzet van zgn.

eigen uren. Deze eigen uren brengt u als tegenfinanciering binnen het project in.
- Alle publicitaire uitingen aan derden dienen vooraf te worden kortgesloten met de projectleider
(Ger van den Oetelaar).
- Eventuele kosten aan derden moeten binnen het eigen deelproject gefinancierd worden. Voordat U

opdracht verleent aan een derde partij dient U ter goedkeuring de betreffende offertes en
onderliggende stukken voor te leggen aan de projectleider (Ger van den Oetelaar).
- Gemeente Weert kan bij ARK bij de start en nader te noemen data in het plan van aanpak
factureren na goedkeuring van het plan van aanpak en latere tussenrapportages.
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- U dient te voldoen aan de (inkoop) aanbesteding- en betalingsvoorwaarden van de POP-3

beschikking en de provincie Limburg
- Op de facturen dient de aard (en daarbij behorende codering) van de werkzaamheden te worden
omschreven
- deze overeenkomst kan alleen aangepast worden na wederzijds goedvinden c.q. instemming.

Ondertekening

/
Petra Souwerbren LitjensW

ARK Natuurontwikkel ing
Molenveldlaan 43

6523 RJ Nijmegen

Bijlagen:

- Bijlage 1-
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Bijloge l. Projectnoqm: GEWIJZIGD

Regionole Pilot Delloplon Hogere Zondgronden (DHZ) Weerl

l. Zoekgebied
Het werkgebied betreft het Eilond von Weert met de kernen von Weert en
Nederweert, de klimootbuffers von het Weerterbos en het Wijffelterbroek en de
londbouwgebieden binnen de gemeente Weert en Nederweert (lÊiguur l). De
klimootbuffers liggen globool in de brongebieden von de Oude Groof en de
Tungelroyse Beek.

2. Kqder
ln het zoekgebied is in het ofgelopen decennium door diverse orgonisoties, bij
gelegenheid in onderlinge somenwerking, invulling gegeven oon doelbereik binnen
themo's zools, londbouw, nqtuur, recrecrtie. Het stqrten en in uitvoering brengen von
de klimootbuffers Wijfelterbroek en Weerterbos getuigen doorvon.
Een zeer omvongrijk en inmiddels ofgerond project is het von bron tot monding
binnen een strook loten meonderen von de Tungelroyse Beek. Dil belongrijke project
is onder regie von het Woterschqp Peel en Moosvollei uitgevoerd. ln lnterreg-
verbond is (in hef GrensPork Kempen-Broek) ook de Leukerbeek en het
recreotiegebied De lJzeren Mon bijWeert heringericht door WPM, met het oog op
een kwoliieitsimpuls voor woter, notuur en recreotie. Mede hierdoor is Weert de
Groenste Stod von Nederlond en von Europo 2013 geworden. Voorts is Weert in een
wotergebiedonolyse oongemerkt ols "Het Groene Eilond Weert". De op hoge
zondgronden gelegen stod biedt mogel'rjkheden voor buffering von stodwoter in de
overgongszone stod/lond en ontwikkeling von groen/blouwe zones.
Het rljk, EU en provincie Limburg hebben in somenwerking met het Woterschop Peel
en Moosvollei. ARK-Nqtuurontwikkeling. Nqtuurmonumenten en Límburgs Londschop
vonuit het klimootbeleid geinvesteerd in de klimootbuffers Wijfelterbroek en het
Weerterbos om de sponswerking von deze gebieden te verbeteren. Het woterschop
Peel en Moosvolleien Limburgs Londschop hebben in gecombineerde werken een
nieuwe londbouwkundige ontwqtering gereoliseerd en vennen en moerossen in het
Weerterbos hersteld. ln delen von het stroomgebied zijn deelprojecten gereoliseerd
of nog in uitvoering en woorvon de somenhong nog te verbeteren is door een
beekdolbrede benodering door te voeren. Dit met oog het moximeren von
sponswerking op londschopsschool. Een belongrijk ospect bij genoemde projecten is

het verbeleren von de londbouwstructuur en ogrorisch woterbeheer. Door middel
von kovelruilen ontstoon meer optimole londbouwkqvels en woor
wotermonogement beter toeposboor is, o.q. met peilgestuurde droinoge.
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3. Doelstellingen
Het pilotproject heeft drie doelstellingen:

- Het verkennen von de mogel'rjkheden om stedelijk woter te bufferen en het
ontwikkelen von groen/blouwe zones op de grens von stod en buitengebied;

- Het verder versterken von de twee klimqotbuffers door de uitvoering von
somenhongende mootregelen om een klimootbestendig stroomgebied te
creëren;

- Het ocfiveren von het Deltoplon Agrorisch woterbeheer voor de belcrngrijke
londbouwgebieden in Weert en Nederweert mede met oog op ontwikkeling
von ogrorisch productíepoteniieel met minimool 2% groei per joor

Deze doelstellingen sluiten goed qon op hel ontwikkelen von een robuust
wotersysteem dot klimootbestendig is en vooziet conform het concept POL 20,l4 in
de reolisotie von het beleid von spqren, oqnvoeren, odopteren en occepteren. Bij

dit project ligt de focus op het bovenstroomse deelvon het stroomgebied. Als
concretisering von mootregelenpokketten in het kclder von Deltoplon
Zoetwoter/Dllz , gericht op het doelbereik voor het Regionool wofersysteem, vormt
het Gewenste Grond- en Oppervlcrkte Woter Regime (deelropport Oude Grqof en
Tungelroyse Beek) een goede en proktische bosis voor de uitvoering. ln het koder
von het Besluursokkoord Woter hebben het Wqterschop Peel en Moosvolle¡ (WPM)
en de Provincie Limburg het GGOR in somensprook opgesteld. Bij de reolisotie von
het GGOR is een nodrukkelijke koppeling te moken met het integreren von het te
bufferen stodswoter. Het goot om het moximool beholen von integrooldoelbereik
voor londbouw, notuur en stod.
Verder zijn er uitgebreide studies, verkenningen en uitvoeringsmootregelen
voorhonden von deelgebieden: Kettingdijk (Nof uurmonumenfen), W'rjffelterbroek
(ARK/Nofu urmonumenten lWP M), Projecl Tungelroyse Beek (WPM), Weerterbos en
Oude Groof (Limburgs Londschop en WPM). De LLTB heeft een plon opgesteld voor
het verbeteren von het ogrorisch woterbeheer.
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4. Projeclporlners
De Regionole Pilot Deltoplon Hogere Zondgronden (DHZ) Eilond von Weert wordl op
verzoek vqn de Provincie Limburg gecoördineerd door ARK Notuurontwikkeling in
nouwe somenwerking met de gemeente Weert, de Limburgse Lond en Tuinbouw
Bond en het Woterschqp Peel en Mqosvollei. Voor beholen von doelbereik op hel
gebied von woter, londbouw, londschop en notuur heeft de provincie ingezet op de
portneroonpok.
Diverse portners zoqls de woterschqppen, Stootsbosbeheer, Notuurmonumenten,
Notuunijk Limburg, Limburgs Londschop, lnstondhouding Kleine
Londschopselementen, de Bosgroep en Limburgse Federotie Pqrticulier
Grondbeheer zijn of worden octief in ofgesproken werkgebieden in de provincie
Limburg, voor het beholen von overeengekomen doelbereik.
ln de meerjorenofsprqok tussen de provincie en ARK is ofgesproken dot het
werkgebied Weert, deels Nederweert (en Voo/s) omvol en dot met olle portijen in
doi gebíed in overleg tot integrool doelbereik moet worden gekomen.

5. Projeclonderdelen
Het pilolproject omvot noost een studie vijf deelprojecten die door de portners in
somenwerking worden opgestort vonof 2014 en uitgevoerd vonof 2015 (voor nadere
uitwerking zie paragroof 7):

I ) Studie noor klimootbestendige wotermootregelen op het Eilqnd von Weert.
2) Reolisqtie von een groen-blouwe zone in Stromproy in de gemeente Weert ols

eerste nodere uitwerking vqn deze studie
3) Reolisotie von mootregelen uit Deltoplon Agrorisch woterbeheer (o.o.

peilgestuurde droinoge) in ogrorische kerngebieden von zowelWeert ols
Nederweert

4) Reolisqtie von beekdolbrede benodering in de bovenloop vqn de
Tungelroyse Beek/ Room / Kruispeel

5) Uitbreiding/ versterking von de klimootbuffers Wijffelterbroek en Weerterbos
ó) Reolisotie von no-regret mootregelen voor buffering von woter/

wotersysteemherstel
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ó. Kosten
De totole kosten von dit pilotprojecf voor de periode 20,l 4-2015 zijn geroomd op co
€.7,06 miljoen. ln onderstoonde tobel zijn de kosten en verdeling per deelproject
oongegeven.

Aclie Doelbereik Provincie Pqrlners
/derden

Tolool

Studie klimootbeslendige mootregelen
Eilond von Weerl

Eén siudie 0,05 0 0,05

Onl'wikkeling groen blouwe zone Weert Een ptlol
inrichtino

0,15 0,15 0,30

Klimo otbuf f er Wijff e lierbroe k/
beekdqlbrede benoderino

20 hq 0,s 0,s l

Lo ndbouwverbetering/ lnrichling
klimootbuffer

20 ho 0,5 0,5 I

Klimootbuffer Weerterbos 4ho 0,1 0,1 0,2
Lond bouwverbetering/ I nrichting
klimoqtbuffer

4hq 0,1 0,1 0,2

Klimoqtbuffer Tu n gelroysebeek/Kruispeel 46 ho 0,3 3,0 3,3
Peilgestuurde droinoge londbouw
(Neder)Weert

80 ho 0,29 0,29 0,59

Beregeningsputten .E
0,02 0 0,02

Beekdolbrede benodering: omlegging
Room

I,5 km 0,15 0,15 0,3

Reolisotie no-regret mootregelen
buffering woter

20 stuks
mootregelen
provinciool
woterbeleid

0,2 0,2 0,4

lotqol 2,36 4,7 7,35
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7. Nodere omschrijving projeclonderdelen

7.1. Studie butfering stedeliik wqler Eilond vqn Weerl

7.1.1. Koder en doel sludie
Weert, de groenste moor bepoold nog niet de blouwste stod von Nederlond, is een
stodseilond op een zondrug, te midden von looggelegen veenontginningen met
hoogontwikkelde lo ndbouw en beekdo len met herontwikkelde b'rjzondere
nofuurwqorden (Oude Groof en Tungelroyse Beek / Room / Leukerbeek). Het gehele
gebied lígt op een longe overgong von het Kempisch ploteou (Be.) noor de Moqs.
Rond Weert liggen olverschillende vloeivelden en helofytenfilters om een klein deel
von het stodswoter schoon weer in de beekstelsels terug te brengen; een groot deel
von het woter in de stod verdwijnt echter uit het ogrorisch en notuurlíjk systeem.

Vio een onolyse von een groot gebied rondom Weert beogen de regionole porlners
om in beeld te brengen welke konsen voor het beter vosthouden (bij voorkeur
infiltreren) en benutten von het stedelijk woter er in relotie tot de klimootverondering
zijn en op welke concrete plekken er op grond dqorvon konsr'rjke lokole
gebiedsprojecten opgestort kunnen worden. Onderdeelvqn de studie is ook het
ontwikkelen von een klimootscon vqn zowel het stedelijk ols het londelijk gebied met
o.o. oqndocht voor het tegengoon vqn hittestress in het stedelljk gebied en het
zoeken noor innovoiieve oplossingen zools sub-infiltrotie.

Het Wqterschop goot ook zwqorder inzetten op verbetering von de woterkwoliteit,
mede in lijn met het Deltoplon Agrorisch Woterbeheer. Mogelijk geeft klimoot door
een extro dimensie oon. Dit dient ook onder te worden verkend in deze studie en
leiden tot een mogelijk pilotgebied mede in het koder vqn NLPnext.

ln het project W'tjffelterbroek ontwikkelen notuur- en lcrndbouworgonisoties von
weerszijden von de londsgrens met elkoor ol een concreet plon om gronden von
functie te veronderen, beken en nqtuurgebieden her in te richten en de londbouw
te optimoliseren door woter te sporen en of reseryeren voor droogteperioden.

Uitvoering: medio 20,l4-medio 20.l5

Coördinotie: gemeente Weert

Benodigd budget: € 50.000
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7.2. lnrichting groenblouwe zone in Weert þrqecf Stromproy)
7.2.1. lnleiding

Stromproy, voorheen een eigenstondige gemeente, sinds 1995 gefuseerd met de
gemeente Weert, is op een notuurlijke wijze gegroeid tot een kern met cq.5000
inwoners. Met de gestoge ontwikkeling von het dorp en de ligging, in het von noture
loger gelegen gebied, is het dorp niet voorzien op klimoot extremiteiten. Om het
dorp te beschermen dient een reeks von mootregelen getroffen te worden. De
reeks von mootregelen bestoot uit het oonleggen von infiltrotievoorzieningen, extro
woterbuffers en het oonpossen von overstorien (figuur 2).

7 .2.2. Buffercopocileit
Het rioleringssysteem in Stromproy is in hoofdzook ingericht met een gemengd stelsel.
Recent zijn de eerste mootregelen getroffen om hemelwoter of te koppelen von hel
vuilwoter systeem. Bedrijventerrein Sovelveld en een groot deel von het woon- en
centrumgebied is de voorbije joren ofgekoppeld von het rioleringssysteem. De druk
op het totoolsysteem is verminderd moor niet weggenomen. ln de omgeving von de
overstort oon de Crixstroot wordt nog frequent overgestort. Door oonpossingen oon
de overstort en het inrichten von extro buffercopqciteit in combinotìe met een
helofytenfilter wordt een oplossing geboden oon de stedel'rjke knelpunten. Tegel'rjk
geeft dit een grote kwolitotieve meerwoorde in de ofvoerende beken. Het woter
wordt ter plekke gezuiverd en geihfiltreerd, het overtollige woter vertroogd
ofgevoerd.

7.2.3. Noluur in de woonomgeving
Notuurlijk ingerichte buffers dicht tegen de kern von Stromproy vervullen een rol ols
uitloopgebied vonuit het woongebÌed voor het moken von een ommetje. Doornoost
post deze locotie in de educotieve route tussen de bqsisschool De Firtel en het
buitengebied. Sqmen met de school, de kinderen en bewoners von de kern
Stromproy wordt de schoolomgeving vergroend en een educotieve notuurroute
ontwikkeld noor het nobijgelegen notuurgebied Stromproijerheide. Het doel hiervon
is om de bewoners en kinderen dichter bij de notuur te brengen om ze zo bewust te
moken von het belong von notuur. Door de omgeving von de buffers ols een
notuurl'tjke stopsteen tussen het dorp en het buitengebied in te richten ontstoot een
mooie schokel in de directe woonomgeving.

7.2.4. Proces
Het ontwerpproces, om te komen tot een inrichting dot nouw oqnsluit qqn de
behoefte von de bewoners, woterschop en LLTB wordt interqctief gevoerd. Door
een open ontwerpproces wordt droogvlok gecreöerd en wordt de bewoners de
kons geboden om dit project te odopteren. Zij kunnen don no reolisotie somen met
kinderen en notuurkenners zorg drogen voor, en monitoren von een bijzonder stukje
notuur.

Uitvoering: medio 2014 -2O15

Coördinotie: gemeente Weert / Benodigd budget:€ 300.000
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7.3 Deltoplon Agrorisch Wqlerbeheer (peilgesfu urde droÍnqge)

7.3.1. Kqder en doel
Binnen het koder von behoud en ontwikkeling productiepotentieel in het
zoekgebied, noopt de klimootverondering de londbouw tot de volgende
mootregelen, die ols een integrool geheel moeten worden gezien:

. oonleg von peilgestuurde droinoge / ombouw noor peilgestuurde droinoge op
400 ho, in het koder von deze pilot op 80 ho.

o oonbrengen 25 extro beregeningsputten in onbereikbore gebieden
. mooiveldverbetering, ophoging en bodemverbetering op co. 24hectore
. structuurverbetering, kovelruil, verbetering ontsluitingen, groven/dempen sloten
o het scheppen von plonologische ruimte i.c. teelt ondersteunende voorzieningen,

bouwblokvergroting

Koder : Beh ou d en onlwÍkkeling prod ucfiepofenfíeel
In de Provincie Limburgis de Verkloring van Roernond 2009 (VvR) von foepossing. Dif
befekenl daf buifen de EHS zurnig moel worden omgegaon mef /ondbouwgronden, dot
londbouwgronden die een nofuurbeslemming krijgen zoveelmogelryk in beheer worden
gegeven bij boeren en fuinders (Notuurrijk Limburg) en dol hel verlies von londbouwgronden
(kwolitofíef) wordt gecompenseerd. De VvR richl zÌch op behoud en versferking von het
ograrisch productiepotentieel, zowelop bedrtjfs- o/s op co//ecfief niveou. De VvR is

provinciool be/eid en doorom ook in dit project leidend principe.
De Neder/ondse /ondbouw heeff bq een doonettende klimootverondering een opgove in de
wereldvoedselvoozienlng. Reden is dof Neder/ond in een milde klimoolzone ligt, relotief
woterrijk is en een goed ontwíkkelde ogrorìsche seclor heeft. Dif befekent dof ervoorbij
behoud en hersfe/ ook een onfwikke/opgove iç die neerkomf op 2 % groei von het
productÌepolenileel. Hef klímootproiect moef doarop anttcíperen.

7.3.2. Proces
Voor het proces is von belong dot:
. voorof oon het projecl een eenduidige opnome wordt gemookt vcrn de omvong

von het projectgebied, het oreool londbouwgrond en de kwoliteit doqrvon en
de bestqonde ontwikkelingsruimte von de londbouw in het gebied,

. een gebiedsproces wordt doorlopen, woorbij in overleg met de grondgebruikers
wensen in koort worden gebrocht, mootregelen worden besproken en
werkofspro ken worden gemookt,

o de uitvoering stqrl nodot bij olle betrokkenen consensus bestoot over de
ingrepen en de collectieve londbouw oontoonbqor voordeel heeft bij de
plonnen,

o de uitvoering evenwichtig ploots vindt (voor olle belongen tegelijkert'rjd evenveel
doen, niet volgtijdelijk),

. sommige mootregelen in de tijd worden weggezet, woorbij de ontwikkeling von
het klimoot wordl gevolgd voor het ofroepen von deze mooiregelen,

o ook no uitvoering een overleg in stond wordt gehouden voor het beheer vqn hel
gebied (vgl. beekvereniging Tungelroysche Beek).
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7.3.3. Uitvoering: vqnqf medio 2014

Coördinotie: LLTB i.s.m. ARK Notuurontwikkeling

Benodigd budget:

Peilgestuurde droinoge op B0 ho x € 3000,-: € 240.000,- (dif is inc/usief
f/onkerend o nd e rzo e k / v ergu nningaa nvrogen)
Beregeningsputten 25 stuks x € 800,-: € 20.000,-
Londbouwkundige verbetering co. 24h: co. € .|,2 

miljoen (in somenhong met
inrichting klimootbuffers zie onder deeþrdect 4 en 5)
Begeleiding streekproces : € 50.000,-

10
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7.4 Beekdqlbrede benqdering Tungelroyse Beek / deeltrojeclen Roqm en Kruispeel

en Uitbreiding/ verslerking von de klimqotbuffer Wijffelterbroek

7.4.'1. Kqder en qmbilie
Het Woterschop Peelen Moosvollei heeft de ombitie om bij beekherstelprojecten te
goon voor de zogenqomde beekdolbrede benodering. Dit goot dus veelverder
don de verwerving von oeverstroken ten behoeve von hermeondering. Dit post ook
goed bij de ombitie von ARK Notuurontwikkeling om klimootbestendige, robuuste
woter- en notuurgebieden te ontwikkelen.

Op het deeltroject von de Room, een von de belongr'rjkste bovenlopen/
brongebieden von de Tungelroyse Beek, doet zich nu de kons voor om dit concept
in de prokt'tjk te goon brengen. Door grootscholige kqvelruilingen en ook vio
verwerving door ARK, Notuurmonumenten en Notuurpunt olsmede door
grondposities von woterschop Peelen Moosvollei is vrijwel het gehele
grensoverschr'tjdende dql vqn de Room beschikboor voor herinrichting. Zie nodere
toelichting.

Ook rondom het N2000 gebied Kruispeel doet zich de mogelijkheid voor om door
ofrondende grondvenruerving/ kovelruil mootregelen te nemen om het gehele
voormolige moeros von de Tungelroyse Beek te herstellen.

7.4.2. Projecldoel
Door strotegische kqvelruil (co.66 ho) in combinotie met londbouwkundige
verbetering, moerosinrichting en de omlegging von een resterende
londbouwkundige ontwotering (conform troktoot met Belgie) kon hier op beide
locoties hei concept beekdolbrede benodering invulling worden gegeven. Het
oorspronkelíjke doorstroommoeros kon ols nieuwe klimootbuffer Wijffelterbroek goon
functioneren. Hiermee wordt ook invulling gegeven oon doelen uit het Nieuw
Limburgs Peil (GGOR).
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7 .4.3. Projeclporlners
AR K-Nqtu urontwikkeling zol grondverwerving en inrichling oppo kken. Het
Woterschop Peelen Mqosvolleizol noost de hydrologische doorrekening t.b.v. het
projectplon Woterwet en het Trokloot met België ook de oonleg von de nieuwe
londbouwku ndige ontwotering coördineren.

Uitvoering: vonof medio 201 4

Coördinotie: ARK N otuurontwikkelin g i.s.m. WPM

Benodigd budget:€ 5,ó miljoen

- Kovelruilingen in combinotie met grondverwerving Kruispeel: € 3,3 miljoen
- Kovelruilingen in combinotie met grondverwerving overig: € I miljoen
- lnrichting: co. € 1 miljoen
- Aonleg nieuwe londbouwkundige ontwotering (cq. 1,5 km): € 300.000

7 .4.4. Nqdere toelichting
Minder don een eeuw geleden wos het W'rjffelterbroek nog een zoetwoterbuffer
bovenin het stroomgebied von de Tungelroyse Beek (figuur 5). Met de oonleg von
de Roqm in de joren 30 is het moeros grotendeels ontgonnen op een snipper
verdroogd elzenbroek no. lntussen is er door portners (NM, NP en ARK) op grote
school grond verworyen binnen de contouren von het oorspronkelijke
g rensoversc hrijde n de d oorstroom moeros. Lo n d bo uwers heb be n betere kovels
teruggekegen op ondere locoties mei een meer gunstige ligging en inrichting voor
de bedrijfsvoering. Recent is de grote enclove Ooms (B) nog verworven zodot diepe
ontwoteringssloten ku nnen worden gedempt.
Door ruilingen en verwerying von qlle resterende looggelegen londbouwpercelen
binnen het historische doorstroommoeros, ontstoot er een unieke kons om het
grensoverschrijdende systeem von het doorstroommoeros voor een groot deel te
herstellen. Het is uniek omdqt er in Nederlond en Vloonderen nog nooil op een
dergelijke schooleen doorstroommoeros in ere is hersteld.

Diepe ontwoteringssloten ols de Room en de Vetpeellossing kunnen gedempt
worden. Resterende londbouwgronden zijn oldeels opgehoogd met uit het gebied
ofkomstige grond en dit zou verder versterkt kunnen worden. Meer londbouwkovels
zijn hiermee te verbeteren. ln figuur 3 is oongegeven wot de contour is von het
doorstroommoeros en het lrqcé von de nieuwe Rqom t.b.v. qfvoer von eutroof
woter uit B (internotionqle verplichting conform troktoot uit 19a0). Ook zijn in figuur 3
de bl'tjvende londbouwgronden oongegeven die eventueel (verder) opgehoogd en
verbeterd kunnen worden, moor het zoekgebied voor londbouwkundige
perceelverbetering is ruimer.
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Fîgvur 3. Begrenzíng von hel toekomsfþe doorstroommoeros (poors). Rode conlour
geef| loaggelegen iqndbouwgronden ctc,n die deels ol zijn of (verdel kunnen
worden opgehoogd met voedselrjke grond die vrijkomt bijde ofgrovÍng von
voedselrijke, onlropogeen oongebrqchte zondlogen bij het in cultvur brengen von
het moeras. Zwott = nieuw trocé Room mef oongeposf profiel, gesfþpeld =
oongepost profiel mef ondoodofende loog oon zuìdzijde. Roze = evf. fe ve/eggen
Ioop von de Tungehoyse Beek.

7.4.5. Scheiding von kwel- en oppervloktewoler
Uitgongspuni is dus om het minder schone oppervloktewoter uit België
(londbovwwoter fevens be/osf mef eff/uent von RWZI Bocholt) vio een gescheiden
woterloop door of onder het oorspronkelijke doorstroommoeros te leiden. Hiervoor
kon (een dee/ von) het oude trocé von de Weerterbeek (oon de westzijde von de
Bocholterweg) benut worden {zworfe lijn in figuur 3). De Weertbeek is een historisch
heel belqngrijke kunstmotige beek geweest, een levensoder von Weert. Nqor
verwochting zol het gebruik/herstel von een deelvon deze beek in de sireek goed
vollen. Het kwelwoter von Smeetshof (B) en Kettingdijk (NL) kon don worden benut
om door het Wijffelterbroek te loten stromen. Hiervoor kunnen de bestoonde duikers
von de Rqqm en Vetpeellossing gebruiki worden.

13



ÅPt(I tt\l\
7.4.5. londschopsbeeld op longe lermijn
Het gebied kon dus fors notter worden door het dempen von zoveel mogelijk
overbodige woterlopen en zijsloten qlsook het ofgroven von de kunstmotig
opgebrochte en met fosfoqt verrijkte zonddekken. Doqrmee zol het huidige
londschopsbeeld fors goon veronderen: von open (ogrorisch) en beweid groslond
noor ondiep woter, rietmoeros, wilgenstruwelen en echt not broekbos. Mogelijk is het
kwelwqter voedselrijker don in de oorspronkelijke situotie moor doi geeft niet; ook
mesotrofe (ríet)vegetqties zijn von grote woorde; voorol ook voor founo (denk oon
rietvogels zools Snor, Roerdomp etc.). Het voedselríjke korokter kon nog oonzienlijk
versterkt worden door interne eutrofiëring. Doorstroom von woter is don ook
belongrijk, noost beperking von de fosfooterfenis. Ook bestool de kons dot er lokool
bos ofsterft door vernotting, moqr er zol ook weer spontoon broekbos ontstoon en
open moeros is minstens zo woqrdevol ols elzenbroek.

7,4,6. Kwelwqter len ooslen vqn de Pruiskesweg
De kunst wordt om het kwelwoter uit het Wijffelterbroek ook nog ten oosten von de
Pruiskesweg in het notuurgebied te krijgen (Roomweiden en verder richting
Heltenbosdijk) en Te scheiden von het voedselrijke londbouwwoter. Een optie zou
kunnen z'tjn om porollel oon de Pruiskesweg (doctr woor deze n-z loopt, dus von
Wijffelterbroekdijk tot oon de brug over de Room) een kleilfo/iescherm of domwand
te ploolsen om het kwelwoter zuidwoqrts te geleiden. Dit geeft echter geen
oplossing voor het kwelwoter dot hier vonuit de noordel'rjke hogere gronden
toestroomt, dot zqlin de rest Room terecht bl'rjven komen. De technische uitwerking
hiervon is een interessonte uiidoging voor het Woterschop Peel en Moosvollei. Ook
zouden duikers voor het kwelwoter onder de Pruiskesweg kunnen worden
oongelegd, dus door woor deze tussen elzenbroekbos en de Roomweiden ligt,
kortom een "doorstroombore" Pruiskesweg op dot troject. Overwogen kon worden
om dit wegtroject op termijn of te sluiten voor gemotoriseerd verkeer en geheel
onders in te richten (vlonderpod; zie foto) zodot bezoekers echt ervoren dot ze over
een moeros fietsen of wondelen. Ook de huidige brug kon er op termijn uit omdot
de Room tot oon de brug zolworden gedempi. Ditzelfde idee (vlonderpod/
doorstroombore weg) geldt voor de Kruisdijk die verder slroomofwoorts ligt.
Tenslotte zou oon de zuidzijde von de huidige Roqm een ondoorlotende loog
kunnen worden oongebrocht zodot het kwelwoter niet in de resterende Roomloop
terecht komt, mqor doorstroomt richting oosten. Het profíelvqn de Room tussen de
Pruiskesweg en de instroom in de Tungelroyse beek kon sowieso verk/eind worden
omdoi de ofvoer kleiner wordt (zie gestippelde trocé in figuur 3). ldeoliter komt ol het
kwelwoter von het doorstroommoeros pos no de instroom in de Tungelroyse beek.
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Fígvur 4. Referenfiebeeld van toekomsfrg WÍjffelterbroek: doorstroomrnoeros Honsog
in Hongarije,

(ih.
GßOØF ônar:i

Figvur 5. Kqqrtbeeld vqn Wijffelterbroekvoor de onlgînning Ín de joren '30. Dofgene
wqt nu elzenbroekbos is, op hef loogsfgelegen deel von het doorslroomrnoeros, wos
toen ondÍep open woter! Let vooral ook op het ontbreken yon heel veel von de
huidige wegen in hel gebied.
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Fígvur ó. Pruískesweg en ook de Kruisdìjk zouden op |ermìjn kunnen worden
omgevormd îot doorslroombqqr vlonderpad voo¡ fiefsers en wondeloors. HÍer een
voorbeeld uÍt het grensoverschrijdende naluurpork Roode Beek bìischinveld (NL)/
Gongelt (D).

Fígvur 7, De Klìmooilbuffer Weerterbos kon nog verder uÍlgebreid worden.
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7.5. Uitbreiding/ verslerking vqn de klimoolbuffer Weerterbos

7,5,'1. Kqder en ombitie
Ook bijhet Weerterbos ín de gemeente Nederweert kon de gereoliseerde
klimootbuffer uitgebreid worden. Nobij de Dooïjeshoeve (Hvgterbroek) en middenin
Weerterbos (o.o. Molenhorst) liggen nog encloves woormee de klimootbuffer kon
worden vergroot. Het goot om een oppervlok von cCI. 4 toi ó,5 ho (fíguur 8). De
vrijkomende grond kqn worden benut voor londbouwkundige verbetering in de
regio.
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FÍgvur 8. Zoekgebíeden kovelruil klìmoqtbufter Weerterbos. De priorÍteìl lìgt bijde
deelgebieden 2 en 3.
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7,5.2. Projectporlners

ARK zql grond ruilingen en/ of verwerving en inrichting oppokken in ofstemming met
WPM, SLL en LLTB.

Uitvoering: vqnof medio 201 4

Coördinotie: ARK N oluuronlwikkelin g

Benodigd budget: € 0,4 miljoen

Kovelruilingen in combinotie met verwerving: € 200.000,-
lnrichting/ londbouwkundige verbetering: € 200.000,-

7.6. Reolisotie no-regret mootregelen buffering woler/ wotersysleemherslel

Voor deze post is € 400.000,- voorzien voor het nemen von co. 20 mootregelen in
somenwerking met portners (WPM en LLIB) die binnen NLP possen o.o. olternotieven
voor hospelberegening, verdergoo nde woterconserveringsmootregelen en
verbetering woterkwoliteit in londbouwgebied en sonering overstorten / lozingen.
Ook het toepossen von sub-inigotie, met nome in de directe omgeving von notte
notuurporels in het studiegebied, is een goede optie. Dit olles in het koder von
klimootodoptotie.
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