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Uitvoeringsprogramma
Platteland in Ontwikkeling - Weerterland

1 Inleiding

Dit uitvoeringsprogramma maakt onderdeel uit van de Samenwerkingsovereenkomst Platteland in Ontwikkeling Weerterland.

1.1 Algemeen
In het buitengebied en de overgangszone tussen stedelijk en landelijk gebied zijn nog veel (overheids) opgaven te realiseren, maar er zijn ook nog veel wensen 
en ideeën bij de bewoners en gebruikers van het buitengebied. Hiervoor heeft de Provincie Limburg onder de naam Platteland in Ontwikkeling (PiO) een 
nieuwe manier van werken mogelijk gemaakt. Het is een gebiedsgerichte en geïntegreerde manier van werken in het platteland. 

In deze werkwijze is iedere betrokken partij zelf verantwoordelijk voor de eigen (al dan niet wettelijk bepaalde) taken en doelrealisatie. De meerwaarde van de 
PiO werkwijze ligt dan in de synergie tussen doelen die bereikt kunnen worden door een goede en intensieve samenwerking op basis van gelijkwaardigheid.

De ambitie binnen PiO is het realiseren en verbinden van (maatschappelijke) doelen op het vlak van natuur, water, landbouw, toerisme en recreatie, 
monumenten. Ook de samenhang met stedelijke ontwikkeling, leefbaarheid, duurzaamheid of andere thema’s kan aan de orde zijn.

Het doel hierbij is de door burgers en organisaties gewenste ontwikkelingen en de noodzakelijke Europese, Rijks en Provinciale ontwikkeling in het gebied op 
gang te brengen, te stimuleren en te faciliteren. Hierbij is de in het gebied aanwezige energie een belangrijk startpunt.

1.2 PiO Weerterland
PiO Weerterland omvat de gehele gemeenten Weert en Nederweert.

Binnen het gebied dat valt onder PiO Weerterland is nog een drietal andere gebiedsprocessen gaande: mini PiO Weerterbos (uitvoering PAS maatregelen), 
mini PiO Groote Peel (afrondingsaankopen) en de Samenwerking Grensgebied de Kempen. Met alle drie wordt ambtelijk structureel afgestemd en waar 
mogelijk/noodzakelijk wordt de samenwerking actief opgezocht. 

De ambitie in PiO Weerterland is te komen tot een gezonde leefomgeving door samen de doelen en opgaven te realiseren 
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2 Programmalijnen en fases

Tijdens bestuurlijke en ambtelijke werksessies en twee streeksessies zijn de ontwikkelingen, wensen en ambities uit het gebied opgehaald. Deze ontwikkelingen, 
wensen en ambities worden in projecten binnen verschillende programmalijnen uitgewerkt. Daarnaast is er ook een aantal ontwikkelingen die reeds een 
autonoom proces doorlopen. Om die reden vormen ze een onderdeel van het uitvoeringsprogramma PiO Weerterland. Dit betekent vooral dat er wordt 
afgestemd en aangehaakt daar waar mogelijk. 

De volgende programmalijnen zijn onderscheiden:

A. Ondernemen 

B. Klimaat

C. Infrastructuur

D. Landschap en mensen

E. Randzone

F. Kanalen

De volgende fases worden onderscheiden:
Fase 1: projecten die concreet zijn, voorzien van een begroting op hoofdlijnen met financieel dekkingsplan en binnen de eigen partij bestuurlijk geaccordeerd.
Fase 2: projecten die nu nog niet voldoen aan de voorwaarden van fase 1.

3 Projecten fase 1

Programmalijn A Ondernemen

• A1 Systeemverandering pluimveehouderij-gebiedsontwerp
• A2 Verbetering landbouwstructuur
• A3 Verbetering bodemvitaliteit met toepassing van groene reststromen



Programmalijn B Klimaat

• B1 Omlegging Raam
• B2 Haarvaten van het watersysteem 
• B3 Pilot waterbeschikbaarheid

Programmalijn C Infrastructuur

Programmalijn D Landschap en mensen

• D1 Natte natuurparel Roeventerpeel
• D2 Stekelstruwelen
• D3 PAS-maatregelen Laurabossen
• D4 PAS-maatregelen Kruispeel
• D5 Natte natuurparel De Krang
• D6 Natte natuurparel Areven/Wijffelterbroek
• D7 Natte natuurparel Moeselpeel/Kootspeel

Programmalijn E Randzone

• E1 Stadsrandzone Weert-Zuid 

Programmalijn F Kanalen

• F1 Herinrichting Kanaalzone Nederweert fase 2 en 3
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De projecten op de vorige pagina worden in fase 1 opgestart. In bijlage 1 zijn de projectformats opgenomen waarin meer informatie over het project zelf. 
Bijlage 2 is een overzichtskaart waar de ligging van de projecten uit fase 1 is weergegeven.

Hieronder een overzicht van deze projecten met een aantal (financiële) gegevens.

Nr. Project Trekker Totale kosten Waarvan gesubsidieerd

A1 Systeemvernieuwing pluimveehouderij - gebiedsontwerp Gemeente Weert / Nederweert / 
Leudal

€ 490.000 € 400.000

A2 Verbetering landbouwstructuur LLTB € 400.000 POP3 nog onbekend

A3 Verbetering bodemvitaliteit met toepassing van groene 
reststromen

LLTB € 534.700 € 327.000

B1 Omlegging Raam Natuurmonumenten € 760.000 POP3, DHZ

B2 Haarvaten van het watersysteem Gemeente Nederweert € 50.000 (fase 1) PM

B3 Pilot waterbeschikbaarheid Waterschap Limburg € 35.000 geen

D1 Natte natuurparel Roeventerpeel Limburgs Landschap € 94.825 € 71.965 DHZ
€ 11.261 SKNL

D2 Stekelstruwelen Gemeente Nederweert € 16.000 € 8.105

D3 PAS-maatregelen Laurabossen Natuurmonumenten € 120.000 € 120.000

D4 PAS-maatregelen Kruispeel Natuurmonumenten € 20.000 € 20.000

D5 Natte natuurparel De Krang Natuurmonumenten € 538.355 € 458.355 DHZ
€ 65.000 SKNL

D6 Natte natuurparel Areven/Wijffelterbroek Natuurmonumenten € 701.400 € 554.400 DHZ
€ 58.500 SKNL
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Voor alle projecten in fase 1 zijn de totale kosten voor zover bekend circa € 4.731.330

Disclaimer: Voor zover er in bovenstaande projecten in fase 1 een beroep gedaan wordt op middelen die nog niet in een subsidiebeschikking zijn opgenomen, zijn deze bedragen onder 
voorbehoud van goedkeuring van de daarvoor benodigde subsidieaanvraag. Daar waar in subsidieaanvragen sprake is van aftrekbare of compensabele BTW komt deze niet voor 
subsidiëring in aanmerking.

4  Projecten fase 2

Naast de projecten in fase 1 zijn er nog meer doelen, wensen en ambities, die nog niet in een format zijn uitgewerkt. Hieronder vallen ook veel wensen en 
ambities die in de streek zelf leven, zoals tijdens de werksessies en streeksessies zijn genoemd. Niet dat alle wensen en ambities uiteindelijk gerealiseerd 
kunnen worden, maar ze zullen zoveel mogelijk worden gebruikt. Verder kunnen ze als inspiratiebundel gebruikt worden bij het uitwerken van nieuwe 
projecten.

De tot nu toe benoemde projecten in fase 2 zijn:

Programmalijn A Ondernemen

• Knolcyperus
• Vrijkomende agrarische bebouwing / Asbest

Programmalijn B Klimaat

• Wb 21 Aan 14 Nederweert

D7 Natte natuurparel Moeselpeel/Kootspeel Natuurmonumenten € 98.550 € 26.550 DHZ
€ 58.500 SKNL

E1 Stadsrandzone Weert-Zuid Gemeente Weert € 25.000 -

F1 Herinrichting Kanaalzone Nederweert fase 2 en 3 Gemeente Nederweert € 560.000 € 50.000 actieplan waterrecre-
atie provincie Limburg
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• Waterretentie Wijffelterbroek
• Vliet
• Tungelroysebeek
• Risicodialoog na stresstest
• Bientje
• Icoonproject DPRA
• Aa-dal zuid 

Programmalijn C Infrastructuur

• Adaptief wegbeheer
• Landbouwroutes buitengebied

Programmalijn D Landschap en mensen

• Vogelakker oude vuilstort Ospel
• Weertbeek/Altweerterheide
• Herenboeren
• Saneren en herinrichting stortlocaties
• Realisatie goudgroene natuur
• Pilot landschapsfonds

Programmalijn E Randzone

• WB 21 Heyeroth/Stramproy
• Waterproblematiek Boshoven

Programmalijn F Kanalen

• Noordervaart
• Verplaatsing passantenhaven Budschop
• Willemsroute
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Bijlage 1: Projectformats fase 1

     A1 Systeemvernieuwing pluimveehouderij - Gebiedsontwerp

Korte omschrijving Dit project is gericht op het interactief ontwerpen én mogelijk maken van pluimveehouderij die de risico’s voor de gezondheid van 
omwonenden door o.a. de emissies van fijnstof, endotoxinen en ammoniak aanzienlijk vermindert en tegelijkertijd een verbetering van 
dierenwelzijn en diergezondheid realiseert. Dit vereist niet alleen systeemvernieuwing op het schaalniveau van het houderijsysteem, 
maar ook op het niveau van lokale gemeenschappen, waarin pluimveehouderij een prominente rol speelt. Het gaat daarbij niet alleen om 
technologische vernieuwing, maar ook om een structurele verbetering van de relaties en communicatie met de omgeving, vernieuwde wet- en 
regelgeving en handhaving/toepassing daarvan, en het scheppen van voorwaarden in de keten om investeringen terug te verdienen. Deze 
systeemvernieuwingen zijn gebaseerd op ontwerpprincipes die deels ook toepasbaar zullen zijn in bestaande stallen.

Locatie (opp.) Pluimveebedrijven en hun omgeving in gemeente Weert, Nederweert en Leudal

Trekker/ aanvrager Gemeenten Weert – Nederweert en Leudal

Begeleidingsgroep WLR 
WEnR
Gemeenten Weert en Nederweert
Rabobank

Opgaven Maatschappelijk doel - Gelijktijdige verbetering in pluimveehouderij in Nederland op het gebied van:
1. De risico’s voor de gezondheid van omwonenden
2. Emissies van fijnstof, ammoniak en endotoxinen
3. De diergezondheid en dierenwelzijn
4. Het stalklimaat
Programmadoel – Interactief ontwerpen en werken aan nieuwe systemen die een maatschappelijk doel realiseren:
1. Vernieuwing van systeem onderdelen 
2. Herontwerp van houderij systemen
3. Vernieuwing op gebiedsniveau

Activiteit Structuurschets: Door op een hoger schaalniveau dan het individuele bedrijf te ontwerpen m.b.t. technische, ruimtelijk een gouvernance as-
pecten, ontstaan nieuwe mogelijkheden om economische functies te verweven aan de kwaliteit van de leefomgeving (‘omgekeerd T –model’)
Ontwerpschets: Specifiek ontwerp vormt de basis voor Omgevingsvisie / plan / programma
Uitrol: Lerende omgeving om generieke aanpak en resultaten met elkaar te delen 

Tijdspad 2018 - 2021

Financiën
Projectbegroting € 490.000,-

Subsidiebijdrage € 400.000,-

Financieel dekkingsplan €400.000 MIP en €90.000 in capaciteit door gebiedsbureau

(Financiële) risico’s Geen
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     A2 Verbetering landbouwstructuur

Korte omschrijving Verbetering landbouwstructuur door middel van kavelruil tussen grondeigenaren

Locatie (opp.) Binnen het grondgebied van Weert en Nederweert zullen één of meerdere deelgebieden worden geselecteerd waar draagvlak is en kansen 
liggen voor kavelruil.

Trekker/ aanvrager LLTB

Begeleidingsgroep Werkgroep grond PiO Weerterland

Opgaven Verbetering van de landbouwstructuur door:
• Vergroting huiskavels en veldkavels door middel van uitruil percelen (schaalvergroting, automatisering en GPS-gestuurde ma-
 chines vragen om grotere percelen);
• Verbetering kavelvorm (efficiënt werken, vermindering gebruik meststoffen en gewasbescherming); 
• Afstandsvermindering tot bedrijfskavels (beperking landbouwverkeer).
 
Een verkavelingsproces is een uitgelezen mogelijkheid om de landbouw te compenseren voor het verlies aan beschikbare oppervlakte en versnip-
pering als gevolg van de andere opgaven en doelen (water/natuur) en kan zelfs een verbetering van de landbouwstructuur bieden.

Activiteit Een ruilproces tussen grondeigenaren wordt gefaciliteerd. 
Voorwaarden zijn:
• Er komt een gedetailleerde eigendomskaart (Kadaster) met bijbehorende doelen ter beschikking;
• Stakeholders werken samen d.m.v. een (virtuele) grondbank. Hiermee wordt voorkomen dat grondaankopers van de stakeholders elkaar  
 beconcurreren en ieder voor zijn eigen doel gaat;
• Er is een beperkte oppervlakte grond vrij beschikbaar (bijv. 25 ha) die kan worden ingezet om ruilprocessen in gang te zetten.

Tijdspad 2019 - 2020

Financiën
Projectbegroting Er wordt verwacht dat ca. 200 ha geruild kan worden. Met kosten van ca. € 2000,00 per ha komt dit neer op een totale begroting van 

€ 400.000,-

Subsidiebijdrage Naar verwachting wordt de subsidieregeling POP3 kavelruil in november opnieuw opengesteld voor aanvragen. De LLTB dient dan een aan-
vraag hiervoor in.

Financieel dekkingsplan POP3 subsidie voor kavelruil
Grondeigenaren stellen eigen uren om niet beschikbaar.                            

(Financiële) risico’s - Er komt geen positieve beschikking op de subsidieaanvraag. Er is dan geen financiële dekking voor de kavelruil;
- Er worden meer hectares geruild of de kosten per hectare vallen hoger uit. Een POP3 subsidie kan niet hoger worden dan het bedrag  
 waarvoor beschikt wordt. Er zullen dan keuzes gemaakt moeten worden: of minder hectares ruilen of het betreffende deel van de  
 kosten voor eigen rekening nemen.



- 14 - 

     A3 Verbetering bodemvitaliteit met toepassing van groene reststromen

Korte omschrijving Agrariërs geven aan de behoefte te hebben om de bodemvitaliteit en - kwaliteit te kunnen voorspellen, beheersen en te beïnvloeden. Zo 
kunnen zij hun gewasopbrengst verbeteren en vergroten. Centraal binnen het project staat het verbeteren van het organisch stof gehalte 
in de bodem door gebruik te maken van groene reststromen, groenbemesters. In een vitale bodem zijn biologische, fysische en chemische 
eigenschappen in balans. Het gebruik van kunstmest in de huidige intensieve landbouw draagt bij aan de verstoring van het evenwicht 
tussen de drie eigenschappen. Met kunstmest wordt namelijk geen koolstofbron aan de bodem toegevoegd maar wel een overschot aan 
andere mineralen. Om deze nutriënten te kunnen verwerken heeft het bodemleven energie nodig wat ze halen uit de koolstofbron. Met het 
gebruik van alleen kunstmest wordt koolstof niet aan de bodem toegevoegd en worden de voorraden koolstof die in de bodem vast liggen 
aangesproken. De koolstof is als organische stof in de bodem opgeslagen en het overmatige gebruik van kunstmest heeft bijgedragen aan 
de afname van het organische stofgehalte in de bodem. Deze afname wordt gezien als één van de belangrijkste redenen voor de daling van 
de bodemvitaliteit. Organische stof speelt een rol in zowel de fysische-, biologische- als chemische eigenschappen van de bodem. Organisch 
stof dient als voedsel voor het bodemleven waardoor het onmisbaar is voor een gezonde voedselkringloop in de bodem. Bij de afbraak van 
organisch materiaal komen nutriënten en spoorelementen vrij die weer als voedsel dienen voor planten en het bodemleven. Wormen die van 
nature in een gezonde bodem voorkomen zorgen voor het inwerken van organisch materiaal, beluchten en omploegen van de bodem. De 
gangen die zij graven zorgen voor een natuurlijke drainage voor het water. Ook het waterbergend vermogen van de bodem wordt beïnvloed 
door het percentage organische stof dat aanwezig is. Organisch stof dient als een soort spons waardoor de bodem het water beter vast kan 
houden voor planten en het bodemleven.

Locatie (opp.) Percelen Agrarische ondernemers in Midden-Limburg

Trekker/ aanvrager HAS met agrarische ondernemers

Begeleidingsgroep LLTB / ondernemers
Waterschap
Provincie
Gemeenten
HAS
Herenboeren

Opgaven Vrijstelling: voor alle deelnemers wordt een vrijstelling aangevraagd voor het mogen aanvoeren, opslaan en uitrijden van regionale organische 
stofstromen.
Leveren: Het organisch materiaal wordt op het agrarisch bedrijf geleverd en opgeslagen..
Opslag: Tijdens de opslag kunnen Effectieve Micro-organismen, zeeschelpenkalk en kleimineralen worden toegevoegd  waarna de hoop wordt 
afgedekt. Het organisch materiaal wordt door het toevoegen van deze middelen tot Bokashi gefermenteerd. Een andere optie is direct zonder bew-
erking op het perceel aan te wenden of indien het geen homogene massa wordt aangevoerd eerst de hoop (regelmatig) omzetten zodat er wel een 
homogene massa ontstaat. 
Uitrijden: In het juiste seizoen wordt het organisch materiaal, al dan niet tot Bokashi gefermenteerd, met een mestspreider over het land uitgere-
den. Qua uitrijperioden sluiten we aan bij de mestwetgeving

Activiteit Activiteit 1 Inventarisatie benodigdheden voor tijdelijke ontheffing.
“vrijstellingsregeling plantenresten en tarragrond” ophalen.

Activiteit 2 Aanvragen proefstatus percelen. 
NB. Het (niet)verkrijgen van die proefstatus is een go/no-go moment voor het project. 

Activiteit 3 Inventarisatie welke groene reststromen, groenbemesters, bio stimulansen er zijn.
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Activiteit 4 Het inventariseren van bedrijfseconomische voor- en/of nadelen.

Activiteit 5  De bedrijfsleider van het deelnemend bedrijf stelt i.s.m. de HAS een integraal bodemkwaliteitsplan op waar vervolgens praktijk 
proeven aan gekoppeld worden waarbij de kwaliteit van de bodem en het gewas gemonitord worden. Een bodemkwaliteit- plan 
bevat een grondbewerkingsplan, bemestingsplan, een aaltjesbeheersingsplan en een vruchtwisselingsplan.

Tijdspad 2019 - 2024

Financiën
Projectbegroting 5 jaar                                                per jaar

€ 534.700                                        € 106.940

De agrariërs zullen de percelen bewerken, inzaaien, oogst en al het betreffende onderhoud waar de teelt om vraagt. Dit is niet opgenomen in 
de begroting. 

Subsidiebijdrage € 327.000 zijnde 60%

Financieel dekkingsplan Provinciale subsidie
LIOF
Waterschap Limburg
Keyport
BTC
Gemeenten

(Financiële) risico’s Beschikbaarheid grond voor uitvoering
Verkrijgen van provinciale proefstatus
Voldoende financiële middelen voor beschikbare reststromen en onderzoek.
Bereidheid  tot samenwerking partijen.
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     B1 Omlegging Raam

Korte omschrijving Een klimaatbuffer is een natuurgebied waar ruimte is om water op te vangen en vast te houden. Het Wijffelterbroek, van oudsher een 
moerasgebied, is tegenwoordig veel minder nat. Het is de bedoeling om het oorspronkelijke natte karakter weer terug te brengen, zodat het 
weer een eenheid vormt met de moerassen van Smeetshof en Kettingdijk.

Het Wijffelterbroek is een nat bos ook wel broekbos genoemd. Het gebied is verdroogd door de aanleg van diepe ontwateringsgreppels als de 
Raam en de Vetpeel. Vroeger was het Wijffelterbroek veel natter en meer open. Doel is om in dit gebied water vast te houden door de Raam 
om te leiden. Hierdoor blijft het water langer in het gebied en kan er ook nog water “geleverd” worden in droge tijden. 

Door natte natuurgebieden in het Kempen~Broek weer aan elkaar te koppelen, ontstaat een robuuste klimaatbuffer die een groot neerslag- 
overschot kan vasthouden. Zo voorkomen deze gebieden wateroverlast verder stroomafwaarts van de Tungelroyse beek. Bovendien ontstaat 
een netwerk van natuurgebieden waarlangs kwetsbare planten- en diersoorten mee kunnen bewegen met schuivende klimaatzones. 

Locatie (opp.) Gemeente Weert

Trekker/ aanvrager Natuurmonumenten

Begeleidingsgroep Provincie Limburg, Natuurmonumenten i.s.m. Stichting Ark, Waterschap Limburg, gemeente Weert.

Opgaven Het dempen van de kunstmatige ontwateringen in het bestaande broekbos (de Raam vanaf de grens en de Vetpeel benedenstrooms van de 
Bocholterweg) en de aanleg van een nieuwe, grensoverschrijdende landbouwkundige ontwatering langs de west- en noordzijde van het Wijf-
felterbroek (Nieuwe Raam).

Activiteit Zie opgaven

Tijdspad 2017-2019

Financiën
Projectbegroting Globale raming € 760.000

Subsidiebijdrage PM

Financieel dekkingsplan POP3, DHZ 

(Financiële) risico’s Voldoende financiële middelen voor uitvoeren maatregelen.
Natschade overeenkomst provincie – waterschap.
Het verkrijgen waterwetvergunning.
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     B2 Haarvaten van het watersysteem

Korte omschrijving Het overtollig regenwater vanuit de hoger gelegen kernen van Weert en Nederweert wordt nu versneld afgevoerd via de gemeentelijke 
bermsloten en waterlossingen van het waterschap naar het lager gelegen buitengebied.
Bij piekbuien en bij langdurige regenval komen de lager gelegen (landbouw)percelen langdurig onder water te staan zoals in juni 2016. 
Door klimaatverandering zullen de problemen de komende jaren qua frequentie en hoeveelheid water verder toenemen. Wanneer geen 
maatregelen genomen worden gaan in de toekomst vaker landbouwgewassen verloren, of is een aantal landbouwgronden niet meer geschikt 
voor akkerbouw.
De maatregelen die genomen worden zodat het regenwater beter wordt vastgehouden, komen tevens ten goede aan de 
waterbeschikbaarheid.  

Locatie (opp.) Gehele oppervlakte van de gemeente Weert en Nederweert

Trekker/ aanvrager Gemeente Nederweert

Begeleidingsgroep Inhaken op begeleidingsgroep project ’zoetwaterbeschikbaarheid’ (april 2018) Dezelfde groep raadplegen. Onderwerp verandert van: waterte-
kort naar wateroverlast
Deelnemers: Provincie, LLTB, Waterschap Limburg, Natuurmonumenten, Limburgs Landschap, IVN, gemeenten Weert en Nederweert

Opgaven • Het stedelijk gebied dusdanig inrichten dat regenwater binnenstedelijk of in de randzones wordt vastgehouden;
• De gemeentelijke bermsloten flexibel inrichten en beter benutten. Vervolgens het regenwater, als het overlast veroorzaakt,   
 vertraagd afvoeren;
• De drainagesystemen van landbouwgronden in natte perioden gaan benutten voor infiltratie van regenwater; op deze wijze wordt  
 het schaarse regenwater beter gebruikt voor irrigatie van de landbouwgronden;
• Onderzoeken wat het effect is van het omvormen van verhard oppervlak naar groen binnen de woonkernen;
• In het omgevingsplan regelen dat bedrijfslokaties hemelwater op eigendom infiltreren. Pas vertraagd afvoeren als het overlast  
 veroorzaakt.

Activiteit • Inventarisatie sloten (Nederweert) verkenning mogelijkheden op particuliere percelen (Weert en Nederweert) en in de stadsrandzone;
• Vertaling resultaten stresstest Klimaatbestendigheid (stedelijk gebied, oppervlakte- en grondwatersysteem in strategische gebiedsopgaven;
• Opstellen strategisch plan en uitvoeringsplan 2018 en volgende jaren;
• Water een prominente plaats geven in het omgevingsplan;
• Maatregelen doorrekenen in effecten op hoofdwatersysteem.

Tijdspad Producten gereed in dec. 2018 met uitwerking in 2019 en uitvoering vanaf 2020.

Financiën
Projectbegroting Fase 1 inventarisatie bermsloten

Nederweert € 50.000 
Weert: heeft deze investering al gedaan
Uitvoeringsbudgetten worden opgenomen in uitvoeringsplan; budgetten pas nodig vanaf 2019 / 2020.

Subsidiebijdrage Er komen middelen beschikbaar in het kader van het Deltaprogramma Klimaatadaptatie. De gemeenten worden verplicht om stresstesten 
klimaatadaptatie uit te voeren. De verwachting is dat dit vanaf 2019 leidt tot veel subsidiabele projecten van gemeenten. 

Financieel dekkingsplan Gemeenten: rioolheffing; klimaatadaptatie; beheerbudgetten
Waterschap budgetten WB21

(Financiële) risico’s In deze fase slechts beperkt
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     B3 Pilot waterbeschikbaarheid

Korte omschrijving De pilot leidt tot inzicht in de beschikbaarheid van zoetwater (in normale en extreme omstandigheden) en mogelijke verbeteringen 
(optimalisaties en maatregelen). Door de dialoog aan te gaan met gebruikers komen we tot afspraken over de inspanning van overheden en 
over de eigen verantwoordelijkheid van gebruikers. De waterbeschikbaarheid wordt door overheden en gebruikers van zoetwater gezamenlijk 
uitgewerkt. Hierbij wordt  rekening gehouden met de huidige zoetwatervoorziening, mogelijke optimalisaties in de zoetwateraanvoer en 
buffering, zuiniger gebruik en ruimtelijke ontwikkelingen. 

Locatie (opp.) Volledige werkgebied

Trekker/ aanvrager Provincie Limburg i.s.m. Waterschap Limburg

Begeleidingsgroep Provincie, Waterschap, Gemeente Weert en Nederweert, WML, Natuurmonumenten, SLL, LLTB, LWV en MKB

Opgaven Voorkomen en omgaan watertekorten

Activiteit In gesprek gaan met watergebruikers over de watervraag en het wateraanbod, inzicht in huidige en toekomstige knelpunten en oplossingsrichtingen 
en tot het slot het maken van afspraken hierover (bv. een overeenkomst). Het gesprek wordt ondersteund door hydrologische modelresultaten. 

Tijdspad Mei 2018 – november 2018

Financiën
Projectbegroting De kosten bedragen € 35.000,- en zijn gefinancierd door Provincie en Waterschap.

De tijdsbesteding voor de gebruikers zijn 7-8 dagen per pilot.

Subsidiebijdrage Geen

Financieel dekkingsplan Begroting Provincie Limburg en Waterschap Limburg

(Financiële) risico’s Geen
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     D1 Natte natuurparel Roeventerpeel

Korte omschrijving De uitvoering van deze projecten draagt bij om natuurlijke processen zoveel mogelijk de ruimte geven.  Het is een integrale aanpak om de 
balans te herstellen tussen watertekort, wateroverlast en waterkwaliteit voor een optimale waterbeschikbaarheid voor alle gebiedsfuncties 
(natuur, landbouw, recreatie en water).
In Roeventerpeel richten de ingrepen zich op afkoop van een pachtcontract van een perceel (0,7 ha), afwaardering van 1,2 ha zilvergroen 
natuur als gevolg van vernatting en scheiding van waterstromen.

Locatie (opp.) Gemeente Weert

Trekker/ aanvrager Stichting Limburgs Landschap

Begeleidingsgroep Provincie Limburg, Waterschap Limburg , gemeente Weert

Opgaven Op 0,7 ha als goudgroene natuur begrensde oppervlakte moet reguliere pacht afgekocht worden en 1,2 ha als zilvergroene natuur begrensde op-
pervlakte moet afgewaardeerd worden, wat binnen SKNL niet mogelijk is.  
Reguliere pachtafkoop kan  niet volledig via SKNL plaatsvinden.  In afwaardering van zilvergroene natuur is in de regelgeving niet voorzien; met ver-
natting als aanleiding kan dit wel plaatsvinden.

Activiteit Zie opgaven

Tijdspad De subsidieperiode NNP  is 2018-2021. 

Financiën

Projectbegroting  De totale kosten voor de afronding van natte natuurparel Roeventerpeel bedragen € 94.825,00

Subsidiebijdrage  € 83.226,00

Financieel dekkingsplan Subsidie DHZ € 71.965,00
Subsidie SKNL € 11.261.00
Eigen bijdrage SLL/particulieren € 11.599,00

(Financiële) risico’s Stijgende grondprijzen kunnen er toe leiden dat de geraamde bedragen voor zowel de  pachtafkoop als de afwaardering van de zilvergroene 
natuur niet toereikend zijn voor de benodigde oppervlakte.



- 20 - 

     D2 Stekelstruwelen

Korte omschrijving Stekelstruweeltjes terug in het open agrarische landschap. Zowel nieuwe aanleggen als bestaande beplanting omvormen met diverse 
soorten stekelstruiken: sleedoorn, hondsroos, egelantier, meidoorn, wegedoorn, braam. Ook evt. duindoorn en rimpelroos in het kader van 
soortenbescherming.

Locatie (opp.) Bermen, schouwpaden, onder hoogspanningsmasten en ecologische verbindingszones.

Trekker/ aanvrager Gemeente Nederweert

Begeleidingsgroep Gemeente Nederweert, Staatsbosbeheer, Waterschap, vrijwilliger vogelwerkgroep Nederweert

Opgaven Om de populatie boerenlandvogels in stand te houden en te laten toenemen, is behoefte aan een landschapsinrichting waarin dit mogelijk is.
De landbouwstructuur heeft het laatste decennium een ontwikkeling doorgemaakt in schaalvergroting en andere teelten. Door grotere en efficiënt 
te bewerken percelen zijn de perceel- en kavelslootjes gedempt. Meestal waren deze onderbrekingen in de percelen de schuilplaatsen bij uitstek 
voor de landvogels. Tevens is de oppervlakte granen flink afgenomen, een locatie bij uitstek om te broeden. Granen zijn tijdens het broedseizoen nl. 
volgroeid en worden tijdens het broedseizoen niet meer bewerkt.
Om toch de nodige schuilgelegenheden te bieden, is het noodzakelijk om locaties die hiervoor geschikt zijn in te richten als schuilgelegenheid. Om te 
voldoen als schuilgelegenheid, met name in de broedtijd, is een inrichting noodzakelijk met laag stekelstruweel.
Dit kan door het inrichten van overhoeken, locaties die ongeschikt zijn voor de landbouw en wegbermen van voldoende breedte.
Op deze locaties bevindt zich vaak houtige beplanting die bestaat uit zaailingen. Deze wegbermenzijn daardoor ongeschikt  als schuilgelegenheid en 
dienen te worden omgevormd.

Activiteit Locaties kiezen, in overleg met de grondeigenaren. Zorgdragen voor financiering van de aanleg. En waarborgen dat er onderhoud wordt uitgevoerd.

Tijdspad Eerste struweel aanleggen in november 2018 langs de Bientjesrandweg

Financiën

Projectbegroting € 16.000

Subsidiebijdrage 50-75 % Provincie Limburg soortenbescherming
€ 8.105

Financieel dekkingsplan Voor de Bientjesrandweg:
- bestaand budget onderhoud groen
- subsidie provincie.

(Financiële) risico’s De aanleg is afhankelijk van het toekennen van de aangevraagde subsidie in het kader van soortenbescherming.
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     D3 PAS-maatregelen Laurabossen

Korte omschrijving De Laurabossen verdrogen en exoten nemen de overhand. De te beschermen vogel- en insectensoorten lopen terug. Bosbeheer met 
corridors voor de soorten en vernatting van de bossen zijn randvoorwaarden voor het behoud en herstel van de soortenrijkdom van het 
vogelrichtlijngebied. Bij de maatregelen wordt eenmalig bosbeheer uitgevoerd, gewenste soorten herplant  en hydrologische maatregelen 
genomen, zodat een natter en afwisselender bos ontstaat. Door de vernatting worden ook doelen om verdroging tegen te gaan gehaald.

Locatie (opp.) 120 ha totaaloppervlakte, waarvan de helft onder handen wordt genomen.

Trekker/ aanvrager Natuurmonumenten

Begeleidingsgroep Provincie Limburg, Natuurmonumenten, Gemeente Weert, Waterschap Limburg

Opgaven -

Activiteit Deels eenmalig bosonderhoud door:
• Verwijderen  exoten (met inachtneming van te behouden nest- en voedselbomen voor vogels);
• Verwijderen, onderplant met gewenste (loof-) boomsoorten (met name onder douglas, larix en amerikaanse eik);
• Dempen van sloten in het bos zodat langer water wordt vastgehouden.
Activiteiten zijn afgestemd met Defensie.

Tijdspad Uitvoering is voorzien in eerste tijdvak PAS en dienen zoveel mogelijk geclusterd uitgevoerd te worden. Om binnen het eerste tijdvak effect te bereik-
en is realisatie in 2018 (na de zomer) gewenst.

Financiën

Projectbegroting € 120.000

Subsidiebijdrage € 120.000

Financieel dekkingsplan PAS

(Financiële) risico’s Geen financiële risico’s
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     D4 PAS-maatregelen Kruispeel

Korte omschrijving De Kruispeel is verdroogd. Er vinden al veel ontwikkelingen in de omgeving plaats die een positieve invloed hebben op de natuur: aankoop 
van straalbedrijf Kuijpers, herinrichting door ARK, uitbreiding CZW 2017. De afwatering is echter nog niet optimaal ingericht op behoud van 
het habitat en verdient verbetering.
Onderzoek is noodzakelijk om de nieuwe situatie te beoordelen en de meest kansrijke bescherming en ontwikkeling van hoogveenbos vast te 
stellen. Totaaloppervlakte is 30 ha waarvan de helft onder handen wordt genomen.

Locatie (opp.) Totaaloppervlakte is 30 ha waarvan de helft onder handen wordt genomen.

Trekker/ aanvrager Natuurmonumenten

Begeleidingsgroep Provincie Limburg, Natuurmonumenten, Gemeente Weert, Waterschap Limburg

Opgaven -

Activiteit Onderzoek naar de beste uitvoering van behoud en herstel maatregelen voor zwakgebufferde vennen en hoogveenbos(ontwikkeling). 

Tijdspad Uitvoering van behoud en herstelmaatregelen zijn voorzien in eerste tijdvak PAS. Deze dienen zoveel mogelijk geclusterd uitgevoerd te worden. Om 
binnen het eerste tijdvak effect te bereiken is onderzoek in 2018 noodzakelijk.

Financiën

Projectbegroting € 20.000

Subsidiebijdrage € 20.000

Financieel dekkingsplan PAS

(Financiële) risico’s Geen financiële risico’s
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     D5 Natte natuurparel De Krang

Korte omschrijving De uitvoering van deze projecten draagt bij om natuurlijke processen zoveel mogelijk de ruimte te geven, zodat het Kempen~Broek kan 
functioneren als klimaatbuffer. Het  is een integrale aanpak om de balans te herstellen tussen watertekort, wateroverlast en waterkwaliteit 
voor een optimale waterbeschikbaarheid voor alle gebiedsfuncties (natuur, landbouw, recreatie en water).
In de Krang richten ingrepen zich op het benutten van kwel, scheiden van vervuild en schoon water. Inrichting van doorstroommoerassen om 
extreme piekafvoeren te voorkomen door aankoop van gronden en inrichting in het laagstgelegen deel. 

Locatie (opp.) Gemeente Weert

Trekker/ aanvrager Natuurmonumenten

Begeleidingsgroep Provincie Limburg, Natuurmonumenten, Waterschap Limburg, gemeente Weert, LLTB

Opgaven 1. Inrichting Roukespeelven tot doorstroommoeras (30 ha)
2. Dempen noodbeek en lossing Leegbroek (1800 m)
3. Functiewijziging goudgroene natuur (2 ha)
4. Inrichting goudgroene natuur. (2 ha)

Activiteit Zie opgaven

Tijdspad De subsidieperiode NNP  is 2018-2021. 
Opgave 1 en 2:
In 2018 wordt gestart met een F&F scan.
In 2019 wordt een europese aanbesteding voorbereid voor de werkzaamheden.
In 2020 uitvoering werkzaamheden.
Opgave 3 en 4:
Voor de grondverwerving is de gehele subsidieperiode gereserveerd. De daaropvolgende inrichting is pas na verwerving mogelijk.

Financiën

Projectbegroting 1. € 376.255 DHZ
2. € 52.600  DHZ
3. € 100.000: € 20.000 DHZ, € 65.000 SKNL, €15.000 NM
4. € 9.500 DHZ
Totaal € 538.355

Subsidiebijdrage Zie bij projectbegroting.

Financieel dekkingsplan Subsidie Natte natuurparels Limburg, SKNL en eigen bijdragen NM

(Financiële) risico’s Beschikbaarheid grond voor aankoop.
Voldoende financiële middelen voor  aankoop en/of uitvoeren maatregelen.
De functiewijzigingssubsidie SKNL moet zijn opengesteld.
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     D6 Natte natuurparel Areven/Wijffelterbroek

Korte omschrijving De uitvoering van deze projecten draagt bij om natuurlijke processen zoveel mogelijk de ruimte geven, zodat het Kempen~Broek kan 
functioneren als klimaatbuffer. Het  is een integrale aanpak om de balans te herstellen tussen watertekort, wateroverlast en waterkwaliteit 
voor een optimale waterbeschikbaarheid voor alle gebiedsfuncties (natuur, landbouw, recreatie en water).
Wijffelterbroek en Areven vormen natuurlijke sponzen in de bovenloop van de Tungelroyse beek. Het is de bedoeling dat deze gebieden in 
toenemende mate water vasthouden door het verondiepen en dempen van de Tungelroyse beek, de Raam en de Arevenlossing.  
Hiervoor worden gebieden aangekocht als natuurgebied en/of watergangen worden verondiept of gedempt.
Om de juiste waterkwaliteit te borgen worden deze systeemingrepen gekoppeld aan het gescheiden afvoeren van water uit landbouw en 
stedelijke bebouwing.

Locatie (opp.) Gemeente Weert

Trekker/ aanvrager Natuurmonumenten

Begeleidingsgroep Provincie Limburg, Natuurmonumenten, Waterschap Limburg , gemeente Weert, LLTB.

Opgaven 1. Het afwaardering van zilvergroene natuur als gevolg van vernatting (10 ha)
2. De functiewijziging en inrichting van goudgroene natuur (1,8 ha)
3. Het opheffen van de interne ontwatering Areven door het dempen van rabatten (1 km)
4. Het verondiepen van de Arevenlossing (1500 m)

Activiteit NM stelt een projectplan op, op basis waarvan WL kan aanhaken. 
De programmering van de uitvoering richt zich eerst op de interne maatregelen incl. opgave ha goudgroene na¬tuur, vervolgens op de herinrichting 
van de Arevenlossing en de daarvan uitgaande ver¬natting op landbouwgrond (bronsgroene natuurzone).

Tijdspad De subsidieperiode NNP  is 2018-2021. Voor de grondverwerving is deze gehele periode gereserveerd. De daaropvolgende inrichting is pas na ver-
werving mogelijk. In 2018 wordt i.s.m. WL nader onderzocht hoe de interne ontwatering kan worden opgeheven en de verondieping van de Areven-
lossing  kan plaatsvinden. Na het onderzoek kan de uitvoering van de benodigde maatregelen plaatsvinden.

Financiën

Projectbegroting 1. € 500.000: € 425.000 DHZ, € 75.000 NM 
2a. € 90.000: € 18.000 DHZ, € 58.500 SKNL, € 13.500 NM 
2b € 8.550 DHZ
3. € 42.350 DHZ
4. € 60.500 DHZ

Subsidiebijdrage Zie bij projectbegroting.

Financieel dekkingsplan Subsidie Natte natuurparels Limburg, SKNL en eigen bijdragen NM.

(Financiële) risico’s Beschikbaarheid grond voor afwaardering of aankoop. 
Voldoende financiële middelen voor afwaardering, aankoop en/of uitvoeren maatregelen.
Bereidheid  tot samenwerking partijen.
De functiewijzigingssubsidie SKNL moet zijn opengesteld.
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     D7 Natte natuurparel Moeselpeel/Kootspeel

Korte omschrijving De uitvoering van deze projecten draagt bij om natuurlijke processen zoveel mogelijk de ruimte geven, zodat het Kempen~Broek kan 
functioneren als klimaatbuffer. Het  is een integrale aanpak om de balans te herstellen tussen watertekort, wateroverlast en waterkwaliteit 
voor een optimale waterbeschikbaarheid voor alle gebiedsfuncties (natuur, landbouw, recreatie en water).
In de Moeselpeel/Kootspeel  richten ingrepen zich op het benutten van kwel en scheiden van vervuild en schoon water. Inrichting van 
doorstroommoerassen om extreme piekafvoeren te voorkomen door aankoop van gronden en inrichting in het laagstgelegen deel.

Locatie (opp.) Gemeente Weert

Trekker/ aanvrager Natuurmonumenten

Begeleidingsgroep Provincie Limburg, Natuurmonumenten, Waterschap Limburg , gemeente Weert

Opgaven De functiewijziging en inrichting van goudgroene natuur (1,8 ha)

Activiteit Zie opgaven

Tijdspad De subsidieperiode NNP  is 2018-2021. Voor de grondverwerving is deze gehele periode gereserveerd. De daaropvolgende inrichting is pas na verw-
erving mogelijk.

Financiën

Projectbegroting Aankoop € 98.550:  € 18.000 DHZ, € 58.500 SKNL, € 13.500 NM
Inrichting € 8.550  DHZ

Subsidiebijdrage Zie bij projectbegroting.

Financieel dekkingsplan Subsidie Natte natuurparels Limburg, SKNL en eigen bijdragen NM

(Financiële) risico’s Beschikbaarheid grond voor afwaardering of aankoop. 
Voldoende financiële middelen voor afwaardering, aankoop en/of uitvoeren maatregelen.
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      E1 Stadsrandzone Weert-Zuid

Korte omschrijving De stadsrand ontwikkelen tot een attractief groen uitloopgebied voor de wijken Keent, Moesel en Graswinkel. In dit gebied de knelpunten 
op gebied van wateroverlast aanpakken en daarbij ambities en wensen vanuit Structuurvisie, Stadsdeelvisie en natuur- en landschapsvisie 
realiseren. De ambities en wensen zijn een speelbos, feest- en herdenkingsbos, een voedselbos te realiseren. Daarnaast het verbeteren van 
de aansluiting op recreatieve netwerken tussen stad en land, sport- en spelfaciliteiten ontwikkelen en herstel/versterken van landschappelijke 
en cultuurhistorische structuren.  

Locatie (opp.) De zuidelijke stadsrand van de stedelijke kern van Weert 

Trekker/ aanvrager Gemeente Weert

Begeleidingsgroep Wijkraden Keent, Moesel en Graswinkel
Wonen Limburg – Punt Welzijn
Natuurmonumenten
Waterschap Limburg
Stichting Feest en Herdenkingsbos
Scouting Habuvra

Opgaven 1) Inrichten infiltratievoorziening Moesel – Keent. Op basis van de resultaten uit de klimaatscan komt de waterproblematiek in de wijken Moesel en 
Keent tot uiting. De woongebieden tegen de groene zone van de ringbaan worden oppervlakkig afgekoppeld naar grootschalige infiltratievoorzienin-
gen.
2) Het inrichten van stadsnatuur, fruitbomengordel en een pluk- en proeftuin in en tegen de stedelijke woonomgeving als groen uitloopgebied, waar 
educatie, biodiversiteit, voedselproductie en ontspanning samenkomen.
3) De verbinding versterken tussen stad en land door het inrichten van recreatieve en utilitaire fiets- en wandelroutes, samen met wijk- en dorpsra-
den ontwikkelen van ommetjes en herstel van kerkepaden om de barrièrewerking van de ringbaan op te heffen. 
4) Herstel van het cultuurhistorisch landschap met bolle akkers, oude veldwegen met grachtenstelsel, molenbiotoop en molentuin als overgang 
tussen de stedelijke uitbreidingswijken en het bijzondere bolle akkercomplex Dijkerakker.
5) Het oprichten van een feest- en gedenkbos samen met en door burgers van Weert als een plek voor herinnering en bezinning.
6) Ontwikkeling van een speelboslocatie waar jeugd- en scoutinggroepen vrij aan de slag kunnen gaan in en met water en natuur.
7) Het uitwerken van educatieve stapstenen voor klimaatverandering, stadslandbouw, boerderij-, molen- en landschapseducatie en thematisch op 
gebied van biodiversiteit, landschap, cultuurhistorie en aardkunde icm het Natuur- en milieu-educatief centrum de IJzeren Man.

Activiteit Opstellen van een landschapsplan met globale fasering, raming en verkenning van subsidiemogelijkheden 

Tijdspad 2018 - 2019

Financiën

Projectbegroting Planvorming                                                                      € 25.000

Subsidiebijdrage -

Financieel dekkingsplan Bijdrage Platteland in Ontwikkeling (planvorming)           € 25.000

(Financiële) risico’s -
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      F1 Herinrichting kanaalzone Nederweert, fase 2 en 3

Korte omschrijving De gemeente Nederweert wil de fysieke en ruimtelijke barrièrewerking van de Zuid-Willemsvaart en de N266 tussen de kernen Nederweert en 
Budschop verminderen. Onder het motto “sta niet meer met de rug naar het kanaal toe, maar ga het beleven” gaat het kanaal een onderdeel 
uitmaken van de beleefbare ruimte. Er wordt gezorgd voor een toeristische impuls door de aanleg van 2 nesten (uitkijkposten) en een podium 
langs het kanaal. Deze dienen als uitkijkpunten over of als relaxplaats langs het kanaal. Via een brede trap/tribune kan men vanaf het podium 
de waterkant bereiken. Hierdoor wordt het contact met het kanaal sterk verbeterd. Verder wordt de padenstructuur geoptimaliseerd voor de 
fietser en de wandelaar. Het gebied wordt aantrekkelijk ingericht met diverse groenelementen, speelvoorzieningen en zitgelegenheden.

Locatie (opp.) Kanaalpark gelegen langs de Zuid- Willemsvaart aan de zijde van de kern Budschop. Het park ligt tussen Brug 15 en de Winnerstraat ,en heeft 
een lengte van ca. 900 m (30.000 m2).

Trekker/ aanvrager Gemeente Weert

Begeleidingsgroep Gemeente Nederweert, RWS en dorpsraad Budschop

Opgaven Opgaven 
1. Herinrichten van de kanaalzone, vanuit een participatietraject, waarbij de bewoners uit Budschop en belangrijke stakeholders nauw zijn betrokken;
2. Het beleefbaar maken van het kanaal, zowel voor de varenden (toerist) als voor de aanwonenden. 
3. Multifunctioneel inrichten van de wadi’s langs het nieuwbouwplan Merenveld.
4. Aanleg van goede en veilige wandel- en fietsroutes 
5. Bestaande paardenwei een goede inpassing in het gebied geven

Activiteit -

Tijdspad Realisatie 2018

Financiën

Projectbegroting € 560.000,-

Subsidiebijdrage € 50.000,- vanuit “actieplan waterrecreatie Provincie Limburg”

Financieel dekkingsplan Is geregeld.

(Financiële) risico’s Tegenvallers in de uitvoering, meerwerk.



- 28 - 

WE E R T

B O S H O V E N

S T R AM P R OY

N E D E RW E E R T

E I N D

O S P E L

L E V E R OY

B1
B4
D1
D2
D3
D4

E1
F1

Projecten fase 1

Omleggen Raam
Aa-dal zuid

Stekelstruwelen
PAS-maatregelen Laurabossen
PAS-maatregelen Kruispeel

Natte natuurparel Roeventerpeel

Herinrichting kanaalzone Nederweert (fasen 2 en 3)

A1
A2
A3

B2
B3

Gebiedsbreed

Systeemvernieuwing pluimveehouderij gebiedsontwerp
Verbetering landbouwstructuur
Verbetering bodemvitaliteit met toepassing 
van groene reststromen
Haarvaten van het watersystemen
Pilot waterbeschikbaarheid

 Projectgrens PiO Weerterland

Goudgroene natuur gerealiseerd

Natte natuurparel (NNP)

D6
D7

Natte natuurparel Areven/Wijffelterbroek
Natte natuurparel Moeselpeel/Kootspeel

Natte natuurparel de KrangD5

Stadsrandzone Weert-Zuid

B1

F1

E1

D2

D2

D1

D7

D5

D3

D4

D6

D6

B4

SWA R T B R O E K

A. Ondernemen

B. Klimaat

C. Infrastructuur

D. Landschap & Mensen

E. Randzone

F. Kanalen

20180820nd001schaal: 1:80.000

1.000
Meters

schaal:

Bijlage 2: Kaart indicatieve locatie van projecten





Naar een gezonde leefomgeving!


