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lnrieht!ng Nætuurccmpensatie CZW fase 2

Algen'leen
De gebieden worden dusdanig ingericht zodat deze een geschikt leefgebied gaan vormen voor een breed scala
aan flora en fauna, zeker in combinatie met de reeds bestaande natuur- en bosgebieden in de directe
omgeving. Ten behoeve van amfibieën worden er daarom voortplantingswateren in de vorm van poelen
aangelegd. De zeldzame en Europees beschermde Kamsalamander komt in De Krang op verschillende
plaatsen voor die aansluiten aan de plangebieden. De nieuwe poelen zullen een waardevolle aanvulling zijn op
het netwerk van bestaande voortplantingswateren en dragen bij aan een krachtig, levensvatbare populatie,
die vanuit De Krang mogelijk ook andere geschikte locaties kan koloniseren. De Kamsalamander is een
kritische amfibiesoort wat betreft haar leefgebied en fungeert als gidssoort voor andere amfibie-soorten zoals
bijvoorbeeld de zeldzame en Europees beschermde Boomkikker. Gezien de recente waarnemingen nabij de
Belgische grens bij Stramproy is het mogelijk dat deze soort zich op de lange termijn ook in De Krang vestigt.

Het beheer wordt verankerd door het vestigen van kwalitatíeve verplichting ten behoeve van de te
ontwikkelen natuurdoeltypen. Daar waar bos en struweel wordt aangeplant nabij (landbouw)percelen of
wegen/paden wordt uit gegaan het "zoom-mantel-kern"-principe, m.a.w. een geleidelijke overgang van
aangrenzende landbouwgronden, via een grazige vegetatie en struweel naar opgaand bos. Hierdoor wordt
eventuele schaduwoverlast beperkt. Het eigendom en beheer gaat waarschijnlijkheid naar
Natuurmonumenten.

L. Flangebied Í"

Plangebied 1 is in het POL2OL4 aangeduid als goudgroene natuurzon en ligt in de gemeente Weert aan de weg
Roekes nabij de kern Swartbroek.Het bestaat uit de kadastrale kavel Weert AB L30 en heeft een kadastrale
oppervlakte van 5,33.89 ha. Het wordt momenteel gebruikt als weiland en akkerland. Het plangebied wordt
vrijwel geheel omringd door bos- en natuurgebieden.

Het streven is om een gevarieerd gebied te creëren door het ontwikkelen en aanleggen van geleidelijke,
zonbeschenen overgang naar het omringende bos, het ontwikkelen van een gevarieerd, structuurrijk, kruiden-
en bloemrijk ruigtegrasland met daarin een poel die als voorplantingswater voor Kamsalamander dient.
Rondom de poel wordt aanvullend geplagd om een plasdras-zone te ontwikkelen.

I nrichtingsmaatregelen

Aanleg struweel
Aan de noordzijde van het perceel wordt een geleidelijke overgang gecreëerd naar het bos. Hiervoor wordt
een hoog aandeel aan vruchtdragende struiken/bomen gebruikt zoals Eenstijlige meidoorn, Hazelaar, Wilde
kers, Zoete kers, Sleedoorn, Rode kornoelje, Veldesdoorn, Hondsroos, Braam, Wintereik en Winterlinde.
De oppervlakte van dit struweel bedraagt 6.713 m2.

Er worden verspreid door het plangebied in het ruigte grasland nog vier kleinere struwelen aangelegd. Deze

hebben een oppervlakte van 120, m2, L59 m2,159 m2 en 1.86 m2. Hier wordt met name Eenstijlige meidoorn,
Hondsroos, Braam, Sleedoorn en Zoet kers ingeplant.

O ntw i kke I i ng ru igteg ro slo nd
Vanuit de huidige situatie wordt een ruigte grasland van 4,64.07 ha ontwikkeld door een extensief
begrazingsbeheer. Er ontwikkeld zich een afwisselend gebied met kruiden- en bloemrijke korte en hogere
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vegetaties waarbij lokaal ook ruimte is voor spontane struweelontwikkeling. De ruigte is een geschikt

leefgebied voor een grote variatie aan fauna.

Aanleg poel
Om de voortplantingsmogelijkheden voor amfibieën en libellen te vergroten wordt een poel aangelegd. Deze

moet geschikt zijn als voortplantingswater voor de doelsoort Kamsalamander.

De poel heeft een oppervlakte van 400 m2.

Bij de aanleg gelden de volgende aandachtspunten

1,. Voldoende waterhoudend tijdens de voortplantingsperiode.
2. Periodieke droogval ( 1 keer per 4-8 jaar) in nazomer (augustus-september) wenselijk.

3. Visvrij.
4. Minstens de helft van de dag zonbeschenen.
5. Geen boomopslag op de oevers.

6. Rondom de poel wordt een deel van de voedselrijke bouwvoor verwijderen om bosopslag/dichtgroeien

met woekerende moerasvegetatie te voorkomen (zie plaggen).

Uitgaande van een grondwaterstand van L m onder maaiveld moet er TotL,2 m onder het maaiveld gegraven

worden om tijdens de voortplantingstijd voldoende water te houden. De randen worden afgewerkt onder
taluds variërend van 1:4 tot L:10. Er komt ongeveer 500 m3 grond vrij bij de aanleg van de poel.

Ploggen rondom poel
Rondom de poel wordt over een oppervlakte van 5.533m3 aanvullend geplagd om zo een plasdraszone te
ontwikkelen. Er wordt gemiddeld 0,35 m (maximale plagdiepte bedraagt 0,40 m) beneden het huidige

maaiveld geplagd. Er ontstaat zo een (tijdelijk) waterhoudende laagte waar amfibieën en waterafhankelijke
insecten een geschikt leefgebied vinden en waar veel vogelsoorten kunnen foerageren. Een bijkomende

voordeel is dat door het wegplaggen van de voedselrijke bouwvoor de kans aanzienlijke kleiner wordt dat de

poel dichtgroeit met bomen en struiken of snel dichtgroeit door lisdodde en riet.
Er komt ongeveer t.797 m3 grond hierbij vrij.

Reliëfherstel
Met de vrijkomende grond uit de aanleg van de poel en de plagwerkzaamheden (totaal 2.297 m3l wordt een

bestaande verhoging aan de westkant van het plangebied over een oppervlakte van 5.640 m2 met maximaal

0,40 m opgehoogcl, De groncl worclt met het hrriclige maaiveld mee ver\ /erkt zodat er een natuurlijke glooiing

ontstaat.

Relatie inrichting met Natuur en Landschapsvisie Gemeente Weert 2016

Plangebied 1 ligt in het landschapstype "Vochtig bos- en mozaïeklandschap". Hierin wordt o.a. gestreefd naar

de ontwikkeling van gedifferentieerde bosrandzone met zachte overgangen naar het omliggende (agrarische)

buitengebied. Na uitvoering van de inrichtingsmaatregelen (zoals aanleg en ontwikkeling van struwelen,
structuurrijke bosranden,, geleidelijke overgangen, extensief grasland, nat/droog-gradiënten) draagt het
plangebied bij aan de ontwikkeling van dit streefbeeld.
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2. Flangebied 2
Plangebied 2 is in het POL2014 aangeduid als goudgroene natuurzone en ligt in de gemeente Weert aan de
Tigzagweg nabij de kern Swartbroek. Het bestaat uit de kadastrale kavels Weert AC 135 met een kadastrale
oppervlakte van 0,87.57 ha en Weert AC 867 met een kadstrale oppervlakte van 7,65.50 ha. Het wordt
momenteel gebruikt als weiland. Ten oosten en ten noorden grenst het plangebied aan natuurgraslanden. Aan
de zuidkant ligt een bosgebied. Ten westen grenst het gebied aan en akker.
Het streven is om een open gebied te creëren met (tijdelijk) waterhoudende laagtes, ruigere terreindelen en
kruidenrijke graslanden met daarin een poel die als voorplantingswater voor Kamsalamander dient. Rondom
de poel wordt aanvullend geplagd om een plasdras-zone te ontwikkelen.

I nrichtingsmaatregelen

Ontwikkeling Kruiden- en faunarijk graslond
Vanuit de huidige situatie wordt een kruiden- en faunarijk grasland met een oppervlakte 7,35.41ha
ontwikkeld door een extensief begrazingsbeheer. Er ontwikkeld zich een afwisselend gebied met kruiden- en
bloemrijke korte en hogere grazige vegetaties. Het ¡s een geschikt leefgebied voor een grote variatie aan
fauna.

Aonleg poel
Om de voortplantingsmogelijkheden voor amfibieën en libellen te vergroten wordt een poel aangelegd. Deze
moet geschikt zijn als voortplantingswater voor de doelsoort Kamsalamander.

De poel heeft een oppervlakte van 400 m2.
Bij de aanleg gelden de volgende aandachtspunten:

L Voldoende waterhoudend tijdens de voortplantingsperiode.
2. Periodieke droogval ( 1 keer per 4-8 jaar) in nazomer (augustus-september) wenselijk.
3. Visvrij.
4. Minstens de helft van de dag zonbeschenen.
5. Geen boomopslag op de oevers.
6. Rondom de poel wordt een deel van de voedselrijke bouwvoor verwijderen om bosopslag/dichtgroeien

met woekerende moerasvegetat¡e te voorkomen (zie plaggen).

Uitgaande van een grondwatertrap ll moet er tot L,0 m onder het maaiveld gegraven worden om tijdens de
voortplantingstijd voldoende water te houden. De randen worden afgewerkt onder taluds variërend van L:4
tot L:L0. Er komt ongeveer 400 m3 grond vrij bij de aanleg van de poel.

Plaggen
Rondom de poel wordt over een oppervlakte van 1.860 m2 aanvullend geplagd om zo een plasdraszone te
ontwikkelen. Er wordt gemiddeld 0,35 m (maximale plagdiepte bedraagt 0,40 m) beneden het huidige
maaiveld geplagd. Er ontstaat zo een (tijdelijk) waterhoudende laagte waar amfibieën en waterafhankelijke
insecten een geschikt leefgebied vinden en waar veel vogelsoorten kunnen foerageren. Een bijkomende
voordeel is dat door het wegplaggen van de voedselr'rjke bouwvoor de kans aanzienlijke kleiner wordt dat de
poel dichtgroeit met bomen en struiken of snel dichtgroeit door lisdodde en riet.
Er komt ongeveer 511 m3 grond hierbij vrij.

Verder wordt er geplagd in een laagte over een oppervlakte van 9.260 m2 om een grote plasdras-zone te
ontwikkelen voor met name vogels. Er wordt gemiddeld 0,35 m (maximale plagdiepte bedraagt 0,40 m)
beneden het huidige maaiveld geplagd. Hierbij komt ongeveer 3.24L m3 grond vrij.

3



Gnir,érde

Reliëfherstel
Met de vrijkomende grond uit de aanleg van de poel en de plagwerkzaamheden (totaal 4.152 m3) wordt een

bestaande verhoging aan de westkant van het plangebied over een oppervlakte van L,I7.28 ha met maximaal

0,40 m opgehoogd. De grond wordt met het huidige maaiveld mee verwerkt zodat er een natuurlijke glooiing

ontstaat.

O ntwikkel i n g ru i gtegrosla nd
Op het terreindeel waar het reliëfherstel is uitgevoerd ontwikkeld zich spontaan vanwege de voedselrijkere

uitgangssituatie een hogere ruigtevegetatie met een hoog aandeel aan kruiden waarbij lokaal ook ruimte is

voor spontane struweelontwikkeling. De ruigte is een geschikt leefgebied voor een grote variatie aan fauna.

Relatie inrichting met Natuur en [andschapsvisie Gemeente Weert 2016

Plangebied 2 ligt deels in het landschapstype "(Doorstroom) moerassen / peelgebieden en vennen" en

"Beekdal". De inrichting draagt bij aan de ontwikkeling van de gewenste streefbeelden door het herstellen

van gradiënten van open (plangebied en directe omgeving) naar meer besloten gebied (nabijgelegen

bosgebieden en natuurgebieden met een kleinschalig karakter) en het creëren van geleidelijke overgangen

van o.a. (matig) voedselrijk naar meer voedselarmere omstandigheden en van nat naar droger. Het plangebied

is na inrichting een belangrijk onderdeel van de gewenste ecologische verbindingszone en een belangrijke

aanvulling op de bestaande natuurgebieden en mag bij hoge waterstanden inunderen waardoor het een

waterbergende fu nctie heeft.

3. Planspbipd 3_ --'-'9"-"- - -'

Plangebied 3 is in het POL2014 aangeduid als goudgroene natuurzone en ligt in de gemeente Weert aan de

Dupesweg nabij de kern Swartbroek. Het bestaat uit de kadastrale kavelWeert AC246 met een kadastrale

oppervlakte van 1,91.09 ha. Het wordt momenteel gebruikt als akker. Behalve aan de zuidkant, is het

plangebied vrijwel geheel omsloten door bos. Het streven is om het plangebied te bebossen. Daar waar

mogelijk worden structuurrijke bosranden ontwikkeld. ln de natte laagte in het westen van een plangebied

wordt een ruigte ontwikkeld met daarin een poel die als voorplantingswater voor Kamsalamander dient.

Inrichtingsmaatregelen

Bos

Het perceel wordt bebost over een oppervlakte van 1,66.80 ha, met daarbij een hoog aandeel aan Wintereik,

Zomereik, Winterlinde, Haagbeuk en Hazelaar en in de randen o.a. ook Vuilboom, Lijsterbes, Hulst en

Eenstijlige meidoorn.

Aanleg poel
Om de voortplantingsmogelijkheden voor amfibieën en libellen te vergroten wordt een poel aangelegd. Deze

moet geschikt zijn als voortplantingswater voor de doelsoort Kamsalamander.

De poel heeft een oppervlakte van 400 m2.

Bij de aanleg gelden de volgende aandachtspunten:
1. Voldoende waterhoudend tijdens de voortplantingsperiode.
2. Periodieke droogval ( 1 keer per 4-8 jaar) in nazomer (augustus-september) wenselijk.

3. Visvrij.
4. Minstens de helft van de dag zonbeschenen.
5. Geen boomopslag op de oevers.
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6. Rondom de poel wordt een deel van de voedselrijke bouwvoor verwijderen om bosopslag/dichtgroeien

met woekerende moerasvegetatie te voorkomen (zie plaggen).

Uitgaande van een grondwatertrap Vl moet er tot 1,2 m onder het maaiveld gegraven worden om tijdens de
voortplantingstijd voldoende water te houden. De randen worden afgewerkt onder taluds variërend van L:4
tot L:LO. Er komt ongeveer 500 m3 grond vrij bij de aanleg van de poel. De grond wordt terplekke verspreidt
en verwerkt.

Ontwikkeling ruigte
Rondom de poelwordt een ruigte vegetatie ontwikkeld van2.426 m2. Deze ruigte moet in stand worden
gehouden om te voorkomend dat het omringende bos te sterk oprukt, waardoor de poel te sterk beschaduwd
raakt en niet meer als optimaal voortplantingswater fungeert voor Kamsalamander.

Relatie inrichting met Natuur en Landschapsvisie Gemeente Weert 2016
Plangebied 3 ligt in het landschapstype "Vochtig bos- en mozaïeklandschap". Hierin wordt o.a. gestreefd naar
Een natuurlijke balans tussen open en gesloten gevarieerde loofhoutbossen en de ontwikkeling van
gedifferentieerde bosrandzone met zachte overgangen naar het omliggende (agrarische) buitengebied. Na

uitvoering van de inrichtingsmaatregelen (aanleg van loofhoutbos met geleidelijke overgang in de vorm van
een mantel-zoomvegetatie naar de aangrenzende open (agrarische) gebieden) draagt het plangebied bij aan
de ontwikkeling van dit streefbeeld.

4. Flangebied 4
Plangebied 4 is in het POL2014 aangeduid als goudgroene natuurzone en ligt in de gemeente Weert aan de
Dupesweg nabij de kern Swartbroek. Het bestaat uit de kadastrale kavel Weert AC223 met een kadastrale
oppervlakte van 0,79.I7 ha. Het wordt momenteel gebruikt als akker. Behalve aan de zuidoost-kant, is het
plangebied omringd door bos. Het streven is om het plangebied te bebossen. Daar waar mogelijk worden
structuurrijke bosranden ontwikkeld, ook om schaduwwerking op de naastgelegen akker te voorkomen.

Bos

Het perceel wordt bebost over en oppervlakte van 7.9L9 m2, met daarbij een hoog aandeel aan Wintereik,
Winterlinde, Haagbeuk en Hazelaar en in de randen o.a. ook Vuilboom, Lijsterbes en Meidoorn.

Relatie inrichting met Natuur en landschapsvisie Gemeente Weert 2016
Plangebied 4 ligt in het landschapstype "Vochtig bos- en mozaïeklandschap". Hierin wordt o.a. gestreefd naar
Een natuurlijke balans tussen open en gesloten gevarieerde loofhoutbossen en de ontwikkeling van
gedifferentieerde bosrandzone met zachte overgangen naar het omliggende (agrarische) buitengebied. Na
uitvoering van de inrichtingsmaatregelen (aanleg van loofhoutbos met geleidelijke overgang in de vorm van
een mantel-zoomvegetatie naar de aangrenzende open (agrarische) gebieden) draagt het plangebied bij aan
de ontwikkeling van dit streefbeeld.

5. Plangebied 5

Plangebied 5 is in het POL20L4 aangeduid als goudgroene natuurzone en ligt in de gemeente Weert aan de
Wallenweg nabij de kern Tungelroy. Het bestaat uit de kadastrale kavel Weert I 1253 en heeft een kadastrale
oppervlakte van 0,72.60 ha. Het wordt momenteel gebruikt als grasland. Het plangebied wordt vrijwel geheel
omringd door bosgebied.

Het streven is om een gevarieerd gebied te creëren door het ontwikkelen en aanleggen van geleidelijke,
zonbeschenen overgang naar het omringende bos, het ontwikkelen van een gevarieerd, structuurrijk, kruiden-
en bloemrijk ruigtegrasland.
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I n richti ngsmaatregelen

Aonleg struweel
Aan de noordzijde van het perceel wordt een geleidelijke overgang gecreëerd naar het bos. Hiervoor wordt
een hoog aandeel aan vruchtdragende struiken/bomen gebruikt zoals Eenstijlige meidoorn, Hazelaar, Wilde

kers, Zoete kers, Sleedoorn, Rode kornoelje, Veldesdoorn, Hondsroos en Braam.

De oppervlakte van dit struweel bedraagt t.324 m2.

Ontwikke I i ng ru igteg ra sl a nd
Vanuit de huidige situatie wordt een ruigte grasland van 6.040 m2 ontwikkeld door een extensief

begrazingsbeheer. Er ontwikkelt zich een afwisselend gebied met kruiden- en bloemrijke korte en hogere

vegetaties waarbij lokaal ook ruimte is voor spontane struweelontwikkeling. De ruigte is een geschikt

leefgebied voor een grote variatie aan fauna.

Relatie inrichting met Natuur en Landschapsvisie Gemeente Weert 2016

Plangebied 5 ligt in het landschapstype "Droog bos- en mozaïeklandschap". Hierin wordt o.a. gestreefd naar de

ontwikkeling van een gedifferentieerde bosrandzone met zachte overgangen naar het omliggende (agrarische)

buitengebied en geleidelijke, ecologisch waardevolle overgangen. Na uitvoering van de

inríchtingsmaatregelen (aanleg van struweel langs het aangrenzende bos en ontwikkeling structuurrijk
grasland) draagt het plangebied bij aan de ontwikkeling van dit streefbeeld.
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