
 

 

 

 

 

 

 

Memo  

 

 

11 februari 2021 

Onderbouwing principeverzoek Vlootkant 1 en 3 

 

 

Naar aanleiding van het overleg met de gemeente Weert inzake het principeverzoek “Vlootkant 1 en 

3” kwam naar voren dat een nadere motivatie van dit verzoek noodzakelijk is. Met name aspecten 

die te maken hebben met het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan 

“Buitengebied 2011” spelen hierbij een rol. 

De  beoogt met de aanpassing van de  bestemming het feitelijke gebruik van 

beide locaties vast te leggen. Buiten deze voorgenomen bestemmingswijziging valt het 

bedrijfsgedeelte dat reeds in 2013 aan de werd verkocht en die in de 

voormalige koeienstal een paardenhouderij exploiteren. 

 

Geschiedenis locatie Vlootkant 1 

1916: Bouw langgevelboerderij met paardenstal en bakhuis door R. Versteegen  
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1952: Overname van de boerderij, die inmiddels was uitgebreid met houten kippenstallen en een 

werktuigenschuur door zijn . Zie foto’s de houten 

kippenstallen. 

 

 

De  heeft slachtkuiken grootouderdieren. Op de foto’s zie je de eerste houten  

kippenstal, deze (historische) stal is nog steeds aanwezig op de locatie (stal 3 op de luchtfoto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1964: Overname van de boerderij, inmiddels uitgebreid met kippenstallen, door

 

Jaren 70: Uitbreiding van het bedrijf met ruim 2000 m2 kippenstallen en een koeienstal aan de 

achterzijde van woning Vlootkant 1 (no. 2,4,5, op de luchtfoto). 

 

1985: Uitbreiding van het bedrijf met een koeienstal overkant van de weg (huidige paardenstal). 
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1998: Realisatie van een tweede bedrijfswoning in schuur van de langgevelboerderij (no. 8 op de 

luchtfoto). Werktuigenberging (no. 10 op de luchtfoto) en gedeelte van stal 2 (luchtfoto) wordt 

afgebroken. Inmiddels is er een maatschap gevormd tussen 

(dochter). Vanwege de bedrijfsomvang en dierhouderij (pluimvee en rundvee met akkerbouw) was 

destijds de realisatie een tweede bedrijfswoning mogelijk. 

 

2002: Sloop van ruim 2000 m2 kippenstallen (no. 4 en 5 op de luchtfoto) op basis van de RvR-

regeling, hiermee wordt enkel de pluimveehouderij (intensieve veehouderij) beëindigd. Bedrijf mag 

rundveehouderij/paardenhouderij voorzetten en de stallen hiervoor behouden. Het vroegere 

eierlokaal van ongeveer 60 m2 mag blijven staan omdat hier dit tevens de achteringang en 

verwarmingsruimte van Vlootkant 3 is. In totaal wordt ruim 2000 m2 stalruimte gesaneerd, tevens 

wordt in 2002 de vigerende milieuvergunning voor het pluimveegedeelte ingetrokken. Hierbij wordt 

een nieuwe milieuvergunning verleend voor de paardenhouderij op Vlootkant 1-3 met als 

bedrijfsgebouwen de nrs.:  1,3,9,6,7 (zie luchtfoto). Ook de werktuigenberging (no. 9 luchtfoto) is 

een onderdeel van de paardenhouderij. 

 

9-12-2013: Verkoop van de tot het bedrijf behorende gronden tussen Vlootkant en Soutsweg 

(noord-oostzijde) inclusief de in 1985 gebouwde stal (stal 7). De nieuwe eigenaar zet de bestaande 

paardenhouderij in stal 7 voort, tevens maakt deze gebruik van de opslagloods/werktuigenberging 

(no. 9 op de luchtfoto). 

In de stallen bij Vlootkant 1-3 blijft ook een kleine paardenfokkerij (4 volwassen paarden, 4 paarden 

in opfok) gevestigd onder de naam “Stal de Vlootkant”, een paardenfokkerij met Friese paarden. De 

paardenhouderij bij Vlootkant 1-3 wordt afgebouwd, er is nu nog 1 volwassen paard aanwezig. 

Luchtfoto omstreeks 1988 
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Kwaliteit 

De  is van mening dat de transitie naar twee burgerwoningen aan Vlootkant 1-3 

de beste oplossing is voor de toekomst. Dit zowel voor hen als eigenaren maar ook voor de 

gemeente Weert en zeker ook voor het landschap van het buitengebied van Stramproy.  

 

Als kwaliteitsimpuls zullen, nadat op basis van het principebesluit medewerking wordt verleend, de 2 

sleufsilo’s (no. 6) met in totaal een oppervlakte van 825 m2 gesaneerd worden, ook het 

onderliggende bouwblok van deze silo’s zal komen te vervallen. Anders zou immers dit bouwvlak 

voor herbouw benut kunnen worde. De sleufsilo’s zijn bouwwerken met fundering en muurtjes van 

1,50 meter hoog. 

Van de schuur, gelegen achter Vlootkant 1 (no. 1 op de luchtfoto), zal binnen twee jaar na de 

definitieve bestemmingsplanwijziging de achterzijde, met een oppervlakte van 104 m2 afgebroken 

worden. In deze stal blijven dan nog 4 paardenboxen en een opslag voor hooi, stro en overdekte 

mestopslag over voor het hobbymatig houden van paarden. Dit is een praktische invulling voor dit 

gebouw, dat als een van de eerste stenen kippenstallen met pannen bedekking en stromat-isolatie in 

Nederland werd gebouwd in het kader van wederopbouwprojecten na de Tweede Wereldoorlog. 

Door de Nederlandse politiek ( werd sterk ingezet op voedselproductie en daarmee de 

intensivering van de landbouw. Het zou bijzonder jammer zijn als nog meer van deze schuur met een 

duidelijk stukje Nederlandse geschiedenis  zou moeten worden afgebroken. Het originele pannendak 

en de originele dakconstructie zijn nog aanwezig. De ramen zijn recent gerenoveerd. Door een 

functie aan de stal te geven (paardenstal) wordt de stal ook in de toekomst onderhouden. 

 

De locatie aan de overkant van de weg met de paardenstal (no. 7 op de luchtfoto) is met 

bijbehorend bouwvlak al in 2013 verkocht. Het is daarom niet mogelijk om deze locatie in het 

wijzigingsplan mee te nemen. 

De eigenaar van deze locatie is echter wel benaderd om mee te denken, als ondernemer heeft hij 

echter andere (bedrijfseconomische) belangen. Het is voor de agrariërs niet gemakkelijk om hun 

bedrijfsvoering rendabel te houden en uitbreidingsmogelijkheden zijn daarom voor de toekomst van 

een bedrijf heel belangrijk. Desondanks is hij wel bereid door middel van aanplant van 5 knotbomen 

rondom zijn bedrijf mee te werken aan het omzetten naar burgerwoningen voor Vlootkant 1-3. 

 

Verder wordt in het kader van het kwaliteitsaspect een aanplant van knotbomen langs de 

Dorperlossing voorgenomen. De Dorperlossing is gegraven door de eigenaren van brouwerij in 

Stramproy (huidige brouwerij Maeshof) die in opdracht van de gemeente Stramproy in het begin van 

de vorige eeuw een afwatering moesten maken voor hun brouwerij, rond 1960 stonden naast deze 

Dorperlossing nog knotbomen. De hernieuwde zichtbaarheid van deze bomen in het landschap zal 

door de wijziging van de bestemming mogelijk worden gemaakt. Dit in aansluiting op de knotbomen 

die in 2020 zijn gerealiseerd langs kavel Stramproy F 530 bij de bestemmingsplanwijziging 

Tuurkesweg-Vloedmolenweg. 

De aanplant van knotbomen past naadloos in de Landschapsvisie 2016 van de gemeente Weert 

waarin “behoud van doorkijkjes, typerende langgevelboerderijen, open agrarisch gebied, 

hoogstamfruit en beheer van landschapselementen door lokale bewoners” is opgenomen. In dit 

kader zal tevens een hoogstamboomgaard aangelegd op de plek waar nu de sleufsilo’s liggen. Verder 

zullen notenbomen in de weilanden geplant worden. Deze bomen zorgen tevens voor schaduw voor 
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de paarden en als voedselvoorziening voor wild en vogels. Er zal gekozen worden voor gebiedseigen 

fruitbomen in overleg met IKL, de vogelbescherming en de gemeente Weert. Als onderbouwing zal 

bij de bestemmingsplanwijziging uitgewerkt landschapsplan gevoegd worden. Het is de bedoeling 

dat de bewoners van Vloedmolenweg 12 C en Vlootkant 3 het aan te planten groen (knotbomen en  

hoogstamfruitbomen) gaan onderhouden.  

 

Uitwerking van het plan 

Als compensatie voor de nieuw te verkrijgen bestemming willen cliënten ruim 946 m2 aan 

bebouwing saneren. Tevens zullen de bestaande agrarische bouwvlakken gelegen bij Vlootkant 1 en 

3 met een oppervlakte van 2.175 m2 en het bouwvlak gelegen langs Vlootkant 3 met een 

oppervlakte van 1.825 m2 verdwijnen. Dit laatste vlak zal weer als agrarisch gebied gebruikt kunnen  

worden (hoogstamboomgaard).  

 

Onderstaande een schematische weergave van de te saneren bebouwing (946 m2) en de aanplant: 

 

 

Kosten sloop: 

1. 825 m2 sleufsilo’s (incl. muren), kadaster F 1125 

2.   17 m2 berging gelegen aan woning Vlootkant 3, kadaster F744 

3. 104 m2 stal gelegen bij Vlootkant 1 (incl. gierkelders), kadaster F 1123 

Totaal sloop 825, 17 en 104 m2 sloopoppervlak 

Geschatte sloopkosten € 30 /m2 x 946 m2 vloeropp. =  € 28.500 
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Kosten grondaanvoer:  

- Benodigde hoeveelheid aanvoer 1.050 m3  

- Kosten teeltaarde €13/m3 (bron www.zwartegrond.com) 

- Transportkosten € 80 /uur, schatting 60 uren totaal € 4800 

Totale kosten € 13.650 +€ 4.800 = € 18.450. 

 

Aanplant: 

Plantmateriaal: 

4 knotbomen perceel F1124 

2 knotbomen perceel F1126 

2 notenbomen perceel F 1125  

5 fruitbomen hoogstam F1125 

1 fruitboom F975 

3 knotbomen F 975 

5 knotbomen F 1078 

Aannames: 

18 knotbomen € 35 per boom = € 630 

6 hoogstam fruitbomen € 150 per boom = € 900 

2 notenbomen  € 100 per boom = € 200 

Totale kosten plantmateriaal: € 1.730 

Arbeidskosten: 

30 uur x € 45 per uur(incl. aanvoer mest en poot-klaar maken) = € 1350 

 

Totale geschatte kosten afbreken sloop en aanplant: 

€ 28500 + € 18.450 + € 3.080 = € 50.030 

 

Conclusie 

Middels het saneren van bijna 1.000 m2 aan bebouwing, het inleveren van circa 4.000 m2 agrarisch 

bouwvlak waarvan ruim 1.800 m2 weer een agrarische bestemming (boomgaard) verkrijgt en het 

toevoegen van kwaliteit (aanplant), zijn cliënten van mening dat kan worden voldaan aan de 

voorwaarden voor een wijziging van de bestemming van Vlootkant 1 en 3. Tevens bestaan er 

hiermee voldoende aangrijpingspunten om middels het afwijken van de bouwregels een ruimere 

oppervlakte bijgebouwen (300 m2) per woning toe te staan. Dat deze mogelijkheden binnen de 

gemeente Weert bestaan laat overigens de Omgevingsvergunning Zonnepark Molenbroek 17 zien. 

 

  

Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV 

http://www.zwartegrond.com/



