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Geacht College en Raad 

  

 Ik wil het vanavond met u hebben over de natuur rondom de CZW plas in relatie tot de plannen die 

op tafel liggen. 

  

Eerst enkele algemene punten.   

  

De Ecologische Werkgroep Weert Zuid houdt zich bezig met natuuronderzoek en het verspreiden van 

kennis over de natuur. We doen ook aan beheer. Iedereen kan zich bij ons aansluiten. U kunt ons 

volgen op onze site. 

We worden niet  gefinancierd of gesponsord, en ook niet gesubsidieerd.  Dat garandeert onze 

onafhankelijkheid.  

Wij zetten onze kennis en onze adviezen gevraagd en ongevraagd in.  

  

In het geval van de CZW zijn wij gevraagd.  

Gemeente Weert heeft ons gevraagd om mee te doen aan het door hen mede gefinancierde 

Biodiversiteitsmeter project. In dat kader werken wij aan de CZW sinds 2013. Wij inventariseren de 

Flora, en ‘s winters doen wij er beheerwerk, samen met scouts en werknemers van de CZW 

(overigens in hun vrije tijd ).  

  

Toen ons eind vorig jaar door de CZW werd gevraagd om in een klankbordgroep mee te denken over 

uitbreidingsplannen, waren wij daartoe onmiddellijk bereid. 

Langzamerhand werd ons echter steeds duidelijker dat we op hoofdlijnen níet mee zouden kunnen 

praten over het plan. U zult onze verbazing en teleurstelling begrijpen. 

  

Ook met andere mensen uit de natuurhoek is níet overlegd.  

Dat is vreemd, want het gaat hier uiteindelijk om natuurontwikkeling. Het gebied is in het POL 

(Provinciaal Omgevingsplan Limburg) ingekleurd als zilvergroen, dus als te ontwikkelen natuur.  

 

Natuurlijk spelen ook andere nota’s mee: In aanvulling op de Structuurvisie2025 is de Natuur en 

landschapsvisie in ontwikkeling. Daarin horen ook de plannen van de CZW thuis. En deze Natuur en 

landschapsvisie lijkt voorlopig niet klaar. Het zou goed zijn hier niet op vooruit te lopen. 

Ten aanzien van de gebiedsvisie Kempenbroek-IJzeren man willen wij opmerken, dat ons alternatieve 

plan daarmee veel meer in lijn ligt dan het plan van B&W. 

 

  

En dan nu het beloofde verhaal over de natuur.  

Ik hoop u duidelijk te kunnen maken dat het natuurverhaal een ingewikkeld verhaal is. 

  

De omringende natuur van de CZW is N2000 natuur.  

N 2000 betekent dat de huidige natuur minimaal in stand moet worden gehouden. Dat is een 

Europese beschermingsverplichting waaraan op geen enkele manier te tornen valt. Zelfs een kans op 

verstoring zal niet acceptabel zijn. Uitbreiding is echter wel een doelstelling. 

  

U kent allemaal de Kruispeel met haar uitzichtpunt. Dit gebied behoort bij de brongebieden van de 

Tungelroyse Beek. Hier kwelt water op uit de Hoge Kempen. Het veen dat hier ligt is beschermd. 

Behalve dat het een bijzondere biotoop is, is het ook een historisch archief. Een verandering in de 

grondwaterstand zou funest zijn.  



Echter, doordat het zand doorsneden is met leemlaagjes, is het voorspellen van veranderingen in de 

grondwaterstand moeilijk. Daarvoor is veel diepgaander onderzoek nodig dan nu is gebeurd.  

  

Ook aan weerskanten van het kanaal ligt N2000 natuur. Het betreft de strook vennen die gevoed 

worden met water dat door de dijk kwelt. Het kalkrijke maaswater botst op het zure water van onze 

streken. Deze in potentie extreem unieke natuur zou ook visueel een bijzonder mooi plaatje op 

kunnen leveren van poelen en plassen langs een recreatieve kanaalroute. Ook hier is verder 

hydrologisch onderzoek erg noodzakelijk. 

   

En dan ons speciale punt: de verbinding van de biotopen aan weerszijden van het kanaal.  

Als Ecologische Werkgroep Weert Zuid vragen wij al enige jaren aandacht voor de extreem 

bijzondere droge natuur van Weert, bv. de Tungeler Wallen. Andere droge ecologische stapstenen in 

de natte natuur van het Kempen Broek zijn bv. Stramproyerheide en Lauraheide.  

Het is belangrijk dat deze droge gebieden verbonden worden met de uitgestrekte Boshoverheide en 

Weerter en Budeler bergen.  

 

Ons inziens zou een dergelijke verbinding ingepast moeten worden in het CZW plan. 

Het hoeft geen grote verbinding zijn en ze lijkt prima te combineren met een recreatieve verbinding.  

Een verbinding voor wandelaars, fietsen en paarden/koetsen is al voldoende.  

Als de koetsstrook zandig is, in het midden ligt en niet te smal is, kan deze dienen als ecologische 

verbinding. 

  

Het door de Natuur en Milieufederatie gepresenteerde plan biedt ruimte aan alles dat ik genoemd 

hebt.  

Gebleken is al, dat u het plan serieus neemt.  

Wij hopen dat u dat ook doet daar waar het de benodigde ontwikkelingstijd vraagt.  

Haastige spoed is zelden goed. 

  

Ik hoop dat ik inmiddels duidelijk heb kunnen maken dat ook het plan van B&W nog veel nadere 

bestudering zal vragen alvorens afgewogen besluitvorming aan de orde is.  

 

Het zou goed zijn om daarbij de natuurorganisaties te betrekken.  

  

Ik dank u voor uw aandacht 

 

Frans Smit 

Ecologische Werkgroep Weert Zuid 

 8 juli 2015 

 

 

 

Stelling:  

Om de unieke natuur van “de groenste regio van de wereld” beter te kunnen bewaren en profileren, 

is het raadzaam op korte termijn een kundig bioloog in gemeentedienst aan te stellen. 


