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1 Inleiding

Met dit rapport willen wij graag vanuit de natuurorganisaties uit de regio Weert onze standpunten en visies 
kenbaar maken over het ontgrondingengebied in Weert. Op dit moment worden namelijk door de Centrale 
Zandwinning Weert B.V. (CZW) nieuwe plannen opgesteld en zal daarvoor op korte termijn een 
ontgrondingenvergunning worden aangevraagd. Het betreft daarbij een wijziging van de ontgrondingenvergunning 
uit 2001 welke tot 2018 doorloopt. De door CZW opgestelde plannen behelzen een tweede ontgrondingsplas en 
een drastische wijziging van het inrichtingsplan. Deze nieuwe plannen zijn echter zeer schadelijk voor de natuur, 
zeker in vergelijking met de hoogwaardige natuurwaarden die met het vigerende inrichtingsplan worden beoogd. 

Vanuit de Natuur en Milieufederatie Limburg hebben we samen met alle natuurorganisaties uit de regio 
geëvalueerd op welke wijze de geplande natuurwaarden behouden en/of versterkt kunnen worden en toch ook 
ruimte is voor recreatie en voor de bedrijfsbelangen van de ontgronder. Samen met de lokale groeperingen (zie 
achteraan) hebben wij vervolgens een gezamenlijke visie opgesteld die kan dienen als basis voor een alternatief 
plan. Hierbij hebben wij rekening gehouden met de recreatieve wensen van de gemeente Weert zoals 
beschreven in de gemeentelijke visiedocumenten en hun coalitieprogramma, en zien wij eveneens mogelijkheden 
voor de ontgronder om aanzienlijk meer delfstoffen te kunnen winnen, zeker in vergelijking met de vigerende 
vergunning uit 2001. 

In dit document willen wij deze visie op een alternatief ontgrondingenplan nader toelichten. Wij zullen daartoe 
hieronder starten met nader in te gaan op de natuurwaarden die voorzien zijn binnen het huidige inrichtingsplan en 
deze vergelijken met de eindsituatie zoals geschetst wordt binnen de nieuwe plannen. Vervolgens wordt in 
paragraaf 2 een overzicht gegeven van de uitgangspunten die in het kader van natuur van belang zijn om mee te 
nemen in de afwegingen rondom verdere ontgrondingen. Tot slot volgt in paragraaf 3 een toelichting op het 
alternatief en een lijst met partijen die expliciete steun hebben uitgesproken voor dit alternatief. 
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2 Huidig inrichtingsplan vs. nieuwe plannen

Wij zijn van mening dat bij de nieuwe plannen voor het ontgrondingengebied de natuurwaarden centraal zouden 
moeten staan die conform het inrichtingsplan uit 2004 gepland waren. De maatschappelijke meerwaarde 
waaronder de vigerende vergunning is verantwoord en verkregen, is de ontwikkeling van een gebied met hoge 
natuurwaarden, ecologische verbindingszones tussen de omliggende natuurgebieden en extensieve recreatie 
(wandelen, fietsen en vissen). De realisatie van deze natuurzone, welke concreet  een ecologische verbinding 
betreft tussen het kanaal en de Tungelroyse beek, kan daarbij gezien worden als de belangrijkste 
natuurcompensatie. Het is daarbij relevant om aan te geven dat het ons als natuurorganisaties daarbij niet alleen 
gaat om het aantal ha te realiseren bos of natuur maar juist ook om de kwaliteit van de te ontwikkelen 
natuurwaarden. Deze specifieke natuurcompensatie had conform het inrichtingsplan vanaf 2012 moeten worden 
gerealiseerd. Dit is echter niet gebeurd. 

Het inrichtingsplan uit 2004 beschrijft verder heel concreet welke natuurdoeltypen er in de eindsituatie moeten zijn 
gerealiseerd. In hoofdlijnen zijn dat de volgende: 

 - een grote plas met natuurlijk ingerichte oevers; 
 - een bosgebied van +/- 34 ha; 
 - waardevolle kwelnatuur (o.a. het noordelijke deel van de grote plas en de 4 kleine ondiepe plassen); 
 - en een moerasgebied aansluitend op de Tungelroyse Beek (door verwijdering van de toplaag). 

Juist met de kwel- en moerasnatuur, aansluitend op het Natura 2000-gebied de Kruispeel, zouden hoge 
natuurwaarden worden gerealiseerd. Voor ons als natuurorganisaties is dan ook juist een dergelijke 
natuurontwikkeling van groot belang. 

In de door CZW opgestelde nieuwe plannen voor het ontgrondingengebied wordt de ontwikkeling van de geplande 
natuurwaarden, zoals hierboven uiteengezet, volledig geschrapt. Hiervoor in de plaats komt vervolgens een tweede 
diepe plas en vindt de natuurcompensatie plaats in termen van bosaanplant elders in de regio. Dat het totale 
gekapte areaal aan bos herplant wordt, is op zich vanzelfsprekend, maar de meerwaarde lag dus juist in de 
ontwikkeling van hoogwaardige moeras- en kwelnatuur. Figuur 1 toont een impressie van de eindsituatie zoals 
deze zou ontstaan op basis van het huidige inrichtingsplan, afgezet tegen een weergave van de nieuwe plannen 
van CZW.
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Figuur 1: Impressie van de eindsituatie van het ontgrondingengebied in Weert zoals deze zou ontstaan op basis van het 
inrichtingsplan uit 2004 (links) en een impressie van de eindsituatie op basis van de nieuwe plannen van de Centrale 
Zandwinning Weert (rechts).
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3 Uitgangspunten verdere ontgrondingen

Een evaluatie van wat in het kader van de natuurbelangen essentieel is en wat aanvullende mogelijkheden zou 
bieden voor de versterking van natuurwaarden, heeft geresulteerd in specifieke uitgangspunten. Wij zouden als 
natuurorganisaties graag zien dat bij de opstelling van nieuwe plannen voor het betreffende ontgrondingengebied 
rekening gehouden wordt met deze specifieke aspecten. Deze uitgangspunten zullen wij hieronder toelichten. 

3.1 Natuurzone langs Kruispeel en Tungelroyse Beek

Het gebied tussen de Kruispeel en de huidige ontgrondingsplas heef veel potenties voor de ontwikkeling van een 
hoogwaardig kwel- en moerasgebied. Tevens is de inrichting van dit gebied als natuurzone van groot belang voor 
een goede bufferfunctie voor het Natura 2000-gebied. Het is voor alle natuurorganisaties van essentieel belang dat 
deze strook wordt ingericht als natuur en ter plekke geen of nauwelijks ontgrondingsactiviteiten plaatsvinden 
anders dan nodig voor het creëren van de natuurwaarden (o.a. afgraven toplaag). De natuurorganisaties zouden 
dan ook graag zien dat de vier geplande ondiepe plassen in het zuid-oosten van het gebied komen te vervallen en 
dat ter plekke een groot plas/dras/moerasachtig gebied zou ontstaan. De sanering van het straalbedrijf 
Beauchamps zou in dat kader van grote toegevoegde waarde zijn.

3.2 Tegengaan verdroging 

Wij vinden het van essentieel belang dat er geen verdroging optreedt van de omliggende natuurgebieden. Het gaat 
daarbij niet alleen om de effecten op het Natura 2000-gebied maar ook het effect op de overige (geplande) 
natuurwaarden in het gebied. Daarbij is het relevant om aan te geven dat deze gebieden binnen het Provinciale 
Omgevingsplan Limburg de status hebben van goudgroen. De huidige ontgrondingsactiviteiten hebben reeds 
geleid tot verdroging van de omliggende gebieden, waaronder de bijzondere strook moerasbos met poelen langs 
het kanaal, dat onder invloed staat van kanaalwater. Wij zouden graag zien dat er (aanvullende) maatregelen 
genomen worden om deze verdroging tegen te gaan. Het toepassen van hydrologische herstelmaatregelen zou 
een zeer aanzienlijke meerwaarde opleveren.

3.3 Ecologische verbindingen 

Het ontgrondingengebied is gelegen te midden van grote waardevolle natuurgebieden die vooralsnog niet op 
robuuste wijze met elkaar verbonden zijn. Het ontgrondingengebied biedt daarbij een belangrijke schakel voor het 
robuuster maken van de natuurgebieden. Met het huidige inrichtingsplan zou voorzien worden in een ecologische 
verbinding tussen de begroeiing langs het kanaal en de Tungelroyse Beek. Verder voorziet het inrichtingsplan in 
een, weliswaar smalle, ecologische verbinding tussen de natuurgebieden langs de Tungelroyse Beek en 
natuurgebieden als het Geurtsven. Wij zouden graag zien dat deze ecologische verbindingen versterkt werden. 
Een ecologische verbinding over het kanaal, mogelijk gecombineerd met een recreatieve verbinding, zou eveneens 
een grote toegevoegde waarde kunnen hebben. Hier zou namelijk een droge ecologische verbinding gerealiseerd 
kunnen worden tussen de 4000 jaar oude stuifzandheide rond de Grafheuvels (Boshoverheide) en het 
Lauragebied. Deze vormen op hun beurt weer een schakel naar Stramproyerheide en Tungeler wallen.
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3.4 Overige ecologische waarden

Voor hoge ecologische waarden in het gebied is het van essentieel belang dat er sprake is van een goede 
waterkwaliteit. Dit is tevens van belang in het kader van de recreatieve doeleinden. Verder vinden wij het essentieel 
dat er sprake zal zijn van ecologische oevers en ecologisch water, zoals door middel van het inrichtingsplan uit 
2004 ook is beoogd. In geval van een diepe duikplas moet zorgvuldig worden onderzocht wat dit betekent voor de 
ecologische waarden van de plas. Andere mogelijk negatieve effecten als gevolg van de ontgrondingswerkzaam-
heden houden verband met eutrofiëring en/of vervuiling van het oppervlaktewater als gevolg van aan te voeren 
specie van elders. Aanvulling met vervuilde specie zou absoluut vermeden moeten worden, maar tevens zou de 
aan te voeren specie naar onze mening afgestemd moeten zijn op de (gewenste) ecologisch waarden.

3.5 Voldoende juridische borging, monitoring, handhaving en beheer

In verband met de vele juridische geschillen die zijn ontstaan in relatie tot de vergunning uit 2001, willen wij graag 
extra aandacht vragen voor een juiste juridische borging. Zo willen wij graag zien dat er voor wat betreft de 
natuurcompensatie harde termijnen worden gesteld en dat de bevoegde gezagen daar handhavend in optreden. 
Dit geldt tevens voor andere zaken als bijvoorbeeld de aanvoer van specie van elders. Verder is het gezien de 
kwetsbaarheid van de natuur in en rondom het ontgrondingengebied van essentieel belang dat er zorgvuldige 
monitoring plaatsvindt van zaken als hydrologie, grondwaterpeil, waterkwaliteit en ontgrondingsdiepte. Deze 
monitoring zal tevens frequenter moeten plaatsvinden dan nu het geval is. Verder vinden wij het belangrijk dat 
deze monitoring door onafhankelijkere instanties zal worden uitgevoerd en ook transparanter moet gebeuren dan 
tot op heden het geval is geweest. Tevens vinden wij het belangrijk dat er zorgvuldige 0-metingen worden verricht 
en deze inzichtelijk zijn voor belanghebbende partijen. Daarnaast is monitoring van de natuurdoelstellingen ook 
belangrijk. Zo is de monitoring vanuit het biodiversiteitsmeterproject alleen voor wat betreft de flora voldoende. De 
resultaten van monitoring zullen vervolgens ook direct vertaald moeten worden in beheermaatregelen. Wij vinden 
het daarbij ook belangrijk dat de doelstelling gehandhaafd blijft dat zoveel mogelijk gelijktijdig met de 
ontgrondingswerkzaamheden aandacht is voor natuurontwikkeling en natuurbeheer.

3.6 Betrokkenheid natuurorganisaties

Wij vinden het jammer dat wij als natuurorganisaties niet eerder betrokken zijn geworden bij de planvorming. Wij 
brengen namelijk graag in een vroegtijdig stadium onze standpunten en expertise in zodat wij een constructieve 
bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van plannen die kunnen rekenen op een breed maatschappelijk 
draagvlak. Wij zouden dan ook graag zien dat het mogelijk wordt om ons alternatief in een vervolgstadium met 
andere belanghebbenden te bespreken zodat tegemoet gekomen kan worden aan alle belangen in de regio; de 
recreatieve wensen, de belangen van de ontgronder én de natuurbelangen. Indien een alternatief plan mogelijk is 
die beter aansluit op onze visies, zouden wij graag eveneens betrokken willen blijven bij de invulling van het 
definitieve inrichtingsplan alsook bij de voortgang van de ontgrondingen en de monitoring. Wij zouden graag zien 
dat de op te richten klankbordgroep ook een rol krijgt in het kader van de monitoring en voortgang. Wij vinden het 
daarbij wel van belang dat de klankbordgroep geleid wordt door een onafhankelijke partij.
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figuur 2

Figuur 2: Schematische weergave van de visie van natuurorganisaties op nieuwe ontwikkelingen rondom het 
ontgrondingengebied in Weert.



Samen voor een mooi en duurzaam Limburg12

 

1 
 

 

 
 
Geachte [Klik hier en typ de naam van de geadresseerde]  
 
[Klik hier en typ hier de tekst van de brief  ] 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Stichting Milieufederatie Limburg, 
 
 
 
Ir. J. H. Heijnen  
Directeur 
 

 [ Klik hier en typ de organisatie  ] 
 [ Klik hier en typ de afdeling  ] 
 [ Klik hier en typ t.a.v. de naam  ] 
 [ Klik hier en typ het adres  ] 
 [ Klik hier en typ pc en plaats  ] 
  
  

Roermond: "[ Klik hier en typ de datum  ]"  
Betreft: [ Klik hier en typ het onderwerp  ] 

Van: [ Klik hier en typ je naam  ] 
Kenmerk: [ briefnummer  ] / Initialen  ] / [ projectnummer  ] 
Bijlage(n): [ Klik hier en typ eventuele bijlagen. Anders verwijderen.  ] 

Legenda
Water
Bos/overige natuur

Tungelroyse BeekDrassige natuur
Golfterrein

Moerasachtige natuur Bebouwing
Recreatie/strand
Landbouw

Impressie Visie Natuurorganisaties

1:20.000

Figuur 3: Impressie van een mogelijke eindsituatie voor het ontgrondingengebied Weert op basis van de visie van 
natuurorganisaties.
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4 Alternatief eindplan

Met inachtneming van de uitgangspunten uit paragraaf 2 hebben wij geëvalueerd of en op welke wijze toch ruimte 
is voor recreatie en verdere ontgrondingen. Daarbij zijn we tot de conclusie gekomen dat een alternatief plan 
mogelijk moet zijn waarbij tegemoet gekomen wordt aan alle verschillende belangen uit de regio. Binnen dit 
alternatief staat voor ons als natuurorganisaties de natuurzone ten zuid-westen van de huidige ontgrondingsplas 
centraal. Zoals aangegeven hechten we enorme waarde aan deze natuurzone in verband met de hoogwaardige 
kwel- en moerasnatuur, de bufferfunctie voor het Natura 2000-gebied en de waarden als ecologische 
verbindingszones (zowel natte als droge verbindingen). Binnen deze natuurzone zouden dan ook geen 
ontgrondingsactiviteiten mogen plaatsvinden.

Binnen ons alternatief zijn ook ruime mogelijkheden voor de ontgronder om aanzienlijk meer delfstoffen te winnen, 
zeker in vergelijking met de toegestane hoeveelheden uit de ontgrondingsvergunning uit 2001. Wij zien daarbij 
mogelijkheden voor uitbreiding van de huidige ontgrondingsplas mits daarbij op voldoende afstand gebleven wordt 
van de Kruispeel en de Tungelroyse Beek. Daarbij is het wel van belang dat verdroging wordt voorkomen en 
gewerkt wordt aan een goede waterkwaliteit.

Voor het door de gemeente Weert gewenste dagstrand zien wij kansen in het oostelijke gedeelte van de grote plas 
mits ecologische verbindingen mogelijk blijven en voldoende ecologische oevers worden gerealiseerd. Voor wat 
betreft de duikersplas hebben wij de kanttekening gemaakt dat eerst de ecologische consequenties in beeld 
gebracht moeten worden. Indien dit geen belemmering vormt, zien wij hiervoor mogelijkheden in het dieper 
ontgraven van de huidige ontgrondingsplas.

Deze visie is tot stand gekomen op initiatief van de Natuur en Milieufederatie Limburg met expliciete steun van de 
volgende partijen:

• Ecologische Werkgroep Weert Zuid
• I.V.N. Weert
• Plantenwerkgroep Weert (NHGL)
• Stichting Groen Weert
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