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Aanleiding en doel

Het gebied Wijffelterbroek/ Vetpeel in de gemeente Weert (figuur 1) is een van de 48 Natte
Natuurparels (TOP-lijst gebieden) in de provincie Limburg. Deze gebieden, die onderdeel

uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur, hebben prioriteit in de aanpak van verdroging:
in 2021, uiterlijk 2027 dient hydrologisch herstel bereikt te zijn. Realisatie van de anti-

verdrogingsopgave/ NLP-doelen is voor de Provincie Limburg en het Waterschap Limburg

namelijk een doel vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water.

Mede door de recente verwerving van enkele strategisch gelegen percelen rondom het

Wijffelterbroek en de Vetpeel (geel in figuur 2), met financiering vanuit de provincie Limburg,

doet zich de mogelijkheid voor om de hydrologische condities van dit doorstroommoeras te
herstellen. Afgezien van een laaggelegen particuliere bosenclave (hertenkamp) is het

westelijk deel van het doorstroommoeras Wijffelterbroek nu helemaal in eigendom van

Natuurmonumenten en ARK.

Voor het deelgebied Kwaoj Gaat, dat aan de noordzijde van het Wijffelterbroek ligt, en

onderdeel uitmaakt van het oorspronkelijke doorstroommoeras, loopt overigens een apart
inrichtingsproject (maaiveldverlaging en dempen slootjes) dat reeds is vergund, en met

aparte financiering (van der Linden e.a., 2014).

Het gebied wordt doorsneden door de gemeentelijke Bocholterweg, die in België overgaat in
de Weerterweg (figuur 1).

Door de aanleg van de Raam in 1939 is het doorstroommoeras ontgonnen. De Raam heeft

een grensoverschrijdende afwaterende functie; een stroomgebied van 2.787 ha op Belgisch

grondgebied wordt hierdoor gedraineerd. Afspraken over deze grensoverschrijdende functie
zijn vastgelegd in een traktaat tussen het Belgische Wetering het Grootbroek en het

Nederlandse Waterschap. Het belangrijkste aspect betreft de afspraak dat Nederland water

afvoert (ontvangstplicht) via de Raam en dat deze bij de grens een afvoercapaciteit van
maximaal 2,1 m3/s dient te hebben (bijlage 5).

Door herinrichting van de ontwatering rondom het Wijffelterbroek kunnen de volgende drie
doelen behaald worden:
•

Realisatie anti-verdrogingsmaatregelen: natte natuurparel (waterdoel KRW) zonder
wateroverlast voor nabijgelegen mensgerichte functies;

•

Realisatie EHS door herinrichting en beheer (natuurdoel);

•

Waterberging / klimaatbuffer/ uitvoering NLP maatregelen

De hoofdoelstelling is dus de ontwikkeling van een klimaatbuffer in de vorm van een

hoogwaardig natuur- en moerasgebied onder invloed van kwel- en regenwater met ruimte

voor spontane vegetatie-ontwikkeling richting natte broekbossen (elzen- en berkenbroek,

groot zeggenmoeras, rietmoeras, zwakgebufferde vennen en andere kwelgebonden

begroeiing). De klimaatbuffer zorgt voor het afkoppelen en bufferen van schoon kwel- en

regenwater en zal bijdragen aan het verminderen van afvoerpieken op (het stroomgebied
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van) de Tungelroyse Beek bij een normale neerslagcyclus. Recreatie is daarnaast een

belangrijk nevendoel: het natuurgebied is beleefbaar vanaf diverse wandel- en fietspaden.
Code Oranje/ actieprogramma Water in Balans

Er worden dus belangrijke stappen gezet in de realisatie van een klimaatbuffer: het meest
bovenstroomse deel (Kettingdijk en Vetpeel) wordt zodanig ingericht dat hier tijdelijk

(schoon) regen- en kwelwater kan worden opgeslagen. De eindinrichting kan pas worden

gerealiseerd als het hertenkamp er onderdeel van kan uitmaken.

In vervolg op dit project kan ook het Wijffelterbroek in de toekomst op dezelfde manier
worden ingezet. Daarvoor zijn echter aanvullende maatregelen nodig op aangrenzend
Belgisch grondgebied (herinrichting van de natuurgronden van de enclave Ooms) en

afspraken over de doorstroming van de Pruiskesweg richting het natuurgebied Raamweiden

in relatie tot de (actuele) hoogteligging/ drooglegging.

Voor de eindinrichting van beide klimaatbuffers dient dus nog een vervolgproject te worden

opgestart. Daarin kan ook precies worden afgesproken hoe beide buffers gaan functioneren

en met welke stuurmechanismen/ kunstwerken dit beheerd gaat worden. De maatregelen die
hier worden genomen, beperken zich tot de omleiding en de herinrichting/ doorstroming

van het Wijffelterbroek zelf. Ze sorteren voor op de eindinrichting van beide klimaatbuffers.
De realisatie van bovengenoemde doelstellingen is vertaald in een definitief ontwerp (figuur
6) met als hoofdpunten het dempen van de kunstmatige ontwateringen in het bestaande

broekbos (de Raam vanaf de grens en de Vetpeel benedenstrooms van de Bochelterweg) en

de aanleg van een nieuwe, grensoverschrijdende landbouwkundige ontwatering langs de
west- en aan de noordzijde van het Wijffelterbroek (Nieuwe Raam).

In het gebied Vetpeel wordt de bovenloop van de Eerste Zijtak plus een zijsloot gedempt. De
watergang vanuit de Laurabossen wordt afgeleid via een bestaande greppel naar de

bestaande moerassen van Kettingdijk. Al het schone water uit de Kettingdijk en hertenkamp
wordt via de bestaande duiker onder de weg en een nieuwe sifon onder de Nieuwe Raam

door het Wijffelterbroek geleid. In het Wijffelterbroek blijft de gedempte Vetpeel als laagte
beschikbaar voor piekafvoeren. Ook worden er enkele loopjes gegraven die bestaande

laagten met elkaar verbinden. Bij de Pruiskesweg komt er een lage dam tussen de omleiding
en de uitmonding van het water uit het Wijffelterbroek om te voorkomen dat beide
waterstromen zich daar kunnen mengen.

De Loozerbroekbeek op Belgisch grondgebied blijft behouden ten behoeve van de afvoer van
de Kreilerrietbeek. In fase 2 wordt de Kreilerrietbeek in België verlegd.
De volgende ingrepen zijn hierbij aan de orde:
-

Graven nieuwe primaire waterloop

-

Dempen primaire waterlopen (Raam, benedenloop Vetpeel, bovenloop Eerste Zijtak),

-

Aanleg onderhoudspad langs deze primaire waterloop

benedenloop Tweede Zijtak Vetpeel en alle kleine slootjes en greppels in het
natuurgebied (paarse lijnen); inclusief het verlagen van bijbehorende

-

onderhoudspaden.

Verbreden van sloot tussen Kettingdijk en Lozerbroekbeek

Aanleg van ondiepe, nieuwe loop tot aan laagte in Wijffelterboek (ca. 200m)

4

-

Aanbrengen van ringkade met onderbemaling t.b.v. hertenkamp

Verwijderen van (klep)stuwen en bijbehorende kunstwerken (meetapparatuur,
krooshek, kabels en leidingen) in te dempen trajecten

Verwijderen van duikers in te dempen trajecten

-

Aanbrengen van sifon (met twee buizen) onder de Nieuwe Raam in aansluiting op de

-

Aanbrengen van duiker onder fietspad

bestaande duiker onder de Bocholterweg

-

Verwijderen oeverbeschoeiing en drainagebuizen in te dempen trajecten

-

Aanleg van vlonderpad

-

Aanbrengen van wandel- en beheerbrug
Aanleg van nieuwe zandvang

Kap van bomen en struiken t.b.v. aanleg nieuwe waterloop en onderhoudspad

Dit geeft ruimte voor verdere vernatting van het doorstroommoeras binnen de contouren van
het natuurgebied. De omlegging van de Raam zal geen wateroverlast voor omwonenden
veroorzaken, wel een gezondere waterhuishouding van het gehele systeem (verbeterde

waterkwaliteit door de scheiding van kwel- en oppervlaktewater, herstel sponswerking, meer

waterberging door het benutten van vrijwel het hele beekdallandschap). De omlegging zal

geen negatieve gevolgen hebben voor de internationale verplichtingen die voortvloeien uit
een traktaat van 1939: de doorvoer van maximaal 2,1 m3/s blijft gehandhaafd.

Het biedt extra kansen voor kwelgebonden natuur en recreatie (wandelen, fietsen).
Het project draagt bij aan alle drie de doelstellingen van de Waterwet (artikel 2.1):
a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en
waterschaarste, in samenhang met

b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen
en

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
Het project draagt bij aan de uitvoering van de doelen uit het Provinciaal Waterplan 20162021, namelijk herstel en ontwikkeling van (grond)waterafhankelijk natuurgebied, de
uitvoering van GGOR-maatregelen (Nieuw Limburgs Peil) en de implementatie van de

Europese Kaderrichtlijn Water.

Vanuit het PMJP en het pilotproject Deltaprogramma Hogere Zandgronden (DHZ) Eiland van

Weert heeft ARK middelen beschikbaar voor de omlegging van de Raam en de herinrichting
van het verworven agrarische gebied.

In dit inrichtingsplan zijn de maatregelen zodanig uitgewerkt dat ze conform de Waterwet

kunnen dienen als basis voor een aanvraag Watervergunning bij het Waterschap Limburg.
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Figuur 1. Natte natuurparels in de omgeving van Weert met de contour van het

Wijffelterbroek (oostelijk van de Bocholterweg) en Kettingdijk/ Vetpeel (westelijk daarvan)

tegen de grens met België.

Kunstwerk (drempel met vaste hoogte van 29,53m + NAP/ 31,67m TAW conform het

tractaat) op de grens tussen België en Nederland waar de Loozerbroekbeek (B) overgaat in de
Raam (NL).
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Ligging en begrenzing plangebied
2.1

Begrenzing plangebied

Het Wijffelterbroek (40 ha) is een restant van een voormalig, honderden hectares groot

grensoverschrijdend doorstroommoeras in de gemeenten Bocholt (B) en Weert (NL) (bijlage

1). Het moerasgebied, dat onder meer wordt gevoed door grondwater uit het hoger gelegen
Kempisch plateau, wordt voor zover op Nederlands grondgebied gelegen, ontwaterd door
diepe, in de jaren 30 gegraven waterlopen waaronder de Raam en de Vetpeel, diverse

zijsloten en talloze greppels en drainages. De grote (primaire) waterlopen zijn in eigendom

en beheer bij Waterschap Limburg.

Dit inrichtingsplan behandelt de beoogde herinrichting van de Raam, de benedenloop van de

Vetpeel, de bovenloop van de Eerste Zijtak en enkele sloten binnen de contour die is

aangegeven in figuur 2. Aan de oostzijde vormt de Pruiskesweg de grens. De ontwatering
van de benedenloop van de Eerste Zijtak blijft intact tot aan de Bocholterweg. De
ontwatering van de Tweede Zijtak van de Vetpeel blijft gehandhaafd tot aan de
Wijffelterbroekdijk.

Het inrichtingsplan vormt een concreet uitgewerkt onderdeel van het grensoverschrijdende

schetsontwerp dat in 2011 is opgesteld door Bell Hullenaar in opdracht van

Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling en Agentschap Natuur & Bos. Het huidige plan

wijkt op een aantal punten af van dit schetsontwerp, vooral rondom de Vetpeel (Eerste Zijtak)
door aankoop van extra gronden. Bovendien behelst dit plan alleen herinrichting aan
Nederlandse zijde.

Figuur 2. Begrenzing van het plangebied Wijffelterbroek/Vetpeel (donkerrode contour).
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De eigendomssituatie van de gronden, verdeeld over particulieren, Waterschap Limburg,

Natuurmonumenten en ARK Natuurontwikkeling is aangegeven in figuur 3. Wegen (grijs) zijn
eigendom van de gemeente Weert en primaire waterlopen (blauw) zijn eigendom van het

Waterschap. De herinrichting van waterlopen zal zich beperken tot gronden van deze twee

eigenaren en het Waterschap.

Figuur 3. Eigendomskaart van Wijffelterbroek en omgeving (stand van zaken juli 2017).

2.2

Beschrijving plangebied

Het Wijffelterbroek is een restant van een voormalig doorstroommoeras, dat is drooggelegd
in de jaren ’30 door de aanleg van de waterloop de Raam tussen de Belgische grens en de

monding in de Tungelroyse Beek nabij de Heltenbosdijk. De Raam sluit aan op de Lossing of
Emissaire die zorgdraagt voor de ontwatering van een gebied van 2787 ha aan Belgische

zijde. De afvoer van Belgisch water via Nederland is geborgd in een traktaat uit 1939 dat is
gesloten tussen Watering het Grootbroek en het toenmalige Waterschap Midden-Limburg.

Deze diepe ontwatering is goed zichtbaar op de hoogtekaart. Daarnaast zijn tal van zijsloten
en greppels aangelegd.

De onderste blauwgroene laagte in figuur 4 geeft de oorspronkelijke contour aan van dit
moeras op Nederlands grondgebied. Het hoogteverschil met de aangrenzende

dekzandruggen bedraagt ongeveer 4m. De bodem van het moeras bestond van oorsprong

uit broekveen (westelijk deel) en veenmosveen (oostelijk deel), rustend op een soms lemige
zandlaag binnen 120cm. Lokaal is in het verleden met schuiten op beperkte schaal veen

afgegraven. Het moeras wordt naast regenwater deels gevoed door kwelwater dat afkomstig
is van het ten zuiden gelegen veel hogere Kempisch plateau (de Mars, 1998; Bell & van ’t

Hullenaar, 2011). Overigens zijn bij de ontginning van het Wijffelterbroek lokaal laagtes en
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percelen met (dek)zand opgehoogd. In bijlage 3 is een uitgebreide archief- en kaartenstudie

uitgevoerd naar het historisch landgebruik en de ontwatering in het verleden.

Figuur 4. Hoogtekaart van het Wijffelterbroek e.o. (www.ahn.nl). Blauwgroene delen aan de
onderzijde vormen de contour van het oorspronkelijke moeras. Blauwgroene delen liggen
tussen 30.5 en 31.5 + NAP. Aangrenzende geelgroene delen op ca. 31.5-32.5 + NAP.

Hogere zandopduikingen/ dekzandruggen lopen op tot ca. 33-34m + NAP. Centraal ligt een

kunstmatige ophoging: de voormalige stortplaats Hazeheuvel.
Veranderingen in het watersysteem

Open moeraslandschap voor 1870

Tot de ontginning vanaf 1870-1900 bestond het doorstroommoeras uit open water,

rietmoeras en laag struweel. De foto op de voorzijde van dit plan geeft een impressie van

een vergelijkbaar doorstroommoeras (Hansag) op de grens van Oostenrijk en Hongarije. Er

was tot 1875 geen waterloop aanwezig. Wel werd het moeras doorkruist door de ca. 10 km
lange bekade Bocholter- of Weertbeek, die al sinds 1296 water aanvoerde vanuit de Abeek

bij Bocholt naar de stad Weert. Het voormalige moeras (onder de naam Vivelterbroek) en de
Weertbeek staan op vele oude kaarten vanaf de 15e eeuw afgebeeld.

Lossing en Raam t.b.v. grootschalige ontginning tussen 1870-1960

Het Belgische deel van het moeras (het Bocholterbroek) is het eerst ontgonnen door de

aanleg van de 20 km lange Lossing (of Emissaire) dwars door diverse waterscheidingen heen.
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Deze geheel, net op Belgisch grondgebied, gegraven loop kwam rond 1875 gereed en

ontwaterde tevens het Grootbroek bij Molenbeersel, een ander doorstroommoeras, om nabij
Maaseik in de Maas uit te komen. Het beheer van de Lossing kwam in handen van de
Watering het Grootbroek. Bovenstrooms werd de Lossing echter te zwaar belast met

kwelwater vanuit het Wijffelterbroek, water uit de resterende beken vanuit Veldhoven (de

Rietbeek) en illegaal afgetapt water uit de Bocholterbeek dat werd gebruikt voor bevloeiing.
Natuurlijke afwatering via Nederland zou de problemen aan Belgische zijde kunnen

oplossen. Het duurde echter tot 1935 eer dat voor elkaar kwam. Tijdens de crisistijd is door

de werkverschaffing in Nederland de Raam aangelegd en kon het bovenstroomse deel van de
Lossing afwateren via het stroomgebied van de Tungelroyse Beek.

De NV Weerter Exploitatiemaatschappij Wijffelterbroek heeft tussen 1905 en 1955 vrijwel het
gehele moeras ontgonnen t.b.v. de landbouw door de aanleg van greppels, wegen en

bruggen. Alleen de natste delen in het westen (het huidige Wijffelterbroekbos en de Vetpeel)

bleven gespaard als bosgebied, maar werden wel benut als elzenhakhout of beplant met
populieren.

Puntjes op de i tijdens de ruilverkaveling (1960-1980)

Tijdens de ruilverkaveling Weert- Stramproy die heeft gespeeld vanaf begin jaren 60 is

vooral de Tungelroyse Beek grondig aangepakt. Langs de Raam waren ondertussen grote

problemen door forse aanzanding en slechte waterkwaliteit. Medio jaren 60 is het profiel van
de Raam aangepakt en een dikke laag van 80-100cm verwijderd. Ook is toen net op

Nederlands grondgebied, daar waar de Lossing (inmiddels Lozerbroekbeek genaamd)

overgaat in de Raam een zandvang aangelegd die op kosten van de Watering het Grootbroek
onderhouden wordt. De slechte waterkwaliteit is onder meer aangepakt door de aanleg van

een rioolwaterzuiveringsinstallatie in Bocholt medio jaren 80. Ook de Vetpeel is medio jaren
60 uitgebaggerd en later zijn er nog nieuwe sloten aan toegevoegd (Tweede Zijtak).

Grootschalige verdroging ondanks natuurbehoud (1980-heden)

Vanaf het begin van de verwerving van het restant van het Wijffelterbroek door
Natuurmonumenten (medio jaren 70) is gestreefd naar een verbetering van de
waterhuishouding, maar een daadkrachtige aanpak is tot nu toe uitgebleven.

In 1984 is wel een eerste stap gezet door het onderhoudspad langs de Raam met ca. 50 cm
op te hogen en door het deels dichten van duikers door deze dam om de instroom van
voedselrijk water tegen te gaan en om (kwel)water langer vast te houden.

Door de vrij hoge natuurwaarden van het elzenbroekbosrestant in het oostelijk deel, staat

het Wijffelterbroek sinds de jaren 90 op de lijst van prioritaire anti-verdrogingsgebieden van
de Provincie Limburg (de Mars, 1998).

Door de verwerving van vrijwel alle laaggelegen, aan het Wijffelterbroek grenzende delen,

ten behoeve van natuurherstel, overigens ook op Belgisch grondgebied (Smeetshof, enclave

Ooms), ligt er nu een uitgelezen kans om de grensoverschrijdende waterhuishouding van het
gebied duurzaam te gaan herinrichten. Dit plan gaat overigens over het Nederlandse deel,
maar voor de Vlaamse zijde liggen soortgelijke plannen gereed (Aerts, 2015).

Het plan is afgestemd met de Vlaamse water- en natuurbeheerders vanwege de maatregelen
en effecten op Belgisch grondgebied.
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Klimaatbuffer Raamweiden met op achtergrond Wijffelterbroekbos (juni 2016).
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3 Beschrijving en maatvoering van de waterstaatswerken
3.1

Ontwerpproces en ontwerpkeuzes

Vaststelling doelen

Door een herinrichting van de ontwatering van het Wijffelterbroek en de Vetpeel kunnen de
volgende drie doelen behaald worden:
•

Realisatie anti-verdrogingsmaatregelen: natte natuurparel (waterdoel KRW) zonder
wateroverlast voor nabijgelegen mensgerichte functies;

•

Realisatie EHS door herinrichting en beheer (natuurdoel);

•

Waterberging / klimaatbuffer/ uitvoering NLP maatregelen

Figuur 5. Uitsnede maatregelenkaart van het gebied ten zuiden van Weert uit het
Waterbeheerplan Limburg 2016-2021. Roze vlakken, lijnen en grote roze ster staan voor
maatregelen in kader van Nieuw Limburgs Peil/ GGOR. Rode driehoek staat voor voorkomen
wateroverlast/ knelpunt landelijk gebied. Groene stippen hebben betrekking op opgeloste
vismigratieknelpunten.
Ontwerpproces

De herinrichting van het Wijffelterbroek draagt bij aan de uitvoering van water- en

natuurdoelen van de Provincie Limburg en doelen uit het Waterbeheerplan van de beide

Limburgse waterschappen, namelijk de uitvoering van GGOR-maatregelen (Nieuw Limburgs
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Peil), de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water en een bijdrage aan het
voorkomen van wateroverlast in het landelijk gebied (figuur 5).

Bij het proces zijn de volgende partijen betrokken Provincie Limburg (opdrachtgever),

Waterschap Limburg, Natuurmonumenten, gemeente Weert en ARK Natuurontwikkeling. In
juli 2016 heeft het eerste overleg tussen deze partners plaats gevonden en zijn

werkafspraken gemaakt over de gewenste herinrichting. Vanaf september 2016 heeft

afstemming met Belgische water- en natuurbeheerders plaats gevonden (Provincie Limburg,

Watering het Grootbroek, Natuurpunt en ANB).

De omgeving (aangrenzende grondeigenaren, pachters en bewoners) wordt vanaf najaar

2017 individueel en/of tijdens een bijeenkomst ingelicht over het ontwerp.
Uitgangspunten

In de volgende paragraaf (§3.2) zijn de te nemen maatregelen in het Wijffelterbroek en de

Vetpeel beschreven. De gekozen maatregelen zijn gebaseerd op integrale afwegingen ten

aanzien van de natuur, het historische landschap, cultuurhistorie, hydrologie en belangen
van derden, waarmee een samenhangend pakket aan maatregelen is ontstaan. Dit is in
nauwe samenspraak gebeurd met de betrokken partijen. Hierbij zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
-

-

-

-

bestaande bruggen, duikers, meetapparatuur, kabels en leidingen, grenspalen, en
overige infrastructuur (fietspad, ruiter- en menpad) blijven (waar nodig) op hun
plaats;

er is bij wegen uitgegaan van een drooglegging van 70cm;

alleen op gronden in eigendom van de projectpartners (Natuurmonumenten, ARK,
Waterschap en gemeente) worden inrichtingsmaatregelen getroffen;

er is hierop een uitzondering: op het traject van de Lossing of Emissaire

(Lozerbroekbeek) tussen de Weerterweg en de grens, waar de Raam begint, dient de
waterloop op Belgisch grondgebied te worden aangepast;

-

het traktaat uit 1939, waarin is overeengekomen dat er een afvoer van 2,1 m3/s op

-

de Lozerbroekbeek (B) blijft behouden voor de afvoer van de Kreieler Rietbeek

-

er wordt zo veel mogelijk gewerkt met een gesloten grondbalans binnen het

-

andere belangrijke randvoorwaarden zijn dat er geen schade aan woonhuizen en

de grens tussen België en Nederland dient te worden gegarandeerd;

(inclusief water uit de Oude Lossing en de sloot uit de enclave Ooms);

plangebied; voor de afwerking van de bovengrond is onbemeste grond nodig;

infrastructuur mag plaatsvinden, noch aan aangrenzende agrarische eigendommen
door ontoelaatbare waterstandstijging. Waar dit wel het geval zou zijn, worden

maatregelen genomen om deze effecten te compenseren. Er is overigens een meetnet

beschikbaar om de grondwaterontwikkeling te monitoren. Natuurmonumenten
beheert dit meetnet.
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Te handhaven meetapparatuur (inclusief bijbehorende kabels en leidingen) ten behoeve van
de bepaling van de afvoer van de Lozerbroekbeek bij passage van de Bocholterweg/
Weerterweg op de grens tussen Nl en B.

Ontwerpkeuze/ inrichtingsprincipes

Op basis van de historische hydrologie (bijlage 1) is er voor gekozen om het

doorstroommoeras zo veel mogelijk te herstellen, met de daarbij behorende processen
(kwel, begrazing en spontane vegetatieontwikkeling) en het daarbij behorende

natuurlandschap. De keuze hiervoor is onder meer gebaseerd op de unieke kans die zich

hier gezien de grondposities voordoet om dit type natuur- en waterbiotoop te herstellen,

waar dit op veel andere locaties in Nederland niet kan door gebrek aan ruimte.

De inrichting is gebaseerd op de volgende drie basisprincipes omdat deze leiden tot het zo
veel mogelijk herstellen van de hoofdmotor van het systeem: de toestroom en doorstroom
van zo schoon mogelijk kwel- en regenwater:

1) Scheiding van het voedselrijke water en het schone kwel- en regenwater. Door de
aanleg van een lokaal hydrologisch geïsoleerde, nieuwe afwateringssloot (Nieuwe

Raam), met onderhoudspad, wordt hieraan invulling gegeven. Ook secundaire

waterlopen met voedselrijk landbouwwater komen hierop uit (bijv. Tweede Zijtak
Vetpeel).

2) Demping van alle overige (overbodige) waterlopen en verwijdering van alle aanwezige
kunstwerken (zoals duikers, oeverbescherming, stuwtjes etc.). Dit zorgt op termijn
voor een kostenbesparing bij het Waterschap.

3) Doorstroming van het moeras van oost naar west via duikers onder de kruisende
wegen en paden, d.w.z. van Kettingdijk onder de Bocholterweg door, via het

Wijffelterbroek/ Kwaoij Gaat onder de Pruiskesweg door naar de Raamweiden. Ook

onder een wandelpad in het Wijffelterbroek dienen duikers te komen of dient een
vlonderpad te worden aangelegd.
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3.2

Inrichtingsmaatregelen (Definitief ontwerp)

Het Wijffelterbroek en de Vetpeel zullen worden heringericht volgens het kaartbeeld in figuur

6. In deze paragraaf worden de maatregelen beschreven.

De ingrepen zoals weergegeven op de overzichtskaart zijn van belang bij de uitwerking van
het projectplan naar het bestek. Bij de uitvoering kunnen hier afwijkingen op ontstaan door
werkwijze, terreinomstandigheden en/of onvoorziene omstandigheden.

De volgende ingrepen (waterstaatswerken en werken tot beïnvloeding van een
grondwaterlichaam) zijn hierbij aan de orde:
1. Graven nieuwe primaire waterloop

2. Aanleg onderhoudspad langs deze primaire waterloop

3. Dempen primaire waterlopen (Raam, benedenloop Vetpeel, bovenloop Eerste Zijtak),
benedenloop Tweede Zijtak Vetpeel en alle kleine slootjes en greppels in het

natuurgebied (paarse lijnen); inclusief het verlagen van bijbehorende
onderhoudspaden.

4. Verbreden van sloot tussen Kettingdijk en Lozerbroekbeek

5. Aanleg van twee ondiepe, nieuwe loopjes naar laagte in Wijffelterboek (ca. 150m)

6. Aanbrengen van ringkade met onderbemaling t.b.v. hertenkamp

7. Verwijderen van (klep)stuwen en bijbehorende kunstwerken (meetapparatuur,
krooshek, kabels en leidingen) in te dempen trajecten

8. Verwijderen van duikers in te dempen trajecten

9. Aanbrengen van sifon bij duiker onder Bocholterweg, van duiker onder fietspad en
aanleg klepduiker door kade brug Pruiskesweg

10. Verwijderen oeverbeschoeiing en drainagebuizen in te dempen trajecten

11. Verplaatsen van wandel- en beheerbrug en lokale ophoging (vlonder)pad

12. Aanbrengen van kade rondom nieuwe Raam nabij brug Pruiskesweg
13. Aanleg van nieuwe zandvang

14. Kap van bomen en struiken t.b.v. aanleg nieuwe waterloop en onderhoudspad
Deze ingrepen (wijze van uitvoering) worden in de volgende paragrafen verder toegelicht.

Parallel aan deze inrichting loopt het vergunningentraject aan de Belgische zijde t.b.v. de
realisatie van de volgende (hydrologische) maatregelen (zie schets in figuur 7, fase 1):
-

Nieuwe aansluiting van de Lossing (=Lozerbroekbeek) op de Nieuwe Raam

-

Verwijderen van broekbosrand t.b.v. de aanleg van nieuwe toegangsroute naar

-

Compensatie van broekbos aan de noordkant van Lozerbroekbeek

-

Aanleg duiker t.b.v. afvoer Kreilerrietbeek en bereikbaarheid onderhoudspad
beheer- en onderhoudspad langs deze waterloop.

Bij uitvoering van fase 2 (verleggen Kreilerrietbeek) vervallen de laatste drie maatregelen.
In deze figuur is de locatie van de zandvang op Nederlands grondgebied aangegeven (geel),
evenals de cultuurhistorische Trog, de sifon van de voormalige Bocholter- of Weertbeek

(paars).
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Figuur 6: Ontwerp herinrichting Wijffelterbroek en Vetpeel.
Toelichting van de ingrepen:
-

Graven nieuwe primaire waterloop (Nieuwe Raam) met onderhoudspad (rode lijn), met

-

Graven afkoppelingssloot Laurabossen naar moeras Kettingdijk via bestaande greppel

-

ruimtebeslag van ca. 10m;

Dempen primaire waterlopen (Raam, benedenloop Vetpeel), benedenloop Tweede

Zijtak Vetpeel, bovenloop Eerste zijtak Vetpeel en alle kleine slootjes en greppels in
het natuurgebied (paarse lijnen);

-

Verwijderen van alle overbodige kunstwerken (duikers, stuwen, oeverbeschoeiing,

-

Verplaatsen wandelbrug van oude Raam naar nieuwe Raam bij Kettingdijk

meetapparatuur, kabels en leidingen) in te dempen trajecten

-

Aanleg sifon onder Nieuwe Raam in aansluiting op bestaande duiker t.b.v.

-

Graven ondiep loopje door broekbos van Wijffelterbroek (over een lengte van ca

-

Verruimen bestaande slootje tussen Kettingdijk en Lozerbroekbeek en dichten duiker

-

Aanleg vlonderpad i.p.v. dijkje op laagste plekken in Wijffelterbroek

-

Aanbrengen hydrologische isolatie (bentoniet) op traject Nieuwe Raam parallel aan de

-

Aanleg lage kade (ca. 31,4m + NAP) met klepduiker langs deel traject nieuwe Raam

-

doorstroming van water uit Kettingdijk/ Vetpeel richting Wijffelterbroek

150m) in aansluiting op deze sifon/ duiker

onder de Kettingdijk

Aanleg nieuwe zandvang, evt. met lage drempel (zie figuur 7)
Bocholterweg.

(omleiding) parallel aan de Pruiskesweg (zie figuur 10)
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Figuur 7. Schets van inrichtingsmaatregelen (fase 1) aan Belgische zijde plus locatie

zandvang in NL. Legenda: donkerblauw = nieuwe Raam. paars = De Trog, cultuurhistorisch

monument, geel = depot voor zandvang. Bij uitvoering van fase 2 (verleggen Kreilerrietbeek)
vervallen de volgende maatregelen: rood = nieuw onderhoudspad, zwart = duiker voor
Kreilerrietbeek onder onderhoudspad, groen = bos/natuurcompensatie.

3.2.1 Graven nieuwe primaire waterloop
Rondom het natuurgebied wordt een nieuwe waterloop, Nieuwe Raam, gegraven op

eigendom van Natuurmonumenten. De nieuwe waterloop plus het onderhoudspad wordt

eigendom van Waterschap Limburg. De lengte van deze loop bedraagt ruim 2000m. Deze
loop komt ten oosten van de Bocholterweg, ten zuiden van de Wijffelterbroekdijk en ten
westen van de Pruiskesweg te liggen. Hierdoor kunnen bestaande bruggen in de

Bocholterweg en Pruiskesweg gehandhaafd blijven. Ook is dit traject gunstig in verband met
aanwezige kabels en leidingen (zie 3.3).

Bij de aansluiting tussen de Lozerbroekbeek op de Nieuwe Raam dient een klein traject op

Belgisch grondgebied te worden aangelegd. De loop dient hier een logische bocht/ ronding
te krijgen zodat er een vloeiende aansluiting ontstaat. Hiervoor loopt een apart
vergunningtraject bij de Provincie Limburg (B). Zie ook figuur 7.
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Locatie waar verbinding tussen Lozerbroekbeek en Nieuwe Raam op Belgisch grondgebied
dient te worden gegraven. De poort en het pad liggen in België met rechts de Lossing of
Lozerbroekbeek.

Brug over de Raam bij de Pruiskesweg, eindpunt van de herinrichting. Hier komt het water
van de omleiding weer samen met dat van het natuurgebied Wijffelterbroek, gescheiden
door lage kade met klepduiker.
Profiel nieuwe loop

De nieuwe loop van de Raam dient conform het traktaat minimaal dezelfde hoeveelheid

water te kunnen afvoeren als de huidige te dempen Raam. De huidige Raam heeft op

stuwpeil een profiel van ca. 6m breed met aan beide kanten relatief steile taluds. Voor het

beheer en onderhoud van de nieuwe loop dient een beheerstrook beschikbaar te zijn van
minimaal 3,5m breed (zie 3.2.2).

Er is gekozen voor de aanleg van een profiel dat vergelijkbaar is met dat van de huidige

Raam, vanuit de visie dat de loop primair een functie heeft voor waterafvoer/ doorvoer

buiten het natuurgebied om. Het ruimtebeslag van de loop is dan zo gering mogelijk om
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bestaande natuur te sparen. Ook de aanlegkosten in verband met (plaatselijke)

hydrologische isolatie zijn hiermee het gunstigst. Er is ruimte voor een extensief beheerde
oever en de loop behoudt haar basisfunctie voor natuur (vissen, waterplanten en

macrofauna) en is goed beleefbaar vanaf de aangrenzende wandel- en fietspaden.

Vrijkomende grond kan worden benut om overbodige waterlopen te dempen (zie 3.2.3).

Foto huidig profiel van de Raam in het Wijffelterbroek met extensief beheerd profiel (oever-

en water) aan linkerzijde. Het totale ruimtebeslag van sloot plus pad is ca. 10m.
Hydrologische isolatie

Op het traject van de Nieuwe Raam dat parallel loopt met de Bocholterweg wordt bentoniet

toegepast t.b.v. hydrologische isolatie (stippellijn in figuur 6). Bij het gebruik van bentoniet-

matten worden deze zodanig aangebracht dat ze niet belemmerend gaan werken voor
onderhoud. In het bestek zal dit nader worden uitgewerkt.
Eigendomsruil/ behoud natuur- en bosareaal

Om de nieuwe loop te kunnen realiseren, dient een bestaande natuurstrook (bos en

grasland) van Natuurmonumenten beschikbaar te komen voor het Waterschap. Voorgesteld
wordt om deze natuurstrook te ruilen met de huidige overbodige waterlopen en

onderhoudspaden van het Waterschap in het Wijffelterbroek en de Vetpeel. De benodigde

oppervlakte voor de nieuwe loop betreft ca. 2 km x 10m = 2 ha. De overbodige waterlopen

en paden die als ruil daarvoor naar Natuurmonumenten kunnen gaan, betreffen ca. 1,7 km x

10 m = 1,7 ha + pad bovenloop langs Eerste Zijtak 0,25 ha = 1,95 ha. In de toekomst na het

opheffen van de gehele Eerste Zijtak Vetpeel komt daar nog eens ca. 0,25 ha bij. Het

natuurareaal blijft hierdoor ruim op peil. Door spontane bosontwikkeling op de gedempte
waterlopen blijft het bosareaal ook op peil.

3.2.2 Aanleg onderhoudspad langs nieuwe loop
Langs de nieuwe waterloop is een onderhoudsstrook nodig van minimaal 3,5m breed dat in

eigendom en beheer komt bij het Waterschap Limburg. Het onderhoudspad komt telkens te

liggen naast de weg met berm van de gemeente, met vervolgens de nieuwe waterloop en dan

19

een raster op de grens met het natuurgebied. Dit zorgt voor de meest glooiende overgang
tussen waterloop en natuurgebied.

Bocholterweg ter hoogte van Wijffelterbroek (linkerzijde). De gemaaide berm en de bomen

zijn eigendom van de gemeente Weert en blijven behouden. Op enige afstand (ca. 1m) van

de bomen is de aanleg van onderhoudspad en de nieuwe Raam voorzien; dit loopt dus deels

door in de bestaande riet- en bosrand. Tussen de gemeente en waterschap wordt afgestemd

om zo veel mogelijk bestaande natuur te sparen.

Wijffelterbroekdijk met fietspad van de gemeente Weert. Aan rechterzijde is het

(berm)slootje zichtbaar van particulier landbouwperceel ten noorden van het natuurgebied.
Aan linkerzijde (waar struweel en lage bomen zichtbaar zijn) is onderhoudspad en nieuwe

Raam voorzien.
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Beeld van het weiland in het Kwaoj Gaat waar aanleg van de Nieuwe Raam is voorzien. Hier
hoeft geen bos of struweel te worden verwijderd. Rechts van de bomen komt eerst een
onderhoudspad en daarnaast de nieuwe waterloop.

3.2.3 Dempen (primaire) waterlopen
De primaire waterlopen binnen het projectgebied (Raam, Benedenloop Vetpeel en

benedenloop Tweede Zijtak Vetpeel) worden gedempt als de nieuwe waterloop is aangelegd.
Hiervoor kan grond worden gebruikt die vrijkomt bij de aanleg van de nieuwe loop. Ook alle

kleine slootjes en greppels in het natuurgebied worden gedempt, maar dit is (ook) al
voorzien in het deelproject Kwaoj Gaat.

Ten westen van de Bocholterweg in de Vetpeel wordt de bovenloop van de Eerste Zijtak

Vetpeel (inclusief zandvang) gedempt tot aan het hertenkamp. Ook de sloot en alle drainage
in de voormalige agrarische percelen worden gedempt resp. verwijderd.

Langs de Vetpeel en een deel van de Raam is het onderhoudspad in 1984 opgehoogd

(indertijd om verdroging enigszins tegen te gaan). Het gaat om ca. 0,50 m (zie bijlage 1).
Deze kunstmatige ophogingen worden ongedaan gemaakt.

Bij het dempen van de waterlopen dient eerst de (mogelijk vervuilde) water- en slibbodem te

worden verwijderd en afgevoerd.

3.2.4 Verbreden van sloot tussen Kettingdijk en Lozerbroekbeek
Langs de Bocholterweg ligt aan de westkant een sloot tussen de weg Kettingdijk en de

Lozerbroekbeek. Deze sloot dient verbreed te worden zodat het soms wat vervuilde water

van het natuurgebied Kettingdijk-zuid naar de Lozerbroekbeek kan worden afgevoerd. De

duiker onder de weg Kettingdijk dient te worden opgeheven/ dichtgestopt.
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Water van Kettingdijk-zuid dat via verbrede sloot langs de Bocholterweg naar

Lozerbroekbeek dient te worden geleid, in plaats van naar het Wijffelterbroek.

3.2.5 Aanleg van ondiepe, nieuwe loop tot aan laagte in
Wijffelterbroek (ca. 150m)

In aansluiting op de nieuwe duiker voor schoon water onder de Bocholterweg (zie 3.2.9)

dient er door het broekbos van het Wijffelterbroek op twee trajecten een ondiep loopje te

worden gegraven om het water naar natuurlijke laagtes te leiden waarin het vervolgens zijn

eigen weg zoekt. Op bijgevoegde detail hoogtekaart (figuur 8) van het Wijffelterbroek zijn
deze trajecten globaal aangegeven. In totaal gaat het om ca. 150m.

22

Figuur 8. Ligging van twee tee graven waterloopjes in het Wijffelterbroek (paarse lijnen) om
water goed naar en door de laagtes van het broekbos te geleiden.

3.2.6 Aanbrengen van ringkade met onderbemaling t.b.v.
hertenkamp

Omdat door de hydrologische herinrichting van het Wijffelterbroek kans is op verhoogde

waterstanden in het hertenkamp, wordt er een ringkade aangelegd, en een onderbemaling
aangebracht (op zonnepanelen), in de sloot waarmee nu het hertenkamp ontwatert wordt.

Dit water wordt samen met al het andere schone water uit de Vetpeel en de Kettingdijk via
de bestaande duiker onder de Bocholterweg geleid richting Wijffelterbroek.

3.2.7 Verwijderen van (klep)stuwen en bijbehorende

kunstwerken (meetapparatuur, krooshek, kabels en
leidingen)

Op de te dempen trajecten worden alle kunstwerken verwijderd en afgevoerd, al dan niet

voor hergebruik elders door het Waterschap. Naast kabels en leidingen t.b.v. meetapparatuur
bij krooshek (onder onderhoudspad van Vetpeel), gaat het om de volgende zaken:
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Krooshek en meetapparatuur in de Raam.

Te verwijderen stuw en bruggetje in de Vetpeel.
Te verwijderen OWL (Optimaal

Waterbeheer Limburg) stuwtjes in het
Wijffelterbroek (meerdere ex.).
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Stuwtje en duiker nabij kruising fietspad in bovenloop Eerste Zijtak Vetpeel.

Overbodige zandvang in de bovenloop van de Eerste Zijtak Vetpeel. Tussen de inmiddels

voormalige agrarische percelen loopt een sloot die wordt opgeheven. De duiker van deze
zijsloot wordt verwijderd.
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Te verwijderen stuwtje (OWL 1590) en duiker in de bovenloop van de Eerste zijtak.

Linkerdeel wordt opgevuld tot maaiveld, sloot rechts van gronddam blijft gehandhaafd.

3.2.8 Verwijderen van duikers in te dempen trajecten
In het projectgebied kunnen drie overbodige duikers worden weggehaald, namelijk een grote
duiker in een beheerdam in de Vetpeel, een kleinere duiker van de uitmonding van de
Tweede Zijtak Vetpeel in de Vetpeel en een duiker van een zijsloot van de Eerste Zijtak

Vetpeel. De duiker van de bovenloop van de Tweede Zijtak Vetpeel onder het fietspad van de
Wijffelterbroekdijk kan worden gehandhaafd om dit water in de nieuwe Raam te laten
uitmonden.

Te verwijderen duiker in de Vetpeel. Rechts is opgehoogd pad zichtbaar.
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3.2.9 Aanbrengen van siphon bij duiker Bocholterweg, duiker

fietspad en aanleg klepduiker door kade brug Pruiskesweg

Onder de Bocholterweg wordt de bestaande duiker benut om al het schone water van het
natuurgebied Kettingdijk, Vetpeel en Laurabossen door te geleiden richting het

Wijffelterbroek. In aansluiting op deze duiker wordt een sifon onder de nieuwe Raam

aangebracht. In het verlengde van deze sifon worden in het broekbos enkele ondiepe

waterlopen gegraven (zie 3.2.5). De sifon wordt afsluitbaar zodat in tijden van wateroverlast

water kan worden vastgehouden bovenstrooms van de weg.

Onder het fietspad van de gemeente Weert, tussen de Laurabossen en het natuurgebied

Kettingdijk, komt een nieuwe duiker voor het water uit de Laurabossen dat nu nog afwatert

via de Eerste Zijtak Vetpeel.

Bij de uitmonding van de klimaatbuffer Wijffelterbroek komt een klepduiker onder de lage
kade bij de bestaande brug van de Pruiskesweg over de Raam. De klepduiker kan worden
afgesloten om in de toekomst (schoon) water vast te houden in tijden van wateroverlast.

3.2.10 Verwijderen van oeverbeschoeiing en drainagebuizen in te
dempen trajecten

Ter hoogte van kunstwerken is soms oeverbescherming aanwezig in de vorm van stenen,

beton of anderszins. Deze kunnen worden verwijderd of worden hergebruikt bij de nieuwe
aansluiting van de Lozerbroekbeek op de Raam op de grens tussen België en Nederland.

Door het (opgehoogde) onderhoudspad langs de te dempen Vetpeel zijn overloopbuizen met
aangebracht. Deze kunnen worden verwijderd samen met de OWL stuwtjes die aan de kant
van het natuurgebied zijn aangebracht.
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3.2.11 Verplaatsen wandelbrug en ophoging (vlonder)pad
Ten behoeve van de wandelroutestructuur door en langs het Wijffelterbroek (figuur 9) dient
een wandelbrug over de nieuwe Raam te worden aangebracht. Daartoe zou de bestaande

brug over de te dempen Raam kunnen worden hergebruikt. Indien de brug ook voor beheer
nodig is, dient een nieuwe bredere brug te worden geplaatst.

De toekomstige wandelroutestructuur in het Wijffelterbroek wordt momenteel bestudeerd.
Door het hogere waterpeil zijn duikers of vlonderpaden nodig of dienen dijkjes

(smokkelpaden) te worden opgehoogd. Een idee is om een (vogel)-uitkijkpunt te maken daar
waar de oostelijke smokkelroute aan de rand van het broekbos uitkomt zodat over het

ondiepe open moeraslandschap kan worden uitgekeken.

Te verplaatsen wandelbrug: op deze locatie is de brug niet meer nodig vanwege demping
Raam, te verplaatsen naar locatie waar wandelroute door bos de nieuwe Raam kruist.
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Figuur 9. Actueel wandelroutenetwerk door en langs het Wijffelterbroek (paarse lijnen). Rode

stippellijnen betreffen paden die deels vlonderpad zijn of dienen te worden, danwel dienen

te worden opgehoogd vanwege stijging peil oppervlaktewater. Rode lijn betreft op te heffen
onderhoudspad. Pijltje is indicatieve locatie voor bijvoorbeeld (vogel-)uitkijkpunt.

3.2.12 Aanbrengen van kade rondom nieuwe Raam nabij brug
Pruiskesweg

In de toekomst is de wens om het schone water uit het Wijffelterbroek via de Raamweiden

oostwaarts te geleiden. Dat dient in een vervolgproject te worden uitgewerkt. Rondom het
laagste deel van de nieuwe Raam wordt een lage kade aangebracht op een hoogte van ca.

31,4 m + NAP (in aansluiting op het maaiveld) zodat bij hoge afvoeren voedselrijk water niet
terug kan stromen in het Wijffelterbroek. Door de kade wordt een klepduiker aangebracht

om het schone water van het Wijffelterbroek naar de (oude) Raam bij de brug Pruiskesweg te
leiden (figuur 10).
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Figuur 10. Detailhoogtekaart Wijffelterbroek met duiker door lage kade (ca. 80-100m) t.b.v.
doorstroming moeras.

3.2.13 Verplaatsing van zandvang
Net na het passeren van de grens wordt op Nederlands grondgebied een nieuwe zandvang

met een lengte van ca. 25m aangelegd (zie figuur 7). In de nieuwe Raam (op de grens) vlak
na de zandvang komt, net als op oude locatie, een lage drempel (ca. 15 cm) die zorgt voor

het goed functioneren van de zandvang.

3.2.14 Kap bomen en struiken
Ten behoeve van de aanleg van de Nieuwe Raam dient een strook van maximaal ca. 10m van

het broekbos te worden vrijgekapt. Ten oosten van de Bocholterweg gaat het ter hoogte van

het Wijffelterbroek om bos met eiken, elzen en ondergroei. De essenrij langs de

Bocholterweg blijft intact. Ten behoeve van de zandvang dient een wat bredere strook te
worden gekapt.

Ter hoogte van het hooiland en ten zuiden van de Wijffelterbroekdijk gaat lokaal het om laag
(wilgen)struweel en jonge eikjes. De rij berken langs het fietspad blijft behouden.
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Beeld van struweel en hooiland ten zuiden van Wijffelterbroekdijk, waar Nieuwe Raam wordt
aangelegd.

Beeld van bosrand ten oosten van de Bocholterweg, waar Nieuwe Raam is voorzien.

31

3.3

Gevolgen voor omgeving

Hydrologie en waterkwaliteit

Bij de voorbereiding van dit ontwerp is hydrologisch onderzoek verricht om de werking van

de verschillende waterstaatswerken te onderbouwen en te toetsen (zie verder hoofdstuk 5).

In dat onderzoek is ook berekend welke gevolgen uitvoering van het project op de omgeving

heeft. Op drie locaties worden grondwatereffecten verwacht en zijn mitigerende maatregelen
voorzien:

1. Hertenkamp. Hier zal in overleg met de eigenaar een ringkade met ringsloot (ca. 1
km) plus onderbemaling worden gerealiseerd.

2. Perceel Limpens. In overleg met de eigenaar van dit perceel zal de laaggelegen
westzijde (31,2 m + NAP) worden opgehoogd tot ca. 31,5 m + NAP.

3. Tweede Zijtak Vetpeel. Hier treedt een geringe stijging van het peil op, namelijk van 7
cm (pag. 14 van de hydrologische studie). Dit wordt gecompenseerd door de
resterende sloot ongeveer 10 cm uit te baggeren, dus dieper te maken.

Percelen aan de benedenstroomse zijde van de Pruiskesweg zijn al opgehoogd in het kader
van het project Raamweiden. Afgezien van vernatting van bos- en natuurgronden, is de

conclusie van het onderzoek dat er geen schade zal ontstaan aan landbouwgronden van
derden en/of bebouwing.

Eventuele meetpunten die geschikt zijn voor het Waterschap Limburg om hydrologische

effecten te volgen, vallen binnen het bestaande meetnet van Natuurmonumenten. Zie bijlage
6 (monitoringsplan hydrologie) voor de ligging van deze grondwatermeetpunten.

Figuur 11. Overzicht van maatregelen en mitigerende maatregelen rondom de klimaatbuffer.
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Overlast

De werkzaamheden vinden plaats in het landelijk gebied. Door het zoveel mogelijk

gebruiken van rijplaten tijdens de werkzaamheden zal overlast door grondwerk tot een
minimum worden beperkt. Wellicht dat op beperkte schaal sprake zal zijn van

grondtransport met vrachtauto’s via de openbare weg. De kapwerkzaamheden zullen in het
najaar plaatsvinden, zo mogelijk in een relatief droge periode om zo min mogelijk schade
aan de bodem te veroorzaken. De afvoer van hout zal eveneens via de openbare weg

plaatsvinden. Dit kan enige verkeersoverlast voor de omgeving met zich meebrengen.
Flora en fauna

Er dient vlak voor uitvoering nog een quickscan te worden uitgevoerd om de aanwezigheid
van beschermde soorten in kaart te brengen (roofvogelnesten, vleermuisholtes). De

verwachting is dat bij de graaf- en kapwerkzaamheden geen beschermde soorten in het

geding zijn. Wel dient bij het dempen van sloottrajecten rekening te worden gehouden met
aanwezige vissen e.d. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd met inachtneming van de
wetgeving rond flora en fauna, door toepassing van de hiertoe door de Unie van

Waterschappen opgestelde gedragscode. De kap van bomen en struiken dient buiten het
broedseizoen te worden uitgevoerd.
Archeologie

De gehele omlegging van de Raam ligt in een zone met een lage archeologische

verwachtingswaarde (bijlage 4).
Explosieven

Dit is niet aan de orde daar bij alle ander (graaf)projecten in de nabije omgeving (Kettingdijk,
Vetpeel, Raamweiden en deel van Kwaoj Gaat) ook geen aandachtspunt is geweest. Er is in
WOII niet gevochten in deze regio.
Kabels en leidingen

In het projectgebied zijn conform KLIC-oriëntatieverzoek (meldnummer 16O039132) kabels
en ondergrondse leidingen aanwezig op de volgende locaties. Langs de Bocholterweg loopt
aan noordzijde een waterleiding van WML (en vervolgens langs de Kettingdijk naar de daar

aanwezige hoeve) en een datatransportkabel van de KPN, aan de zuidzijde loopt eveneens

een datatransportkabel van de KPN die verder loopt langs de zuidzijde van de Vetpeel en de
noordzijde van de Raam: deze leiding wordt gebruikt door Waterschap voor doorgeven

meetgegevens. Langs de oostzijde van de Pruiskesweg ligt een middenspanningskabel van

Stedin.

Bodemkwaliteit

Er zal een land- en waterbodemonderzoek uitgevoerd worden in afstemming met bevoegde

gezagen, gemeente resp. waterschap.
Zoneringen legger

Het project Herinrichting Wijffelterbroek heeft gevolgen voor de legger van het Waterschap

Limburg. Dit betekent dat de legger moet worden aangepast omdat bestaande waterlopen en
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een stuw hun functie als waterstaatswerk verliezen en er (deels) een nieuwe waterloop aan
wordt toegevoegd. Het ontwerp leggerbesluit wordt gelijktijdig met dit plan gepubliceerd

door het Waterschap Limburg. Voor de inhoudelijke consequenties wordt verwezen naar dit
leggerbesluit.
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4 Wetten, regels en beleid
4.1

Waterwet en Waterbeleid

De Waterwet kent drie doelstellingen:

1. voorkoming en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en
waterschaarste (waterkwantiteit); in samenhang met

2. bescherming en verbetering van de chemische en biologische kwaliteit van
watersystemen (waterkwaliteit);

3. vervulling van overige maatschappelijke functies van het watersysteem.
Voor dit inrichtingsplan is het eerste doel een harde randvoorwaarde, in de zin dat de te
nemen maatregelen geen overlast mogen veroorzaken. Het project biedt tevens de

mogelijkheid om beter te anticiperen op waterschaarste door herstel van de kwel- en

sponswerking van het systeem. Het inrichtingsplan draagt bij aan de tweede en derde

doelstellingen: de waterkwaliteit wordt verbeterd door de scheiding van kwelwater in het

natuurgebied en landbouwwater. Daarbij worden tegelijkertijd de historische ontwatering en
de natuurlijke, landschappelijke en recreatieve waarden hersteld en versterkt.

De Waterwet geeft samen met de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht een juridische
verankering voor planvorming. De planprocedure die met dit inrichtingsplan wordt ingezet

houdt rekening met de bepalingen van beide wetten en is er op gericht efficiënte
besluitvorming te faciliteren binnen een optimale doorlooptijd.

De drie doelstellingen uit de Waterwet worden weerspiegeld in overige watergerelateerde

wetgeving en in waterbeleid. De in de volgende paragraaf genoemde beleidskaders vormen
een grondslag of rechtvaardiging voor de manier waarop de projectpartners met dit

inrichtingsplan bijdragen aan de waterdoelstellingen, inclusief het omgevingsbeleid.

4.1.1 Kader Richtlijn Water (KRW)
De doelen ten aanzien van chemische en biologische waterkwaliteit, die voortkomen uit de

Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn vastgelegd in een Provinciale Maatregel van Bestuur.
De maatregelen die nodig zijn om deze doelen te behalen zijn opgenomen in het
Waterbeheerplan en Stroomgebiedsbeheerplan van Waterschap Limburg .

4.1.2 Provinciaal Waterplan
Het Provinciaal Waterplan Limburg 2016-2021 stelt doelen ten aanzien van waterbeheer vast
en geeft een ruimtelijke vertaling van die doelen in globaal te nemen maatregelen. Het

gebied Wijffelterbroek heeft hierin de status Natte natuurparel en is daarmee een van de 48
prioritaire gebieden voor aanpak verdroging.
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4.1.3 Waterbeheerplan
Het Waterbeheerplan 2016-2021 plant de maatregelen die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn

Water en de provinciale kaders. Voorliggend project past in het kader van het
Waterbeheerplan van Waterschap Limburg .

4.2

Omgevingswet en omgevingsbeleid

De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (2008) regelt een vergunning- en

handhavingstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke

leefomgeving. De wet borgt een zorgvuldige en transparante besluitvorming, waarbinnen
diverse belangen zorgvuldig kunnen worden afgewogen.

De wet wordt toegepast binnen bestemmingsprocedures en omgevingsvergunningen, zoals
hieronder beschreven.

4.2.1 Bestemmingsplan
Het projectgebied ligt binnen het bestemmingplan van de gemeente Weert. In het

bestemmingsplan Buitengebied Weert (zie bijlage 3) heeft het plangebied voornamelijk de

bestemmingen bos, natuur en agrarische doeleinden met landschappelijke en

natuurwaarden. Het gehele plangebied is aangemerkt als waarde beekdallandschap.

Conform het Provinciaal Omgevingsplan Limburg/ POL 2014 (figuur 12) heeft het deelgebied
Kwaoj Gaat binnen het projectgebied de bestemming natuur (lichtgroene kleur =

goudgroene natuurzone). Dit perceel is inmiddels verworven door ARK Natuurontwikkeling.

Figuur 12. Provinciaal Omgevingsplan Limburg.
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De Tungelroyse Beek is aangemerkt als natuurbeek vanwege de Specifiek Ecologische

Functie (SEF-status) die de Provincie aan deze loop heeft toegekend. De Raam en de Vetpeel
zijn waterlopen met een algemeen ecologische functie.

Voor de werkzaamheden in het kader van de herinrichting van de Raam geldt een

vergunningplicht (omgevingsvergunning). Een wijziging van het bestemmingsplan is pas aan
de orde op het moment dat er sprake is van een dusdanige natuurontwikkeling op de

agrarische gronden dat van een normaal agrarisch grondgebruik geen sprake meer kan zijn.
Op dat moment dient de agrarische bestemming omgezet te worden naar een
natuurbestemming.

4.2.2 Wet op de archeologische monumentenzorg
Uit de Archeologische verwachtingskaart van de gemeente Weert (bijlage 4) is af te leiden dat
het hele projectgebied een lage archeologische verwachtingswaarde heeft en er geen
onderzoeksplicht is.

4.2.3 Explosievenwet
In afstemming met de gemeente Weert is vastgesteld dat een explosievenonderzoek niet
nodig is op die trajecten waar graafwerkzaamheden zijn voorzien (traject Nieuwe Raam).

4.2.4 Ontgrondingverordening
Omdat de voorgenomen ontgronding via dit inrichtingsplan en via de WABO-vergunning in
openbare procedure wordt gebracht, kan worden volstaan met een melding bij de

Gedeputeerde Staten (GS) van Provincie Limburg. Hiervoor dient de melding 8 weken voor

aanvang digitaal ingediend te worden bij de provincie, waarna binnen 6 weken reactie volgt.

4.2.5 Wet Natuurbescherming
Uit het ecologisch vooronderzoek moet blijken of er een ontheffing van de Wet

Natuurbescherming (soortbescherming) nodig is. Omdat een A-watergang wordt

heringericht, zal er worden gewerkt volgens de Gedragscode Flora- en faunawet van de

waterschappen.

4.2.6 Overige wetgeving
Voor de voorgenomen inrichting, zowel voor natuur als voor agrarisch gebied met
landschappelijke waarden is een aanlegvergunning van de Gemeente Weert nodig.
Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi)

De meldingen voor beide besluiten dienen via het bodemloket bij de gemeente Weert resp.
Waterschap te worden ingediend.

Boswet. In verband met de kap van enkele bomen in het buitengebied is een kapmelding bij
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodig. Dit dient minimaal een maand

voor de voorgenomen werkzaamheden te zijn gedaan door de eigenaar.
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5 Hydrologisch onderzoek
In het kader van het project Herinrichting Wijffelterbroek zijn uitgebreide hydrologische

berekeningen (oppervlaktewater) uitgevoerd om na te gaan of aan de doelstellingen van het
project wordt voldaan en wat eventuele effecten zijn op de omgeving. De resultaten zijn
beschreven in bijlage 2.
Grondwater

In het kader van dit project is het ontwerp voor de omleiding alleen qua oppervlaktewater

doorgerekend. Het grensoverschrijdende schetsontwerp van Bell van ’t Hullenaar (inclusief

de Raamweiden, maar zonder verwerving en inrichting van de Vetpeel ten noordwesten van

het hertenkamp) (zie figuur 13), hetgeen een maximaal hydrologisch toekomstplaatje kan

zijn (en waarvan de omleiding van de Raam een onderdeel is), is in 2015 door het

toenmalige Waterschap Peel en Maasvallei met het model Ibrahym doorgerekend op effecten

op de grondwaterstand. Deze plaatjes (figuur 14 en 15) geven de richting aan waarin de

grondwaterstanden maximaal kunnen wijzigen in het grensoverschrijdende natuurgebied en
de directe omgeving.

Figuur 13. Schetsontwerp Bell Hullenaar + Raamweiden (maar zonder de Vetpeel).
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Figuur 14. Resultaten GHG (Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand) 2e ontwerp t.o.v. huidige
situatie. Binnen de contouren van het grensoverschrijdende natuurgebied stijgt de hoogste
grondwaterstand door herinrichting (maaiveldverlagingen en dempen waterlopen) met

50-100 cm.

Figuur 15. Resultaten GLG (Gemiddeld Laagste Grondwaterstand) 2e ontwerp t.o.v. huidige
situatie: ook de laagste grondwaterstanden stijgen door de herinrichting met 20-50cm.
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Bijlage 1. Historisch landgebruik en – ontwatering in het
Wijffelterbroek.
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Bijlage 2 Hydrologisch onderzoek
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Bijlage 3 Bestemmingsplan Buitengebied Weert (2011)
Bron: http://www.weert.nl/Bestemmingsplan-Buitengebied-2011.html
Vastgesteld 26 juni 2013.

Toelichting van relevante kleuren en symbolen
Blauwgroene en groene vlakken = Natuur en bos
Lichtgroen = Agrarisch.

Groen = Agrarisch met waarden (Natuur- en landschapswaarden)

Grijs = Verkeer

Blauw = Water/ Waterlopen

++ = Waarde Beekdallandschap (BDL)

++ = Waarde Gebied met kwetsbaar relief (GKR)

Schuine arcering (groen) = extensiveringsgebied (Reconstructiewetzone)
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Bijlage 4. Archeologische verwachtingskaart Wijffelterbroek.
Bron: Verhoeven & Ellenkamp, 2009.
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Bijlage 5. Overeenkomst tussen Waterschap Midden-Limburg en
Watering Het Grootbroek (19 december 1939).
Bijlage 6. Monitoringsplan hydrologie.
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