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1  Inleiding 

Voor het ontgrondingengebied de IJzeren Man in Weert is in 2001 een vergunning verleend 

aan Centrale Zandwinning B.V. (CZW) om in de periode t/m 2018 in totaal 4,5 mlj m3 specie te 

winnen. In 2004 is hiertoe een inrichtingsplan vastgesteld waarmee vanaf 2012 het gebied ten 

westen van de primaire ontgrondingsplas (huidige plas) zou worden ingericht als natuurgebied. 

Daarbij stond de ontwikkeling van natte ‘plas/dras’-natuur centraal.  

CZW wil graag uitbreiden en daarvoor in de p laats het gebied een recreatieve impuls geven 

waarbij in beginsel een dagstrand centraal staat. Zij heeft daartoe een beeldkwaliteitsplan 

opgesteld waarmee het plangebied van 62 ha dat eerst zou worden ingericht als natuur, 

volledig zal worden ingevuld (en bestemd) als recreatiegebied. 

1.1  Standpunt natuurorganisaties 

Natuurorganisaties kunnen zich niet vinden in de omschakeling van 62 ha natuur naar 

recreatiegebied, des te meer omdat binnen de nieuwe plannen van CZW enkel voldaan wordt 

aan de boswettelijke verplichtingen en op generlei wijze in de plannen ingegaan wordt op 

andere vormen van natuurcompensatie. Natuurorganisaties zijn geen voorstanders van verdere 

ontgrondingen en van deze omschakeling. 

Desalniettemin hebben natuurorganisaties in gezamenlijkheid bekeken of en in hoeverre er 

toch mogelijkheden waren om tegemoet te komen aan de recreatieve wensen van gemeente, 

inwoners en ondernemers. Daartoe hebben zij in het voorjaar van 2015 een visie opgesteld 

onder welke voorwaarden verdere ontgrondingen mogelijk waren en waarbij een win-win 

situatie zou ontstaan, ook voor de natuur. Daarbij is optimaal rekening gehouden met alle 

belangen uit de regio en is getracht om al deze belangen te laten landen in een plan dat kan 

rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak. Natuurorganisaties waren dan ook bereid 

zich constructief op te stellen zodat rekening houdend met alle belangen een voor de 

natuurorganisaties een acceptabel plan zou kunnen worden ontwikkeld. Geadviseerd werd dan 

ook om gezamenlijk met alle belanghebbenden tot een alternatief plan te komen dat kan 

rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak met als basis een schetsplan zoals 

gepresenteerd in het voorjaar.   

Zowel de gemeenteambtenaren als CZW zelf bleken helaas niet bereid om daadwerkelijk in te 

zetten op een plan dat kan rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak. Derhalve heeft 

NMF Limburg uiteindelijk een extern adviesbureau ingeschakeld om aan te tonen dat een 

alternatief plan denkbaar is waarbij evenveel delfstoffen gewonnen kunnen worden als binnen 

de plannen van CZW, en daarom ook eenzelfde tegenprestatie verwacht mag worden. –pm- 

Daarnaast blijkt dat met het alternatieve plan een hogere maatschappelijke meerwaarde 

behaald kan worden en dat het plan kan rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak, zo 

blijkt uit de bijeenkomsten van de klankbordgroep. Tevens past het alternatieve plan veel beter 

in zowel gemeentelijk als provinciaal beleid. Wij zullen dit met deze notitie nader toelichten. 

Alvorens daartoe over te gaan zal eerst nog kort worden ingegaan op hetgeen is gepresenteerd 

in de “Visie Natuurorganisaties Ontgrondingen Weert” van 30 juni 2015 (hierna visiedocument). 
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1.2  Natuur en nieuwe plannen CZW 

Met het huidige inrichtingsplan is voorzien in een natuurgebied van 72 ha natuur (62 ha binnen 

plangebied en 10 ha daarbuiten) dat een belangrijke schakel vormt in een ecologische 

verbinding met de omliggende natuurgebieden. Binnen het vigerende inrichtingsplan wordt het 

ontgrondingengebied na ontgronding namelijk volledig ingericht als natuurgebied. De grote plas 

wordt een grote “natuurplas” en de oevers worden ingericht als ecologische oevers. Daarnaast 

worden vier kleinere en ondiepe natuurplassen gerealiseerd met hoge ecologische waarden 

omringd door een hoogwaardig plas/drasgebied. Daarnaast wordt langs de Tungelroyse Beek 

de toplaag verwijderd zodat een hoogwaardig moerasgebied ontstaat die samen met het 

plas/drasgebied een ecologische verbinding vormt met de omliggende natuurstroken. Hiermee 

krijgt het hele gebied een natuurfunctie die de omliggende natuurgebieden zoals ook het 

Natura 2000-gebied de Kruispeel met elkaar verbindt en ruime mogelijkheden biedt om dit 

Europees beschermde natuurgebied te herstellen en de Europese doelstellingen te halen.  

 

Met de nieuwe plannen krijgt het gehele gebied de bestemming recreatie, met vrij intensieve 

vormen. De grote plas wordt een recreatieplas en verliest zijn bestemming natuur. Gedeelten 

van de oevers worden ingericht als dagstrand en verliezen daarmee de ecologische waarde als 

natuuroevers. Het geplande hoogwaardige plas/dras-gebied moet plaats maken voor een grote 

diepe duikplas met geen of nauwelijks ecologische waarde. De ecologische verbinding tussen 

de natuurgebieden verdwijnt. Het grootste verlies is echter de diepe ontgronding zo dicht op het 

Natura-gebied en het verlies van de bufferzone die het natuurgebied kan beschermen tegen 

invloeden als verdroging. Daarvoor in de plaats komt op minder dan 200m van de Kruispeel 

een diepe duikplas met intensieve vormen van recreatie in de nabijheid van dit natuurgebied. 

De 64 ha natuurontwikkeling binnen het huidige plan moet grotendeels plaats maken voor een 

groots recreatiegebied. 

1.3  Standpunten natuurorganisaties verdere ontgrondingen 

Zoals aangegeven zijn natuurorganisaties geen voorstanders van verdere 

ontgrondingswerkzaamheden en de omschakeling van natuur naar recreatie. Desalniettemin 

zijn zij toch in gezamenlijkheid een aantal voorwaarden overeengekomen waaronder toch 

medewerking kan worden verleend aan verdere ontgrondingen. Deze voorwaarden zijn 

uiteengezet in het visiedocument. Hieronder worden deze nog eens kort op een rij gezet. 

 

1. Natuurzone langs Kruispeel en Tungelroyse Beek 

- Voorwaarde: Een brede strook langs de Kruispeel en de Tungelroyse Beek 

wordt ingericht als natuur en ter plekke zullen geen ontgrondingsactiviteiten 

plaatsvinden, anders dan eventueel nodig zou zijn voor het creëren van de 

gewenste natuurwaarden. 

- Wens: De sanering van het staalbedrijf Beauchamps. (NB: Dit blijkt helaas niet 

tot de mogelijkheden te behoren binnen onderhavig project omdat deze niet in 

een breder gebiedsontwikkelingsperspectief wordt geplaatst.)  
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2. Voorkomen verdroging 

- Voorwaarde: Er mag geen verdroging optreden van de omliggende 

natuurgebieden als gevolg van de ontgrondingen in totaliteit. 

- Wens: Het treffen van maatregelen tegen de verdrogingsproblematiek van de 

omliggende natuurgebieden.  
 

3. Ecologische verbindingen 

- Voorwaarde: Het waarborgen van ecologische verbindingen voor belangrijke 

soorten flora en fauna. 

- Wens: het aanleggen van een droge ecologische verbinding over het kanaal 

dat tevens gecombineerd kan worden met de gewenste recreatieve verbinding 

over het kanaal.  

 

4. T.a.v. overige ecologische waarden 

- Voorwaarde: Een verantwoord ecologisch bodemprofiel en het voorkomen 

van aanvoer van vervuilde of geeutrofieerde specie van elders. 

- Wens: Een optimaal ecologisch bodemprofiel en ervoor zorg dragen dat de 

specie die nodig is voor de inrichting van heb gebied en afkomstig is van elders 

is afgestemd op de gewenste ecologische waarden. 

 

5. Voldoende juridische borging, monitoring, handhaving en beheer 

- Voorwaarde: De vergunning moet voldoende expliciet zijn zodat geen ruimte 

is voor interpretatieverschillen; er moet voldoende gemonitord worden en ook 

dient er voldoende handhavend te worden opgetreden.  

- Wens: Absolute transparantie en continue betrokkenheid en overleg met o.a. 

natuurorganisaties en de klankbordgroep zal geleid worden door een 

onafhankelijke partij. 
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2  Alternatief plan 

In dit hoofdstuk worden de kaders voor het alternatieve plan gepresenteerd dat door een extern 

advies is doorgerekend. Tevens wordt hier beschreven wat dit concreet betekent voor de 

tegenprestatie en de maatschappelijke meerwaarde. 

2.1 Alternatief 

Door NMF Limburg is opdracht verstrekt aan het extern adviesbureau FF advies om een 

ontgrondingslijn te bepalen die nodig is om een gelijk aantal m
3
 delfstoffen te winnen als het 

geval zou zijn binnen de nieuwe plannen van CZW. Figuur 1 biedt een weergave van deze 

ontgrondingslijn (groen gearceerd). De berekeningen die gedaan zijn door FF advies zijn 

opgenomen in de bijlagen (bijlage 1).  

 

Figuur 1: Ontgrondingslijn op basis van berekeningen 

 
 

 

Figuur 2 biedt een overzicht van het alternatieve plan zoals deze ter vervanging zou komen van 

de overzichtskaart in het beeldkwaliteitsplan behorende bij de nieuwe plannen van CZW. 
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Figuur 2: Overzichtskaart alternatief plan NMF Limburg 

 

2.2 Tegenprestatie 

Aan de hand van de berekeningen is aangetoond dat met deze ontgrondingslijn eenzelfde 

hoeveelheid delfstoffen gewonnen kan worden als met de plannen van CZW mogelijk zou zijn. 

Dit betekent dat in principe ook eenzelfde tegenprestatie mogelijk is. In dit kader is het echter 

toch zinvol op enkele aspecten een nadere toelichting te geven.  

 

Dagstrand 

Als basis voor het visiedocument alsook voor dit alternatieve plan ligt de aanleg van het 

dagstrand. Dit is dan ook voor de natuurorganisaties het uitgangspunt. De natuurorganisaties 

hebben dan ook nimmer de intentie gehad om wijzigingen voor te stellen voor wat betreft de 

oppervlakte, de specifieke aanleg of de gewenste breedte van het dagstrand. Wij kunnen ons 

er dan ook in vinden dat de natuuroevers ter hoogte van het gewenste dagstrand komen te 

vervallen.  

 

Outdoor-activiteiten  

De leden van de klankbordgroep hebben in meerderheid aangegeven de outdoor-activiteiten te 

willen concentreren aan de Herenvennenweg. Dit zou in principe voor beide plannen dezelfde 

consequenties met zich mee moeten brengen. Natuurorganisaties zijn eveneens voorstander 

van het concentreren van de intensievere vormen van recreatie aan de kant van de 

Herenvennenweg. Indien hier door de gemeente toch anders over besloten wordt, zal dit naar 

verwachting geen belemmering vormen in het kader van aanpassing van de plannen.  
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Duiken 

De duikersvereniging heeft verschillende belangen in het kader van deze ontgrondingslocatie. 

Zij hebben te kennen gegeven graag een locatie te hebben ten behoeve van opleidingen. 

Hiervoor moeten ze in beginsel kunnen beschikken over een plas met een minimale diepte van 

20 meter om ook de hoogste graad brevet te kunnen behalen. Daarnaast willen zij graag voor 

hun duikactiviteiten een apart gedeelte beschikbaar hebben zodat conflicten met andere 

gebruikers kan worden vermeden. Deze twee wensen zijn zeer goed in te passen in het 

alternatieve plan. 

Tevens is als wens uitgesproken om nog dieper te kunnen duiken. Dit is echter mogelijk geen 

absolute must voor zover het de duikersvereniging betreft. Desalniettemin lijkt het inpasbaar 

om binnen het alternatieve plan de ruimte te bieden voor het plaatselijk dieper ontgronden (25 a 

30 m). Daartoe zou echter wel onderzocht moeten worden wat hiervan de consequenties zijn 

voor de ecologie in de plas zelf alsmede voor de omliggende natuurgebieden. In dat kader is 

het zeer wenselijk om op basis van onderzoek een ideaal bodemprofiel vast te stellen waarbij 

de ecologische potenties in de plas optimaal kunnen worden benut.  

CZW heeft aangegeven dat de diepe ontgronding niet nodig is voor de winning van delfstoffen 

omdat beneden de 20m voor hen geen verhandelbare specie meer te winnen valt. Deze diepe 

ontgronding zou wel een rol spelen in de afwerking als de aanleg van het strand. De 

tegenprestatie zou hiermee licht kunnen afwijken maar dit is niet significant. Voor wat betreft de 

maatschappelijke meerwaarde verandert dit niets. 

 

Overig 

Voor de overige tegenprestatie kan worden uitgegaan van een gelijke tegenprestatie zoals is 

voorgesteld door CZW. Hierbij dient echter wel opgemerkt te worden dat natuurorganisaties 

een flinke concessie doen met dit alternatieve voorstel. Natuurorganisaties zijn bereid om 

medewerking te verlenen aan verder ontgrondingen en daarvoor zo een 8 ha 

natuurontwikkeling (conform berekeningen FF advies) te laten vervallen, in ruil voor 

natuurcompensatie. Deze dient niet zo zozeer plaats te vinden in termen van kwantiteit alleen 

maar veeleer ook in termen van kwaliteitsverbetering. Aan de boswettelijke verplichtingen zal 

voldaan moeten worden maar daarnaast dient eveneens voldoende zorg gedragen te worden 

voor de compensatie van de natuurwaarden die verloren zullen gaan. Daarmee wordt 

voorkomen dat uiteindelijk geen verslechtering optreedt voor de natuur maar ook zijn er 

ruimschoots mogelijkheden voor een versterking van de natuurwaarden. In dit kader zijn de 

standpunten relevant zoals deze uiteengezet zijn in het visiedocument en in paragraaf 1.3 zijn 

samengevat.  
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Figuur: Concessie natuurorganisaties 

 
 
Figuur –pm- geeft een weergave van de belangrijkste concessie die door de natuurorganisaties 
wordt gedaan. Het met rood ingetekende gebied betreft een gebied van bijna 5 ha dat conform 
het inrichtingsplan uit 2004 zou worden ingericht als natuur maar waar binnen het alternatieve 
plan de uitbreiding van de ontgronding is gepland. Daarnaast gaat het nog om een aantal ha 
bos en natuur dat niet wordt gerealiseerd als gevolg van het niet inrichten als dusdanig of het 
realiseren van dagstranden met bijbehorende voorzieningen.   
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3 Vergelijking plannen 

In dit hoofdstuk worden de verschillende plannen met elkaar vergeleken. Het gaat daarbij om - 

het inrichtingsplan uit 2004, - de nieuwe plannen van CZW, en - het alternatieve plan van NMF 

Limburg. Daarbij wordt een uiteenzetting gepresenteerd van een vergelijking van de 

delfstofwinning, de maatschappelijke meerwaarde en de mate waarin de plannen passen in 

gemeentelijk en provinciaal beleid.  

3.1 Delfstofwinning 

Tabel 1 geeft een vergelijking weer van de mogelijkheden tot het winnen van specie, zoals 

vergund werd in de ontgrondingsvergunning 2001, vergeleken met de nieuwe plannen van 

CZW en het alternatief plan zoals afgebeeld in figuur 1 (hierna alternatief plan NMF Limburg).  

 

Tabel 1: vergelijking delfstofwinning 

  
Vergunning 

2001 
Nieuwe plannen 

CZW 
Alternatief plan 
NMF Limburg 

Delfstofwinning 4,5 8,6 8,6 

 

De berekeningen van FFadvies laten zien dat met het alternatief plan weergegeven in figuur 1 

evenveel extra delfstoffen gewonnen kunnen worden als met de nieuwe plannen van CZW 

mogelijk wordt.  

Uit tabel 1 is op te maken dat het verschil in te winnen specie tussen de nieuwe plannen, zowel 

van CZW als van NMF Limburg, en de vergunning uit 2001 maar liefst 4,1 mlj. m3 bedraagt. Dit 

is vele malen meer dan de 1,7 of 1,8 miljoen die de uitbreiding van de ontgronding zou moeten 

inhouden. Dit heeft echter te maken met het besluit van de provincie van 2014 om voorschrift 

1.1 inhoudende de maximaal te winnen delfstoffen, te schrappen. Berekeningen van FF advies 

laten zien dat bij het loslaten van dit vergunningsvoorschrift toestemming verleend wordt voor 

de delving van maar liefst 6,9 mlj specie in plaats van de 4,5 mlj die oorspronkelijk was 

vergund. Dit besluit is nog niet onherroepelijk. Desalniettemin laten deze berekeningen zien dat 

reeds minimaal 2,4 mlj m3 extra gedolven mag worden zonder dat hiervoor een extra 

tegenprestatie of maatschappelijke meerwaarde is afgesproken. 

In het kader van het alternatieve plan staat de 1,7 mlj extra specie centraal die ook met het plan 

van CZW gewonnen zou kunnen worden. Daarbij is als voorwaarde genomen een delving tot 

20 m diepte onder een helling van 1:2. In de gesprekken was daarbij de 1,5 mlj industriezand 

leidend waarbij met een percentage van 20 % minder interessante delfstoffen van een totaal 

van 1,8 mlj m3 delfstoffen moest worden uitgegaan. Waar dit verschil precies in zit, is niet 

geheel duidelijk. Daarbij dient echter expliciet te worden benadrukt dat er in de berekeningen 

uitgegaan is van een precies gelijke hoeveelheid te winnen delfstoffen zoals die ook uit de 

duikplas gehaald zouden worden. Indien er onverhoopt toch aanpassingen nodig zijn, gaat dit 

om zeer kleine wijzigingen waarvoor altijd een oplossing gevonden zou moeten kunnen 

worden. 
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3.2 Maatschappelijke meerwaarde 

In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van een vergelijking van de verschillende plannen, voor 

wat betreft de maatschappelijke meerwaarde uitgesplitst in natuur en recreatie. Daarbij wordt 

de volgende methodiek gehanteerd: 

 

- niet mogelijk 

-/+ beperkt mogelijk 

+ mogelijk 

++ in zeer hoge mate mogelijk 

 

Tabel 2: Vergelijking maatschappelijke meerwaarde  

    
Vergunning 

2001 
Nieuwe plannen 

CZW 
Alternatief plan 
NMF Limburg 

Natuurontwikkeling       

  plas/dras natuur ++ - ++ 

  ecologische verbinding natte natuur ++ - ++ 

  ecologische verbinding droge natuur -/+ - ++ 

  ecologische verbinding bosnatuur -/+ ++ + 

  Ecologische oevers  ++ ++ ++ 

     
Recreatieve ontwikkelingen       

  waterrecreatie - ++ ++ 

  dagstrand - ++ ++ 

  outdooractiviteiten - ++ + 

  vissen ++ ++ ++ 

  duiken - ++ ++ 

  recreatieve routes + + ++ 

 

Figuur: Verhouding groen-blauw-rood 

- PM -  

 

Maatschappelijke meerwaarde inrichtingsplan 2004 

Binnen het beeldkwaliteitsplan zoals gepresenteerd door CZW en aanhangig aan de 

realisatieovereenkomst wordt een overzicht gegeven van de totale maatschappelijke 

meerwaarde van het plan. Dit impliceert dat daarmee een overzicht gegeven wordt van de 

waarden van de tegenprestatie van CZW. Vele zaken zijn daarin echter opgenomen als 

aanvullende maatschappelijke meerwaarde die niet als zodanig beschouwd kunnen worden 

omdat deze reeds onderdeel uitmaakten van het inrichtingsplan 2004 en daarmee de vigerende 

vergunning. Deze zijn dan ook te beschouwen als tegenprestatie behorende bij de vigerende 

vergunning. Zo wordt ten behoeve van de bosontwikkeling een maatschappelijke meerwaarde 

geteld van maar liefst € 1.100.000,-. Daarvan maakt echter reeds 34/37e (92%) reeds 

onderdeel uit van de vigerende vergunning. Tevens behelst dit reeds een verplichting in het 

kader van de Boswet. Ten behoeve van de ontgrondingswerkzaamheden tot nu toe is namelijk 

40,3 ha bos gekapt. 
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In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de zaken die onderdeel uitmaken van het 

inrichtingsplan 2004 en al dan niet terugkomen in de nieuwe plannen van CZW. 

 

Tabel 3: Overzicht onderdelen inrichtingsplan 2004 

Inrichtingsplan 2004 Nieuwe plannen CZW 

onderdeel   meegenomen 
waarde  

  

natuurontwikkeling buiten concessiegebied (10 ha) ?     

aanleg landtongen nee     

aanleg paden ja     

visoevers deels  €        39.000,00    

boscompensatie ja  €  1.100.000,00    

realisatie natuurplassen 4x nee     

natuuroevers deels     

biodiversiteitsprogramma ja  €        40.000,00    

parkeergelegenheid deels  €     146.000,00  (2x) 

3.3 Provinciaal en gemeentelijke beleid 
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Figuur –pm-: Uitsnede Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 2014
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Figuur 4: uitsnede structuurvisie 

 

 

“Het gebied rondom De IJzeren Man met het zwembad, Kinderpretland en de 

kinderboerderij biedt een goed aanbod voor de segmenten “Uitbundig geel” en 

“Gezellig lime”: gezellige drukte en actief bezig zijn. Het gezin is hierbij belangrijk.  

In de rest van het gebied voelt het segment “Rustig groen” zich goed thuis. Dit zijn de 

rustzoekers uit eigen omgeving die eigenlijk niet zulke hoge eisen stellen aan de 

recreatievoorzieningen. Wandelen en fietsen zijn bij hen populair.” 

 

- Pm -   
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4  Conclusie 

 

-PM- 
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Bijlage 1: Berekeningen FF advies  

 





 

 

 


