Fractie Duijsters

RB
Weert, 11 november 2021
Onderwerp
Ons kenmerk

: Vraqen commissie ruimte 20 oktober 2021
: R&E

Geachte mevrouw Duijsters,
Op 20 oktober 2021 heeft u vragen gesteld tijdens de commissie Ruimte & Economie naar
aanleiding van het voorstel voor Bosontwikkeling 2de fase. Hieronder ontvangt u een
reactie.
In het voorstel word alleen gesproken over bosontwikkeling, wij missen de
natuurontwikkeling. Graag uitleg?
➔ De in het voorliggend raadsvoorstel gevraagde financiering, is bedoeld om 20 ha
bos aan te planten en in stand te houden. Daarin en er rond vindt spontane
natuurontwikkeling plaats, een en ander volgens inrichtingsplannen in bijlage.
Welke voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie verbindt de provincie Limburg aan de
uitvoeringsplannen?
➔ De subsidie voor de aanplant is onderworpen aan de algemene
subsidieverordening van provincie Limburg en de Nadere subsidieregels aanplant
bomen in Limburg 2020.
Kort gezegd komen deze regels er op neer dat de bossen tenminste 30 jaar in
stand moeten gehouden worden, bosbouwkundig zijn aangeplant met inheems
plantmateriaal en dat het beheer gewaarborgd is. De instandhouding en het
beheer heeft de gemeente middels bosconvenant onder gebracht bij
Natuurmonumenten.
Welke eisen stelt de gemeente Weert aan de resultaatverplichting
waar natuurmonumenten aan dient te voldoen voor het verkrijgen van subsidie?
➔ Natuurmonumenten realiseert met cofinanciering van gemeente en Provincie 20
ha bos. Middels bosconvenant (B&W 31 maart 2020) is de aanleg, beheer en
instandhouding wederzijds vastgelegd. De instandhoudingsverplichting is als
voorwaarde opgenomen in de omgevingsvergunning. Natuurmonumenten krijgt
afgerekend per hectare werkelijk gerealiseerd bos dat op basis van
inrichtingsplannen is uitgevoerd. De hectares gerealiseerd bos worden in een
opleveringsdocument vastgelegd, vanaf dat moment gaat de beheer- en
instandhoudingstermijn in.
Op welke percelen wordt deze 10 hectare bosaanplant gerealiseerd?
In bijlage een overzicht van alle percelen met de onderbouwing voor de wijze van
inrichten.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl – Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

In bijlage een overzicht van alle percelen met de onderbouwing voor de wijze van
inrichten.
Waaruit bestaat het kruidenrijk maaisel dat mogelijk als proef wordt ingezet en past dit
inzaaien van agrarische soorten bij de ecologische fases waarin een bos zich ontwikkelt, de
zogenaamde sucessiestadia?
 Het kruidenrijk maaisel dat Natuurmonumenten bij wijze van proef wil inzetten
komt vrij uit bestaande natuurterreinen en is ervoor bedoeld om de natuurlijke
vegetatie middels actieve zadenverspreiding te stimuleren in voormalig agrarisch
gebied om zo versneld een natuurlijke vegetatie te realiseren.

Met vriendelijke groet,

Anouk Cramers -Haldermans
Teamleider Ruimte & Economie
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1

Inleiding

De provincie Limburg heeft het Actieplan 1 miljoen bomen opgesteld. Hieraan verbonden is de
subsidieregeling Aanplant Bomen in Limburg 2020. Het betreft hier een ambitie om een
kwaliteitsslag te maken binnen reeds gerealiseerde nieuwe Limburgse natuur. De gemeente Weert
heeft in dit kader de samenwerking gezocht met Natuurmonumenten en een 6-tal gebieden
aangewezen als locaties waar bosontwikkeling wenselijk is. Natuurmonumenten is verantwoordelijk
voor het beheer.

2

Doelstelling

Doel is aanleg van een soortenrijk en gevarieerd bos dat kenmerkend is voor de groeiplaats en
dragen daarmee bij aan de doelstelling van de Provincie Limburg, alsook aan de visie
“Beekdalontwikkeling in Limburg” van het Waterschap Limburg. Subdoel is de introductie van
boomsoorten die ondervertegenwoordigd zijn in het bomenbestand van de bos en natuurgebieden
in de Weerter Kempen. Vanuit het streven naar biodiversiteitsherstel en actieve soortenbescherming
is kleinschalige afwisseling van bos met graslanden, struwelen, waterpartijen e.d. te prefereren
boven bos dat niet afgewisseld wordt door andere vegetatiestructuren. Daarnaast draagt de
bosuitbreiding bij aan de CO2-opslag.
De doelstellingen zijn afgeleid van de Natuurvisie Weerter Kempen 2019-2037, van
Natuurmonumenten. Waarbij procesnatuur het belangrijkste sturingselement is in de ontwikkeling
van de natuur. Met betrekking tot actief beheer is men terughoudend.
Als gevolg van de natuurlijke dynamiek volgen verschillende successiestadia elkaar op en kan de
successie als gevolg van verschillende processen van tijd tot tijd weer worden teruggezet. Natuurlijke
processen zorgen voor verandering, waardoor naar verwachting gevarieerd bos zal ontstaan dat de
natuur in een breed spectrum dient.
Gestreefd wordt de volgende bossen en struwelen met natuurdoeltype te ontwikkelen:
Wintereiken- en beukenbos
Berken-zomereikenbos
Elzenbroekbos
Berkenbroekbos
Bremstruwelen
Gagelstruwelen
Wilgenstruwelen
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Gebieden

De volgende gebieden worden ingericht. Het gaat om 6 locaties met een totale oppervlakte van 42,5
ha.

In onderstaande tabel is de oppervlakte per perceel weergegeven.
Deelgebied

Kad. Perceel Opp. m2

1

WEE01 Q 63

54677

2

WEE01 AH 6

44692

2

WEE01 AH 15

81509

2

WEE01 AH 190

23088

2

WEE01 AH 1

69650

2

WEE01 AH 145

62487

2

WEE01 AH 164

694

2

WEE01 AH 165

10840

3

WEE01 AG 90

31582

4

WEE01 AF 107

3628

4

WEE01 AF 300

5266

5

WEE01 AC 144

21496

6

SRY00 G 157

16161
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Uitgangspunten inrichting

Bij de inrichting van de 6 gebieden gelden de volgende uitgangspunten:
Vóór aanplant dient de natuurlijke abiotiek en met name de hydrologie op perceelsniveau,
zoveel mogelijk hersteld te zijn. Dit houd in dat op perceelsniveau het verwijderen van
drainage en dempen van kunstmatige watergangen daar waar dit aan de orde is, zijn
uitgevoerd voordat het bos wordt ontwikkeld.
Het toe te passen plantmateriaal is inheems en autochtoon. Wanneer bosplantsoen waarvan
met herkomst inheems, tijdelijk niet leverbaar is, wordt aanplant gefaseerd.
Onder bos verstaan we het totale complex van structuurelementen zoals open ruimte,
struwelen, ruigten, mantels en zomen die onder de invloedsfeer staan en afhankelijk zijn, van
hoog opgaande houtopstanden, maar ook openruimte binnen het boscomplex. Inbreng van
dood hout, of organische materialen ter bevordering van de bosflora is mogelijk.
De aanplant wordt zo uitgevoerd zodat er meteen na de aanplant al sprake is van variatie en
een verscheidenheid aan microklimaten. Gradiënten in het terrein komen tot uitdrukking in
de soortensamenstelling. Door o.a. uitval en spontane opslag neemt de variatie toe.
Ontwikkeling van het bos gebeurd niet alleen door aanplant. Er is ook ruimte voor spontane
ontwikkelingen onder beheer door natuurlijke begrazing en herstelde hydrologie. Vanwege
natuurlijke processen ontstaat variatie.

4.1

Specifieke inrichtingsmaatregelen

Bij de inrichting van de gebieden gelden de volgende specifieke inrichtingsmaatregelen:
Soortensamenstelling en verhoudingen zoals op bijgevoegde plantenlijst per deelgebied. Een
onderscheid wordt gemaakt in vochtigere en droge percelen.
Planten gebeurt in een groepsgewijze menging. Minimaal 5 en maximaal 25 per soort bij
elkaar. Uitzondering zijn de wilde appels en peren die solitair in randen en open plekken
geplant worden.
Aanplant vindt handmatig plaats.
Gradiënten in het terrein worden geaccentueerd door de soortensamenstelling (zie per
gebied de samenstelling van het sortiment).
Langs de randen van de aanplant worden struweelsoorten aangeplant. Met name op randen
met een zuid-expositie en landbouwpercelen dient deze minimaal 15 meter te zijn. De
overgang is een mantelzoom.
Lange rechte lijnen met aanplant worden vermeden.
Binnen beplantingsvakken is plek voor enkele open ruimtes ten behoeve van ruigtevorming
en spontane opslag. Deze open plekken dienen goed door de zon beschenen te kunnen
worden. Minimale diameter is 30m Aanplant van solitaire struikgroepen en bomen is
mogelijk maar mag het open karakter niet te zeer verstoren (schaduw). Het is voorzien dat
deze open plekken op termijn verruigen en dichtgroeien.
Aanplant op percelen die d.m.v. natuurlijke begrazing worden beheerd dient uitgerasterd te
worden (periode ca. 10- 15 jaar).
Op de perceelsgrenzen langs landbouwpercelen wordt overlast en schade door
schaduwwerking en overhangende takken door bomen in de nabije toekomst tot een
minimum beperkt.
Hogere en drogere delen voorkeur voor Winter- en Zomereik, Beuk, Haagbeuk, Vuilboom en
Hazelaar
Lagere delen hebben voorkeur voor Fladderiep en Ratelpopulier Prunus Padus en sleedoorn.
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Figuur: Voorbeeld mantel zoomvegetatie

4.2

Beheer

Nadat de gebieden ingericht zijn is het in principe niet de bedoeling dat er beheerd wordt. Door
middel van natuurlijke processen vindt de verdere natuurontwikkeling plaats zoals omschreven in de
Natuurvisie Weerter Kempen 2019-2037. Natuurlijke begrazing draagt hieraan bij. Hierbij gelden de
volgende kanttekening m.b.t. beheermaatregelen de 1e 3 jaar na aanleg:
•
•
•
•
•
•

Enige uitval van beplanting is voorzien en acceptabel omdat dit leidt tot verhoogde structuur.
Nazorg, inclusief inboet, vindt alleen plaats binnen de eerste 3 jaar na aanplant.
Wanneer uitval door vraat van wild te groot wordt is het mogelijk om alsnog vaantjes met
afwerende geurstoffen aan te brengen.
Bij extreem droogte wordt er water gegeven.
Bij moeilijk leverbare inheemse plantmaterialen kan het voorkomen dat soorten later
worden ingeplant.
Bos dient gedurende minimaal 30 jaar in stand gehouden te worden.

Beheer vanuit maatschappelijke veiligheid wordt beperkt tot de strikt noodzakelijke controles en
beheermaatregelen.
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Inrichting gebieden

Bij de bepaling van de inrichting wordt de hoogteligging van de percelen op basis van de AHN
bepaald. Aan de hand van onderstaande afbeelding is duidelijk de gradatie in hoogteligging te zien
tussen de verschillend percelen. Bij de bepaling van het sortiment wordt hiermee rekening
gehouden. Op perceelsniveau worden antiverdrogingsmaatregelen getroffen om de hydrologische
situatie te optimaliseren. Daar waar mogelijk worden greppels gedempt en drainages verwijderd.

Gradatie in hoogteligging percelen.

Op basis van het bodemtype per perceel in combinatie met de grondwatertrap is de Potentieel
Natuurlijke Vegetatie (PNV) bepaald. Zo is er een duidelijk onderscheid te zien in drogere en
vochtigere gronden.
Deelgebied

Kad. Perceel Bodemtype

Grondwatertrap

PNV

1

WEE01 Q 63

Veldpodzolgronden (Hn21/Hn23)

V en VI

Vochtig Berken-Zomereikenbos/Vochtig Wintereiken-Beukenbos

2

WEE01 AH 6

Veldpodzolgronden (Hn21)

V

Vochtig Berken-Zomereikenbos

2

WEE01 AH 15

Veldpodzolgronden (Hn21)

V

Vochtig Berken-Zomereikenbos

2

WEE01 AH 190

Veldpodzolgronden (Hn21)

VI

Droog Berken-Zomereikenbos

2

WEE01 AH 1

Veldpodzolgronden (Hn21)

VI

Droog Berken-Zomereikenbos

2

WEE01 AH 145

Veldpodzolgronden (Hn21)

VI

Droog Berken-Zomereikenbos

2

WEE01 AH 164

Veldpodzolgronden (Hn21)

VI

Droog Berken-Zomereikenbos

2

WEE01 AH 165

Veldpodzolgronden (Hn21)

VI

Droog Berken-Zomereikenbos

3

WEE01 AG 90

Gooreerdgronden (pZn21)

II (Z-deel) & V (N-deel)

Berken-Elzenbroek/Droog Berken-Zomereikenbos

4

WEE01 AF 107

Enkeerdgronden (zEZ23)

V

Vochtig Berken-Zomereikenbos

4

WEE01 AF 300

Enkeerdgronden (zEZ23)

V

Vochtig Berken-Zomereikenbos

5

WEE01 AC 144

Vlakvaaggronden (klein W-deel) & Beekeerdgronden (overig) (Zn23/pZg23) V (W-deel) & III (overig deel)

Vochtig Berken-Zomereikenbos/Gewoon Elzenbroek

6

SRY00 G 157

Enkeerdgronden (klein N-deel) & Veldpodzolgronden ( overig) (zEZ23/Hn21) V (N-deel) & VI (overig deel)

Vochtig Berken-Zomereikenbos

M.b.t. de ontwikkeling naar het bostype zijn 2 plantsoenlijsten opgemaakt, gebaseerd op de
vochtigere en drogere gronden. In bijlage 1 worden deze weergegeven. De samenstelling is zo
gekozen dat soorten die zich minder spontaan kunnen vestigen of waarvan weinig meer van
aanwezig is in de omgeving worden aangeplant. Dominant aanwezige soorten worden niet
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aangeplant. Deze zullen d.m.v. natuurlijke verspreiding vestigen. Deze aanplantstrategie draagt
direct bij aan de doelstelling waarbij kleinschalige verschillen ontstaan. Het microklimaat op de
verschillende percelen wordt hier mede door beïnvloed.
Doordat het doel is dat d.m.v. processturing de terreinen zich ontwikkelen, is het op voorhand niet
aan te geven hoe het eindbeeld er daadwerkelijk komt uit te zien. De voorgestelde inrichting is een
schetsmatige weergave van een streefbeeld, waarop de inrichting als principe gebaseerd.

5.1

Deelgebied 1: WEE01 Q63

Deelgebied 1 ligt wordt in het POL2014 aangeduide als buitengebied. Het perceel ligt tussen de
Lozerweg en de Diesterbaan. Het bestaat uit de kadastrale kavel Weert Q 63 en heeft een kadastrale
oppervlakte van 5,46.77 ha. Het wordt momenteel gebruikt als akkerland. Het deelgebied ligt tegen
de recent ingerichte Q-percelen aan wordt omringd door aan de Westkant door landbouwgronden.
Aan de Oostkant een onverharde weg met daarlangs het natuurgebied de Kempen.

Het bodemtype Veldpodzolgronden (Hn21/Hn23) in combinatie met grondwatertrap V en VI geeft
aan dat hier een vochtig bostype kan ontwikkelen.
Streefbeeld
Het streven is om een gevarieerd gebied te creëren door het ontwikkelen en aanleggen van
geleidelijke, zonbeschenen overgangen naar het bos met open ruimte, het ontwikkelen van een
gevarieerd, structuurrijk ruigtegrasland dat zich ontwikkelt tot bos. Natuurlijke processen zorgen
voor variatie en verschillende stadia van de successie.
Diverse opruimingswerkzaamheden dienen plaats te vinden vooraleer wordt aangeplant. In de
toekomst is het wenselijk om de Noordelijke en Westelijk greppel aan de grens van het perceel te
dempen. Als PNV wordt een Vochtig Berken-Zomereikenbos/Vochtig Wintereiken-Beukenbos
verwacht.
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Ontwikkeling ruigtegrasland naar bos
Vanuit de huidige situatie wordt een ruigte grasland ontwikkeld door een extensief
begrazingsbeheer. Er ontwikkelt zich een afwisselend gebied met kruiden- en bloemrijke korte en
hogere vegetaties waarbij lokaal ook ruimte is voor spontane struweelontwikkeling. De ruigte is een
geschikt leefgebied voor een grote variatie aan fauna. Het ruigtegrasland ontwikkelt zich door naar
bos met openruimte.
Aanplant struweel en bos
Om de ontwikkeling naar een vochtig Berken-Zomereikenbos/Vochtig Wintereiken-Beukenbos te
stimuleren wordt dit gebied gedeeltelijk aangeplant met het vochtigere bostype, zie bijlage 1.
De aanplant gebeurt handmatig op een gedeelte van het perceel. Vanuit de aangeplante situatie zal
het terrein zich spontaan door ontwikkelen.

5.2

Deelgebied 2 WEE01 AH1, 6, 15, 145, 164 en 165

De percelen van deelgebied 2 worden in het POL2014 aangeduid met goudgroene natuurzone,
bronsgroene landschapszone en als buitengebied . Het gebied ligt tussen het heringerichte
natuurgebied Kettingdijk, de voormalige stortplaats aan de Hazenweg en de Bocholterweg. Het
bestaat uit de kadastrale kavels WEE01 AH 1, WEE01 AH 6, WEE01 AH 15, WEE01 AH 145, WEE01 AH
164 en WEE01 AH 165 en heeft een oppervlakte van 29,29.60 ha. Het wordt momenteel gebruikt als
akkerland en (natuur)begrazing.
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Het bodemtype Veldpodzolgronden (Hn21) in combinatie met grondwatertrap V en VI geeft aan dat
hier een vochtig bostype kan ontwikkelen.

Streefbeeld
Het streven is om een gevarieerd gebied te creëren door het ontwikkelen en aanleggen van
geleidelijke, zonbeschenen overgangen naar het bos met open ruimte, het ontwikkelen van een
gevarieerd, structuurrijk ruigtegrasland dat zich ontwikkelt tot bos. Het traject van de Weertbeek
krijgt een nadere uitwerking. Natuurlijke processen zorgen voor variatie en verschillende stadia van
de successie. Een open ruimte als corridor vanaf Kettingdijk, via de percelen aan de
Vlaamseweteringweg zal het gebied met Kwaoj Gaat verbinden.
De greppels grenzend aan de percelen WEE01 AH6, AH 15, AH 1 en AH 190 worden gedempt. Diverse
opruimingswerkzaamheden dienen plaats te vinden. Op perceel AH 1 dienen rasters en
veedrinkvoorzieningen opgeruimd te worden. Perceel AH 190 betreft een voormalige
hondentrainingslocatie. Oude hondenkennels dienen verwijderd te worden.
Aanwezige drainage wordt verwijderd. Langs de landbouwpercelen blijft een mantelzoomrand
aanwezig om overlast door schaduwwerking of overhangende takken te voorkomen.
Als PNV wordt een droog Berken-Zomereikenbos verwacht.
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Ontwikkeling ruigtegrasland naar bos
Vanuit de huidige situatie wordt een ruigte grasland ontwikkeld door een extensief
begrazingsbeheer. Er ontwikkelt zich een afwisselend gebied met kruiden- en bloemrijke korte en
hogere vegetaties waarbij lokaal ook ruimte is voor spontane struweelontwikkeling. De ruigte is een
geschikt leefgebied voor een grote variatie aan fauna. Het ruigtegrasland ontwikkelt zich door naar
bos met openruimte.
Aanplant struweel en bos
Om de ontwikkeling naar een droog Berken-Zomereikenbos te stimuleren wordt dit gebied
gedeeltelijk aangeplant met het drogere bostype, zie bijlage 1.
De aanplant gebeurt handmatig op een gedeelte van het perceel. Vanuit de aangeplante situatie zal
het terrein zich spontaan doorontwikkelen.

5.3

Deelgebied 3 WEE01 AH90

Deelgebied 3 wordt in het POL2014 aangeduid als bronsgroene landschapszone. Het perceel ligt
tegen de Pruiskensweg. In het Zuiden stroomt de Raam. Ten Zuid-Westen ligt het ingerichte
natuurgebied Kwaoj Gaat en het bosgebied Wijfelterbroek. Het bestaat uit de kadastrale kavel
WEE01 AG 90 en heeft een kadastrale oppervlakte van 3,15.82 ha. Momenteel wordt het als grasland
gebruikt.
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Het bodemtype Gooreerdgronden (pZn21) in combinatie met grondwatertrap II (Zuidelijk) en V
(Noordelijk) geeft aan dat hier een zowel een droger als vochtiger bostype kan ontwikkelen.
Streefbeeld
Het streven is om een gevarieerd gebied te creëren door het ontwikkelen en aanleggen van
geleidelijke, zonbeschenen overgangen naar de boskern met open ruimte, het ontwikkelen van een
gevarieerd, structuurrijk ruigtegrasland dat zich ontwikkelt tot bos, gekenmerkt door variantie in het
perceel. Langs het landbouwperceel blijft een mantelzoomrand aanwezig om overlast door
schaduwwerking of overhangende takken te voorkomen.
Als PNV wordt een Berken-Elzenbroek/ Droog Berken-Zomereikenbos verwacht.

Ontwikkeling ruigtegrasland naar bos
Vanuit de huidige situatie wordt een ruigte grasland ontwikkeld. Er ontwikkelt zich een afwisselend
gebied met kruiden- en bloemrijke korte en hogere vegetaties waarbij lokaal ook ruimte is voor
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spontane struweelontwikkeling. De ruigte is een geschikt leefgebied voor een grote variatie aan
fauna. Het ruigtegrasland ontwikkelt zich door naar bos met openruimte. De bosontwikkeling draagt
daarmee bij aan de beekdalontwikkeling zoals beoogd door het Waterschap Limburg en Provincie
Limburg.
Aanplant struweel en bos
Om de ontwikkeling naar een Berken-Elzenbroek/ Droog Berken-Zomereikenbos te stimuleren wordt
dit gebied gedeeltelijk aangeplant met het vochtigere bostype, zie bijlage 1. Het natuurlijk verloop zal
bepalen welk bostype zich uiteindelijk ontwikkelt.
De aanplant gebeurt handmatig op een gedeelte van het perceel. Vanuit de aangeplante situatie zal
het terrein zich spontaan doorontwikkelen.

5.4

Deelgebied 4 WEE01 AF107 en 300

Deelgebied 4 wordt in het POL2014 aangeduid als bronsgroene landschapszone en hoofdzakelijk als
buitengebied. Ten Noorden van de percelen stroomt de Tungelroyse beek en grenst aan de
Heltenbosdijk. Oostelijk ligt een diep ingesneden primaire watergang met een voornamelijk
landbouwgebied als achterland Westelijk van Stramproy. Het bestaat uit de kadastrale kavels WEE01
AF 107 en AF 300 en heeft een oppervlakte van 0,88.94 ha. Het wordt momenteel gebruikt als
hooiland.

Het bodemtype Enkeerdgronden (zEZ23) combinatie met grondwatertrap V geeft aan dat hier een
vochtig bostype kan ontwikkelen.
Streefbeeld
Het streven is om een gevarieerd gebied te creëren door het ontwikkelen en aanleggen van
geleidelijke, zonbeschenen overgangen naar de boskern met open ruimte, het ontwikkelen van een
gevarieerd, structuurrijk ruigtegrasland dat zich ontwikkelt tot bos, gekenmerkt door variantie in het
perceel. Het bos strekt zich uit langs de Tungelroyse beek. Langs het landbouwpercelen blijft een
mantelzoomrand aanwezig om overlast door schaduwwerking of overhangende takken te
voorkomen. Natuurlijke processen zorgen voor variatie en verschillende stadia van de successie.
Als PNV wordt een vochtig Berken-Zomereikenbos verwacht.
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Ontwikkeling ruigtegrasland naar bos
Vanuit de huidige situatie wordt een ruigte grasland ontwikkeld. Er ontwikkelt zich een afwisselend
gebied met kruiden- en bloemrijke korte en hogere vegetaties waarbij lokaal ook ruimte is voor
spontane struweelontwikkeling. De ruigte is een geschikt leefgebied voor een grote variatie aan
fauna. Het ruigtegrasland ontwikkelt zich door naar bos met openruimte. De bosontwikkeling draagt
daarmee bij aan de beekdalontwikkeling en klimaatbuffer zoals beoogd door het Waterschap
Limburg en Provincie Limburg. De boszone en bosschagezone (mantel zoomvegetatie) zorgen voor
een betere structuur en sponswerking van de bodem, hierdoor kan er meer water geborgen worden.
Deze zone vangt voedingsstoffen en sediment die afstromen van de beekflank.
Aanplant struweel en bos
Om de ontwikkeling naar een vochtig Berken-Zomereikenbos te stimuleren wordt dit gebied
gedeeltelijk aangeplant met het vochtigere bostype, zie bijlage 1. Het natuurlijk verloop zal bepalen
welk bostype zich uiteindelijk ontwikkelt.
De aanplant gebeurt handmatig op een gedeelte van het perceel. Vanuit de aangeplante situatie zal
het terrein zich spontaan doorontwikkelen.

5.5

Deelgebied 5 WEE01 AC144

Deelgebied 5 ligt buiten het POL2014 aangeduide gebied en is daarmee geklasseerd als buitengebied.
Het perceel ligt aan de Zigzagweg bij Swartbroek. Het bestaat uit de kadastrale kavel WEE01 AC 144
en heeft een kadastrale oppervlakte van2,14.96 ha. Het wordt momenteel gebruikt als hooiland.
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Het bodemtype Vlakvaaggronden (klein Westelijk deel) & Beekeerdgronden (overig) (Zn23/pZg23)
in combinatie met grondwatertrap V (Westelijk-deel) & III (overig deel) geeft aan dat hier een vochtig
bostype kan ontwikkelen.
Streefbeeld
Het streven is om een gevarieerd gebied te creëren door het ontwikkelen en aanleggen van
geleidelijke, zonbeschenen overgangen naar de boskern met open ruimte, het ontwikkelen van een
gevarieerd, structuurrijk ruigtegrasland dat zich ontwikkelt tot bos, gekenmerkt door variatie in het
perceel. Langs het landbouwpercelen blijft een mantelzoomrand aanwezig om overlast door
schaduwwerking of overhangende takken te voorkomen. Natuurlijke processen zorgen voor variatie
en verschillende stadia van de successie.
Als PNV wordt een vochtig Berken-Zomereikenbos/Gewoon Elzenbroek verwacht.
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Ontwikkeling ruigtegrasland naar bos
Vanuit de huidige situatie wordt een ruigte grasland ontwikkeld. Er ontwikkelt zich een afwisselend
gebied met kruiden- en bloemrijke korte en hogere vegetaties waarbij lokaal ook ruimte is voor
spontane struweelontwikkeling. De ruigte is een geschikt leefgebied voor een grote variatie aan
fauna. Het ruigtegrasland ontwikkelt zich door naar bos met openruimte.
Aanplant struweel en bos
Om de ontwikkeling naar een vochtig Berken-Zomereikenbos/Gewoon Elzenbroek te stimuleren
wordt dit gebied gedeeltelijk aangeplant met het vochtigere bostype, zie bijlage 1. Het natuurlijk
verloop zal bepalen welk bostype zich uiteindelijk ontwikkelt.
De aanplant gebeurt handmatig op een gedeelte van het perceel. Vanuit de aangeplante situatie zal
het terrein zich spontaan doorontwikkelen.

5.6

Deelgebied 6 SRY00 G 157

Deelgebied 5 wordt in het POL2014 aangeduid als Zilvergroene. Het perceel ligt aan de Grensweg ten
Zuiden van Stramroy tegen de Belgische grens. Het bestaat uit de kadastrale kavel SRY00 G 157 en
heeft een kadastrale oppervlakte van 1,61.61 ha. Het wordt momenteel gebruikt als hooiland.

Het bodemtype Enkeerdgronden (klein Noordelijk-deel) en Veldpodzolgronden (overig)
(zEZ23/Hn21) in combinatie met grondwatertrap V (Noordelijk-deel) en VI (overig deel)geeft aan dat
hier een vochtig bostype kan ontwikkelen.

Streefbeeld
Het streven is om een gevarieerd gebied te creëren door het ontwikkelen en aanleggen van
geleidelijke, zonbeschenen overgangen, het ontwikkelen van een gevarieerd, structuurrijk
ruigtegrasland dat zich ontwikkelt met struwelen en kan ontwikkelen tot bos, gekenmerkt door
variantie in het perceel. Langs het landbouwpercelen blijft een mantelzoomrand aanwezig om
overlast door schaduwwerking of overhangende takken te voorkomen. Natuurlijke processen zorgen
voor variatie en verschillende stadia van de successie.
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Als PNV wordt een vochtig Berken-Zomereikenbos verwacht.

Ontwikkeling ruigtegrasland naar bos
Vanuit de huidige situatie wordt een ruigte grasland ontwikkeld. Er ontwikkelt zich een afwisselend
gebied met kruiden- en bloemrijke korte en hogere vegetaties waarbij lokaal ook ruimte is voor
spontane struweelontwikkeling. De ruigte is een geschikt leefgebied voor een grote variatie aan
fauna. Het ruigtegrasland ontwikkelt zich door naar bos met openruimte.
Aanplant struweel en bos
Om de ontwikkeling naar een vochtig vochtig Berken-Zomereikenbos te stimuleren wordt dit gebied
gedeeltelijk aangeplant met het vochtigere bostype, zie bijlage 1. Het natuurlijk verloop zal bepalen
welk bostype zich uiteindelijk ontwikkelt.
De aanplant gebeurt handmatig op een gedeelte van het perceel. Vanuit de aangeplante situatie zal
het terrein zich spontaan door ontwikkelen.

6

Sfeerimpressies

Sfeerimpressies van een mogelijke ontwikkeling van de streefbeelden worden weergegeven in bijlage
2. Deze sfeerimpressies zijn illustratief. Aangezien het doel is dat de percelen d.m.v. natuurlijke
ontwikkeling vorm krijgen, zal de uiteindelijke situatie anders worden.
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8.2
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