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Gebiedsproces

Voor u ligt het plan Kwistbeek. Dit is een aanvulling op de officiële documenten die zijn
opgesteld voor Gebied Kwistbeek. Dit document is opgesteld omdat zowel het Projectplan Waterwet Kwistbeek als het Omgevingsplan Kwistbeek ons inziens onvoldoende
recht doet aan het proces dat we tot nu toe gezamenlijk doorlopen hebben. Ook vinden
we dat de juridische documenten onvoldoende recht doen aan andere behoudenswaardige informatie. Behoudenswaardige informatie zoals: welke ideeën of wensen
vervolg krijgen in maatregelen die uitgevoerd gaan worden en welke wensen en ideeën
geen vervolg krijgen. En dat onderbouwd met de reden waarom.

Zoals hierboven al genoemd, is een gebiedsproces doorlopen met de omgeving, waarin ideeën en wensen zijn aangedragen. In het procesverloop wordt het gebiedsproces
uitvoerig beschreven.

Aanleiding herinrichting gebied Kwistbeek
Gemeente Peel en Maas en Waterschap Limburg willen samen met de inwoners, ondernemers en betrokkenen de Kwistbeek tussen de Stogger in Helden en de stuw Ingweg
in Baarlo her in richten naar een robuust, klimaatbestendig, ecologisch watersysteem
dat goed beheerbaar is. Aanleiding hiervoor was wateroverlast bij Soeterbeek, een KRW
opgave voor de Kwistbeek, en het opstellen van een omgevingsplan als pilotgemeente
voor de nieuwe Omgevingswet.
Hiervoor is een gebiedsproces doorlopen met de omgeving, waarin ideeën zijn aangedragen. In het Projectplan Waterwet worden de maatregelen beschreven die uitgevoerd
gaan worden door Waterschap Limburg. Dit betreft de wijzigingen aan waterstaatswerken dus aan de gang van de Kwistbeek. In het omgevingsplan, ook wel bestemmingsplan met verbrede reikwijdte genoemd, staan alle regels die betrekking hebben op de
fysieke leefomgeving. Ook worden daarmee de watermaatregelen planologisch mogelijk gemaakt door het bestemmen van de gronden die hiervoor nodig zijn.
Een groot aantal wensen en ideeën afkomstig uit de omgeving ging over het beheer en
onderhoud van de beek. Daarvoor wordt nog een apart beheer- en onderhoudsplan
opgesteld door het waterschap.
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Voor het gebiedsproces hebben we het projectgebied in drie delen ingedeeld:
A: van Stogger tot aan de Midden Peelweg
B: van Midden Peelweg tot aan de Bong, kern Baarlo
C: van de Bong tot aan de Vergelt.
Per deelgebied heeft een werkgroep zich gebogen over de wensen en ideeën die door
de omgeving naar voren zijn gebracht om wateroverlast te beperken en de kwaliteit van
het gebied duurzaam te verbeteren. Niet alle ideeën hebben geresulteerd in uitvoerbare maatregelen. Om een overzicht te hebben van het totaalbeeld, is dit document
opgesteld.
In dit rapport komen nagenoeg alle in de werkgroepen besproken wensen en ideeën
aan de orde. De input van persoonlijke aard is apart aan de personen in kwestie teruggekoppeld.

Leeswijzer
Dit document is opgebouwd volgens de drie werkgroep gebieden. Die gebieden zijn weer onderverdeeld in kleinere, deelgebieden. Per deelgebied is
een kaartje opgenomen over welk deelgebied het gaat en zijn de volgende onderdelen opgenomen.
Watermaatregelen
Hier worden per gebied alle watermaatregelen benoemd die in 2020/2021 uitgevoerd worden. Dit betreft wensen en ideeën uit de streek van watermaatregelen, aangevuld met maatregelen die Waterschap Limburg en Gemeente op grond van wet- en regelgeving danwel onderhoud moeten uitvoeren.
Overige maatregelen
Dit betreft overige wensen en ideeën uit de streek die niet watergerelateerd zijn, maar die wel uitgevoerd gaan worden. De bedoeling is om ook deze
maatregelen in 2020 en 2021 uit te voeren.
Wensen en ideeën die geen vervolg krijgen
Hier zijn de wensen en ideeën opgenomen uit de streek, die zijn ingebracht, maar die niet uitgevoerd gaan worden. Per wens/idee is steeds aangegeven waarom het geen vervolg heeft gekregen.

Anouk Dewitte, 				

Carla Duijf

(omgevingsmanager Waterschap Limburg)

(projectleider gemeente Peel en Maas)

Kernboodschap:
Een beekdal met nog meer kansen!
De Kwistbeek stroomt door het beekdal tussen de Stogger in Helden
en de Maas in Baarlo. Gemeente en waterschap pakken
samen met inwoners, ondernemers en betrokkenen
de wateroverlast aan én versterken de kwaliteiten van het gebied.
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Toelichting
Deze schets is een illustratie van de ideeën uit de werkgroepen A,B en C
voor de omgeving van de Kwistbeek tussen Helden en Baarlo. Het is
een visie op de toekomst, veel onderdelen moeten nog worden
uitgewerkt.
Aan deze illustratie zijn geen rechten te ontlenen.

Schets Kwistbeek
Gemeente Peel en Maas / Waterschap
7 februari
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Hydrologisch onderzoek
watersysteem

Legenda

Behoud Watermolen/Wasplaats

Paden KnopenLopen netwerk

Restaurantopties omgeving

Mogelijkheden ommetje
(route nader te bepalen)

Horeca aanvulling opties
(niet locatiespecifiek)

Parkeerplek/eyecatcher /uitkijk

Water overloop

Eyecatcher/brug

Doorzichten beekdal
(niet locatiespecifiek)

Dam / terugslagklep

Meandering

Noord

Mogelijkheden parkeren tbv
wandeling

Verbeteren waterkwaliteit
Bosbeek

Plangrens Kwistbeek
Mogelijkheden B&B
(niet locatiespecifiek)

B&B

Biodiversiteit vergroten
(Kwistbeek)

Randvoorwaarden Kasteelweide
Zichtlijnen terugbrengen
(locatie nader te bepalen)
Overloop

Herstel, beheer en onderhoudsplan
Wandelpaden verbeteren
Natuurlijk spelen (bosgedeelte)
Hertenkamp + Spelen 0-4
Herstel oevers
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Toekomst Jeu de Boules

Situatieschets totaalgebied Kwistbeek:
van Stogger in Helden tot aan de Vergelt in Baarlo
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Toelichting
Deze schets is een illustratie van de ideeën uit de werkgroepen A,B en C
voor de omgeving van de Kwistbeek tussen Helden en Baarlo. Het is
een visie op de toekomst, veel onderdelen moeten nog worden
uitgewerkt.
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Aan deze illustratie zijn geen rechten te ontlenen.
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Werkgroep A:
van Stogger in Helden tot aan de Midden Peelweg
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Inrichtingsschetsplan
Bestaande KnopenLopen
netwerk

A: Aanvullende verbindingen
en paden KnopenLopen

B: Creëren losse
hagenstructuur met enkele

B: Creëren losse
hagenstructuur als “kamer”
met hoofdas
fruithaagsortiment (bijen)

I: Creëren eyecatcher/brug

Bijenoase als
biodiversiteitshar

C: Realisatie “nevengeul” met
landschapselementen om
kleinschalige structuur te verkrijgen
incl. herkenning Sjans…

F: Creëren cultuurhistorische
dorpsgaard

E: Versterken oorsprong beekdal
met bomen

E: Aanleg groene beekdalpoort
naar Panningen

F: Creëren cultuurhistorische
dorpsgaard

J: Beheer “kamers” met begrazingsbeheer

K: Kwaliteitsimpuls erven als krans om gebied

H: Creëren parkeerplek en eyecatcher +
uitkijk oorsprong Kwistbeek

A: Aanvullende verbindingen en
paden KnopenLopen netwerk

B: Creëren losse
hagenstructuur als “kamer” en
verdoezelen minder fraaie
elementen

D: Aanleg “toevallige” bomen
(knot en opgaand)

Bestaande KnopenLopen
netwerk

Bestaande waterbuffers
F: Creëren cultuurhistorische
dorpsgaard

G: Aanleg bomen en impuls
herkenbaarheid veldkruis

Van een open anoniem landschap, naar geborgen, knusse
en herken-/beleefbare landschapsparel
Afbeelding 1, Inrichtingsschetsplan Stogger Helden (Ron Janssen 2019)
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Werkgroep A 				

Deelgebied: van Stogger tot aan de Molenstraat

Watermaatregelen:

•

Voor zowel dit deelgebied als het gebied van de Molenstraat tot aan de Midden
Peelweg heeft het Waterschap Limburg (WL) geen opgave in het kader van de Kader
Richtlijn Water (KRW: heeft betrekking op de kwaliteit van het water ook in relatie
tot de natuurkwaliteit, visoptrekbaarheid en ecologie van de beek)

•

Gemeentelijke wens: vergroten van de biodiversiteit. Dit gebied leent zich bij uitstek voor het experimenteren met biodiversiteit. Dat levert een aangepaste inrichting op.

•

Deze locatie is bij uitstek geschikt voor ommetjes omdat het in de directe nabijheid
van woongebieden is gelegen waardoor het ideaal wandelgebied is om een ommetje te maken.

•

Betere mogelijkheid voor beheer; het beheer van de buffers valt in de praktijk, na
het aanleggen van de buffers, tegen. Het is moeilijk om het buffergebied machinaal
te onderhouden, waardoor het onderhoud arbeidsintensiever is dan bij de aanleg
was bedacht.

•

Op deze schets is het gebied te zien dat wordt aangepakt en een mogelijke invulling daarvan met wandelpaden en laarzenpaden. Om de landschappelijke structuur te versterken wordt er aangeplant om het gebied te markeren en te duiden.
Het donkerblauwe gedeelte zal bij extreme situaties overlopen.

•

Hoe het gebied er exact uit gaat zien zal, na onderzoek naar de mogelijkheden van
vergroting van de biodiversiteit, samen met werkgroep A worden vormgegeven.

•

Werking van de bestaande buffers optimaliseren; in de bestaande situatie wordt
schoon ‘kwelwater’ teruggepompt op het riool. Dat is niet gewenst.

Overige maatregelen:

•

Mooie wandelroutes nabij de kern; hier is de mogelijkheid om een combinatie te
maken van een aantal ommetjes, zowel toegankelijk voor mensen met een rollator
of rolstoel, als een laarzenpad.

•

Door middel van grondruil of aankoop de gekleurde gebieden zoals op schets aan-

Afbeelding 2, locatie van Stogger tot aan de Molenstraat

gegeven in eigendom brengen van de gemeente om het geschetste plan te kunnen
realiseren.

•

Kleinschalige horeca wordt mogelijk gemaakt in het Omgevingsplan, mits het past
in de natuurlijke omgeving.

Wensen en ideeën die geen vervolg krijgen:

•

Zowel voor dit gebied als voor het vervolg, het gebied van de Molenstraat naar de
Midden Peelweg, is de wens ingebracht om de Kwistbeek een meer natuurlijk verloop te geven. Omdat het hier een beekgedeelte betreft dat vanuit de regelgeving
niet ingericht hoeft te worden als natuurbeek wordt hier het buffergebied rondom
de beek aangepakt, zoals hiervoor omschreven, en niet de beek zelf.
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Werkgroep A 				

Deelgebied:

van Molenstraat tot aan de Midden Peelweg

Watermaatregelen:

•

Inrichting buffergebied; in dit gedeelte wordt een groot deel (20.000 m3) van de
opgave van de hoeveelheid te bufferen water ingevuld. Dat moet resulteren in nagenoeg geen wateroverlast in Soeterbeek. Door het buffergebied natuurlijk in te
richten heeft dit buffergebied ook nog een culturele waarde. We maken een soort
beemdenstructuur, geultjes haaks op de beek, zoals die daar van oudsher waren.
Het gebied wordt opengemaakt zodat je er doorheen kunt kijken. Dit levert een
positieve bijdrage aan de biodiversiteit.

•

Het gebruik maken van landbouwplastic en overige teelt ondersteunende voorzieningen wordt op die plaatsen waar ze toegestaan zijn zodanig toegepast dat er
geen extra belasting van water is op de beek. Zowel qua kwantiteit en qua kwaliteit.

•

Wat betreft herinrichten van de beek; is ook hier geen opgave voor waterschap in
het kader van de Kader Richtlijn Water. Het beekprofiel wordt wel aangepast (flauwe oevers of plas-draszone creëren aan de zuidzijde) voor het vergroting van de
biodiversiteit. Tevens worden onderhoudspaden hersteld.

Afbeelding 3, locatie van Molenstraat tot aan de Midden Peelweg

Overig maatregelen:

•

Het aanleggen van struinpaden.
In dit gebied zijn al diverse wandelpaden al dan niet officieel aangemerkt als wandelpad of struinpad. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande
ommetjes en die willen we her en der faciliteren met een informatiebordje of een
bankje .

•

Om het gebruik van deze paden te stimuleren gaan we plekken zoeken waar je eenvoudig en veilig de auto kunt neerzetten om een ommetje te maken. Deze parkeerplekken moeten passen in het landschap.

•

In dit gebied vinden we het een goede ontwikkeling als er meer ruimte is voor
recreatieve voorzieningen zoals een bed en breakfast of de mogelijkheid om een
drankje of kop koffie te drinken. Deze voorzieningen moeten qua omvang aansluiten bij het gebied.
Afbeelding 4, Streefbeeld bovenloop (Waterschap 2019)
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Wensen en ideeën die geen vervolg krijgen:

Bufferlocaties die niet doorgaan:

•

De omgeving en met name IVN had de wens om de Kwistbeek ook in het gedeelte
van de Stogger tot aan de Midden Peelweg te laten meanderen. Omdat de Kwistbeek voor dat gedeelte niet is aangemerkt als natuurbeek wordt daar alleen het
profiel van de beek aangepast. Het aanleggen van een meer natuurlijke beek
brengt bovendien aanzienlijke kosten met zich mee.

1.

•

De Schans onderdeel uit laten maken van het beeksysteem. Deze mogelijkheid
is onderzocht, maar zou leiden tot het inlaten van gebiedsvreemd/nutriëntenrijk
water in de Schans. Ook zou zeer schoon kwelwater wegstromen. Op dit moment
leven er bijzondere plantensoorten, zoals de orchidee. Die zou bij een overstroming
door gebiedsvreemd water het zeer waarschijnlijk niet overleven. Daarnaast kan de
Schans niet onder vrij verval aangesloten worden op de aanvoerleiding. Daarom is
ervoor gekozen om de Schans geen onderdeel van het beeksysteem te laten zijn.

In de beginfase van de planvorming was een variant in beeld om agrarische gronden net bovenstrooms de Midden Peelweg in te zetten als buffergebied in plaats
van overloopgebied de Baendj. Daar is uiteindelijk niet voor gekozen omdat met de
omgeving was afgesproken om zo min mogelijk agrarische grond op te offeren en
omdat bij de Baendj meerdere functies en doelen (natuur, biodiversiteit, waterberging, recreatie) gecombineerd kunnen worden.

2.

Ook het aanleggen van een buffer bij Langhout vindt geen doorgang omdat het gebied bij de Langhout bepaalde natuurwaarden heeft. Om de kwaliteit van het water
daar te behouden is ervoor gekozen geen gebiedsvreemd water in te brengen.

•

De Schans en het omliggende gebied gebruiken als overloopgebied en de instroom
via de oude Broekbemt laten lopen. Deze mogelijkheid is op verzoek van IVN onderzocht. Op het moment dat de Broekbemt als instroom wordt gebruikt, moet de
Broekbemt een heel ander karakter krijgen. Dan zou dat een enorme watergang
moeten worden die de biodiversiteit verlaagt en verdroging kan veroorzaken.
Daarnaast zouden diverse omliggende percelen onder water komen te staan tijdens inzet van de buffer. Dat is uiteraard niet wenselijk en strookt ook niet met
de gezamenlijke doelstelling om de biodiversiteit te verhogen. De instroom en de
uitstroom zal daarom via de huidige Kwistbeek gaan lopen. Om de biodiversiteit
te vergroten is besloten de oevers van de Kwistbeek vanaf de Midden Peelweg tot
aan de Schans anders in te richten. Het onderhoudspad wordt naar één kant verplaatst, waardoor er aan de andere kant ruimte ontstaat voor natuurvriendelijke
oevers. Op die manier worden omstandigheden gecreëerd om de biodiversiteit
flink te vergroten. Er ontstaat zo een groter leefgebied voor flora en fauna. Denk
aan libellen, oever- en moerasvegetatie en kikkers. Ook komt er een ecologische
verbinding/faunapassage tussen bosgebieden voor dieren van de Midden Peelweg
naar de Schans. Ook zal de waterkwaliteit verbeteren door de plantengroei.

•

De nieuwe dijk is op dit moment een zandweg die door fietsers en door landbouwverkeer wordt gebruikt. Het idee om deze weg te verharden, zodat de weg
kwalitatief verbeterd wordt, is geopperd. Omdat er dan allerlei voorzieningen en
onderhoud aan de weg gepleegd zou moeten worden en omdat de weg alleen een
functie heeft voor het landbouwverkeer krijgt dit idee geen vervolg.

Aan te leggen
singelpatroon

Inrichtings- en
beheerplan De Baendj
retentiegebied

Doorsnede zuidnoord

Aan te leggen
singelpatroon

Aan te leggen
dijklichaam 60 cm hoog
en kruinbreedte 5
meter

Aan te leggen dijklichaam
60 cm hoog en
kruinbreedte 5 meter ter
bescherming poelen

Parallel
uitstroomgreppel

Cultuurnatuurlandschap:
Kruidenrijke vegetatie
middels
schapenbegrazing
meter

Overloop naar
Kwistbeek
Kernnatuurgebied:
Kruidenrijke vegetatie
middels ezelrundveebegrazing
meter
Struikenstruweel

Te tolereren
beekbegeleidende
onderbegroeiing

Cultuurnatuurlandschap:
Kruidenrijke vegetatie
middels
schapenbegrazing
meter

Knijpstuw voor
instroming uit
Kwistbeek naar bekken
Kern natuurgebied
met broekbos

Afbeelding 5, Inrichtings- en beheerplan De Baendj (Ron Jansen 2019)

Pagina 11

C
Na
po
leo
ns
b

aa
n

B
Dam / terugslagklep

..

N

B&B

Langho

rb
we ve inding
ieu

ek
be

B&B

s
er
et

dberg

ut

Kwistbeek

Kasteelpark ‘t Kempke

Grafheuvels

Stuw verwijderen

etje
Omm
de

weg

n

ere

Me

Onderhoudspad - maaibeheer
Herinrichting schoolplein

s
Maa

k
ee
sb

eg
peelw

den
Mid

Baarlo
Bo

Zan

So

etje
Omm
Omme
tje

Heldense Bossen

Kasteelpark ‘t Kempke

Hydrologisch onderzoek
watersysteem

enda

Behoud Watermolen/Wasplaats

nopenLopen netwerk

Restaurantopties omgeving

Randvoorwaarden Kasteelweide

heden ommetje
ader te bepalen)

Horeca aanvulling opties
(niet locatiespecifiek)

Zichtlijnen terugbrengen
(locatie nader te bepalen)

plek/eyecatcher /uitkijk

Water overloop

her/brug

Doorzichten beekdal
(niet locatiespecifiek)

Pagina 12

Overloop

Herstel, beheer en onderhoudsplan
Wandelpaden verbeteren

Toekomst Jeu de Boules

Werkgroep B:
van Midden Peelweg tot de Bong
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Afbeelding 6, Impressie natuurbeek (Waterschap 2019)
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Werkgroep B				

Deelgebied: van Midden Peelweg tot aan de Zandberg

Watermaatregelen:

•

Waterschap heeft hier de opgave om de beek in te richten als natuurbeek. Daar
waar de grondpositie het mogelijk maakt, de beek een natuurlijker (meanderende)
verloop geven. Het profiel van de beek aanpassen zodat er meer mogelijkheden
ontstaan voor buffering van water in die tijden dat het nodig is. Daarmee kan naast
de Baendj nog 20.000 m3 extra water geborgen worden in extreme situaties.

•

Bovenstrooms van de Dekeshorst zal een stuw verwijderd worden. Naast pandverruiming voor vissen heeft dit ook een positief effect op de stroomsnelheid in
de Kwistbeek, een belangrijke parameter van het KRW-streefbeeld. De verhoogde
stroomsnelheid verbetert de waterkwaliteit en stimuleert morfologische processen
als erosie en sedimentatie in de Kwistbeek.

•

Aan de Vlasrooth wordt een onderhoudspad opgehoogd en een terugslagklep geplaatst zodat gronden, en met name de gewassen die er op staan, niet meer onder
water kunnen lopen als gevolg van het kassencomplex ernaast.

•

Tevens worden op dit traject duikers vervangen, onderhoudspaden geoptimaliseerd en wordt een stuw aangebracht in de Meeren als anti-verdrogingsmaatregel.

Afbeelding 7, Locatie van Midden Peelweg tot aan de Zandberg

•

Het verzoek van werkgroep B was om ten tijde van calamiteiten de stuwen zelf te
mogen bedienen. Het heeft echter de voorkeur om bediening bij het waterschap te
houden, omdat er meerdere belangen spelen die goed afgewogen moeten worden.
Het waterschap wil voorkomen dat er gehandeld wordt vanuit één belang i.p.v.
het gezamenlijke belang. De buitendienstmedewerkers van het waterschap wonen
grotendeels in (de buurt van) hun werkgebied. Daardoor kunnen ze snel handelen.

•

Vanuit werkgroep B was tevens het voorstel geopperd om water afkomstig van het
kassengebied bij Vlasrooth af te voeren richting de Everlose beek. Om water richting de Everlose beek af te kunnen voeren moet er een fysieke verbinding tussen
de Breukerheide en Leeuwerik gegraven worden, met alle bijkomstige problemen
(weinig ruimte, kabels en leidingen, opstuwende duikers in ontvangende water,
aanpassen bergingsvoorzieningen kas om het water aan de juiste kant te krijgen,
etc). Tevens moet het bestaande watersysteem dan worden aangepast om het
extra aanbod van water probleemloos te kunnen ontvangen. Dit tezamen resulteert
in hoge extra kosten. Daarnaast wordt met deze maatregel het waterbezwaar van
het stroomgebied Kwistbeek voor een deel afgewenteld op het stroomgebied van
de Everlose beek met mogelijkerwijs lokaal wateroverlast ten gevolg. Dit is strijdig
met de werkwijze die het waterschap hanteert bij het oplossen van wateroverlast
knelpunten. Daarom is ervoor gekozen lokaal een oplossing te bedenken voor de
situatie bij Vlasrooth (zie een na laatste bullet bij watermaatregelen).

Overige maatregelen:

•

Op bestaande paden, mogelijk onderhoudspaden, de mogelijkheid bieden om een
ommetje te maken. Deze ommetjes kunnen verschillende interessante plekken in
het gebied verbinden zoals de Kwistbeek, een molen die er gelegen heeft, een romeinse weg en natuurlijk de grafheuvels die er zijn.

Wensen en ideeën die geen vervolg krijgen:

•

Het voorstel om het gebied direct grenzend aan de Midden Peelweg te gebruiken
als overloopgebied krijgt geen vervolg omdat de hoogte van percelen zodanig is
dat de capaciteit erg beperkt is en er veel afgegraven moet worden om er überhaupt een overloopgebied van te kunnen maken.
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Werkgroep B 				

Deelgebied: van Zandberg tot aan de Bong

Watermaatregelen:

•

Als maatregel op de korte termijn is er een terugslagklep geplaatst bij Soeterbeek
28, die ervoor zorgt dat bij hoge afvoeren water vanuit de Kwistbeek niet meer in
de Maasbreese Schans terecht kan komen, maar in de Kwistbeek blijft.

•

Op dit traject zijn er geen mogelijkheden voor beekherstel vanwege de geringe
ruimte langs de beek. Op dit traject wordt met name ingezet op het verbeteren van
de onderhoudsmogelijkheden.

•

Een aantal duikers in dit gebied zullen vervangen moeten worden of de in- en uitstroomvoorziening moet hersteld worden.

•

Het onderhoudspad langs de beek moet zodanig worden dat er goed onderhoud
gepleegd kan worden door Waterschap Limburg vanaf één zijde.

•

Bodemvallen worden vervangen en geoptimaliseerd.

Overige maatregelen:
De weg Soeterbeek is toe aan reconstructie; zodra de werkzaamheden aan de beek
hebben plaats gevonden zal de weg Soeterbeek gereconstrueerd worden.
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Afbeelding 8, Locatie van Zandberg tot aan de Bong
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Werkgroep C		

Deelgebied: de Bong tot aan de Napoleonsbaan

Watermaatregelen:

•

Vanwege beperkte ruimte wordt de beek binnen de mogelijkheden van eigendom
aangepast zodat het onderhoud goed uitgevoerd kan worden.

•

Net voor de Napoleonsbaan loopt de beek over privéterrein van de familie Tajiri.
Hier is wel toegang voor onderhoud aan de beek maar de beek is niet bereikbaar
voor wandelaars.

•

Aan het rioolstelsel worden aanpassingen gedaan zodat het aantal overstorten
afneemt en daarmee de kwaliteit van het water in de Kwistbeek wordt verbeterd.
Dit wordt een onderdeel van een reeks aan maatregelen in het rioolstelsel van kern
Baarlo. Zogenaamde KRW maatregelen, Europese regelgeving waar in 2027 aan
voldaan moet worden.

•

Het openbaar gebied en de woningen zullen in Baarlo zo veel mogelijk afgekoppeld
worden om ook aan de genoemde regelgeving te voldoen.

Overige maatregelen:

•

Door waterschap en gemeente wordt gezamenlijk een beheer- en onderhoudsplan
opgesteld.

Wensen en ideeën die geen vervolg krijgen:

•

De wens om langs het hele traject van de Kwistbeek te kunnen wandelen, van de
Stogger tot aan de Maas, lukt helaas op een tweetal plekken niet. Bij de oversteek
van de Midden Peelweg, omdat de oversteeksituatie daar te gevaarlijk is, en bij de
Napoleonsbaan gaat dat niet. Bij de Napoleonsbaan in Baarlo is het gebied naast
de Kwistbeek eigendom van de familie Tajiri. Voor onderhoud mag het waterschap
gebruik maken van privé-eigendom.
Afbeelding 9, Locatie van de Bong tot aan de Napoleonsbaan
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Afbeelding 10, De exacte invulling van het schoolplein wordt nog nader uitgewerkt in overleg met de Omnibus
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Werkgroep C			

Deelgebied: van Napoleonsbaan tot aan het Kasteelpark

Watermaatregelen:
In de kern van Baarlo is er niet veel ruimte voor de beek. De beek ligt ingesloten tussen
bebouwing en grenst vaak aan achtertuinen van particulieren.

•

De randen van de beek worden zodanig versterkt dat het qua onderhoud minder
werk vergt.

•

Aan één kant wordt een onderhoudspad gecreëerd dat ook gebruikt kan worden
als wandelpad.

•

Er is een brug in dit gebied gelegen die niet in het regulier onderhoudsschema is
opgenomen van de gemeente. Deze brug moet worden gerenoveerd

•

Een houten loopbrug is van onvoldoende kwaliteit. Deze wordt vervangen.

•

Basisschool de Omnibus heeft samen met het waterschap en Antea Group een
plan gemaakt om het schoolplein opnieuw in te richten om water zichtbaarder te
maken en ook het water vast te houden ter plaatse. De gemeente kan dit stimuleren door het afkoppelen van het gebouw op een zichtbare manier te doen. Op dit
moment loopt de afwatering binnen in het gebouw en is daardoor voor de kinderen niet zichtbaar. Dan wordt voor de kinderen duidelijk waar het regenwater heen
gaat dat op de school valt. Tevens wordt het onderhoudspad zo aangepast dat
kinderen eenvoudig bij de beek kunnen komen om watermonsters te nemen. De
manier waarop de Omnibus dit project heeft aangepakt zou als voorbeeld kunnen
dienen voor andere scholen.

•

Afbeelding 11, Locatie van Napoleonsbaan tot aan het Kasteelpark

Enkele bodemvallen worden vervangen door cascades waardoor het water minder
stagneert.

Afbeelding 12, Impressie Baarlo
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Afbeelding 15, Principeprofiel bypass nabij Watermolen Baarlo

Afbeelding 13, Locatie Kasteelpark Baarlo

Afbeelding 14, Visualisatie nabij Watermolen Baarlo (Waterschap)
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Afbeelding 16, Luchtfoto Kasteel d’Erp

Werkgroep C			

Deelgebied: het Kasteelpark

Watermaatregelen :

•

Bestaande pomp om kasteelgracht te vullen is gereviseerd.

•

Op advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) wordt er eerst een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de hydrologische situatie van het kasteelpark vanaf
1980. Op die manier kan bepaald worden welke maatregelen er in het park getroffen moeten worden. Denk aan permanente aanwezigheid van water in de uitlopen.
De maatregelen moeten in samenspraak met de werkgroep maar ook met RCE
getroffen worden omdat het een rijksmonument betreft. Het onderzoek moet gedaan worden vanaf 1980 omdat al eerder uitgebreid onderzoek gedaan is naar de
hydrologische situatie van het kasteelpark tot aan 1980.

•

Het gebied van de beek voor en na de molen wordt kwalitatief hersteld, daarbij in
acht nemend dat de bomen die er staan en die nog bestaansrecht hebben zoveel
mogelijk behouden blijven.

•

Tevens zal er een bypass gemaakt worden om bij het overvol raken van het krooshek voor de molen tijdens extreme situaties, het overtollige water te stroomlijnen.
Dit om het water te kunnen sturen.

•

Ook zal het afkalven van de muur en het herstel van de bodem na de molen worden
aangepakt.

•

Afspraken maken met molenaars over het gebruik van de molen, met name tijdens
droge en natte periodes.

Overige maatregelen:

•

Met name het park, en dan speciaal de zichtlijnen, zullen hersteld worden.

•

Met de gebruikers van de kasteelweide zijn afspraken gemaakt over het gebruik van
de weide om zo weinig mogelijk schade aan te richten aan de weide bij evenementen. Hierbij past zeker de opmerking dat dit afhankelijk is van het weer tijdens het
evenement.

•

Het spelen in het parkbos een meer natuurlijk karakter geven.

•

Het park wordt samen met de werkgroep uit Baarlo in overleg met de Rijksdienst

ingevuld. Diverse initiatieven, wensen en ideeën zijn aangedragen en die worden
meegenomen in de invulling van het totale parkgebied.

•

Het niet alleen aanleggen maar ook beheren van het park. Een goed beheersplan
wordt samen met de werkgroep uit Baarlo en de Rijksdienst (RCE) uitgewerkt.

•

Het bestrijden van de Japanse duizendknoop. Gezocht wordt naar een oplossing
om deze te bestrijden.

•
Wensen en ideeën die geen vervolg krijgen:

•

Het brengen van de loop van de Kwistbeek door het park en het ontkluizen van de
Kwistbeek daar waar de beek 200 meter onder de Maasstraat doorloopt. Op die
manier zou de beleefbaarheid van de beek aan de rand van het kasteelpark kunnen
verbeteren. Vanwege het grote hoogteverschil ter plaatse zou de ingreep geen lieflijk stromend beekje opleveren. Ook zouden in een groot deel van het park bomen
moeten verdwijnen of zou de ingreep ten koste gaan van een deel van de voortuinen aan de Maasstraat. De financiële consequentie, de geringe ecologische meerwaarde die de ingreep in deze vorm zou opleveren (KRW) en het feit dat de huidige
ondergrondse voorziening nagenoeg geen bijdrage levert aan extra rioolopvang
heeft tot de beslissing geleid dat de Kwistbeek langs de Maasstraat ondergronds
blijft.

•

De kloostertuin in ere herstellen. Omdat de kloostertuin buiten het plangebied is
gelegen, wordt deze wens in dit project niet meegenomen.

•

Beachvolleybal mogelijk maken in het park. Door de initiatiefnemers is over dit
voorstel in de werkgroep gesproken. Gezamenlijk is de conclusie getrokken dat een
beachvolleybalveld niet van toegevoegde waarde is voor het kasteelpark.

•

De kloostertuin in ere herstellen en gebruik maken van de recepten die er zijn. Deze
wens krijgt in dit project geen vervolg omdat de kloostertuin niet in het projectgebied ligt. Mogelijk dat het door de omgeving in een ander traject kan worden
opgepakt.
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Werkgroep C 				

Deelgebied: Bosbeek

Watermaatregelen:

•

Om de kwaliteit van het water
in de Bosbeek te verbeteren zal
de gemeente gaan bekijken of
er nog nieuwe visvergunningen
moeten worden afgeven in de
toekomst. Dit gebeurt in overleg
met de vis club.

•

De kwaliteit van het bosbeekwater verbeteren door in aangrenzende woongebieden het
openbaar gebied af te koppelen
van het riool. Daardoor is minder
vaak sprake van een overstortsituatie. Dit wordt in Baarlo opgepakt, in het kader van de KRW.

•

Een aantal bruggen worden
hersteld, de kwaliteit is niet voldoende.

Afbeelding 17, Locatie Bosbeek

•

De uitstroomvoorzieningen van de overkluizingen van de Kwistbeek en de Bosbeek
vervangen zodat uitspoeling wordt voorkomen.

•

Ter hoogte van overstort de Vergelt een uitstroomvoorziening aanbrengen om uitspoeling van het talud te voorkomen.

Wensen en ideeën die geen vervolg krijgen:

•

Eilandjes in de Bosbeek behouden. Het ontstaan en in stand houden van de eilandjes in de bosbeek is geen maatregel die de kwaliteit of kwantiteit van het water
verhoogt. Eilandjes zijn met name van waarde voor de mensen die privé-eigendom
hebben aan de beek. Het gedeelte van de beek met de eilandjes is vanuit openbaar
gebied niet beleefbaar. Daarom is voorgesteld om mee te werken door materiaal
te leveren waarbij de mensen het in stand houden van de eilandjes zelf verder oppakken.
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Afbeelding 18, Huidige Bosbeek

Werkgroep C			

Deelgebied: Kasteellaan

Overige maatregelen:

•

De bomen langs de Kasteellaan zijn ziek. Ze zijn echter niet zodanig aangetast dat
ze op heel korte termijn gerooid moeten worden, en ze leveren op korte termijn
geen gevaarlijke situatie op. Het rooien en herplanten van de bomen zal te zijner
tijd worden opgepakt.

Wensen en ideeën die geen vervolg krijgen:

•

Er is bekeken of het mogelijk is om voor dit gedeelte van de Bosbeek het water
zichtbaar bovengronds te laten stromen in plaats van ondergronds. Dit bleek financieel gezien alleen mogelijk als de naastgelegen gronden verworven konden
worden in combinatie met grondverwerving voor het HWBP (Hoogwaterbeschermingsprogramma). Die grondverwerving gaat (vooralsnog) niet door. Bovendien is
het open maken van de Kasteellaan en het niet langer toegankelijk laten zijn voor
verkeersdoeleinden vanuit verkeerskundig oogpunt geen gewenste situatie.

Afbeelding 20, Locatie Kasteellaan

Afbeelding 19, Huidige kasteellaan
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Procesverloop
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Procesverloop
Vlaggetjeskaart

Bijeenkomsten

Bij de start van dit project konden alle belangstellende hun wensen en ideeën voor de
inrichting van het gebied door middel van vlaggetjes op een digitale kaart zetten..

In de eerste fase van dit gebiedsproject zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd. Hieronder is in chronologische volgorde per bijeenkomst kort aangegeven wat de opzet is
geweest en voor wie de bijeenkomst is georganiseerd. In dit overzicht zijn bijeenkomsten van de interne werkgroepen, de kerngroep en de procesgroep van Gebied Kwistbeek niet meegenomen; deze hebben regelmatig overleg.

Participatieplatform
Deze digitale kaart was voor iedereen zichtbaar op het digitale platform ‘Met Elkaar’.
Naast nieuwsberichten over de voortgang van het project bevat Met Elkaar ook verslagen van alle bijeenkomsten en overige belangrijke documenten.

Nieuwsbrief
Om de zes weken komt er een nieuwsbrief over de voortgang van Gebied Kwistbeek uit.
Deze wordt per e-mail aan belangstellenden gestuurd.

•

7 november 2017

Kennismakingsbijeenkomst voor medewerkers van Waterschap Limburg en gemeente
Peel en Maas bij de visvijver in Helden. Tijdens deze bijeenkomst is de insteek van het
project kort toegelicht. Ook is gedeeld wat de Omgevingswet voor overheden gaat
betekenen. Met Cep Smeets als gids is een gezamenlijke wandeling gemaakt van de
Schans naar de visvijver zodat iedereen kennis kon maken met een klein stukje van het
mooie gebied.
•

7 december 2017

Ondertekening van de intentieovereenkomst tussen Waterschap Limburg en gemeente
Peel en Maas. In deze overeenkomst wordt de intentie uitgesproken om met elkaar en
met belanghebbenden de inrichting van het gebied op te pakken. Binnen het waterschap is Gebied Kwistbeek ondergebracht in het programma Water in Balans.
•

11 december 2017

In de loods van de familie Kuijpers spreken een aantal tuinders van Soeterbeek en medewerkers van Waterschap Limburg over door de tuinders voorgestelde maatregelen
om de wateroverlast in Soeterbeek te beperken. Dit overleg is geïnitieerd door de LLTB.
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•

28 februari 2018

Grote startbijeenkomst bij Zaal Unitas in Baarlo.
Alle belangstellenden en eigenaren van percelen
aan de Kwistbeek zijn uitgenodigd om mee te
denken over Gebied Kwistbeek en hun wensen en
ideeën kenbaar te maken. Waterschap Limburg en
gemeente Peel en Maas hebben de aanleiding en
doelstellingen van dit project toegelicht. Op deze
bijeenkomst is het digitaal platform Met Elkaar
gepresenteerd. Daarop is alle informatie over het
project te vinden. De bijeenkomst werd door ruim
120 mensen bezocht.
•

28 mei 2018

Vervolg op de grote startbijeenkomst in Kerkeböske in Helden. Ruim 110 mensen woonden
deze bijeenkomst bij. De deelnemers werden in
drie groepen opgedeeld: deelgebied A, B en C.
Per deelgebied hebben zij door middel van stickeren een prioriteitenlijst gemaakt van belangrijke onderwerpen. Tijdens deze bijeenkomst is
gevraagd wie zitting wilde nemen in een van de
werkgroepen, per deelgebied, en op die manier
verder wil meedenken. Voor iedere werkgroep
hebben zich ongeveer 10 mensen aangemeld.
•

18 Juni 2018 en 2 juli 2018

Op deze dagen kwamen de werkgroepen voor het eerst bij elkaar, elk op een eigen locatie. De onderwerpen van op 28 mei waren geprioriteerd zijn verder doorgesproken.
Tijdens de bijeenkomst van werkgroep B bleek dat de interesse van de leden daarvan
voornamelijk ligt bij het oplossen van waterproblematiek.

•

Augustus 2018

Antea Group start met de opdracht van Waterschap Limburg om het hele beeksysteem
van de Kwistbeek in een model te plaatsen. Ook onderzoekt Antea maatregelen die ervoor moeten zorgen dat, naast het zoveel mogelijk beperken van wateroverlast in Soeterbeek, het beeksysteem voldoet aan de daarvoor gestelde richtlijnen, de KRW (Kader
Richtlijn Water), en robuust en klimaatbestendig wordt gemaakt.
•

18 september 2018

De gemeenteraad van Peel en Maas wordt bijgepraat over het procesverloop en de
stand van zaken van project Gebied Kwistbeek.
•

30 oktober 2018

Gezamenlijke bijeenkomst van de drie werkgroepen in het Huis van de Gemeente. Tijdens deze bijeenkomst is de opdracht aan Antea Group toegelicht . Vervolgens is per
deelgebied aan de hand van kaartmateriaal het hele stroomgebied van de Kwistbeek
gezamenlijk doorgenomen.
•

10 december 2018

De leden werkgroepen A en B komen bij elkaar in Kerkeböske in Helden. Tijdens deze
bijeenkomst zijn de ingebrachte wensen en ideeën doorgenomen aan de hand van de
gestelde prioritering. Ook de projectcommunicatie was onderwerp van gesprek.
•

13 december 2018

De leden van werkgroep C nemen aan de hand van een zogenaamde topiclijst de ingebrachte wensen en ideeën door. Ook is gesproken over de communicatie over dit gebiedsproject, in het bijzonder over de manier waarop mensen die geen zitting hebben
in een werkgroep betrokken kunnen worden.
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•

27 februari 2019

Gezamenlijke bijeenkomst van de drie werkgroepen. Na een presentatie van Antea
Group over de vorderingen van het bureau gingen de werkgroepen uit elkaar om per
deelgebied vragen te stellen, opmerkingen te plaatsen en suggesties mee te geven.

•

De leden van werkgroep C maakten een rondgang door het kasteelpark . Tijdens deze
bijeenkomst zijn de diverse varianten om water in het park te krijgen toegelicht en is
gemotiveerd waarom die varianten niet gerealiseerd kunnen worden.
•

•

18 april 2019

Inloopbijeenkomst in de Engelbewaarder in Baarlo. Belangstellenden konden kennis nemen van
de vorderingen van het project. De eerste schetsen van de maatregelen van Antea zijn getoond
en daarop is een toelichting gegeven. Ook konden
op een digitale tafel diverse kaarten op elkaar
gelegd worden om inzicht te geven in hoogtes,
bestemmingen en de waterlopen in het gebied.
Ook werden schetsen gepresenteerd waarop de
niet-watergerelateerde zaken symbolisch waren weergegeven, zoals wandelpaden,
doorzichten en recreatieve voorzieningen. ideeën voor het vervolgproces konden nog
worden aandragen. Ongeveer 80 mensen kwamen op de inloopbijeenkomst af. Zij
beoordeelden deze met een 7,9 gemiddeld. Omroep Peel en Maas wijdde een item aan
het evenement.
•

18 juni 2019

De gemeenteraad is bijgepraat over het verloop van het proces en de stand van zaken
van Gebied Kwistbeek.
•

8 juli 2019

De leden van werkgroep A kwamen naar aanleiding van de inloopbijeenkomst op 18
april nog eens bijeen en namen de toen verzamelde reacties door aan de hand van een
schets van hun deelgebied.
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9 juli 2019

27 november 2019

Het resultaat van de opdracht aan de Antea Group wordt gepresenteerd aan de drie
werkgroepen. Duidelijk wordt waar welke maatregelen worden waar getroffen.
•

30 november 2019

Veldbezoek aan Gebied Kwistbeek. Op uitnodiging van wethouder Paul Sanders en
waterschapsbestuurder Josettte Van Wersch
krijgen de raadsleden op de locatie Stogger een
toelichting bij de maatregelen die voor Gebied
Kwistbeek worden voorgesteld. Aan de hand
van tekeningen is het hele gebied doorgenomen.
Uiteraard was er ruimte voor vragen.
•

11 december 2019

Inloopbijeenkomst voor iedereen die interesse
heeft in Gebied Kwistbeek. Leden van de drie
werkgroepen lichtten hun uitwerkingen toe. Ook
zijn de maatregelen die Antea Group in opdracht
van het waterschap heeft uitgewerkt en vorm
krijgen in het Projectplan Waterwet op kaarten
aangegeven. Deze bijeenkomst is de voorloper
van de officiële procedure die zowel voor het projectplan Waterwet als voor het Omgevingsplan doorlopen moet worden en die in het
begin van 2020 worden opgestart. De bijeenkomst werd bezocht door ruim 110 mensen. Op een schaal van 1 tot 5 scoorde de bijeenkomst een 4,6. Ook Omroep Peel en
Maas en Hallo waren aanwezig.

•

7 januari 2020

Tijdens de beeldvormende raadsvergadering lichtten Carla Duijf en Anouk Dewitte het
Ontwerp Projectplan Waterwet en het ontwerp Omgevingsplan toe en het proces van
Gebied Kwistbeek toe als onderbouwing van het raadsvoorstel over het beschikbaar
stellen van krediet .
•

13 februari 2020

Bijeenkomst ter afronding van de planvormingsfase bij Kerkeböske voor de drie werkgroepen. Met een potje honing, voorzien van het Kwistbeek-logo bedankten Josette Van
Wersch, bestuurder bij Waterschap Limburg, en wethouder Paul Sanders van gemeente
Peel en Maas de aanwezigen voor hun inzet en betrokkenheid bij dit gebiedsproject.
Tijdens deze bijeenkomst is ook het Ontwerp Omgevingsplan toegelicht.
•

3 maart 2020

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg besloot geld beschikbaar te stellen voor
maatregelen in het gebied rondom de Kwistbeek.
•

2 april 2020

Inloopbijeenkomst in Kerkeböske waarbij belanghebbenden vragen kunnen stellen
over het Ontwerp Projectplan Waterwet en het Ontwerp Omgevingsplan. Ook wordt
hulp geboden bij het indienen van een zienswijze. Deze bijeenkomst vindt als gevolg
van de Corona maatregelen helaas geen doorgang.

21 januari 2020

Tijdens de opiniërende raadsvergadering is door de gemeenteraad unaniem ingestemd
met het beschikbaar stellen van het benodigde krediet voor Gebied Kwistbeek. Tevens
gaven diverse raadsfracties complimenten voor het gezamenlijk doorlopen proces.
•

•

Vervolgproces
Na de ter inzage periode en behandeling van eventuele zienswijzen kan de procedure
tot vaststelling van het Ontwerp Omgevingsplan door de gemeenteraad, gestart worden. Het Ontwerp Projectplan Waterwet wordt na behandeling van eventuele zienswijzen vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg. De vastgestelde
plannen volgen de officiële procedures, 6 weken ter inzage voor de beroepsmogelijkheid.
Tijdens deze wettelijke procedures zal het bestek worden opgesteld zodat na de vaststelling van de definitieve plannen de aanbesteding van de uitvoering van de maatregelen kan beginnen. Na gunning van de opdracht kunnen de daadwerkelijke werkzaamheden waarschijnlijk eind 2020 beginnen. Deze worden voortgezet in 2021. Eind 2021
moet het werk aan de Kwistbeek gereed zijn met een klimaatbestendige beek als resultaat. Voor zover nodig zullen de werkgroepen ook tijdens en na de wettelijke procedure
actief blijven. Zo behoeven de inrichting van het kasteelpark, het gebied bij de Stogger
en overloopgebied Baendj nog verder onderzoek en invulling.

6 maart 2020

Van 6 maart tot en met 16 april liggen het Ontwerp Projectplan Waterwet Herinrichting
Kwistbeek en het Ontwerp Omgevingsplan Kwistbeek ter inzage.
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Colofon
Dit product is gemaakt door:
•

Werkgroepen A,B en C

•

Waterschap Limburg

•

Gemeente Peel en Maas

Lay-out
•

Gemeente Peel en Maas

Bronvermelding afbeeldingen
•

Luchtfoto Obliek en normaal : Slagboom Peetsers Luchtfotografie

•

Streetviews: CycloMedia Technology B.V.

•

Waterschap

•

Gemeente Peel en Maas
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