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Inleiding 

Dil rapport bevat plannen 0111 een gebied random Rij sbergen bete l' in 

te ri chtcn voor de landbollw en voor de natuur en Dill het ieefktim aat 
tc vcrbetercil. Het gebied is ca. 4880 ha groat en wordt 'Weerij s' 

genoemd, Ilaar de beek de Aa o f Weerijs di e door het gebied stroomt. 

De planllcil zij ll opgeslc ld door de iand inrichti ngsco l11l11issie; me nsen 

afkol11stig uit de streck. De cOl11l11i ss ie stelt maatrege len voor zoa ls 

hct ruilen van grand, het aan leggen of verbcte re n van paden, het aal1-

leggen van stuwc n in water]open en het aanpasscn van sommi ge 

waleriopen. Oak worden voorste lle n gedaan 0111 natuurgeb ieden tc 

rcaliscren, verbilldillgen lusscn natuurgebieden te maken en beplantin

gen aan te Jeggen. VerdeI' worden bijvoorbec ld e igcndol11, beheer en 

onderholld van wegen, waterlopen, natuurgebieden e tc. geregeld . I-let 

Streekplan vall de prov incie Noord-B rabant is bij het opstellen va ll de 

plannen een belangrijk uitgangspunt geweest. 

De landinrichlings
cOllllJ1issie; op de 'rap 
R. /-Iendrikx, 8. Slasse 
en R. van Beek, VOOI'

aan T van Kuijck, 
C. Jochems en 
At!. Peeters-Klijsel1. 

Aanleiding en doel 
De R.K. Boerenbond Rij sbergen en de 
R.K. Boerenbond Pri ncenhage hebben in 
1981 verzoeken om landinrichting inge
diend. Het ste rk versnipperd agrar isch 
grondgebruik was de belangrijkste reden 
0111 een ve rzoek in te dienen. In 1988 
begon de land inrichtingscommissie met 
de voorbere iding van het plan en in 1990 
verscheen het schetsontwerp. I-let be le id 
op het gebied van de rllimteJijke crde
ning, milieu en wate r veranderde in die 
periode sterk. Dit had gevolgen voor de 
inriehtingsbehoefte en -moge lijkheden 
van landbouw, naluur, landschap e n recre
atie. Het schetsontwerp kon daarop nog 
niet (vo Jdoe nde) inspelen. In de voor 1I 

Voorolll \\ crppilln Mil icu-EIl'cct-Rapp0rlagc 

liggende pla nnen is dit we i gebeurd . 
Dc landin ric hlingscom missie is ni et ge
heel vrij in het maken van een plan. Het 
land inrichtingsplan moet passen in het 
beleid van de provincie Noord-Brabanl. 
Het Slree kpl an, het Provinciaal Waler
hu ishoud ingsplan en het Provinciaal 
Milie ube le idsplan geven daar bij de ri c h
ting aan. Zo geven het Streekplan e n het 
Provinciaal Watcrhui shoudingsplan al aan 
welke fu ncties (natuur, landbouw, wonen 
ete.) een gebied moet krijgen. De huidi ge 
inrichting van 'Weerijs' en moge lij ke 
ontwikke ling daarvan is ve rge le ken met 
een vooral op het beleid gebaseerde ge
wenste si tuati e. Het landinrichtingsplan 
dient ertoe om deze gewenste si lllali e 
(snell er) te bereiken. 
De denkbee lden over de gewenste inrich
ting van 'Weerijs' zullen in de loop del' 
tijd veranderen. Er zullen nieuwe, soms 
onverwachte ontwikkel ingen plaatsvin
den. Plannen zullen dan ook regelmatig 
bijgesteld moeten worde n, inspelend 01' 
deze nieuwe inzichten en ontwikkelingen. 
Plan ning hee n zo iets weg van een voort
dllrend leerproces. 

Vaal' het landinrichtingsproject 'Weerijs' 
moet een lllilieu-efTect rapport opgesteld 
worden. Milieu-efTectrapportage is een 
hulpmiddel bij de besluilvorming over het 
landin richtingsplan. De landinri cht ings
cOllllllissie heeft in oktobcr 1993 een 
Slartnotilie Miliell-effect rapportage opge
ste ld. Hieri n werden kort de voorgeno
men activiteiten van de landinrichtings
cOlllm iss ie besc hreven. 01' grand van 
deze Startnotitie z ijn door Gedeputeerde 
Staten va n Noord-Brabant 'richtlijnen 
Vaal' de Mili ell -effectrapportage' opge
ste ld. I-lie rtoc maakle Gedcputeerde Sta
ten gebruik van inspraakreact ies en voor
a l van het adv ies van de 'Coll1ll1iss ie voor 
de Milieu-effectrapportage'. Deze r ic ht 
lijnen z ijn gebruikt bij het beschrijven 
van de effecten op natuur, milie u e n land
schap. l3ij de beschrijv ing van de effec ten 
wordt oak aandacht besteed aan de eco
nomische e ffecten voor de landbouw. 

Wccrij s lnlciding 



De relolie lussen 
londi nrich ling, 
hel slreekpian, 
besle/HIIl ingsplon 
en de oonleg 
van de HSL 

Toekomstige besluiten en 
procedures 
In dit plan gee n de landinrichtings
commissie aan hoe zij de inrichting van 
het gebied wil aanpakken. Er zijn vier 
plannen opgeste ld, waarvan er een de 
voorkeur van de land inri chtingscomm is
sie heeft. Via inspraakavonden wordt 
iedereen in de gelegenheid ges te ld zich 
een mening te vormen en deze kenbaar te 
maken. Tijdens spreekllren kllnnen meer 
individuele opmerkingen gemaakt wor
den. 
De plannen in dit rapport zijn nog vrij 
globaaJ; hel zij n voorontwerppl annen. 
Gebruikmakend van de inspraakreacties 
zal de landinri chtingscomm issie lIiteinde
lij k een plan opsteIIen; dit wordt he 

streekplan 

stuwtjes en dllikers komen exact op hun 
piaats, bomen worden geplant , paden 
aangelegd en uiteinde lij k wordt ook be
kend wie we lke grond krij gt toebedeeld. 
Oil gebeurt steeds in naLlw overleg met de 
direct betrokkenen. De Landinricht ings
wet beschrijft hiervoor een aantal proce
dures. 
De mogelijkheid bestaat om na de plibIi
katie van het voorontwerpplan al maat re
gele ll uit te voeren. Oil kunnen a il een 
maatregelen zijn waartegen ni emand be
zwaar heeft. 

Uw reactie 
De landinrichtingscommissie w ii graag 
uw reacties op de piannen horen. 

HSL trace-keuze 

voorontwerpplanl MER 

bestemmingsplan 

ontwerpplan genoemd. Veel maat regelen 
zullen dan concreter worden. De com mis
sie wil dit doen door rege lmalig met de 
streek en de bestuurders van gedachten te 
wisselen, bijvoorbee ld in huiskamer
bijeenkomsten, grotere voorli chtings
avonden en werkoverleg met instanties. 
Een duidelijk voorbee ld dat dan aan de 
orde kan komen is de inpassing van de 
Hoge Snelheidslijn. 
Als de landinrichtingscommi ss ie het 
ontv.rerpp lan opgeste ld heeft word t het 
beoordee ld door Gedeputeerde Staten. 
GS leggen hel plan tel' inzage en er is dan 
geJegenheid tot het maken van bezwaar. 
Na behandeling van de bezwaren ste lt 
Provincia Ie Staten het plan vast en kan de 
uitvoering begi nnen.Tijdens de lIitvoering 
wordt het plan steeds verdeI' uitgewerkt; 

Vooront\\'crpplan Mil iCll -Effcct-Rapportagc 

U kunt reageren op spec ifieke onderde
len - de bOllwstenen - waaruit de plannen 
zijn opgebouwd. U klint ook reageren op 
de samenste lling van de plannen in Z' 1l 

totaliteit, de alternat ieven. We ll icht zijn er 
zaken waaraan de cO l11l11i ss ie n iet gedacht 
heeft. VoOt"al suggest ies voor andere op
loss ingen zij n welkom. 
Verder klint u rcageren op de besch rijving 
van de effecten. Bij lIW reactie moet u er 
rekelling mce hOllden dat de land inrich
tingscommi ss ie ni et overal il1v loed op 
heeft. Het heeft dus geen zi n 0111 te reage
ren op bv. de begrenzing van de Ecologi
sche Hoofdstruclllllr of op het trace van 
de Hoge Snel heidsIij n. De landinrich
tingscommiss ie heeft daar geen zeggen
schap over en kan dan niets met uw 
react ie doen. 

Wccrijs lnl ciding 



U kunt schriftelijke reacties over de plan
nen en de effectbeschrijving sturen naar: 

LandinrichtingscolTImissie Weerijs 
pIa Dienst Landinrichting en Beheer 
Landbouwgronden (LBL) 
Postbus 397 
4870 AJ Etten-Leur 

Uw schrifteJijke reactie moet voor 1 iun i 
1996 bij het secretariaat binnen zij n. Van 
aile schriftelijke reaeties wordt een af
schrift aan Gedeputeerde Staten en aan de 
Commissie m.e. r. gestuurd. 

Als u vragen heeft, meer informatie wi l 
of een toelichting kunt u ook bellen 
Ilaar de dienst Landinrichting en Beheer 
Landbouwgronden, 
076-5032840. R. Korstanje, A. v/d Berg 
en 1. Beekes zullen proberen u te helpen. 
Let wei, fo rmeel worden aileen schrifte
lijke reaeties in behandeling genomen. 

Een aantal onderwerpen wordt in dit 
rapport slechts kort beschreven. 

Voorontwerpplan Mil icu-EITecl-Rapportagc 

Uitgebreidere informatie, waaronder een 
literatuurl ij st, is te vi llden in de bijlage
rapportCil . Er zijn 8 bijlagerapporten 
verschenen: 

• 110ta Startnotitie en richtlijnen 
• nota Beleid 
• nota Landbouw 
• nota Natuur en milieu 
• nota Recreatie 
• nota Landschapsbollw 
• nota Waterbeheersing en toedeling 
• nota Begroting van de kosten en de 

grondverwerving. 

Deze bijlagerapporten zijn op aanvraag 
bij de Dienst Landinrichting en Beheer 
Landbouwgrondell (LBL) verkrij gbaar en 
li ggen tel' inzage op het provinc iehuis 
in's Her-togenbosch, het gemeentehuis 
van Rijsbergen, het stadskantoor van 
Breda en het kantoor van de Dienst Land
inrichting en Beheer Lalldbouwgrollden 
in Etten-Leur. 

Wccrijs inlciding 
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Samenvatting 

I-let landinrichtingsgebied 'Wecrijs' Ji gt ten zuidwesten van Breda en 

grenst aan het Liesbosch, het Mastbos en het natuurgebied de Pannen

hoef. De opperv lakte bedraagt ca . 4.880 ha, waarvan ca. 85 % land

bOll\vgrond en 7 % bos en natuurtcrreincll. De rest bes taat ui t bebou

w ing, ,·vcgen, \vaterlopen etc. 'Wccrij s ' is niet goed ingcricht voor de 

huidi ge en tockomstigc fUllctics . Dil hoofdstuk gceft een kart ovcr

zieh l van de pl annen die de landi nrichlingscomm issie opgesteld heeft. 

Oak de kosten en effectcn worden in beeld gebracht. 

Probleemanalyse en doelstel
ling van landinrichting 
Het provinciaal be le id gee ft voor ' Weer
ijs' duide lijk aan we lke functies het ge
bied moet ve rvullcil. Voor bijna het he Ie 
gebied ligt het accent op ontwikke li ngs-
1110gelijkhedell voor de la ndbollw. Het 
gaat daarbij om de vollegrondsgroente
tee lt, grondgebonden rundveehouderij en 
boomteelt. 
Voor de natuur z ijn recent door Gedepu
teerde Staten de begrenzingen van de 
reservaten, natuurontwi kkelings- en 
beheersgebieden vastgeste ld. 
Ve rbind ingszones tussen deze gebieden 
zijn indicatie f aangegeven. Hel waterhuis
houdingsplan geeft de funclies van de 
belangrijksle waterlopen en aangrenzende 
gebieden aan. De milieukwa liteit is s lecht 
e n moet verbe te re n; ' Weerijs ' moet een 
prettig gebied blijven 0111 te wone n, te 
werken en te recreeren. 
Het prov inciaa l beleid wordl momentee l 
verdeI' lIitgewerkt. Gemeenten en water
schappen ste lle n bestemmingsplannen, 
landschapsplanne n, waterbeheerplannen 
etc. op. De centrale probleemstelling voor 
'Weer ijs' is dan oak : 

'Weerijs' is niet goed genoeg ingericht 
voor de huidige en toekomstig 
gcwenste fllncties 

Vaal' het gebied worde n door ve rschi l
lende instanties plannen gemaakt Olll dil 
probleem op te lossen. Ook ind ividuele 
burgers e n (agrarische) bedrijven maken 

Vooron\ wcrppl nn Mil iCll-EITcct-Rnpportagc 

plan nen en probere n deze uit te voeren 
Olll zo diverse grotere en kle inere kne l
punten op te heffen. De landinricht ings
cOllll11iss ie is voor ' Weerijs ' dus niet de 
e ll ige 'plannenmaker ' . Al deze planllen
makers bei'nvloeden elkaar e n probere n 
op e lkaars plannen in te spelen. Het kan 
daarbij gaan Olll he le grate projecten, 
zoals de aanleg van de HSL, de uitbrei
ding van Hazeldonk, of a III re latief kle ine 
ingrepen zoals hel dempen van een s loot 
door een boer. 

De landinrichtingscommissie wil door 
het presenterell van inrichtings-aiter
natieven een disclIssie over de toekom
stige inrichting van 'Weerijs' in de 
streek op gang brengell ell de afstem
ming van de diverse plan nell voor 
'Weerijs'verbeteren. 

Voar ' Weerijs' betekent he t recente pro
vinc iaa l beleid op hoofdpunten: 
• de ontwikkelingsmogel ijkheden voor de 

landbouw d ie nen ve rsterkl te worden . 
Deze worden vanuit landinrichting 
gezien voora l beperkt door de s leehte 
verkaveling; 

• de huidige natuurwaarden dienen be
houden en op een aanla l plaatsen ve r
groot te worden. Probleem hierbij is de 
rclatiefkl e ine oppervlakte natuu rgebie
den en de s lechte ve rbindingen tussen 
deze gebieden. Ook staat de natulIr 
onder d ruk door de lage waterpe iie n en 
de matige wate rkwaliteit; 

• verbeteren van het lec fklimaat in di l 
vcrandere nd geb ied. I-let gaat hierbij 
om de la ndschappe lijke kwaliteiten, Olll 

Illoge lijkheden voor wandelen, fi etsen, 
vissen, paardrijden etc. e n de kwalite it 
van het m ilie u. 

In een land inrichtillgsproject worden 
maatregelell genomen die betrek king 
hebben op de ve rkaveling en inr icht ing 
van gronde ll , op de onls luiting, de water
beheersi ng e n beplant ingen. 

De doelstelling van landinrichting is 
om tegen de achtergrond van de kncl
pllnten en het belcid de beste combina
tic van inrichtingsmaatregelen te kie
zen en het gebied vervolgens in te 
rich ten. 

Wecrijs Samcnvatting 



De plannen 
De iandinrichtingscommissie heeft vier 
versehi llende plannen opgeste ld die alle
maal uitvoerbaar zijn. Ze zijn techllisch 
uitvoerbaar, ze passen binnen het over
heidsbeleid en ze zij n finaneieel haalbaar 
voor de commiss ie. 

MAAK 
Bij dit plan is het provineiaa l be leid voor 
de den kbeelden over de inr iehting van het 
gebied sterk riehtinggevend. Zeer be lang
rijk daarbij is de keuze voor een ontkop
peling van strijdige funeties in het lande
lijk gebied zoals landbouw en natuur. De 
aanduiding agrariseh ontwikkelings
gebied, speelt een grate rol. Het sugge
reert een maakbare omgeving. 
Voar de landbouw wordt getraeht de 
verkaveling te optimaliseren door concen
tratie van de gronden van de individuele 
bedrijven in huiskavels. De waterhuishou
ding wordt verbeterd waarbij getraeht 
wordt door stuwtj es peilen tussen 70 em 
en 11 0 em bene den maaiveld in te ste llen 
afllOnkel ij k van grondsoort en gebruik. ' 
Om verdroging voor zowel landbouw als 
natuur tegen te gaan, worden in de Aa of 
Weerij s drie extra stuwen gebouwd. 
De natuurgebicdcn worden ingericht en 
met elkaar verbonden door het aanleggen 
van smalle verbindingszones (gem iddeld 
10m) met stapstenen. Voor een lengte 
van 22V, km verbind ingszone is 40 ha 
grand besehikbaal'. Zowe l de bestaande 
als de nieuwe stuwen in de Aa of Weerij s 
kunnen (indien nod ig) van vistrappen 
voorzien worden. 
Om het IcctKlimaat te verbeteren wil de 
com missie \angs de Turfvaart een park
zone van 30 ha aanleggen die Breda ver
bindt met de Vloeiweide. De parkzone 
moet mogel ij kheden bieden am te fietsen, 
te wandelen en eventueel te vissen. Ver
der wordt het fietspad over de Oude 
Trambaan opgeknapt en wil de landin
richtingscommissie meewerken aan het 
oplossen van enke le grate milieuknel
punten zoals vuil storten in of nabij de 
natuurgebieden. De commissie zockt 
medefinanciers en kan in de kosten voor 
onderzoek of sanering 20% bijdragen met 
een maximum van f 1.500.000,- . 

Voorotllwcrpplan M i lieu-Effect-Rapportagc 

NUANCE 
In dit alternatiefwordt op cen andere 
wijze invulling gegevcn aan het provin
eiaal beleid. De ontwi kkelingen in de 
landbouw (groei van boomtee lt, volle
grondsgroenteteelt), de verstedelij kings
druk en de ontwikke ling van natulir en 
landschap moe ten opgevangen worden op 
die plaatsen waar het ab iotisch systeem 
(lOwel patron en al s proeessen) z ieh daar 
het beste vaor lellen. De inr ichtingsmaat
rege len worden zoveel mogel ijk afge
stemd op de situatie ter plekke. 
Vaal' de landbonw wordt de verkaveling 
verbeterd, maar daarbij wordt vee I belang 
geheeht aan het behond van kleine land
schapselementen. De waterhuishouding 
wordt lieht verbeterd waarbij g lobaa l 
getraeht wordt door stuwtjes pei len tussen 
80 em en 100 em beneden maa iveld in te 
stellen. 
De natuurgcbicdcn worden ingericht en 
met elkaar verbonden door het aanleggen 
van verbind ingslOnes (gemiddeld 20 m) 
met stapstcllcn. Voor cen lcngte van 15 
km verbindi ngszone is 50 ha grand be
sehikbaar. 
Om het leetKlimaat te verbeteren wil de 
commissie 7 ha groenzone aanleggen in 
De Reit, een parklOne van 30 ha langs de 
Bij loop tussen Breda en de Vloeiweide en 
een fietspad langs de Overasebaan, 
Seholbergstraat, Nieuw Ginnekensebaan 
met daarbij cen reconstructie van de 
Seholbergstraat. Verder wil de landin
richtingscommissie meewerken aan het 
oplossen van di verse 'kleinere ' milieu
knelpunten zoals riolering. opruimen 
vervuilde landbouwpaden, sanering riool
overstorten etc. De comm issie zoekt 
medefinanciers en kan in de kosten vaal' 
onderzoek of sanering 20 % bijdragen 
met een maximum van f 1.500.000,- . 

VOORKEUR 
De landinrichtingscommissie heeft een 
Voorkeursalternat ief opgeste ld door uit de 
versehillende maatregelen de naar haar 
smaak beste combinatie te se lecteren 
tegen de aehtergrond van de faetoren 
economie, mi lieu, natuur, landschap, 
leefbaarheid. en van besluurlijke en finan
ciele factoren. De commissie kiest ervoor 
lOwel voor de landbouw als voor de na
luur veel le doell. 
Zij wil voor de landbollw de verkavel ing 

Wccrijs Samcnvatting 



optimaliseren door zoveel mogelijk gro nd 
te ruilen en twee intensieve grondgebon
den bedrijven uit de Groene Hoofdstrue
tuur, de overgangszone tUSSC Il landbouw 
en naluuf, te verplaatsen. Verder wil zij 
de waterhuishouding intens iefverbeteren, 
waarbij get raeht wordt door stuwtjes 
peilen tussen 70 em en 110 em beneden 
maaiveld in te stellen, en in de Aa of 
Weerijs drie extra stu well bouwen am 
verdroging voor zowel landbollw als 
natuur tegen te gaan, 
De natuurgebicdcn worden ingericht en 
met elkaar verbonden door hel aanleggen 
van verbindingszones (gemiddeld 20 m) 
met stapstenen. Voar cen icngte van 15 
km verbindingszone is 50 ha grond be
sehikbaar. Zowe l de bestaande a ls de 
nieuwe stuwell in de Aa of Weerij s kun
nen (indien nodig) van vistrapPcll voar
zien worden. 
Om hetlcclklimaat te verbeteren wil de 
commissie Jangs de Turfvaart een park
zone van 30 ha aanleggen die Breda ver
bindt met de Vloeiweide. Ook w il de 
commissie een 7 ha grate groenzone aan
leggen in De Reit en het fi etspad over de 
Oude Trambaan opknappen. VerdeI' wil de 
landinrichtingscommissie meewerken aan 
het oplossen van en kele grote milieuknel
punten zoals vuilstorten in ofnabij de 
natuurgebieden. De cOlllll1issie zoekt 
medefinanciers en kan in de kostcn voar 
onderzoek o f sanering 20 % bijdragen 
met een maxi mulll van f 1.500.000,- . 

MMA 
Het Meest Mi lieuvriendelijk Alternatief is 
opgeste ld door de meeslmilieu-vriendc
lijke maatregelen bij elkaar te voegen. 
Een aal1tal maatregelen ontstond onder 

invloed van het idee van 'mcest mi lieu
vriendelijk'. Uitgangspunt is steeds ge
weest dat het MMA beleidsmatig, teeh
nisch en financiee lui tvoerbaar l110est 

zij n. Voor het MMA moest ook draagvlak 
bestaan. 
Voor de landbouw wordt de verkaveling 
sleehts beperkt verbeterd en er worden 
lwee intensieve grondgebonden bedrijven 
uit de GHS. de overgangszone tussen 
landbouw en natuur, verplaatst. De water
beheersing wordt intensief verbeterd 
waarbij getraeht wordt door stuwtjes 
pe ilen lUssen 70 em en 11 0 em beneden 
maaive ld in te ste llen. In de Aa ofWeerij s 
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worden drie extra stu wen gebouwd om 
verdroging voor zo\vellandbouw als 
natuur tegen te gaan. 

De natuurgcbicdcn worden ingericht en 
met e lkaar verbonden door het aanleggen 
van verbindingszones (gem iddeld 35 m) 
met stapstencn. Voor cen lengte van 15 
km verbindingszone is 60 ha grond be
sehikbaar. Zowel de bestaande a ls de 
nieuwe sluwen in de Aa of Weerij s kun
nen (indien nodig) van vistrappen voor
zien worden. 
Om hetlcclklim'mt te verbeteren w il de 
commissie een parkzone real iseren door 
vee I verschillende kleine elementjes aan 
te leggen met een totale omvang van ca. 
30 ha in het gebied tussen Breda en de 
Vloeiweide. Ook wordt een 7 ha grote 
groenzone aangelegd in De Reit en wordt 
het fi etspad over de Oude Trambaan op
geknapt. Verder wi l de land inriehtings
commi ssie meewerken aan het oplossen 
van enkele grote milieuknelpunten zoals 
vuilstorten in ofnabij de natuurgebieden. 
De commissie zoekt medefinanciers en 
kan in de kosten voor onderzoek of sane
ring 20 % bijdragen mel een max imum 
van f 1.500.000,- . 

Aile plannen 

Een aantal maatregelen wordt in aile 
plannen voorges te ld . Het gaat om : 
• het verplaatsen van lwee agrarische 

bedrijven om de verkaveling te verbete
ren; 

• het aankopen en ruilen van 194 ha 
grand om de natuurontwikkelings- en 
re servaatsgebieden te realiseren; 

• het aan leggen van enkele stuwen en een 
inlaatduiker om de natuurgebieden te 
vernatten en de waterkwa liteit te verbe
teren ~ 

• het aanleggen van ea. 50 visplekjes 
langs de Aa of Weerij s en van kano
steigers bij de slUwen in de Aa of Weer
ijs; 

• het aanleggen van kleine stu kjes wan
del- en ruiterpad zodat bestaande paden 
met elkaar worden verbonden; 

• het aanleggen en/ofverbeteren van 
fi etspaden langs de Sprunde lse en 
Ettense Baan; 

• het aanleggen van erfbeplantingen, 
wegbeplantingen en verbreden van 
bermen. 

Weerijs Sarncnvatting 



Overzichf van de 
kosfen in m;/joenen 
gUldens. 

Overzichf 
grondvel"lverving 
in hCl. 

Kostcn van dc phlllncn 
De kosten van hel plan worden Vaal' het 
grootste dee l gedragen door de overhe id. 
Met de verschill ende bet rok ken instan tie5 
zoals het waterschap, de gemeenten, 
Staatsbosbeheer en het Brabants Land
schap za l uitgebre id overleg plaats vinden 
over de voorgestelde pl annc l1. Onder
staande tabel geen een ra l11ing van de 
lotale kosten en een inschatling van de 
verde ling over de di verse betrokken be
langhebbenden. 

Maak 
Rijksbijdrage 17.5 
Gemeente Rijsbergen 1,2 
Gemeente Breda 0,3 
Waterschap Mark en Weerijs* 3,8 
Milieumaatregelen 6,0 
Gezamen lijke e igenarcn 3.4 
Indi viducle be langhebbcndcn 0,7 
Algcme lle kostcn instanties 0,2 
Totaal 33J I 

waterbva litci t in de Vloeiweide verbe
teren; 

• de natuurgebieden worden in verge lij 
king met lanciinri chl ing late r gereal i
seerd , de mogelijkheden om de inrich
ling aan te passen en de gebieden le 
vernatten zij n beperkt. Verbi ndillgs
zones tussen de gebieclen komen zeer 
moeizaam tot stand ; 

• er worden nauwe lijks maatrege len ge
nomen 0111 het leefklimaat te ve rbete
reno Door ontwikkelingen in de land
bouw za i de landschappe lij ke kwaliteit 
van het gebi ed zeer langzaam verder 
achterui t gaan. 

Nuance MMA Voorkeur 
12 ,9 14,7 16.6 
1,6 1,2 1,2 
0,3 0,3 0 ,3 
0,7 2,9 2,9 
6,0 6,0 6,0 
2,6 2,3 3,4 
0,7 1,0 1,0 
0,2 0,2 0,2 

25,0 28,6 3 1,6 
*' Inclusie f grondkosten smalle verbi lld ingszones 

Maak 
Korting 14 
Vrijwillige basis 367 
Totaal 381 

Grondvcrwcrving 
Om de plannen te rea liseren is grond 
nod ig. De landinrichtingscomm issic heeft 
e rvoor gekozen zoveel l11oge lij k grond op 
vrij willige basis aan te kopen. In een 
aanta l geva llen is d it niet mogeJijk. Deze 
oppervlakte wordt 'gekort' op de inbreng 
van de gezarnenlijke eigena ren. De opper
vlakte korting bedraagl ca. 0. 3 % van de 
totale opperv lakte van ' Weerij s'. In ver
gelij king met ande re landinrichtings
projecten is clat bij zonde r laag. 

NUL 
Om de betekenis van de geschetsle al ter
nalieven le kunnen aangeven worden deze 
verge leken met het N U L-alternat ie f; de 
situat ie die ont5taat zander de uitvoe ri ng 
van hel iandinrichtingsproject. Deze kan 
als voigt besch reven worden: 
• de landbouwkund ige verkave ling blijft 

gemidde ld voor 'Weerijs' onveranderd ; 
• door concrete plannen van het water

schap za l op bescheiden schaal de 
verdroging tegengegaan worden en de 
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Nuance MMA Voorkeur 
14 14 14 

394 404 384 
408 418 398 

Vergelijking van de plannen 
In deze paragraa fv'mrden de effeclen van 
de vier plannen met e lkaar vergeleken. 
Oak hel NU L-a lte rnatief, de s ituat ie 
waarin e r geen iandinrichting plaa ts vindt, 
is bij de vergelijking betrokken . Onder
staande tabe l geen per thema aan welk 
van de planncn het best scoort ten op
z ichte van de hu idi ge situatie . 

Economic 
Economisch gezien sCOJ·en a ile pl annen 
vee I betel' dan NU L. Bedrijfseconom isch 
zij n de baten van de pianllcn hoog, bij 
VOOR KEU R ca. f 1070,- per ha. Ook 
de interne rentevoet van de landbouw
investeringen is met ca. 20 % zeer hoag. 

Milicu 
De belangrijkste bijdrage van de plannen 
aan het verbeteren van de milieukwaliteit 
is de afname van de verch·oging in de 
natuurgebieden. A ile plannen hebben een 
duide lijk positieve invloed op d it aspect. 

Wccrijs Samcnvrllling 



Vergelijking van de 
plannen en het 
NlIl-alternalieft.o. \~ 
de hllidige siluatie. 

Economie Milieu 
Voorkeur 

Maak 
veel betel' 

Nuance 

MM A 

Natuur 
MMA 

Voorkeur 
Nuance 
Maak 

Landschap 
Nuance 
MMA 

Voorkeul' Voorkeur 
Maak beter MMA Nuance 

gelijk Nul 

slechter 

veel slechter 

NU L scoort op di t punt hel mi nst; het zal 
langeI' duren voor de nodige maatregelen 
getroffen worden. Op het gebied van 
verzuri ng, vermesling. verwijderi ng. ver
spre idi ng en verstoring is de inv loed van 
de plannen geri ng. 

Nut uur 
In verge lij king met de huidige situat ie 
hebben aile plannen een duidel ij k positief 
effect op de natuur. In ail e piannen wor
den extra nat uurgebieden gerea liseerd en 
de walerpeilen worden afgcstemd op de 
nieuwe runctie. Bij MMA, VOO RK EU R, 
NUANCE en MAAK zal dit cerder ge
beuren dan bij NU L. In ail e plan nen wor
den verbindi ngszones aangc lcgcl tLlssen 
de naluurgebieclen. De verwachting is clat 
zonder landinrich ti ng de verb incli ngs
zones slechts langzaam aangelegd gaan 
worden. 

Vooront wcrpplun Mi l icu-E f1ccl-RapP0rlagc 

Maak 
Nul 

Nul 

Nul 

Landschap 
Aile plannen scoren beter dan NU L. De 
verwacht ing is dat bij NUL de kwai iteit 
van hellandschap zelfs iets afzal nemen. 
De identitei t en verscheiden heid in het 
landschap neemt bij ail e plannen toe, de 
overgang tussen Breda en hell andelijk 
gebied wardt beter en de beslatenheid 
van hel noordelijk dee I van ' Weerijs' 
wordt versterkt. 

VOORK EUR 
De landi nrichti ngscomm issie vindt dat 
met VOOR KEU R de daelste lli ngen van 
het plan hel best gerealiseerd worden. 
Met VOO RK EU R geeft de cammissie 
aan zowel vee l belang te hechten aan de 
bedrijfseconom ische aspeclcn van de 
plannen als aan de natuur- en mi lieu
waarden in ' Weerijs'. 
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Landinrichtingsplan 

In d it hoofdstuk wordt het iandinrichtingspian beschreven. De maatre

geJen kamen aan de orde, de kosten zijn begroot en de benodigde 

oppervlakte grand is geraamd. Het plan is opgesteld door de huidige 

situat ie en de toekomstige ontwikkelingen te vergelij ken met het doel. 

Di t doel wordt sterk bepaald door het overheidsbele id. In dit hoofd

stuk wordt ook het overheidsbeleid beschreven. Achtergronden bij het 

plan, zoals de autonome oll twik keli ng, knelpunten etc. staan in de 

bij lage. 
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Het gebied 'Weerijs ' 
Het landinrichtingsgebied ligt ten wid
westen van Breda en grenst aan het LiesM 

bos, het Mastbos en het natuurgebied De 
Pannenhoef. De opperv lakte bedraagt ca. 
4880 ha waarvan ca. 85 % landbouw
grand en 7 % bos en natuurterrei nen. De 
rest bes taat uit bebouwing, wegen, water
lopen etc. Het gebied behoort to t de ge
meenten Rij sbergen, Breda en Etten-Leur. 
Een gemeente lijke herindeling is in voor
bere iding. 

'Weerij s' is een typisch Brabants dek
zandgebied, waarin de beken de Aa of 
Weerij s, de Bij loop, de Hazeldonkse 
Beek en de Berkloop zijn ingesneden. 
Het hoogteverschi l tussen de beekdalen 
en de aangrenzende c1ekzandruggen be
draagt ca. 3 m. Het gebied he It van zuid
west (ca. II m + NAP) naar noord-oost 
(ca. I m + NA P) af en heeft vrij veel 
hoogteverschillen. Een aantal beken, 
waarvan de Aa of Weerij s de belangrijk
ste is, voeren het water af. Vanaf 1968 is 
de hoofdafwateri ng verbeterd, a ile beken 
zijn rechtgetrak ken en van stu wen voor
zien. Overstromingen komen nauwelij ks 
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meer voor en het gebied is droger gewor
den. De ontwateri ng van de percelen 
wordt sterk bei'nvloed door het voorko
men van slecht dooriatende bodemlagen. 
Hierdoor zijn gedurende natte perioden 
de hoger ge legen gro nden niet alt ij d dro
ger dan de lager ge legen gronden. De 
natte gebieden hebben een dicht sloten
ste lsel dat een groot dee I van de neerslag 
afvoert. 
Het grondwater stroomt in noord-ooste
lijke richt ing . In een smalle zone langs de 
beken komt grondwater tot in het maai
veld. Het gaat om grondwater ui t de di 
recte omgeving van de beken. Grondwa
tel' van regionale herkomst, bijvoorbeeld 
vanui t Belgie, komt in 'Weerijs' niet 
voor. In een smalle strook langs de Aa of 
Weerij s zou wei regionaie kwel in het 
maaive ld terecht kunnen komen, maar di t 
wordt door de beek zelf direct afgevoerd. 

Het waterkwantite itsbeheer word t uitgeM 

voerd door het wate rschap Mark en Weer
ij s. Het Hoogheemraadschap West-Bra
bant is be last met het kwali te itsbeheer 
van het oppervlaktewater en de zui vering 
van afval wate r. 

Landbouw 

In Weerij s komen ca. 400 landbouw
bedrij ven voor (LEI, 1992). Ca. 40 % 
wordt tot de kle ine bedrij ven gerekend. 
Deze bedrij ven gebru iken 16 % van de 
totale opperv lakte cultuurgrond en heb
ben vaak inkomsten door acti vite iten 
buiten de landbouw. De meeste kleine 
bedrijven zijn vollegronds-tu inders. Bij 
de grate bedrij ven overheersen de rund
veehouderij , de tuinbouw en de boom
teelt. In vergelij ki ng met andere gebieden 
komen er in 'Weerij s' veel bedrij ven voor 
zonder duidelijke specialisatie. 

De rundveehouderij heeft ruim 60 % 
van de oppervlakte cultuurgrand in geM 
bruik en heeft een aandeel in de produk
tieomvang van ca. 30 %. De totale vee
bezett ing bedraagt 3.0 grootvee-eenheden 
per ha grasland en voedergewassen. Dit is 
vrij hoog want bij een evenwichts
bemesting wordt uitgegaan van een vee
bezetting van ca. 2 .0 gve/ha. Het aantal 
melkkoeien is in de periode 1987- 1992 
m~t ruim 20 % afgenomen. De rund
veehouderij blijft een belangrijke tak. 
Bij een blijvende superheffing en 
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s lij gende mc lkgift pcr koe zal eX lensie ve r 
gewe rkt kUllncn worde n. Vc rm indering 
van he l mestoverschol in 'Weerij s ' kan 
gerealiseerd worden zonder gedwongen 
inpe rk ing van de me lkvees lape l op gespe 
c ia l iseerde melkveehouderijbedrij ven. 
We i zal het aantal melkvechouderij 
bedrijven afne men en zal he l aantal 
koeien op nie t-gespecia liseerde bedrij ven 
afnemen. 
De tuinbouw beslaa t s leclHS 1/6 van de 
to ta le opperv lakte cultuurgrond, maar is 
economisch gezien de be langrijkste tak 
mct ca . 43 % van de productic-omvang. 
De product ie-onw ang is s inds 1987 me t 
28 % gestegen. Di t is met name een ge
volg van een re latie f g ro le uitbre id ing van 
he t areaa l g lastu inbouw me t ruim 20 % (7 
ha) . Binnen de vol legronds- tu inbo uw 
heeft een ve rschuiving plaats gevondell 
van groe nten en bloembolle n naar boom
kwekerijen en vaste pla ntcn. 
Grootschalige uilbre id ing van de opper
vla kte g lastuinbouw is sterk aan planolo
gische bepcrkingen onde rhe vig . Door de 
beperkingen die ges te ld worde n aan het 
gebrui k van bes trijdi ngsmidde len moet de 
vollcgronds- tui nbouw e xtensivc ren. Ve r
wacht wordt dat het aantal bedrij ve n ie ts 
af zal nelllen maar dat de totale opper
vlak te tu inbouw gelij k bl ijft. 
Hoewe l de produk tie-ol1wang van de 
boomkweker ij s lechts 7 % van de tota le 
produktie bedraag t, neelll t de o lllvang van 
di l bedrijfslype loe. De afgelopen vijf jaar 
is de produktie-olll vang ges tegcn mel 
47% . Ve rwacht wordl, dat deze groei zich 
in de komende tij d nog zal voorlze lte n. 
Wei za l deze groe i vee l kle iner zijn dan 
afge lope n vij f jaar. De bestrijd ingsmid
de le nproble matiek spee Jt ook in de 
boomtee lt sterk. 

Natuur 

In de omgeving van het landinrichtings
gebied bevindl zich een aanlal be langrij ke 
natuurgebieden, zoals het Liesbos, het 
Mas tbos, de Pannenhoe f, de Lange Ma
ten, de Lange Goore n e n de Krochte n. 
Plante n e n d iere n d ie in deze gebiede n 
voorkomen zij n ook aanwezig in de na
tuu rgebiede n in ' Weerijs'of kllllne ll daar 
in de toeko lllst voorkomen. In de Panne ll 
hoef, Lange Mate n, Lange Goore n en 
Krochten kOll1en vee I pla nte n e n d ieren 
voor d ie thu ishore n bij nalte o ll1standig-

Vooron( wcrpplan Mil ieu-Efrcct -Rappon agc 

heden. In 'Weerij s ' kOllle n deze natte 
omsta ndigheden voor in de Vloeiweide 
en Krabbe bossen. 
Het is be langrij k dat er uitwisseling plaa ts 
kan vinde n lussen de d iere n e n plan le n ui t 
de verschillende natuurgebiede n. He l gaat 
daarbij vooral om amfibieen. reptie lc n, 
libellen e n dagv li nders. 
Voor vee I d ieren levere n de vele wege n, 
inte nsief gebru ik le percelen, be bouwing 
etc . problcmen op bij de ll ilwisseli ng tus
se n de verschil lende na tuurgebieden. 
Maar ook voor plantezaden is hel soms 
moe ilij k om goede groeiplaa tsen Ie be
re iken. 
De opgaande beplanti ngen e n droge bos
sen van de Pa nnc nhoer, Liesbos, Mas t
bos, Krabbe bossen e n Vloeiwc ide z ij n 
va ll be lang als leefgebied va n bos- e n 
slruweelvogels. Bij de lli tw isseling tussen 
deze gebieden spe le n de versnipperd 
voorkomende bosjes in ' Weerijs' een 
be langrijke reI. De be ken e n beekoevers 
vormen voor ve rschille nde die re n zowe l 
een leefgebied als ecolog ische ve rbin
ding . De aanwezigheid van stuwcn in de 
be ken be le mme rt de ve rpl aats ing van 
waterdieren over g ro tere afs tanden. In de 
beken kome n 1l10me nteel geen bij zondere 
soorte n voor. 
De natuurwaarden in he t stroomgebied 
van de Hazeldonkse beek zijn vooral Ie 
vinden op de naUe e n voc htige gras la nde n 
in de Breedbroeke n, De Re it e n de Bun
de I'S. Het naUe broekgebied van de 
Breedbroeke ll is va n be lang voor we ide
vogels; de hoge botall ische waarde hangt 
sa men met minder intensie r agra risch 
gebrui k e n het voorkomen van loka le 
kwe l. Voor vee l d ie rell we rkt de A 16 a ls 
een grote eco log ische barriere . Uit w isse
li ng met de natte g ras lande n ten oosten 
va n de Breedbroeke n is bijna onmogelijk 
geworde n. 

Leefklimaat 

De landschappe lijke hoofclstrllctuur word t 
ste rk bepaald door de zuidwesl-noordoost 
ge ric hte geledi ng van beekdalell , akkers 
e n heide -onlginn ingen. Deze geJedi ng 
wordt versterkt door de oude rijksweg 
met z ' n bebouwing. In hel gebied kome n 
een groot aanta l karak teri sti eke ele me nten 
voor, zoals agrari sche beboll wing , g ras
la nden , akkers, kassen, s lo ten, zandpa
de n, bosj es, bome nrije n, stc ilrande n, 
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De landschappelijke 
slrucluur op 
regionoal en lokool 
niveol/. 

kape lle tj es e.d . Kenmerkend voor het 
landschap van 'Weerij s' is, dat deze e le
men ten zeer verspreid in het landschap 
voorkomen. Bij he t hui dige gebruik is 
weinig meer herkenbaar van de patronen 
van de abiotiek (bodem, water, hoogte
ligging) of van de histor ische OpbOllW 
(oude ontginn ing ten opzichte van een 
recente he ide-ontginning). De orientat ie
mogelijkheden in het landschap zoals 
alltosnelwegen en bedr ij venterre inen heb
ben geen duide lij ke re latie met de histori 
sehe en abiotische patronen in het gebied. 

. In de nabije toekomst zal de opperv lakte 
natuurgebieden ill ' Weerijs' uitgebre id 
worden. Zo' n o nt wikkeling biedt moge
lijkheden om de landschapss tructuur in 
het gebied Ie versterken. Verder geeft het 
streekplan de mimte aan lIitbre iding van 
de boomteelt en aan de vollegronds
groenteteelt. Dit kan een ingrijpende ver
anderi ng van de rll imtelij ke opbouw tel' 
plekke met zich meebrengen. Ook de 
komst van een hogesnelheidsspoorlijn , 
uitbre iding van het bedrij venterre in 
Hazeldonk of stedelijke lIitbreiding van 
Breda zal in de toekomst de rllimtelijke 
opbouw ingrijpend kunnen veranderen. 
Dank zij he t kle inscha lige en afwisselende 
landschap is 'Weerijs' aantrekkel ijk voor 
extensieve vormen van recreat ie zoals 
fiel sen, wandelen en kanoen. Vanuit 
Breda, Rij sbergen, Z undert, Etten-Leur 
en de plaatselijke campings wordt ge
bruik gemaakt van de recrealieve moge
lijkheden. De A 16 vormt eehter een grate 
barr iere voor recreanten uit Breda. Door 
het gehele landinrichtingsgebied komt 12 
km fietspad voo r. 
Er zij n vijf uitgezette fi etsroutes, waarvan 
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cr cen bewegw ij zerd is. 
Het gro te aanta l onverharde wegen is van 
belang voor wandelaars. Door he t gebied 
loopt een Lange Afstandswandelpad 
(LAW) en twee Middellange Afs tands
paden (MLAW). 
In ' Weerij s' liggen twee maneges . De 
mogel ijkheden om buitenritten te maken 
zij n beperkt. Veel miters wijken uit naar 
het Mastbos. Er komen 3 campings voor 
met in totaal ca. 6.400 slaapplaa tsen. 
Direct buiten het landin richtingsgebied 
liggen de Galderse Meren die zijn inge
richt als strandbad en surfplas. In de Aa 
of Weerijs wordt veel gevist. 
Voor 'Weerij s' geldt dat de recreatieve 
druk op het gebied zal toenemen a ls ge
volg van de groeiende belangstelling voor 
extensieve vormen van recreatie. In eerste 
ins tant ie zal eli t vooral gevolgen hebben 
voor de recreatief aantrekkelijke gebie
den, zoals het Mastbos en Liesbos. Maar 
ook 'Weerijs' zelf kan een recrea tieve 1'01 

gaan vervullen waardoor deze bassen 
enigszins ontlast kllnnen worden. 

Milieu 

De toes land van het milieu in 'Weerijs' is 
niet rooskleurig. Er z ijn problemen op hel 
gebied van verzur ing en vennesting. De 
belangrij kste veroorzakers zijn he t Ant
werps industriegebied, het verkeer en de 
landbollw. Landinrichting heeft nau we
lijks invloed op dit probleem. Landinrich
ting is we i van belang bij het oplossen 
van het verdrogingsprobleem. De grond
waterstanden in het gebied zijn vaak Ie 
laag. VOOJ'a l de natuurgebieden de 
Krabbebossen en de Vloeiweide vcrtoncn 
verdrogingsverschij nselen. Hierdoor ver
dwijnen interessante planten en el ie ren. In 
de landbollw le idt vochttekort lot een af
name van de produktie. Dit wordt in 
'Weerij s' vaak tegengegaan door gronden 
te beregenen. 
In 'Weerij s' z ijn op d iverse plaa tsen mi 
lieu-vreemde stoffen verspreid geraakt. 
Het gaat vaak om zware Illetalen, bestrij 
dingsllliddelen, PAK's etc. De problemcn 
doen zich voor bij oude vllilstorten, ver
vuilde waterbodellls, riooloverstorten, 
ongerioleerde gebieden en fosfaat
verzadigde bodems in loekomstige 
natullrgebieden. 

Wcerijs Landi Ilrichti Ilgsplnn 
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Het overheidsbeleid 
Bij hel opste llen van het l andi nrichlings~ 

plan moet de landinrichtingscommi s~ i e 

rekening houden mel het overheidsbeleid 
op het gebied van de ruimte lij ke orde~ 
ning, water en milieu. Voor landinrichting 
zijn vooral de strategische plannen van 
het provi nciaal besluur van belang: het 
Streekplan, het Provi nciaal Waterhu i s~ 

hOlldingsplan en het Provinciaal Milieu
bele idsplan. Het provinciaal beleid is een 
meer gebiedsgerichte venaling van het 
landelijk be leid. Gedeputeerde Staten 
ste llen het land inrichtingsplan lIite indelijk 
vast. 
Zij (oetsen daartoe het landinrichtings
plan aan bovengenoemde plannen. In 
deze paragraaf wordt kort ingcgaan op de 
belangrijkste besluilen die van invloed 
zjjn op de planvorm ing . 
De ontwikkel ing van beleid staat niet s til; 
zo word! er bij voorbecld gewcrkt aan 
bijstelli ng van het provi nciaaJ wale 1'

huishoudingsplan en is on langs het derde 
milieubele idsplan gepubliceerd. Zodra 
nieuw bele id, vanuit de rijksoverheid o f 
vanuit de provincie, meer definitief en 
concreet wordt, 7..(1 1 dit bij het o pste llen 
van hel ontwerp-Iandinrichlingsplan ge
bruikt worden. 

Sireekplan 

In het streekplan van 1992 geef! het pro
vi nciaal bes tuur de gewenste ru im telijke 
ontwikkeling van de provincie aan. Op 
bas is van de aanwezige fUll cties en ont
wikkelingspotenties wordt voor verschil 
Icnde accen ten gekozen. De stroomgebie
den van de Hazeldonkse Beck en van de 
Turfvaa rt/Bij loop behoren lot de regia's 
met het accent op natlilir. 
Een klein deel van 'Weerijs' in het 11001'

den behoort tot de regio's met het accent 
op versledelijking en het overige dee I van 
'Weerijs' (ca. 90 %) tot de regio 's met he t 
accent op landbouw. Op de kaart van het 
streekplan wordt dil voor ' Weerijs' aan
gegeven met de aandllidil1gen Stedel ijke, 
Groene en Agrarische Hoofdstructlilir. 
Voar de stadsregio Breda is cell Uitwer
kingsplan verschenen. In hel Uitwcrkings
plan worden locaties voor woningen. 
bedrijventerre inen, glastuinbouw en infra
structuur globaal aangewezen. Een kle in 
deel van ' Wecrijs' in he t 1100rden is aa l1 -
gewezen a ls glastuil1bollwgebied. Bij de 

Vool'ont wcrpplan M i li cu-Effcct-Rapportage 

landin richti ngsplanl1en heeft dit geen rol 
gespeeld . 
In de GHS is het be leid gericht op he t 
insla lldhouden en waar Illogelijk verster
ken van nalllUl"- en landschapswaarden. 
Een groot dee l van de Groene Hoofd
strucluUl' (GHS) is Illomenteel in agra~ 

ri sch gebruik en zal dat ook blijvcn. In de 
landin riehtingspraktijk is de G HS te be
schouwen al s een overgangszone tllssen 
landbouw- en natllllrgebied . Ui tbre iding, 
intensivcring en Ilic llwves tig ing van in
tensieve vormen van ruimtegebru ik a ls
mede ingrepen in bodelll- en waterhlli s
hOllding worden in de GHS zoveel 
mogelijk tegengegaan. Een onderdeel van 
de GHS is de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS) uit het Nat llllrbeleidsplan van de 
Rijksovcrheid. De EHS bestaa t lIit de ge
bieden die de fllncti e natuur kr ijgen. Een 
groot deel van de EHS zal in de toekomst 
niet meer door de lanclbouw gebrui kt 
worden. Door Gedeplltcerde Staten is in 
maar! 1995 de definiti eve begrenz ing van 
de EHS vas tgesle ld . Het gaal a m ca. 62 
ha natllu rontwikkelingsgebiecl, ca. 132 ha 
reservaatsgebied en ca. 3 I ha beheel's
gebieci. 
In de Agrari sche Hoofdstructuur (A HS) 
wordt de ontwikkeling van cell agrarisch 
produktie landschap voorges taan, waarin 
op verantwoorde wij ze met de struct ulir 
van bestaandc agrarische waarclen reke
ning wordt gehollde l1 . Trefwoordc n zijll 
hierbij fl ex ibilite it en o ntwikkeli ngs-
1110gelijkheden. 

Welli eht wordt de Hoge Snelhe ids lijn 
tussen Ant werpen en Rotte rdam door 
'Weer ijs' aangelegcl. Dc voorkcur van de 
provi ncie en he t rijk gaat uil Jl aH r een 
spoorlijn langs de A 16, door ' Weerijs'. 
Bes illitvol'lning over een defintie f trace 
va lt in 1996 te verwachten. Door de o llze
ke rheid over het definit ieve trace is er bij 
het opste llen van he t landil1l'ichtingsplan 
niet ex plic ie t aandacht aan het HSL-trace 
besteed. Indien het HSL-trace door het 
he rinrichtingsgebied gaal lopen zal he t 
landinrichtingsplan zoveel als mogelijk 
op dit trace inspelen . 

In het streekplan worden de bcekdalen 
van de Aa of Weerijs. de Turfvaart/Bij 
loop en van de Hazeldonkse Beck tal de 
aardkllildige aandachtsgebieden gere-

Wccrijs Landi nri chti ngs plan 
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oordk u nd ige 
00 nd och Isgeb i ed en 

c u Ilu u rh is lo r isc h 
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CIf , t t/ l/ I'll isto riscl/ 
ell landschappelijk 
befallgrijke gebieden 

kend. Vestig ing van nieuwe agra rische en 
toeristisch-recreatieve bedrij ven wordt in 
deze gebieden niet toegeslaan. De land
schappel ijke inpassing zal per situatie om 
maat werk vragen. De beekdalen van de 
Hazeldonkse Beek en de Turfvaan /Bij
loop behoren tot de besloten gebieden. 
Hier wordt behotld en ontwikkeling van 
kieinschaii gheid nagestreefd claar beholld 
van kleine landschapseiemenren en de 
aan leg van beplantingsslroken en bos
eiemcnten. Billl1cn dc GHS dienen aard 
en si tueri ng van beplantingselemenlen te 
worden afges temd op cle ecologischc 
functie. 

Liesbosc h -
, J 

- Rijsberg erl 

" 

Breda 
Pr incenhoge 

Ef(en 

Provinciaal Waterhuishoudings

plan 

He! Provi nciaal Walerhu isholldingsplan 
( 1991 ) geef! doelslellingen aan voor de 
kwalite it van het water, het geeft aan hoe 
het water gebruikl moet worden en hel 
gecft giobaa l aan hoe het walerhuis
houdingssyteem ingericht, behecrd en 
gebrll ikt moet wordcn. Aan gebieden en 

Vom'on l wcrpplan M il iell- Effccl-Rapportngc 

aan waleren zijn claartoe flll1clies toege
kend. Enkele voor 'Weerij s' richlingge
vende doelslellingen zijn: 

• de inrichting (en het beheer) van de 
oevers moel afgestemd zijn op de func
ties van de ocver, aangrcnzcnd land en 
water. De aanieg van beplanting langs 
o.a de Bijloop, Turfvaan, Haze ldonksc 
Beek en Aa of Weerij s moet worden 
bevorderd. Deze beken verbinden ge
bieden met de flill ctie 'water vaal' de 
landnatuur' ; 

• de Aa of Weerij s heeft de fun ctic vis
water of kanowater. De aanleg van 
visste igers, uitclraag- en/of instap
plaatsen vaal' kano's en kanovaarders 
moet worden gestimllieerd. Ook dienen 
stuwen in wateren mct de functie vis
watcr passeerbaar gemaakl Ie worden, 
bijvoorbeeld door middel van vistrap
pen; 

• de Hazeldonkse Beek en de Ollele Turf
vaart hebben de fllnctie 'vcrbindings
zone iandnatllur ' . Dezc watcrcn verbi n
den natulirgebieden cn moeten zo 
ingericht worden dat uitwisselillg van 
planten en dieren goed mogclij k is; 

• deicn van de Krabbebosscn en de 
Vloeiweide en een gebiedje tussen 
Turfvaart en Bijioop hebben de flln ctie 
'water v~~r de landnatuur ' . De verd ro
ging in deze gebiedcn moel tegenge
gaan worden en de oevers moetcn inge
richt worden voor de verbinding van 
natllurgebieden; 

• in reg io's met het accent op de land
bouw moe I de waterhlli shouding crop 
gericht zijn om zo goed mogelijk tc 
voidoen aan de waterhui sholldkllndi ge 
eisen Vaa l' een oplima le gewasproduk
tie. In gebieden met eCIl natuurfunctie, 
die voorkomen in regio's met hel accent 
op de landboLlw, zijn ingrepen in dc 
waterhllishouding allcen loegestaan als 
ze zijn gericht op beholld en ont wikke
ling van natuurwaarden; 

• in regio 's met het accent op natuur staat 
bij de inrichting van hct waterhuisholld
kundig systeem voora l het behoud, 
herstel en onlwikkeling van natuurge
bieden centraal. In dezc regio's blijft 
ontwikkcl ing van landboLlwgebieden 
mogeJijk , maar er mogen geen ncga
tieve effec ten op de nat llur optreden. 

Wccrij s Lnndi nrichl ingsplnn 



Provinciaal Milieubeleidsplan 

Kart geleden is her derde Provinc iaal 
Mil ieube le idsplan ( 1995) verschenen. 
Dam"in worden aigcmcne doe lstelli ngc ll 
beschreven VOGr verzuri ng, vermcsting, 
vcrspre iding, verwijde ring, versto ri ng en 
verdrogi ng. Voor 'Weerij s' is van belang 
clat het slroomgebied van de Turfvaartl 
Bijloop tot de m ilieu-stimuleringsgebie
den behoort. De prov incie wi I, in samen
werk i I1g met gcmcenten, waterschappen, 
beheerders van natuurterreinen en andere 
betrokkcncn planncil van aanpak opstel
len en projecten uit gaan voeren. 

Beleid op regionaal en lokaal 

niveau 

Hel be langrijkste be le icl op regio naa l en 
lokaal niveau bestaat uil: 
• bestemmingsplanne n buite ngebied van 

de gemeente. De gemeente Breda 
heeft cen vastgesteld en gedeeltelijk 
goedgekeurd bestemm ingsplan uit 
1992. De gemeenlen Rijsbergen en 
Etten-Leur hebben verouderde bestem
Ill ingsplannen die Illomenteel worden 
geactualiseerd; 

• he t integraal waterbeheerplan van he t 
Hoogheemraadschap West-Brabant 
en het waterschap Mark en Weerij s 
uit 1993; 

• he t regionaal milieubeleidsplan Vaal' 
he l Stadsgewes t Breda, dat z ich richt 
op een integrat ie van milieu-, water
en ruilllte lijk orden ingsbe leid. Dit is, 
via het convenant Zuide lij k Stroomge
bied van de Mark, uitgewerkt in land
bouwontwikke lingsplannen en 
I andschapsbeleidsplan nen. 

Hel streven is om in nauw overleg met de 
betre ffende instanl ies deze plannen en het 
landinrichlingsplan op elkaar af te s tem
men. Bij hel opste llen van het Landin
richlingsplan za l oak rekening gehouden 
moe ten worden met de plannen voor het 
bovenstrooms gelegen landinricht ings
project Zundert. 

Het doel en de mogelijkheden 
van het plan 

Probleemanalyse en doelstelling 
van landinrichting 

Het provinciaal be le id geeft voor 'Weer
ijs' duidelijk aan welke functies he t ge-

Voorontwerpplan M i lieu-Effcct-Rapportage 

bied moe t vervullen. Voor ca. 90 % ligt 
het accent op ontw ikkelingsllloge lijkhe
den Vaa l' de landbouw. Het gaat daarbij 
a m de vo llegrondsgroenteteelt in he t 
noorde lijk deel, grondgebonden rUlldvee
houderij rondom Rij sbergen en boomleelt 
in het zuidelijk deel van 'Weerijs'. 
Voor de natuuJ' zijn recent door Gedepu
teerde Staten de begrenzingen van de 
reservaten, natuurontwikke lings- en 
beheersgebieden vas tges te ld. Verbin
di ngszones tussell deze gebieden zijn 
indica tief aangegeven. Het water
huishoudingsplan geeft de fLi ncties van de 
belangrijkste waterlopen en aangrenzende 
gebieden aan. De mi lieukwalite it is slecht 
en moe t verbeteren; 'Weerijs' moet een 
prettig gebied blij ven om te wonen, te 
werken en Ie recreeren. 
Het provinc iaa l be le id wordt momentee l 
verdeI' uit gewerkt. Gemeenlen en water
schappen ste llen bestemmingsp lannen, 
landschapsplannen en waterbeheer
plannen op. De centrale probleemste lli ng 
voor ' Weerij s' is dan ook: 
'Weerijs ' is niet goed genoeg ingericht 
voor de huidige en toekol11stig gewenste 
functies 
Voor het gebied worden door verschil 
lende instant ies plannen gemaakt om dit 
prob leem op Ie lossen. Oak indi vidue le 
burgers en (agrarische) bedrij ven maken 
plannen en proberen deze uit te voeren 
am zo diverse grotere en kle ine re kne l
punten op te heffen. De landinrichtings
commissie is voor ' Weerij s' dus !lie t de 
enige 'plannenmaker ' . AI deze plannen
makers bdnv loeden elkaar en proberen 
op elkaars plannen in te spe len. Het kan 
daarbij gaan om he le grote projecten, 
zoals de aanleg van de HSL, de uitbre i
ding van Hazeldonk, of am re latief kle ine 
ingrepen zoals het dempen van een sloat 
door een agrarier. 
De landinrichtingscommissie wil door 
het presenteren van inrichtingsalter
natieven een discussie over de toekom~ 
stige inrichting van 'Weerijs' in de 
streek op gang brengen en de afstem
ming van de diverse plannen vool' 
'Weerijs ' verbeteren. 
Voor 'Weerij s' betekent het recent pro
vinciaal beleid op hoofdpu nten: 
• de ontwikke lingsmogelij kheden van de 

landbouw dienen versterkt te worden. 
Deze worden vanuit landinricht ing 
gezien vooral beperkt door 

Weerijs Landi nrichtingspl an 



rund veehou der ij 

de slechte verkaveling; 
• de huidigc natuurwaardcn dienen be

houden cn op cen aanta l plaatsen ver
groot te worden. Probleem hierbij is de 
relatief kle ine oppervlakte natuurgebie
den en de slcchte verbindingen tussen 
deze gebieden. Ook staat de natuur 
onder druk door de lage waterpe ilen en 
de matige waterkwaliteit ; 

• verbctcren van het leefk li maat in e1it 
veranderend gebied. Het gaat hierbij 
am de landschappelijke kwal ite iten, 0111 

mogelijkheden v~~r wandelen, fi etsen, 
vissen, paardrijden e tc. en de kwalite it 
van het milieu. 

In een land inrichtingsproject worden 
maatregelen genomen d ie betrekking 
hebben op de verkaveling en inricht ing 

Breda 
Princenhage 

_ vollegrondsgroenteteelt 
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van gronden, op de ontsluiting, de water
beheersi ng en beplantingen. 
De doelstelling van iandinrichting is 
om tegen de achtergrond van de knel
punten en het gewenste beleid de beste 
combinatie van inrichtingsmaatregelen 
te kiezen en het gebied vervolgens in te 
richten. 

Voorollt werpplan M i lieu-Effect-Rapponage 

am eell keuze te kunnen maken worden 
de verschillende inrichtingsmogelijkhe
clen getoetsl aan vaal' dit gebied relevante 
criteria. Hel gaat dan o m fac toren £lIs 
economie, milieu, natu ur, landschap, 
leefbaarheid en uite raa rd ook o m bestuur
lijke en f'in anciele factoren. In de para
gra£lf hierna wordt dil uitgewerkt lot een 
aantal gebiedsgerichle doelste llingen. 

Gebiedsgerichte doelstellin
gen 
Deze paragraaf geeft in hel kart de be
langrijkste doe len van hel landinrichtings
plan 'Weerijs' aan . Dc achtergronden bij 
deze doelen worden apart , achlerin dil 
rapport beschreven. Hel gaal daarbij om 
de knelpunten, de autonome ontwikke li ng 
en de beperkingen die landilll' ichting ken!. 

Landbouw 

De inricht ing van ' Weerijs' schiel vomal 
tekort op het gebied van de verkaveling. 
De ontsluiting is vaal' de landbouw in 
'Weerijs' geen groot problcem. De waler
huishouding is e ind jaren ' 60 stev ig aal1 -
gepakt. Een probleem wat zich sleeds 
meer voordoet is he t tckort aan water in 
de zome r. De landinrichti ngscomll1issie 
wil verdeI' bereiken clal zoveel ll10gelijk 
wordt voldaan aan de voorwaarden van 
de basis inrichting voor de landbouw. 
Daarbij gaat het primai r om de verbete
ring van de verkaveling. Dat gebeurl door 
het ru ilcn van granden. Het ruilen van 
gronden wordt makke lijker gemaak l door 
uitvoering van kavelwerken zoals het 
graven en dempen van sloten, he t aanleg
gen van dra inage of hel uitvoeren van 
egalisaties. 
Voor de l1le lkveehouderij wordt geslreefd 
naar een concentratie van de grand in een 
huiskavel van tenminste 60 tot 80 % van 
de bedrijfsoppervlakte, maximaal 2 ka
vels en percelen van 2 tOI 4 ha. Voor de 
vo ll egrondsgroenteleelt en boomtee ll" 
wordt geslreefd naar zoveel 11l0gelijk 
grond bij de bedrij fsgebouwen, max il1laa l 
2 kavels en percelen van meer dan 4 ha . 
Als algemcen uitgangspunt geld! dat de 
kavels worden ontsloten a p de verhardc 
wegen en dal de waterbeheersing in het 
agrarisch gebied wordt afges temd o p de 
wensen van de landbouw. 

Weerijs Landin richt ingsplan 



Natuur 

Ecn groDt dee I van de granden die de 

funClie Ilatuur hebbcn zijn nl! 110g in ge
bruik bij de lalldbouw. VerdeI' is de ui l
wisscling Illssen de verschillende naluur
gebieden I1locilijk, zijn de waterpeilen 
van de natuurgebieden te Jaag en is de 

waterkwaliteit matig. 
De landinrichtingscommi ss ie wil Vaal' de 
natu ur 132 ha rcscrvaats- en 62 ha naluUl'

ontwikkcl ingsgebiccl vollcdig realiseren 
door hel aankopcn en uitru i len van gron

den. VerdeI' moeten de nalUurgebieden 
binncn en builen ' Wccrijs' met clkaar 
verbonden worden. De natuurgebiedcn 

Illoetcn zo ingericht worden clat er weer 
meer rietland. broekbos, bl auwgras land, 
dotlcrb locmhooil and, en !laue ruigten 
vaal' gaan kamen. Oak J110e1CIl cr weer 
meer (somlen) kikkers, sa lamanders, 
weidevogels. vli nde rs en li bc licn in 
'Weerijs' kunnen leven. am dit te berei
ken moet de (grond)wate rstand in de 
natu urgebieden omhoog. moet gepro
beeI'd worden loka le e n reg iona le kwel 
weer in de worte lzone te krij gen en moet' 
de waterkwalite it ve rbete rcl worden. 

Leefklimaat 

'Weerijs' moet eell prc tt ig gebied zijn om 
te wonen, werken en recreceren. am dat 
te bercikcn wiJ de Jandinrichtingscom
missie de aantrekke lij khe id van het land
schap vergroten. Daartoe moelen de ver
schillende landschapseenheden zoals 
beekdaJen, dekzandruggell , oude re ont
ginni ngen, he ide-ontg inningen, oude 
bossen, landgoederen e tc. hun e igen he r
kenbaarheid behouden 01' (her)krij gen. 
Ook 1110e len archeo Jog ische, aardkund ige 
en cult uur-historische waarden bchouden 
blijven. VeeJ waardc word t' gehechl aan 
het besJoten Jandschap in hel IlOorden van 
'Weerij s' . 
De Jandi nrichtingscol11missie wil zich 
verdeI' inzetten om de kano- en 
vismogelijkheden in de Aa o f Weerijs te 
vergroten, de verkeersveilighe id Ie verbe
te ren en door eenvolldige maatregelen de 
fiets-, wancle l- en ru ite nllogelijkheden te 
ve rgroten. 

VoorOrH werpplall M i l icll-Effcct- Rapportage 

De (on)mogelijkheden van 
landinrichting 

Beleid 

Het provinc iaa l be le id geeft VOOI' ' Weer
ijs' dllide lijk aan waal' er natuurgebieden 
moelen komen. waar de landbouw z ich 
kan onlwikke len en hoe er mel de ove r
gangszones tll ssen natuur en iandbouw 
omgegaan moet worden. Ook op he! ge
bied van de wate rhu ishouding is het pro
vinc iaa l beJc ici voor ' Wcerijs' duide lijk. 
Het pravinc iaai beJe id is van recente 
datum. Hel is voor de iand inr ichtino s-o· 

commissie niet zin vol om buiten de ka
del'S van het huidige beJe id plannen te 
maken. He t landinl'ichtingspian moet juist 
dienen om he l hlliclige be ie id len uilvoer 
te brengen en kan a ls katal ysa lor d ienen 
bij de dOOlwerk ing van hel provinc iaai 
bele id op regionaa l en lo kaa i ni veau . 

Financiele mogelijkheden 

Er is voor de ui lvoe ring van de piannen 
wei geld besch ikbaar, maar nalulir lijk !liet 
onbeperkt. Bij lanci inri cht ing wordt als 
gcmiddclde voor de rijksbijdrage cloor~ 

gaans een max imum in ves te ring van ca. 
f! 4.000,- per ha gehanleerd . Dam'van is 
max imaal ca. fI 300,- per ha bestemd 
voor milieumaalregeJen en ca . fI 50.
voor recreatieve vQorzieningen. Op het 
gebied van m il ieu moet de bijdrage van 
de iandinrichtingscOlllmiss ie voorai ge
zien worden als een stimu le ringsmidde l. 
De comm issie kan 20 % aan de kos ten 
van onderzoek of sane ring bijdragen. De 
resterende 80 % za l va ll ande re pa rtijen 
afkomstig moeten zijn. 
Niet aileen voor mil ic ul11aatrcge len maar 
in bijna a ile gcva llen moelen gcmeenlen, 
indi vid ue le be langhebbenden of het 
waterschap in de koslen bijdragcn. En 
natuurlijk hOlld t de landinrichlings
commissie bij he l opsle ll en van de pi an
nen uildrukke lij k rekening mel deze 
medefi nanc ie rs. 

Inrichtingsmogelijkheden 

Lanci inrichting biedt goede mogelijkhe
den om grand te ruilen. In hoofcl stuk 6 
wordt ingegaan op de procedure voor het 
rui len van grond. De lancli nr ichtings
cOlllmiss ie kan (en wi l) nie t zomaar be
drij ven ve rp laatsen, a ile vo llegronds-
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groentetelers in cell gebied bij e lkaar 
plaatsen, bedrij ven vergrolen of verklei
nen elc. Er zijn uilgebreide j uridi sche 
procedures die e rvoor zorgen dat e igena
ren/gebrllikers van gronden niel recllle
loos gemaakl worden. Als het Plan van 
Toedeli ng opsleld wordt, waarin staat wie 
welke grand krijgt toebedeeld , spele n de 
wensen en rechtcn van de cigcnaren/ 
gcbruikers ccn zecr belangrijke rol. 
Het waterhuishoudingssysleem kan mel 
landinrichting aangepasl worden aan de 
fllncti es die ecn gcbied moct vcrvullen. 
En of cen gcbicd dc funclie naluur of 
landbouw heeft ligl vast in het prov inciaal 
belei<1. 
Maatregelen in dc watcrhuishouding 1110-

gen geen verslechtering zijn voor de land
bouw, maar ook nie! voor de natuur. Oit 
zorgt voor beperkingen in de mogcl ijkhc
den. Vooral als de afstcmming Ilissen 
' bestemll1ing' en ' inri chling' nie t opti 
maal is. Als aan de ene kant van dc beck 
een natuurgebieclligt en aan de andere 
kant een landbollwgeb ied zijn de moge
lijkheden om hel peil van de beek te ver
anderen vaak beperkt. 
De landinrichlingscommissie heeft de 
mogelijkheid de ontsluiting aall te passell , 
door bij voorbeeld wegen aan te leggen, te 
verbeteren, fi e tspaden aan Ie leggen e tc. 
Oit kan aileen als dat Iloodzakelijk is uil 
oogpunt van verkeersveilighe id o f om een 
goede verkaveli ng 1110gelijk te maken. Zo 
wordl achtersla ll ig onderhoud van wegen 
niel aangepakl. 
Via landinrichling is hel goed mogelij k 
beplanlingen aan te leggen. De mogeJijk
heden voar het aanleggen en inrichten 
van beplantingselementen worden sterk 
bepaa ld door de toekomstigc eigenaren/ 
behecrders. YOQl·al voor kle ine beplan
tingselementen is he t l110eilijk een beheer
der Ie vinden; de beheerskostcn worden 
over het algemcen Ie hoog gevonden. 

Gebruikers 

De landinrichtingsco l11ll1issie lleell1 t ll1aal
regelen 0111 ' Weerijs' bete l' in Ie richlen. 
Hoe de gebruikers van het gebied daar 
mee omgaan kan de commiss ie niet bepa
len. Of er vee I of wei llig gebruik gemaakt 
wordt van een fielspacl , of het regelmalig 
onderhouclcn wordt, of cen boer veel of 
weinig beslrijdi ngs ll1iddelen gebruikl , wei 
of niel beregenl , wei of geen beheers-
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overeenkomst afs luit , omschakelt van 
melkveehouderij naar boom leelt, of hel 
mestoverschot groter of klei ner wordt, of 
het natuurgebied beweid of gemaaid gam 
worden of uile indelijk bos wordl e tc .. Hel 
zijn allemaal onderwerpen die tot de be
voegdheid van de gebruiker/beheerder 
behoren. De landinrichlingscommissie 
overlegt natulirlijk wei uitgebre id mel de 
gebruikers/beheerclers om zo de ' inrich
ling' op het 'beheer' af Ie Sl"emmen. 

Ruimte veer het entwikkelen van 
alternatieven 

De beleidsru imle voor hel ontwikkelen 
van allernalieven is niet e rg grool, o mclat 
de funct ies die 'Weerijs' moet vervllllen 
in het streekplan of in llil werkingen van 
het steekplan vastJiggen. He! sl reekplan 
geeft niel aall hoe het gebiecl voor de 
gewenste func ties kan worden illgerichl. 
De landinrichlingscol11missie heeft claar
toe twee verschillende benaderingsw ij zen 
bedacht. De eersle kOl11t voort uil" de aan
duiding agrarisch ol1twikkelingsgebied en 
wordt uitgewerkt door een aanpak waar
bij met veel werken cn compensatie van 
nalulll"- en landschapswaarden een nieuwe 
inrichting wordl ge l1laakt. 
De Iweede benadering gaat e r vanuit dat 
eenzelfde resliitaal ook kan worden be
haald door veel meer uit te gaan van hel 
beslaande en daarop genuanceerd in te 
spelell . 
Oit wordl bij de inrichl ingsfacloren ver
kaveling, ollts lu iting, waterbeheersing en 
beplanting verder uitgewerkt in een aantal 
bouwstenen . Zo wordl bij voorbeeld voor 
verkaveling een bOllwsleen ontwi kkeld 
waarbij de verkaveling wordt geoprimali 
seerd. Landschapselementen di e in de 
weg Iiggen worden opgerlli md en e lders 
a ls nieuwe elementen gecompenseerd. 
Ook is er een verkavclings-bo uwsteen 
ontwikke lcl waarbij veel reken ing gehou
den wordt met de beslaande landschaps
ele lllenten. Er worden minde l' werken 
llitgevoerd en landschapsele lllenien wor
den danook niet gecompenseerd. Ten
slolle wordl er een bouwsteen gepresen
leerd, die llitgaat van hel handhaven van 
a ile landschappelij ke en cliltuurhi sto
rische ele lllellte ll , waa rcloor slechts op 
beperkte schaal werken uitgevoerd hoe
ven Ie worden. Het gevo lg is daarvan is, 
dar de uitruilmogelijkheden van gron clen 
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mindel' optimaal zullen zijn. 
De verschillende bouwstenen hebben zo 
een versehillend karakter. 

Door hen op grond daarvan onder te 
brengen bij de benaderingen MAAK en 
NUANCE, het verplichte Meest Milieu
vriendeJijk Alternatief (MMA) en het 
VOORKEURs-alternatief worden er in de 
volgende paragraaf vier alternat ieve plan
nen opgesteld. 

De plannen 
De landinriehtingseommissie heeft vier 
verschillende plannen opgesteld die a11e
maal uitvoerbaar zijn . Ze zijn technisch 
uitvoerbaar, ze passen binnen het over
heidsbeleid en ze zijn fin ancieel haalbaar 
voor de commissie. De onderdelen van de 
plannen worden verder uitgewerkt bij de 
bouwstenen. 

Aile plannen 
Een aantal maatregelen wordt in aile 
plannen voorgesteld. Het gaat om: 
• het verplaatsen van twee agra rische 

bedrij ven om de verkaveling te verbete
ren; 

• het aankopen en ruilen van 194 ha 
grond om de natuurontwikkelings- en 
reservaatsgebieden te realiseren; 

• het aanleggen van enkele stuwen en een 
inlaatduiker om de natuurgebieden te 
vernatten en de waterkwaliteit te verbe
teren; 

• het aanleggen van ca. 50 visplekjes 
langs de Aa of Weerijs en van kano
steigers bij de stu wen in de Aa of Weer
ijs; 

• het aanleggen van kleine stukjes wan
del- en ruiterpad zodat bestaande paden 
met elkaar worden verbonden; 

• het aanleggen en/of verbeteren van 
fietspaden langs de Sprundelse en 
Ettense Baan; 

• het aanleggen van ertbeplantingen, 
wegbeplantingen en verbreden van 
bennen. 

Maak 

Bij dit plan is het provinciaal beleid voor 
de denkbeelden over de inrichting van het 
gebied sterk richtinggevend. Zeer belang
rijk daarbij is de keuze Vaal' een ontkop
peling van strijdige functies in het lande-
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Jijk gebied zoals landbouw en natuur. De 
aanduiding agrariseh ontwikkeli ngs
gebied, voor ca. 90% van het gebied, 
speelt een grote ro l. Het suggereert een 
maakbare omgeving. Bij deze inval shoek 
is de overheid nadrukkelijk sturend aan
wezig en er is een groot vert rouwen in de 
techniek om de inrichting van een gebied 
op de wensen af te stemmen. 
Zo zou bijvoorbeeld een aaneengesloten 
gebied, ondanks de soms grote verschil
len in bodem en grondwaterstand, in z'n 
geheel geschikt gemaakt kunnen worden 
voor boomteelt. De ontwikkeli ngen in de 
landbouw, de verstedelijkingsdruk en 
natuur en landschap worden sterker ge
stuurd vanuit een technische ingang. Er 
wordt meer van scheiding van funct ies 
uitgegaan dan van verwev ing van 
funkties. Uitgaande van deze denkwijze 
leidt dit tot de volgende maatregelen: 

Landbouw 

• optimaliseren van de verkaveling door 
concentratie van de gronden van de 
individuele bedrijven in hui skavels. De 
ruilmogeJijkheden worden vergroot 
door veel kavelwerk uit te voeren; 

• in ten sieve verbetering van de water
hui shouding waarbij getracht wordt 
door stuwtjes peilen tussen 70 em en 
110 em beneden maaiveld in te stellen, 
afhankelijk van groncisoort en gebruik ; 

• in de Aa of Weerijs worden drie extra 
stuwen gebouwd om verdroging voor 
zowellandbouw als natuur tegen te 
gaan. 

Natuur 

• het realiseren en inrichten van de na
tuurgebieden en deze met elkaar verbin
den door het aan leggen van smalle 
verbindi ngszones (gemiddeld 10m) 
met stapstenen. Voar een lengte van 
22Y, km verbindingszone is 40 ha 
grand beschikbaar; 

• zowel de bestaande als de nieuwe stu
wen in de Aa of Weerijs kunnen (indien 
nodig) van vistrappen voorzien worden. 

Leefklimaat 

• langs de Turfvaart wil de commi ssie 
een parkzone van 30 ha aanleggen die 
Breda verbindt met de Vloeiweide. De 
parkzone moet mogeJijkheden bieden 
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a m te fielsen, Ie wandel en en evenlueel 
Ie vissen; 

• het fi etspad over de Oudc Trambaan 
wordt opgeknapt; 

• ve rder wi l de landinrichtingscommissie 
mcewerken aan het oplossell van enkele 
grate milieuknelpunten zoals vuil 
storten in of nabij de natuurgebieden. 
De comll1issie zoekt medefinan ciers en 
kan in de kosten voor onderzoek of 
sanering 20% bijdragen met een maxi
mum van f 1.500.000,-. 

Nuance 

In dit alternatief word t op een andere 
wijze invulling gegevell aan het provin
ciaal beleid. De ontwikke li ngen in de 
landbouw (groei van boomleelt , volle
grondsgroenleleelt ), de versledelijkings
druk en de ontwikkeling van natuur en 
landschap 1l10eten opgevangen worden op 
d ie plaatsen waar het abiot isch systeem 
(zowel patronen a ls processen) z ich daar 
hel beste voor lenen. De inrichtings
maalregeien worden zoveel mogelijk 
afgeslemd op de silualie te l' plekke. Indi 
viduele grondgebruikers zullen zelf meer 
inbreng moelen hebben in de inrichting 
van hun gebied. Oil gezichtspunt is er 
meer op gebaseerd , dat mel gevoel voor 
verhoudingen van hel beslaande ook een 
functionele inrichting van het gebied 
mogelijk is. 20 zou bij voorbeeld in een 
bepaald gebied op de daarvoor geschikle 
gronden de boomteelt ontwikkeld ku nnen 
worden, maar wordt e r ook mimte gebo
den aan natuur of bij voorbeeld melk
veehouderij op voor boomteelt minder 
geschikle gronden. Deze denkrichting 
le idt lot de volgende plannen: 

Landbouw 

• verbeteren van de verkaveling door 
concentratie van de gronden van de 
individuele bedrij ven in huiskavels. Er 
wordt bij hel uitvoeren van kavel
werken veel belang gehecht aan kleine 
landschapselcmenten; 

• lichle verbetering van de waterhuishou
ding waarbij g lobaal getracht wordl 
door stuwtjes peilen tussen 80 cm en 
100 cm beneden maai ve ld in te ste llen. 
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Natuur 

• het realiseren en inrichten van de na
tuurgebieden en deze met e lkaar ver
binden door het aan leggen van ver
bindingszones (gemiddeld 20 m) mel 
stapstenen. Voor eell lengte van 15 kill 
verbi ndingszone is 50 ha gro nd be
schikbaar. 

Leetklimaat 

• aanleggen van 7 ha groenzone in De 
Reit , tussen de Paand ijksestraat en 
bedr ij venterre in Hazeldonk ; 

• langs de Bij loop wil de c0ll1In issie een 
park zone van 30 ha aanleggen die 
Breda verbindt met de Vloeiweide; 

• aanleg fie tspad langs de Overasebaan, 
Scholbergs traat, Nieuw G innekense
baan en recol1struclie van de Scho lberg
Slraat; 

• verdeI' wil de landinrichtingscommi ssie 
meewerken aan het oplossen van di 
verse 'kle inere' milieuknelpllnten zoals 
rioleri ng, opru imen vervuilde land
bouwpaden, sanering riooloverstorlen 
etc. De commissie zoekt mede
fin ancie rs en kan in de Kosten voor 
onderzoek of sanering 20% bijdragen 
met een maximum van f 1.500.000,-. 

MMA 
Het Meest MilieuvriendeJijk Alternatief is 
opges teld door de meesl miliell -vriende
Jijke bOllwstenen bij e lkaar Ie voegen. 
Een aanta l bouwstenen ontstond onder 
invloed van het idee van ' ll1eesl milieu
vriendelijk '. Uitgangspunt is steeds ge
wees t dat he l MMA bele idsmatig, tech
nisch en fin ancieel uitvoerbaar moest 
zijn . Vaal' het MM A moesl ook draagvlak 
bestaan . 

Landbouw 
• beperkt verbeteren van de verkaveling 

door concentratie van de gronden van 
de individuele bedrij ven in hui skavels. 
De ruilmogelij kheden worden slechls 
beperk t vergroot door weinig kavel
werk uit te voeren; 

• om zowel landbouw als natuur te di e~ 
nen kunnen twee intensieve grond
gebonden bedrijven uil de G HS, de 
overgangszone tussen landboll w en 
natuur, verplaatsl worden; 
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• intensieve verbetering vall de waterhu is
houding waarbij ge tracht wordt door 
stuwtjes peilen tussen 70 em en 110 em 
beneden maaive lcl in te ste llen, afllallke
Jijk van grondsoort en gebruik ; 

• in de Aa of Weerijs worden drie extra 
stu wen gebouwd om verdroging voor 
zowel lanclbouw als Ilatuur tegen Ie gaan. 

Natuur 

• hel realiserell en inrichten van de nalUur
gebieden en deze met e lkaar verbinden 
door het aanleggen van verbi ndi ngs
zones (gemiddeld 35 m) met stapste lle ll . 
Voor een lengte van 15 km verbindings
zone is 60 ha grond beschikbaar; 

• zowel de bestaande a ls de nieuwe stu
wen in de Aa of Weerijs kunnen (indien 
nodi g) van vistrappen voorzien worden. 

Leefklimaat 

• aan leggen van ee ll park zone door vee I 
verschi llende kle ine elementjes aan te 
leggen met een totale omvang van ca. 30 
ha in het gebied tussen Breda en de 
Vloeiweide; 

• aail leggen van eell 7 ha grote groenzone 
in De Reit, tll ssen de Paandijksestraat en 
bedrij venterre in Hazeldonk; 

• het fietspad over de Gude Trambaan 
wordt opgeknapt. 

• verdeI' wil de landinrichti ngseolTImissie 
meewerken aan hel oplossen van enkele 
grote milieuknelpunten zoals vuilstorten 
in of nabij de natuurgebieden. De com
missie zoekt meclefin anciers en kan in de 
kosten voor onderzoek of sanering 20% 
bijdragen met een maximum van 
f 1.500.000,-. 

Voorkeur 

De landi nricht ingscommissie heen een 
Voorkeursalternatief opgesteld door uit de 
verschillende maatregelen de naar haar 
smaak beste eombinatie te selecteren tegen 
de achtergrond van de faetorell economie, 
mili eu, natuur, landschap, leefbaarheid, en 
van bestullrlijke en financiele factoren . De 
eommiss ie kies t ervoor zowel voor de 
landbouw als voor de natuur veel te doen. 

Landbouw 

• optimaliseren van de verkave li ng door 
coneentra tie van de gronden van de indi
viduele bedrij ven in huiskavels. De ruil -
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1ll0geJijkheden worden vergroot door 
veel kavelwerk uit Ie voeren ; 

• om zowel landbouw al s natllur te dienen 
kunnen twee intensieve grondgebonden 
bedrijven lIi t de GHS , de overgangszone 
tussen landbouw en natum, verplaatst 
worden; 

• intensieve verbetering van de waterhuis
houding waarbij ge tracht wordt door 
stuwtjes peilen tussen 70 Clll en 11 0 em 
beneden maaiveld in te stellen, afh anke
lij k van grolldsoort en gebruik; 

• in de Aa of Weerijs worden drie extra 
stu well gebollwd om verdrogi ng voor 
zowel landbouw als natuur tegen te 
gaan. 

Natuur 

• het rea liseren en inriehten van de natuur
gebieden en deze met e lkaar verbinden 
door het aanleggen van verbinding
zones (gemidde lel 30 Ill) met stapstenen. 
Voor een lengte van IS kill verbind ings
zone is 50 ha grond besehikbaar; 

• zowel de bestaanele als de nie ll we stu
wen in de Aa o f Weerijs kunnen (i ndien 
noelig) van vistrappen voorzien worden. 

Leefklimaat 

• langs de Turfvaart wil de eommissie een 
park zone van 30 ha aanleggen die Breda 
verbinelt met de Vloeiweide. De park
zone moet mogeJijkheelen bieden om te 
fiel sen, te wandelen en eventueel te 
vissen; 

• aanleggen van een 7 ha grote groenzone 
in De Reit, tussen de Paandijksestraat en 
bedrijventerre in Hazeldonk ; 

• he t fic tspad over ele Ouele Trambaan 
wordt opgeknapt; 

• verde I' wil ele landinr ichtingscommissie 
meewerken aan het oplossen van enkele 
grote milic liknelpuntcn zoals vuil storten 
in of nabij de natuurgebiedcn. De CO Ill 

missie zoekt medefinanciers en kan in 
de koste ll voor onderzoek of sanering 
20 % bijdragen met een maximum va ll 
f 1.500.000,-. 

Kosten van de plannen 

De kosten van het plan worden voor het 
groolste deel gedragen door de overheid. 
Met de verschillende betrokken instanties 
zoals hel waterschap, de gemeenten, 
Staalsbosbeheer en het Brabants Land-
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Overzicht van de 
kosten ill miljoenen 
gllldens. 

Overzicht grondver
lVerving i ll hC/. 

schap zal uitgebreid overleg plaats vinden 
over de voorgestelde plannen. Onder
staande tabellen geven een milling van de 
totale kosten en een inschatt ing van de 
verdeli ng over de di verse betrokken be
langhebbenden. 

* 

Rij ksbijdrage 
Gemeente Rijsbergen 
Gemeente Breda 
Waterschap Mark en Weerijs * 
Milieumaatregelen ** 
Gezamenlijke eigenaren 
Ind ividuele belanghebbenden 
Aigemene kosten instanties 
Totaal 

Inclusief grondkosten smalle 
verbind ingszoncs 

** Bijdragen die andere instanties 
Illoe ten leveren 

Grondverwerving 

Maak 
17.5 

1.2 
0.3 
3.8 
6.0 
3.4 
0.7 
0.2 

33. 1 

Om de plannen Ie rca liscren is grond 
nod ig. De land inricht ingscomm iss ie heeft 
ervoor gekozen zovee l mogel ij k grond op 
vrij willige bas is aan te kopell . In een 
aantal gevallen is d it !l ie t mogelijk . Grond 
d ie nodig is voor de aanleg of he t verbe
teren van wegen of walel'lopen is aan een 
bepaalde lokatie en o l1wang gebonden. 
Deze oppervlakte wordt 'gekort ' op de 

Korting 
Vrij willige bas is 
Totaal 

Maak 
14 

367 
38 1 

inbreng van de gezamenlij ke eigenaren. 
Deze kort ingsgronden worden natuurlij k 
wei vergoed. De oppervlakte korting 
bedraagt ca. 0. 3 % va ll de totale opper
vlakte van ' Weerij s' . In vergeJijk ing mel 
andere landinri chti ngsprojecten is dat 
bijzonder laag. 
Indien er !lie t voldoende grond verworven 
wordt om de plannen uit te voeren zal de 
landinricht ingscoll1missie priorite iten 
moetell ste Jlen. Ais de grolldverwerving 
wei voorspoedig verloopt wil de commis
sie voor de verbind ingszones 60 ha reser
veren, 10 ha meer dan in he t Voorkeurs
alternatief is opgenomen. 

Vooron t wcrppJan M i l icu-Effcct-Rapporragc 

Bouwstenen voor de plannen 
De plannen van de land inricht ings
comlll iss ie bes taan uit verschillende on
derdelen, bouwstenen genaamd. De COIll 
missie wil graag weten welke bouwstenen 
u aantrekke lijk vind t, en welke niet. De 
comm iss ie slell het zeer zeker op prijs als 

Nuance MMA Voorkeur 
12.9 14.7 16,6 

1.6 1.2 1,2 
0.3 0 .3 0,3 
0 .7 2.9 2,9 
6.0 6.0 6,0 
2.6 2.3 3,4 
0.7 1.0 1,0 
0.2 0.2 0,2 

25.0 28.6 3 1,6 

u nieuwe bouwstenen aandraagt. 
Per bou wsleen is aangegeve ll wat de kos
ten zijn , wie die bewa il , hocveel grond 
ervoor nodig is en bij welk alte rnatief de 
bouwsteen thll ishoort. 
Uitgaande van de fi losofi e achter de plan
nen is het meestal wei du idelijk bij welk 
a lte rnatief een bOll wsteen tllll ishoort . 
Voor een aanlal bouwstenen is hel niet 
alt ijd zo du ideJijk . Zo zou het verbeteren 
van hel fi etspad langs de Oude Trambaan 
of langs de Overasebaan/Scholbergweg in 
a ile a lte rnalieven passen. Gezien de kos
ten kunnen nie! beide fi etspaden door de 

Nuance 
14 

394 
408 

MM A 
14 

404 
4 18 

Voorkeur 
14 

384 
398 

landi nricht ingscommi ss ie aangepakt wor
den en moest er gekozen worden. Bij 
welk alternati ef deze bouwstenen toe
gedeeld zij n is arbilrai r. 

Wccrij s Landi 11 ri chti ngsp lal1 



bouwsteen 1 

Beperkt verbeteren landbouwkundige verkaveling, veel aandacht vaa l' Jandschaps

kosten 
grand 
alternatief 

e lementen l oals bomen, houtsingels, overhoekjes etc. 
f 2.800.000,- waarvan 65 % rijksoverheid, 35 % gezamenlijke e igenaren 
80 ha op vrijwillige bas is te verwerven, toe te delen aan ag r. bedrijven 
MMA 

Geprobeerd wordt de gronden van de indiv iduele bedrij ven te concentreren in huiskavels 
rond de bectr ijfsgebouwen. Bestaande huiskavels worden vergroot en de overige gronden 
worden zoveel mogelijk samengevoegd tot een of twee veldkavels op korte afstand van de 
bedr ijfsgebollwen. 
Om de toedeling te vergemakkelijken zullen 80 ' landmetershectares ' worden verworven. 
Deze grand wordt gebruikt om kavels af te ronden, zodat er geen kle ine restperceeltj es ont
staan. Oi l Ie vert een besparing op in de kostell van hel maken van lliellwe kavelgrenzen en 
biedt meer mogeJijkheden om rekening te houden met bes taande kavelgrellzen. 
am het ru ilen van grond te vergemakkelijken zullen in beperkte mate kavelwerken uitge
voerd worden. Kavelwerken (sla ten dempen en graven, egali seren, dra inage aanleggen 
etc.) worden llitgevoerd om de nieuw toe te de len gronden vergelijkbaar Ie maken met de 
ingebrachte gronden. Het gaat hierbij om grootte, vonn, ligging van het maaiveld en 
gebruiksmogelijkheden. Bij de vonning van de nieuwe kavels za l zeer ste rk rekening ge
houden worden met bes taande bepianting, cultuurhi stori sche e lementen e lc. Ooordat er 
slechts beperkte kavelwerken lI itgevoerd kllnnen worden zal de toedeling van gronden 
minder optimaal zijn. Oe aard, om vang en lokat ie van de kavelwerken is pas te bepalen als 
de nieuwe toedeli ng bekend is. Oit is gemiddeld zo' n 8 jaar na de vaststelling van he t land
inrichtingsplan door Provincia Ie Staten het geval. 
In de GHS kunnen aan kavelwerken beperkingen worden opgelegd a ls gevolg van de pl a
no logische bas isbescherm ing, die voor deze gebieden gaal gelden. Oeze planologische 
basisbescherming moet door de gemeenten worden uilgewerkt in de beslemmingspiannen. 

bouwsteen 2 

Verbeteren landbouwkundige verkaveling, aileen aandacht voor belangrijke 

koste ll 
grond 
alternatief 

landschapselementen 
f 3.365.000,- waarvan 65 % rijksoverheid, 35 % gezamenlijke eigenarell 
80 ha op vrijwillige bas is te verwerven, toe te delen aan ag r. bedrij ven 
NUANCE 

Geprobeerd wordt de gronden van de ind ividuele bedrij ven zoveel mogelijk Ie concentre
ren in hu iskavels rond de bedrijfsgebouwen. Bestaande huiskavels worden zoveel lllogeJijk 
vergroot. De overige gronden worden samengevoegd tot een o f twee veldk avels op zo kart 
mogelijke afstand van de bedrijfsgebouwen. am de toedeling te vergemakkelijken zullen 
80 ' Iandmetershectares' aangekocht worden. Bij de kavelwerken wordt wei rekening ge
houden mel de belangrijke landschapselementen. Er zullen, in vergelijking met bou wsteen 
I , meer kavelwerken llitgevoerd worden. De ruilmogelijkheden worden daardoor grater 
dan in bOLl wsteen I. In de GH S zll llen de kavelwerken beperkt van o mvang zijn. Oit wordt 
bepaald door de mogelijkheden die het bestemmingsplan biect"t. 

bouwsteen 3 

Optimaliseren la ndbouwkund ige verkaveling, nauwlijks aandacht voor 
landschapselementen, aanpl ant van 10 ha 'compensatie' -bepl anting 

kosten f 6.050.000,- waarvan 65 % rij ksoverheid, 35 % gezamenlijke e igenaren 
grand 
alternatief 

60 ha op vrij wilJige basis te verwerven, toe te de len aan agr. bedrij ven 
MAA KenVOORKEUR 

Geprobeerd wordt de gronden van de indi viduele bedrij ven zoveel mogelijk te concentre
ren in huiskavels rond de bedrijfsgebou wen. Bestaande huiskavels worden zoveel moge Jijk 

Vooront werpplan M i lieu-Effect-Rapportagc Wccrijs Landi nrichlingsptan 



vergraot. De overige gronden worden samengevoegd tot een of twee veldkavels op zo kort 
mogelijke afstand van de bedrijfsgebouwen. De gebieden die bestemd zijn voor de volle
grondsgroenteteelt, de boomteelt en de melkveehouderij worden zo goed mogelijk inge
richt voor deze bedrijfstakken. Voor de afrondi ng van de kavels zijn 60 'Iandmeters-hecta
res' gereserveerd. Er zullen, in vergelijking met bouwsteen I en 2, meer kavelwerken 
ui tgevoerd worden. Er wordt nauwelijks rekening gehouden met de bestaande perceels
sche idingen, houtwallen, steilranden etc . Tegelijke rtijd wordt, om een verlies aan natuur en 
Jandschapswaarden te voorkomen, 10 ha bepJanting aangelegd. Deze oppervlakte zal voor
a l gebruikt worden om bestaande bosjes en houtwallen te versterken. De exacte aard, om
yang en ligging van deze beplantingen kan pas bepaald worden a ls de nieuwe toede ling 
bekend is. In de GHS zullen de kavelwerken zeer beperkt van omvang zij n. 

er teren verkavellllg 
(b2 

Optlmaliseren verkaveling 
(b3) 

Kosten in gu ldens/ha 
Landmelersheclares 
Aanleg beplanting in ha 
Aandacht voor 
landschapselementen 

Beperl<l ver eteren 
verkavel ing (b I ) 

f700,-
80 

aha 
Zeer veel aandacht voor 

landschapseJementen 

f 1000,-
80 

° ha 
Aandacht voor belangrijke 

JandschapseJementen 

f 1500,-
60 

10 ha 
Minder aandacht voor 
landschapselementen 

Overzic/l1 bOl/IVste
nell J, 2 en 3. 

bouwsteen 4 

Verplaatsen van twee boerderijen ter verbetering van de landbouwkundige verkaveling 
kosten f 1.162.000,- gedeelte lij k rijksoverhe id, gedeeltelijk verp laatser 
grand 10 ha op vrijwi llige basis te verwerven, toe te del en aan de verplaatsers 
alternatie f aile plannen 

Om een goede toedeli ng te verkrijgen in de gebieden langs de Tiggeltsestraat en ten noor
den van Effen is het mogeJijk twee bedrij ven te verplaatsen. Dit aan tal is gebaseerd op 
toedeli ngsonde rzoek. Meer boerder ij verplaatsingen zijn economisch niet rendabe l. Op 
vrijw ill ige basis kan eell bedrij f binnen maar ook naar buiten het landinrichtingsgebied 
verplaatst worden. De landinrichtingscommi ssie heefl voorkeur voor verplaatsing bui ten 
'Weerijs'. Voor bedrij ven die in het kader van de herinrichting worden verplaatst is he t 
aanleggen van een gesubsidieerde ertbeplan ting verplicht. 

bouwsteen 5 

Verplaatsen van twee intensieve grondgebonden bedrijven uit de GHS naar de AHS ten 

kosten 
grond 
alternat ief 

behoeve van het milieu en de landbouw 
f 650.000,- gedeelte lijk rijksoverheid, gedeel telijk verplaatser 
10 ha op vrijwillige basis te verwerven, toe te del en aan de verpl aatsers 
MMA en VOORKEUR 

-I- In de GHS is het beleid gericht op het 

<.r .. instandhouden en waar mogeJijk versterken 

-+ ---------'tr ------ van natuur- en landschapswaarden. Voor de 
GHS zal via het bestemmingsplan een basis
beschermi ng ingesteld worden. Voor inten
sieve grondgebonden bedrijven (boomteelt of 

Het warerpeil in de 
slool (a) is /liel gelijk 
aem her grondlVClter

peil (b). 

vollegrondsgroenteteelt) zullen de bel em me
ringen die daa r uit voortv loeien waarschijnlijk grater zijn dan voor melkveehouderij
bedrijven. Verder be l as ten de intensieve grondgebon-c1en bedrijven het milieu zwaarder 
dan de melkveehouderij. Daarmee hebben ze een negatieve invloed op de natuur. Deze 
bouwsteen biedt de mogeJijkheid om op vrij will ige basis twee grondgebonden intensieve 
bedrij ven uit de GHS te verplaatsen naar de AHS. 

Voorontwerpplan M i lieu-Effect-Rapportage Weerijs Landi n richtingsplan 
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/ 

Een klein gelJlaa/tje 
om water weg te 
pompen; een voudige 
Sluwputjes 0111 wa ler 

vasi le houdell . 

bouwsteen 6 

Lichte verbetering van de waterbeheersing ten behoeve van de landbou w 
kosten f 775.000,- ca . 50 % rij ksoverheid, overige dee I waterschap Mark en 

Weerij s 
grand 0.5 ha korti ng, toe te de le n aan wate rschap Mark e n Weerijs 
alternatief NUANCE 
De verancieringen in de waterbeheersing zijn bepe rkt. Globaal worden peilen nagestreefd 
over het he le gebied van 80 tot 100 em benede n maai veld. De grootste problcme n op het 
gebied van wateroverl as t nemen hie rdoor af. Oa k vercirog ing wordl hiennee tegengegaan. 
Indi vidue le gebruikers zullen zelf, door aanpassing van de deta ilont wate ring, het wate rpe il 
moeten aanpassen aan het gewenste grondgebruik. 
Om de gewenste peilcll te bere iken worden bestaande waterlope n aangepast e n enke le 
nie ll we gegraven. Ve rde r worde n er stu wen e n stuwplItjes aangelegd, dllikers ve rvangen e n 
twee kle ine gemaa ltjes geplaatst. Het zijn over het algemeen re lat ie f kle ine maatregele n die 
meestal nog niet exact gelokaliseerd kUllnen worden. 

bouwsteen 7 

Intensieve verbetering van de waterbeheersing te n behoeve van de landboll w 
kosten f 1.970.000,- ca. 50 % rijksoverhe id, res tant wa terschap Mark e n 

grand 
a llernatief 

Weerijs 
1.4 ha kon ing, toe te de le n aan waterschap Mark e n Weerijs 
MAA K, MMA en VOORK EU R 

-.. "" 

In helllOorden van het gebied wordl he t warer
hllishoud ingssy tee l1l zo ingericht dar vol le
grondsgroe nteteelt over eell g rotere oppervlakte 
mogelijk is. In he t zliide n z ijn de l1laalregele n 
gericht op de bool1lteelt. Er word t vanuit gegaan 
dat zowel voor de boomteelt als voor de volle
grondsgroenteteelt in droge peri odes be regening 
vanu it het grondwate r Illogelijk is. Bij deze 
teelte n wordt vrij weJ altijd drainage toegepasl. 
De pe i le n van het hoofdwaterlope nsys teem wor
den daarop a fges temd e n zullen op ca. 110 cm 
beneden maai veld uitkol1le n. Indie n indi vidue le 
tllinclers e n kwekers hun detailontwater ing 
hierop aanslu ite n, kan een opl ima le wate r
beheersing ontstaan voor de vo llegronds
graenleleeit en de boom tee It. Yoar het gebied 
random Rijsbergen wordt het wate rhll is
houdingssy teem vooral gericht op de l1le lk
veehouderij. Gezie n de be perkingen d ie opge
legd worde n aan be regening is veel aandacht 
bes teed aan het verd rogingsaspeet. Afllanke-
Jijk van de grandsoorl wordt in dit gebi ed een 
pe il van 70 tot 105 em benede n maaive ld aange
houden. Indie n op basis van het grondgebrllik 
en de grondsoort de on twatering niet diep ge
noeg is, moeten de grondgebruikers di! ze lf 
bij voorbeeld door middel van het aanleggen van 
drainage verdeI' in orde bre ngen. Binne n de 
GHS worden geen werke n uitgevoerd die le i den 
tot een lager pe i!. a m de gewenste pe il en Ie 
bere iken worde n, evenals in bou wsteen 6, 
bestaande waterlope n aangepast en enke le 
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peil hand hoven 

peilverhogen 10 · 30 em 

peilverhogen 30 em . en meer 

peilverlogen 30cm. en meer 

Pannenho 

Peilveranderingen 
bouwsteen 6 
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peil hand hoven 

peilverhogen 10 · 30 em. 

peilverhogen 30 em. en meer 

pe ilverlogen 30 em . en meer 

peilverlogen 10-30 em. 
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Peilveranderingen 
bouwsteen 7 
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Breda 
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nieuwe gegraven. VerdeI' worden er stu wen en st llwputjes aangelegd, du ikers vervangen en 
!wee kleine gemaaltjes geplaatst. De omvang van de werkzaamheden, bijvoorbeeld het 
aantal stuwputjes, zal groter zijn dan bij bouwsteen 6. 

bouwsteen 8 

Aanleg van 3 stu wen in de Aa of Weerijs ten behoeve van de naluur en landbouw 
kosten f 2.600.000,- ca.50 % rij ksoverheid, restant walerschap Mark en 

Weerij s 
grand 
alternat ief MAA K, MM A en VOORKEUR 

De Aa of Weerijs vormt voor een groot deel van het gebied de basis van het afwaterings
systeem. Eind jaren '60 is de beek rechtgetrokken, uitgediept en van sluwen voorzien. De 
beek voert 's zomers bijna geen water af. 's Winters komen er piekafvoeren van 20 m3 per 
seconde voor. Het waterschap heeft concrete pl annen om de bestaande stu wen te automati
sereno Hierdoor wordt een betel' peilbeheer mogelijk. Oe twee bestaande stll wen staan vel' 
uit elkaar, waardoor er per stuw grote hoogteverschillen overbrugd moeten worden. Oit 
leidt op aangrenzende gronden tot verdroging. Om verdroging tegen te gaan is een bOllW
steen opgenomen a m drie extra slu wen in de Aa of Weerijs op te nemen. Een daarvan is 
speci fi ek opgenomen om de peilen in het natuurgebied 'I Hout te verhogen. De meer
waarde van het aanleggen van nog meer stu wen is beperkt. Zeker gezien de kosten die dat 
met zich meebrengt. 

bouwsteen 9 

Realisering van reservaten en natuurontwikkelingsgebieden 
kosten f 8 18.000,- (alieen inrichting, geen grondverwerv ing) 100 % rijksoverheid 
grand 194 ha, verwerving op vrijwillige basis, toe te delen aan Staatsbosbeheer, 

Brabants Landschap 
alternatief aile alternatieven 

Door aankoop en uitruil van gronden zullen de niell we natuurgebieden ( 194 ha) volledig 
gerealiseerd worden. In het reservaalsgebied zullen in beperkte mate werken worden uitge
voerd om het gebied goed beheerbaar Ie maken. Bij voorbeeld het plaatsen van ras ters, het 
leggen van duikers, dammen of veeroosters. In de natuurontwikkeli ngsgebieden zu llen op 
grotere schaal werken worden uitgevoerd. Met name bij het natuurontwikkeli ngsgebied in 
' t Hout moet gedacht worden aan grondverzet zoals het dichtschuiven van sloten, het ve rla
gen van het maaiveld en het aanbrengen van hoogteverschillen. V~~r het natuurontwikke
lingsgebied ten IlOorden van Tiggeltseberg (tussen de Bij loop en de Turfvaart) wordt meer 
gedacht aan beperkte ingrepen, die erop gericht zijn om een doelmatig begrazingsbeheer 
11l0geJijk Ie maken. De reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden zullen in de toekomst 
door Staatsbosbeheer of het Brabants Landschap beheerd gaan worden. 

bouwsteen 10 

Aanleg brede verbindingszones met veel stapstenen 
kosten f 382.000,- (alieen inricht ing, geen grondverwerving) 100 % rijksoverheid 
grond 60 ha, verwerving op vrij willige basis, toe te delen aan Staatsbosbeheer, Bra* 

bants Landschap, waterschap Mark en Weerij s, gemeenten 
alternatief MM A 

Langs de Hazeldonkse Beek , de Oude Turfvaart, de Berkloop, de Aa of Weerij s en in het 
Vervul wordt ca. 15 km natte verbindingszone aangelegd. Langs de Hazeldonkse Beek zal 
een brede zone met plaatselijk grotere bos- en/of moeraselementen aangelegd worden. 
Deze dient als een stevige verbindingszone tussen Breedbroeken/Krabbebossen en de na
tuurgebieden De Krochten en Lange Gooren in de ruilverkaveling Zunden . Door het toe
passen van deze brede verbindingszones langs de Hazeldonkse Beek nemen de 1l10gelijk
heden toe om een meer op natuurwaarden afges temde inrichting van deze beek te 
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realiseren. Ook langs de Aa of Weerij s tussen de Krabbebossen en 't Hout, langs de Berk
loop en langs de Oude Turfvaart is een brede natte verbindingszone gepl and. Langs de Aa 
of Weerijs vanaf de grens met de rllilverkaveling Zunden tot de Krabbebossen wordt een 
ecologisch beheerd schouwpad (2 x 5 m) voorgeste ld. Oit slui t aan op de inrichtings
voorstellen voar de Aa of Weerijs van de ruil verkaveli ng Zundert. Langs de verbindings
zones zu llen st.apstenen worden aangelegd. Deze stapstenen zullen meestal bestaan uil 
poelen met opgaande bepl anting. Tussen de Krabbebossen en de Vloeiweide is een droge 
verbindingszone geprojecteerd. Voar de verbindingszones inclusief de stapstenen is een 
oppervlak te van 60 ha opgenomen . De exacte o mvang, lokatie en aard van de verbind ings
zones kan pas bepaald worden a ls de nieuwe toedeling duidelijk wordt. Verbindingszones 
en stapstenen langs water lopen zullen in het algemeen beheerd gaan worden door het 
waterschap. Droge verbindingszones zouden door gemeenten beheerd kunnen gaan wor
den. 

bouwsteen 11 

Aanleg brede verbindingszones 
kosten f 242 .000,- (alieen inrichting, geen grondverwerving) 100 % rij ksoverheid 
grond 50 ha, verwerving op vrijwill ige basis, toe te delen aan Staatsbosbeheer, Bra

bants Landschap, waterschap Mark en Weerij s, gemeenten 
al ternatief NUANCE en VOORKEUR 

De inrichting en lokat ie van de verbindingszones is geJijk aan d ie van bOllwsteen 10. Er is 
echter in (Otaal 50ha beschikbaar geste ld voor deze bouwsteen. Hierdoor zullen er minder 
stapstenen aangelegd worden. 

bouwsteen 12 

Aanleg smalle verbindingszones 
kosten f 636.000,- (alieen inrichting, geen grondverwerving) 100 % rijksoverheid 
grond 40 ha, verwerving op vrijwill ige basis, veelal toe te de len aan waterschap 

Mark en Weerijs 
alternatief MAAK 

Langs de Bij loop, de Hazeldonkse Beek, de Oude Turfvaart, de Berkloop, de Aa of Weer
ijs en in het Vervul wordt ca. 22,5 km natte verbindingszone aangelegd. De breedte van 
deze natte verbindingszone bedraagt gemiddeld 10 meter (of 2 x 5 meter). Voor de inrich
ting is gedacht aan 1/3 deel houtwalbeek en 2/3 dee I waternat ullr. Verder zullen een kle in 
aan tal stapstenen aangelegd worden . 

Brede verbindingszones 
met veel stapstenen (b I 0) 

Brede verbindingszones 
(b II I 

Smalle verbindingszones 
(b I2) 

Lengleverbindingszone, km 
Gemiddelde breedte in m 
TOIaie oppervlakle 
Inrichtingskoslen in miljoen 

15 
ca. 35 
60 ha 
0.4 

15 
ca. 30 
50 ha 
0.2 

22,5 
ca. 10 
40 ha 
0.6 

Overzicht bouIVste
nel/ 10, 11 el/ 12. 

De Aa of Weerijs tussen de grens met de ruil verkaveiing Zundert en de Krabbebossen 
krijgt, evenais in bouwsteen 10 en 11 , een ecologisch beheerd schouwpad (2 x 5 m). Tus
sen de Krabbebossen en de Vloeiweide zijn twee smalle droge verbindingszones gepland, 
die bestaan uit bos- en sl ru ikensingeis. Voar de verbindingszones, inc1usief de stapstenen, 
is 40 ha opgenomen. 

bouwsteen 13 

Vernatten en verbeteren waterkwaliteit natuurgebieden 
kosten f 175.000,- 50 % rijksoverhe ict , 50 % waterschap Mark en Weerijs 
grond 
alternatief a ile planalternatieven 
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Een vispassage 
gemaakt va ll stenel/ . 

Om het wate rpeil te verhoge n en meer gebiedseigen water vas t te houde n worde n in de 
natuurgebiede n twee stuwe n aangelegd en wordt een stuw aangepasl. Deze stuwe n zorgen 
ervoor dal in de Vloe iweide eell gem idde lde grondwate rstand in he t voorjaar van 0 tot 10 
cm benede n maai ve ld wordt be re ikt Oit houdt in dat de lage de le n van d il' gebied 's win
ters regelmat ig o nde r water zullen staan . Om de verdroging van de Krabbebossen tegen te 
gaan zijn de techni sche mogelijkheden bepe rkl. Na vo lledige verwerving van alle land
bouwgronden in de Krabbe bossen kan de afwate ri ng van dit gebied zoveelmogelijk be
lemmerd worde n door het dempen van sla te n en het onbruikbaar make n van de bes taande 
dra inage. Bovendie n voorz iet he t plan in het aanbrengen van een inlaatduiker. H iennee kan 
water vanuit de Oude Turfvaart naar de Krabbebossen gele id worden. Het water lI it de 
Oude TlIrfvaart is voor ee ll g root dee I afkomstig van natuurgebieden. Om te voorkomell 
dat voedselrijk landbouwwater in de Breeclbroeken terecht komt, is ill he t plan de 
omleiding van een wate rloop opgenomen. 

bouwsteen 14 

Vis passages bij de stu wen in de Aa of Wee .. ijs 
kosten f 300.000,- 50 % rijksoverhe id, 50 % wate rschap Mark en Weerijs 
grond 
alte rnat ief MAAK, MMA e n VOOR KEUR 

~----- ~-'~-- -- ---
~ .. 

Momenlee l wordl' een onde rzoek uitgevoerd naar de vismigratie in het stroomgebied van 
de Mark. Ook voor de Aa of Weerijs wordt bekeke n of het nut heeft de huidige s tuwe n 
voor vis passecrbaa r te maken. Indicn uit elit onderzoek blijkl dat het nuttig is am voorzie
ningen voor vismigralie aan te leggen is di! mogelijk. Zowel bij de huidige als bij de aan Ie 
leggen stll wen in de Aa of Wee rij s (bouwsteen 8) zullen vispassages aangelegd worde n. 

bouwsteen 15 

Enkele grote milieumaat .. egelen 
kOSlen f 1.500.000,-- subsidie beschi kbaar 
grond 
alternatief MAAK, MMA en VOORKEUR 

In 'Weerijs' kome n drie vlIilstorte n voo r. Aile drie liggen ze in de in vloedssfeer van de 
EHS. Of en in welke mate er uilspoe li ng van bepaalde stoffen naar de natuurgebieden 
plaatsv indl is niet goed bekend . De wate rbodems van de Turfvaart e n de Aa of Weerijs zijn 
verontreini gd. De landin richt ingscom mi ss ie heen niet de fin anc ie le ll10gelijkhede n de stor
ten of wate rbodems Ie saneren. In de kosten van onderzoek of opruiming kan 20% bijge-

Yoorontwcrppl an M i licu -Effcc t-Rapponagc Wccrij s Landinricht i ngsplan 



dragen worden met een maximum van f 1.500.000,-. In overleg mel inslanties als ge
meenten, waterschap, Hoogheemraaadschap, provincie en ministe rie van VROM zal ve rdeI' 
in vull ing aan deze bOLlwsteen gegeven moeten wordcn. 

bouwsteen 16 

Diverse kleinere milieumaatregelen 
koslen f 1.500.000,- subsid ie bcschikbaar 
grand 
aite rnatie f NUANCE 

In ' Wcerijs' komen op di verse plaatsen nog ongerioleerde gebieden en geboll wen voor. 
Zowel de gemeente Breda a ls Rij sbcrgcn hcbbcn concrete pianncn om rio lering aan Ie 
leggen. Het aanta l ongerioleerde panden in Rijsbergen neeml dan af van 138 tot 5. Ook aan 
het verbete ren van de rioo love rstorten wordt gewerkt. Niet aile problemen worden he le
maal opgelost. In ' Weerijs' komen op veel plaatscn semi -verharde paden voor. Vennoed 
wordt dat een aanla l paden veronlre inigd is. De sinte lweg door de Vloe iweide is vrij wel 
zeker verontre inigd. In de vo llegrondsgroenle- en boomteelt wordl re lali e f veel gebruik 
gemaakl van gewClsbeschermingsm idde ien. Een mogel ijkhe id 0111 de invloed van deze mid
delen op bijv. he l opperviak tewater te verm inderen is het inste llen van spuitvrije zones. 
Ook omschake li ng naar mi lieu-vriende lijke landbouw, zoa ls dal in het Streekplan met 
name voor de GH S voorgesle ld wordl , kan een oplossing zijn . De iandinrichtings
comI1liss ie wi l graag een bijdrage leveren aan het oplossen van deze di verse milieu
prablemen. Concrete maatregeien z ijn nog niet uitgewerkt. Dil zal in overleg me t bewo
ne rs, inslanties etc , gebeuren. In de koslen voor onderzoek o f sanering kan 20 % 
bijgedragen worden mel een maximum van r 1.500.000,- . 

bouwsteen 17 

Vis- en kanovoorzieningen 
kOSI en f 140.000,- 50 % rijksoverhe id, 50 % wate rschap Mark en Weerijs 
grand 
alte rnat ie f aile planalle rnatieven 

Door de hoge en vaak sle ile oevers van de Aa of Weerijs is he l vaal' vissers vaak moeilijk 
am een goede visplek Ie vi nden. Deze bOllwsteen voorz iet in de aanleg van ca. 50 eenvou
d ige voorzieningen om het vissen in de Aa of Weerijs Ie ve rgemakkelijken. De mogelijkhe
den om in de Aa of Weerij s met kana's te varen z ijn beperkt door de aanwezighe id van 
stuwen. Om de stu wen met een kana gemakkelijke r Ie kunnen passeren z ijn enke le eenvou
dige voorzieningen opgenomen. De vQorz ieningen Vaa l' het vissen en kanoen z ijn niel op 
de plankaart aangcgeven. 

bouwsteen 18 

Diverse klcine ontsluitingsmaatregelen 
kosten I' 3.7 10.000,- 50-65 % rijksoverhe id, ove rig vn\. gcmeenten en gezamen

lijke e igenaren 
grand 
a llernatie f 

9 ha korting, 2,5 ha vrij willig Ie verwerven, toe Ie de len aan gemeenlen 
aile planalternalieven 

Het bes taande wegenpatroon wordt in he t al gemeen vaa l' de o ntsiuit ing van het gebied 
voldoellde geachl. Er zijn daarom gcen Ie reconstrueren wegen in het plan opgenomen. 
Voor de ontslui ling van ai le kavels kan he l nod ig zijn 0111 verd ichtingswegen aan Ie leggen. 
Wegen die niel meer nodig z ijn voor de onlsiuit ing kllnnen aan de openbaarhe id onttrokken 
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worden, Om de verkeersveili gheid te bevorderen kunnen fi etspaden aangelegd worden. De 
volgende maatregelen worden voorges teld: 
• afll ankel ij k vall de niellwe toedeling kan het nog Ilod ig zij n zogenaamdc verdichtings

wegcn aan te leggen. Oil z ij n wegen, d ie nod ig zijn om de nieuwe kavels te bereiken. De 
exacte lengte en lokalie van de verdichlingswegen kllnnen pas bepaald worden als de 
ni ellwe toedeling wordl opgcmaakt. Daarom zijn deze wcgen nu nog niet op de kaart aan 
Ie geven, Verwacht wordl dat er ca. 5 km verharde en ca. I km semi-verharde verdich
tingsweg nodig is, gebaseerd op ervaringen in andere land inricht ingsprojecten; 

• naar verwachting zullen cr tcn behoeve van de landbollw geen wegen aan de openbaar
heid ontt rok ken worden. Door de nieuwe toedeling zullen oude rechlen van overpad 
vaak overbodig worden, Deze rechten worden opgeheven; 

• om verstoring binnen de EHS tegen te gaan za l ca . 2 km weg in de EHS aan de open
baarheid ol1tt rokken worden. Deze wegen zullen in het algemeen niet worden opgeruimd 
en kunnen, mede afhanke lijk van de nieuwe toedeling, dienst blij ven doen als kavelpad 
o f a ls wandel pad. Welke wegen het betreft is nu nog niel aan te geven; 

• via het landinrichtingsplan wordl de openbaarheid van wegen geregeld. Aile wegen, dic 
niet op de kaart van het lIileindelijke plan staan , verliezen hun openbaarhcid . Daarom 
zullen aile wegen, die twee of meer woningen ontsluiten op de plankaart worden aange
geven. Deze wegen komen in e igendom, beheer en onderhoud bij de desbetre ffende ge
meente; 

• door de aanleg van kleine stukjes wandel- en rlliterpad worden dc moge lijkheden voor 
wandclen en paardrijden vergroot. Over het algemeen betreft het de aanleg van kle inere 
slLlkjes wandel- en ruite rpacl. Oil gebeurt zodanig dat beslaande paden met e lkaar wor
den verbo nden, waardoor c100rgaande rou tes onlstaan ; 

• om de verkeersveil igheid te vergroten zal langs een gedecJte van de Sprundelse Baan cen 
eenzijdig fielspad worden aangelegd. Oak langs de Etlense Baan zullen vunaf de ge
mcentegrens met Etten-Leur 101 aan de Ti ggeltsebergstraat aan weerszijdcn rietspaden 
worden aangelegd; 

• om de overlast van geparkeerde auto 's Ie verminderen, bijvoorbeeld bij de bruggen over 
de Aa of Weerijs, worden zes kle ine parkeerplaatsen aangelegd; 

• in ' Weerijs' staan I I kapelle tjes, die vlak na de Tweedc Wereldoorlog zijn gebouwd. De 
kapelletjes Ji ggen aan een fi etsroute. Deze fi etsrollte zal bewegwij zerd worden, Het pad 
naar het kapelletje in de Moslen zal opgeknapl worden; 

• rondolll Rijsbergen worden enkele wandclpaden aangelegd en bestaande wegen openbaar 
gemaakt, zodat aantrekkelij ke wandelroutes ontstaan in de bum! van het dorp. 

bouwsteen 19 

Fietspad Ollde Trambaan 
kosI en f 800.000,- 50 % rij ksoverhe id, 50 % gemeenle 
grond 1.8 ha korting 
alte rnal ief MAAK, MMA en VOORKEUR 

De verbinding Rijsbergen - Galder/Ga lderse Meren en Hazeldonk wordl zowel door auto's 
a ls door fietsers dlllk gebrui kt. De bestaande plattelandswegen zijn silla l en dam'door on
veilig. Er ligt cell smal , o nverhard fietspaadje op de Oude Trambaan. Dit fic lspaadje krllist 
zander goede voorzieningen de achteruitgangen van de boerencrven. In deze bouwsteen 
wordt hel bestaande fiet spad op de Oude Trambaan verbeterd. Bij de kruisingen mel de 
acineruitgangen van de erven worden zonodig veerooslers aallgebracht . Aansluitend wordl 
eell eenzijdig fi etspad langs de HazeJdonkseweg aa llgelegd over de autosnelweg heen lot 
aan de Rijsbcrgse Baan, 

bouwsteen 20 

Fietspad OverasebaanlScholbergweg 
koSi en f 1.300.000,- 50 % rijksoverheid, 50 % gemecnle 
grond 2.3 ha korting 
alte rnal ief NUANCE 

Vooronl wc rpplan Mil ieu-Effect- Rapportagc Wccrijs Landi nricht i ngsplan 



Om het fietsverkeer vanuit Rij sbergen naar het oosten een veilige route te geven kan in 
plaats van het fietspad over de Oude Trambaan een eenzijdig fi etspad aangelegd worden 
langs de Overasebaan, Scholbergstraat en Nieuw-Ginnekensebaan. Ook een gedeelte van 
de Scholbergstraat (Iengte 550 m) moet dan worden gereconstrueerd. 

bouwsteen 21 

Erlbeplanting en wegbeplanting 
kosten f 1.385.000,- 65- 100 % rijksoverheid, rest individuele eigenaren, gemeen

ten 
grond 
alternatief 

2 ha korting, 8.5 ha vrij willig te verwerven, toe te delen aan gemeenten 
aile planalternatieven 

Om de karakteristieke plaats van landbouw
bedrijven in het landschap te benadrukken is 
erfbeplanting belangrijk. Vooral bij boerde
rijen, die uit landschappelijk, architectonisch 
en/of cultuur-historisch oogpunt waardevol 
zijn, zal de aanleg van ertbeplanting worden 
gestimuleerd. Erfbeplanting wordt aileen op 
vrijwillige bas is aangelegd. Voor bedrij ven, 
die in het kader van het plan worden ver
plaatst, is het aanleggen van een erfbeplanting 
verplicht. Bij de inrichtings maatregelen is er 
vanuit gegaan, dat op vrijwillige basis 35 
gesubsidieerde ertbeplantingen worden aan
gelegd. Ter vervanging van mogelij k te rooien 
beplanting in het kader van kavelwerken is er 
3 km vrij willig aan te brengen kavelgrens
beplanting in deze bouwsteen opgenomen. 
De omvang van de ertbeplanting en kavel
grensbeplanting is gebaseerd op ervaringen 
uit ander landinrichtingsprojecten. Ail e be
planting, die in het kader van het landin
richtingsplan wordt aangelegd, wordt als niet
verzuringsgevoelig aangemerkt. Oit betekent 
dat deze beplanting bij het aanvragen van een 
milieu-vergunning vaal' een agrarisch bedrij f 
geen rol speel!. 
In deze bouwsteen zijn maatregelen opgeno
men om bestaande wegbeplanting aan te vul
len of uit te breiden. Zo is het mogeJijk om 
bijvoorbeeld langs fietspaden en nieuw aan te 
leggen verdichtingswegen wegbeplanting of 
een brede schrale berm aan te brengen. Langs 
de nieuwe wandel paden rondom Rijsbergen 
(bouwsteen 18) zullen beplantingss troken 
worden aangelegd. De exacte ligging, aard en 
omvang van deze maatregelen kunnen nu nog 
niet aangegeven worden. Een globale inventa
risatie geeft aan dat het om ca. 10 km laan
bomen,5 km bermbeplanting, 8 km beplan
ting langs fietspaden en 5 km verbreding van 
berrnen zal gaan. 

Vooron!wcrpplan Milieu-Effect-Rapponage 
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Links eell VOOI"

beeld vall eell 
parkzolle langs 
de Bij/oo,,; 
ollder(fclI1 schet
sen VOOI" een 
parkzoll e laflgs 
de TlIIlvaort ell 
voor eel! diffllse 
parkzolle. 

bouwsteen 22 

Parkzone langs de Bijloop 
kosten r 600.000,- (inricht ing, geen grondverwerving) 100 % rijksoverheid 
grond 30 ha vrij wi lli g te verwerven, toe te del en aan gemeente 
altematief NUANCE 

In deze bouwsteen is, verge lijkbaar met bouwsteen 22, een park zone opgenomen langs de 
BijIoop. Bij de inrichting van deze park zone kan rekening worden gehouden met de wens 
om piekafvoc ren van water in de BijIoop te bufferen. 

bouwsteen 23 

Parkzone lungs de Thrfvaart 
kosten f 460.000,- (inrichting, geen grondverwerving) 100 % rijksoverheid 
grand 30 ha vrij willig te verwerven, toe te de len aan gemeente 
alternat ief MAAK en VOORKEUR 

De stad Breda wordt in he t wes ten door de A 16 afgesnedcll van het lande lijk gebied. 
S lechts op enke le plaatsen is 'Weerijs' door een viad uct/tunne l met de stad verbonden. De 
landi nrichtingscommiss ie kan dil prableem niet oplossen. In deze bouwsteen is wei de 
aanleg van een 30 ha grote parkzonc langs cle Turfvaart opgenomen. De parkzone moet 
aansluiten op hel viaduct van cle Rithsestraa t en door lopen lOt cle Vloeiweide. De exacle 
lokatie en aard van het park moet nog verder worden uitgewerkt en is anlanke lijk van de 
toedelingsmogelijkheden. 

bouwsteen 24 

Diffuse parkzonc 
kosten f 600.000,- (inrichting, geen grond verwerv ing) 100 % rij ksoverheid 
grand 30 ha vrij wi llig te verwerven, toe Ie de len aan gemeellte 
a lternatie f MM A 

In deze bouwstecn wordt cle verbinding tussen Breda en de Vloeiwe icle vormgegeven cloor 
de aanleg van 30 ha verspreide beplanting. De beplanting za l in kleinere e lementen ver
spreid in het gebied "De Rith" aangelegd worden. De plaats hie rvan is onder ande re afhan
ke lijk van het op Ie sle llen plan van toedeling. 

Vooront werpplan M i lieu-Effect- Rapportage Weerij s Landi nri chti ngs plan 



Een voorbeeJd van de 
groenzone zoals ;1/ 
De Rei! aangelegd 
kan worden. 

bouwsteen 25 

Groenzone in De Reit 
kosten f 140.000,- (a ileen inrichting) 70 % rijksoverheid , 30 % gemeente 
grand 7 ha vrij willig te verwerven, toe te de len aan gemeente 
alternatief NUANCE, MM A en VOORKEUR 

, 

./ 

\ ~ '-" , ' 

\~" " . " . · " ,1 
.' '/ 

, 
. ' .' 

' . . 
I . 

Voorontwerpplan M i lieu- Effcct- Rapportagc 

In het gebied De Reit, tussen de Paandijk
ses traat en de autosnel weg wordt door 
beplanting en natuurtechniek een groen
zone ontwikkeld a ls seherm tegen het 
bedrij venterrein Hazeldonk. Hiervoor is 
7 ha beschikbaar. 

Weerijs Landinrichtingspla n 



De effecten 

Dil hoofdstuk beschrij ft de effec ten van het landinrichtingspian . Er is 

onderzocht of de geste lde doelen bere ikt worden. Ook is bekeken of 

er ongewcnste effecten optrcden. 

De effec ten van de verschillende plannen z ijn met e lkaar vergelekcll 

en met het nul-alternat ie f. Bij de beschrij villg is er vanuit gegaan dal 

de effeclen optredcn in hel jaar 20 I O. De pl anncil kunncn effec t heb

ben bij de aanleg en bij hel gebruik van YQorzieningen. Zo zal er bij 

de aanlcg van cell fi etspad hinder kunnen onts taan door bij v. vrachl

auto's die zand brengen. Door hel gebruik van he t fietspad neemt de 

verkeersveiligheid toe. Voor aile plannen geldt da l de e ffecten tijdens 

de aanlegfase Ie verwaarlozen zijn. 

Thema: 
Economic 

Milieu 

Natuur 

Aspect: 
Bedrijfseconomisch 
Nat ionaal-economi sch 

Droogteschade landbouw 
Verdroging natuur 
Verspreiding en verwijdering 

Functieverandering 

Waterhuishouding natuur 

Migratiemoge lijkhedell 

Groene doorade ring 

Landschap Archeologische, aardkundige 
en cult. historische wam'den 

Besloten karakter 
Overgang Breda/landelijk gebied 
Identiteit en verscheidenheid 

Criterium: 
- arbeidsopbrengst per hec tare 
- arbeidsopbrengst in 'Weerijs' 
- interne rentevoet landbollwinvesteri ngen 
- oppervlakte verhoging peilen 
- oppervlakte verhoging peilen 
- gewasbescherm ingsmiddelen 
- milieukwaliteit natuurgebieden 
- verontre inigcie lokaties 
- oppervlak te natulirgebied 
- oppervlakle verbind ingszone 
- opp. natuur met hoge grondwate r-

standen 
- opp. natuur zonder invloed landbouw-

water 
- lOlale lengle verbindingszones 
- gem iddelde breedte verbindingszones 
- aantal te passeren ban'ieres 
- lengle sloten 
- lengle hOlilwallen 
- lengle sleilrandjes 
- opperv lakte bosjes, overhoekjes 
- aardkundige waarden 
- gea-obj ecten 
- geschiedenis van het landschap regio-

naal 
- geschiedenis van het landschap lokaal 
- beslotenheid 
- lokatie parkzone 
- inrichting naluur 
- aanleg beplantingen 
- herkenbaarheid water 
- kavelaanvaard ing 

Zoveel mogeJij k is geprobeerd de c ri teria in geta llen ui t te drukken. Waar dit nie t kan is de 
volgende waardering gebrui kt: 

veel slechter dan nul-alternatief 
slechter dan nul -alte rnatief 

+/- vergelijkbaar mel nul-alternatief 

Vooronl wcrpplan M i lieu-Effecl-Rapportage 

+ beter dan nul-al ternalief 
++ vee I betel' dan nul -alternatief 
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Toena/1/e vall de 
arbeidsopbrellgs! 
per ha ill gu/dell per 
jCtal: 

Economische effecten 
Een belangrijk doel van land inricht ing in 
'Weerijs' is het versterken van de posi tie 
van de landbouw. Het gaat om de volle
grondsgroenteteelt in het Iworden • de 
boomteelt in het zuiden en de melk
veehouderij rondom Rij sbergen. Op basis 
van drie criteri a is beschreven in welke 
mate deze doelstelling wordt bereikr. Het 
gaat am de bedrijfseco nomische effecten, 
de nationaal-econom ische effecten en het 
nationaal-economisch rendemenl van de 
in ves teri ngen. Bij de bepa ling vall de 
effecten is het markt- en prij sbele id en 
ovcrige nationale en Europcse regelge
ving als vastswand beschouwd. Voor de 
be rekell ing~n is gebrllik gemaakt van 
prognoses over de toekomstige ontwikke
lingen in de landbollw. Voora l de toekom
st ige bedrijfsgrootte van vollegronds
groente- en boolllteeltbedrij ven, de 
Ille lkgift per koe en de veebezetting per 
ha zijn belangrij k. 

Melkveehouderij 
Boomteelt 
Vollegrondstllinbollw 
Overige grate bedrij ven 
Nevenberoepsbedrijven 

Maak 
550 
1555 
2405 
3 10 
135 

Bedrijfseconomische effecten 

Bedrijfseconomische effecten worden 
afgemeten aan de toename van de gemid
del de netto arbeidsopbrengst op de land
bouwbedrij ven. Door lalld inricht ing in 
Weerij s wijzigt de verkaveli ng, de water
huishouding en de onts lu iting. Hierdoor 
nemen produktiekosten af, neen1l de pro
duk tie per ha toe, en nemen de leeitmoge
lijkheden toe. Dit heeft effect op de ar
beidsopbrengst op de landbouwbedrij ven 
Mel behulp van zgn. bedrijfsnlOdelien en 
normbedragen kan in geld worden uitge
drukt welke inv loed een w ij ziging in de 
verkaveling, waterhuishouding en ontslui
ting heeft op de arbeidsopbrengsl. Er zijn 
bedrijfsmodellen doorgerekend voor de 
melkveehouderij , de booll1teelt . de tuin
bouw, overige hoofdberoepsbedrij ven en 
nevenberoepsbedrijven. Een bedrijfs
model wordt representatief geacht voor 
een bepaald type van vee I voorkomende 
bedrij ven in het gebied en de daarbij 
behorende oppervlak te. De effectcn van 
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verkaveling en onts luit ing zij n samengeM 

voegd. 
De toe name van de arbeidsopbrengst 
moet verminderd worden met de extra 
kosten die landinrichti ng met zich mee
brengt. Deze kosten bestaan lIit landin
richtingsrente, ex tra waterschapslasten en 
lIit part iculiere invcster ingen. 

Het bedrijfseconolllisch effect wordt uit 
gedru kt in gu lden per ha per j aar tcn op
zichte van hct nulalte rnat ief. De verandcM 
ringen in de toename van de brute 
arbeidsopbrengst zijn pel' bedrijfstype 
sterk verschillend . Ook binncn de 
bedrijfstypen zijn de verschi llen per be
dr ij f aanzienlijk. Zo hebben boomteelt 
en tu inbollwbedrij ven gemiddeld cen 
grater financieel voordecl per hectare. 
Daar staat tegenover dat deze bedrij ven 
gemiddeld veel kleiner zijn dan bij voor
beeld melkveehouderijbedrij ven. 

Nuance MMA Voorkeur 
515 395 550 
I I 15 875 1555 
2 145 1645 2405 
290 225 3 10 
125 100 135 

Verkaveling 
In het nulalternat ief verandert de verka
velingssi tuatie over het gehele gebied 
genomen nie t veeJ. In MAAK, NUANCE 
en VOORKEUR verbeten de verkave
lingssi tuatie sterk. Tussen deze drie plan
nen bestaat econom isch gezien geen !lOC

menswaardi g verschil. Met behulp van 
een computer zijn fi ctieve toedelingen 
gelllaakt. Hierllit blijkl dat: 
• het % hui skavel toeneeml van 43 % 

naar 70 %; 
• het gemiddelde aantal kavels pcr be

drijf daalt van ca. 4 naar 2; 
• de gemiddeJde perceelsgrootte stijgt 

van ca. I ha naar rllim 2 ha; 
• de gelll iddeide perceelsafstand afneemt 

met ru im een halve ki lometer tot 
1.380 m. 

De verkavel ingssituat ie verbetert sterk 
maar wordlnict optimaa!. Vooral de 
perceelsgrootte blijft , in verge lijk ing met 
de inri chti ngswensell vanui t de landbouw, 
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NC/ t iOIlC/a /-econom i
sche vercmderillg 
vall de arbeids
opbrengst. 

Ie kle in. V~~r een aanta l me lkveehou
derij-bedrij ven blijft de o ppervlakte van 
de hu iskavel onder de norl11 . 0 111 die 
norm te bereiken zouden (nog) meer 
boerderijen uit he t gebied geplaalst moe
len worden. Dit is econom isch niel renda
be l. In MMA worden minder kavelaan
vaardingswerken uitgevoerd. Er zal daar
door minder grand gerui ld kunnen wor
den. De verkavel ingss iluatie zal daardoor 
minder ste rk verbeteren. Het is niel goed 
1110geJijk di l in getallen uit te drukken. 

Waterbeheersing 
In hel nula lternalief veranden de waler
hllishouding nallwelijks. De automalise
ri ng van de bestaande stllwen in de Aa o f 
Weerij s en de aanleg van dra inage (op 
beperkte schaal) lleeft over het gehele 
gebied genomen geen noemenswaard ige 
invloed. In a ile plannen neemt de droog
teschade en wateraverlasl op landbollw
granden af. De verschillen tussen de plan
nen worden vooral veraorzaakt door de 
oppervlakte waarop de droogteschade en 
wateroverlast afneemt. 

Toename van de kosten 
De landi nrichtingsrente. partic li liere in
vesteringen en de kosten voor he! water
schap varieren per alternatief. De landin
rici1lingsrenle moet jaarl ijks worden be
taald. De particulic rc investeringen en 

Opp. cultuurgrond (ha) 
Arbeidsopbrengst/ha/jaar (gld) 
Totale opbrengst/jaar (mln .gld) 

Maak 
-2 10 
1070 
3, 1 

kosten voor hel waterschap zijn eenma
lige kosten. De landinrichtingsrente is in 
VOORKEU R het hoogst en zal waar
schijnlijk ca. fI.60,- per ha per jaar be
dragen. MMA brengt van de vier plan nen 
de minste kosten met z ich meet ca. 
fl.40.- per ha per j aar. De kosten in hel 
nu l-alternat ief zullen nall welijks loene
men. 
De berekening van de koslen is zeer glo
baa!. Hoe bij voorbeeld de kosten door het 
walerschap omgeslagen worden is nog 
niet bekend. Per bedrijf verschillen de 
kosten. Zo betalen bedrijven d ie veel 
voordeel hebben van hel plan meer 
landinrichlingsrente dan bedrij ven die 
weinig voordeel hebben. Ook de hoogte 
van de particuliere inves teri ngen is per 

Voorontwcrpplan M i licu-Effect-Rapponagc 

bedrijf heel verschi llend . Dit hangl af van 
de male waar in bedrijven gebruik makcn 
van de mogeJijkheden die hel p lan biedt 
(b ijv. erfbeplanti ng. boerderij verplaatsing 
etc.). 

Nationaal-economische effecten 

De nationaal~economische effeclen van 
landi nrichti ng worden afgemeten aan de 
verandering van de lotale arbeids
opbrengs t in ' Weerij s· . De verandering 
treedt op door de toename van de arbeids
opbrengst per bedrijf, door de onttrekking 
van cultuurgrond ell door een verschui
ving in de omvang van een bedrij fs type. 
Nationaal-economische gevolgen a ls de 
veranderi ng in onderhoudskostc n van 
wegen en watc rlopen, het beheer van 
natuurgebieden. recreati eve bestedi ngen 
etc. zijn bu iten beschoLi wing gebleven. 
Deze aspeclen hebbc ll in 'Weerijs' slechts 
een beperkle invloed. 

O ppervlakte cultuurgrond 
Door de onlrekkillg van landbollw
grond neeml de latale arbeidsopbrengs t 
in he t gebied af. In he t nu l-altc rnat ief 
word! landbouwgrond aangekocht ten 
behoeve vall natuurgebieden en voor 
woningbollw- en bedrijfsterrei nen. Ook 
in de plannen wordt hie rvoor grand aan
gekocht. De aankoop van grand voor 
natuurgebiecien zal sne ller veri open dan 

Nuance 
-220 
970 
2,7 

MMA 
-230 
820 
2.2 

Voorkeur 
-230 
1080 
3,1 

in het Ilul-a llernatief. Uite inde lijk zal ook 
in he l nul-allernat ief de IOl.ale oppervlakte 
natuurgebieci aangckoc hL worden. He! 
verschil tussen de plannen en het nul 
alternatief is op dit punt beperkl". In a ile 
plannen neemt de opperv lakle cultUllr
grond verder af door het aan leggen van 
bosjes. een park zone. fiets- en wandelpa
den en door het aanleggen van verbin
di ngszones voor de naluur. De verschillen 
tussen de plannen zij n Ie verwaarlozen. 

Arbeidsopbrengst 
De arbeidsopbrcngsl verandert niet a ileen 
per bedrijf maar oak voor aile bedrijven 
in 'Weerijs' samen. Verwacht wordt dal er 
een (klei ne) verschui ving op zal Ireden in 
de verhoudi ng lussen de versch illende 
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De il/teme relltevoer. 

Economische 
ejfecrell t.O. v. het 
l1ul-alternat ief 

bedrijfstypen. Hel areaal boomteelt zal 
zowel in het nul-alternatief als in aile 
plannen toenemen. Aangenomen is dat in 
aile plannen de oppervlakte boomleelt 
met 90 ha Illeer toeneellli dan in het nlll 
alternatief. 
De uitbreiding van de boolllteeit zal ten 
koste gaan van de melkveehouderij , de 
overige en de nevenberoepsbedrijven. De 
oppervlakte tu inbollw is in a ile plannen 
geJij k veronderste ld . 
De tota le arbeidsopbrengsl in ' Weerijs' 
slijgl in MAAK en VOORKEUR hel 

Plansituatie 
Baten 25 % lager 
Kosten 25 % hoger 
Baten -25 % , kOSlen +25% 

I.R. landbouwi nvesteringen 
Toename arbeidsopbrengst/ha 
Toename arbeidsopbr. Weerijs 

Maak 
>20 
16,8 
18,0 
13,2 

Maak 
>20% 
f 1070 

3, 1 min 

sterksl. In MMA is de stij ging in verholl 
ding met de andere plannen gering. In het 
nli l-alternatief zal de totale arbeids
opbrengst Ilauwelijks veranderell. 

Nationaal-economisch rendement 

Om hel nationaal-economisch rendemenl 
van de inves teringen ten behoeve van de 
land- en tuinbouw te bepalen worden de 
voor de landbouw relevante baten afgezet 
tegen de relevante investeringen. Tel' 
bepal ing van het rendement wordt ge
bruik gemaakt van de interne rentevoet. 
Er wordt van lli lgegaan dat de jaarl ijkse 
baten optreden gedurende 30 jaar nadat 
de investeri ng is gedaan. Stelt men zich 
nu vaa l' dat de inves teri llg gefinancierd 
wordt met een 30 jarige annll'ite itenlening 
en dat rente en aflossing llit de jaarlij kse 
baten moeten worden betaald, dan is de 
interne rentevoet het rentepcrcentagc dat 
de lelling maximaal mag hebben om deze 
rente en afloss ing llit de jaarlijkse baten 
te kunnen bepalen. Om de gevoeligheid 
van deze berekeningen aan Ie geven is de 
interne rentevoet eveneens bepaald bij 
tegenvallende balen (25 % lager), bij 
tegenvallende kosten (25 % hoger) en 
voor een situatie waarbij zowel de baten 
als de kosten tegenvallen. 
Aile plannen zijn econom isch gezien zeer 

Voorontwerpplan M ilieu -Effecl-Rapportage 

rendabel. Het rendement van verge lijk
bare plannen in Nederland bedroeg in 
1993 gemiddeld ca. I 0 %. NUANCE 
scoort het best. De oorzaak hiervan is dat 
getracht wordt met beperkte ingrepen een 
relatief grate verbetering in de verkave
lingssitllat ie te bereiken. In MAA K en 
VOORKEUR worden meer werken uilge
voerd. Deze ' meer' -werken zijn op zich 
wei rendabel, maar daarbij cloet zich wei 
het effect van afn emende meerap
brengsten voor. MMA is oak een renda
bel plan. Zowel de koSI en als 

Nuance MMA Voorkeur 
>20 >20 >20 
>20 17,2 18,1 
>20 18,4 19,3 
18,1 13,6 14,3 

Nuance MMA Voorkeur 
>20% >20% >20% 
f970 f 820 f 1080 

2,7 min 2,2 mi n 3, 1 min 

de baten Jiggen op een lager niveau. 

Samenvatting van de effecten op 
de economie 

Economisch gezien geven MAAK en 
VOORKEUR de grootste impuls aan de 
ontwi kkeling van de landbollw in 'Weer
ijs'. Het verschil mel NUANCE is relatief 
klein . MMA scoort op economisch ge
bied beduidend minder, maar nog altijd 
vele malen betel' dan het nlil -alternatief. 

Effecten Op het milieu 
Een van de cloelen van het landinrich
tingsplan is het verbeteren van de mil iell
kwalite it. De natuur ste lt daarbij hogere 
eisen aan de miliellkwalite it dan de land
bOliW. Aan de hand van de aspeclen ver
droging, verspreidi ng en verwijdering 
wordt aangegeven of deze doelstelling 
wordt bere ikt. De plannen hebben een 
zeer geringe invlbed op vennesting en 
verzuring. Door cle afname van de opper
vlakte landbollwgrond neemt de vennesl
ing en verzuring af. De 'ex ira' afname 
van landbou wgrond is ten opzichte van 
het nul-alternatief gering. Daaram wordt 
aan vermest ing en verzuring verdeI' geen 
aandacht bes teed. 
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Verhogil1g van 
grond\vaterstanden 
1.0. v. her llul-

alternatiej in ho. 

Verandering van de 
grondwaters/anclen 
voor de landbouw 
1. 0. v. her nul-
alternatieJ in ha. 

Verdroging 

Landinricht ing be'invloedt de verdroging 
op twee manieren. In het hoofdwater
lopcnsysteem treden veranderi ngen op, 
bijv. door het plaatsen van stu well in be
ken of door het vergraven van beek
oevers. De detailontwatering wijzigt 
doordat slooljes gedempl worden, drai
nage aangebracht of verwijderd wordt 
elc. Bij landbouw wordt alt ijd gesproken 
van droogteschade, 'de venn indering van 
de opbrengSlen door vochllekort '. Droog
teschade doet zich 's zomers voor. 
's Winters moet het niet te nat zijn. 
Zeker in de boom lee It is hel belangrijk 

dal ook ' s winlers de grond goed bruik
baar is. Voor de natuurgebieden in ' Weer
ijs' geldt dat zowel 's winters als 's zo-

Maak 
Landbouw 1050 
Natuur 330 

Maak 
Verhoging 
5-15 em 875 

15-25 em 175 
Verlaging 
5-15 em 380 

15-25 em 230 

mers de waterstand omhoog moet. Voor 
de nalum spee!t daarbij ook de kwaliteit 
van het water een ra l. Getracht moel wor
den de kwel Ie bevorderen. 
De verandering in verd rogi ng is ingeschat 
op basis van e rvaring en afgele id van 
computerberekeningen over oppervlakte
waterpeilen. 

Landbouw 
Verwacht wordt dal het beregenen van 
grasland in de toekomst sleeds meer be
perkl zal worden. In hel nul-allernalief zal 
hierdoor in een deel van ' Weerijs' de 
droogteschade toenemen. In de len van het 
gebied waar de boomleell en vollegronds
groentetee lt zich uitbreiden neemt de 
beregening toe ten koste van de grond
watervoorraad. In a ile plannen neemt de 
droogteschade af. Door verhoging van de 
peilen in de hoofdwaleriopen zal in 
MAAK, MMA en VOORKEUR lijdens 
de droge peri ode de grondwaterstand op 
ca. 480 ha hoger worden. Voor NUANCE 
gaat het om ca. 195 ha. Door aanpass ing 
van de detai lontwatering zal in MAAK en 

Vooronlwerpplan M i liell-Effeci-Rapport age 

VOORKEUR ca . 570 ha naile r worden, 
in NUANCE ca . 455 ha en in MMA 340 
ha. In MAAK en VOORKEUR zal gedll 
rende de natte peri ode over een grotere 
oppervlakte de grondwaterstand omlaag 
gaan dan in NUANCE en hel MMA . Oil 
wordt vooral veroorzaakt door een toe
name van drainage in de boomleeit en 
vo llegrondsgroente teelt. De verlag ingen 
van de waterstanden in de hoofd water
lopen hebben geen in vloed op de Ilaluur
gebieden. 

Natuur 
In het Ilul-alternatief zal e r wei nig aan de 
verdroging van de natllllrterreinen gedaan 
kllnnen worden. Zolang er geen grote 
aaneenges!oten gebieden verworven zijn 

Nuance MMA Voorkeur 
650 820 1050 
335 355 340 

Nuance MMA Voorkeur 

520 690 875 
130 130 175 

180 200 380 
90 70 230 

zullen de peilen in he t hoofdwaterlopen
systeem niel gewij zigd kllnnen worden. 
Plaatselijk is vernatting mel regen water te 
verwachten door het opheffen van de 
detailontwatering. In aile plannen neeml 
de verdraging van de bes taande en 
niellwe natuurgebieden af. In de Breed
brae ken en in de Vloeiweide kunnen '5 

win ters de iaagste delen onder water ko
men Ie staan. 

In MAAK , MMA en VOORKEUR zal de 
beslrijding van de verdraging in hel da l 
van de Aa of Weerijs grater zijn dan in 
NUANCE. 
In deze piannen is de aanleg van drie 
vaste stuwen opgenomen. Nabij ' I Hotil 
heeft dit een positieve invloed op hel 
Maslbos. Dit positieve effect kan !l iet 
exact worden bepaald. 

Verspreiding en verwijderi ng 

Bij el it thema gaat het om de verspreiding 
van een groot aanta l milieuschadelijke 
stoffen d ie ontstaan bij produktie, gebru ik 
en verwijdering. De voor 'Weerijs' re le-
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De verspreiding en 
verwijdering vall 
JII i I iellschadel ijke 
stoffell t.o. v. he! 
Ilula/lemaliej 

vante schadelijke s toffen zijn zware meta
len, arseen, polycycl ische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK 's) en organische 
micro-verontrei nig ingen. Een groot deel 
van de vervuiling is diffulis. afkomst ig 
van hel verkeer en vooral van het Ant
werps industriegebied. De effectell van 
het Be lgi sche lllilieube leid en van toe
komslige indus lrie le onlwikkelingen in de 
Antwerpse regio zijn moeilijk in te schat
ten. Speciaal aanelacht is bes teeel aan het 
gebru ik van bes trijeli llgs llliddelen in de 
lanelbouw. aan de milieukwalite it in na
tuurgebieden en aan te saneren 
verontre inigde lokat ies. 

Gewasbeschermingsmiddelen 
De e isen aan het gebruik van gewas
beschermingsm iddelen worden strenger. 

Maak 
Gewasbeschenningslll idde len 
Mil ieukwaliteit natuu rgebieden 
Yerontreinigde lokat ies 

+/
+ 

Daardoor za l in het l1ul-allernat ie f het 
gebruik van gewasbeschenningsmidde len 
in de landbouw afnemen. Daannee ver
minelerl de belasting van de bodem mel 
milieuvreemde stoffen en de emissie naar 
grond- en oppervlaktewater. Mome l1 tee l 
worden in heL boomteeltgebied van 
Zundert en in 'Weerijs' de meeste gewas
beschenningsmiddeien van Noord-B ra
bant gebruikt. YOOl·al het llI inbouwgebied 
is zwaar be last met cadmium. Door de 
trage nalevering uit de bod em en Irage 
grondwaterstroming zal de belasting van 
het oppervlak te water (met name de Aa of 
Weerij s ) dam·om nog tot ver na het jaar 
2000 (te) hoog blijven. 
In aile plannen zal door de loename van 
de oppervlakte boomteelt in ' Weerijs' ten 
opzichte van het 1111I-a lte rnatief het gc
bruik van gewasbeschenningsmidelelen 
toenemen. Of eli! ook ten opzichle van de 
huidige siluat ie een toe name is vah nie t te 
voorspe llen. Het rendement van de reduc
tiebeperkende maatregelen vennindert. In 
het noordelijke en zuidooste lijke deel van 
'Weerijs' zal het doel om de em issie van 
gewasbescherm ingsmiddelen met 60% in 
het jaar 2000 te venninderen zowel in het 
Ilul-alte rnatief a ls in de plannen nie! wor
den bereikt. 

Vooron t wcrpplan Mil icu-Effcct-Rapponagc 

Nlilieukwaliteit natuurgebicden 
Door de realiseri ng van de EHS en de 
aanpass ing van de waterbeheersing zal in 
a ile plannen de belast ing van de nalUurge
bieden met bestrijdi ngsmidde len en mest
stoffen afnemen. De voormali ge land
bOllwgronden zullen zuurder worden. 
Hierdoor komen zware metalell en orga
nische mic ro-veronlre ini gingen vrij. Van 
ele zware metalen spoelen mel name 
cadmium en zink uit naar gronel - en op
pe rvlaktewater (overschr ijding grens
waarde) . 
VOOl·al de percelen mel voormal ige inten
s ieve teelten en een organi sch rijke 
bovengrond kunnen een aanzien lijkc 
cadmilim -belasLing van heL watereco
systeem opleveren. Bij bebossing van 
landbouwgronden zal nog meer cadmium 

Nuance 

+/
+ 

MMA 

+/
+ 

Voorkeur 

+/
+ 

in het bodemvocht vrijkomcn (versterkle 
verzuring) . 
Belasting van grondwater wordL afgeremd 
waar hers lei van de kalkrijke kwelstroolll 
101 in de bovengroncl mogelijk is (gron
den langs de Bijloop). In de afgeplagde 
perce len is de bodem-verontre inigi ng mel 
het plagsel afgevoerd. 
Zo bezien zal de waler- en bodemkwali· 
tei! van de natuurgebieden pas op langere 
tennijn eeht ve rbeteren. Hel versehil 
tussen he t l1ul -a lternatief en de planllen is 
beperkl. 

Verontrcilligde lokaties 
In aile plannen is in de begroting geld 
opgenomen om spec ifieke milieumaal
regelen uit te kunnen voeren. De plan
maatrege len zijn nog weinig concreel en 
zullen uitgewerkt worden in overleg met 
diverse instanlies. Deze zllllen het meren
dee I van de kosten moeten dragen. Ben 
goede evaluatie van deze planmaatregelen 
is niel mogelijk . Door het besch ikbaar 
komen van finan c ien SCQI·en aile plannen 
ten opzichte van het nul -alternatief 
positief. 

Samenvatting van de effec!en op 
he! milieu 

Aile plannen leveren cell aanzienlijke 
bijdrage aan de vennincle ring van de 
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Effectell op het 
milieu 1.0. v. hef /lul
a/lemmie/ . 

Mig ra (iellla ge/jk
heden langs eell 

/zoutltlalbeek. 

Afname verdroging landbouw 
Afname verd roging natuur 
Gewasbeschermingsm idde len 
M ilieukwaliteit natuurgebieden 
Verontreinigde lokaties 

Maak 
1050 
330 

+/
+ 

verci roging. He! MMA levert de grootsle 
bijdrage aan de vennincie ring van de 
verdroging van de natuurgcbieden. Door 
cell verwachte loename vall de oppcr
v lakte boomleell neeml in aile pl annen 
het gebruik van gewasbeschcnningsmid
delen ten opzichle van het Ilul-a lternatief 
toe. De effeclcn o J) andere milieuthema's 
zoals verzuring e n vennest ing zijn posi
tief. Ten opzichtc va ll het Ilu l-a ltcrnatief 
neemt de verzuring en venncstillg door de 
plan nen maar weini g 'extra' af. Onder
staande labcl gccft cen ovcrzicht van de 
effecten op hClll1ilieu vall de piullnen. 

Effecten op de natuur 
De huidige natuurwaarden in hel gebied 
d ie nen behouden e n/of he rsle ld Ie wor~ 

de n. Ook moe ten e r nalllllrwaarden on 1-
wikke ld worde n. Het overgrate deel van 
de huidige en te o ntwikkele n nalUur~ 

waarden komI voor in de Ecologische 
Hoofd struClUllr. Gedeputeerdc Staten 
hcbben de omvang e n lokatie van de na~ 

tuurgebiede n vas lgeste ld e n onderstaande 
streefbeelden geforllluleerd : 
Yoor de Hazeldonkse Beek bestaat he l 
s treefbecld lIit een verbi ndillgszone luS-

Vooron! wcrpplan M i lieu~ Effecl · Rapponagc 

N uance 
650 
335 

+/
+ 

MMA 
820 
335 

+/
+ 

Voorkeur 
1050 
340 

+/
+ 

sen de beekdale n van de Goorloop e n de 
Le ij loop nabij Zundert e ncrzijds en he t 
beekda l van de Aa of Weerijs (v ia de 
Breedbraeken) e n het Markdal allele 1'

z ijds. De verbindingszone moet dusclanig 
illgericht worde n clal ze geschik t is voor 
de migratie van amfi bieen, libe lle n, dag~ 
vlinders en kle ine zoogdiere n. 
Voor het gebied Krabbebossen ~ Breed ~ 

bracke n wordt gedachl aan soorte nr ijke 
graslanden, afgewisseld met moerasscn, 
ruigten, broekslruwele n en kle ine wale
reno Verbi nd ingszones 11Issen clit gebied 
e n het gebied bij de Turfvaa rt e n Bijloop, 
e n langs de Aa of Weerijs in Iloorde lijke 
e n zliide lijke richting. V~~r he! gebied 
' t Houl wordl gedachl aan naUe gras l a n ~ 

den en moerassell , d ie gevoed worden 
door kwe lwater. Om hel kwelw3te r te 
benutte n is verwijde ring van de toplaag 
noodzakelijk. Het streelbeeld vaor de 
Yloeiweide bestaat uit malig voedselrij ke 
watere n, soortenrijke gras lande n, ruiglen 
en Illoerassen. Dit geldt eveneens voor 
het natuurollt wikkeiingsgebied tussen de 
Bijloop en de Turfvaart. Dil gebied zal 
ook fllnc tioneren a ls vcrbindingszone 
voor die re n tussen de Pannenhoef en de 
Vioeiweidc. De natuurgebieden bij de 
Turfvaart e n Bijloop d ie ne n ook verbon
den te worden met de polders ten noorden 
van Ellen-Leur, het Liesbosch e n hel 
beekdal van de Aa of Weerijs. 
Oak in de Agrari sche HoofdslrLIc tuu r 
kon1e n nal llUl"waarde n voor. Me l deze 
waarden dient bij de iandbouwkllndige 
ontwikke li ng rekening gehoude n te wor~ 

den. Gelracht moel worde n bestaande 
waardevolle e lemente n van enig formaat 
met e lkaar te ve rbinde n. 

O m deze doelen le bere iken moet er aan 
vee I randvoorwaarde n voldaan z ij n. Zo is 
ele grondwaterstand van belang, de kW,li i
te it van het grond- en upperviaklewaler, 
he t beheer, de mogeJijkheden voor dierell 
e n zaden van pi all ten om gebieden te 
bereike n, de mate van verstoring, de 
bodemkwaliteit etc. Of a ile sOQl·len plan
te n e n d iere n die lot de streefbeelde n 
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F tll1ctieve rmule ri I1g 
landboulV - lIatuur 
t.O. v. he! flul · 
altematieJ ill ha. 

horen in de toekomst aanwezig zulle n z ij n 
en in welke mate wordt s lechts gedeelte
Iijk door landinrichting bcpaald. Landin
richting be·invloedt maar cell bcperkt 
aantal randvoorwaarden. De bclangrijkste 
zij n: 
• de fUllc tievcranderi ng van landbouw in 

natuur; 

• de waterhuishouding van de natuurge
bieden ; 

• de migratiemogelijkheden van dieren 
en planten ; 

• de groene dooradering van het land
bOllwgebied . 

Funclieverandering landbouw -
naluur 

Het landinrichtingsplan kan niet bepale n 
welke gronde n de fUllcti e natuur en welke 
de func tie landbouw krijgen. Dat doet 
Gedeputeerde Staten van Noord-Babant. 
De reservate n en natuuronlwikkelings
gebicdcn gaan beheerd worden door 

In aile plannc.:: n worden de hycirolog i ~c hc 

omswndighede n gecreccrd die vere isl zijn 
voor de ge lloemcie Il i:l tulirdoeltype n. Waar 
e n in welke ollwang de verschillcndc 
nattc naluurdoc ltypen \loor .wlle n gaan 
kOll1e n is nic l £Ian te geve n. Dal hangl 
s terk af vnll dc malC van vcrnatting ell van 
lokale bodclllolllstandighcdcn. Vall plaa ts 
to t plaat s zullen e r ve rschillen optreden. 
In de bodcm verandcrt e r de eersle jare n 
na de maatrcgclcn vcc l. In het begin zul 
len e r vee I ve rschi llendc soon e n 
ru ig tekruidcn voor komen (pitrus, ri etgras 
c rc.) . Na ver loop van tijd I. lIlIe n de vcran
cicringe ll gc lc idc lijker gaan vcrlopcll. In 
ee ll groot dee l van de natllurgebieden 
le idt bcgrazing tot een kruidenrijkere 
graslandvegeta tiG mct llIiglcsoorten. Dc 
biom<lssa-produktie za i gclc ide lijk dalcn 
to t ca. 5 il 6 ton droge :-.tof per ha/jilar. Er 
ves tigcn z ich. Illel uit zondering van de 
pcrcceisranclcn e n oevers, gecn botanisch 
waarclcvo llc plantcsoortl.! ll. Oorlakc ll zijn 
de concurre ntie van cle reeds aan wezige 

Maak Nuance MMA Voorkeur 
Oppervlakte reservaats- en 
nalUurontwikke lingsgebied * [94 194 194 

60 
194 
50 Oppervlak te verbindingszone 40 50 

* Ten opzichte van autonome ontwikke li ng tijdeIijk effect. 

Gem.Hoogsle Grond- Gcm.Laagste Grond- Watcrtypc 
walerstand 1.0. v. my. walerstand 1.0. v. my. 

Mocrasvegclalies 
- rietland 
- broekbos 
Hooi landcl1 
- dotterbloem 
- blauwgrasland 
Ovcligc nalle ruigten 
Weidevogels 

o tot +30 CIll 

o tot + 10 cm 

o tot -20 em 
o tot -20 em 
gecn speeifteke eisen 
-20 tot -40 em 

Staatsbosbeheer en het Brabants Land
schap. Deze grande n zij n nu mees tal nog 
in gebruik bij de landbouw. Ze worden op 
vrijwillige basis aangekocht. Een voor
cleel van landinrichting is dat gronden 
zowel binnen als buiten de reservate n en 
naluu rontwi kke lingsproj ecten aangekocht 
kun nen worden. Deze gronden worden 
dan later weer geruild. Verder worden de 
(beperkte) finaneiele midde len voor 
grondaankopen mel priorite it aan landin
richtingsprojecren bes teed. Hierdoor 
zullen reservaten en natuurontwikkelings
gebieden in landi nrichtingsprojecten, e n 
dus oak in ' Weerijs', sne ller gerealiseerd 
worden. 

Vooront werpplan Mi lieu-Effec t-Rapportage 

max. -40 em 
max. ·70 em 

max. tot -60 em 
max. 101 -60 elll 

geen speei ft eke eisen 
-80 tot - t 20 em 

kwelwater 
- overstroming gewenst 
- overstr. ni et noodzake lijk 
lokaal en regionaa l kwelwater 
- overstroming gewenst 
- overstroming niet toegeslaan 
gecn specifieke eisen 
geen specifieke eisen 

grn~ landsoorte n en he t rc lat icf hoge aan
bod vall vocd ingss torrc n e n zurc alll1osfc
ri sche cleposilie . In de lHllle dc le n zoals 
llissen de Bij loop e n de Turfvaart Olll v 

sman wei kiemingsmogc lij kheden voor 
soorte n \' (111 hel DOllervcrbond en hel 
Moerasspireaverbond. Op de drogere 
granden verschijnen soorte n lIit kal11grasv 

wc iden. Soon cn uil de huidige bcemd
raaigrasweiden zlIllen echlc r overheer~cn . 

In de Iaags le en natsle pl ekke n ontwikke lt 
zich ri c.:: lI nnd mel ruiglcsoOrlCI1 in de 
kruicll:tag (soorte n van het vc rboncl vall 
de Grole zeggen) en opsJag van e ls e n 
wil g. Na cnke le jaren treedl succe~s i e tot 
mocrasbos op. Dil is ll10gc lijk langs cle 
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Vercmderillg vall de 

lVater/llI isholldifig ill 
Ila lUll rgebiedell 
I. o.\!. hellllll

a/lemalie! ill lIa. 

l3ijloop. op cllkclc plaahcn in he t dal van 
de AH of Wccr ijs cn de lagerc de lcn van 
de Breedbrockcll. Dc sllccc~ie-mogel ijk

heden zijn Mc rk allulI1kelijk van het be
hl.!c r. Door maaic n en bcgrazingsbcheer 
I.a l de succcssic tc rllggcdrongcn worden. 
De potent iele lokaties VOOl' ontwi kke li ng 
van zeldLame. Ilatte hoo il andvcgetaties 
l ij n a ileen bij bcnadcring ilall Ic gcven. 
DCLe vegetat ics J:ijll all1l.lnkclij~ van Illa

tig voeclscl rijk. gebuffcrd gro lldwaler. 
Tocstrom ing van grondwater is haalbaar 
in de natlilirontw i ~kcli n g!'<lgcbicdcll 11(lb ij 

'l li olit en langs de Bij loop. Om dit water 
in de worte l/.ol1c te krijgen. lal hel Illaai
veld gedee ltclijk afgegravc ll llloctcll wor
den. Ook in het wc~tclijk dccl vall de 
Breedbrocken lijn de herstelmogelijk
hcden vaal' dit natuurdoeltype groot, 
omdat hier !log karakter ist iekc hooiland
plantcn voorkomcn en verstcrkin£ vall de 
kwelstroolll in aile pianncll gereali...,eerd 
wordt. Bij cen pi-Issend hooilalldbeheer 
(maa icn en afvocrcn) vcstigcll lich weer 
soorten als TOI'IllCllti l, Kockoek~b loem. 

Wilde Bert ram etc. In ue strook tusse ll 
l3ij loop ell Turf'vaarl voor/it;1l aJle plall
nen in het plaalsc,;l ijk verwijdcren van Ul! 
vcnlle~tc bodelll. De nog iHlIlwe7 ige /.a
den van karakteristieke beekdalp lanten 
krijgen hicrdaor wcer kiemkracht. Oak 
kllnncn zadc n van Bccnbrcck, Gevlcklc 
orch is en Klokjcsgcntiaan uit de Pannell
hoer overkolllcn. De ~ool'tcnrijkdol11 die 
voorheen in dele beckda lgraslalldcll aan
wClig \Va~, worth nie t Illt:cr bt.!reikt. Ook 
niet meer in cle al'gegravcll terre indclen. 
Dit hangl S<.llllen met de hogc i.lchter
gronddcp0l., ilic waardoor \ernwI.,tcnde Cil 
verontreinigende stollen 7ich in het sys
teem zullen ophopen en met het 011 volle
dig hers!el van de ka lkrijkc kwelslroom. 
In allc planncn necm l het aanwl tlloeras-, 
bos- en strtlwcelvogels toe door de ver
grating van de oppe rvlakle Illocrasbos en 
de hogere ~walilei t \'an dc nallt.! basse ll . 
Via de ccologischc verbi ll di ngszonc~ 

bere iken oak nieuwe soorten de bos~en 
van de Vlociwcidc Cll de Krabbcbosscn. 
Door variatic in !lalle begrociingcn en 
mi liellcondities vOl'mt de ecologbche 
hoof'dslructu ur cen goed Icefgebicd vaal' 

Natte natuurgebicden * 
Natuurgcbied zonder invloed 

Maak 
60 

amfibiec il . rept ie len, k 1eine loogcliercn cn 
cen grotc diversitcit aan ongcwcrvc ldcn 
(dagv lindcrs, spri nkhanen. li bel len CIC.). 
Met name de zone tusse ll dc Bij loop en 
de Turfvaarl I.a l mogelijkheden biedcn 
voor soortcn a ls de Lcvcndbarcnde hage
di~. Alpcnwater~alamH ndc r en !-I ei kikkel'. 
Door ee n locilame van de rust in de 
Breedbroekcll kan het aantai wciclevogc ls 
toenemcn. Dc weidcvogcls lu llen voorna
Il1cl ijk aangelroffcn worde n op de minde l' 
natte en vocdscl rijkere gnlslanden. HCI 
gaat am algclllcne SOOl'lcll als de Kievit 
en Scholckster en iet~ lelclzamcre als 
TlII'e luur en Grutto. 

Reservaats- en natuurontwikkelings
gebied en 
In het nul-a lterna lief zal de oppervlakle 
reservaats- en natullrontwikkelingsgebied 
langzaam maar zeker loenemen. Door 
aankoop tel' plaatse wordl de oppervlakte 
uite inde lijk geJijk aan die van de plannen. 
De verwachting is dat rea lisering van de 
reservaats- en naluurontw ikkel ingsgebie
den in het nu l-alternat ie f over 25 j aa r 
gerealiseerd zal z ijn . In aile plannen 
neemt de oppervlak te reservaals- en l1 a
tuurgebied sne lle r toe dan in het nul
alterna tie f. Verwacht wordt dat de rota le 
oppervlakte in 20 I 0 overgedragen kan 
worden aan Staatsbosbeheer en het Bra
bants Landschap. 

Verbindingszones 
De oppervlakle verbinelingszones zal in 
het nul -a lte rnatie f nie t of nauwelijks toe
nemen. !-l et waterschap zal proberen 
verbindingszones te realiseren door grand 
langs waterlopen aan Ie kopen. He t water
schap verwacht dat el il niet vlot zal gaan. 
In aile plallnen worden door aankoop en 
rui ling verb inel ingszones gerea li seerd. 
MMA scoort op dil crite ri um he t best; 
MAAK het slechts!. 

Waterhuishouding natuur 

Bij het behoud en de ontw ikke ling van 
natuurwaarden gaat het vooral om n,:ltIe 
natuu r; moerasscn, watercl1 , amfibieen, 
libe l/en etc. De (grand)waterpe ilen die-

Nuance 
55 

MMA 
60 

Voorkeur 
60 

landbollwwater 35 35 
* Ten opzichte van autollome ontwikkeli ng tijde lijk effect 

35 35 
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Migmlie-
1110 gel ijkhedell. 

nen haag te zijn en de kwaliteit van he t 
water goed. Landinriehting be"invloedt de 
waterpeilen in de natuurgebieden door 
ingrepen in het hoofdwateriopenste lsel en 
door inrichting van de natuurgebicden. 
De waterpcilen in de natuurgebieden 
kunnen oak be'lnv loed worden door de 
inrichting van het landbollwgebied. De 
maatregelen ten behoeve van de land
bouwkundige walerbcheersing zijn veela l 
gerieht op peilverhogi ng en wat erretentie. 
De watcrhuishouding van de natuurge
bicdcn wordt nict negatief bc'invlocd 
door maatregclen in hct landbouwgc
bied. 

Er is een verband tussen verkavcling en 
wate rhuishouding. De walerhuishouding 
kan pas aangepast worden aan de nieuwe 
natllurfunctie a ls er een grote aaneenge
sloten oppervlakte grond verworven is. In 
het nul-alternalief za l het langer duren 
voor de wate rbeheersing in de natllll rge
bieden aangepast kan worden aan de 
nieuwe functie dan in de plannen. In a ile 
plannen worden de natuurgebieden snel
ler gerea li seerd. In het 1l11I -al ternatief zal 
he! watersehap waarschijnlij k proberen 
mel behu lp van inr ichtingssubsidies ver
gelij kbare maatregelen te Ireffen a ls in de 
plannen genomen worden. De e ffeelen 
van de plannen zijn daarmee ten o pziehle 
vall het nul-a lternalief vall lijdeJijke aa rd. 

Natte natuurgebieden 
De waterhui shouding van de natuurgebie
den wordt in ail e plannen op dezelfde 

Lengte in kl11 
Breedte in m 
Aanlal barrieres 

Maak 
25 
10 
12 

wijze geregeld. Vooral in de Vloeiweide 
zal de oppervlakte nat natuurgebied toe 
kunnen nemen. In de Breedbroeken is het 
in de huidige siluatie reeds vrij nal , 
grondwalertrap II. In aile plannen stijgt 
het waterpe il in de Breedbrocken mel ca. 
25 em. Hierdoor kunncn cr eeht moeras
sige situat ies o ntSlaan. Door de verhoging 
van de waterpe il ell zal ook ovcr ce ll gro
tere oppervlakle kwel van lokale her
komst in het maai veld te reeht kunnen 
komen. Dit is eehle r moeil ijk te kwantifi 
ceren. In de natuurgebieden bij ' t Hout en 
de Krabbebossen zullen de maatregelen 

Voorolll wcrpplall Mi lieu-Effeci-Rapp0rlage 

sleehts op beperkte oppervlakten tot eeilt 
natte omstandigheden le iden. Vooral daar 
waar door af plaggen de bodem wordl 
vcrl aagd. De grondwaterslanden in deze 
natuurgebieden zijn sterk afllankelijk van 
het pei! in de Aa o f Wecrij s. Oit pe il 
wordt in MAAK. MMA en VOORKEUR 
verhoogd. De peilverhog ing is beperkt 
omdal de landbouwgronclen die eveneens 
aan de Aa of Weerijs grenzen van deze 
verhoging geen last mogen hebben. 

Watel"kwalitcit l1utuurgebieden 
In a ile plannen zal de wate rkwalitcit van 
de Breedbroeken verbeteren. Door het 
graven van cell omleiding staal d it natuur
gebied niet meer onder invloed van land
bouwwater. In ' t Hout en de Krabbe
bossen zal de invloed van landboll wwater 
sterk verminderen. Deze gebieden li ggen 
eehter aan de Aa of Weerijs die vooral bij 
hoge waterstanden de wmerkwalileit ne
gatief be"t'Jl vloedl. Door plaatse lijk afgra
ven wordt hel ll1aai veld in ' I HOllt ver
laagd. Hie rdoor staat het gebied ll1ee r 

Nuance 
16 
20 
6 

MMA 
16 
35 
6 

Voorkeur 
16 

20-35 
6 

onder in vloed van lokale kwel, maar ook 
meer onder in vloed van overslroll1ingen 
van de Aa of Weerij s. De planncn hebben 
op de waterkwalite it in de Vloe iweide 
nauwelijks in vloed. In hel nu l ~a lt ernat i e f 

zal de waterkwalile it van de Bij loop ver
bete ren door wcrkzaamheden van het 
wate rschap buiten ' Weerijs' . 

Migratiemogel ijkheden 

Om de re lalie tussell verschillende natuur
gebieden in en bui lcn ' Weerij s ' te verbe
teren worden verbindi ngszones aange
legd. Het is moeilijk aan te geven of de 
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VoorbeeldeH vall eell 
'slap-steen' (finks) , 
een verbilldillgs
ZOlle ell een moge/ijk 
dlvarsprofie/ van 
een. verbindingszolle 
(onder). 

verbindingszones goed zullen funct ione
reno Gezocht is naar enkele meet bare 
criteri a. Hoe meer verbind ingen, hoe 
bete r. Het aanla l verbindingen is uitge
druk t in de totale lengte verbindingszones 
d ie in de landi nrichti ngsplannen is opge
nomen. Hoe breder een verbindingszone 
hoe be ter deze functionee n . Brede ver
bi ndingszones kunnen bijvoorbeeld deel
populaties van planten en dieren herber
gen. De breedte is bepaald c100r de tota le 
lengte aan verbindingszones Ie delen door 
de beschikbare oppervlak te. Voorts is het 
voor het fun ctioneren van een ver
bind ingszone van belang dar het aantal 
grote ban'ieres, dat met behulp van 
viadukten of tunnels gepasseerd moet 
worden beperkt is. Deze kunstwerken zijn 
maar voor een beperkt aantal soorten 
doeltreffend . 
in het nul -alte rnatief zal e r naar verwach
ting nauwelij ks iets van het reali seren van 
de verbindingszones terecht komen. De 
kwaliteit van de uireindelijke verbindin
gen zal veel te wensen over laten. Er 

ontstaan geen aaneengeslolen routes, de 
breedte zal hooguit 10 111 bedragen en er 
worden nau welijks barrieres via tunnels 
of viaducten passeerbaar gelllaak t. 
In MAAK is gekozen voor veel smalle 
verbindingszones. Di l in tegenstell ing tot 
de andere plannen waar gekozen is vaa l' 
een kortere lengle en grotere breedte. In 
MAAK komen 4 zeer grate barrieres 
voor, claar waar de A 16 gepasseerd moet 

Vooron\ werpplan Mil iCll-Effcc\-Rappor\age 

worden. In a ile andere plannen hoefl de 
A 16 slechts eenlllaal gepasseercl Ie wor
den. De plannen voor de verbindings
zones zijn door he t lB N- DLO beoordeeld 
door deskundigen; NUANCE, MMA en 
VOORKEUR scoren het best. 
Bij de beoordel ing van de mi gratie
lllogelijkheden is geen rekening gehouden 
met de aanleg van vispassages langs de 
stu wen in de Aa of Weerijs. De noodzaak 
van deze passages wordt momenteel 011-
derzocht . 

Groene dooradering 

Ook bu iten de Ecologische Hoofdstruc
tum komen natuurwaarden vaal'. Ze zijn 
veelal gekoppeld aan kle ine bosjes, over
hoekjes, slei irandjes, houtwa llen, 
perceelsranden, siootkanten etc. Deze 
elementen zijn belangrijk voor het be
houd en hers te l van natuurwaarden in 
'Weerij s'. Zo kunnen ze een re i spe len bij 
de migralie van d ieren en planten, bij 
herkolonisat ie etc. In het agrarisch gebied 
staat inrichting voor de landbollw voorop. 
Waar mogelijk probeen de lanclin · 
richt ingscommissie deze kleine e lementen 
te behouden of nieuwe aan te leggen. 
Deze doelste lli ng is getoetst aan de hand 
van: 
• de verandering van de to tale lengte 

sloten (k m) in het gebied; 
• de verandering van de tota le lengte 

houtwallen (km); 
• de verandering van de totale lengle 

ste il ranctjes (km); 
• de verander ing van c1e oppervlakte 

beplantingen, overhoekjes etc. (km). 
De afgelopen jaren is het aantal klei ne 
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Vercfflderi1lg i1l 
le1lgle e1l opper-
vlC/kle kleil/e ele-
mel/lell 1.0. v. her nul-

allemarief 

SameJlvC/tling van 

de effeclell 01' de 
natuu/: 

Maak 
Sioten in km -28 
Houtwallen in km -I 
Steilrandjes in km -3 
Bosjes, overhoekjes in ha 5 1 

landsehapselementen zoa ls hOlltwallen en 
sol itaire bomen in het agrarisch gebied 
ges tadig afgenomen. In he t l1 ul-alternatief 
zal deze afnallle waarschij nlijk doorgaan. 
In a il e plannen worden kavelaan
vaard ingswerken lI itgevoerd. Modeilllat ig 
is bezien wat dit voor in vloed heeft op de 
veranderingen in lengte en oppervlakte 
van genoemcie elementen. Het is niet 
mogelijk lokat ies aan te geven. In het 
Iworden en zu iden van het gebied, wam 
zich de vollegrondsgroenteteelt en boolll
kwekerijen eoncentreren, zullen de wer
ken omvangrijker zjjn dan in hel melk
veehouderijgebied. 
Voor het lIitvoeren van de kavelaanvaar
dingswerken wordl veel al eell 'vaste 
grenzenkaart ' opgesleld . Hierop komen 
de belangrijkste e le lllenien te staan die bij 
het uitvoeren van de werken niet mogen 
verdwij nen. De kwa litat ief hoogst ge
waardeerde elementen zlIllen daardoor 
blijven bestaan. 
In aile plannen neeml de 10lale sloot
lengte af met ca. 8%, Hel verschil Ilissen 
de plannen is te verwaarlozen. In MA A K 
neemt de lengte hOlltwallen af, in MMA 
en VOO RKEUR neem t de lengte toe. In 
beide laatste plannen ku nnen panicuiieren 

Nuance MMA Voorkeur 
-25 -25 -28 
0 3 2 
0 0 -3 

48 48 58 

teverschillen tLlssen de percelen 
geegali seerd. Over een lellgte van 3 km 
worden verschi llen van gemiddeld ca. 40 
em weggewerkt. 
In aile plannen is een park zone opgeno
men van 30 ha, wordl 5 kill berm vcr
breed en over een lengte van ca. 8,5 km 
een 10m breed wandel pad aange legd. 
Daarnaast is in de verschi llende plannen 
grand gereserveerd voor bosjes, over
hoekjes e tc. De lokatie en omvang van de 
afzonderlijke e lementen is nog niet 
bekend. 
Over het algemeen kan voor a ile plannen 
gesteld worden dat de lengte aan per
ceelsranden afneemt en de oppervlakte 
aan vlakelementen toeneemt. Mo menteel 
is de belekenis van de perceelsranden 
voor d ieren en planten beperk t. Verwacht 
wordl dat de aan te leggen oppervlaktes 
van veel grolere betekenis zijn . VOOR
KEUR scoort hierop het bes t. 

Samenvatting va n de e ffeclen op 
de naluur 

Aile plannen leveren een bijdrage aan het 
behoud en de ontwikke ling van natuur
waarden in ' Weerijs ' . Hel rea li seren van 
de natllurgebieden is daarbij het belang-

Maak 
Opperv lakte extra natllurgebied * 194 

Nuance 
194 
50 
55 
35 

MMA 
194 
60 
60 
35 
16 
37 

Voorkellr 
194 
50 
60 

Oppervlakte verbindingszone 40 
Oppervlakte natte grondwaterlrappen * 60 
Opperv lakte zonder illvloed landbouwwater* 35 
Lengte verbindi ngszones in km 25 
Breedte verb indi ngszones in 111 16 
Aantal barrieres in verb indingszo l1 es 12 
Lengte perceelssloten in kill -28 
Lengte stei lralldjes in km -I 
Lengle hOlltwallen in km -3 
Oppervlakte bosjes, overhoekjes in ha 51 

* Tijdelijk effect ten opziehte van all to nome ontwikkeling 

16 
3 1 
6 

-25 
o 
o 

48 

6 
-25 
3 
o 

48 

35 
16 

3 1-37 
6 

-28 
2 
-3 
58 

gebruik maken van subsidie om vrij wil
Jige kavelgrensbeplanting aan te leggen. 
Deze toename is gebaseerd op ervarings
cijfers uit andere landinrichtingsplannen. 
am perceien op elkaar aan te laten sluiten 
worden in MAAK en VOORKEUR hoog-

rijkst. Ten opzichte van het l1 ul-alternatief 
is di! een tijdelijk effec t. De plannen on
derscheiden zich van het nu l-alte rnatief 
hel meest op het gebied van de mi gratie
mogelijkheden. In het l1u l-alterna tiefzul
len er nallwe1ijks verbindi ngszones gerea-

Voorontwerpplan M i lieu-Effect-Rapportage Weerijs Dc cffcctCIl 



Effectell op archeo
fogische, aard
kwulige ell cllfw /lr
hiSlorische waardell 
1.0. \I. hellluf
allemmie/ 

li seerd worden. MMA scoon len aanzien 
van de verbindingszones hel best. 
Ook de ingrepen in de wate rhuishollding 
hebben een positief effect op de natutlr
waarden. De maalregelen op het gebied 
van de waterhui shollding zij n gekoppeld 
aan die van de verkaveling. Zodoende 
zij n ook de effecten van de maat regelen 
op het gebied van de waterhuishouding 
van natullrgebieden. ten opzichte van hel 
nli l-a lternat ief, van lijdel ijke aard. 
In het agrarisch gebied nemen de natuur
waarden toe door de aanleg van bosjes, 
overhoekjes etc. Anderzijds neemt de 
lengte aan lijnelementen af. He t gaat dan 
vooral om slootranden. Ten aanzien van 
de graene dooradering scoren MMA en 
VOORKEUR het bes t. 

Effecten Op het landschap 
Het landinrichtingsplan richt zich ten 
aanzien van het landschap op: 
• beholld van archeologische, aard

kundige en cultllurh istorische wam·den; 
• handhavi ng en waaf nodig ontwikkeling 

van het besloten karak ter van het land
sehap; 

• rui mtelijk uitwerken van de overgang 
van Breda naar het landel ijke gebied ; 

• behoud en o ntwikkeling van de identi
teit van he t landschap op het nationale 
schaalniveau. 

Aardkundig waarden 
Gea-objeeten 

Maak 
+/
+/-

Geschiedenis van het landschap: 
- regionaal 
- lokaal 

Archeologische, aardkundige en cul~ 
tuurhistorische waarden. 

+ 

In hel Streekplan is op klei ne kaarten 
aangegeven waar de aa rdkllndige en de 
c llltliurhistori sche waarden ongeveer 
liggen. Aardwetenschappelijke waarden 
zij n waardevolle bodemtypen of grand
vormen, de zogenaamde gea-objeklen. 
Een voorbeeld van een gea-objecl in 
'Weerij s' is de lange zandrug waarover de 
Zandstraat loopt. Cliltuurhistorische 
waarden bes taan uit hi storische 
verkavelingspalrane lJ , au de gebouwen, 
oude hOlltwallen en dergelijke. Verder 
z ijn er in 'Weerij s' ook archeologische 
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waarden. Het gaUl om sporen van bewo
ningsvonnen in de grand (funcl erings
afdrukken, gereedschappen of am·de
werk). am deze doelste lli ngen Ie toetscn 
is gebruik gemaakt van de volgend 
criteria: 
• Beschenning van de ge·inventariseerde 

archeologische waarden; 
• Beschenning van de erkende gea

objekten; 
• DOOJ·werking van de geschiedenis in het 

landschap. 

Het besloten karakter van het land
schap 
Volgens het Streekplan dienen de kelllllcr
ken van het kle inschal ig landschap in de 
noordhelft van 'Weerij s' en in de beek
dalen van de Bij loop en de Hazeldonkse 
beek gehandhaafd en waar nodig o nt wik
ke lcl te worden . Kenmerkend voor de 
kle insehaligheid zij n bij voorbeeld het 
re lief (ste ilranden, natle plekken), a ile 
beplanting (bosjcs, lanen, houtsingc ls, 
erfbeplan ting. losse bomen en struiken), 
zandpaden, kape lletjes, poelen enz. Als 
criterium voor de loetsing van deze c1oel
ste ll ing is o nderzocht hoeveel e lementen 
en/of patronen, die de kleinschaligheid 
bepalen, e r door de landinrichting verlo
ren gaan en hoeveel er worden aangelegd. 

Nuance MMA Voorkcur 
+/- +/- +/-
+/- +/- +/-

+ + + 
+/- + 

De overgang van Breda naar het lande
lijke gebied 
De streekpl anuitwerking voor de stads
regio Breda geefl aan dat bui ten de GHS 
de ontwikkeling van natllUf- en lalld
schapswaarden vonn kan krijgen door 
bij voorbeeld landi nrichting, recreat ie en 
bosaan leg. Deze te ontwikkelen natlill r
en landschapswaarden dienen bij te dra
gen aan de dllurzame begrenzing van het 
stedelijk gebied . Uitgangspunt daarbij is 
het kle inseha lige zandlandsehap en de 
radia le bekenstru ktuur ten zuiden van 
Breda. Voor ' Wcerijs' bctckent dat beoor
deeld moet worden of de aan te leggen 
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H el beslolell karak

I e I' 1. 0. v. helil l/I

aI/emmie/ 

groenelemenlen aaB de rand van Breda 
sterk genoeg zijn 0 111 de stedelijke druk Ie 
weerstaan en of versterking van de rad iale 
beekslrukluur plaa lsvi ndt . 

Identi teit en verscheidcnheid va n het 
la ndschap 
De hoofddoelstelling van het landschaps
bele id uil het Structuurschema Groene 
Ruimte luidt: ' Duu rzame instandhouding 
en - waar mogelijk - versterking va ll de 
verscheidenheid en identite it van het 
Nederlandse landschap op nationaal ni 
veau.' Daarbij wordt pri orite it tocgekend 
aan het ' nat ionaal lanclschapspatroo n'. 
Oil nationaal landschapspatroon beslaat 
de noordhelft van 'Weerijs' en de beek
dale ll van de Bij loop en de Act of Weerij s. 
Voor het dekzandlandschap van ' Weerijs' 
betekent dit zowel behoud als ont wikke
ling van de: 
• Identile it. De verschi llende Jalldschaps

eenheden zoals beekdalen, dekzand
ruggen, oudere ontginningen, heide
ontginn ingen, oude bossen en land
goederen dienen hun e igen herken
baarheid Ie behouden of Ie krij gen. Oil 
geldt voora l voor de noordhel ft van 
'Weerijs' . 

• Verscheidenheid. Het kle inschalig dek
zandgebied van 'Weerijs' mag nicl gaan 
lij ken op een andcr landschapstype. 

Archeologische, aardkundige en 
cul!uurhis!orische waarden. 

De ge'invenlariseerde archeologische 
waarden en erkende gea-objecten worden 
in het kader van landi nrichting goed be
schermd. Er worden geen maatregelen 

Bes lotenheid 
Maak 

+ 

genomen die deze waardcn aantas len. De 
'doorwerking van de geschiedenis in hel 
landschap ' heeft vooral betrekking op de 
onlginningsgeschiedcn is en op de her
kenbaarheid van markallte hislorische 
elementen. 
Er is onderscheid gemaakt in doorwer
king op regio llaa l en op lokaal ni veau . 
Op regionaal Ili veau gaat het vooral om 
het historische wegen- en walerlopen
patroon. Op lokaal ni veau gam het meer 
om kle ine landschapselementen als hout
wallen, (on)verharde paden, bosjes, k a~ 
pelletjes en om dc verkavelingss truclU ur. 
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Geschiedenis 01) regionaal niveau 
In het nli l-alternat ief zal o p dil vlak wei
nig veranderen. In a ile plall nen za l door 
de aanleg van beplanling langs wegen, het 
inrichten van ccologische ver
bindingszones langs de beken en het rege
len van eigendom, beheer en onderhoud 
van wegen en walerlopen de regionale 
ontginni ngsgeschiedenis clu ide lijker tot 
ll iting komen clan in het nli l-a lte rnat ief. 

Geschiedenis oplokaal nivcau 
In het nu l-alternat ief zal de gestage af
name van klei ne landschapsele menten 
doorgaan. In a ile plall nen za l door hct 
aanleggen van beplantingcn (s ingels, 
e rtbeplanting, bosjes) de lokale ontgi n
ningsgeschieden is plaatselijk verste rkl 
kunnen worden. Verbele ri ng van een klein 
dee I van de kapc lletjesfOute levert even
eells een posilieve bijdrage. Door kavel
aanvaardingswerken wordt he! oude 
verkavelingspatroon gedeelle lijk aange
tast. In MAAK en VOORKEUR wordt 
meer kavelaanvaardingswerk ui lgevoercl 
dan in NUANCE ell MMA. 

He! beslo!en karak!er van he! land
schap 

Verwacht wordt dat in he t nu l-altc rnat ief 
de beslotenheid van hct belreffende ge
bied gehandhaafcl blijft 101 licht aangelast 
wordt. I ncidenlcle maatregelen van bij
voorbeeld de gemecnte Breda zullen de 
beslotenheid van het £l Is zodanig in het 
Streekplan aangegcven geb ied verslerken. 
De gemeente Breda herslc lt in De Rith 
zandpaden met de bijbehorende beplan
ling. 

Nuance 
++ 

MMA 
+ 

Voorkeur 
+ 

Andere onlwi kkelingen zoals de tu inbouw 
cn de aanleg van infrastrukluur zullen de 
beslotenheid aantastell . In a ile plan nen 
zal door de vo lledige realiseri ng van de 
Ecologische Hoofcl structuur langs de Aa 
of Weerijs en in ' I H Oli l de beslotenheid 
versterkt worden. Ook de aanleg van cen 
parkzone vergroot de beslolenheid. In 
NUANCE ligt de parkzone langs de Bij
loop e ll heeft zo op de beslotenheid het 
groots le effect. Dezc park zone lig! dwars 
door een gebied wam het besloten land
schap door vo llegronds- en g lastuinbouw 
sierk aangelast word t. 
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De overgal/g V{/II 

Breda fI{/a r hef 

/allde/ijk gebied 
f.O . I'. hef filiI

{/l l el"l/alieJ 

Idelllifeil ell 

lie rsclieidelilieid 

1.0. v. hef 11111-

a/lemOfie/ 

Lokatie park zone 

De overgang van Breda naar he! 
landelijke gebied 

Maak 
+ 

Gezien de streekplanuitwerking Breda 
zullen er in het nul -a lte rnatief op kan e 
te rmijn geen initiat ieven tot woningbouw 
etc. genomen worden. Op lange te rmijn is 
dit nag ondu idelijk . Bij landinric il ling is 
hel goed ll10gelijk om bij hel ont wik kelen 
van nieuwe fu nkties gelij klijdig de kwali 
te it van het landschap Ie verhogen. In a ile 
plannen gebeurt dit door een goeele land
schappeJijke vormgeving bij a ile inr ich
tillgsmaatregelen en eventueel door aan
vullende maatregelen uit het landschaps
plan. Met name lokat ie van de park zone 
in het deelgebied Rith is hie rbij een be
langrijk element. Tussen ele plan ne ll be
staat er op el il punt gee ll verschil, behalve 
dat in NUANCE de parkzonc in het beek
dal van de Bijloop ligl. Dc diffuse park
zone in MM A verslerkt de bekells tructuur 
maar beperkt en dil altcrnatief heeft door 
zijll versnipperde aanleg mindel" weer
stand tegen de stedelijke druk. 

Iden!i!ei! en verscheidenheid van 
he! landschap 

Landinrichtillg versterkt ele herkenbaar
he id van de landschappelijke eenheelen in 
'Weerijs' door de inr icht ing van natuurge
bieden en ecologische verbindi ngszolles . 
Oak het aanleggen van beplantillgen 
werkt daar aan J11 ee. Doordat het water 
langer in he t gebied vastgehouclen wordl 
speelt hel waler ook een grate ro l bij de 

Inrichting nalulir 
Aanleg beplall ting 
Herkenbaar waler 
Kavelaanvaarding 

Maak 
+ 
+ 
+ 

herkenbaarheid vall de verschillende 
lalldschappeJijke eenheclen. Een overwe
gend negatief effect op de ident iteit en 
verscheidenheid hebben kavelaanvaar
dingswerken zoals het dempen van sloten, 
egal iseren, het aanleggen va ll dra inage 
e tc. 

Inrichting natuur 
In he t nul-alte rnat ief zal de herkenbaar
heiel van de beekcla len door de inrichl ing 
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Nuance 
+/++ 

MMA 
+/-

Voorkeur 
+ 

van natuurterrei nen en ecologische vcr
bind ingszones nauwelijks toellemen. 
Verbindingszones zullen !liet of nauwe
lijks gerealiseerd worden, rese rvaals-
en natuurontwikkel ingsgebieden s lechts 
pleksgew ij s. In a ile plannen worden de 
verbind ingszones, reservaa t s~ en naluur
onlwikkelingsgebieden wei gerealiseerd. 
In MAAK is de oppervlakle ten behoeve 
van verbind ingszones kl einer dan bij de 
andere plannen en bovendien worden de 
verbindingszones aangelegd als smalle 
li nten. Bij de overige planne l1 worden de 
verbindingszones aangelegd als bredere 
elementen. Dil heef! een positiever effect 
op de herkenbaarheid van het landschap. 

Aa nleg bel'la nting 
In het nul-a lternatief is geell verandering 
ten opzichte van de huidige situatie Ie 
verwachten. Hooguit za l op enke le pl aal
sen de aanwezige beplanting verdwij nen. 
In a ile plannen za l door de aanl eg van 
wegbeplanting, c rfbeplanling en de park
zone de ident ile il en verscheidenheid 
toenemen. De loca tie van de park zone 
langs de Bij loop in NUANCE draagt 
meer bij aan de herkenbaarheid clan de 
locatie langs de Turfvaarl. 

Herkenbaarheid water 
In het Ilul -alternatief worden geen l11aatre
gelen genomen die het water een gra tere 
rol laten spelen in de identi teit van het 
landschap. In aile pl annen vindt water-

Nuance MMA Voorkeur 
++ ++ ++ 
++ + + 
+ ++ ++ 

+/-

retent ie plaa ts zodal langer zichlbaar is 
waar water in het gebied aanwezig is. 
N UANCE en MMA onderseheiclen zieh 
posit ief door de Illogelijkheicl van water
reten tie in ele parkzone langs de B ij loop. 
MAAK, MMA en VOORKEUR dragen 
het ste rksl bij aan elil aspect door de aan
leg van extra stuwen in de Aa of Weerij s. 
Over een lengle van ca. 3 km word! het 
peil verhoogd en neemt de zichlbaarheid 
van het water toe. 
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Effeclell 01' hel 
lalldschap to. II. hef 

l1 ul·altematie! 

Kavelaanvaarding 
In het nul-alternatief zullen deze werk
zaamheden naar verwachting beperkt 
blij ven. In het MMA worclt geprobeerd 
de kavelaanvaard ingswerken zoveel mo
geJijk te beperken. Daardoor ontstaat eell 
situatie die vergelijkbaar kan zijn met het 
Ilu l-alternatief. In de overige plannen 
neemt de identiteit van hel landschap af, 
de verschillende eenheden in het land
schap gaan meer op elkaar lijken. De 
grotere omvang van de maatregeicil in 
MAA K en VOORKEUR hebben een 
groter negatief effec t. 

Aardkundige waarden 
Gea-objecten 
Geschiedenis van het landschap: 
- regionaal 
- lokaal 
Beslotenheid 
Overgang Breda-Iandelijk gebied 
- lokatie parkzone 
Identiteit en verscheidenheid: 
- inrichting natuur 
- aanleg beplanting 
- herkenbaarheid water 
- kavelaanvaarding 

Maa' 
+/
+/-

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
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Samenvalting van de effecten op 
het landschap 

Aile plannen leveren een posit ieve bij
drage aan het verwezenlij ken van de doel
stell ingen van het landschapsbeleid. 
MMA scoort het best, MA AK is per 
saldo het mi llst positief. De kavelaan
vaardingswerken zorgen zowel bij 
MAA K als VOO RK EU R voor enkele 
negatieve effecten. 

Nuance MMA Voorkeur 
+/- +/- +/-
+/- +/- +/-

+ + + 
+/- + 
++ + + 

+/++ +/- + 

++ ++ ++ 
++ + + 
+ ++ ++ 

+/-
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Vergelijking van de plannen 

In dit hoofdstuk worden de effecten van de vier plannen met e lkaar 

vergeieken. Oak het NUL-alternatief, de situat ie waarin e r geen 

landinrichting plaats vindt, is bij de vergelij king betrokken. Onder

staande tabe l geeft per thema aan welk van de plannen het bes t seoort 

ten opzichte van de huidige situat ie. Bij de beschrij ving van de 

thema's is aangegeven welke aspec ten zwaar hebben gewogen bij de 

vergelij king. 

Economie I-
Voorkeur 

I 

Maak 
veel beter 

Nuance 

Milieu 

MMA 

plannen hebben een duide lij k positieve 
invloed op dit aspect. NUL scoort op dit 
punt het minst; het zal langer duren voor 
de nodige maatregelen getroffen worden. 
Het verschil tussen de plannen is gering. 
Het tegengaan van de droogteschade in 
de landbouw heeft bij deze vergelijking 
nauwelijks een ro l gespeeld. Aile plannen 
verminderen de droogteschade in de 
landbouw; vee I meer dan NUL. VOOR
KEUR en MAA K gaan de droogteschade 
het meest tegen. Oat MMA hieraan het 
m inst bijdraagt komt doordat een deel 
van de maatregelen tegen droogteschade 
gebeurt door het dempen van sloten, het 
graven van nieuwe, ondiepe sloten etc. 
Dit soort werken zijn, vanwege natuur- en 
landschapsapecten, niet in het MMA 

Natuur 
MMA 

Voorkeur 
Nuance 
Maak 

Landschap 
Nuance 
MMA 

Voorkeur Voorkeur 
Maak beter MMA Nuance 

gel ijk Nul 

slechter 

-

veel slechter 

Economie 

Economisch gezien seoren aile plannen 
vee I beter dan NUL. VOORKEU R scoort 
voara l bedrij fseco nomisch gezien het 
besl. Dil aspect heeft het zwaarst gewo
gen. Ook MAAK scoort bedrijfsecono
misch heel goed . 
Het nationaal-economisch rendement van 
a ile plannen is zeer goed, maar van 
NUANCE is het duide lijk het beste. Dit 
heeft in de beoordeli llg echter minder 
zwaar gewogen. 

Milieu 

Het belangrijkste effect waarop de 
plannen ge toets t zij n is de afname van de 
verdroging in de natuurgebieden . Aile 

Maak 
Nul 
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Nul 

Nul 

opgenomen . 
Op het gebied van verzuri ng, vermesti ng, 
verwijderi ng, verspre iding en verstoring 
is de invloed van de plannen gering . 

Natuur 

In vergelij king met de hu idige situat ie 
hebben aile plannen eell duideJij k positief 
effect op de natuur. In a ile plannen 
worden extra natuurgebieden gereaiiseerd 
en de waterpei len worden afgestemd op 
de nieuwe funct ie . Bij MMA, VOOR
KEU R, NUANCE en MAAK zal di t 
eerder gebeuren dan bij NUL. 
In aile plannen worden verbi ndingszones 
aangelegd tussen de natuurgebieden . 
MMA scoort op dit punt het best, op de 
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voel gevolgd door VOORKEUR. NUL 
seoon ten aanzien van de ve rbi ndings· 
zones slecht. De verwachling is dat 
zander lanci inricht ing de verbi ndings
zones slechts langzaam aangelegd gaan 
worden. 
De natuurwaarden in het Jalldbouwgebied 
worden versterkt c100r de aan leg vall 
bosj es. hOli lwallen, schralc wegbermcn 
etc. Er verdwijnen oak waarden cloor het 
dempen van sloten, het ega lisercn van 
percelen etc. Bij MMA vinden nauwelijks 
of geen werkcn plaats die ele natuur
waarden in het lallclboll wgebied mUHas
ten. 

Landschap 
Aile planncn sCOJ"en betel' dan NUL. De 
verwachting is dal de kwali le il van he l 
landschap ze lfs ie ts af za l nemen. Dat 
NUANCE op di l punl hel hOOgSl SCOOrt 
wordl ve roorzaakt door de relatief 
beperkte kavelwcrken en e1e gunstige 
Ji gging van de parkzone. Oak MMA 
scoon op landschap goed. De parkzone in 
MMA markeert minde r dllide lijk de 
overgang van Breda naar het lande lijk 
gebied. 

Voorolltwerpp lan Mil icu-Erfect -Rapponage 

In ve rgelijking me t de ande re plannen 
leveren MAAK en VOORKEUR een 
kleinere bijdrage aan de versterking van 
de identiteit en verscheidenhe id van het 
landschap. Dit word t veroorzaakl door de 
ui tgebreidere kavelwerken. 

VOORKEUR en MMA 

Het MMA is een volwaard ig a lternatie f 
da t recht doet aan ele doelsteJl ingen van 
de landinrichtingscomm issie. Toch heeft 
de commiss ie een andere keuze gemaak t. 
Z ij v indl dal mel VOORKEUR de 
doelstellingen van het plan be ler ve rvuld 
worden. M el VOORKEUR geeft de 
commissie aall zowel vee l belang Ie 
hechten aan de bedrijfseconomische 
aspec te n van de pl anncn als aan de 
nalUur- en mi liellwaarden in ' Weerijs'. 
Op het gebied vall llalUlir e n milieu 
onllopen MMA en VOORKEUR elkaar 
niet veel. Zeker a ls de intc ntic vail de 
comm iss ie, om bij ce ll vlotte 
grondverwervi ng ook bij VOORKEUR 
60 ha aan ve rbind ingszones te bes teden, 
waargemaakt kan worde n, necmt het 
verschil Ilissen MMA en VOORKEUR op 
het gebied va n naluur nag verder a f. 
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Aanvullende informatie 

Landinrichti ng kan worden olllschreven a ls vc rbeleri ng van de inrich

ling van het landclijk gebied overeenkomstig de functies van het ge

bied, zoals deze in he t kader van de ruimlelijke ordening z ij n aa llge

geven. Landinrichting speelt in op de onlwik keli ngen en maatregelcn, 

die door andere inSlanties en personen worden ge'Jnitieerct. Andere 

partijen [aten zich weer le iden c100r het iand inrichtingspian. Zo is er 

cen voortdurende wisseJwcrki ng. Lancii nrichtingspiannen bes taan ui t 

concrete maalrege len, die c1aadwerkelij k uitgevoerd gaan worden. Om 

elit soorl maatrege len te kunnen rea li seren is cen weI noclig: de 

Landinricht ingswe t. In deze wet staat onder welke ol11slandigheden 

uit voeri ngsmaalregelen genol11en kunnen worden. Ook staat daarin 

beschreven welke procedures doorlopen worden 0111 de pe rsoonl ij ke 

be langen van de e igenaren/gebru ikers te waarborgen. In d il hoofdstuk 

wordt verde r ingegaan op het instrument land inricht ing, hoe gaa t a lles 

straks in z' n werk. 

Ook wordt in dit hoofdstu k aangegeven welke leemten in kennis voor

kwamen die het opsle llen van het plan of het beschrij ven van de e f

fecten bemoei lijklen. Oil hoofdstuk wordt afges loten Illet een aanzel 

tot een eval uatie achteraf. Door een eva luatie achteraf kan gekeken 

worden of de doe len van het pl an gehaald zijn en of de e ffecten die 

opl reden j u ist voorspe ld zij n. 

Het landinrichtingsproces 

Voorbereidingsperiode 

Na de peri ode van voorlicht ing en in
spraak over deze pl annen zal de 
landinr ichtingscommiss ie de binnengeko
men reacties bean lwoorde n en bij de 
verdere planvorllling betrekken. Er zal 
een ontwerpplan worden opgeste ld dat is 
afgeste llld op het be le id van de diverse 
instant ies in het gebied. Overleg zal ge
voerd worden over bij voorbeeld de 
actualiseri ng van de beslemm ingsplannen 
buitengebied door de gemeenten, he t 
onderzoek !laar hel trace van de HSL, 
aCluaiisering van de waterbeheerpian nen 
door he l waterschappen e.d. Ook de 
evaluatiegegevens die in eli l rapport staan 

Vooront wcrpplan Mil ieu-Effect- Rapportage 

olllschreven, geven richti ng aan het uit 
e inde lijke plan. 
Een en ander mondl uit in een olliwerp
plan , waari n de Ie nemen maatregelen 
voor de waterhu ishouding, wegen en 
fietspaden concreet vermeld staan. De 
kosten voor ve rbeteri ng staan daarin ver
meld, de bijdragen van de rden worden 
aangegeven en het e igendom, beheer en 
onde rhoud van wegen, wate rlopen e .d. 
wordt daari n geregeld. Van andere plan
onderdelen , met name die afh anke Jij k z ij n 
van de ruiling van gronden, is nie l aan te 
geven hoe een en aneler precies ge reali 
seerd za l worden. Het gaat daarbij om de 
wedeli ng van de gronde igenaren, de lig
ging van landschapselelllenten e .d. In het 
plan wordt hiervoor aigellleen aangege
yen wat de bedoe li ng is en de begroting is 
op proefgebieden of op e rvaringscij fe rs 
gebaseerel. 

Door de voorlichting en inspraak over de 
voorontwerp-plannen krijgt de landin
richlingscommissie een goed overzicht 
van wensen, concrete problelllen en 
oploss ingsrichtingen. T ijdens de uitwer-

ki ng lot het concre le pl an wil de 
land inr ichtingscommissie over 
(deei)probiemen en de oplossing daarvan 
mel de streek en de bestuurde ren ovcrleg 
voeren. Oil betekent o veri eg in kle iner 
verband door IlLti s-
kamerbijeenkomsten of een gro te re 
voorlichtingsbijeenkomst, en regeimatig 
overleg mel de inSlanties. 
Somm ige planonderde len, waarover met 
iedereen overeenstemming bestaat en 
waarvoor de gronden beschikbaar zijn , 
kunnen a l di reci na de inspraak op d it 
rapport worden uitgevoerd. Gedacht kan 
daarbij worden aan bij v. erfbepl an
ingen, boerderij -uitp laaLsingen u it hel 
gebied, onderde len van de wate rbeheer
sing, fi etspaden e lc . 
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Verbilldingszones 
kunllen op verschil~ 
lende wijze ingericht 
\Varden. Hiervoor 
zal iwensiej met de 
belrokkel1el1 over~ 

legd lVordell. 

Uitvoeringsperiode 

Er wordt in deze periode onderscheidt 
gemaakt tussen de uitvoering van werken 
en de procedure voor de ruiling van gron ~ 

den . De uitvoering van werken en deze 
procedure vinden wei gelijkLijdig plaaLs. 

Uitvoering van werken 
Ais besloten wordt het plan uit te voereli 
worden eerst de wegen en waterlopen 
aangepakl. Voordat de aannemer aan het 
werk gaat, wordt met iedereen d ie met het 
werk te maken krijgt overlegd. Hierdoor 
weet iedereen wat er gebeuren gaat en 
wordt niemand voor onverwachte situa w 

ties geplaatst. Het kan hierbij gaan om 
bij v. de reconstructie van een weg waar
door woningen of bedrij ven Lijde lijk 
moei lijk berei kbaar zijn. 
In een aantal gevallen is grond nodig, 
bijvoorbeeld voor bermverbreding van 
wegen, de aanleg van een fietspad, ver
breding van sloten of de aanleg van 
onderhoudspaden langs waterlopen. Hier
voor wordt vooruitlopend op de uitvoe
ring van het werk een zogenaamd Plan 
van Tijdelij k Gebruik door de landi nrich
tingscommissie opgesteld. 
In dit plan staan o.m. de gronden aange
geven die de landinrichtingscoll1missie 
voor de uitvoering van de werken nodig 
heeft. Over deze pl annen worden de des
betreffende belanghebbenden ingeJichl. In 
dit plan staat tevens de vervangende 
grond aangegeven, die de landinrichtings~ 

commiss ie als compensatie beschikbaar 
stell. Aan deze procedure is een bezwa
renbehandeling verbonden. Ook kan een 
schadevergoeding in geld voor heL in 
gebruik nemen van gronden worden gege
ven, bij v. als heL om klei ne oppervlakLen 
gaaL (minder dan 10 are). 
Ook onderde len van de Ecologische 
Hoofdstructllur en het landschapsplan 
zull en zodra voldoende grond verworven 
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is via het Plan van Tijdelijk Gebruik wor
den uitgerllild en worden ingericht. In 
vergelijking met de gra nd voor wegen en 
waterlopen is hiervoor een relatief grote 
oppervlakte grond nodig. Dit maakt het 
vaak moeilijk om de natuurgebieden en 
landschapselementen al vroeg te real ise
reno Het overgrote dee I komI pas na het 
Plan van Toedeling op de goede plaats 
terecht en kan dan pas worden ingericht. 

Aile wegen en waterlopen die openbaar 
blij ven, staan op de kaart van het uitein
delijke landinrichtingsplan aangegeven. 
Tijdens de uitvoering zli llen o.m. de hier
voor benodigde gronden in een zoge
naamd Begrenzingenplan worden aange w 

geven. Deze gronden worden niet betrok
ken bij de te ruilen gronden van het Plan 
van Toedeling. 

De llitvoering van deze werken neemt ca. 
4 it 5 jaren in beslag. In deze periode 
bestaat de mogelijkheid, dat maatschap
peJijke of technolog ische onL wikkelingen 
een andere uitwerking van het plan verei
sen. Voar fund amentele aanpass ingen 
zoals bij v. de aanpass ing van waterpe ilen, 
moeL een planwijz iging (art. 84 Ll-weL) 
worden voorbereid. Voor mindel' ingrij ~ 

pende wij zigingen besLaaL de mogelijk
heid van planuiLwerking (art. 85 Ll-weL). 
Het gaat daarb ij om bijv. een heel ander 
trace van een weg of waterloop. 
Voor andere kleinere wijzigi ngen, of aan
passingen door een gemeente, provincie 
e.d. die reeds een eigen procedure doorlo
pen, wordt geen planllitwerking- of plan
wijzigingsprocedure gevolgd in heL kader 
van de Landinrichtingswet. Hieronder 
va llen ook aanpassingen in bijv. de lig
ging van landschapselementen, waarvan 
de definitieve ligging in de procedure van 
heL Plan van ToedeJing worch bepaa lel . 
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Schemers aan he! 
werk in de 
ruilverkaveling 
Baarle-Nassau. 

Procedure vom' l"uiling van gronden 
De wil ing van gronden is een belangrijk 
onderdeel voor dit project. Het gaat niet 
aileen a m een betere, rationelere verkave
ling voor de agrarische bedrijven, maar 
oak a m realisering van landschapsele
men ten en natuurgebieden door aankoop 
en ruiling van gronden. De hiervoor be
nodigde gronden zu llen in het gehele 
gebied worden aangekocht, en via de 
herverkave li ng op de juiste plek worden 
geruild. Ook zullen bedrijfsverplaatsing
en al dan niet met een bestemming in he t 
gebied, gerealiseerd moeten worden. 
Gronden worden niet zomaar gerui ld. Her 
gaat am de ruiling van eigendommen met 
de daaraan verbonden hypo the ken en 
rechten zoals bij v. rechten van overpad. 
Het eigendomsrecht in Nederland is met 
veel waarborgen omk leed. De Landin
richt ingswet geeft duidelijk aan hoe hier 
mee omgegaan moet worden. Na het be
sluit tot ui tvoeringvan het plan worden 
aile gronden eerst geschat. De basis hier
Vaa l' is het agrarisch voortbrengend ver
mogen. Oit bepaald de ruil waarde. Om de 
ruilwaarde te bepalen worden spelregels 
opgesteld: het stelsel van c1assificatie van 
granden . Ook worden aile rechten ge"in
ventar iseerd . De uitkomsten van de schat
ting en de lijst van rechthebbenden wor
den door de landinrichtingscommissie tel' 
inzage gelegd. De landinrichtingscom
missie raept de belanghebbenden op en 
bespreekt met hun de terinzage liggende 
stukken. In de stukken kunnen nl. fouten 
zitten. In de daarop volgende bezwaren
procedure worden deze opgelost. Eerst 
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voIgt er een behandeling door de land
inrichtingscommissie. De niet opgeloste 
bezwaren worden behandeld door de 
Rechter Comm issaris. Over de dan nag 
niet opgeloste bezwaren doet de Recht
bank ui tspraak. Deze procedure neemt 
meestal ca. 2 a 3 jaar in beslag. 
Gelijktijdig met deze procedure worden 
er door de landinrichtingscommissie 
gronden verworven, wordt een deel van 
de werken uitgevoerd zoals wegen, water
lopen, bedrijfsverplaatsing, landschaps
elementen en natuurterreinen . Wanneer al 
deze ac ti viteiten hebben plaatsgevonden 
en het Begrenzingenpl an is opgesteld, zal 
de landinrichtingscommissie het Plan van 
Toedeling gaan maken . Eerst worden de 
spelregels voor de toedeling opgesteld; de 
zogenaamde richtlijnen voor het Plan van 
Toedeli ng. Vervolgens wordt iedere 
grondeigenaar en geregistreerde pachter 
opgeroepen om zijn wensen uit te bren
gen voor de toedeli ng van zijn bedrijr. 
Vervolgens gaat de landinrichtings
commissie op grand van de rich tlijnen en 
de wensen het Plan van Toedel ing opstel
len. Oit plan wordt teri nzage gelegd. Er 
voIgt dezelfde procedure als die van de 
eerste schatt ing en lijst del' rechthebben
den. Hierbij worden in eerste instantie 
weer aile eigenaren en geregistreerde 
gebru ikers door de landinrichtingscom
miss ie opgeroepen am de nieuwe toe
deling per bedrijf te bespreken. Bij deze 
ter inzage legging wordt men ook ge"infor
meerd over de uit te voeren kavelwerken. 
De procedure van het Plan van Toedeling 
zal in dit gebied door de tuinbouw en 
boomteelt ingewikkelder zij n dan in an
dere gebieden in verband met de meer
jarige gewassen . 
De duur vanaf de wenszi tting tot aan de 
kavelovergang zal naar verwachting ca. 4 
jaar duren. Daarna zullen kavelwerken 
uitgevoerd worden op de agrari sche gran
den en inrichtingsmaatregelen in de na
tuurgebieden ten behoeve van de land
schapselementen. Vanaf dat moment gaat 
het effect van de herinrichting voor zowel 
landbouw als voor naluur en landschap 
volledig doortikken. 
Bij de toedeling en de bijbehorende 
inrichtingsmaatregelen wordt uitgegaan 
van de dan geldende inzichten wat betreft 
agrarische bedrij fsvoering en natuur- en 
landschapsbeheer. Een en ander zal wor-
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kOll1st 1'001' agr a ri 

selle vrol/l ven. 

den lIitgewerkt in de richtlijnen voor het 
Plan van Toedeling. 

Nadat aile werken zijn uitgevoerd, wordt 
de e indafrekening voor de belanghebben
den opgeste ld. Iedereen betaald naar rato 
van het nu t dat zij of hij heeft gehad van 
de landinrichting. 
Overeenkomstig de hiervoor beschreven 
procedu res van eerste schatting en Pl an 
van Toedeli ng worden er eerst spelregeIs 
opgesteld (proces-verbaal van aanwij zin
gen). Vervo lgens wordt de Lij st van Oel
delijk Regelingen opgesteld, terinzage 
gelegd en vindt een bezwarenbehandeling 
plaa ts, achtereenvolgens cloor de lanclin 
richtingscolllllliss ie, Rechter Comm issaris 
en Rechtbank. Deze procedure neemt ca. 
2 jaar in beslag en wordt beschouwd als 
een administratieve afwerking van hel 
project. Immel's slechts incidenteel wor
den dan nog werken uitgevoerd. 

Overleg mel de slreek en 
inslanlies. 
De land inrichtingscommissie is een 
streekcolllmmissie die in opdracht van OS 
een plan voorbereidt en uitvoert. Zij 
wordt daarbij bijgestaan door een secre
tari aatsteam van de Dienst Landinrichting 
en Beheer Landbollwgronden. Di t team 
vervult de procedurele taken en verzorgt 
de technische inbreng voor de diverse 
planonderdelen. De uitvoering van eell 
landinrichtingsproject gebeurt met de 
belanghebbenden samen. Ooed overleg 
met de betrokkenen in de streek biedt de 
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beste garantie Op een dllurzaam beheer en 
functioneren van de voorzieningen. Het 
ove rleg met de streek vinclt plaats op 
verschillende manieren. Het volgende 
overzicht geeft hie rvan een beelcl.: 

• Z itdagen: eenmaal per maand houdt de 
landinrichtingscolllmiss ie eell zitdag. 
Iedereen met vragen kan hier naar toe 
komen; 

• Landinrichtingskrant: gemicldeld een
maal per jaar geeft de landinri cht ings
cOlllmi ssie door middel van een h ant 
voorlichting over de stand van zaken en 
kunnen er bijzondere zaken aan de orde 
komen; 

• In cle wintervergacleringen van de 
standsorganisaties en milieu-organisa
lies geven de landinrichlingscol1ll1liss ie
leden clesgevraagd toelichting over het 
projecl. Ook kunnen cle organisa ties de 
land inrichtingscommissie vragen apart 
voor lichling te geven, ind ien daaraan 
behoeft e bes taat; 

• Behalve de procedurele kenn isgevingen 
en terinzage leggingen volgens de 
Landinrichtingswet geeft de lanclinrich
tingscOIlll1liss ie ten tijde van de proce
dureillomenten in voorlichtingsbijeen
ko msten teksl en uitleg over hetgeen te 
wachten staat. Dit wordt verde I' toege
licht in een landinrichtingskrant of 
brochu re; 

• V66r de uitvoering van bes tekken 
wordt met de betrokkenen overleg ge
voerd over planning, eventuele overlast 
en benocligde grond en compensatie 
daarvoor. 

Met de instanties zoals het waterschap, 
Hoogheemraadschap en de gemeenlen 
vinclt overJeg plaats over cle volgorde van 
de uit te voeren werken. Aspeclen die 
hierbij een ro l spelen zijn o .m. priorite i
ten en beschikbare financiele middelen op 
grond van hun meeljarenprogramma 's. 
Daarnaast wordt gesproken over de ver* 
dere uit werking van de te verbeteren of 
aan te leggell wegen, het waterlopen
stelsel en aan te brengen beplantingen en 
de definiti eve uitwerking daarvan in be
stekken. In elit stad ium worden veelal 
aanpass ingen voorgesteld in re latie lot het 
veranderend beheer of aangepasle 
inrichtingswensen. 
Ook vinclt overleg plaats om de 
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benodigde vergunningen te verk rijgen, 
zoal s aanlegvergllnningen bijv. vaa l' de 
kavelwerken en kapvergunningen. 
Met inslanlies a ls Staalsbosbeheer en het 
Brabant s Landschap vindt een verdere 
invulling plaats van de gewenste inrieh
lingsmaatrege len voor de natuurgebieden. 

Leemten in kennis 
Bij hel maken van de plannen en het be
schrij ven van de effecten kwamen een 
aantal leemten in kennis aan het licht , 
waarvan de belangrijkste hier genoemd 
worden. Het ontbreken van informatie, 
van methoden om effecten te voorspellen, 
van inzicht in afgele ide effee ten etc. is 
niet zo groot dat geen vergelijking tussen 
de vier plannen gemaakt zou kunnen wor
den. Met een aanla l aspect en za l bij de 
verdere llitwerking van dit voorontwerp
plan rekening gehouden kunnen worden. 
V~~ r andere aspecten za l een monito
ringsprogramma opgezet moeten worden 

Landbouw 
De toekomslige ontwikkeling van de 
landbouw is moe il ijk in Ie schatten. De 
jarenlange gestage groei van de bedrij ven 
lijkt voor sommi ge bedrij fs takken len 
e inde. VOQl'a l de glastuinbouw en de 
vollegrondsgroenteteelt staan onder druk . 
De grote groei van de boomteelt lijkt ten 
e inde. Aileen in de melkveehouderij lijkt 
er nag weinig Ie veranderen. De e isen die 
de versehillende bedrij fs takken aan de 
bas isinrichting van een gebied ste llen 
lopen !liet veel uiteen. Een afname van de 
vol legrondsgroenteteelt en een toename 
van de boom tee it zou !liet le iden tot sterk 
afwijkende inr iehlingsmaatregelen. Wel 
zou dit vaal' de economisehe effect
besehrij ving vee I gevolgen kunnen heb
ben. Als de landbouw minde l' intensief 
wordt nemen de baten van hel pl an af. Uit 
de gevoe ligheidsanal yse van het econo
miseh rendement van het plan bleek ge
lukkig dat oak bij een afname van de 
baten met 25% de plannen rendabel zijn. 

Natuur 
De plannen van de landinriehtingscom
missie hebben een positi ef effect op de 
natllllr. Het is eehte r moeilijk aan te geven 
waaru it die 'natllllrwinsl' bes taat. De 
veranderi ng van landbollwkundig gebruik 
naar natllurbeheer, de veranderi ng in 
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(grond)watersland, de toename van ru st 
etc. zijn slechts een aantal van de vele 
rand voorwaarden die noodzakelijk zij n 
voor een toename van bij zondere plante
en d iersoorten. Veel randvoorwaarden, 
zoa ls een goed beheer, de luehtkwalile il , 
de ontwikkelingen in aangrenzende na
tuurgebi eden etc. heeft de landinrichtings
eommiss ie ni el in de hand. Of de gewens
te plante- en diersoorten zieh vesti gen is 
daannee onzeker. 

Milieu 
Een onderdeel van de plannen is he t te
gengaan van de verdroging in 'Weerijs', 
zowel voor de natuur al s voor de land
bouw. Door maatregelen als he t plaatsen 
van stll wputjes of het vergraven van 
waterlopen worden de pe ilen in de hoofd
waterl open be'l'nvloecl . Deze verandering 
is vrij nau wkellrig te voorspe llen. Moei
lijke r wordt het de invloed van de veran
dering in hel oppervlaktewaterpe i! door te 
verta len naar hel grondwalerpeil. Er is 
geen hydrolog iseh model besehikbaar. 
Het is lrouwens de vraag of het mogelijk 
is voor d it gebied, met z' n complexe 
bodelllopbouw, een goed hydrologisch 
model op te ste ll en dal de re latief kle ine 
veranderingen in de oppervlaktewaler
pe ilen kan doorverta len naar grond water
pe ilen. 
Door kavelwerken als het graven en dem
pen van sloten en het aanbrengen of ver
wijderen (in natuurgebieden) van drai 
nage zal de grondwaterstand ook 
be'in vloed worden. Het is wei mogelij k de 
omvang van deze werken vrij nauwkeurig 
in te schatten, maar nier de exacte loka
ties . Door de aanleg van drainage ZO LI in 
theorie een natuurgebied be'lnvloed kun
nen worden. Door de planologische bas is
bescherming die het bestemmingsplan aan 
de Groene Hoofdstructllur, de overgangs
zone lussen landbouw en natuur, zal gaan 
geven, worden deze mogeJijk negatieve 
in vloeden vrijwe l onmogelijk. 
Het is zeer goed denkbaar dat indi viduele 
grondgebruikers inspelen op de verande
ringen die de plannen met zich meebren
gen. Zo zouden vcranderingcn in pe ilen 
kunnen le iden tot eell toe- of afn ame van 
de beregening door indi vidlle le grond
gebrllikers of lot een vcrsehui ving van 
beregening uit grond water Ilaar berege
ning uit oppervlaktewater. Dit is echte!' 
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zeer moeilijk in te schatten. Gezien de 
beperkte invloed van de maatrege len uit 
de plannen is niet Ie verwachten dat de 
vOrln en intensilcil van de beregening 
sterk verandert. Door toe name van de 
oppervlakte boomlceit . zowel in de auto
nome ontwikkeling als in de pi annen, zal 
de beregening wei toenelllen. Of het ge
bruik van gewasbeschenningsmiddelen 
toe of af zal nemen is zeer moeilijk te 
voorspellen; laat staan de gevolgen van 
het gebrui k gewasbescher-Illingsmiddelen 
op hel mil ieu. Door strengere eisen zal 
het gebruik per hectare afnemen. De to
tale oppervlakte waarop gewasbescher
mingsmiddelen gebruikt worden zal nam 
verwachting toenemen. De landinrich
tingscommissie heef! met haar plannen 
nauwelij ks invloed op het gebruik vall 
gewasbeschenningsllliddelen; dit is een 
zaak van de ind ividuele grondgebru ikers. 

Leelklimaat 
De belangrijkste leemte in kennis bij het 
dil onderdeel was het ontbreken van een 
belevingsonderzoek. Hoe waarderen be
woners en bezoekers her landschap van 
'Weerijs'? Welke elementen in dil land
schap vinden ze moo i, le lijk, typerelld 
etc. Bij het uitwerken van d it vooront
werp-plan zal hieraan, door regeimatig 
overleg met de slreekbewoners, aandacht 
aan besteed moeten worden. 

Aanzet tot evaluatie achteraf 
Door het bevoegd gezag, de Prov incie 
Noord-Brabant, zal een evaluat iepro
gramma opgezet worden. Het doel van dit 
evaluatieprogramma is: 
• verdergaande studie naar de leemten in 

kennis; 
• toetsing van de voorspelde effecten aan 

daadwerkeJijk oplredende effecten; 
• bepalen van de noodzaak van aanvu l

lende maatregelen. 
Deze paragraaf geeft een eerste aanzet tot 
een evaluat ieprogramma. 

Landbouw 
De ontwikkelingen in de landbollw zijn 
onzeker. Gebruikmakend van de LEI
cijfers, d ie jaarJijks verzameld worden, 
kan op vrij eenvolldige wijze bekeken 
worden of zich wijzigi ngen voor doen. 
Verandering in teelten, verschllivingen 
van hoofberoeps- nam nevenberoeps-
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bedrij ven etc. zijn daannee goed in 
beeld te brengen. 

Milieu 
De maatregeien op het gebied va ll de 
waterhu ishollding zijn vrijwel a llemaal 
gericht op het tegengaan van verdroging. 
De grondwaterslanden moelen omhoog. 
Grondwaterstanden worden door diverse 
instanties gemetell. 
Het ZOLI wellselijk zijn als er meer ge
coordi neerd (en gericht ) gegevens verza
meld en bewaard werden. We llicht is hier 
een taak weggelcgd vaa l' het waterschap. 
Een andere Illogelijkheid om de effecten 
van de maat regelen op de grondwater
stand te meten is het (laten) vervamdigen 
van een nieuwe grondwatert rappenkaart. 
Dit kan op vrij eenvolld ige wij ze en 
maakt een goede vcrgelij king l110gelijk 
met de grondwatert rappenkaarten uil 
1986 en 1965. 

Natuur 
Of de gewensle planle- en diersoorlen 
ook werkelijk in 'Weerij s' YOor (gaan) 
komen zal regelmat ig onderzocht moetcn 
worden. Met name de toekol11stige be
heerders van de natuurgebieden kUllllen 
daarbij een beiallgrijke 1'01 vervullen. Ook 
het reeds aanwezige monitoringsprogram
ma van de Provincie Noord-Brabanl kan 
daarbij van belang zij n. Mocht nie t het 
gewensle resu ltaa t bereikt worden dan zal 
zowei besteml11ing, inrichting als beheer 
van de natuurgebicden opn iellw bekeken 
moeten worden. 
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Bij het maken van de plannen Bijlage 

Achtergronden landbouw 
He! st reekplan Noord-Brabant geeft vaor he! overgrote dee! van' Weerijs' als hoofddoelstelling aan 
' het binnen mil ieurandvoorwaarden optimaal ontwikkelen van de landbouw ' . Daarbij worden de 
volgende accenten aangegeven: 
• in het noorde lijke deel (exclusiefhet beekdal van de BijJoop) is he t hoofddoel het vers lerken van 

de posit ie van de vo llegrondsgroenteteelt; 
• vaa l' het zuidelijk deel is het hoofddoe l verste rking van de positie van de boolllteelt; 
• random Rijsbe rgen is het hoofddoel versterk ing van de pos itie van de grondgebonden rund-

veehouderij. 
De milieurandvoorwaarde n bij de olltwikke ling van de landbouw hebben vao ral betrekking op 
ve rzuring en vennesting. Op nationaal niveau worden dam'voor maatregelen genomen . Landinrich
ting voegt daaraan weinig toe. 

Vcrkaveling 
De ve rkaveling in het geb ied is landbouwkund ig gezien ronduit slecht. Over het algemeen wordt 
gesteld dat v~~r melkveehouderijbedrijven de oppervlakte grond aan huis minimaal 60 % moet 
bedragen. Oit is slechts bij 20 % van de bedrijven het geval. Slechts 10 % van de melkveehouderij
bedrijven heeft 80 % van de grond aan huis. Het aantal kavels per melkveehouderijbedrijf bedraagt 
gemiddeld bijna 7; maximaal twee kavels wordt als ideaal gezien. De gem iddelde perceelsgrootte 
bedraagt ca. 1,2 ha en is daarmee zeer klein. Ook de vollegrondsgroenteteelt- en boomteeltbedrijven 
Zijll over het algemeen zeer slecht ve rkaveld. In 'Weerijs' is verbetering van de verkaveling een 
belangrijke factor am een kostenbespari ng in de bedrijfsvoering van de individuele bedrijven moge
lijk te maken. Het verminderen van de agrarische verkeersbewegingen heeft ook len doel de 
verkeersveilighe id te vergroten en de mil ieubelasti ng te venn inderen . 
Binnen de marges die de bestemmingsplannen hiervoor bieden kun nen individuele ondernemers 
inspelen op de verbeterde verkave ling door het uitvoeren van b.v. egalisaties, verbetering van de 
deta ilontwatering, perceelsvergroting, bodemprofielverbetering of het aan leggen/verwijde ren van 
beplanting etc, 
In de autonome ontwikkeling zal de ve rkaveling van de bedrijven gemiddeld nie t vee I verande ren. 
Bedrijfsbeeindiging, -vergroting, vrijwillige kavelruil, grondaankopen ten behoeve van natuurgebie
den, bedrijventerrein etc. zu ll en de verkaveling op bedrijfs- ofop lokaal niveau wei bernvloeden, 
maar dit zal op de verkavelingssituatie van 'Weerijs' als geheel nauwelijks invloed hebben. 

Ontsluiting 
De hoeveelheid wegen in het gebied voldoet ruimsc hoots aan de landbouwkundige wensen. WeI is 
een groot deel van deze wegen niet verhard en niet altijd openbaar. Hie rdoor is de bereikbaarheid 
van de gronden niet altijd optimaal. Ten opzichte van vroeger worden de wegen door meer en 
zwaardere machines gebruikt. Het aan passen van wegen aan hel huid ige gebruik is een gemeentc
lijke taak. Dc landinrichtingscommissie kan hier niets aan doen . Via landinricht ing kan weI de 
openbaarheid van wegen goed geregeld worden . 
De ontsluit ing voor de landbouw zal in de au to nome ontwikkeling niet ofnauwelijks veranderen. 
De aanleg van de Hoge Snelheidsspoorlij n za l weI invloed op de bereikbaarheid van gronden kun
nen hebben. Dit is nu nog niet in te schatten. 

Waterhuishouding 
Wateroverlast op grasland komt nag maar beperkt vaal' door de werkzaamheden aan de beken in de 
60'er jaren en het gebruik van drainage, De knelpunten die nag optreden worden veelal ve roorzaakt 
door lokale leem lagen of een slechte detailontwatering. Tekort aan water in de lOmer is weI een 
probleem in 'Weerijs'. Een groat dee I van het grasland heeft hierdoor een verminderde opbrengst. 
In de vollegrondsgroenteteelt en de boomteelt spee lt wate rtekort geen 1'01. Nagenoeg aile bedrijven 
besch ikken over beregeningsmogelijkheden. Wateroverlast komt bij deze bedrijven nog wei voor. 
De waterhuishouding voor de landbouw zal in de autonome ontwikkeling weinig veranderen. Er 
z ijn concrete plannen am de drie stuwen in de Aa of Weerijs te autolllatise ren. Oit Illaakt een betel' 
peilbeheer mogelijk. Wateroverlast en droogteschade zullen daardoo r iets afnemen. In voorberei~ 
ding is een plan voor wateraanvoer vanu it de Aa of Weerijs naar de Turfvaart en Bijloop ten zuiden 
van 'Weerijs' . Op zeer beperkte schaal zal daardoor de droogteschade in het da l van de Tllrfvaartl 
Bijloop afnemell. 
Of er oak gevolgen zijn voor het dal van de Aa of Weerijs is onduidelijk. Dc mogelij khedcn om 
grasland te beregenen zullen steeds verder beperkt worden. Hierdoor zal de droogteschade voor de 
Illelkveehouderij toenemen. 
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Achtergronden natuur 
In het streckplan Noord-Braban t worde ll de doelstcllingen ten aanzicll vall de nalUur in 'Wecrijs' 
a ls voigt aangegcvcn: 
• behoud van de vec lal grondwfL tcrafhankc l ijkc natuurgebieden en bcvordcr ing van nalUur

ontwikkeling in heL beckdal van de Bijloop en het siroomgebied vall de I-Iazcldonksc Beck. In 
deze beekdalen za l omschakc ling naar natuurvricndclijke vormen va n landbouw en landbollw met 
ve rbrede doclstc lling wo rden gestimuleerd; 

• in de Agrarische !-Ioofdstruc luur is het doe I behotld en beschermi llg van bcstaandc bos- en !la
tuurgebieden van fonnaa l en sclec tievc ontwikke li ng van functionelc ve rb ind ingszone's; 

• afstem1l1ing van de watcrhui shoudi ng op de natuurfunctic in het bcckdal van de Bijloop onder 
andere door vasthouden van geb iedse igen wate r. T'evens s treven naar een snell e ve rbetering van 
de mi li eukwaliteit in deze beck. 

Vcrkavc ling 
Een groot dce l van de gronden d ie van Gedeplltee rde Staten de funct ic natuur gckrcgcn hebben, zijn 
nu nog in gebrllik bij de landbollw. Dit is voor het funct ione rcn van zowel i<mdbollw a ls natuur 
ondoelmatig. De natuurwaarden komen niet opt imaa l tot hun recht en de landbollw verkecrt in een 
onzekere si tuat ie over het toekomst ig gebruik van deze gronden . Ve rdeI' is helleefldimaat voor vele 
planten en die ren vers lechterd door hel in tens ieve re grondgebru ik. De verplaats ingsmogelijkheden 
tussen leefgebieden z ijn sterk venninderd. In de auto nome ontwikkeling za l er g rond aa ngekoch t 
wo rden om de natuurgebieden te kunne n realise ren. Dit kan a il een a ls er g rond beschikbaar is ter 
plaatse van het rese rvaa ts- of nat uUfontwikke li ngsgebied. Ruiling van gro nd za l nauwel ijks voorko
men. Zo lang er geen gro te aa necngeslo ten geb ieden verworven zijn, is het 1l10eilijk de inrichti ng op 
de nieuwe fUllctie aftc stcmmen en blijft het beheer Illoeizaam. In de au lonome ontwikkeling zal het 
waterschap probcren dc verb ind ingszoncs langs beken te ve rwe rven en in te ri chlcn. Oil gebeu rt op 
bas is van vrijwill ighcid. Het waterschap ve rwach l dat zonde r landinrichling he l vcrwerven van de 
verb indingszones uitc rs t 1l10eizaam za l ve rlopen. 

Ontsluiting 
Dc (toekomslige) natuurgebieden in 'Weerij s' hebben ove r het a lgemeen wc ini g last van ve rsloring 
door ve rkeer. I-let rec rea ti cvc gc bruik van de natuurgebieden is beperk t. Dc behecrsmogelijkheden 
worden niet belem merd door de onls luiting . Wei zij n de mig rat iemogelij khcden tussen de ve rschil
le nde natllurgeb ieden beperkt. 01' een aanlal plaatsen worde n verbi ndingszo nes doo rsneden door 
wegen. Voo ra l de A 16 vorm t een barr iere tussen enerzijds het da l va n de Mark en het Mastbos en 
anderzijds de natuurgebieden in en ten zuiden van 'Weerijs'. In de au to nome ontwikkcling zal er 
op het geb ied va n ontslui ting niet veel vera nderen. Er vCl'andert voor de nat uu r wei ie ts a ls de I-loge 
Snelheidslijn aa ngelegd wordt. Samen met de A 16 zal de Hoge Snelhe ids lijn een he le grote barriere 
vormen tussen de natuurgebieden ten oosten en ten westen ervan. 

Watcrhuishouding 
O ve r het algemeen zij n de gro ndwate rs tanden v~~ r het herstel of behoud van na tuurwaarden in 
'Weerijs' te laag. Dc natuurgebieden de Krabbebossen en de Vloeiweide hebben last van verdro
g ing. Lokale kwel is vrijwel verdwenen, en de zee r beperkt aanwez ige regiona le kwe l wordt snel 
afgevoe rd door de Aa of Wee rijs. De wa terkwa liteit is ove r het algemeen !liet goed genoeg v~~r het 
behoud ofhet ontwikkelen van natuurwaa rden. Tenslotte zijn er een aanta l verv uilingsbronnen zoa ls 
vuilsto rten, vcrvuilde onderwaterbodems, rioolove rstorten, vcrontreinigde (sin te l)wegen etc., di e 
problemen kunnen geven met de natuu rfuncties va n het geb ied. Landi nrichti ng is een goed instru
ment om het waterhuishoudingssysteell1 zo in te ri chten dat de pe ilen bete l' op de d iverse fllllcties 
afgeste md kunnen wordell en het natuurl ij k karakter ervan versterk t kan wo rden. Dc Illogelijkheden 
om de watcrkwa liteit te ve rbe le ren z ijn bepe rkt. Wei kan door het schciden van landbouwwater en 
natuurwater de wale rkwali lei l in de natullrgebiedcn verbeteren. 
In de autonome ontwikkel ing zal de behee rder van het natuurtcrrein de deta ilontwater ing aan gaan 
passen. Op de aangekochte gro nde n ka n de drai nage verwijderd wo rden en kunnen pe reee iss ioten 
gedempt worden. I-lierdoor za l op k lei ne schaal vernatt ing plaats v inden. Er kun nen geen wcrken 
aa n de hoofdafwate ring plaats vinden. Het landbouwk undig gebruik van de gro nden die nog niet 
aa ngekocht zij n mag niet wo rden be lemmerd . Voora l in de laag gclegen Brecdbroeken za l pe il 
verhoging nauwe lijks te rca li seren z ijn voordat aile gronden zij n aa ngekocht. 
Dc wate rkwalite it in de nalUurgebieden za l doo r hel algemene milieubele id ve rbe teren. Ook het 
wa teraanvoerplan voor de Bijloopn-urfvaart za l pos itiefwerken op de waterkwaliteit in de Vloei
we ide. De waterkwaliteit in de Breedbroeken za l onder invloed blijven s taa n van de landbouw. Om 
plaatselijk het natuurlijke ka rakter van beken te herste llen za l het waterschap grond di rect gre nzend 
aan de beek moete n kope n. Zonder landinri chting ziet he t walerschap de mogelijkheden daa rtoe 
somber in. 
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Landschapsbollw 
De natuur houch niet op bij de grcnzen van de natuurgebieden. In 'Weerijs' kame n 01' ve rsch illende 
plaatsen in hel agrarisch gebied klcine bosjes, houtwallen, kruidenrijke bennell elc . voor. Deze 
kleine landschapselemenlen zij n voor de natuur van groot belang, bijvoorbeeld voor de migratie 
tussen de verschillende grote re natuurgebieden. I-let aantal kleine landschapselementen is de laatste 
decennia argenomen. De kwaliteit is lerllggelopen en de verschi ll ende landschapselementen zijn 
niet meer met elkaar verbonden. Via landinrichting kunnen er weer nieuwc bosjes, houtwallen, 
benncn etc. aangelcgd worden. Bestaande e lementen kunnen opgeknapt worden, bijvoorbeeld door 
wegbeplant ing aan te vullen. Ook kan e igendom, be heel' en onderhoud van grotere elementen goed 
geregeld worden . Bclangrij k is verder dat door de planl1lal ige aanpak de landschapselementen \oveer 
onderdeel uit gaan maken van een 'ne lwerk' . I-liercloor kunnen de landschapse lemenlen hun rllllc li e 
als migra lierollte betel' vervullcn. In de autonome ontwikkeling za l hel aan tal en de ecologische 
kwaliteit van de landschapselemcnlen, ondanks planologische bescherming, langzaam achterlli l 
blijven gaan. Het netwerk tussen de landschapselementen onderl ing en Illssen de landschaps
elemenlen en de llatuurgebieden brokkelt verdeI' ar. 

Achtergronden leefklimaat 
[n het streekplan Noord-Brabant worden dc doelstellingen len aanzien van landschap en rec reatie in 
'Weerijs' als voigt aangegeven : 
• het on twikkelen van recreatie en toe risme, vooral gericht op de hvalitatieve verbete ring van de 

bestaande verblijrsrecreatieve bedrijven; 
• vergroten van de 11l0gelijkheden voor extensievc recreatie; 
• behoud en ontwikkeling van de bestaande landschappelijke structuur in de G HS, waarb ij via 

landschapsbouw wordt voortgeborduurd op aardkundige en cultuurhistorische kell11lerken; 
• behoud van de cultuurh istorisch \vaardevol le beekda len met aanliggende oude bOllwlanden en 

landgoederen; 
• behoud van het besloten landschap in het noordelijke deel van ' Wcerijs' en in het beekdal van de 

Bij loop. 

In het landschap liggen eenvoudige voorzieningen zoals wande lpaden die een onderdeel zijn van 
een route of van een ornrnetje vanuit een dorp of camping. Een oude boom, een erfbeplanting or een 
interessante plek maken deze paden mooi. Soms liggen de routes niet meer 01' de goede pick, door
dal een weg is verhard, een kavelpad overbod ig wordt of een mooie oever beschaeid is. Langzaam 
maar zeker word l het he le landschap mindel' aantrekkelijk doordat er bijvoorbeeld cultuurhisto
rische elementen (houtwallen, bomcnrijen, steilranden) verd\ovijnen. Ook het toencmende ve rkeer 
maakt dat somlllige rOllles niet meer goed bruikbaar zijn. Door het aanleggen van klei ne land
schapselementen kan via landinrichting het landschap aanlrekkelijk gehouden worden . VerdeI' be
staat de 1110gelijkheid om op kleine schaal recrcal ieve paden of" andere kleine voorzien ingen aan Ie 
leggen orte verbeteren. Vanuit het recreatiebelcid krijgl 'Weerijs' niet vee I prio riteit. Er is voor 
rccreatieve voorzieningen niet vee I ge ld beschikbaar. Om de verkecrsveil igheid Ie verbeteren kun
nen in he t kader van landinrichling fie lspaden aangelegd worden. In de autonome olltwikkeling zal 
cr op het gebied van de recreatie niet veel veranderen . De huidige lllogelijkheden zullen redelijk in 
stand gehouden \vorden. Wei zal de aantrekkelijkheid van het landschap arnelllell. I-I ellandscilap 
wordt langzamerhand steeds eenvorllliger. 
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