
De woningen aan de Bongardweide in Baarlo hebben te maken met wateroverlast, als gevolg van 

het terug  stromen van water vanuit de Kwistbeek in de zijtak Maasbreese Schans. 
 

 
 

Waar de Maasbreese Schans uitmondt in de Kwistbeek (tegenover soeterbeek nr 28) is een 

terugslagklep geplaatst. Door deze klep stroomt het water van de Kwistbeek niet naar de 

Maasbreese Schans als er veel water in de Kwistbeek staat. Het is een concrete maatregel om 

wateroverlast bij hevige regenval tegen te gaan. Met deze eerste maatregel wordt het 

probleem niet geheel voorkomen. Daar is meer voor nodig. 



 

Omwonenden, werkgroepen, Waterschap Limburg en gemeente Peel en Maas  zijn sinds 

begin dit jaar aan de slag met een aanpak voor de wateroverlast in het gebied Kwistbeek en 

kijken ook hoe ze de kwaliteit en de omgeving van de Kwistbeek versterkt kan worden. 

Terugblik 

Uit twee bijeenkomsten met omwonenden eerder dit jaar,  zijn drie werkgroepen ontstaan. Ze 

zijn aan de slag zijn gegaan met de kwaliteitsverbetering van gebied Kwistbeek. Afgelopen 

dinsdag 30 oktober  waren alle werkgroepen bij elkaar om te kijken waar ze nu staan en waar 

de afgelopen maanden aan gewerkt is. 

Vaker maaien 

De afgelopen maanden ervaring opgedaan met vaker maaien van de oevers. De concrete 

maatregel is al genomen, de uitvoering moeten we nog finetunen. Dat wordt maatwerk. 

Anteagroup  

Advies en ingenieursbureau Antegroup is sinds augustus aan de slag met het Projectplan 

Waterwet voor de herinrichting van de Kwistbeek. Belangrijke aandachtspunten zijn de route 

die de beek aflegt, zorgen dat hij weer gaat ‘slingeren’ zoals vroeger, knelpunten opheffen, 



betere waterkwaliteit en buffers creëren. Vertrekpunt is onder andere de input die door de 

eerder genoemde werkgroepen en omwonenden aangedragen is. 

De komende maanden blijft de betrokkenheid van de omgeving erg belangrijk voor het 

project. De werkgroepen blijven aan de slag en worden aangevuld of uitgebreid als dat nodig 

is. Voor de zomer was de verwachting dat we in december iedereen konden uitnodigen om de 

voortgang te delen. Omdat er nog veel uitgezocht en doordacht moet worden verschuiven we 

dit moment naar het voorjaar (april 2019). Tot het zover is plaatsen we updates op dit 

platform en delen we informatie waar dat kan. 

Wensen voor de toekomst 

De gemeente gaat tegelijkertijd ervaring op doen met de omgevingswet. Naast het Projectplan 

Waterwet is het voor de gemeente de uitdaging  de wensen en dromen voor de toekomst van 

een gebied te vertalen in een omgevingsplan. Een plan waar doelen beschreven worden. Dat is 

niet alleen een uitdaging voor de gemeente maar ook voor inwoners. 

 


