
Herinrichting beekdal Kwistbeek 

Bijeenkomst 30 oktober 

Antea Group – Roel Wijnhoven  



Inhoud presentatie 

• Doelstelling herinrichting beekdal Kwistbeek 

 

• Toelichting op werkzaamheden Antea Group 

 

• Vertrekpunt 

 

• Fasering maatregelen 

 

• Planning 



Hoofddoelen beekdal Kwistbeek 

• Duurzaam en klimaatbestendig 
watersysteem 

 
• Verminderen wateroverlast 
 
• Piekafvoeren stedelijk gebied 

verminderen 
 

• Effectief en doelmatig onderhoud 
 

• Herstel ecologisch systeem 
 
• Herstel Natuurbeek 
 
• Herstel Hydrologisch systeem 
 
• Betere waterkwaliteit 

 
 



Doelen beekdal Kwistbeek 

• Beeksysteem, heringerichte Kwistbeek:  
• Effect piekafvoeren verminderd, piekafvoeren kunnen tijdelijk in gebied geborgen worden 

• Lokale wateroverlast is beperkt 

• Piekafvoeren mogen niet leiden tot wateroverlast binnen de gestelde normering 

• Waar mogelijk invulling geven aan de natuurfunctie afgestemd op de omliggende functie 

• Dynamiek: winter-zomer afvoer, (droogte/natte) diversiteit in substraat en stroming 

• Beschaduwing door begroeiing in het beekdal 

• Vispasseerbaar maken barrières tot de molen (vanaf de Maas)  

• Verbeteren waterkwaliteit (wateraanvoer Noordervaart) 

• Verminderen overstortfrequentie 

• Bufferzones langs beek 

• Effectief en doelmatig beheer 

 

• Projectgebied: 
• Versterken landschap, cultuurhistorie en recreatie en toerisme 

 

• Randvoorwaarden:  
• Grondverwerving o.b.v. vrijwilligheid  

• Effecten die ontstaan als gevolg van project “oplossen”  



Werkzaamheden Antea Group 

• Hydrologische berekeningen met maatregelen en effecten 

• Gebiedsonderzoeken (onder andere) 
– Bodemonderzoek 

– Archeologie onderzoek 

– Niet gesprongen Explosieven 

– Flora en Fauna 

• Uitwerken maatregelen en ontwerp 

• Projectplan Waterwet 

• Aanvraag vergunningen 

• Opstellen RAW-Bestek uitvoering 



Vertrekpunt Antea Group 

• Overleg Soeterbeek 

 

• Input informatieavonden 

 

• Input digitaal platform 

 

• Visie Kwistbeek met informatie uit de streek 

 

• Veldbezoek  

 

• Brainstormsessie 

 



Waterpraatschets 



Vertrekpunt Visie-schets  
 



Fasering maatregelen 

• Korte termijn zomer 2019 (prioriteit op verminderen wateroverlast) 
– Terugslagklep geplaatst tegenover Soeterbeek 28. 

– Maaibeheer aangepast van 2 naar 4 keer per jaar tot definitieve maatregelen 

– Folie blusvijver Panningen verwijderen  

– Onderzoek naar mogelijke (nood)maatregelen  

– Afstemmen benutten bestaande buffering  

• Lange termijn 2020/2021 (herinrichting beekdal) 
– Profiel aanpassen beekdal 

– Waterbergingen aanleggen 

– Kunstwerken aanpassen (duikers/stuwen) 

 

 

 

 
 

 

 



Doorkijk herinrichting kwistbeek 

• Maatregelen  
• Beektracé 

 

• Meandering 

 

• Profielaanpassing 

 

• Opheffen knelpunten kunstwerken 

 

• Creëren bufferzones (zoals bv. doorstroommoeras) 

 

 



Voorbeeld schetsontwerp  
(Groote Molenbeek) 



Voorbeeld schetsontwerp 
(Groote Molenbeek) 
 



Globale planning/doorkijk 1 
• Verkenning grondverwerving 4e kwartaal 2018 

 

• Verkenning wensen en eisen omgeving molen gebied Baarlo (werkgroep C) 

 

• Hydrologische modelberekeningen en schetsontwerp -> 1e kwartaal 2019 
– Bespreken verkenning grondverwerving en te berekenen maatregelen                           

half januari 2019 (werkgroep A) 

 

– Bespreken hydrologisch model en effecten in praktijk (werkgroep B) 

 

– Integrale informatieavond: Effecten en maatregelen maart 2019 

 

• Gebiedsonderzoeken (bureauonderzoeken) -> 1e kwartaal 2019 
– Bureauonderzoeken 4e kwartaal 2018/1e kwartaal 2019 

– Veldonderzoeken 1e en 2e kwartaal 2019 

 

 



Globale planning/doorkijk 2 
• Totaal ontwerp en projectplan -> 2e kwartaal 2019 

– Integrale bijeenkomst nadere invulling totaal beekdal (omgevingsplan) 

 

• Projectplan Waterwet -> 3e kwartaal 2019 (6 maanden) 
– Inloopavond ten behoeve ter visie legging 

 

• Vergunningen en procedures -> 3e kwartaal 2019 (6 maanden) 

 

• Definitief ontwerp en bestek -> 1e kwartaal 2020  

 

• Aanbesteding -> 1e kwartaal 2020  

 

• Start uitvoering -> 3e kwartaal 2020 (12 maanden) 

 

 



Projectplan Waterwet 

• Komt in plaats van een Watervergunning 

• Beschrijving: 
– Huidige situatie met knelpunten en doelen 

– Uitgevoerde onderzoeken en berekeningen 

– Effecten en afweging van maatregelen 

– Beschrijving ontwerp 

• Wordt formeel ter visie gelegd 

• Mogelijkheid voor bezwaar en beroep 

• Vormt de basis voor bestek en uitvoeringsontwerp 
 

 

 

 


