
 
 

 

Verslag bijeenkomst werkgroepen Gebied Kwistbeek op 27-11-2019 
 
Antea Group heeft een schetsontwerp opgeleverd voor de inrichting van het watersysteem 
in Gebied Kwistbeek. Dat dient als basis voor het Projectplan Waterwet dat in het voorjaar 
van 2020 ter visie wordt gelegd. Ongeveer veertig werkgroepleden zijn naar het 
gemeentehuis van Peel en Maas gekomen voor een toelichting op het ontwerp,  
stil te staan bij wat met ieders input is  gedaan en de stand van zaken van het omgevingsplan 
te vernemen. De focus van de bijeenkomst ligt op water.  
Na een plenaire toelichting op het ontwerp gaan de werkgroepen uit elkaar om apart de 
gevolgen van het schetsontwerp voor de wateropgave voor ‘hun’ deel van de Kwistbeek 
door te nemen. De vragen die daarbij centraal staan: 

- Herkennen de leden van de werkgroep de onderwerpen die de afgelopen twee jaar 
zijn besproken? 

- Missen er zaken?  
- Zijn ze tevreden? 

Na afloop geeft van elke werkgroep iemand plenair een samenvatting van hetgeen is 
besproken. 
 
Werkgroep A (van Stogger tot aan Midden Peelweg) 
Bij werkgroep A waren het bufferen van water, biodiversiteit en recreatie de 
hoofdonderwerpen van het afgelopen jaar. Vandaag ligt de focus op de beoordeling van de 
geboden oplossingen voor de wateropgave. 
Ten aanzien van de aanpassingen aan de buffers ‘Stogger’ (gemeente) wordt gevraagd of dit 
ook gevolgen heeft voor enkele percelen aan de Tuindersweg. Immers, niet lang geleden 
werden rioolaanpassingen uitgevoerd. In verband met de voorgenomen aanplant van 
laurierbomen wordt gevraagd of het daar weer open gaat. Eric Giebelen van de gemeente 
gaat ervan uit van niet, maar zal dat checken en terugkoppelen.  
De eerder die avond gestelde vraag over de werking van buffer Baendj wordt behandeld. 
Loopt de aanvoerbeek niet vol bij het in werking zetten van de stuw? Projectmanager Jan 
Jacobs legt uit dat het water daar inderdaad omhoog zal gaan, maar dat dat niet betekent 
dat het water daar niet meer weg kan. Het water volgt de wet van de communicerende 
vaten. Eerst zal het lage deel van de Baendj vollopen, daarna de hoger gelegen gedeeltes.  
Door de andere inrichting en de aanleg van een dijkje rond de Baendj blijft straks meer 
water in het gebied dan nu. Dus ook in hete zomers. Er zal vaker sprake zijn van verzadigde 
grond en een relatief hoog grondwaterpeil, mede als gevolg van kwel. De Baendj wordt geen 
Natura 2000 gebied. 
Na uitgebreide bestudering van de kaarten en uitleg over de sturing- en werking van de 
stuw, die bepaalt hoe en wanneer het overloopgebied De Baendj werkt, wordt duidelijk dat  

- de werkgroep zich nog wil buigen over de optimalisatieplannen voor buffer Stogger 
zodra die door de gemeente meer zijn uitgewerkt, met name voor wat betreft de 
bijdrage aan de waterkwaliteit in de Kwistbeek;  

- de werkgroep zich kan vinden in de keuze voor Baendj als locatie van een nieuwe 
buffer/overloopgebied en er vertrouwen in heeft dat de natuur (broekbos) zich daar 
zal schikken; 



 
 

 

- de werkgroep vraagt om aandacht voor het ophogen van de waterkant door 
maaiwerkzaamheden. Daarmee schuift het onderhoudspad en de spuitvrije zone op 
ten nadele van de aangrenzende percelen. De werkgroep hoort graag van het 
waterschap hoe daarmee wordt omgegaan. 

- meerdere percelen langs de Kwistbeek peilgestuurd gedraineerd zijn. Die drainage 
mondt uit in de Kwistbeek. De werkgroep ziet graag afspraken hoe zijn tijdig die 
drainage kunnen dichtzetten om overlast te voorkomen.  

- de werkgroep vraagt om goed maaibeheer. Dit moet een aandachtspunt blijven van 
het waterschap. De Kwistbeek is een afvoerbeek en moet als zodanig kunnen blijven 
functioneren.  

 
Werkgroep B (van Midden Peelweg tot aan de Bong) 
Werkgroep B heeft met name stilgestaan bij de voorgenomen verwijdering van de stuw in de 
middenloop. De vraag was of die er per se uit moet of dat die continu gestreken kan worden, 
zodat hij bij droge omstandigheden nog ingezet kan worden. Het vermoeden is dat dit niet 
kan, maar dat wordt nog bekeken en zal teruggekoppeld worden. De werkgroep gaf aan dat 
er op sommige percelen aanzienlijke effecten te zien zijn op het grondwaterpeil, maar dat 
betreft soms ook niet-agrarische percelen. De grond ter plaatse is erg nat, waardoor de 
effecten niet perse nadelig hoeven te zijn. 
Mocht er in periodes van droogte een totaal onttrekkingsverbod van uit de Kwistbeek 
komen, dan verwacht men een alternatief, zoals het mogelijk maken van 
grondwateronttrekking. 
In de middenloop van de Kwistbeek zijn op vrijwillige basis gronden aangekocht voor 
herprofilering van de beek in het kader van de KRW en met waterberging als doel. Het 
verzoek is op te passen dat de resterende delen van deze percelen nu geen last krijgen van 
schaduwwerking als gevolg van bomen die langs de Kwistbeek gaan groeien. Ook in deze 
werkgroep kwam het maaibeheer aan bod. Wordt het maaisel echt op kant gelegd of voert 
de beek dat toch weer mee? Antwoord: dit wordt op de kant gelegd en dus niet met de beek 
wordt mee gevoerd. Spuitvrije zones, die opschuiven richting landbouwperceel als de 
insteek van de Kwistbeek die kant opschuift, waren eveneens onderwerp van gesprek. Ook 
die vragen om locatiespecifieke afspraken tussen betreffende eigenaren en het waterschap. 
Tot slot kwamen duikers aan de orde. En de vraag wie waar het onderhoud doet: de 
gemeente of het waterschap. Als de duiker onder een weg van de gemeente ligt, is het 
onderhoud aan de gemeente. Het waterschap staat aan de lat voor het onderhoud van de 
sloot tot aan de duiker..  
 
Werkgroep C (van de Bong tot aan de dijk in Baarlo) 
De leden van werkgroep C vonden het prettig om het hele tracé weer eens te kunnen zien 
en te horen wat er in andere delen van Gebied Kwistbeek gebeurt. Zij hebben kort 
stilgestaan bij de verschillende procedures rondom het Projectvoorstel Waterwet en 
afstemming tussen Gebied Kwistbeek en het aanpalende HWBP 
(Hoogwaterbeschermingsprogramma), dat begint bij de stuw aan de Ingweg.  
De vragen van de molenaar naar aanleiding van de voorgenomen bypass bij molen en de 
effecten daarvan zijn beantwoord. De kanalisering in de dorpskern en natuurlijke oevers met 



 
 

 

uitstapmogelijkheden voor fauna waren ook onderwerp van gesprek. Hermeandering is in de 
benedenloop niet mogelijk vanwege gebrek aan ruimte  
Ook in deze werkgroep kwam het maaibeleid aan de orde. Net als de onderhoudspaden. 
Maatwerk op perceelsniveau is zeker mogelijk.  
Werkgroep C uitte de behoefte om voorafgaand aan de inloopbijeenkomst van 11 december 
nog eens bij elkaar te komen om dieper in te gaan op niet-watergerelateerde zaken. 
Daarvoor is een datumprikker uitgezet.  
 
Plenarie afsluiting 
Bij de rondvraag meldt IVN teleurgesteld te zijn omdat  weinig van hun ideeën terug te 
vinden zijn in het schetsontwerp en dat IVN op een hogere ambitie had gehoopt. Gelukkig 
zijn er ook onderdelen in het plan waar IVN wel mee kan leven.  
Er wordt gevraagd naar de resultaten van visonderzoeken (vistellingen). Het waterschap zal 
deze, mits het openbare stukken zijn, publiceren op Met Elkaar. 
Dagvoorzitter Peter Deriks sluit de bijeenkomst af met de opmerking dat de vandaag en op 
11 december opgehaalde feedback in het Projectplan Waterwet wordt verwerkt. Het verslag 
van de bijeenkomst zal per e-mail naar de leden van de werkgroepen worden toegestuurd 
en op Met Elkaar worden geplaatst, net als de gegeven presentatie, de toelichting daarop en 
het filmpje over buffer Baendj. 
 
 
 
 
 
 


