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Welkom

28 juni 2021: 



Agenda

• Welkom

• Terugblik:  realisatie door Van Beers

• Vooruitblik

• Terugblik overige zaken: Stogger, ommetjes, onderzoek kasteelpark

• Vragen

• BOM

• Quiz/Communicatiezaken



Uitgevoerd werk bovenloop



Uitgevoerd werk middenloop



Uitgevoerd werk benedenloop



Vervolg werkzaamheden bovenloop

Voor de bouwvak:
• Graven geultjes en aanleg kades in de Baendj

Na de bouwvak:
• Vanaf de Stogger tot aan de weg ten oosten van de Baendj:

• Aanleg onderhoudspad aan noordzijde van 4 m
• Herinrichten beek
• Aanleg plas draszone

• Aanleg knijpvoorziening en in- en uitstroomvoorziening
• Afhankelijk van uitspraak rechter m.b.t. beroepszaak: aanleg plas dras zone resterende gedeelte

Geplande oplevering 29 oktober 2021



Vervolg werkzaamheden middenloop

Voor / Na de bouwvak:
• Reviseren stuw Rinkesfort
• Aanbrengen beschoeiing de Bong

Na de bouwvak:
• Vervangen duiker De Bong
• Stapelwerk Soeterbeek
• Dammetje bij Vlasrooth
• Vervangen duikers Soeterbeek

Geplande oplevering 29 oktober 2021

Stuw bovenstrooms Dekeshorst handhaven tot einde onderhoudsperiode 



Vervolg werkzaamheden benedenloop

Voor de bouwvak:
• Voorbereidende werkzaamheden kasteelpark (verwijderen slib en aanbrengen fundament stapelmuur)

In de zomervakantie:
• herinrichting schoolplein

Na de bouwvak:
• Graven bypass kasteelpark 
• Stapelstenen kasteelpark
• Herstellen uitstroomvoorziening molen
• Stapelstenen Huissen – Obsenichtlaan
• Sanering Japanse Duizendknoop

Geplande oplevering 29 oktober 2021



Vragen?



Stogger

Onderzoek gericht op:

• Biodiversiteit

• Beter beheer

Onderzoek uitgevoerd door Sweco

• Concept besproken met werkgroep A 

Binnenkort toelichting op het plan en mogelijkheid voor vragen, op de site

• ook voor omwonenden (ipv info avond)



Stogger



Kasteelpark onderzoek

Onderzoek uitgevoerd door:
• Royal Haskoning /DHV
• Hans de Mars

In opdracht van 
• Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en gemeente

Een paar puntjes op de i en dan is het klaar
• Delen met werkgroep
• Delen met alle belangstellenden 

Resultaat
• Afwegingskader maken voor activiteiten 
• Parkbos: onderhoudsplan opstellen 
• Watersysteem optimaliseren/duurzaam



Acties Parkbos

Cultuurtechnische maatregelen
• Bestrijden woekeraars, 

• herstellen zichtlijnen, 

• struiklaag terugdringen en 

• Bodemverbetering

Watersysteem maatregelen
• Zijtakken bosvijvers, herstel te ingrijpen (hoge kosten, niet duurzaam)

optie: gebruiken als hoogwater infiltratiesysteem

Gesprek: 
• In overleg met gebruikers afspraken maken over resultaat onderzoek



Acties Watersysteem

• Toekomstbestendig duurzaam waterbeheer:

• Terugdringen gebruik grondwater - meer oppervlaktewater gebruiken

• Gebruik watermolen om de grachten te vullen (ecologie ondergeschikt)

• (weer) wat meer peilfluctuaties toelaten

• Grachten als ondersteunend systeem voor waterberging/conservering

• Bosvijvers-zijtakken als infiltratievoorziening gebruiken

• Gefaseerd beheer en onderhoud (staande praktijk)

• Watermolen: stuwpeil-opzet en –aflaten geleidelijke laten plaatsvinden 

(stuwplan opstellen)
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Vervolg acties

• Protocol/afwegingskader maken voor toestaan initiatieven en activiteiten in het 

ensemble met de uitgangspunten zoals genoemd in het rapport

• Overleg met verenigingen/gebruikers

• Plan (laten)maken voor herstel en onderhoud parkbos

• Uitwerken van watersysteem

• duurzaamheid



Ommetjes

Groep bezig met uitwerken ommetjes
• Uit de werkgroepen
• Routebureau
• Touristisch platform 

Centrale thema: water
Maken zoveel mogelijk gebruik van bestaande routes

Route:
• Lussen die terug komen bij de beek
• Langs de beek

Verder werken aan
• Routes
• Verhalen 
• Promotie



Ommetjes Baarlo 17



Vragen?



Beheer Onderhoud Monitorings plan

• Beheer : het hebben van zeggenschap en verantwoordelijkheid over de 
waterlopen, de natuurgronden en voorzieningen

• Onderhoud : het instandhouden van de gestelde doelen en nieuw aangelegd 
systeem

• Monitoring : monitoren/evalueren van de ontwikkelingen

Doel BOM plan
• Vastleggen wijze waarop beheer en onderhoud plaatsvindt
• Vastleggen taakverdeling tussen verschillende beherende instanties 
• Vastleggen monitoren/evaluatie bewaken resultaten



Beheer op basis van Streefbeelden

Voorheen op basis van maaikalender

Vanaf nu gaat onderhoudsaannemer beheren en onderhouden 
• Op basis van streefbeelden voor de waterlopen en omliggend beekdal
• Onderhoudsfrequentie voor technische voorzieningen

Streefbeelden uit projectplan worden iets meer geconcretiseerd



Participatieproces

Voor de zomer:
• Inhoudelijke info (praatmateriaal) beschikbaar maken:

• Streefbeelden aanscherpen
• Kaarten maken
• Verantwoordelijkheden in beeld brengen

• Participatieproces vormgeven (Wie, Wanneer, Hoe, Waarover betrekken)

Na de zomer:
• In gesprek met omgeving over inhoud:

• Streefbeelden zijn vastgesteld
• Bespreken waar andere belangen kunnen gaan wringen en hoe hiermee om te gaan
• Zoeken naar ruimte die er is binnen B&O
• Hoe gezamenlijk monitoren / evalueren
• Bijdrage omgeving aan daadwerkelijk beheer buiten

BOM gereed: voorjaar 2022



Bedankt voor jullie aandacht!
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