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1.

LOCATIE

De locatie ligt in de gemeente Weert ten zuidwesten van Weert. Het gebied ligt ruwweg tussen de Kruispeelweg in
het noorden, Herenvennenweg in het westen en Diesterbaan in het zuiden. De oostelijke zijde grenst aan een bos.

Ligging topografische kaart (provincie Limburg, 2018)

Ligging kadastrale kaart, situatie 2018 (provincie Limburg, 2018)
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2.

BODEM

Het hoogste punt van het aangegeven gebied ligt in het zuidwesten, op een hoogte van 34,70 NPA. Het laagste
punt in het noordoosten ligt op 32,70. Het gebied ligt op de overgang van het hoger gelegen Kempisch Plateau
naar de lagergelegen zandgebieden van Midden-Limburg. Voormalige natte laagtes zijn goed herkenbaar aan de
lichtgroene kleur.

De hoogtekaart (site AHN.nl) geeft de hoogte in meters boven NAP. De kleuren geven hier de hoogte aan, van
donkerrood in het westen (hoogte van circa 36,20) tot donkerblauw (31,40 in het oosten).

De bodemkaart (http://pdokviewer.pdok.nl/) geeft voor het gebied ‘pZn23’ aan. Dit betekent dat het gebied deel
uitmaakt van de kalkloze zandgronden en meer specifiek is geclassificeerd als een lemige gooreerdgrond. Een
gooreerdgrond heeft een donkergekleurde bovengrond, bestaande uit humuslaag en A-horizont, van 20 tot
maximaal 50 cm dikte (teelaarde). Deze ligt op een dikke, maar zwak ontwikkelde zandige podzol-B-horizont
(uitspoelingslaag).
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De geschiktheid voor de infiltratie van hemelwater is sterk afhankelijk van deze bodemdoorlatendheid. De
waterdoorlatendheid van de bodem wordt aangegeven in de k-waarde (weerstandswaarde). De doorlatendheid is
afhankelijk van veel factoren: de gemiddelde korrelgrootte van het bodemmateriaal, de hoeveelheid fijne deeltjes
die in het materiaal aanwezig zijn (lutum en silt), de homogeniteit van het bodemmateriaal, de vorm van de
bodemdeeltjes (hoekig of rond) etc. Als gevolg hiervan varieert ook de doorlatendheid per locatie. Algemeen kan
worden gesteld dat hoe groter de korreldiameter, hoe grover het materiaal, hoe groter de doorlatendheid. Op een
kaart van Waterschap Limburg is de bodemdoorlatendheid in vijf klassen weergegeven.

Overzicht bodemdoorlatendheid (Waterschap Limburg, 2018)
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3.

WATER

Waterlopen in het gebied zijn de Weertbeek en de zijtak Stiloord. De Weertbeek en Stiloord zijn ontwateringen voor
het agrarisch gebied, die in noordoostelijke richting lopen. Beide waterlopen gaan over in de Meilossing, die water
afvoert van het bovenstroomse gebied, maar ook water aanvoert via de Zuid-Willemsvaart (de Voeding IJzeren
Man en de Weteringbeek). Door de aanvoer van kanaalwater dat feitelijk afkomstig is uit de Maas, is hier sprake
van aanvoer van gebiedsvreemd water. De Weertbeek en Stiloord water ontwateren gebiedseigen water.

Legger (Waterschap Limburg 2018).
De naam Weertbeek suggereert een natuurlijke waterloop, maar dat is het niet. Veel waterlopen in deze omgeving
zijn gegraven met als doel de lage, natte gebieden te ontwateren. De Weertbeek had een andere functie. Deze
waterloop is aangelegd in 1296 om de gracht van het kasteel van Weert van water te voorzien. In 1458 werd de
watertoevoer vergroot (de capaciteit werd 3 x groter). Tegenwoordig is de functie van de Weertbeek weggevallen.
De aanleg van de Zuid-Willemsvaart voorzag in voldoende water. Interessante achtergrondinformatie is te vinden
op: https://www.youtube.com/watch?v=kBA8RjVVfD4

Zicht op de Weertbeek.
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De waterloop Stiloord eind mei 2018. Een diepe ontwateringssloot,
geheel drooggevallen. De zomer van 2018 was buitengewoon warm en
droog.

Ten aanzien van de onttrekking van grondwater (voor landbouwkundige doeleinden) is in onderstaande figuur de
ligging van bestaande putten weergegeven.

Overzicht ligging beregeningsputten (Waterschap Limburg 2018).

Deze kaart geeft een overzicht van alle geregistreerde grondwaterputten voor landbouwkundige doeleinden.
Gebruik van deze putten is toegestaan (uiteraard met instemming van eigenaar) met elke geregistreerde pomp,
mits de onttrekker geregistreerd staat bij Waterschap Limburg.
Nieuwe putten mogen niet zomaar worden aangelegd. Hiervoor dient een geregistreerde put te worden gesaneerd.
Dit moet worden gemeld bij het waterschap. Het waterschap heeft geen makelaarsfunctie voor de putten. Een put
mag wel worden verplaatst, mits deze niet dichter naar een verdroogd natuurgebied wordt verplaatst.
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De aanleg van kleine putten kan vergunningsvrij. Uit kleine putten mag maximaal 10 m3/uur worden onttrokken, en
ze moeten liggen buiten de bufferzones van de verdroogde natuurgebieden. In geval van onze betreffende gronden
(situatie augustus 2018) is een put sowieso mogelijk, maar naar verwachting kunnen twee of mogelijk zelfs drie
kleine putten worden geslagen. Het aantal putten kan worden afgestemd met Waterschap Limburg.
Onderstaande figuur geeft aan welke gronden/percelen voorzien zijn van drainage (met blauwe arcering
aangegeven). De gronden op de locatie zijn niet gedraineerd.

Overzicht gedraineerde percelen (blauw aangegeven)(Waterschap Limburg 2018).
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4.

LANDSCHAP

Het gebied ligt op de ‘hellingen’ van het Kempisch Plateau en maakt deel uit van het zwak golvend
dekzandlandschap. De hogere delen zijn oude opgestoven landduinen, een tastbaar overblijfsel van de laatste
ijstijd. Water werd afgevoerd in de laagten en vormde beekdalen. Op plaatsen waar het water niet weg kon stromen
ontstonden veengebieden.
De meer recente geschiedenis van het gebied laat zich goed lezen door terug te kijken in de tijd door middel van
oude kaarten. Op de kaart uit omstreeks 1925 blijkt Stillenoord al te zijn aangegeven. Op de eerste kaart is te zien
dat Weert nog klein was en de gronden voor een groot deel nog niet waren ontgonnen. De zogenaamde ‘woeste
gronden’ waren wel in gebruik en dienden onder andere als begrazingsgebied voor veelal geherderde kuddes, het
winnen van plaggen en heidestrooisel, brandstof (gemaaide struikheide) en imkerij. In het noordoosten zijn de
ontginningen en akkers (wit op de kaart, destijds ‘velden’ genaamd, vandaar ook de naam Veldleeuwerik, die talrijk
voorkwam in de roggevelden). De kaart geeft een beeld van de laatste dagen van het pre-industriële agroindustriële tijdperk, waarin sprake was van een strikte grondgebonden landbouw. Kunstmest bestond nog niet, mest
om akkers te voorzien van voedingsstoffen was afkomstig van de potstallen. Samen met heideplagsel en stro was
dit de voedingsbron voor de gewassen op akkers.

Situatie omstreeks 1925
7

Op de akkers was destijds ook nog sprake van een ‘drie-slag-stelsel’. Het systeem werkte als volgt: Op een stuk
grond werden het ene jaar wintergranen (tarwe of rogge) verbouwd, het jaar erna zomergranen (gerst of haver) en
het derde jaar lag het braak. De andere twee stukken grond volgden met steeds een jaar verschil, zodat misoogsten
opgevangen konden worden met meer verschillende opbrengsten. Daarnaast waren er nateelten van onder andere
groenten, waardoor het menu gevarieerder werd. Ook was het belangrijk voor de bodemvruchtbaarheid, de
bodemstructuur en het onderdrukken van onkruid.

Topografie omstreeks 1950.
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5.

GEBRUIK

Het gebied is al lange tijd in landbouwkundig gebruik. De teelten zijn wisselend geweest. In 1996 was een deel van
de gronden nog beplant met populieren. Hierna heeft ook akkerbouw plaatsgevonden. De laatste jaren is gebied
als regulier agrarisch grasland in gebruik geweest. Naast mestgiften is in beperkte mate gebruik gemaakt van
kunstmest.
Voor zover bekend zijn de gronden nooit diep geploegd. Een ’diepploeg’ is een zwaar type keerploeg. Deze ploeg
wordt getrokken door zwaardere tractoren en kan een diepgang hebben van meer dan een meter. Bij het ontginnen
van nieuwe landbouwgronden werd deze manier van grondbewerking vaak toegepast. Een van de gevolgen van
het diepe ploegen was dat in de ondergrond aanwezige leemlagen of ijzerbanken werden doorsneden, waardoor
het n de bovenlaag aanwezige water snel dieper in de bodem wegzakte. De leem- of ijzerlagen zorgden voor een
‘schijngrondwaterspiegel’. In de eertijds woeste gronden waren dit vaak ook vennen of vochtige heiden (met
Dopheide en enige mate van veenvorming).
De gronden zijn evenmin gedraineerd en beregening heeft nooit plaatsgevonden. Wel is een enkele put aanwezig
geweest, maar deze is dichtgemaakt omdat de wanden instortten en de put niet meer veilig was.
Hoewel het voorjaar van 2018 zonnig, buitengewoon warm en in begin mei ook zeer droog was, waren tijdens een
veldbezoek op 28 mei op verschillende plaatsen plantensoorten van vochtiger omstandigheden aanwezig. Zo
werden plaatselijk onder andere Gele lis, IJle zegge en Bosbies aangetroffen. Een deel hiervan stond in
slootkanten, op enkele plaatsen werden ook vochtindicatoren aangetroffen in de bosranden en lanen.

Beeld situatie voorjaar 2018
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6.

OVERIGE INFORMATIE

Luchtfoto 1996 (provincie Limburg). Opvallend is dat het noordoostelijke deel bestaat uit Populieren

Het dak van de aanwezige schuur is waarschijnlijk van asbest.
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Eerste verbeelding, augustus 2018
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