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1.

LOCATIE

De locatie ligt in de gemeente Weert ten zuiden van Weert. Het gebied ligt ruwweg tussen de Van Goglaan,
Altweerterkapelstraat, Mastenbroekweg, Dijkerstraat en Grotesteeg.

Ligging topografische kaart (provincie Limburg, 2018)
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Ligging kadastrale kaart, situatie 2019 (provincie Limburg, 2019)
Kadastraal nummer

Oppervlakte (m2)

247

0.45.84

249
252

3.02.15
1.64.88

913

0.16.30

255

1.16.56

601

0.16.30
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2.

BODEM

De hoogtekaart (site AHN.nl) geeft de hoogte in meters boven NAP. De kleuren geven hier de hoogte aan, van
donkerrood (hoog) naar donkerblauw (laag). De bomen en gebouwen zijn hier de ‘hoge punten’. Op het perceel is
de hoogte in het noorden 33.98 meter boven NAP en in het zuiden is het laagste punt 32.51 meter boven NAP.
Met enige verbeelding is op het perceel de waterloop Mastenbroek door het gebied te zien. De bodem is iets
lagergelegen en iets dieper donkerblauw.

Hoogtekaart (ahn.nl)
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Bodemkaart (http://pdokviewer.pdok.nl/)
De bodemkaart geeft voor het gebied ‘zEZ23’ aan. Dit betekent dat het gebied deel uitmaakt van de hoge zwarte
enkeerdgronden met lemig fijn zand. Enkeerdgronden bestaan uit een humusrijke bruingekleurde laag grond, het
esdek, van ten minste vijftig centimeter dik. In de Nederlandse bodemclassificatie vallen enkeerdgronden onder de
zogenaamde dikke eerdgronden. Deze bodemsoort komt voor in zandlandschappen die gevormd zijn in het
Pleistoceen. Deze gronden zijn ontstaan door het potstalsysteem waarbij de grond werd bemest met dierlijke mest
en plaggen en veelal het gevolg was van een eeuwenlange geleidelijke ophoging met humushoudend materiaal
door de mens.
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Overzicht bodemdoorlatendheid (Waterschap Limburg, 2019)
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.
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3.

WATER

Door het gebied loopt een waterloop: Mastenbroek. De loop is aanwezig om te voorzien in de ontwatering van het
agrarisch gebied, dat in zuidelijke richting afstroomt. De waterloop gaat over in de Dijkerpeel en vervolgens in de
Leukerbeek. Bovenstrooms heeft de loop een bodemhoogte van 32,49, benedenstrooms (zuidkant van het perceel)
is de bodemhoogte 31,65 (verval 84 centimeter).

Legger (Waterschap Limburg 2019).
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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.
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.
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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 (Waterschap Limburg 2018). Geen drainage op het betreffende perceel.
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4.

LANDSCHAP

Het gebied ligt op de ‘hellingen’ van het Eiland van Weert en maakt deel uit van de overgangen van de
landbouwgronden in het noordoosten en de woeste gronden ten westen en zuiden hiervan. Op de eerste kaart is
te zien dat Weert nog klein was en de gronden op grotere afstand van de kern Weert voor een groot deel nog
onontgonnen waren. Onontgonnen is niet helemaal correct, de gronden waren immers al eeuwenlang als
weidegrond in gebruik. De bekende landduinen van Weert en Budel waren een gevolg van het gebruik van hout
(voor bouw en kachel), winning van de strooisellaag en plaggen als bemesting voor de akkers en begrazing van de
heide met geherderde kuddes, die door de hoge intensiteit van begrazing overging in grote zandverstuivingen.
Rond 1840 was het betreffende perceel al lange tijd als akker in gebruik (getuige ook de bodemkaart: enkeerdgrond:
een gebied al een landbouwgebied, dat voornamelijk als akkerland in gebruik was). 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 tijd voor het agro-industriële tijdperk, waarin sprake
was van een strikte grondgebonden landbouw. Tegenwoordig noemen we dat heel modern ‘kringlooplandbouw’.
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.

Oude topografische kaart, situatie omstreeks 1837-1844
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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.
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5.

BESTEMMINGSPLAN

Buitengebied 2011, bestemmingsplan, vastgesteld 26 juni 2013.

Kaart vigerend bestemmingsplan (www.ruimtelijkeplannen.nl)
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6.

GEBRUIK
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