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Van de voorzitter

De afgelopen maanden is er weer ontzettend hard gewerkt in Weerijs-
Zuid. Overal in het projectgebied is nu verandering zichtbaar. De 
aannemer heeft mede door het gunstige weer al veel werk uitgevoerd. Als 
het weer mee blijft zitten, zijn we op tijd klaar. Mogelijk zelfs nog eerder 
dan de deadline, mei 2017. We hebben dan ook voldoende tijd voor een 
nette afwerking van de laatste onderdelen. Daar zijn we erg blij mee!

In het deelgebied van de Krabbenbossen worden nu de laatste kavelaanvaardingswerken 
uitgevoerd. Ook wordt er nog gewerkt aan de grondwerkzaamheden en inrichting in de 
natuurbouw. De grond die hierbij vrijkomt, de wensgrond, wordt de komende tijd verdeeld 
over de aanvragers die nog niets ontvangen hebben. Helaas is er de afgelopen periode 
minder vrijgekomen dan geschat, maar iedere aanvrager krijgt zeker vijftig procent van de 
aangevraagde grond. Hierover vertellen we in deze nieuwsbrief meer.

In de meeste gebieden werken we nu aan de laatste details die écht het verschil maken. 
De eerste resultaten zijn goed zichtbaar én kunnen rekenen op warme belangstelling 
van de omgeving. Zaterdag 29 oktober liepen ongeveer 75 mensen mee met de eerste 
rondwandeling door het nieuwe natuurgebied de Turfvaart-Bijloop. De aanwezigen waren 
erg geïnteresseerd in onder andere de achtergronden van het plan en de natuur. Verder 
waren ze erg blij met de nieuwe wandelroutes in het gebied. Dat we vele reeënsporen 
aantroffen maakte het éxtra bijzonder. Over de natuurbouwwerkzaamheden staat in deze 
nieuwsbrief een uitgebreider artikel.

Een grote klus die ons nog rest is de afwikkeling van de Lijst der Geldelijke Regelingen 
(LGR). We hebben bij alle bedrijven een schatting gemaakt van het nut van de 
verkaveling. Deze schattingen zijn inmiddels klaar en we werken nu aan een conceptlijst 
die, onder voorbehoud, begin 2017 klaar is. Over de verdere procedure wordt u in een 
latere nieuwsbrief verder geïnformeerd. Wel kunt u in deze nieuwsbrief een interview lezen 
met één van de schatters.

Ik wens u veel genoegen met het lezen van deze nieuwsbrief. Wij blijven ondertussen 
hard werken in Weerijs-Zuid, met de juiste grond op de juiste plaats.

Peter van Vugt
Voorzitter bestuurscommissie Weerijs-Zuid



Spreekuur 

Tijdens de uitvoering is er wekelijks spreekuur op afspraak op 
donderdagochtend van 9:00uur tot 11:00uur in het voormalige 
Rabobankkantoor, St Bavostraat 60 in Rijsbergen (ingang bij het 
zebrapad aan de St. Bavostraat). Hiervoor dient u vooraf een 
afspraak te maken via het secretariaat van de Bestuurscommissie. 
U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@weerijszuid.nl of 
bellen met 06-55686589 (op di-woe-do).

Vanaf 11:00uur tot 12:30uur is er spreekuur waarbij u vrij kunt 
inlopen op dezelfde locatie. Hierbij is een medewerker van de 
provincie en van de directievoerder Arcadis aanwezig. Heeft u 
specifieke vragen over bijvoorbeeld kadastrale zaken dan kunt u 
het beste contact opnemen voor een afspraak, zodat zeker is dat 
de juiste adviseur aanwezig is.

In verband met de kerstvakantie is het directieverblijf gesloten 
van 19 december 2016 tot 2 januari 2017. Het laatste spreekuur 
van 2016 vind plaats op 15 december en het eerste van 2017 op 
5 januari. Wij wensen u alvast fijne feestdagen.

Uitvoering voor op schema

De kavelaanvaardigswerken(KA-werken) in Weerijs-Zuid zitten 
er bijna op. De Krabbenbossen is het laatste deelgebied dat 
door aannemer Van den Brand onder handen wordt genomen. 
Op enkele locaties in andere deelgebieden kon de aannemer 
nog niet aan de slag door het weer of gewassen. Ook deze 
laatste kavelaanvaardingswerkzaamheden vinden de komende 
weken plaats. Het gaat dan onder meer om het graven en 
dempen van sloten, het opvullen van laagten, het verwijderen 
van duikers en het aanleggen van drainage en dammen. 

Naast het afronden van de kavelaanvaardingswerkzaamheden 
is de aannemer ook bezig met natuurbouw in het 
projectgebied. Hieronder valt bijvoorbeeld het graven van 
poelen, plaatsen van rasters en het planten van bomen. 
De uitvoering loopt circa 2 maanden voor op schema. Dit 
komt vooral door de gunstige weersomstandigheden. Door 
de relatief lange periode van droogte waren percelen tot 
ver in oktober goed bereikbaar en kon er langer worden 
doorgewerkt. Marlies Lazeroms van de provincie Noord-
Brabant is dan ook tevreden over de voortgang: “We hadden 
vorig jaar wat opstartproblemen, maar toen we eenmaal op 
gang waren hebben we prima kunnen doorwerken. Ook het 
contact met de terreinbeheerders verloopt zeer positief.”

Check
Voor de oplevering van alle wegen, waterlopen en 
natuurterreinen wordt met de beheerders vooraf in het 
veld gecheckt of de werkzaamheden volgens afspraak 
zijn uitgevoerd. Het bestek en de eventueel naderhand 
gemaakt afspraken zijn daarbij bepalend. Ingenieursbureau 
Arcadis checkt of bij de kavelaanvaardingswerken aan de 
verplichtingen is voldaan. Het kavelaanvaardingswerk uit het 
bestek en eventueel naderhand gemaakte afspraken zijn ook 
hierbij leidend. 

Heeft u het idee dat er afspraken over de bij u uit te voeren 
kavelaanvaardingswerken (deels) niet zijn nagekomen? Neem 
dan uiterlijk dinsdag 20 december contact met ons op. U kunt 
een afspraak maken voor het spreekuur via info@weerijszuid.
nl of telefonisch via 06-55686589 (op di-woe-do).



‘Prima grond en mooi droog opgeleverd’

Melkveehouder Peter Berende uit Rijsbergen is een van de agrariërs die de afgelopen periode wensgrond ontving. 
Bovendien vonden op zijn perceel in oktober KA-werkzaamheden plaats. Een terugblik. 

Over wensgrond:
“Mijn aangevraagde wensgrond is medio oktober gebracht. Prima 
grond en mooi droog opgeleverd: kon niet beter! Hiermee heb 
ik een deel van mijn akker opgehoogd. Vervolgens heb ik het 
platgereden en er gras op gezaaid. De grond is nu vlak en ik heb 
minder wateroverlast.

Ik had 800 kubieke meter grond aangevraagd en kreeg uiteindelijk 
een kleine 400 kubieke meter. Natuurlijk had ik liever de volle mep 
gehad, maar ik hield er al een beetje rekening mee. Achteraf gezien 
had ik beter het maximale aantal kubieke meter moeten aanvragen. 
De helft daarvan was meer dan genoeg geweest. Maar het blijft 
wensgrond en het is bovendien gratis, dus ik ben er blij mee. De 
provincie heeft het ook allemaal netjes afgehandeld, daar kan ik niks 
van zeggen.”

Minder wensgrond beschikbaar, maar elke aanvrager krijgt een deel

Van de bijna 100 binnengekomen aanvragen voor wensgrond is de meeste grond inmiddels afgeleverd op de 
percelen. De overige bedrijven krijgen de komende periode een gedeelte van de door hen aangevraagde grond. 

Over de werkzaamheden:
“In dezelfde periode heeft de aannemer ook KA-werkzaamheden 
op mijn perceel uitgevoerd. Er zijn nieuwe sloten gegraven, oude 
gedempt en drainage bij mijn akkers aangelegd. Dit heeft geleid 
tot een betere vorm van mijn perceel en afvoer van water. Ook 
bij mijn achterburen zijn er werkzaamheden verricht: voor ons een 
win-winsituatie. De aannemer heeft netjes gewerkt, daar ben ik heel 
tevreden over. De uitvoerder – Jeroen Gordijn – is een geschikte 
man die ons begrijpt. Aan één woord heeft hij genoeg. Als ik toch 
één verbeterpunt moet noemen: op diverse percelen is het werk nog 
niet helemaal klaar. Voor de volgende keer raad ik daarom aan 
om het werk eerst af te maken en dan pas op een nieuw perceel te 
beginnen.” 

Aanvragers konden aanvankelijk maximaal 2.500 kubieke meter 
wensgrond per bedrijf aanvragen. Doordat er minder grond vrijkwam 
dan eerder geschat. “Hierdoor kunnen we helaas niet 100 procent 
voldoen aan alle aanvragen,” aldus Marlies Lazeroms van de 
provincie Noord-Brabant. 

Elke aanvrager krijgt grond
De provincie probeert iedereen die op de in juli 2015 verstuurde 
inventarisatie heeft gereageerd 50 procent van de aangevraagde 
hoeveelheid wensgrond te leveren. Lazeroms: “Op deze manier 
komen we iedereen tegemoet. Voor de duidelijkheid: iedereen die 
op tijd een aanvraag heeft ingediend en daar een bevestiging van 
heeft ontvangen krijgt wensgrond. De mensen reageren ook positief 
op dit besluit. Natuurlijk zijn sommige mensen teleurgesteld, maar ze 
begrijpen de beslissing en zijn blij met de grond die ze wél krijgen. 
Het verstrekken van wensgrond is ook geen verplichting van de 
bestuurscommissie. Het is een gunst en geen recht.”

Laatste aanvragers
Bij ongeveer 80 procent van de bedrijven is de wensgrond is 
inmiddels op de percelen geleverd. Enkele bedrijven moeten de 
grond nog ontvangen. Dit is mede afhankelijk van de laatste werken 
bij de Krabbebossen. De grond die bij deze werkzaamheden 
vrijkomt wordt verdeeld onder de laatste aanvragers. Zij kunnen 
deze grond dan gebruiken om bijvoorbeeld sloten op hun perceel te 

dempen of stukken grond te verhogen. “Wij leveren de wensgrond af 
op het perceel en dan is het voor ons klaar,” vertelt Lazeroms. “Wat 
bedrijven vervolgens met de grond doen is voor eigen rekening. Zij 
zijn ook zelf verantwoordelijk voor de eventuele vergunningen.”



De herverkaveling in Weerijs-Zuid levert niet alleen een verbeterde landbouwpositie, maar ook nieuwe natuur op. 
De beleving hiervan versterken we door onder meer het aanleggen van nieuwe fietspaden. 

Nieuwe natuur en extra beleving in Weerijs-Zuid

Streeknetwerk Landstad de Baronie

Samen met diverse andere partijen hebben de gemeenten 
Breda en Zundert het fietsnetwerk langs de Aa of Weerijs 
opgenomen in het ambitieplan ‘t goeie leven van streeknetwerk 
Landstad de Baronie. Dit ambitieplan is op 15 september 2016 
aangeboden aan gedeputeerde Erik van Merrienboer.

Kijk voor meer informatie over het ambitieplan of de projecten 
op www.landstaddebaronie.nl

“Ons doel was om de natuur te versterken. Door de jaren heen zijn 
verschillende landschapselementen verdwenen, zoals houtwallen 
die onderdak bieden aan patrijzen en fazanten. Door deze terug 
te plaatsen versterken we de natuur”, zegt Frieda Hof-Sanders, 
bestuurscommissielid namens Natuur en Landschap. De provincie 
Noord-Brabant legt in Weerijs-Zuid een netwerk van bestaande 
en nieuwe natuurgebieden aan. Deze worden met ecologische 
verbindingszones aan elkaar geknoopt. “Het is noodzakelijk dat 
dieren en planten kunnen migreren. Als bijvoorbeeld een populatie 
reeën lang op één plek blijft, ontstaat er meer inteelt of verzwakt de 

populatie”. Door de natuurgebieden aan elkaar te verbinden en hier 
inrichtingsmaatregelen uit te voeren wordt het leefgebied voor plant 
en dier vergroot en verbeterd. Om deze doelen te realiseren zijn er 
in de verworven percelen onder meer poelen gegraven, houtsingels 
en bomen op aangeplant. Ook worden verzande meanders 
opgeschoond zodat hier vissen zich kunnen voortplanten. Hierdoor 
ontstaan leefgebieden met voldoende voedsel en schuilplaatsen. 
Natuurgebieden worden op deze manier interessanter voor mens en 
dier. 



Groot netwerk
De nieuwe natuur krijgt nog meer waarde door de aanleg van 
onder meer wandel- en fietspaden, zodat ook mensen kunnen 
genieten van de (nieuwe) natuur van Weerijs-Zuid. Ook wordt er 
gewerkt aan een nieuw robuust fietsnetwerk, met name langs de 
Aa of Weerijs. Hiervoor zijn gronden gereserveerd en maakt de 
gemeente Zundert 1,5 miljoen euro vrij: “Ik verwacht dat we de steun 
van een ruime meerderheid 
van de gemeenteraad krijgen”, 
zegt wethouder Johan de Beer 
enthousiast. “Vanaf 2018 zijn 
er middelen gereserveerd in de 
begroting. De voorbereiding 
kunnen we nu starten. We 
willen een fietsverbinding van 
Breda tot de Belgische grens 
aanleggen, zodat de dorpen meer met elkaar verbonden worden en 
mensen kunnen genieten van de mooie natuur.” Ook de gemeente 
Breda heeft 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de versterking 
van de recreatie in de regio. 

Doordat mensen, planten en dieren zich gemakkelijk door Weerijs-
Zuid kunnen verplaatsen kan het zomaar gebeuren dat u tijdens een 
fietstocht door de Krabbebossen reeën ziet staan.

“Ook op de fiets kan de natuur en landschap uitstekend beleefd 
worden” , zegt Hof-Sanders. De kans op verstoring van de natuur 
is er wel als je door het bos fietst. Dieren komen dan in beweging, 
waardoor je ze ook eerder ziet. De dieren wennen daar echter 
aan.”

Ruilverkaveling: juiste grond op juiste plaats
De realisatie kwam onder meer tot stand via ruilverkaveling. “Het 
doel is om de juiste grond op de juiste plaats te krijgen”, zegt De 
Beer. Daarnaast komen de werkzaamheden de veiligheid in het 
gebied ten goede. Het Beekpad is verlegd, zodat het fietspad 
niet langer de agrarische percelen doorkruist. En door aanleg van 
ontbrekende stuk van fietspad De Oude Trambaan hoeven fietsers 
niet tweemaal de Hazeldonksestraat over te steken. 

Daarnaast werkt de gemeente Zundert aan het veiliger maken van 
de bermen en wegkanten in het buitengebied: “de intensiteit en het 
steeds zwaardere verkeer belast het gebied en rijdt de wegbermen 
stuk. Fietsers blijven steken in de diepe kuilen die hierdoor ontstaan”, 
legt De Beer uit. De gemeente Zundert trekt volgens hem € 100.000 
per jaar extra uit om de veiligheid te verbeteren. In de bermen 
worden grasbetonstenen gelegd, waardoor we uitwijkmogelijkheden 
verbeteren en veiliger maken.

De natuurbouwwerkzaamheden liggen goed op schema. Maar 
behalve de aanleg van natuur, is er ook aandacht voor het 
onderhoud ervan. “De agrariërs in de regio doen dit onder de 
voorwaarden van Staatsbosbeheer en Brabants Landschap. Zo 
ontstaat er co-creatie in het gebied”, zegt Hof-Sanders.

Frieda Hof-Sanders

Johan de Beer



Waarom zijn jullie benaderd om de 
schatting uit te voeren?
Hereijgers: “Om te beginnen komen wij allemaal niet uit het gebied 
Weerijs-Zuid. Verder hebben we ervaring met dit soort trajecten en 
de bedrijfsvoering in de agrarische sector.”

U woont dus niet in Weerijs-Zuid, maar bent 
u wel bekend met de regio?
“Nee, ik ken het gebied nauwelijks. En dat is maar beter ook. Hoe 
minder we weten, des te beter het is. Zo blijven bedrijven en hun 
eigenaren voor ons anoniem. Op deze manier waarborgen we de 
objectiviteit en hebben we zo min mogelijk voorkennis. In vergelijking 
met eerdere herverkavelingstrajecten waarbij ik was betrokken is 
Weerijs-Zuid wel een kleiner gebied met minder belanghebbenden. 
Verder is hier veel gebouwd in buitengebieden, waardoor het 
lastiger is om waardeverandering aan te geven.”

Hoe ging de verrekening in zijn werk?
“Bij het bepalen van de waardeverandering hanteerden we 5 
verschillende klassen. Bedrijven waarbij nagenoeg geen verandering 
plaatsvindt kregen 0 punten en kwamen in de laagste klasse terecht. 
In klasse 4 is juist sprake van een zeer sterke verbetering, zoals 
het vergroten van de bedrijfskavels. Verder keken we onder meer 
naar veranderingen in grootte en vorm van kavels en percelen, 
de afstand tot bedrijfsgebouwen en de ontsluiting met openbare 
wegen. Bij het bepalen van de waardeverandering wordt al jaren 
een lijst met voorbeeldbedrijven gehanteerd, onderverdeeld in 
dezelfde klassen. De naam of eigenaar van het bedrijf bleef tijdens 
de schatting anoniem. Wij zagen slechts een nummer en gegevens 

van een bedrijf op een scherm. Aan de hand van die cijfers en 
de voorbeeldbedrijven bepaalden we het aantal punten en de 
bijbehorende klasse.”

Zijn jullie al klaar met de schatting?
“Ja, we hebben alle bedrijven in vier volle dagen doorgenomen. Elk 
bedrijf is door ons vieren beoordeeld en we hebben alle punten in 
kaart gebracht. Uiteraard onder deskundige ondersteuning van het 
kadaster en de provincie Noord-Brabant. Uiteindelijk moesten alle 
schatters er gezamenlijk uitkomen. Soms ging dat heel snel, maar soms 
leidde een geval tot meer discussie en duurde de afweging langer. 
Zeker als er sprake is van een sterke waardeverandering moet alles 
zorgvuldig worden afgewogen. Het gaat dan immers om beslissingen 
met mogelijk grote financiële consequenties. Het is mooi werk, maar je 
hebt wel te maken te maken met belangen van andere mensen.”
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Schatting waardeverandering zorgvuldig proces: 

‘Bedrijven blijven voor ons anoniem: hoe minder we weten, des te beter het is’

Toon Hereijgers, Carolien Jochems, Louis Braspenning en Jan Burgers: deze vier schatters kregen dit voorjaar de 
opdracht van de bestuurscommissie Weerijs-Zuid om de waardeverandering van onroerende zaken als gevolg van de 
herverkaveling te bepalen. Maar hoe komt zo’n kostenverrekening eigenlijk tot stand? Schatter Toon Hereijgers geeft 
uitleg.  

Wat is een LGR? 
De LGR in kort: 
De laatste stap in het proces van de wettelijke landinrichting 
is de financiële afwikkeling. Dit vindt plaats in de Lijst der 
geldelijke regelingen (LGR). Hierbij vindt de financiële 
afwikkeling van de herverkaveling plaats. Daarbij gaat het 
erom de kosten te verdelen naar rato van het nut dat men heeft 
en het verrekenen van de overige posten zoals de over- of 
onderbedeling. De berekening van de kosten en verdeling van 
het nut wordt per bedrijf ter inzage gelegd. De verwachting is 
dat in 2017 de ontwerp-LGR ter inzage wordt gelegd.



Zelf dempen sloten
Gaat u met de geleverde wensgrond zelf nog sloten dempen 
dan heeft u wellicht ook hiervoor een vergunning nodig van het 
Waterschap. Deze dient u dan zelf aan te vragen.

Toezichthouders actief
In Weerijs-Zuid zijn toezichthouders van de Omgevingsdienst 
Midden- en West-Brabant (OMWB) actief. De OMWB houdt in 
opdracht van gemeenten en de provincie toezicht op de naleving 
van milieuregels en op het landinrichtingsplan Weerijs-Zuid. 
Daarnaast houden ze de ogen open voor andere zaken die in het 
gebied plaatsvinden. De OMWB behandelt ook milieuklachten en 
meldingen van incidenten. U kunt die 24 uur per dag, 7 dagen per 
week doorgeven. Kijk voor meer informatie op www.omwb.nl.

Vragen over landbouwregelingen
De regels rondom groenbemesting/vanggewas gelden ook bij de 
uitvoering van de landinrichting. Voor vragen rondom deze regels, het 
doorgeven van wijzigingen van percelen en de regels bij het scheuren 
van grasland kunt u terecht bij Rijksdienst Voor Ondernemend 
Nederland (RVO) (www.rvo.nl of tel. 088 042 42 42).

Grond uitgifte
De uitgifte van pachtgronden loopt in Weerijs-Zuid zoals 
alle gronden binnen Provincie Brabant via het Groen 
Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Zie voor meer informatie hierover: 
http://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl

Meer informatie
Op de website www.weerijszuid.nl vindt u onder uitvoering de 
laatste stand van zaken over de werkzaamheden. Daarnaast vindt 
u op de website relevante informatie rond het project Weerijs-
Zuid. Hier vindt u onder meer overzichtskaarten met de geplande 
kavelaanvaardings- en natuurbouwwerken voor de vijf verschillende 
projectgebieden. Bovendien vindt u hier de laatste informatie over de 
verschillende procedures van het project Weerijs-Zuid, nieuwsupdates 
over de uitvoering van het project. 

Graag wijzen wij u op het volgende:
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Marlies Lazeroms, provincie Noord-Brabant
Alfons Keizer, provincie Noord-Brabant
Herman van der Meer, provincie Noord-Brabant

Heeft u vragen over het project Weerijs-Zuid? Neem dan contact 
op met ons secretariaat, telefoonnummer: (073) 681 28 12 of 
info@weerijszuid.nl
Als u vragen heeft over het bestemmingsplan Buitengebied, neem dan contact op met de gemeente Zundert 
of gemeente Breda.




