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Van de voorzitter

In oktober vorig jaar was het zover, het moment waar u, de streek en 
de commissie, op hebben gewacht. Na jaren van voorbereiding ging de 
uitvoering van start! De leerlingen van groep 5 van de Sint Bavoschool 
uit Rijsbergen hebben samen met de bestuurscommissie het startsein 
gegeven. Met een schop in de hand begonnen zij enthousiast met het 
graven van de waterberging. Een mooi begin! 

Het passeren van de ruilakte in oktober betekende een andere grote stap voorwaarts. 
Door deze gebeurtenis veranderde er veel voor de mensen in het gebied. Percelen die 
jarenlang door families werden bewerkt moesten leeg worden opgeleverd. Na een 
paar onwennige weken hebben we gemerkt dat de mensen in Weerijs-Zuid zich goed 
aanpassen en met veel energie hun nieuwe grond bewerken.

We zijn blij dat de werkzaamheden, na een langzaam begin, inmiddels in volle gang 
zijn. Het vertraagde verloop werd mede veroorzaakt door verplichte milieutechnische 
bodemonderzoeken. Dit moet voorkomen, dat er in het gebied vervuilde grond wordt 
verplaatst. Verder moest het gebied worden onderzocht op niet-gesprongen explosieven. 
In de Breedbroeken en bij de Hazeldonkse Beek zijn enkele granaten aangetroffen. 
Daarnaast zijn er bijzondere archeologische vondsten gevonden bij afgravingen in het 
gebied. Hieruit kan worden opgemaakt dat het gebied in het verleden veelvuldig werd 
bezocht door jager-verzamelaars. Hierover leest u verderop in deze nieuwsbrief meer.

Er is begonnen aan het inrichten van het gebied bij van de Turfvaart-Bijloop en vervolgens 
bij de Breedbroeken, Hazeldonkse Beek en Aa of Weerijs. De veranderingen zijn nu in 
het hele gebied merkbaar en kunnen overlast veroorzaken, we doen ons best om deze te 
voorkomen. 

Ook is de bestuurscommissie begonnen met de volgende fase van de landinrichting, 
de financiële afwikkeling van de herverkaveling. Over deze onderwerpen vertellen 
we verderop in deze nieuwsbrief meer. Neem ook eens een kijkje op de website 
www.weerijszuid.nl voor de actuele stand van zaken van de uitvoering. 

Ik wens u veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief. Ondertussen blijven wij ons 
inzetten voor Weerijs-Zuid, met de juiste grond op de juiste plaats!

Peter van Vugt
Voorzitter bestuurscommissie Weerijs-Zuid



Kavelaanvaardingswerken 
Om de inbreng en toedeling van diverse agrariërs gelijk 
te maken worden kavelaanvaardingswerken (KA-werken) 
uitgevoerd. Dit kan een nieuwe dam zijn om op het nieuwe 
perceel te komen, aanleg of juist verwijderen van een sloot, het 
ophogen van percelen en aanbrengen van drainage. 
Als eerste is er begonnen rondom het gebied van de Turfvaart-
Bijloop. Hiervoor werd grond gebruikt dat vrij kwam bij de 
graafwerkzaamheden tussen de Turfvaart en de Bijloop. Ook 
de omgeving bij de Breedbroeken, de Hazeldonkse Beek en 
Aa of Weerijs worden KA-werken uitgevoerd. Op het moment 
wordt er in deze gebieden hard gewerkt om de laatste werken 
uit te voeren en af te ronden voor het groeiseizoen. In overleg 
met de grondeigenaren worden waar mogelijk ook de komende 
weken nog werkzaamheden uitgevoerd. De Krabbebossen 
wordt als laatste gebied onder handen worden genomen. Hier 
worden de KA-werken pas na het groeiseizoen uitgevoerd. Een 
medewerker van Arcadis komt voor uitvoering van de werken 

bij u langs om de werken op uw percelen toe te lichten. Het 
werk moet medio mei 2017 gereed zijn. Dit is mede afhankelijk 
van de weersomstandigheden en de toegankelijkheid en 
beschikbaarheid van percelen.

Turfvaart-Bijloop: verbinding tussen Pannenhoef en Vloeiweide 
In het natuurgebied bij de Turfvaart-Bijloop zijn de grondwerkzaamheden nagenoeg afgerond. Er is veel werk verzet 
om de verschillende doelen zoals: natuur, waterberging, beekherstel, natuurcompensatie en recreatie in dit gebied te 
kunnen realiseren. 

Dit nieuwe natuurgebied was de ontbrekende schakel in de 
verbinding tussen bestaande natuurgebieden de Pannenhoef en 
de Vloeiweide. In de toekomst kunnen amfibieën, libellen, vlinders, 
planten en vogelsoorten hier verblijven en zich verplaatsen. 

Tussen de Turfvaart en de Bijloop is een nieuwe waterloop gegraven, 
de nieuwe Bijloop. De nieuwe Bijloop slingert door het landschap. 
Door verschillende bodembreedtes en flauwe oevers ontstaat een 
afwisselende dynamiek. Zodoende kan de flora en fauna zich hier 
ontwikkelen en wordt in de winter extra water vastgehouden. In 
de nieuwe Bijloop zal het water uit uit het natuurgebied stromen. 
De oude Bijloop en de Turfvaart voeren het landbouwwater uit de 
omgeving af.

Om het landbouwwater en water uit het natuurgebied te scheiden 
wordt nog gemaal geplaatst. Door het gemaal wordt het water 
vanuit het Vervul naar de Turfvaart afgevoerd. Om wateroverlast te 
voorkomen wordt het waterbergingsgebied De Rondgors ingericht. 
Vanuit de Turfvaart stroomt het water bij een hoge waterstand het 
waterbergingsgebied in om vervolgens als de waterpiek is afgenomen 
weer via een duiker naar de Turfvaart te worden afgevoerd.

De Turfvaart is cultuurhistorisch een belangrijke waterloop. De kades 
zijn in het gebied beter zichtbaar doordat ze deels zijn opgehoogd. 
Hierdoor is goed onderhoud mogelijk. Ook zijn er op 2 plekken de 
kades iets verbreed. Dit zijn wisselkommen, in het verleden konden 
turfschepen elkaar op dergelijke plekken passeren. Zodra het gebied 
gereed is, kan over de noordzijde van de kade gewandeld worden.

De nieuwe Bijloop vanuit de lucht bekeken
Als u op YouTube  ‘Bieloop’ intypt, ziet u een fraaie luchtopname van 
het dal van de Bijloop en Turfvaart. Dezelfde drone-eigenaar heeft 
ook een opname van de Hazeldonkse Beek erop gezet.

Hazeldonkse Beek
Bij de Hazeldonkse Beek wordt momenteel gewerkt aan een 
ecologische verbindingszone (EVZ). Via deze EVZ kunnen dieren en 
planten zich van natuurgebied naar natuurgebied verplaatsen. In 
de verbindingszone worden poelen, bomen en struiken aangelegd 
en geplant. Langs de beek wordt aan 1 zijde een winterbed 
aangelegd. Hiervoor wordt de oever afgegraven. In de winter of 
bij hoog water kan de beek zich door het winterbed verbreden 
en meer water opvangen. In combinatie met de aanleg van acht 
waterbergingsgebieden wordt hierdoor wateroverlast voorkomen.  

Explosieven
Voordat de werkzaamheden in Weerijs-Zuid begonnen, is er 
door het bedrijf Bodac onderzoek gedaan naar de mogelijke 
aanwezigheid van niet gesprongen explosieven uit de Tweede 
Wereldoorlog. Hiervoor wordt op verschillende locaties gezocht 
maar gelukkig zelden wat gevonden. In de Breedbroeken en bij 
de Hazeldonkse Beek zijn (niet-gesprongen) granaten gevonden. 
Deze zijn inmiddels veiliggesteld en de werkzaamheden zijn in 
volle gang.

Archeologische opgravingen
Grondwerkzaamheden worden door archeologen met grote 
belangstelling gevolgd. Zo ook de werkzaamheden in Weerijs-
Zuid. Dit bleek een schot in de roos. Tijdens de werkzaamheden 
in het gebied zijn meerdere voorwerpen gevonden.

Nabij de Beemdstraat is Prehistorisch en Romeins aardewerk 
gevonden, en uit het dal van de Bijloop meerdere vuurstenen 
werktuigen uit de vroege steentijd (tijd van de Neanderthalers, 
circa 65.000 v. Chr.).    Deze bijzondere vondsten zijn 
aangetroffen nadat de veenlaag was verwijderd. Ook is een 
fragment van een glazen armband van rond het begin van de 
jaartelling gevonden langs de oever van de Aa of Weerijs.     Dit 
is het oudste glas dat aangetroffen kan worden in Nederland. 
Daarnaast zijn langs de Aa of Weerijs nog meerdere vuurstenen 
werktuigen uit de Midden Steentijd (circa 6000 v. Chr.) gevonden.
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de Nieuwe Bijloop

Aanleg van drainage



Breedbroeken
In de Breedbroeken zijn de meeste werkzaamheden uitgevoerd. Er is 
beplanting aangebracht en rondom de bolle akker is er een 
waterloop gegraven. Hierdoor stroomt het landbouwwater (met 
mest- en voedingstoffen) niet meer door het natuurgebied, maar 
rechtstreeks naar de Hazeldonkse Beek. Dit komt de waterkwaliteit  
in het natuurgebied ten goede. Daarnaast is op 2 percelen, waar 
een moeraskalklaag in de bodem voorkomt, een deel van bovenste 
grondlaag (bouwvoor) afgeplagd. Door zorgvuldig beheer kan hier 
op deze moeraskalklaag bijzondere natuur ontstaan, onder meer 
dotterbloemhooiland en orchideeënrijk blauwgrasland. 

Aa of Weerijs
Langs de Aa of Weerijs wordt, net zoals bij de Hazeldonkse 
Beek, gewerkt aan een ecologische verbindingszone. Op enkele 
plaatsen zijn al flauwe oevers gegraven en is een kleine nevengeul 
aangelegd. Daarnaast wordt er in het gebied ingezet op recreatief 
medegebruik. Afwisselend wordt op de linker- of rechteroever van 
de Aa of Weerijs een laarzenpad aangelegd en wordt het op delen 
mogelijk om langs de beek te fietsen en paard te rijden. Op de 
andere oever krijgen dieren en natuur dan meer rust en ruimte.

Beheer
De betrokken partijen waar onder waterschap Brabantse Delta, 
Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, gemeente Zundert en 
gemeente Breda zullen de verschillende gebieden in Weerijs-Zuid na 
de uitvoering onderhouden en beheren. 

Wensgrond
De aanvragen voor wensgrond, grond die vrijkomt bij de werkzaam-
heden in Weerijs-Zuid en niet nodig is voor de natuurbouw danwel 
ka-werken, zijn geregistreerd en de aanvragers hebben hierover een 
brief ontvangen. De aanvragers hebben zelf, als dit noodzakelijk 
was, een omgevingsvergunning aangevraagd. Wij willen u vragen 
indien de vergunning verleend is dit kenbaar te maken bij onze 
toezichthouder door het afgeven van een kopie op het directieverblijf. 
Deze vergunning moet namelijk getoond worden voordat de 
wensgrond geleverd kan worden. Er wordt getracht zo veel mogelijk 
gegadigden van wensgrond te voorzien. Wanneer deze grond 
geleverd wordt is  afhankelijk van de planning van de aannemer.

De levering van wensgrond is echter een gunst en geen recht.
Overigens wijzen wij u er graag op dat als u met wensgrond zelf 
sloten wilt dempen, dat u dan mogelijk een vergunning van het 
Waterschap nodig heeft. Deze vergunning dient u zelf aan te vragen. 

“Samenwerking tussen de 
verschillende partijen in Weerijs-
Zuid is mooi om te zien”.

Interview met de secretaris van de 
Bestuurscommissie, Koen Polman. 

Je bent sinds juni 2015 Nico Ploegmakers 
opgevolgd als secretaris van de 
bestuurscommissie. Hoe zijn de eerste 
werkzaamheden bevallen?
“Het was een hectische periode. Door het onverwacht uitvallen van 
Nico Ploegmakers was er een groot gat in de organisatie ontstaan. 
Een project overnemen is altijd lastig, zeker als dit van iemand is 
die al jaren betrokken is en er geen mogelijkheid was tot het stellen 
van vragen. Gelukkig werd ik goed geholpen door de andere 
mensen binnen het team Weerijs-Zuid. Daarnaast heb ik als secretaris 
dezelfde periode, dus vanaf de toedeling tot de Lijst der geldelijke 
regelingen, meegemaakt binnen de ruilverkaveling in De Hilver. 
Hierdoor kon ik de rijdende trein goed bijhouden.”

Na het passeren van de 
ruilverkavelingsakte stond iedereen in de 
startblokken, maar de uitvoering begon 
voorzichtig. Hoe kwam dat?
“De aktepassering is altijd een belangrijke mijlpaal waar lang 
naar wordt uitgekeken en waarna mensen verwachten dat de 
werkzaamheden in één keer worden uitgevoerd. In de praktijk blijkt 
dat, ondanks een goede voorbereiding, er vaak nog veel details 
moeten worden uitgewerkt. Dit heeft te maken met een complexer 
wordende wet- en regelgeving. Individuele ondernemers kunnen 
soms dingen sneller regelen dan een bestuurscommissie die werkt in 
opdracht van de overheid. 

Zo bleek dat de geplande werkwijze voor  het vervoeren en afzetten 
van de grond inmiddels niet meer voldeed aan de eisen die het 
bevoegd gezag hieraan stelde. Van elke afgegraven locatie en 
ontvangende locatie wordt nu een melding gemaakt die eerst moet 
worden goedgekeurd voordat we de grond kunnen vervoeren. Dit 
zorgde in het begin voor vertraging omdat er zoveel meldingen 
tegelijk moesten worden gemaakt. De start van de uitvoering was 
een erg drukke periode maar dankzij het harde werken van alle 
betrokken partijen en instanties is het gelukt om een groot deel van 
de werken uit te voeren voor het groeiseizoen.

Hoever is de uitvoering nu en waar ligt de 
komende tijd de nadruk op?
De komende periode ligt de nadruk op de uitvoering van de 
kavelaanvaardingswerken, zodat zoveel mogelijk agrariërs met 
hun nieuwe toedeling aan de slag kunnen. Dit kan eventueel 
gecombineerd worden met de uitvoering van de werkzaamheden 
in de diverse natuurgebieden. Om verstoring van flora en fauna, 
voornamelijk nestende vogels,  zo veel mogelijk  te voorkomen is er 
een ecoloog betrokken bij de uitvoering. Hij inspecteert de locaties 
vooraf en stelt maatregelen voor aan de aannemer. De verwachting 

is dat de werkzaamheden tot en met mei op volle kracht doorgaan. 
Daarna werkt de aannemer aan de realisatie van de recreatieve 
voorzieningen of op agrarische percelen waarvoor afspraken zijn 
gemaakt. In het najaar gaat de aannemer weer volop aan de slag 
om te zorgen dat alles in mei 2017 gereed is.

Wat is voor jou het mooiste plekje in 
Weerijs-Zuid?
“Ik moet eerlijk bekennen dat ik veel te weinig tijd heb gehad om 
het gebied echt te verkennen. Ik hoop dat ik in de rustige periode 
na mei wat meer tijd heb om locaties te bezoeken. Ik ben natuurlijk 
wel in het gebied geweest, maar dat was heel gericht, zoals bij de 
start van de uitvoering bij de Hazeldonkse beek en de Turfvaart-
Bijloop. Het ‘mooiste’ plekje is, denk ik, momenteel het directieverblijf 
in Rijsbergen. Het is mooi om te zien hoe zoveel mensen met veel 
passie, inzet en betrokkenheid proberen goed werk te leveren voor 
het gebied.”

“Het werk is professioneel 
uitgevoerd” 
Johan en Jolanda Vissers hebben een tuinbouwbedrijf in Weerijs-
Zuid. In Rijsbergen verbouwen zij diverse slasoorten, andijvie 
en prei, aangevuld met Chinese kool en bleekselderij. Door de 
ruilverkaveling hebben ze een perceel van zeven hectare aan huis 
gekregen: “We oogsten veel groentes op bestelling. Dan moet je 
land niet te ver van huis liggen”, zegt Johan Vissers. Op dit perceel 
zijn sinds begin maart 2016 kavelaanvaardingswerken uitgevoerd.

Welke werkzaamheden zijn er bij u 
uitgevoerd? 
“Op een deel van het perceel was er sprake van een groot 
hoogteverschil. Dit deel moest dertig centimeter worden 
opgehoogd. Voor de intensieve tuinbouw is het een must dat het 
perceel aflopend is. Dit is voor de afwatering en bewerking van het 
land noodzakelijk. Ik heb dit deel al langer in gebruik, maar ik kon 
door de ligging op dit deel geen prei verbouwen. Dit rooi je in de 
winter en dat is moeilijk op een te nat perceel. Ook is er een extra 
kavelsloot gegraven.”

Wat is hier de meerwaarde van?
“Door het graven van de sloot is de afwatering beter geworden. 
Hierdoor kan het water uit de lagere delen sneller weg. De 
maatregelen op mijn perceel zorgen er onder andere voor 
dat de kwaliteit van mijn producten beter worden en er minder 
opbrengstverliezen zijn. De nieuwe grond is niet meteen van 
gelijkwaardige kwaliteit, maar daar kan ik zelf nog aan werken door 
bemesting of eventueel drainage.”

Wat is uw mening over de 
werkzaamheden?
“Het is een natte winter geweest en de kwaliteit van de grond 
wordt altijd wat minder door grote werkzaamheden, maar het 
werk is professioneel uitgevoerd. Er zijn rijplaten neergelegd of 
de werkzaamheden zijn uitgesteld als ze niet konden worden 
uitgevoerd. Ik heb het idee dat er echt geluisterd wordt naar 
de wensen van de omgeving en dat er verbeteringen zijn in de 
omgeving. 

Hoe is de communicatie verlopen?
“De communicatie is goed verlopen. Een verbeterpuntje zou 
kunnen zijn dat de grondeigenaren niet wisten wanneer de 
kavelaanvaardingswerken op hun land werden uitgevoerd. Ik ben 
toen zelf naar het spreekuur gegaan, en daar is duidelijk uitgelegd 
wanneer er gewerkt ging worden. Tijdens de werkzaamheden was 
er een uitvoerder aanwezig, waarmee ik goed kon communiceren. 
Ik heb eigenlijk niks negatiefs te melden”



Meer informatie
Op de website www.weerijszuid.nl vindt u onder uitvoering de 
laatste stand van zaken over de werkzaamheden. Daarnaast 
wordt er op de website relevante informatie over het project 
Weerijs-Zuid gegeven, zoals 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. 

Spreekuur
Tijdens de uitvoering is er wekelijks spreekuur op afspraak op 
donderdagochtend van 9:00uur tot 11:00uur in het voormalige 
Rabobankkantoor, St Bavostraat 60E 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 (073) 681 2812. Aansluitend 
is vanaf 11:00uur tot 12:30uur inloopspreekuur.

Vanwege de zomervakantie is er van 14 juli tot en met 25 
augustus geen spreekuur. Heeft u tijdens de zomervakantie nog 
vragen dan kunt u deze sturen naar: info@weerijszuid.nl

Toezichthouders actief
Gedurende de werkzaamheden in Weerijs-Zuid zijn er namens 
de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 
toezichthouders actief. Zij houden in opdracht van gemeenten 
en provincies toezicht op het naleven van milieuregels en op 
het landinrichtingsplan Weerijs-Zuid. De OMWB behandelt 
daarnaast ook milieuklachten en meldingen van incidenten. 
U kunt deze zeven dag per week, vierentwintig uur per 
dag doorgeven. Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.omwb.nl

Vragen over landbouwregelingen
Tijdens de landinrichting blijven de regels rond groenbemesting 
en vanggewas gelden. Als u vragen heeft over deze regels, 
over wijzigingen van percelen en de geldende regels bij 
scheuren in het grasland, dan kunt u terecht bij de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO). U kunt de RVO bellen 
via 088-042 42 42 of kijk op www.rvo.nl.

Lijst der geldelijke regelingen (LGR)
De bestuurscommissie Weerijs-Zuid is inmiddels begonnen met de 
voorbereiding van de financiële afwikkeling van de herverkaveling. 
Dit gebeurt in de Lijst der geldelijke regelingen. De kosten worden 
verdeeld, evenredig aan het nut dat men van de herverkaveling heeft 
ondervonden. Onder nut kan onder meer een verbeterde ontsluiting, 
een grotere huiskavel of verkregen gronden dichterbij het bedrijf 
worden verstaan. In de LGR worden ook de overige kosten, zoals de 
over- of onderbedeling, verrekend.

Om de financiële afwikkeling goed te laten verlopen, heeft de 
bestuurscommissie vier schatters benoemd. Dit zijn deskundigen op 
het gebied van landbouw en komen niet uit het landinrichtingsgebied 
Weerijs-Zuid. Hierdoor hebben zij geen belangen in het 
gebied maar zijn wel bekend met dit onderwerp en agrarische 
bedrijfsvoering. De verrekening van de kosten wordt door de 
bestuurscommissie, samen met de schatters, uitgewerkt en per 
eigenaar ter inzage gelegd. Bovendien kunnen mensen die menen 
tijdens de herverkaveling schade te hebben geleden dit in deze LGR-
procedure aan de orde brengen. De verwachting is dat er in 2017 
een ontwerp-LGR ter inzage wordt gelegd. Wij informeren u hier op 
een later moment nog uitgebreid over.
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Uitgifte BBL-gronden
De bestuurscommissie heeft ook dit jaar nog 46 BBL (Bureau Beheer 
Landbouwgronden) uit kunnen geven. Deze  percelen zijn (nog) niet 
ingericht. Bij elk van deze percelen is een afweging gemaakt wie 
de grond het beste kan beheren. Hierbij is onder meer rekening 
gehouden met bestaande afspraken. Ook zijn er ter compensatie 
enkele percelen uitgegeven aan agrariërs, omdat zij op een ander 
perceel nog niet kunnen telen als gevolg van de werkzaamheden. 

Volgend jaar vindt de uitgifte niet meer via de bestuurscommissie 
plaats maar net zoals alle gronden binnen Brabant via het Groen 
Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Zie voor meer informatie hierover: 
http://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl 

 Hazeldonksestraat/ fietspad de Trambaan
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Bestuurscommissie Weerijs-Zuid
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Jacques van der Aa, namens waterschap Brabantse Delta
Johan de Beer, namens gemeente Zundert
Paul de Beer, namens gemeente Breda

Adviseurs:
Jan van Beckhoven, Kadaster
Marc van de Ven, provincie Noord-Brabant

De bestuurscommissie wordt ondersteund door:
Jurgen Roovers, gemeente Zundert
Tom Rozendal gemeente Breda
Peter Janssen, waterschap Brabantse Delta
Hans Schep, Brabants Landschap
Riens Gerritsen, Kadaster
Saskia Verhaart-Menken, provincie Noord-Brabant
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.


