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Bijlage 1A-18  
Kennisinventarisatie natuurlijke klimaatbuffer Weerterbos

Uitgevoerd door Bureau Stroming , onder leiding van Arnold van Kreveld 

Contacten

Denis Frissen (ARK): Denis.frissen@ark.eu, 06 3071 6598
René Gerats (Stichting het Limburgs Landschap): r.gerats@limburgs-landschap.nl, 06 5184 2962
Jos Hoogveld (Waterschap Peel en Maasvallei): jos.hoogveld@wpm.nl 

1. Korte beschrijving
In het Weerterbos (grotendeels eigendom van Stichting het Limburgs Landschap) worden twee klimaat-
adaptatieprojecten uitgevoerd die tezamen het herstel van vennen en moerasbossen in het Weerterbos 
mogelijk maken. 

 Ð Het waterschap Peel en Maasvallei werkt aan uitvoering van het project Oude Graaf; reten-
tie, verdrogingbestrijding en herinrichting van deze watergang in het Weerterbos. Het gaat 
met name om de afkoppeling van de aanvoer van landbouwwater. Hierdoor zijn peilopzet en 
herinrichting van de Oude Graaf mogelijk. Belangrijk onderdeel is de aanleg van twee reten-
tiebuffers, waarvan één aan de rand van het Weerterbos. Deze buffer wordt onderdeel van het 
natuurgebied.

 Ð Klimaatbuffer Weerterbos werkt, in nauwe aansluiting hierop, aan het herstellen van het wa-
terbergend vermogen van het Weerterbos en het verbeteren van de vochtafhankelijke natuur-
waarde van het gebied.   

2. Geplande maatregelen en resultaten
Het I&M-project Klimaatbuffer Weerterbos beoogt om met de bijdrage van het ministerie van VROM, de 
Provincie Limburg en een eigen bijdrage van Limburgs Landschap het volgende te realiseren:

•	 Verwerven van ca. 13 hectare cultuurgrond naast de waterbuffer van het waterschap, zodat de buffer 
natuurlijker kan worden ingericht en een verbinding ontstaat tussen de waterbuffer en het natuur-
gebied Weerterbos.

 Ð Resultaat: er is in een iets groter gebied 12,3 ha grond verworven en de pacht van 2,7 ha is 
afgekocht.

 Ð De buffer van het waterschap, ongeveer 12 ha groot, is ingericht als bos en water/rietmoeras. 
•	 Inrichting van nieuwe natuur en bos op de verworven 13 hectare. 

 Ð Resultaat: 6 hectare naast de waterbuffer is natuurlijker ingericht. Daarnaast 5 ha bosontwikke-
ling en 5 ha natuur in bufferdeel Waterschap

•	 Aanplant van bos op 7,5 hectare grondgebied van het Limburgs Landschap, voor landschappelijke 
versterking en de ecologische verbindingszone met Kempen / België.

 Ð Resultaat: op ruim 5 hectare is bos aangelegd en er volgt nog 3 hectare.
•	 Stimuleren van autochtone bosontwikkeling door het kappen van naaldbomen ten gunste van het 

aanwezige autochtone boom- en struikmateriaal op ongeveer 75 hectare in de kern van het Weer-
terbos.

 Ð Resultaat: met omvorming is begonnen en deze wordt verder voortgezet.
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Klimaatbuffer in aanleg

3. Kennisinventarisatie en uitgevoerd onderzoek
(Hydrologische) Monitoring rond de Oude Graaf vindt plaats met de volgende doelen:

- Het effect van de verlegging van de Oude Graaf en de aanleg van de buffers van het Waterschap 
op piekafvoeren.

- Het effect van de vernattingsmaatregelen in het Weerterbos op de natuur. 
- Het effect van vernatting van het weerterbos naar de landbouw toe. 

De meetpunten van het Waterschap in de Oude Graaf zijn erop gericht om de effecten op het grondwa-
terpeil en oppervlaktewaterpeil van de verlegging van de Oude Graaf via de waterloop Nederweerterriet 
en de aanleg van de beide buffers van WPM te monitoren. Er wordt met name gekeken naar het verloop 
van piekafvoeren naar Brabant toe. 

Bij de uitstroom van de waterlopen Nederweerterriet, de Rosveldlossing (beiden bij de buffer aan de 
rand van het Weerterbos) en Oude graaf zijn debietmeetlocaties ingericht om de afvoer vanuit beide 
waterlopen te meten. Hierdoor kan worden gemonitord of er een terugloop van piekafvoeren is vanuit 
zowel het natuurgebied rond de Oude Graaf (meetpunt OMC510) als het landbouwgebied rond de 
Nederweerterriet (meetpunt OMC533) en Rosveldlossing. De som van deze drie vormt de afvoer naar 
Brabant (Sterksels Kanaal)

In het natuurgebied het Weerterbos is een aantal grondwatermeetpunten aanwezig (zie kaartje). Deze 
meetpunten behoren tot het OGOR-meetnet. Deze meetpunten hebben als doel om de vernatting van 
het natuurgebied te monitoren welke veroorzaakt wordt door de (nog) uit te voeren maatregelen. 

Om de effecten van de vernatting van het natuurgebied het Weerterbos naar het omringende land-
bouwgebied te monitoren kunnen gegevens van beide meetnetten gebruikt worden. 
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Meetpunten grond- en oppervlaktewater rond het Weerterbos

In de planning stond:

1. Limburgs Landschap investeert zelf  € 5.000,- om in samenwerking met het Waterschap te kunnen 
bepalen in welke mate de sponswerking wordt vergroot en de piekafvoeren aan de westzijde van 
het gebied afneemt. Daarbij zal het Limburgs Landschap samen met het waterschap meten of (op 
langere termijn) het beoogde effect van geleidelijke stijging van het gemiddeld grondwaterpeil 
en de afvlakking van piekafvoeren in het gebied ook plaatsvindt. De aanwezige peilbuizen in het 
gebied worden geactiveerd en opnamen zullen na projectuitvoering vergeleken worden met eer-
dere waarnemingen. 

2. Tijdens de projectimplementatie wordt door het Limburgs Landschap  de vegetatiewijzigingen 
vastgelegd om de hydrologische en ecologische effecten van de werkzaamheden en vernatting te 
volgen. In 2011 zullen resultaten van monitoring gerapporteerd kunnen worden.  

Door de vertraging met de verwerving kon in 2011 geen monitoring plaatsvinden. Wel worden jaarlijks 
broedvogels, trekvogels en dagvlinders gemonitord.
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4. Effecten van klimaatverandering

a. Effecten op de veiligheid

Effect

Hoge beek- en rivierafvoeren Het geleidelijk afvoeren van water door het bovenstrooms lan-
ger vast te houden (sponswerking) om wateroverlast beneden-
strooms te verminderen. Herstel van de sponswerking van het 
Weerterbos, door realisatie van ven- en veenherstel, vergroting 
areaal open water en moeras en aanleg/ontstaan van natte 
bossen (door stoppen met drainage). Met de totstandkoming 
van een doorstroommoeras wordt een buffer gerealiseerd die 
in tijden van hoge neerslagpieken de hoge beekafvoeren van 
eerst het Sterksels kanaal en vervolgens de Sterkselsche Aa /
Kleine Dommel afvlakt. De buffer van het waterschap zal  de 
piekafvoeren naar het Sterksels kanaal belangrijk verminderen. 
Bomen en riet in de buffer zorgen er voor dat het gebied na de 
opvang van een piek vertraagd leegstroomt. 

Afwatering op zee -

Verschil waterpeil zeespiegel en 
polderpeil

-

Stabiliteit zeewering/waterkering -

Verandering organismen (zeegras, 
oesterbanken, veen, etc.)

Op de plek van verwijderd dennenbos ontstaat broekbos met 
elzen, eiken en berken. Dit houdt water veel beter vast.  Moge-
lijk komt ook de vorming van veen via ontwikkeling van broek-
veen met veenmosvorming weer op gang: een hier thuisho-
rend natuurlijk proces dat door de ontginning is stopgezet. Of 
dit proces inderdaad op gang komt is niet zeker. Een mogelijke 
beperkende factor is het grote waterpeilverschil tussen zomer 
en winter.

Verandering natuurlijke processen 
(sedimentatie)

Er zal meer humusvorming optreden. Of veenvorming hier al 
optreedt is nog niet vast te stellen, daarvoor is de ontwikke-
lingstijd te kort. 

Overige -
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b. Effecten op het watersysteem

Effect

Lage zomerafvoer Waterlopen zijn afgedamd en het peil is verhoogd. Daardoor is er 
minder verdroging. Het waterpeil in de Oude Graaf is wel verlaagd 
omdat (te voedselrijk) landbouwwater wordt omgeleid.

Hoogwaterpiek, of neerslag-
piek (T= 10 of T=100)

Waterschap Peel en Maasvallei heeft voor de Oude Graaf het doel te 
zorgen voor het opvangen van pieken in de neerslag. Het Waterschap 
heeft een waterbuffer aangelegd met een oppervlakte van circa 12,5 
hectare. Meer bovenstrooms  is nog een buffer aangelegd.

De meetperiode van de afvoer en waterstand in de buffer is nog be-
perkt. De maximale afvoer die is gemeten (vanaf half december) is 
ongeveer 1,6 m3/s in de Rosveldlossing (stuw ROS 1). De buffer gaat 
in werking als er bij de stuw in de Rosveldlossing 2,0 m3/s gemeten 
wordt. Volgens de metingen is de hoeveelheid water te klein voor de 
buffer om in werking te treden.

Zoutindringing via rivier -

Natuurlijke overgangen 
land-water

Deze	nemen	flink	toe,	o.a.	door	venherstel,	peilopzet	en	het	daardoor	
ontstaan van plas-dras gebieden.

Verontreiniging, invloed op 
waterkwaliteit 

Waterschap Peel en Maasvallei leidt landbouwwater om het Weerter-
bos heen, met als gevolg een forse verbetering van de waterkwaliteit 
van de Oude Graaf in het gebied. Inlaat van voedselrijk en gebieds-
vreemd kanaalwater wordt voorkomen.

Zuurstof, botulisme, algen

Grondwaterpeil Door het langer vasthouden van water in het Weerterbos zal meer 
water doordringen tot het grondwater en hiermee het dalende 
grondwaterpeil tegengaan. Naast de verhoging zal het waterpeil ook 
natuurlijker uitzakken in drogere tijden. 

Overige -

Nieuw ven ontstaan door vernatting van het gebied. De bouwvoor is afgegraven en de afwaterende sloot wordt niet meer onder-
houden. Het water wordt nog verder opgezet door afdamming van de sloot.
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c. Effecten op de natuur

Effect

Robuustheid natuurgebie-
den (corridor, dynamiek, 
etc.)

Extra bos en natuuraanleg rondom het huidige Weerterbos waardoor een 
groter en robuuster geheel ontstaat. Door het Weerterbos als een groot 
moerasbos te herstellen (ongeveer 75 hectare in de laag gelegen kern van 
het Weerterbos) , met een hierbij horende natuurlijke vegetatie, wordt dit 
natuurgebied minder stressgevoelig. Op grote schaal is grove den en popu-
lier verwijderd. Rabatten en het dichten van greppels moet verder plaatsvin-
den om interne ontwatering tegen te gaan.  

Veerkracht systeem 
(meegroeien met klimaat-
effecten)

Herstel van een veerkrachtig watersysteem dat neerslagpieken en droogten 
kan bufferen. Er is ruimte in de bovenloop in de omgeving van het Weerter-
bos om meer van dezelfde type maatregelen te nemen en over een groter 
gebied een hoger grondwaterpeil mogelijk te maken. In totaal kan er zo’n 
500 hectare natuurlijke klimaatbuffer ontstaan. Daarvoor is wel de verwer-
ving nodig van een kleine landbouwenclave.

Trekroutes van vogels of 
andere organismen

Door het herstel van moerasbos gebruiken (moeras)vogels tijdens de trek de 
moerassen om te foerageren. Geregeld worden soorten als Zwarte ooievaar 
en zilverreigers aangetroffen waarbij ze tijdleijk in het gebied op kracht ko-
men.. Het vormt een welkome bron van rust en voedsel.

Omzetten/verandering van 
het ecosysteem 

Stichting het Limburgs Landschap wil in het kader van het project Klimaatbuf-
fer Weerterbos circa 20 hectare natuurgebied realiseren. Het gezamenlijke 
doel is het natuurlijke doorstroommoeras te herstellen met kwalitatief goed 
(licht gebufferd, matig voedselarm) water en een gereactiveerde sponswer-
king. De (marginale) houtproductiefunctie van het bos (grove den en popu-
lier) raakt door uitvoering van het project Klimaatbuffer nog verder op de 
achtergrond ten voordele van natuurlijke boomsoorten en standplaatseigen 
bos. Onderzoek heeft aangetoond dat er nog veel inheems materiaal ver-
spreid in het Weerterbos te vinden is, waardoor verrassend gevarieerde na-
tuurlijke bossen zullen ontstaan. Verder wordt er 15 hectare vennengebied 
hersteld. Door vernatting en verwijderen bos is er op grote schaal aan ven-
herstel gedaan in het Weerterbos. Hier hebben zich waardevolle zwak ge-
bufferde vennen ontwikkeld. Dit is een instandhoudingsdoel voor het N2000 
gebied. Drijvend is massaal moerashertshooi te zien, een kenmerkende soort 
van zwak tot matig gebufferde vennen.

Biodiversiteit (verschenen/
verdwenen soorten en 
habitats en aantallen)

Met de uitvoering van het project wordt tevens invulling gegeven aan de 
beheerdoelstellingen zoals die voor het gebied geformuleerd zijn. Het gaat 
hierbij om behoud en uitbreiding van vennen en moerasbossen.

Er worden veel bijzondere vogelsoorten gemeld, en het gebied lijkt geschikt 
voor een 1e broedgeval van de zwarte ooievaar (de soort wordt al gezien en 
broedt bovendien reeds in België op ongeveer 10 km afstand).

De vernatting van het gebied heeft een positief effect op enkele zeer zeld-
zame dagvlinders, m.n. bont dikkopje, spiegeldikkopje en de kleine ijsvogel-
vlinder. Deze soorten nemen hier toe, terwijl ze (vrijwel) op alle andere plek-
ken in Nederland achteruitgaan. Verder zullen soorten die afhankelijk zijn 
van vochtige milieus en vennen zich in het gebied vestigen of fors uitbreiden 
(o.a.	amfibieën,	vengebonden	planten	en	libellen).	

Plaagorganismen Teruggang van de Eikenprocessierups.

Beheerbaarheid Het gebied zal steeds minder beheer behoeven, omdat er voldoende over-
gangen zijn voor bijv. de zeldzame dagvlinders. Doordat de productiefunctie 
van het bos niet meer wordt geëxploiteerd kan steeds meer over worden 
gelaten aan natuurlijke processen, beheer is dan ook minder noodzakelijk.

Overige -
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d. Economische effecten 

Effect

Beschikbaarheid zoet 
water

-

Beschikbaarheid koel-
water

-

Aantrekkelijkheid 
nabije woonmilieus

Het gebied wordt veel aantrekkelijker, en dat is al te zien aan de aantallen re-
creanten. Daarmee wordt de omgeving  ook een aantrekkelijker woonmilieu.

Recreatieve mogelijk-
heden

Recreatieve mogelijkheden zijn sterk toegenomen en er worden veel excursies 
gegeven. M.n. de enkele jaren geleden uitgezette edelherten trekken veel be-
kijks.	Er	is	al	een	enorme	groei	van	het	aantal	wandelaars	en	fietsers.	Verder	is	
er een dagrecreatieve horecazaak geopend. 

Kosten waterbeheer Er hoeft ongeveer 20 km aan watergangen niet meer te worden beheerd. Deels 
gebeurde dit overigens de laatste jaren al niet meer. Dat levert een forse be-
sparing op aan beheerkosten. 

kosten terreinbeheer De kosten voor het terreinbeheer gaan omlaag. Er wordt minder beheer nood-
zakelijk. Door de vernatting zullen inheemse bomen het beter doen dan grove 
den. Naar verwachting ontstaat door de vernatting en de aanleg van vennen 
veel	variatie	en	veel	overgangen.	Belangrijke	doelsoorten	profiteren	hiervan	en	
de verwachting is dat het jaarlijks creëren van overgangen in de toekomst niet 
of veel minder nodig zal zijn. 

Beschikbaarheid water 
landbouw in droge 
periodes

Daar waar door waterpeilopzet landbouwgronden te sterk vernatten worden 
deze in het project aangekocht en ingericht als natuurgebied. Feitelijk is de 
ontwatering van de landbouwgronden buiten de EHS afgestemd op de laagst 
gelegen percelen. Door het verwerven van deze gronden in het project kan 
het	grondwaterpeil	in	de	regio	omhoog.	In	tijden	van	droogte	profiteren	ook	
de hoger gelegen landbouwpercelen van na levering en beschikbaarheid van 
meer bodemvocht/hogere grondwaterspiegel.

Het gebied zal in de zomer wat meer water naleveren aan de Oude Graaf/
Sterksels kanaal. De bedoeling is dit water in de toekomst te koppelen aan de 
Sterkselse Aa. Zolang dan nog niet het geval is, is het effect op beschikbaar-
heid van zoet water in et Sterksels Kanaal marginaal. Doorwerking naar hogere 
peilen in de landbouw in de omgeving is ook marginaal.

Bufferen teveel water 
landbouw

De buffers van het waterschap zijn hiervoor aangelegd. Daar staat tegenover 
dat er bij bepaalde landbouwers ook angst bestaat dat de vernatting tot ver-
natting van hun percelen leidt. Het waterschap deelt deze angst niet, maar pas 
over een jaar kan hierover iets meer worden gezegd.

Verandering groei-
seizoen

-

CO2-opslag Broekbos slaat meer CO2 op dan ontwaterd dennenbos, waardoor deze kli-
maatbuffer ook bijdraagt aan invang en opslag van CO2. In de bodem wordt 
door  humusvorming en ontwikkeling van broekveen CO2 vastgelegd. 

Overige De houtproductiefunctie van het bos zal door uitvoering van het project Kli-
maatbuffer Weerterbos steeds verder op de achtergrond geraken. De produc-
tiefunctie is al sinds de jaren ’60 marginaal en kan economisch niet uit. Dit o.a. 
vanwege de zompige ondergrond, waardoor hout niet machinaal het bos uit 
kan worden gehaald. 
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e. Effecten leefklimaat

Effect

Waterschade aan gebouwen -

Overstromen riolen -

Temperatuur tijdens hittegolven -

Fijnstof -

Overige -

5.  Samenvatting klimaatbufferende effecten

Toelichting:

•	 Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of waarvan 
modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond. 

•	 Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.

      = effect is negatief

      = effect is positief, maar gering

						=	effect	is	positief	en	significant

Effecten Waarschijnlijk Zeker

Afvlakken hoge beekafvoeren van Sterksels Kanaal/ Sterkselsche 
Aa /Kleine Dommel

Hoger grondwaterpeil en minder verdroging

Ontstaan natuurlijker ecosysteem (broekbos, ven)

Positief effect op biodiversiteit (soorten en habitats)

Minder en voordeliger beheer van natuur 

Minder en voordeliger beheer van watersysteem

Toename recreatie

Aantrekkelijker woonmilieu

Extra CO2-opslag

Meer water voor landbouw in tijden droogte



144 TUSSENRAPPORTAGE  BIJLAGEN 145

6.   Overige beoogde effecten 

Toelichting

•	 Bedoeld worden effecten uit de aanvraag en de beschikking.
•	 Overige - niet vooraf benoemde – effecten ook aangeven, met de toevoeging dat deze niet zijn 

benoemd in de aanvraag.
•	 Denk aan effecten als: verkregen hectares, ingerichte hectares, media aandacht, uitgezette wandel-

routes, workshops voor experts, infopanelen, structurele samenwerkingsverbanden, etc.
•	 Kwantificeer	en	onderbouw	daar	waar	mogelijk.	Een	effect	als	‘veel	media	aandacht’	is	onvoldoende	

concreet.

De communicatie en voorlichting over de klimaatbuffer in het Weerterbos en de KempenerBroek regio 
hebben op diverse manieren plaatsgevonden:

1. Educatieprogramma Weerterbos voor basisscholen: aangeboden aan 52 groepen van 25 basis-
scholen.

2. Excursies: voor een Europees gezelschap en 23 excursies voor het publiek.
3. Lezingen: voor een Europees gezelschap, vrijwilligers, gemeentes en natuurorganisaties
4. Overige communicatie: o.a. tekeningen, mini-symposium, website berichten, etc.

Voor het waterschap is dit project erg interessant. Het is het enige project waar er een combinatie is 
van opvang van water, natuur en andere functies en dat beïnvloedt het denken binnen het waterschap. 
Beleid Nieuw Limburgs Peil, TOP-gebieden anti-verdrogingsbeleid.

Verder is het gebied een van de weinige gebieden in Limburg waar natuurlijke processen de ruimte krij-
gen en bepalend zijn voor het ecosysteem. Dat maakt een gebied meestal robuuster en het onderhoud 
voordeliger.

Het klimaatgeld heeft het mogelijk gemaakt enkele strategische landbouwpercelen aan te kopen, waar-
door eindelijk (er werd al 15 jaar over gedacht) het waterpeil omhoog kon. Dat is cruciaal geweest in het 
hele proces. Om een schaalsprong te maken en de potenties van deze buffer nog beter te benutten zou 
er nog een enclave aangekocht moeten kunnen worden.
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Bijlage – Overzicht maatregelen Zuid en Noord
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