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“Van primaire zandwinkel naar gebiedsontwikkeling”



Centrale Zandwinning Weert



Situatie

“Medio 2015: specie uit huidige winning 
definitief op”

“De continuïteit van een lokale werkgever 
komt in het gedrang”

“Onvoldoende bouwgrondstoffen voor de 
lokale industrieën”

“Ambitie bij de gemeente voor een meer 
recreatieve invulling van het gebied”



Vigerende vergunning 2001



Vigerende vergunning 2001

• Opgesteld in nauw overleg met 
gemeente Weert

• In de context van 1995

• Accent op natuur en boscompensatie, 
met extensief recreatief medegebruik 
(wandelen/fietsen)



Ambitie



Gebiedsvisie Kempenbroek-IJzerenman
Gemeente Weert – vastgesteld 26 september 2012

“Daar waar de IJzeren Man zich voornamelijk richt op 
de doelgroep ‘gezellig lime’ kan de Centrale
Zandwinning zich meer gaan richten op ‘uitbundig 
geel’, bestaande uit gezinnen met oudere kinderen, 
jongeren en (jong) volwassenen. De dagrecreatieve 
voorzieningen zijn gekoppeld aan sport en water. 
Voorbeelden zijn zwemmen, duiken, outdoor(sport), 
groepskamperen en vissen.” 

“Een deel van het landschap Beauchamps  heeft nu 
een bedrijfsbestemming (Straalbedrijf Gebroeders 
Cuijpers). Dit past minder goed bij de ambities van de 
plek”

Intensivering strookt niet met:
- Eindplan vigerende vergunning
- Bestemmingsplan
- Boscompensatieplicht

Golfbaan
Crosmoor
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IJzeren-
Man



Structuurvisie 2025
Gemeente Weert – vastgesteld 10 december 2013

“Om doelgroepen optimaal te kunnen 
bedienen is het wenselijk dat nieuw 
aanbod voor dagrecreatie wordt 
ontwikkeld, naast de versterking van de 
IJzeren Man en de aanwezigheid van het 
golfcomplex Crossmoor.”

Strookt niet met:
- Eindplan vigerende vergunning
- Bestemmingsplan
- Boscompensatieplicht

“Weert heeft de potentie om, complementair aan het Maasplassengebied, 
het ‘groene recreatieve centrum ‘ van de regio Midden-Limburg te worden.“



Politieke ambities

“In het kader van het verder benutten van het recreatief toeristisch 
potentieel van Kempen-Broek en een uitloop van het IJzeren Man 
gebied, worden aanwezige kwaliteiten verder ontwikkeld. Daarbij 

streven we naar een gebiedsontwikkeling waarin de beoogde 
functies met elkaar in evenwicht worden gebracht. Wij gaan voor 

het realiseren van dagrecreatie (‘Weert Beach’)

“Het toeristisch en educatief potentieel van Kempen-Broek moet 
benut en ontwikkeld worden zonder daarbij de natuurwaarden uit 

het oog te verliezen. Een divers en groot natuurgebied als Kempen-
Broek verdient een duidelijk bezoekerscentrum. We streven naar de 

realisatie van een bezoekerscentrum op het gebied van educatie, 
toerisme, sport en ontmoeting”



…. naar een gebiedsvisie

“Voldoende bouwgrondstoffen voor de lokale industrieën”

“De continuïteit van een lokale werkgever”

“De mogelijkheid om reeds op zeer korte termijn recreatieve doelstellingen 
te realiseren”

“Faciliteren van het Natura 2000 gebied” 

“Het wegnemen van pijnpunten in het gebied”

“Fysieke bijdrage aan recreatieve infrastructuur”

“Het versterken van natuurwaarden ter plaatse en in de omgeving”



Stappenplan Wijzigingsvergunning

Reparatie 
Vergunning
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Mei

• Projectbesluit Gemeente
• Wijzigingsvergunning
• Boscompensatie



Eindplan versus Wijzigingsvergunning

“Natuurontwikkeling”

“Boscompensatie (34ha)”

“Visvijver”

“Fiets en wandelpaden”

“Ongewenst recreatief gebruik”

“Natuurontwikkeling”

“Boscompensatie (20ha)”

“Visvijver”

“Fiets en wandelpaden”

“Recreatieplas met dagstrand”

“Zandplaats – outdoor 
activiteiten”

“Horeca ondersteuning”

“Heldere duikplas”

“Boscompensatie elders (14ha)”

“Anticiperen op grote 
gebiedsontwikkeling”



Boscompensatie

- Boscompensatie binnen de concessie (circa 20ha) 
- Boscompensatie buiten de concessie (in 2015 reeds realiseerbaar) 
- Samenwerking “groene” partijen
- Versterken natuurontwikkeling in plan en omgeving



Boscompensatie

- Boscompensatie binnen de concessie 
- Boscompensatie buiten de concessie (circa 14 ha)
- Samenwerking “groene” partijen
- Versterken natuurontwikkeling in plan en omgeving



Wijzigingsvergunning

Oplevering
2015/2016

Oplevering
2019

- Haalbaar
- Maakbaar plan met aangepaste fasering



Wijzigingsvergunning



Maatschappelijke Meerwaarde

Werkgelegenheid CZW

Werkgelegenheid betonwaren 
en betonmortel industrie

Werkgelegenheid Horecapaviljoen

Economie

80% van de winning wordt in Weert en 
omgeving weggezet!



Maatschappelijke Meerwaarde

Fietspaden

Ruiterpaden

Wandelpaden

Visoever

Visplaatsvoorzieningen voor gehandicapten

Parkeerplaatsen

Dagstrand

Speeltoestellen

Horeca Paviljoen

Zandplaats – outdoor activiteiten

Duikplas

Onderwatercircuit (duikplas)

Stijger (duikplas)

Recreatie



Maatschappelijke Meerwaarde

Boscompensatie

Natuurontwikkeling

Samenwerking Natuur Milieu Centrum

Duurzame zandwinning

Transport

Natuur & Milieu



Wijzigingsvergunning



Voortgang CZW

Opstellen klankbordgroep, start uitwerking Wijzigingsvergunning

- Boscompensatie elders concretiseren en uitvoeren

- Realisatieovereenkomst Wijzigingsvergunning

- Ontgrondingsvergunning

- Definitief Eindplan & Bestemmingsplan wijziging

Gemeenteraad

Gemeenteraad

Medio 2016

April 2015

Eind 2014

Voorjaar 2015

April 2015



Wijzigingsvergunning


