Deresten van het vroegere landschap rondom
het waterbekken moeten weer uitgroeien tot
een waardevol natuurgebied.
Het bijzondere van het gebied rondom De
LangeVlieter isde rijkdom aan overgangen
van land naar water, van hoog naar laag en
van zand- naar veengrond. De inrichting en
het beheer van het gebied zijn erop gericht
deze overgangen te benutten om het gebied de
verbindende schakel tussen de omliggende
natuurgebieden te maken. Door maaibeheer
blijven waardevolle schrale graslanden intact.
Bovendien wordt de terugkeer van karakteristieke akkeronkruiden, met grote aantrekkingskracht op vlinders,gestimuleerd. In en rond de
vennen zal natte heide en hoogveen ontstaan.
Het aanwezige naald- en loofbos wordt omgevormd naar een meer natuurlijk bos met
berken en zomereiken, een leefgebied voor
zoogdieren als vleermuizen, boommarters en
roofvogels. Bij het bekken komt een fraaie
natuurlijke oever- en watervegetatie met riet
en lisdodde tot ontwikkeling. Deze begroeiing
vormt een leefgebied voor vissen en zoöplankton.Tenslotte vormt het gebied een aantrekkelijke stek voor (water)vogels.
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Waterleiding Maatschappij Limburg bouwt in degemeente Heel het Waterproductiebedrij/ Heel.
D i t g a a t vanaf volgendj a a r zo'n zo miljoen kubieke nieter drinkwater perjaar maken uit het
bekken 'De Lange Vlieter', dat wordtgevuld metMaaswater. De Lanßc l'lieter vormt met haar
directe omgeving deverbindende schakel tussen deomliggende natuurgebieden Tuspcel. Heelderpeel
enBcegderheide. Doorhctgebied natuurvriendelijk in te richten en ecologisch te beheren wil WML
waterwinning en natuur combineren.
Waterwinning en natuur gaan heel goed
samen in het gebied rond het Waterproductiebedrijf Heel.Destelregel van WMLdaarbij is
'verbinden waar mogelijk, isoleren waar
nodig'.Aan deene kant vervult het gebied met
DeLangeVlieter als centrum een belangrijke
de rol als verbindende schakel tussen de drie
omliggende natuurgebieden; aan de andere
kant bestaat de noodzaak om het bekken en de
pompputten zodanig te isoleren, dat WML
gezond en betrouwbaar drinkwater kan
produceren.
De doelstelling van de inrichting en het
beheer van het gebied rond het Waterproduc-

HetonderhoudspadlangshetbekkenDelangeVlieter.

tiebedrijf Heel isdan ook tweeledig.De hoofddoelstelling ishet veiligstellen van de drinkwatervoorziening. Daarnaast iseen nevendoelstelling het bieden van mogelijkheden voor
natuur en (extensieve] recreatie.

Verbindende schakel
Vroeger maakte De LangeVlieter deel uit
van een rijkgeschakeerd landschap van bos,
boomheide, droge en natte heide, hoogveen,
vennen en stuifzanden. Dit landschap
kenmerkt nu nogde natuurgebieden Tuspeel,
Heelderpeel en Beegderheide. Het bekken De
LangeVlieter is ontstaan na de grindwinning,
die in 1983is begonnen en afgerond in 1995.

Inrichting en beheer sinds 1992
De beschreven inrichting van het gebied
als verbindende schakel heeft een lange
geschiedenis.Rond 1992heeft WMLde meeste
particuliere gronden rond het bekken De
LangeVlieter verworven en komt de aanleg
van pompputten voor de drinkwatervoorziening aan de orde.Een deel van het terrein is
door de Provincie Limburg na de ontgrinding
opnieuw ingericht. Verder bestaat het gebied
hoofdzakelijk uit naaldbossen en enkele landbouwpercelen. Stuctuur in het gebied
ontbreekt; er zijn veleingangen vanaf openbare wegen en velewegen en paden door de
bosgebieden. In de bossen issprake van
achterstallig onderhoud. Ergroeit veelAmerikaanse kers (bospest).Overal verspreid in het
gebied bevinden zich illegale stortingen van
tuin- en bouwafval.
In 1993en 1994vindt overgangsbeheer
plaats. Pachtovereenkomsten worden beëindigd en door zonering wordt structuur aangebracht in het gebied. Debosverzorging bestaat
met name uit uitdunning en de verwijdering
van deAmerikaanse vogelkers.Het illegale
afval is toen verwijderd. In deze periode vindt
ook de aanleg van deeerste pompputten plaats
en wordt de inrichting van een proeffabriek
voor drinkwaterproductie voorbereid.
In L995start DHV in opdracht vanWML
met het opstellen van een ontsluitingsplan
voor het waterproductiebedrijf Hierbij wordt
rekening gehouden met dediverse functies
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gebruikt omdehondenuit telaten.Dootdat
hetgebiedopenwasvoorgemototiseerd
verkeerkondenmotorcrossersgebruik maken
vanhetgebied.Hetnoordoostelijk deelvan
hetterrein tenslottewerdgebruiktalsprostitutielocatie.

. . . • . " - - -

Herinrichtingvan'tVloesvenin1996..

vanhettetiein:waterwinning, natuutbehoud
enextensieverecteatie.Het ontsluitingsplan
tegeltvetschillendevetkeetssttomen, bedrijfsvoering,passanten,terreintoezicht enordehandhaving.Inhetbijzonder wotdtaandacht
besteedaantetreiningangen.In 1995wordt
doorhetgebiedeendoorgaand rijwielpad
aangelegd.
In1995,1996en 1997verschijnen diverse
plannen voordeinrichtingenhetbeheetvan
hettetieinrondhet waterproductiebedrijf
HetKiwa-tapport 'Natuurvriendelijke inrichtingenecologischbeheer'geeft eenuitgebteidegebiedsbeschrijving eneenvisieopde
blauwe(waterwinning]engroenedoelen
(natuurontwikkeling ennatuurbeleving).Per
terreintypezijn inrichtings-en beheersmaatregelenvoorgesteld,waarmeede geformuleerdeecologischedoeltypengerealiseerd
kunnen worden.DHVheeft devootgestelde
maatregelen verderuitgewerkt mhet'Ondeihouds-eninrichtingsplan WaterproductiebedrijfHeel'.Eencentrale rolinhet project
speeltdebeheerkaart, waaropper deelgebiedje
vanhetterreindeinlichting wordtgegeven.

dingen wordenecologeningezet,omschade
aandenatuur zoveelmogelijk tevoorkomen.
Omdatdetetreininrichting nogal ingrijpende
gevolgen kanhebbeninhetlandschap,wotdt
uitgebreid overdewerkzaamheden gepraat
metdeomgeving.
Relatie met de omgeving
Zoalsreedsbeschreven werdin 1992het
terrein rondDeLangeVlietergebruikt alsillegalestortplaatsvoortuin-enbouwafval. Indie
tijd hadhetgebiedookaleenrecreatieve functie:wandelaatsenfietsers maaktenveel
gebtuikvanhetgebiedenhetbekkenweid
gebtuiktdoothengelaarsenanderewateisportersenindezomerdoorbadgasten.Hetzuidelijkdeelvanhetterrein,bijdebebouwdekom
vanHeel,werddoordebewonersondermeer

Indejatendaarna heeft WMLde recreatiedrukophetgebiedverminderd dooreen
aantal terreiningangen aftesluitenenhet
aantalwegendoothetgebied tevetmindeten.
Hetontsluitinsgplan tegeltnaastdeverkeersstromen ookhettoezichtendeordehandhaving.Tenbehoevevanextensieve recreatie
zijn wandel-,fiets-enruiterpaden aangelegd.
Defietspaden makendeeluitvaneenfietspadroutedooiLimburg.Hetwaterwingebiedis
opengesteld ondeibijzondere voorwaarden.
Bordenlangsdepadengevenaanwelkeregels
inhetgebiedgelden,maaizegevenookinfoimatieoveiwateivooimooistezienis.Daainaastverstiektdebewakeivanhetbouwteireintijdens zijn surveillanceinfoimatieovei
hetWaterproductiebedrijfHeelengeeft hij
bezoekeisuitlegoveiwatinhetgebied
gebeurt.
Deomgevingteageeitoveihetalgemeen
positiefopdeontwikkelingvanhetteirein
rondDeLangeVlietei.Hetterrein vormteen
perfect wandelgebied voordebevolkingvan
HeelenBeegden.DenabijgelegenBoschmolenplasheeft eenintensievere recreatieve
bestemming:indezeplasmaggezwommen
wotdenenwateispoitplaatsvinden.Inde
omgevingvanhetterreinvanWMLisgeen
uitbreidingvanwoon-ofindustiegebiedvooizien.Waterwinning,natuur enrecreatie
passengoedbinnendebestemmingvanhet
gebied.

'tVlaesvennadeherinrichting.

In 1998 wordtbegonnen metde inlichting
vanhettetreinvanhet Waterproductiebedrijf
Heel.Deplannen wordendefinitief uitgevoerd.Uitgangspunten eninteractiemetde
omgevingspeleneenbelangrijke rol. Er
wordenpoelenennatuurvriendelijke oevers
ingericht,diedenatuurlijke overgangen
moetenversterken(verbinden waarmogelijk).
Puttenvelden waatvandeontsluitingswegen
geenonderdeeluitmakenvandootgaande
routeswordenaangelegd (isolerenwaar
nodig).Bosdatverdwijnt voordeaanlegvan
leidingen,wordtvolgensdeBoswetgecompenseerd.BijdetracékeuzesvoortransportleiH2O
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Oppad langs 'De Lange Vlteter'

Liniesdevoorkant van de brochure overrecreatie rond het WaterproductiebedrijfHeel.

Groen als onderdeel van het project
Tot 1998maakt de projectgroep Terreinen
onderdeel uit van de projectorganisatie rond
het Waterproductiebedrijf Heel.
Dedoelstelling van de projectgroep was:
- het verwerven van devoor bescherming en
exploitatie benodigde gronden, zodanig dat
maximale bescherming ontstaat;
- het verkrijgen van noodzakelijke rechten
voor de aanleg van de aanvoerleiding voor
het ruwe water,zodat zonder bezwaren de
leiding volgens het geplande tracé aangelegd
kan worden;
- het opzetten van een inrichtings- en onderhoudsplan, waarbij tegen minimale kosten
en binnen het WML-beleid het terrein kan
worden ingericht en het onderhoud tegen
minimale kosten uitgevoerd kan worden,

Terrein Waterproductiebedrijf Heel

De wandelroute lan,gsDe Lan^eVlieter.

met als criterium dat alle maatregelen
moeten passen in de omgeving;
- het voeren van terreinbeheer, zodat optimale
bescherming ontstaat tegen vandalisme en
oneigenlijk gebruik van het terrein.

wordt in het procedurehandboek voor het
productiebedrijf een procedure opgenomen
met betrekking tot terreinbeheer. Groen blijft
een belangrijke rolspelen in de bedrijfsvoering
van het Watcrproducuebedruf Heel.

Na 1998zijn de inrichtingsprojecten ingepast
in de planning van de bouwactiviteiten van
het Waterproductiebedrijf Het regulier
terreinbeheer en onderhoud ligt in handen
van de 'lijnorganisatie' onder auspiciën van de
Productie RegioMidden. DeRegio isook
verantwoordelijk voor het budget en dejaarlijkse werkplannen van terreinbeheer.

Eén geheel

Terreinbeheer en -onderhoud worden opgenomen in het opleidingsplan voor de medewerkers van WMLdie te maken krijgen met
het Waterproductiebedrijf Heel. Daarnaast

Door het groen vanafde start van het
project een plaats tegeven in het project
Waterproductiebedrijf Heel,zijn de functies
waterwinning en natuur optimaal gecombineerd. Na een aantal ingrijpende veranderingen in de inrichting vormt het terrein weer
één geheel met de omliggende natuurgebieden en ontstaat een aantrekkelijk
wandel- en fietsgebied voot omwonenden. De
inrichting en het beheer van het gebied bieden
bovendien de bescherming om gezond drinkwater te garanderen.

advertentie

Had je maar...

alles van bodem, grondwater tot bron in éénhand1.
Wij, de specialisten van Haitjema nemen graag en deskundig de totale
zorg voor bodem, watervoorziening en waterwininstallatie
van u op ons, en houden deze voor u in de hand.
Grondboor-bedrijf Haitjema B.V. is gespecialiseerd in:
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• diepe boringen

• onderhoud

V _ _ . / grondboorbedrijf

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

• bronbemaling

haitjema b.v.

Wisseling 10,Postbus 109, 7700AC Dedemsvaart tel.:0523-612061 fax:0523-615950 email: info@haitjema.nl internetwww.haitjema.nl

