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• Kade aangelegd bij Bajonetbocht (rood) en 

boomspaarsloot ligt er nog.

• Gedempte wijk (oranje)

• Verlande waterloop niet gedempt (i.v.m. 

beverburcht) (geel)

• Kade gebruikt voor transport (blauw)
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2Huidige situatie



Waterschap Aa en Maas vraagt een omgevingsvergunning aan voor herstelwerkzaamheden in het beschermd 

dorpsgezicht, bestaande uit de volgende onderdelen:

• Het uitgraven van de gedempte wijk

• Het afvoeren van de grond

• Het accentueren van de wijkstructuur d.m.v. grond
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3Aanvragen omgevingsvergunning
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Blauw = gedempte wiek uitgraven.

Geel = nieuw aan te leggen grondlichaam t.b.v. het accentueren van de 

wijkstructuur.  Aanleghoogte 20cm boven streefpeil compartiment 26b 

(30,70m+NAP). Gele stippellijn = grond is al op juiste hoogte.

Historische 
wijkstructuur 
rond 1900

Herstelplan wijken Bajonetbocht

Doel: op een zo’n natuurlijk mogelijke wijze de wijkstructuur accentueren, 
zodat de wijk zichtbaar blijft in de toekomst als het peil van compartiment 
26b opgezet wordt. 
Het is expliciet niet de bedoeling dat deze grondverhoging toegankelijk 
wordt voor publiek, daarom is de omvang zo laag en smal mogelijk 
gehouden. Qua uiterlijk wordt dit een natuurlijke verhoging die opgaat in 
het landschap.

Omgevingsvergunning voor 
deze werkzaamheden nodig 
voor het werken in 
beschermd dorpsgezicht

Compartiment 26b
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Kade west van peilvak Boven aan de Soemeersingel, ten oosten van gedempte wijk 
(oranje lijn)

De kade is vergund middels het projectplan Uitvoering Middengebied Peelvenen 
(2006). De kade is vergund met een hoogte van 31,30m+NAP (aanleghoogte 
31,80m+NAP). Inmeting opgenomen in legger kade wijst op een hoogte variërend van 
31,30 tot 31,50m+NAP. 
Herstelplan: geen werkzaamheden nodig.

Overige werkzaamheden buiten beschermd dorpsgezicht

Kade herstellen oost-west bij IJsboerderij (blauwe lijn)

De kade oost-west is buiten project Leegveld om al vergund middels het plan 
Koningshoeven Natuur met een hoogte van 31,10m+NAP. 
Herstelplan: kade afwerken op vergunde hoogte van 31,10m+NAP.

Kade en sloot langs Soemeersingel (rode lijn)

Boomspaarsloot ten westen van de Soemeersingel is nog open. Kade valt buiten 
beschermd dorpsgezicht. 
Herstelplan: geen werkzaamheden nodig. 



Het herstelplan voor de Bajonetbocht is tot stand gekomen onder leiding van het 

waterschap, in samenwerking met een begeleidingsgroep.

De begeleidingsgroep bestond uit vertegenwoordigers van verschillende groeperingen uit 

de streek: 

• Dorpsraad Helenaveen / bewoner peilvak Boven

• Bos de klos

• Heemkundekring Deurne

• Werkgroep behoud de Peel

• Staatsbosbeheer

De begeleidingsgroep is 3 keer bij elkaar gekomen en is tot een herstelplan gekomen 

waarover consensus bestaat.
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6Communicatie en participatie 


