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Nieuw Limburgs Peil met applaus vastgesteld
Inspirerend
Tijdens het symposium presenteerde het waterschap
de resultaten van het project Nieuw Limburgs Peil ook
aan haar partners in het Deltaplan Hoge Zandgronden.
Het project stond centraal als voorbeeldproject uit de
praktijk in de strijd tegen verdroging. Het project Nieuw
Limburgs Peil inspireerde zichtbaar de aanwezigen.
Maatregelen in de praktijk
De gasten van het symposium kregen ook de praktijk in
het veld te zien. Medewerkers en bestuurders van Waterschap Peel en Maasvallei lieten de gasten voorbeelden
van maatregelen zien die nodig zijn om de gewenste
peilen te bereiken. Zoals het peilgestuurd draineren van
landbouwgronden en het herstellen van oude vennen,
die in de winter water vast kunnen houden voor in de
zomer. Maar ook de maatregelen die verder gaan, zoals
het hele dal rondom de beek opnieuw, klimaatbestendig,
inrichten. Uit de reacties van de gasten bleek duidelijk
dat de voorbeeldpilots geschikt zijn voor een opschaling
naar heel Brabant en Limburg.
De leden van het algemeen bestuur van Waterschap

Communicatie in het hart

Klimaatveranderingen

Peel en Maasvallei zijn het er unaniem over eens dat

Ook voormalig voorzitter Henk van Alderwegen stelde

Met het Nieuw Limburgs Peil zet Waterschap Peel en

het waterbeheer in Noord- en Midden-Limburg met

dat samenwerking belangrijk is om zo’n soort projec-

Maasvallei in op gebiedsdekkend herstel van ons water-

Nieuw Limburgs Peil de toekomst in kan. Ze stelden het

ten te laten slagen. In zijn lezing op het symposium

systeem. Kernwoorden hierbij zijn waterconservering, oog

eindrapport met applaus vast in hun vergadering van

‘Samen aan de slag met water en klimaat’ eind sep-

voor grondgebruik en ruimte voor water. Water vasthou-

begin oktober.

tember zei hij, dat communicatie in het hart van het

den, om verwachtte, langere perioden van droogte beter

beleidsproces moet zitten. Dit was ook één van de

te kunnen overbruggen en overstromingen toestaan om

Het applaus was niet alleen vanwege het feit dat er nu

succesfactoren van het project Nieuw Limburgs Peil.

extreme, nattere perioden het hoofd te kunnen bieden.

een gebiedsdekkend streefbeeld bestaat van het ge-

Met veel partners en grondgebruikers samen heeft het

Dit laatste natuurlijk in overleg met de grondgebruikers.

wenste grond- en oppervlaktewaterregime, maar vooral

waterschap het gewenste grond- en oppervlaktewater

Door aanleg van robuuste beekdalzones, krijgt de (beek)

ook omdat dit tot stand is gekomen in nauwe samen-

peil en maatregelen om deze te bereiken bepaald. Na

ecologie meer ontwikkelkansen. En natuurgebieden wor-

werking met de betrokkenen.

een inspraaktraject is het voorgelegd aan het bestuur

den, door natuurlijke verbindingen, beter bestand tegen

van het waterschap.

de verwachten klimaatsverandering.

Spannend hoogwater
weekend
Een uiterst enerverend weekend in november. Op
zaterdag beekhoogwater op sommige plaatsen in
ons gebied. En op zondag onvervalst Maashoogwater met 1800 kuub per seconde bij St. Pieter.
De overvloedige regen in Noord Frankrijk, België
en Nederland bleef niet zonder consequenties. In
België traden kanalen, rivieren en beken uit hun
oevers. Er werden zelfs drie slachtoffers betreurd.
Iets dat in Nederland sinds 1953 niet meer is voorgekomen.

Win-win hulpmiddel voor
tuinders en milieu

Maar overlast was er zeker. Door de neerslag in
de voorgaande dagen was ons gebied al helemaal

Goede registratie van emissie-uitstoot kan tuinders economisch voordeel op leveren doordat er inzicht ontstaat in

verzadigd. En alleen al op vrijdag en zaterdag viel

meststoffen die verloren gaan en energie verbruik wat hierdoor onnodig oploopt. Daarnaast is het milieu gebaat

er tussen de 65 en 95 milliliter: zes tot tien emmers

bij goede registratie, doordat de emissie-uitstoot van glastuinbouwbedrijven tijdig bijgestuurd kan worden naar de

per vierkante meter in 48 uur. Een situatie die zich

landelijke normen. Goede registratie van elke lozing op het oppervlaktewater of riolering is mogelijk door gebruik

maar één keer per honderd jaar voordoet.

te maken een nieuw, ontwikkeld handigheidje.

Door gezamenlijke inspanningen van gemeenten,
hulpdiensten en waterschap zijn de gevolgen van

John Timmermans toezichthouder van Waterschap Peel

in gesprek gaan met de tuinder over het terugdringen

deze overlast naar vermogen bestreden. Dat is

en Maasvallei, ontwikkelde een programma in Excel. Dit

van de emissie-uitstoot van zijn bedrijf en hem gelijk-

goed om vast te stellen.

programma koppelt de emissie-uitstoot (Nitraat- en Fos-

tijdig adviseren over hoe meer te besparen door water

forgehalte in water gecombineerd met aantal kubieke

her te gebruiken, dit levert de tuinder en het milieu

Het is echter zaak, ondanks het uitzonderlijke

meter geloosd water) van een bedrijf aan de landelijke

datzelfde jaar nog wat op, “ legt Timmermans uit.

karakter van dit neerslag-fenomeen, een analyse te

vastgestelde emissienormen. Hij ontwikkelde het ba-

maken van oorzaken en gevolgen. Om te leren, om

sisregistratiemodel van Hoogheemraadschap Delftland

Rapportage achteraf

de respons op dit soort calamiteiten nog verder te

door, met als doel tuinders in de gelegenheid te stellen

Elk jaar zijn tuinders verplicht hun emissie-uitstoot te

verbeteren.

om eerder bij te sturen. Door het programma gaan

rapporteren. Dit doen zij bij de landelijke Uitvoerings-

tuinders bewuster om met lozingen en zien zij beter het

organisatie van glastuinbouw en milieu. Het nadeel

economisch voordeel om water vaker her te gebruiken.

van deze rapportage is dat pas achteraf zichtbaar is of

Op zondag met het Maashoogwater kwamen eerder geleerde lessen prima tot hun recht. Zo blijven

de norm is gehaald. De toezichthoudende overheid,

we leren van de grilligheden van de natuur. En

Besparing

zoals het waterschap, kan pas achteraf aan de slag met

zien we terug op een uiterst actief, spannend én

Door goed te sturen op de emissie-uitstoot en dus min-

‘oude’ gegevens en in gesprek gaan met de tuinder en/

leerzaam weekend. Ik weet zeker dat iedereen die

der water te lozen op oppervlaktewater kan een tuin-

of eventueel corrigerende maatregelen nemen. ‘Een

dit weekend actief was in hoogwaterbestrijding er

der wel € 0,05 - € 0,20 besparen per vierkante meter.

weinig bevredigende situatie’, vindt John Timmermans,

zo over denkt.

Voor een tuinder met vijf hectare kas kan dit oplopen

‘om met een tuinder te praten over gegevens van min-

tot een besparing van € 11.000,-. “Met mijn program-

stens een jaar oud’. Met het nieuwe handigheidje zijn

ma kunnen toezichthouders, tijdens een lopende teelt,

overheid en tuinders gebaat.

Overstortfonds in trek bij gemeenten
De gemeenten Bergen, Gennep, Venray en Weert hebben 1,5 miljoen euro aangevraagd uit het overstortfonds
om diverse riooloverstorten aan te pakken. Waterschap Peel en Maasvallei stelt tot 2015 drie miljoen euro ter
beschikking aan gemeenten in zijn beheergebied om riooloverstorten aan te pakken.
“Het waterschap werkt aan het verbeteren van de

Tijdens de eerste subsidieronde is voor ruim 1,5 mil-

natuurwaarden in beken. Een knelpunt is dat bij he-

joen euro subsidie aangevraagd door gemeenten in

vige regenval vuil rioolwater in beken wordt geloosd,

het beheergebied van Waterschap Peel en Maasval-

omdat het riool het vele water niet aan kan. Het

lei. De gemeenten Bergen, Gennep, Venray en Weert

gevolg: het water in de beek wordt vuil, waardoor er

gaan met diverse projecten de vervuiling uit hun

vissterfte en stank kan optreden. Gemeenten zijn ver-

riolen te lijf. Deze projecten zijn voor 2016 klaar. De

antwoordelijk voor deze lozingen,” legt portefeuille-

Lange: “Wij zijn bijzonder verheugd over de construc-

houder zuiveringsbeheer Paul de Lange uit.

tieve samenwerking met de Limburgse gemeenten
uit ons beheergebied. Ik vertrouw erop dat ook van

Overstortfonds

de volgende subsidieronden enthousiast gebruik

Waterschap Peel en Maasvallei wil die vervuiling niet

wordt gemaakt.”

in zijn beken en heeft daarom drie miljoen euro ter
beschikking gesteld aan gemeenten om riooloverstor-

Europese kwaliteitseisen

ten aan te pakken. De Lange: “Met dit overstortfonds

De aanpak van riooloverstorten draagt ook bij aan de

wil het waterschap gemeenten in Noord- en Midden-

Europese kwaliteitseisen waaraan het water in 2015

Limburg stimuleren om verdergaande maatregelen te

moet voldoen. Alle beken, rivieren, plassen en meren

Toine Gresel

nemen bij riooloverstorten, die lozen op kwetsbare

in Europa moeten de komende jaren overal een

Bestuursvoorzitter Waterschap Peel en Maasvallei

wateren.”

goede ecologische kwaliteit krijgen.

Gemeenten en waterschap pakken
afvalwaterproblematiek aan

Kort nieuws
De jeugd heeft de toekomst
Op 1 november ging jeugdwaterschapsbestuurder
Sharona Boonman van Waterschap Peel en Maasvallei naar Rotterdam voor de Waterschapsdag
2010. Tijdens dit jaarlijkse waterschapscongres
stond zij samen met de andere jeugdwaterschapsbestuurders van Nederland in de schijnwerper
tijdens het speciale onderdeel ‘de jeugd heeft de
toekomst’. Zij overhandigden aan de voorzitter van
de Unie van Waterschappen een manifest met aanbevelingen om de waterschappen beter te laten
communiceren met jongeren. Daarna gingen de
jeugdbestuurders in debat met een speciaal panel
over de stelling ‘jongeren moeten kennis hebben
over waterbeheer in Nederland.’

In oktober ondertekenden de gemeenten Mook

en Maasvallei aan. Het afvalwaterakkoord heeft een

Meer informatie over het jeugdwaterschapsbe-

en Middelaar, Gennep en Bergen, Waterschap Peel

looptijd tot en met 2015.

stuur en de tekst van het manifest zijn te vinden
op www.jeugdwaterschap.nl

en Maasvallei en het Waterschapsbedrijf Limburg
het ‘Afvalwaterakkoord Maasduinen’. Hierin staan

Maatregelen

maatregelen die zorgen voor verbetering van de

Enkele maatregelen uit het Afvalwaterakkoord

Calamiteitenhandboek

leefomgeving, schoner grond- en oppervlaktewater

Maasduinen zijn: Beter gebruikmaken van afvoer-

In het weekend van 13 en 14 november kregen

en doelmatig transport van afvalwater.

sloten met een lage natuurwaarde, om bij zware

inwoners in het beheergebied te maken met

In de samenwerking rondom de afvalwaterproble-

neerslag verdund rioolwater tijdelijk te bergen;

wateroverlast. Door de grote hoeveelheid regen

matiek kijken de deelnemende overheden over de

Gemeenten scheiden het afvalwater bij huizen en

konden beken de hoeveelheid water niet meer

grenzen van hun taakveld heen. Samen bekijken ze

bedrijven zoveel mogelijk van het regenwater, zodat

aan en liepen over. Door de grote toevoer van

wat maatschappelijk de beste maatregelen zijn om

bij hevige regenval minder water in het riool komt

water uit Frankrijk en België kwam het water van

te voorkomen dat vuil rioolwater bij zware regenval

en er dus minder/geen overstorten plaatsvinden; Het

de Maas hoog. Twee calamiteiten in één weekend.

in beken terechtkomt waardoor vissterfte en stank

aanpakken van riooloverstorten combineren met

Het waterschap wil goed voorbereid zijn op deze

kan optreden. “Belangrijke doelen van de samen-

herinrichting van beken.

en andere calamiteiten. Het nieuwe calamiteitenhandboek voor alle waterschapsmedewerkers in

werking zijn verbetering van de leefomgeving, schoner grondwater en oppervlaktewater en doelmatig

Rijksbeleid

de calamiteitenorganisatie verschaft inzicht in de

transport van afvalwater. De samenwerking zorgt er

Het Afvalwaterakkoord geeft invulling aan het

mogelijke calamiteiten, de voorbereidingen daarop

voor dat deze doelen worden gehaald tegen lagere

rijksbeleid waarin gemeenten en waterschappen

en de wijze van bestrijding. Ook oefent het water-

kosten voor de inwoners dan als iedere partij alleen

worden opgedragen samen te werken en afspraken

schap regelmatig. In oktober vond er een oefening

aan de slag gaat,” geeft portefeuillehouder zui-

te maken over efficiënt beheer van riolering en zui-

op het gebied van waterkwaliteit plaats.

veringsbeheer Paul de Lange van Waterschap Peel

veringsinstallaties.

Waterwerken
Waterschap Peel en Maasvallei werkt op diverse plaatsen in zijn beheergebied aan zijn taken droge voeten,
voldoende en schoon water.
Wateroverlast Belfelderbroekbeek
Met de aanleg van een regenwaterbuffer, het vervangen
van enkele duikers en het verbreden van een aantal
sloten pakt Waterschap Peel en Maasvallei het wateroverlastprobleem van de Belfelderbroekbeek aan.
Het kassengebied Meelderbroek kent bij hevige
neerslag een wateroverlastprobleem. In 2005 stonden
gronden langs de Belfelderbroekbeek onder water.
Vorig jaar en dit jaar kon de beek na hevige neerslag
het water maar ternauwernood verwerken.
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) staat
dat het watersysteem in 2015 op orde moet zijn,

zaamheden uitgevoerd, die ervoor moeten zorgen dat

de herfstperioden bladeren vanuit de Eppenbeek in de

rekening houdend met de klimaatverandering. Voor

vissen weer vrij in de beek kunnen zwemmen. Zo heeft

grachten drijven.

wateroverlast houdt dat in dat het watersysteem moet

het waterschap ondermeer de grachten om het kasteel

Door de uitgevoerde werkzaamheden is de Eppenbeek

voldoen aan bepaalde overstromingsnormen. Met de

ontdaan van een dikke blader- en sliblaag. De bodem

vrij van obstakels, waardoor vissen en andere organis-

aanpak van de Belfelderbroekbeek heeft Waterschap

van de Eppenbeek is opgeschoond en een stuw, die de

men weer vrij in de beek en de grachten kunnen zwem-

Peel en Maasvallei één van de 63 knelpunten ‘Water-

waterverdeling regelde tussen de gracht en het ver-

men en zich kunnen voorplanten

beheer 21e eeuw’ uit het NBW opgelost.

der verloop van de Eppenbeek, is vervangen door een

Door de financiële bijdragen van de Provincie Limburg

visvriendelijke bodemverhoging. Ook is een gedeelte

in het kader van Platteland in Uitvoering en van het Rijk

Eppenbeek visvriendelijk

van de Eppenbeek verdiept en verbreed, om verzanding

door het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselk-

Waterschap Peel en Maasvallei heeft aan de Eppenbeek

van de gracht te voorkomen. Verder is voor de gracht

waliteit is de realisatie van dit project mede mogelijk

en de kasteelgrachten van Kasteel Hillenraed werk-

een voorziening gemaakt die voorkomt, dat er tijdens

gemaakt.

Waterschap in gesprek met zijn klanten
recreatief medegebruik van werkpaden en beken, de
stand van zaken van diverse herinrichtingsprojecten
en het Nieuw Limburgs Peil. Natuurlijk gingen de
bezoekers ook in op de wateroverlast. “Dit was te verwachten’, zegt Classens, “het weekend voorafgaand
aan de watercafés was er op enkele plaatsen in ons
beheergebied wateroverlast door de grote hoeveelheid neerslag. Enkele dagen later kwam er ook nog
Maashoogwater door een grote watertoevoer uit
Frankrijk en België.”
Opbrengst
Met de meningen, ideeën en suggesties van de bezoekers wil het waterschap de kwaliteit van zijn taken
en werkzaamheden verder verbeteren. “De cafés
leveren ons veel op”, sluit Classens af, “soms kunnen
we met een kleine actie een probleem direct oplossen, soms vraagt het wat meer tijd, omdat het om een
beleidsverandering gaat en hierover moet het bestuur
“De nieuwe aanpak om al onze klanten uit te no-

lijkheden, de taken en de werkzaamheden van het

digen voor de watercafés heeft effect gehad,”

waterschap. Vooral agrariërs, maar ook visclubs, wan-

concludeert Jan Classens, dagelijks bestuurslid van

delverenigingen, leden van dorpsraden en burgers

Terugkoppeling

Waterschap Peel en Maasvallei. In november hield

bezochten de avonden.

Alle bezoekers ontvangen een brief met de belang-

Waterschap Peel en Maasvallei twee, goed bezochte
watercafés in zijn beheergebied.

democratisch besluiten.”

rijkste, gestelde klantvragen en de acties die het
Onderwerpen

waterschap hierop onderneemt. Verder houdt het wa-

De bezoekers gingen in gesprek over diverse onder-

terschap bezoekers via berichtgeving op de website

Tijdens de watercafés gingen de klanten in gesprek

werpen, zoals het beheer van de dijken in het Maas-

en in andere media op de hoogte van de voortgang

met bestuur en medewerkers over de verantwoorde-

dal, de bevers met hun bouwwerken in de beken, het

van de acties.

Leerlingen Raayland College Venray
aan de slag voor waterschap
Leerlingen van de onlangs opgerichte technasiumopleiding van het Raayland College in Venray hebben voor Waterschap Peel en Maasvallei een plan gemaakt voor de natuurlijke inrichting van de Loobeek. In november presenteerden de leerlingen hun plannen aan elkaar, hun docent, ouders en de opdrachtgever Waterschap Peel en Maasvallei.
“Waterschap Peel en Maasvallei verleent graag
medewerking aan dergelijke onderzoeksprojecten. Het
brengt de leerlingen direct in contact met beroepen en
opleidingen, waar ze in eerste instantie niet aan den-

Colofon
Wilt u reageren op deze Waterwijzer, neem dan
contact op met info@wpm.nl of (077) 38 91 154

Waterwijzer is een uitgave van:
Waterschap Peel en Maasvallei
Postbus 3390,
5902 RJ Venlo
T: (077) 389 11 11
F: (077) 387 36 05
E: info@wpm.nl
www.wpm.nl

ken, bijvoorbeeld werken bij het waterschap”, vertelt

Vormgeving:

portefeuillehouder beekherstel Sjraar Roelofs. Hij en en-

Mana Co, Heerlen

kele medewerkers van het waterschap beoordeelden de

Teksten:

leerlingen op hun onderzoek en de presentatie ervan.

Patrick van ’t Hooft, tekst & journalistiek, Panningen
Communicatie Waterschap Peel en Maasvallei

Winnaars
Kevin, Kelsy en Nino wonnen de opdracht. In hun

Fotografie:

plannen wordt de Loobeek 1,5 keer langer dan deze

Archief waterschap Peel en Maasvallei
Arny Raedts, communicatie Waterschap Peel en
Maasvallei
Fotostudio Ingrid Drissen, Bergen

nu is. De groep bedacht een ‘antiworteldoek’ om de
begroeiing tegen te gaan. Ook hebben ze de meandering zoveel mogelijk om de huidige perceelsgrenzen
heen gelegd, om zo weinig mogelijk land te hoeven

met betrokkenen het Loobeekdal herinrichtingen. Het

opkopen. De ideeën, die ze uiteindelijk verder hebben

gezamenlijke doel is een gezond, veilig en aantrekkelijk

uitgewerkt, waren goed onderbouwd en creatief. Ze

Loobeekdal.

werkten gedurende het hele proces goed en effectief

De herinrichting moet uiterlijk eind 2015 gereed zijn. In

samen. “We hadden geen enkel idee wat meanderen in-

totaal is hiervoor door de Provincie Limburg, gemeente

hield en Kevin had nog nooit van de Loobeek gehoord.

Venray en Waterschap Peel en Maasvallei ruim € 10

De opdracht leek ons in eerste instantie niet zo leuk. Pas

miljoen ter beschikking gesteld.

na het doen van de berekeningen en tijdens het maken
van het verslag, begonnen we de lol ervan in te zien en

Natuurlijk ontvingen alle leerlingen uit de groep een

de opdracht echt goed te begrijpen,” geven de win-

bedankje van het waterschap. Bovendien nodigde Sjraar

naars aan.

Roelofs de leerlingen uit om een dag naar een al heringerichte beek in het beheergebied van Waterschap Peel

Herinrichting Loobeekdal
Het Loobeekdal ligt ten noordwesten van de stedelijke kern van Venray. Waterschap Peel en Maasvallei,
gemeente Venray en Provincie Limburg gaan samen

en Maas te gaan kijken.
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