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Werken aan beekmondingen
Waterschap Peel en Maasvallei gaat samen met Rijkswaterstaat de belangrijkste beekmondingen in de Maas ecologisch verbeteren en herinrichten. Beekmondingen zijn nu nog vaak onneembare barrières voor vissen, vanwege de
aanwezigheid van stuwtjes, stenenpartijen en andere obstakels. Samenwerking tussen de twee partijen was hard
nodig: “Tot nu toe hielden al onze projecten op, daar waar we de Maas naderden.”
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Maaswerken en gemeenten

Rijkswaterstaat en drie waterschappen werken samen aan herstel en inrichting van de beekmondingen van de Maas

De samenwerking tussen het waterschap en Rijkswaterstaat is
vastgelegd in het convenant ‘Herstel en Inrichting Beekmondingen Maas’. De overeenkomst is ook ondertekend door de
waterschappen Roer en Overmaas, en Aa en Maas. Met het
project willen de partijen vóór 2015 weer echte ‘groene delta’s’
maken van de belangrijkste beekmondingen aan de rivier. Voor het WPMgebied gaat het om circa acht beken
(zie kaartje).
De afspraken werd op 5 oktober met
een feestelijke bijeenkomst in Neer
bekrachtigd. Voor een gezelschap van
waterschappers, gemeentebestuurders, medewerkers van Rijkswaterstaat en andere betrokkenen spraken
alle partijen hun tevredenheid uit over
het convenant. Voorzitter Lambert
Verheijen van Waterschap Aa en Maas
sprak over het overbruggen van 200
jaar onderscheid tussen Rijkswater en
het regionale watersysteem, “..een
verdeling die ooit nog door Napoleon
is ingevoerd. Eindelijk hebben we nu
één watersysteem als uitgangspunt,
en niet ons eigen organisatorische systeem”. Henk van Alderwegen van
Waterschap Peel en Maasvallei erkende dat waterschapsprojecten aan
beken inderdaad ophouden zodra ze
in de buurt komen van Rijkswaterstaat-gebied. “Met dit soort
onderscheid moeten we burgers en vissen niet meer lastig vallen,” vatte zijn Roer en Overmaas-collega Jan Schrijen de mening van alle aanwezigen samen.

Nauwelijks vindbare pijp
De problemen aan de beekmondingen zijn in de vorige eeuw
ontstaan. Om een betere controle te krijgen op de waterhuishouding werden er stuwtjes aangelegd in het regionale watersysteem en werden beekjes gekanaliseerd. Rijkswaterstaat
pleegde intensief onderhoud aan de
oevers van de Maas en paste die waar
nodig aan om de scheepvaartroute te
verbeteren. In een foto-presentatie
kregen de aanwezigen de gevolgen
te zien. Sommige beekmondingen
zijn nu niet meer dan een nauwelijks
vindbare pijp, andere wateren stromen langs een berg keien een meter
omlaag de rivier in.

Vrije migratie
Het convenant tussen Rijkswaterstaat
en de waterschappen is mede ingegeven door de Europese Kaderrichtlijn Water. Brussel eist dat het water in
beken en rivieren in 2015 ecologisch
weer op orde is. Om dat voor elkaar
te krijgen is een betere verbinding nodig tussen de Maas en de paaigronden voor vissen in de zijbeken. Vrije
migratie is belangrijk voor soorten
als barbeel, serpeling en kopvoorn.
Maar het levert ook extra rust- en
paaiplaatsen op voor vissen die verder stroomopwaarts over
de Maas trekken. En dan zijn er nog dieren, zoals de bever en
andere, kleinere organismen, die graag heen en weer trekken
tussen rivier en beek.

Een mogelijk probleem vormen de Maasdijken. “Hoe combineer
je veiligheid met herinrichting en vispasseerbaarheid?”, vroeg
Lambert Verheijen van Aa en Maas zich dan ook af. Ook Henk
van Alderwegen maakt zich zorgen: “De Maasdijken zijn potentiële nieuwe barrières. Soms staan ze qua constructie haaks
op onze ecologische doelstelling. Rijkswaterstaat moet daarover
met de Maaswerken gaan praten.”
Niet alleen de Maaswerken zijn nodig voor een goede uitvoering
van het convenant. Dat geldt soms ook voor gemeenten. Henk
van Alderwegen: “Het gaat niet alleen om water, maar soms
ook over ruimte die nodig is voor herinrichting van een beekmonding. Grond die een gemeente ter beschikking kan stellen.
Het convenant bindt gemeenten niet, maar zij kunnen wel belangrijk zijn bij de uitvoering. Wij hebben onlangs in Gennep afspraken gemaakt over twee beken, en daarbij was de gemeente
zelfs leading.”

Swalm en Eckeltse beek eerst
De uitvoering van het convenant is feitelijk al gestart. Waterschap Peel en Maasvallei en Rijkswaterstaat zijn al bezig met het
verleggen van de monding van de Swalm naar de oude Maasarm, waar het riviertje ooit uitmondde. Voor volgend jaar staat de
monding van de Eckeltse beek bij Afferden op het programma.
Hoeveel de aanpak van de beekmondingen precies gaat kosten
is nog niet helemaal duidelijk. Een gedetailleerde inventarisatie
van alle maatregelen moet nog plaatsvinden. Een eerste schatting van de totale kosten voor alle beken in het gebied van de
drie betrokken waterschappen komt uit op ongeveer 38 miljoen
euro voor de komende 10 jaar. Rijkswaterstaat en de waterschappen betalen ieder de helft. Waterschap Peel en Maasvallei heeft de plannen al opgenomen in het onlangs vastgestelde
Meerjaren Investeringsprogramma (MIP).
Directeur Eric Marteijn van de afdeling Water en Scheepvaart
van de Rijkswaterstaat Limburg sprak aan het einde van de bijeenkomst zijn vertrouwen uit in een goede samenwerking met
de waterschappen. De samenwerking biedt alle partijen kansen
om op een nieuwe manier naar elkaars werk te kijken. Dat bleek
al tijdens een afsluitende vaartocht over de Maas langs enkele
beekmondingen. “Als waterschap kijk je altijd vanuit de beek
naar de Maas,” merkte een waterschapper op, terwijl ze over
het water de monding van Tungelroysebeek probeerde te vinden. “Vanaf de Maas heb je een heel andere blik. Zo heb ik
het nog nooit gezien. Misschien is dat juist het goede van die
samenwerking.”
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WPM: vernieuwd grondwaterbeheer
beter voor natuur én landbouw
“Wat wij bepleiten is een totaalaanpak. Een aanpak die
verdroogde natuur herstelt, en tegelijk boeren meer vrijheid geeft in beregenen. Ik hoop dat provincie, boeren
en natuurbeschermers met ons mee gaan.” Het waterschap komt met nieuwe voorstellen op het terrein van
grondwaterbeheer. Als ze worden overgenomen is de
vergunningsplicht voor beregenen verleden tijd, en komt
er een verbod op traditioneel draineren.
De voorstellen komen niet uit de lucht vallen. Eerder dit jaar
meldde het waterschap de eerste resultaten van onderzoek naar
de optimalisering van het watersysteem in en rond de Peel. Dat
onderzoek was nodig in het kader van het opstellen van het
GGOR (de gewenste en praktisch haalbare toestand van het watersysteem). De inmiddels bevestigde onderzoekconclusie is, dat
het strenge beleid voor beregenen in de buffergebieden naast de
natuur nauwelijks effect blijkt te hebben. Een totaal onttrekkingsverbod levert weliswaar een grondwaterstijging op in de naastgelegen natuur, maar dat leidt niet tot een merkbaar herstel van
ﬂora en fauna. En dat was het doel van de provinciale regelgeving
bij de vergunningverlening voor de onttrekking van grondwater
door agrariërs. Waterconservering in het gehele gebied, dus ook
in het landbouw- én natuurgebieden, blijkt veel effectiever.

Aan het denken gezet
De onderzoeksresultaten hebben het waterschap aan het denken gezet. “Wij kiezen daarom nu voor een totaalaanpak, voor

De vragen aan...
In deze rubriek leggen we
elke uitgave een relatie een
reeks vragen voor over de
samenwerking met Waterschap Peel en Maasvallei.
In deze uitgave Ben van Essen, voorzitter reconstructie
gebiedscommissie Horst aan
de Maas/Sevenum, lid van
de Raad Landelijk Gebied.
Waar komt u het waterschap tegen in uw werk?
Het meest direct kom ik het waterschap tegen in de gebiedscommissie reconstructie Horst aan de Maas/ Sevenum, waar ik
voorzitter van ben. Het waterschap heeft zitting in de gebiedscommissie. Dat is ook logisch want water is een belangrijk
thema in de reconstructie. Verder kom ik water tegen als een
onderwerp binnen de Raad voor het Landelijk Gebied, waar ik
sinds 1 januari lid van ben.

Wat is uw ervaring in de samenwerking met het waterschap? Kunt u hierbij een (positief of juist minder
positief) voorbeeld noemen?
Binnen de gebiedscommissie zien we natuurlijk maar een klein
stukje van het grote werk van het waterschap. De samenwerking op dat niveau is zeker constructief. Een mooi voorbeeld
daarin vind ik de ontwikkelingen in het Landinrichtingsproject
Peelvenen. Door goed naar de burgers en bedrijven te luisteren is daar een ontwikkeling op gang gekomen naar nieuwe
natuur, waarbij water (en de waterschappen) een doorslaggevende rol speelt.
Een nadeel is dat het waterschap toch nog sterk sectoraal gekleurd blijft. Dat komt omdat we ons waterbestel zo ingericht
hebben. Deze tijd vraagt echter om integraal werken, waaraan
de sector zich ondergeschikt moet durven maken.

Op welke punten is het waterschap volgens u goed
bezig? Wat zou beter kunnen?
In vervolg op mijn vorige punt constateer ik wel dat het waterschap breder gaat denken. Nu we steeds meer de nadruk op
integrale projecten leggen, moet het waterschap meer partner
in gebiedsontwikkeling worden. De inzet daarvoor is aanwezig. De vraag is hoe het waterschap daarin voldoende ﬂexibiliteit ontwikkelt. Een partnership aangaan betekent dat je moet
durven inschikken om het gezamenlijk doel te bereiken. Water
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“In ons voorstel past geen traditionele drainage meer. Dat leidt
tot onnodig snelle afvoer van regenwater, het hele jaar door.
Daarvoor in de plaats komt door de boer gecontroleerde en in
hoogte verstelbare drainage. Een slim systeem dat de laatste tijd
al in Midden- en Noord-Limburg wordt aangelegd door vooruitstrevende boeren. Daarmee voorkom
je dat er onnodig veel water weg stroomt.
Ook gaan we als waterschap en provincie
nog meer inzetten op OWL. We hebben
berekend dat boeren alleen met die twee
maatregelen al 14% minder hoeven te beregenen.”

Afschaffen vergunningen
Het huidige beleid is dat agrariërs in de bufferzones alleen met een vergunning mogen
beregenen uit grondwater. Er is nu een zogeheten stand still-beleid, wat inhoudt dat
er in dit gebied geen nieuwe grondwaterputten meer bij mogen komen. Nu gebleken is dat met deze aanpak de nabijgelegen
natuur nauwelijks iets opschiet, stelt het
waterschap voor om de vergunningsplicht
voor grondwateronttrekkingen voor de
open teelt af te schaffen. Ervoor in de plaats
Slimme drainage (pijpje van Iersel) voorkomt dat er onnodig veel water wegstroomt
moet een meldingsplicht komen, zoals die
nu al geldt voor de rest van Limburg. “Dan zijn we meteen ook
watersysteemherstel in ons hele beheersgebied.”, zegt voorzitter Henk van Alderwegen. “In het project Mariapeel zien we
af van die enorme administratieve rompslomp die nergens toe
leidt.”
dat het aanpakken van het watersysteem binnen in de natuurgebieden wél echt resultaat heeft. Dat zouden we meer moeten
Het afschaffen van het vergunningenstelsel en het verbod op
gaan doen, maar dan samen met andere maatregelen in ons
drainage betekent niet dat iedereen kan doen wat hij wil met
hele beheersgebied. Zodat overal het grondwater structureel op
grondwater, benadrukt Van Alderwegen: “We gaan natuurlijk
wel een aantal zaken juridisch goed regelen, zoals de aard en het
een hoger niveau blijft”
aantal grondwaterputten. En door de meldingsplicht houden we
goed zicht op de ontwikkelingen.”
is dan dus niet HET ordenend principe, maar één van de eleOverleg provincie
menten om het integrale doel in te vullen.
Het overleg met de provincie over de voorgestelde aanpak gaat
nu een beslissende fase in. Van Alderwegen denkt voldoende
Welke ontwikkelingen op het gebied van water zijn er
argumenten te hebben om de provincie te overtuigen: “Met dit
in uw werk te verwachten?
voorstel gaan we voor het eerst ook echt water besparen, in
Ik ben geen waterdeskundige maar zie wel een aantal ontwikplaats van alleen maar voorkomen dat het waterverbruik verkelingen rondom water. Wat mij betreft is ‘verbinden’ daarin
der groeit. We willen af van wat ik wel eens het ‘bloempoteen sleutelwoord. Allereerst het verbinden van de waterdoelmodel’ noem: hier een beetje water erbij, en daar een beetje.
stellingen met de andere doelen in de gebiedsontwikkeling.
Deze nieuwe aanpak levert meer op voor het watersysteem en
Met de invoering van de Wet Inrichting Landelijk Gebied krijde natuur, maar ook voor de moderne landbouw - en er is veel
gen we in onze provincie, en daarvan afgeleid in de gebiedsminder papieren gedoe.”
commissies, extra kansen. Het is aan ons om die kansen te
benutten. Daar moeten dan wel alle spelers op het speelveld
van doordrongen worden. We moeten waterdoelen dus nog
slimmer verbinden met agrarische doelen, natuurdoelen etc.
Waterprojecten als de hermeandering van de Grote Molenbeek leiden tot fantastische nieuwe natuur. We kunnen die
nieuwe natuur veel meer benutten. Door bewoners en bezoe▼ Het waterschap komt naar je toe...
kers daarvan te laten genieten versterken we het draagvlak
Op 7 september hield Zij Actief, afdeling Afferden een
voor water en natuur, kunnen we nieuwe economische drawandeling langs de Eckeltse beek in Afferden. De avond
gers ontwikkelen etc. Het zijn wat mij betreft ook de mooiste
werd bezocht door 16 Zij Actieﬂeden. Jacqueline Peeters,
projecten om heel concreet te laten zien welke positieve zaken
Algemeen Bestuurslid van waterschap Peel en Maasvalde herinrichting van het landelijk gebied oplevert. Ik zie wel
lei, organiseerde de avond: ”Doel van deze avond was
aanzetten bij het waterschap om die kant op te gaan, maar dat
om het waterschap dichter bij de mensen te brengen.”
gebeurt nog veel te weinig.
Er is ondermeer gesproken over de taken van het waterschap en het waterschapsbedrijf Limburg. Met vragen als
Hoe kan het waterschap u ondersteunen bij het vorm‘wat vindt u van het waterschap’ en ‘wat mag het watergeven van beleid rondom deze ontwikkelingen?
schap volgens u kosten’ werd een actieve inbreng van
Heel simpel gezegd komt het neer op meedenken en meede vrouwen gestimuleerd. Tijdens de wandeling langs de
doen. Het waterschap is een sterke speler, omdat het beschikt
beek vertelde de projectleider van de Eckeltse beek Tom
over kennis, kapitaal, menskracht en macht. Als zo’n sterke
Heijligers over het doel, het resultaat en de kosten van
speler het goede voorbeeld geeft, is dat een stuwende kracht
deze meanderende beek in het Afferdense landschap.
voor plattelandsontwikkeling. Andersom: als men zich terugJacqueline Peeters: “De bezoekers van de avond waren
trekt op de eigen stelling wordt het een remmende kracht.
erg enthousiast over zowel de wandeling als het thema
‘waterschap’. Het was een geslaagde avond.”
Wat is uw favoriete waterstek?
Die favoriete stek wisselt voortdurend. Ik zie in mijn eigen ach▼ Plafond stimuleringsregeling bereikt
tertuin de resultaten van de ingrepen van het waterschap, zoDe stimuleringsregeling voor het afkoppelen van beals de Grote Molenbeek. Het project Blakterbeek in Sevenum
staand verhard oppervlak is een succes gebleken. Het
is gerealiseerd en levert prachtige plekken op. Dat wordt de
plafond van deze regeling is eerder bereikt dan verwacht.
komende jaren alleen nog maar mooier. Maar mijn favoriete
Het waterschap heeft in 2002 samen met het andere
waterstek is toch de grote kikkerpoel in onze eigen ezelwei in
Limburgse waterschap en de provincie deze regeling in
Sevenum.
het leven geroepen. Deze regeling zou tot en met 2006
Wat heeft u zelf met water?
bestaan. Deze regeling maakte het gemeenten mogelijk
Van nature heb ik niet veel met water. Ik ben een kind van de
om een subsidie te krijgen van € 3,60/m2 voor het afkopdroge zandgronden. Maar je komt niet om water heen. Water
pelen van bestaande verhardingen. Zowel de provincie
is een veelomvattend en ingrijpend werkveld. We zien vaak
als het waterschap hebben elk nog € 50.000,- extra in
alleen de oppervlakte. Daaronder gaat een hele wereld van
het fonds van deze regeling gestopt, zodat een aantal
doelen, geld en belangen(strijd) schuil.
subsidieaanvragen in 2006 (tot 1 juni 2006) alsnog kon
worden toegekend.
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Heldense waterwethouder:
burgers aan zet bij afkoppelen
Waarom moet het altijd de óverheid zijn die alle waterproblemen oplost? Het zijn vaak burgers zélf die wateroverlast
in woonwijken kunnen voorkomen – simpelweg door de regenpijp af te koppelen. “Als je met mensen over dit soort
dingen praat, moet je er zelf ook in geloven”, vindt wethouder Rinus Janssen van Helden.
Rinus Janssen gelóóft in afkoppelen. “Toen eind jaren negentig
duidelijk werd dat er enorme investeringen nodig waren om de
capaciteit van het rioolstelsel te vergroten, dacht ik: de oplossing
zit niet alleen in het vergroten van het riool en het aanleggen
van waterbassins.” Rioolbuizen vergroten leek toen onontkoombaar. Waar vroeger het regenwater via greppels, tuintjes
en ander groen de bodem in zakte, stroomt het nu via daken en
regenpijpen, parkeerplaatsen en wegen het riool in. Bij een forse
bui loopt het riool vervolgens over en zorgt het voor wateroverlast in de woonwijk, of vuile overstort in een beek.

een beetje wateroverlast nodig om burgers zover te krijgen mee
te doen. Zoals in het Heldense kerkdorp Grashoek, waar sommige straten elk jaar wel een keer blank staan.
De gemeente is er nu bezig met een proef om mensen te bewegen om af te koppelen. In april belegde de gemeente samen met
het dorpsoverleg een druk bezochte voorlichtingsbijeenkomst.
In een presentatie met daarin een heuse overstromings-animatie
kregen de bewoners uitleg over het rioolstelsel, de nieuwe inzichten over het omgaan met regenwater, en de keuze waar de
gemeente voor staat: ouderwets het riool maar weer vergroten,
of inzetten op een duurzame oplossing. “Er waren heel enthousiaste reacties,” herinnert Rinus Janssen zich. “Maar anderen
wachten liever af wat voor mogelijkheden er komen om zelf
wat te doen.”
De gemeente wil die twijfelaars over de streep trekken door
concrete stimulerende maatregelen. Binnenkort zal de raad hierover een voorstel krijgen. “We kiezen mogelijk voor een vaste
bijdrage per afgekoppelde vierkante meter, drie euro of zo.”
Maar Janssen zou het liefst nog een stapje verder gaan. “Als
inwoners niet voldoende meewerken zou je als bestuurder de
moed moeten tonen om afkoppelen te verplíchten.”

Solidair

Wethouder Rinus Janssen: “Helden investeert veel in afkoppelen.”

Helden is, net als andere gemeenten, volop bezig om daar waar
mogelijk gescheiden regenwater-riolen aan te leggen. Maar ook
burgers moeten hun bijdrage leveren, vindt Janssen. “Als we samen in staat zijn om 20, 25% van dat regenwater niet meer het
riool in te laten stromen, dan voorkom je die wateroverlast. Dan
heb je dus ook die hele investering in het riool niet meer nodig.”
Op een A4tje tekent hij hoe hij bij zijn eigen huis de regenpijp
heeft doorgezaagd en omgelegd, zodat een gedeelte van het
water van het dak nu in zijn tuin terecht komt.

Grashoek
Inmiddels is afkoppelen bij nieuwbouwprojecten en bij aanpassing van bestemmingsplannen landelijk verplicht. In bestaande
wijken stimuleert Helden het zoveel mogelijk. Maar daarbij is één
wethouder die het goede voorbeeld geeft niet genoeg. Soms is

In de voorlichting doet de gemeente ook een beroep op de onderlinge solidariteit van burgers. Immers, door af te koppelen
voorkom je ook overlast verderop in jouw dorp. “Mensen zijn
er om elkaar te helpen; dat versterkt ook het wij-gevoel in de
dorpskernen en wijken.”
Janssen hoopt dat de discussie op straat- en dorpsniveau ook
doordringt bij bedrijven en instellingen. Met het afkoppelen van
een fabriek of een school kan in één klap heel wat regenwater
uit het riool worden gehouden. “Wie weet woont de directeur
ook in het dorp waar we nu voorlichting geven.”
De Heldense wethouder zou het liefst zien dat iedereen die afkoppelt, beloond wordt met een verlaging van de gemeentelijke
rioolbelasting. En over belonen gesproken: “Helden investeert
veel in afkoppelen. Als nou blijkt dat dit echt resultaat heeft,
dan zou het waterschap die voortrekkersrol best eens kunnen
belonen. Het gaat me niet zozeer over de gemeente, maar over
de mensen. Waarom zou het waterschap als beloning voor goed
afkoppelen niet bij voorbeeld een bijdrage kunnen leveren aan
ons nieuwe cultureel centrum Dok6 - een voorstelling sponsoren of zo?”

Pilotproject ‘Kavelruil Roggel en
Neer’ succesvol afgerond
Het eerste vrijwillige kavelruil project in Noord- en Midden Limburg is 31 augustus met succes afgesloten. De
samenwerking tussen 16 grondeigenaren, waaronder
agrariërs, de gemeente Roggel en Neer, de provincie
Limburg en Waterschap Peel en Maasvallei, leidde ertoe
dat 45 hectare grond van eigenaar wisselde.

Het kan raar lopen
Eerst willen ze het waterschap opheffen en een maand later
regelen ze de vernieuwde toekomst van het waterschap. Ik
heb het over de politiek. Sommige politieke partijen hebben
het niet zo op waterschappen. Dat blijkt uit hun verkiezingsprogramma’s. Maar laten nu diezelfde partijen afgelopen
maand in de Tweede Kamer zonder veel discussie akkoord
gaan met een vernieuwde Waterschapswet. Het kan raar
lopen. Waterschappen blijven dus gewoon bestaan, maar
er gaat wel wat veranderen.
Voortaan worden er bij alle 26 waterschappen in Nederland
tegelijkertijd verkiezingen voor een nieuw bestuur gehouden. En het wordt minder ingewikkeld dan vroeger. Alle
inwoners mogen een stem uitbrengen, dus net zo als bij andere verkiezingen. De indeling in verschillende categorieën
en dat eigenaren van grond en gebouwen meerdere keren
mogen stemmen is van de baan. Er komen nu ook lijsten
en dus stem je op een lijst en niet meer op een individu. Ik
verwacht dat allerlei groeperingen die het belang van goed
waterbeheer inzien mee gaan doen aan de verkiezingen,
dat wordt interessant voor iedereen.
Een van de essenties van het waterschapsbestel is de eigen
belastinghefﬁng. Daarmee is veilig gesteld dat belastinggeld
dat bedoeld is voor het beheren van waterkering, kwantiteit
en kwaliteit daadwerkelijk aan die overheidstaken wordt
besteed. Wel wordt het belastingsysteem vereenvoudigd.
Bij waterschap Peel en Maasvallei is daarop in 2004 al
vooruit gelopen bij de kostentoedeling. Toen zijn de waterschaplasten voor de agrariër met de helft teruggebracht.
Dat schijnt de LLTB en haar bestuurders al te zijn vergeten,
als ik hun reacties hoor op de nieuwe wetswijzigingen en
begrotingsvoorstellen.
De behandeling van de waterschapsbegroting in ons bestuur wordt, zo schat ik in, de komende jaren niet gemakkelijker. De taken nemen toe, want het waterbeheer in Nederland staat aan de vooravond van grote investeringen.
Verdroging moet worden tegen gegaan, zuiveringsinstallaties moeten worden verbeterd, bekensystemen moeten
worden hersteld, wateroverlast moet worden voorkomen.
Dat kost een hoop geld en daarvoor staat het waterschap
als eerste aan de lat. Dat wordt een zware tijd voor het
waterschapsbestuur temeer, omdat het rijk en de provincie
het laten afweten als het om waterﬁnanciën gaat. Het rijk
besteedt te weinig geld aan de dijken, bij de herinrichting
van het platteland wil het rijk geen waterdoelen meer ﬁnancieren en de provincie Limburg besteedt aan de uitvoering
van het provinciale waterbeleid ook niet veel geld meer.
Het kan raar lopen. Op het zelfde moment dat ‘de politiek’ het bestaansrecht van waterschappen bediscussieert,
schuiven diezelfde politieke organen alle verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het waterbeleid en de kosten
daarvan op het bord van de waterschapsbesturen. Zo wordt
het waterschap wel een erg belangrijke overheid. Het kan
raar lopen.
Henk van Alderwegen,
bestuursvoorzitter

Kavelruil blijkt een goedkope en betrekkelijk eenvoudige manier
om grond beter te verdelen. Door die andere verdeling komt
landbouwgrond dichter bij huis te liggen, worden natuurgebieden groter en sluiten ze beter op elkaar aan. Daarnaast maakt
het beekherstel mogelijk en zorgt het voor betere infrastructuur
voor verkeer. Een win-win situatie dus voor alle partijen.

Gelijke behandeling
Tijdens de bijeenkomst op 31 augustus waren de sprekers vol
lof over het initiatief en vooral het behaalde resultaat. Iedere
deelnemer stak veel op van het project. Toch waren er ook enkele kritische noten. Een woordvoerder van de agrariërs sprak
zijn bezorgdheid uit over het voortbestaan van de landbouw in
Noord- en Midden Limburg en het belang van gelijke behandeling voor alle grondeigenaren. Volgens voorzitter van Waterschap Peel en Maasvallei, Henk van Alderwegen, ziet het waterschap erop toe dat iedereen krijgt waar hij recht op heeft: “Bij
grondverwervering gebeurt dit op basis van de onteigenings-
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Eigendom wordt symbolisch verplaatst naar de nieuwe locatie.

wet.” Dagvoorzitter Cor Beenders van de LLTB bevestigde de
woorden van de voorzitter met de uitdrukking: “Zonder boeren
geen platteland.”

Bestuurlijke aandachtspunten
Behalve aan de kant van de grondeigenaren waren er ook vanuit de bestuurlijke hoek enkele aandachtspunten. Zo vindt Jan

Biemans, vrijwillige kavelruil begeleider, het vooral jammer dat
er door de rijksoverheid tussentijds nogal wat aan de voorwaarden voor kavelruil is gemorreld: “Tijdens het proces leidde dit
tot nogal wat hoofdbrekens, omdat overeenkomsten die bijna
afgerond waren opeens niet meer aan de voorwaarden voldeden.” Hij was het waterschap zeer erkentelijk voor de ﬂexibiliteit
die ze tentoonspreidde om te zorgen dat deze kavelruilen toch
door konden gaan.
Gedeputeerde Ger Driessen wil dat het rijk de provincie veel
meer vrijheid geeft om te zorgen dat initiatieven als deze gestimuleerd en niet gesmoord worden. Henk van Alderwegen gaf
aan, nu de (ﬁnanciële) verhoudingen tussen rijk en provincie
veranderen, de investeringen in het thema water wel op niveau
moeten blijven.
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Nieuwe demontabele kades
moeten ‘faalkans’ kleiner maken
Het waterschap gaat volgend jaar een compleet nieuw
systeem van demontabele kadevoorzieningen aanschaffen. Rijkswaterstaat betaalt alle kosten. De nieuwe materialen zijn nodig voor een grotere veiligheid bij hoogwater. Dat is des te meer nodig, omdat de komende
jaren de totale lengte aan demontabele kades stijgt van
1 naar 4 kilometer.
De toename van de demontabele kades hangt samen met de
maatregelen om de statistische kans op overstroming van de
Maas te verkleinen van eens in de 50 naar eens in de 250 jaar.
Daarom moeten een aantal demontabele voorzieningen worden
aangepast, en worden er ook diverse nieuwe tracés aan het beheer van het waterschap toegevoegd.
De grotere lengte aan demontabele wanden heeft ﬂinke gevolgen. De totaal benodigde hoeveelheid aluminium balken stijgt
bij voorbeeld van 2800 naar 6600. Met de geplande aanschaf
van het nieuwe materiaal rees ook de vraag of het waterschap
met het oude systeem door moest gaan.
Jan Stoffelen is bij het waterschap verantwoordelijk voor de
kadevoorzieningen: “Sinds de aanschaf in 1995 van de kadewanden zijn de demontabele systemen ﬂink verbeterd. Ook de
Arbo-eisen voor het omgaan met deze materialen zijn aangescherpt. Mensen laten sjouwen met zware materialen kan niet
zomaar meer.”
“De stijlen en steunen die we nu gebruiken om de balken vast te
zetten zijn van ijzer, en loodzwaar. Soms wel 150 kilo of meer,”
vult Bert Smeets aan. Als coördinator calamiteitenbestrijding
weet hij waar hij over praat. “Op bepaalde plekken kun je die
machinaal neerzetten, maar je kunt lang niet overal met een
machine bij. Waar dat niet kan heb je dus mankracht nodig.
In het nieuwe systeem zijn die onderdelen van aluminium. Dat
is 1/3 van het gewicht van ijzer!” Het nieuwe systeem is niet
alleen lichter, maar werkt ook met sterkere dwarsbalken. Daardoor kunnen een aantal steunen komen te vervallen, wat weer
scheelt in het opbouwen.

Het oude systeem wordt vervangen voor een nieuw systeem.

Het was daarom al gauw duidelijk dat bij de aanschaf van het
nieuwe materiaal gekozen zou worden voor het nieuwe, moderne systeem. Gevolg is dat de oude materialen niet meer nodig
zijn. Jan Stoffelen: “De inzet van demontabele voorzieningen
kan alleen een faalkans-analyse doorstaan als er wordt gewerkt
met één uniform systeem dat snel kan worden opgebouwd. Je
kunt niet met twee verschillende systemen werken als je in een
noodsituatie zo snel mogelijk je kades moet opbouwen.”
De rekening voor alle nieuwe materialen gaat naar Rijkswaterstaat. De aanschaf hoort immers bij de uitvoering van de kadewerkzaamheden, waarvan is afgesproken dat die door het Rijk
wordt betaald.

In Meerjarig Investeringsprogramma
blijft herstel watersystemen prioriteit
bereiding van het werk aan de nog resterende beektracés gaan
binnenkort van start.
Ook aan de Groote Molenbeek wordt volgend jaar doorgewerkt,
en wel aan het traject Venloseweg-spoorlijn in Sevenum. Voor
deze watergang start volgend jaar de voorbereiding en - waar
nodig - de grondverwerving voor andere delen van het tracé.
Zo wordt later de bovenloop in Grashoek aangepakt, net als het
traject bij de Castenrayse vennen, waar de Lollebeek instroomt.
Verder gaat het waterschap in 2007 aan de slag bij de Oude
Graaf in Weert, en in Bergen wordt volgend jaar gewerkt aan
fase 2 van de Eckeltse beek.

De komende jaren blijft het waterschap fors inzetten in
beekherstelprojecten. Dat blijkt uit het Meerjarig Investeringsprogramma 2007-2013, dat het bestuur onlangs
heeft vastgesteld. In totaal investeert het waterschap
over deze periode 44,5 miljoen euro. De beekprojecten
zijn bedoeld om wateroverlast aan te pakken, de verdroging te bestrijden en beken weer natuurlijker te maken.

Een van de grotere projecten voor de komende jaren wordt de
herinrichting van de Loobeek bij Venray. De start is voorzien
eind 2008-begin 2009. Naast natuurherstel is het andere hoofddoel om de beek geschikter te maken voor het verwerken van
piek-afvoeren van regenwater uit de kern Venray. Dit is nodig
om wateroverlast te voorkomen.
Om diezelfde reden worden volgend jaar ook maatregelen uitgevoerd bij de Bosbeek in Baarlo, de Kabroeksebeek in Horst en
de Belfelderbroekbeek in het kassengebied van Belfeld. De
overlast wordt veroorzaakt door de toename van de bebouwing (verhard oppervlak), in combinatie met het steeds vaker
voorkomen van felle regenbuien. Omdat men deze waterlopen
in de dorpen vanwege ruimtegebrek vaak heeft overkluist, zijn
ze nu niet meer berekend op de sterk vergrote piekafvoeren,
waardoor wateroverlast kan ontstaan. Het waterschap bekijkt of
in zo’n geval de aanleg van bijvoorbeeld een buffervoorziening
een oplossing is.

De eerste tijd betreft het vooral het voortzetten en afmaken van
lopende projecten. Zo blijft het werk aan de Tungelroyse beek
tot 2010 het grootste beekproject van het waterschap. In fase
3 wordt er gewerkt in de omgeving van Weert en Heythuysen.
Het gaat hier, net als in fase 1, vooral om het saneren van de
vervuilde beekbodem in combinatie met natuurherstel. De voor-

Ook in het kader van de reconstructie wordt er volop gewerkt
aan water. Zo werkt het waterschap samen met andere partijen aan de voorbereiding van projecten voor herinrichting van
beken als de Kroon- en Tielebeek in Gennep, de Kwistbeek in
Helden, de Heukelomsebeek in Bergen en de Schelkensbeek en
de Aalsbeek in Venlo en Beesel.

De Tungelroyse beek blijft het grootste beekproject van het waterschap.

Nieuwe loods
Om al het extra materiaal goed op te slaan heeft het bestuur van
het waterschap begin november besloten om een nieuwe hoogwaterloods te bouwen. Sinds 1995 liggen alle balken, pompen,
stijlen, big bags en aggregaten nog opgeslagen in de speciale
hoogwaterloods in Horst. Maar die opslagruimte wordt met de
enorme toename van het materiaal veel te klein. De nieuwe
loods komt op bedrijventerrein Trade Port Noord in Venlo te
liggen, en moet komende zomer klaar zijn. Doorslaggevend bij
de locatiekeuze waren de goede bereikbaarheid en de centrale
ligging.
Trade Port Noord wordt meteen ook de hoofdwerkplaats medewerkers van de buitendienst van het waterschap. Er komt
daarom een ruime loods met daarin ook kantoorruimte, en allerlei faciliteiten voor stalling en reparatie van machines en rijdend materieel. De bestaande loodsen in Belfeld en Maasbree
en America worden, net als de oude hoogwaterloods, verkocht.
Naast Trade Port blijven alleen de loodsen in Bergen en Nederweert nog open.
De nieuwbouw kost het waterschap per saldo ruim 1,1 miljoen
euro. De Maaswerken vergoeden de opslagvoorzieningen voor
het hoogwatermateriaal.

De praktijk als
voorbeeld tijdens
het tweede Regionale
Waterpanel
De stuurgroep Waterpanels Limburg heeft afgelopen
donderdag 23 november voor alle waterwethouders
van Noord- en Midden Limburg het tweede Regionale
Waterpanel Peel en Maasvallei gehouden. Dit vond
plaats in het waterschaphuis van Waterschap Peel en
Maasvallei in Venlo.
Op deze middag werden aan de wethouders praktische
handgrepen en tips aangereikt, die zij in hun gemeenten
kunnen toepassen. De waterwethouders hebben op locatie
een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden onder de loep
genomen. Er is een bezoek gebracht aan de Roggelsebeek,
waar wethouder Wim Peulen het herinrichtingproject
toelichtte. De Weertse wethouder Pierre Sijben vertelde hoe
deze gemeente afkoppelen van regenwater realiseert. In
Sevenum lichtte wethouder Huub Dinghs de realisatie van
een groene berging achter een riooloverstort toe. En in Venray
liet wethouder Patrick van de Broek zien hoe deze gemeente
afkoppelt in bebouwd gebied. Het doel van de waterpanels
is om samen met alle betrokken partijen de huidige en
toekomstige wateropgaven in Limburg te realiseren. In de
volgende Waterwijzer leest u meer over dit tweede Regionale
Waterpanel.
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