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Aanpak Tungelroyse beek
‘voorbeeld om uit te dragen’
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Op 1 juni organiseerde Waterschap Peel en Maasvallei in
Weert het symposium ‘Natuurlijk schoon’. Aanleiding was
de afronding van fase 2 van het project Tungelroyse beek,
die liep in 2005 en 2006. Op het symposium werd gesproken over de ervaringen met het project, en wat het waterschap en andere partijen ervan kunnen leren. Er waren bijna
honderd deelnemers van gemeenten, provincie, rijk, waterschappen, landbouw- en natuurorganisaties.
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“Het project Tungelroyse beek geeft aan hoe samenwerking rond een concreet doel veel kennis en bestuurskracht kan losmaken. Dit is een belangrijk voorbeeld om
uit te dragen.” Lovende woorden van staatssecretaris
van milieu Pieter van Geel aan het begin van het symposium ‘Natuurlijk Schoon’.
Aanleiding voor het symposium was de afronding van fase 2
van het project, waarin over een totale lengte van 7,5 km maar
liefst 15 duizend kilo zinkafval uit de beek is weggehaald en
de beek is heringericht. Voor buitenstaanders wellicht niet zo
bijzonder, maar Van Geel weet wel beter: “Ik wilde ondanks een
drukke agenda toch per se hier zijn, want dit is belangrijk. De
cadmium- en zinkvervuiling in de Kempen is een van de grotere
in Nederland. Die zware metalen zijn op termijn een serieuze
bedreiging voor de gezondheid van mensen. Die stoffen moéten
dus uit het milieu.”
Complexe projecten als dit worden vaak geteisterd door bureaucratie en stroperigheid, met alle vertraging van dien. Van Geels
adviseerde de aanwezigen op het symposium de Tungelroyse
beek-methode over te nemen: “Zorg vooral voor concrete doelen. En: laat successen zien.”

Pagina 4:
‘Slim draineren’ heeft de
toekomst

Voorzitter Henk van Alderwegen en staatssecretaris Van Geel bekijken
het leven in en om de beek.

als ik dan de staatssecretaris hoor, dan ben ik toch wel trots,”
zo begon hij zijn inleiding over het project. Heiligers erkende
dat “de enorme berg papier” hem wel had tegengestaan (“je
moet alles 20x verantwoorden”), en dat het niet altijd makkelijk
was geweest om alle partijen op één lijn te krijgen. “De landbouw bijvoorbeeld heeft de minste voordelen van dit project.
De grondverwerving was dus moeilijk, want mensen willen niet
zomaar van hun grond af.”
Uiteindelijk is dat toch gelukt, mede omdat het project een redelijk goed gevulde beurs had. Dat kwam door de 2,7 miljoen
subsidie voor de sanering van de zinkververontreiniging. De bijzondere combinatie van herinrichting met sanering maakt wel
dat het voorbeeld Tungelroyse beek niet zomaar over te nemen
is, zo merkten verschillende sprekers op.

Doodplannen

Rob van Gijzel (rechts) leidt de paneldiscussie.

Inspiratiebron
Dat was ook een belangrijk doel van Waterschap Peel en Maasvallei met het symposium: laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om alle partijen op één lijn te krijgen en aan de slag te
gaan. Het resultaat is er nu: de ooit zo kaarsrechte en vervuilde
Tungelroyse beek mag weer worden gezien, en is zelfs een inspiratiebron voor mensen die geneigd zijn te somberen over de
traagheid van de overheid. Het symposium was ook een beetje
een feestje voor het waterschap en zijn partners. Voor projectleider Tom Heijligers hoefde dat feestje in eerste instantie niet
eens. “Ik denk wel eens: zó bijzonder is het toch niet? Maar

De voorbeeldwerking moet vooral komen van het doe-karakter
dat het project kenmerkt. De tegenstelling tussen enerzijds aanpakken en anderzijds ‘bergen papier’ doorwerken werd in breder
verband ook gesproken in de paneldiscussie, met deskundigen
als projectdirecteur Henri Schouten van Actief Bodembeheer de
Kempen en Jan Bovendeur, projectdirecteur Maas voor de Kaderrichtlijn Water.
Grote plannen als het project Waterbeheer 21e eeuw en de Kaderrichtlijn zijn zó ambitieus, dat we “moeten oppassen dat we
ons niet doodplannen,” merkte Schouten op. “Onze neiging tot
integraliteit en perfectie leidt ertoe dat we steeds meer erbij halen.” Bovendeur sloot daarop aan: volgens hem is een belangrijke reden voor het succes van het Tungelroyse beekproject juist
dat het waterschap heeft gekozen om een aantal zaken te doen,
en sommige zaken bewust (nog) niét op te pakken. Projectleider
Tom Heijligers had het eerder op de ochtend ook al gezegd: je
moet niet alles tegelijk willen.

Ook in de middagdiscussie kwam meer dan eens de vraag: hoe
voorkom je vertraging doordat je té perfect wil plannen. Thieu
Wagemans, wethouder in Heythuysen (en gepromoveerd op
het onderwerp ‘waarom plannen bij de overheid niet werkt’),
stelde dat de Nederlandse poldercultuur remmend werkt. “Wij
beginnen pas als iedereen meedoet, ook degenen die niet willen.” Voorzitter Koos Koolen van de reconstructie-commissie
Nederweert herkende dat, maar had schijnbaar die les al geleerd: “In fase 3 van de Tungelroyse beek gaan we daarom
alvast aan de slag met partijen die echt mee willen werken.”

Dynamiek
Tegen het einde van de middag gooide gespreksleider Rob van
Gijzel nog even een ﬂinke kei in de vijver: “WB21, de Kaderrichtlijn, het lijkt allemaal zó complex dat het bijna een toevalstreffer is als er daadwerkelijk iets tot stand komt.” Dat was
tegen het zere been van gedeputeerde Ger Driessen, ook een
van de deelnemers aan het panelgesprek. “Er is nog nóóit zoveel dynamiek in het landelijk gebied geweest als nu!” sprak
hij met klem. “Uitplaatsing van veeteeltbedrijven, snelle landinrichtingsprojecten, dit beekproject…We moeten ons niet zo
laten leiden door regels en processen, maar vooral praktisch
zijn en gewoon doén.”Dat werd beaamd door waterschapsvoorzitter Henk van Alderwegen. “Ondanks alle procedures
hebben we toch nog een project als dit voor elkaar gekregen.”
En in heel korte tijd, zo zeiden diverse deskundigen tijdens het
symposium. De rest van de beek zal volgens projectleider Heijligers trouwens snel volgen. Hij acht de kans groot dat in 2010
ook de resterende kilometers van de Tungelroyse beek schoon
en heringericht zijn.

Strookje water
Voorzitter Henk van Alderwegen toonde zich na aﬂoop tevreden over de bijeenkomst. “We zijn als waterschap soms nog
iets teveel in onszelf gekeerd. We moeten daarom goed laten zien wat we doen, en datgeen geïsoleerde overheid zijn.
Vandaag is gebleken dat we loskomen van dat smalle strookje
water, en dat we volop samenwerken met andere partijen in
het veld.”
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Kleine projecten watertoets-vrij
Gemeenten hoeven voor kleinere ruimtelijke plannen
voortaan geen volledige watertoets-procedure meer te
doorlopen. Dat heeft het bestuur van het waterschap
besloten. Eind vorig jaar had het bestuur al duidelijk
gemaakt dat er een efﬁciëntere afhandeling van kleine
bouwplannen moest komen.

De meest effectieve overheid

Sinds 2003 moeten gemeenten hun ruimtelijke plannen laten
toetsen op wateraspecten. Jaarlijks geeft het waterschap nu
ongeveer 400 wateradviezen. De helft hiervan betreft plannen
die kleiner zijn dan dan 2000 m2 verhard oppervlak, of 10 woningen.
Zowel waterschap als gemeenten vinden dat een volledige
toetsprocedure voor deze kleine plannen een te grote belasting
vormt op het ambtelijk apparaat. Daarom zullen deze bouwprojecten voortaan op een eenvoudiger manier worden afgehandeld door de gemeenten zélf. Voorwaarde is dat gemeenten
blijk geven goed met duurzaam waterbeheer bezig te zijn. Het
nieuwe beleid zal naar verwachting leiden tot een snellere afhandeling van ruimtelijke plannen.

Dat deed me goed. Uit onderzoek onder provincies, gemeenten en waterschappen blijkt dat waterschappen,
meer dan gemeenten en provincies, kostenbewust werken en veel energie stoppen in kwaliteitsmanagement. Zo
stond laatst in het blad ‘Binnenlands Bestuur’, een onverdachte bron.

Overigens wordt de uitvoering van veel watertoets-richtlijnen
ook gecontroleerd in de gebruikelijke bestemmingsplanprocedures en bij vergunningverlening.
Alle gemeenten in het werkgebied van het waterschap worden
binnenkort in een brief geïnformeerd over het nieuwe beleid
voor kleinere bouwplannen.

Waterschap krijgt zwaardere taak
in Maasbeveiliging
van de dijken. En we moeten
elk jaar een calamiteitenoefening houden.”

Meer bevoegdheden

In Middelaar is hard gewerkt aan de Maasbeveiliging.

Het waterschap gaat strenger toezien op ontwikkelingen
die het risico op Maasoverstromingen groter maken. Dat
is een van de consequenties van het besluit van het Rijk
om de Maaskades onder de Wet op de Waterkeringen te
laten vallen. Het maakt de taak én de verantwoordelijkheid van het waterschap zwaarder.
Vorig jaar september ging de kogel door de kerk: de tien jaar
geleden door het waterschap aangelegde ‘tijdelijke’ Maaskades
werden ofﬁcieel door het Rijk gepromoveerd tot dijken, net als
de rivierdijken in de rest van Nederland. En dat betekent een
tandje erbij als het gaat om de eisen die aan de waterkeringen in
Limburg worden gesteld.
“Vroeger vielen onderhoud en beheer van de kades onder onze
eigen Keur. Maar met de Wet op de Waterkering vallen ze onder een heel ander regime,” legt adjunct-directeur Rob Kickken
uit. “De eisen voor de rivierdijken gelden nu ook voor onze
kades: de lat is dus hoger gelegd. Er gelden nu strengere regels
voor technische voorzieningen, afsluiters en leidingen in dijken.
We moeten nagaan of veiligheidszones langs de dijken groot
genoeg zijn volgens de nieuwe wettelijke regels, en hoe het
bijvoorbeeld staat met de begroeiing en de erosiegevoeligheid
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Het waterschap krijgt in het kader van de Wet op de Waterkeringen ook meer bevoegdheden. Het wordt daardoor
meer dan voorheen de verantwoordelijke overheid voor
de hoogwaterbescherming in
Noord-Limburg. Gevolg is dat
het waterschap nadrukkelijker
zijn mondje zal roeren, en mee
aan tafel zal zitten bij alle regionale ontwikkelingen die van
invloed zijn op de veiligheid in
het Maasdal.
“In de plannen voor het ophogen van de dijken in Venlo
bijvoorbeeld zitten steeds meer
demontabele en ﬂexibele wanden,” zegt Kickken met een
ietwat zorgelijke ondertoon.
“In onze eigen plannen hebben
wij in het verleden ook op allerlei plaatsen langs de Maas voor
demontabele wanden gekozen.
Om cultuurhistorische redenen,
of om het zicht op de Maas niet
te belemmeren. Maar nu levert dat spanning op met de Wet op
de Waterkering. Die richt zich namelijk op het zo veel mogelijk
verkleinen van de menselijke faalkans. Wij moeten daar in ons
gebied nu extra aan gaan werken. Dat betekent dat de balans
tussen veiligheid en ﬂexibele hoogwaterkeringen, demontabele
wanden zeg maar, in de toekomst wat meer zal gaan doorslaan
naar veiligheid.”
Voor de samenwerking met Rijkswaterstaat Maaswerken, dat
momenteel bezig is met het ophogen van de kades in Venlo,
Gennep en Mook en Middelaar, heeft de nieuwe wet weinig
gevolgen. “Die ophoging is vanaf het begin in goed overleg
gegaan. Natuurlijk willen wij er wel 100% van overtuigd zijn dat
die kades in orde zijn. Daarom zitten wij er ook boven op”

Interne organisatie
De verzwaring van de waterkeringstaak van het waterschap heeft
ook gevolgen voor de interne organisatie. Het bestuur heeft Rob
Kickken aangewezen om te zorgen voor de organisatorische aanpassingen die nodig zijn om het waterschap klaar te maken voor
de eisen die de wet stelt.
“Wij zijn op heel veel plekken binnen het waterschap met hoogwaterbestrijding bezig, maar het ontbreekt nog aan de regie.

Het onderzoeksresultaat verbaast mij niet. Maar dat komt
omdat ik weet dat de waterschappen daar veel aan hebben
gedaan en nog steeds doen, ook in Limburg.
Een paar voorbeelden. Alle klantencontacten over de waterschapsbelasting gaan sinds een jaar via ons klantcontactcentrum. Per e-mail en via de website www.waterschapbelasting.nl krijgt u direct antwoord op bijna alle vragen. Als u
de telefoon gebruikt, heeft de telefoniste meteen al uw gegevens bij de hand, zodat ze uw verzoek direct kan afhandelen. Klant tevreden - en wij als waterschap ook, want wij
krijgen op die manier onze belastinggelden sneller binnen.
Onze vergunningverlening en handhaving bij bedrijven als
het gaat om lozing van verontreinigd afvalwater blijkt tot
de absolute top te horen bij landelijke professionaliteitmetingen.
Op onze website www.wpm.nl kunt u alle publicaties van
het waterschap en alle besluiten inzien.
De ambtelijke organisatie is bezig met verbetertrajecten
waar kwaliteit- en kostenmanagement de doelen zijn.
Enzovoorts. Zo doen we het meeste met uw euro.
Natuurlijk we zijn er nog niet. Het kan nog beter, en daar
werken we hard aan. Het waterschap ‘de meest effectieve
overheid’, dat is ons doel. Ik hoop dat de andere overheden
dat ook nastreven. Want daar heeft u recht op. De overheid
is er immers voor u.
Nog een tip:
loop op een vrije dag eens langs onze beken. Dan ziet u
waar wij hard aan werken, en waarom Limburg zo mooi
is. De Groote Molenbeek, de Eckeltse beek en de Tungelroyse beek worden weer echte beken. Ga maar kijken.
Veel plezier.
Henk van Alderwegen

We laten momenteel door een ervaren adviseur van Waterschap
Rivierenland toetsen hoe we ervoor staan. We hebben met Rivierenland ook afspraken gemaakt om gebruik te kunnen maken van hun expertise.”
Of het nodig is om in de toekomst een aparte afdeling op te zetten voor de waterkeringstaak, is nog onduidelijk.

Maasarm
Terug naar dat strengere waterschap, en naar een ander voorbeeld in het Maasdal: de plannen voor het reactiveren van de
oude Maasarm bij Blitterswijck. “Dat heeft naar verwachting
een peilverlagend effect van 15 centimeter bij Arcen en Velden.
Dat is dus één balk van een demontabele wand,” geeft Kickken
met zijn handen aan. “Voordat we daar een oordeel over hebben, willen we eerst goed weten welke aanvullende maatregelen langs die Maasarm nodig zijn. Wij zijn voorstander van duurzame maatregelen in de Maas, maar wat als die duurzaamheid
alleen bereikt wordt door het aanleggen van allerlei technische
maatregelen in de vorm van extra dijken, afsluiters enzovoorts?
In zo’n geval moet je dus heel goed de voor- en nadelen afwegen, en kijken naar het rendement.”
En zo zijn er meer plannen langs de Maas die nauwlettend zullen
worden gevolgd door het waterschap, zoals de hoogwatergeul
Well-Aijen. Daarbij is telkens de centrale vraag: hebben ze negatieve effecten hebben op de veiligheid?
Wij hebben een waakhondfunctie,” zegt Rob Kickken. Hij realiseert zich daarbij terdege dat een waakhond niet overal met
gejuich wordt ontvangen. Toch heeft hij goede hoop dat er begrip is voor die formelere opstelling: “Het gaat immers om de
veiligheid van mensen.”
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Loobeek gebaat bij slimme aanpak overstorten Venray
Enkele tientallen malen per jaar gaat het mis: na een
ﬁkse regenbui stroomt op diverse plaatsen rioolwater
via overstorten de Loobeek in. Groene bergingen achter de overstorten kunnen de schade beperken, zeggen
het waterschap en de gemeente Venray
Riooloverstorten zijn de pest voor het leven in en om een
beek. Zeker als het gaat om de Loobeek, een watergang ten
westen en noorden van Venray met een speciale ecologische
functie. Er wordt daarom hard gewerkt om de oorzaak van
die overstorten - te veel regenwater in het gemeentelijk afvalwater-riool - weg te nemen. In nieuwbouwwijken mag het
regenwater al niet meer het riool in. Maar in bestaande wijken
gebeurt dat voorlopig nog wel, en dus moet er wat gebeuren.
Zoals het aanleggen van ‘groene bergingen’ .

Aanvulling
Eigenlijk zijn de bergingen een ‘groene’ achtervang voor de
betonnen ondergrondse bergbezinkbassins. Het teveel aan
rioolwater dat nu nog uit het bergbezinkbassin de beek in

stroomt, moet straks de nieuwe groene berging inlopen. “Zo’n
berging kan in de vorm van vijvers, maar ook als landschappelijk ingepast, laag gelegen grasland,” zegt Jan Jacobs van
het waterschap.
Met de aanleg van een berging wordt bij zware regenval de
buffercapaciteit van het riool vergroot. ”Hoe groot ze moeten
worden hangt onder meer af van de grootte van de beek: een
grote beek kan meer rioolwater verdragen dan een kleine.”
De vraag is of zo’n berging niet eigenlijk een soort open riool
wordt. Moet een waterschap dat wel willen? Jan Jacobs: ”Bij
het in werking treden van die buffers is het water uit het riool
heel sterk verdund door het vele regenwater. De vergelijking
met een ‘stinkend’ open riool gaat daarom niet op. In Venray
ligt trouwens al jaren een voorbeeld van zo’n groene berging:
de visvijver langs de Deurneseweg ter hoogte van de wijk ‘t
Brukske.”

Studies
Het idee van extra bergingen komt mede voort uit de hydrologische studie van de Loobeek, die momenteel wordt verricht.

De vragen aan...
In deze rubriek leggen we een
relatie een reeks vragen voor over de
samenwerking met Waterschap Peel
en Maasvallei. In deze uitgave Elly
Roebroek, hoofdbestuurslid LLTB
met de portefeuille water.

Waar komt u het waterschap tegen in uw werk?
Landbouw en waterschap hebben veel met elkaar te maken.
De agrarische sector, boeren en tuinders, is zelf ook waterbeheerder. Kijk maar naar de kavelsloten, de beregening en het
beheer van de OWL-stuwtjes. Water is van levensbelang voor
onze sector; grond mag niet te droog en niet te nat zijn en er is
voldoende water nodig om te kunnen beregenen.
Door deze raakvlakken is goede samenwerking tussen de
agrarische sector en de waterschappen noodzakelijk. Als portefeuillehouder water heb ik structureel overleg met beide waterschappen. Wij krijgen voldoende ruimte om ontwikkelingen
binnen onze sector toe te lichten, hierover van gedachten te
wisselen en hiervoor een gezamenlijke aanpak te bedenken en
uit te voeren.
Wat is uw ervaring in de samenwerking met het waterschap?
Kunt u hierbij een (positief of juist minder positief) voorbeeld
noemen?
Het project Optimaal Waterbeheer in de Landbouw (OWL) heb
ik als zeer goed ervaren. Er was een goede samenwerking met
het waterschap. Door er open naar te kijken is er veel gerealiseerd. Jammer is wel dat er gedurende de loop van zo’n project
nieuwe regelgeving vanuit provincie en/of rijksoverheid komt.
Deze regelgeving legt dan weer ﬂinke beperkingen op.
Ook heb ik nog altijd veel moeite met de acties rond de preitelers. Hierbij was afgesproken dat de preiteler bij een eerste
controle (over maatregelen om het spoelwater te zuiveren) niet
meteen zouden worden beboet. Bij enkele tientallen telers gebeurde dit echter toch. Om in voetbaltermen te spreken; er
werd direct rood getrokken en niet geel, zoals was overeengekomen. De telers hebben een boete gekregen van 750 Euro,
terwijl zij naar beste inzicht maatregelen hebben getroffen. Dat
blijft zuur. Nog vervelender is, dat tuinders afgeschrikt door
deze gang van zaken, nu de zwarte piet bij de LLTB gaan neerleggen. Deze zou de belangen niet goed hebben behartigd. Zo
verdwijnt het draagvlak bij de ondernemers. Uiteindelijk gaat
het er om, om op een goede manier het doel te bereiken.
Op welke punten is het waterschap volgens u goed bezig?
Wat zou beter kunnen?
De plannen van het waterschap worden bijna altijd uitgewerkt
samen met de betrokkenen. Ook kijkt het waterschap altijd
goed naar de behoeften/eisen van de streek/het gebied waar
het plan betrekking op heeft. Dit vind ik erg goed.
Negatief ervaar ik toch de steeds veranderende plannen van
hogere besturen. Bijvoorbeeld de provincie die van P3 gebieden POG gebieden maakt, waaraan een heel ander pakket van

eisen hangt. Als ondernemer verleen je eerst je medewerking
aan de herinrichting van een beek en dan vervolgens word je
hiervoor gestraft en krijg je te maken met allerlei beperkingen
voor je grond. De ondernemer wordt zo terughoudend. Het
beeld van een onbetrouwbare overheid wordt door dit soort
acties versterkt.
Het waterschap zou zich meer tegen weer nieuw beleid van
hogere overheden moeten verzetten en moeten wijzen op gemaakte afspraken met de agrarische sector. Het waterschap
moet willen investeren in goede contacten met de ondernemers
en dus ook durven kiezen voor de kant van die ondernemers.
Welke ontwikkelingen op het gebied van water zijn er in uw
werk te verwachten?
Ik zie gebeuren dat de landbouw zich meer en meer gaat ontwikkelen naar een precisie-landbouw. In de toekomst is er namelijk een kleiner areaal landbouwgrond ter beschikking. Deze
kleinere arealen worden nog intensiever bewerkt. Het waterbeheer moet dan helemaal optimaal zijn. De landbouw zal een
nog nauwer contact krijgen met de waterschappen. Een goede
band is dus essentieel.
Hoe kan het waterschap u ondersteunen bij het vormgeven
van beleid rondom deze ontwikkelingen?
Geef de landbouw ruimte voor ontwikkeling, door niet teveel
belemmeringen op te leggen. Zorg voor een win-winsituatie
voor beide partijen; landbouw en waterschap. De uitvoering
van de waterherstelplannen zou gecombineerd kunnen worden met kavelruil of zelfs verplaatsing van bedrijven. Het waterschap moet dan ook het lef hebben om dat te doen en hierbij te helpen. Als waterschap moet je dan je ambities durven
nastreven en echt realiseren. Wel moeten deze ambities haalbaar (en betaalbaar) zijn, anders moeten ze worden bijgesteld.
De landbouwsector moet niet alleen worden gezien als grossier
van grond, maar als economische sector. En vergeet niet dat de
agrarische sector de drager van het buitengebied is. Als waterschap moet je hiermee rekening houden.
Wat is uw favoriete waterstek?
Ik heb het congres over het project Tungelroysebeek bezocht.
En daarna ben ik nogmaals naar de beek terug gegaan. Wat
een prachtig project. Maar ook erg kostbaar. Ik hoop dat burgers er goed gebruik van kunnen en mogen maken, zodat het
zijn geld waard is.
Wat heeft u zelf met water?
Water is onze eerste levensbehoefte; voor mij als mens (en ondernemer) van levensbelang. Ik denk dat water in de toekomst
een grote, wereldwijde rol gaat spelen. Ik maak me er wel eens
zorgen over dat door allerlei ontwikkelingen er grote tekorten
gaan ontstaan en daardoor veel droogte. Hierdoor zullen er
hele gebieden ontvolken en komt er een gigantische migratiestroom van zuid naar noord. Dit kan in de verre toekomt
veel problemen veroorzaken. Ik zeg soms: “Het hebben van te
weinig water kan een reden zijn om oorlog te voeren.”

Rioolwater stroomt via overstorten de Loobeek bij Venray in.

Die is nodig omdat het beekdal in de toekomst een belangrijke
functie krijgt temidden van allerlei plannen voor woon-, werken recreatieprojecten. Een schone en natuurlijke Loobeek is
een van de uitgangspunten voor die plannen.
Ook in de zogeheten OAS-Venray wordt nadrukkelijk gekeken
naar groene buffers. OAS staat voor Optimalisatie Afvalwater
Studie, een overleg waarin op regionaal niveau gekeken wordt
hoe gemeenten en waterschappen met een combinatie van
maatregelen het afvalwatersysteem kunnen verbeteren - van
de put tot de zuiveringsinstallatie.
Waterschap en gemeente Venray zijn in het kader van de
OAS-Venray al langer in gesprek om het aantal overstorten
zoveel mogelijk beperken. Mede door de eisen die er vanuit
de Kaderrichtlijn Water worden gesteld, wil het waterschap nu
dat Venray verder gaat dan de zogeheten ‘basisinspanning’.
Michel Hofman van het waterschap: “Volgens de basisinspanning moeten de gemeenten hun riolering zó inrichten dat er
nog zo’n zes maal per jaar een overstort plaatsvindt. Wij willen
nu dat de gemeente aanvullende maatregelen treft, want de
Loobeek kan zoveel rioolwater eigenlijk niet aan.” Volgens
Jan Jacobs zijn er langs de Loobeek misschien wel zes van dergelijke bergingen nodig.

Meer functies
Maar een groene berging kan op termijn méér functies hebben dan alleen buffer voor rioolwater, zegt Michel Hofman:
“Bij een hoge waterafvoer van de beek kan hij ook gebruikt
worden als retentiegebied.” En Jan Jacobs kijkt nog iets verder
vooruit: “Als in de toekomst het regenwater overal van het
riool afgekoppeld is, heb je buffers nodig voor de opvang van
regenwater uit woonwijken. Want ik geloof niet dat we straks
ál dat afgekoppelde regenwater in de wijk zelf in de bodem
kunnen inﬁltreren. Het is goed om die buffers die we straks
toch nodig hebben voor opvang van het schone regenwater
nú al aan te leggen, en voorlopig ook te gebruiken voor het
tijdelijk opvangen van iets minder schoon water.

Discussie
De discussie over de groene bergingen staat nog maar aan het
begin. Besluiten zijn nog niet genomen, hoeveel en waar ze
nodig zijn evenmin - laat staan wie het gaat betalen.
Jan Jacobs: “Het is wel zeker dat we groene buffers in de toekomst hard nodig hebben om droge voeten te houden. Maar
ook om te voorkomen dat bij extreme piekafvoeren het kolkende water voor grote ecologische schade zorgt. Waarom
zouden we met de aanleg wachten als we daar nu ook al slim
gebruik van kunnen maken?
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Agrariërs naast Mariapeel geloven
weer in de toekomst
Een agrarisch bedrijf runnen naast een nat natuurgebied:
nog maar een paar jaar geleden leek dat absoluut niet samen te gaan. Maar boeren in de buurt van de Mariapeel
weten dat het wel degelijk kan. Na aanvankelijk wantrouwen hebben zij actief meegewerkt aan een waterherstelplan. Een plan dat de Mariapeel nat houdt, terwijl
de boeren toch grondwater kunnen blijven onttrekken.
Op 17 mei werd er ergens in het open veld in de buurt van
Evertsoord een klein feestje gevierd. Aanwezig waren vertegenwoordigers van onder meer de LLTB, Waterschap, Provincie, Staatsbosbeheer en niet te vergeten de Agrarische Belangengroep Mariapeel . Aanleiding was de plaatsing van de 75e
en laatste stuw van het project Waterherstelplan Evertsoord/
Grauwveen.

Dat project betekende een doorbraak in een jarenlange impasse
rond de landbouw bij de Mariapeel. De boeren in het gebied
dreigden geen vergunning te krijgen voor beregening en drainage, voelden zich met de rug tegen de muur gezet en zetten de
hakken in het zand. Maar dat is inmiddels verleden tijd.

Gouden zet
“De oprichting van de Agrarische Belangengroep Mariapeel was
een gouden zet,” zegt Jan Classens. Hij zit in het bestuur van
het waterschap, maar is ook boer in Ysselsteyn en bestuurslid
van de Agrarische Belangengroep Mariapeel (ABM). “In het begin hebben wij ons als ABM nog heel defensief opgesteld. Maar
gaandeweg zagen wij dat er voor ons ook kansen waren.”
Want de politiek begon in te zien dat ze agrarische bedrijven bij
natuurgebieden niet zomaar kon wegjagen. Toch duurde het
nog tot 2003 voordat er een kansrijk plan op tafel kwam voor
het gebied aan de Limburgse kant van de Mariapeel. Een plan
dat goed is voor de natuur, maar waarmee de boeren toch kunnen doorgaan met grondwater onttrekken. Een plan dus dat ook
de landbouw een toekomst gaf.
Cruciaal voor het welslagen was, dat nu eens niet de óverheid
vertelde wat er diende te gebeuren, maar dat de agrariërs zelf
met voorstellen konden komen. Die voorstellen moesten wel
voldoen aan een belangrijke randvoorwaarde: per saldo zouden
ze een gemiddelde grondwaterstijging van 10-12 centimeter
moeten opleveren aan de randen van de Mariapeel.

Bij de plaatsing van de 75e en laatste stuw van het project Waterherstelplan Evertsoord/Grauwveen werd een klein feestje gevierd.

Er bleken ook allerlei subsidiepotjes te bestaan die het halen van
de grondwater-doelstelling dichterbij brengten. Geld uit die potjes
kan worden ingezet voor het uitkopen van diep wortelende teelten als asperge, en voor het omzetten van akkerland in grasland.
Met dit plan stapte de ABM naar de achterban. “Het heeft toch
nog behoorlijk wat moeite gekost om iedereen op één lijn te krijgen,” weet Classens uit eigen ervaring. Papieren uitnodigingen
voor voorlichtingsbijeenkomsten werden steeds gevolgd door
een telefoontje van ABM-bestuursleden om vooral te komen.
En er werden in het hele gebied tal van huiskamerbijeenkomsten
georganiseerd, waarbij ook waterschappers aanschoven.

Grondwaterstijging
Reëel grondgebruik

Jan Classens: “De oprichting van de Agrarische Belangengroep
Mariapeel was een gouden zet.”

Boeren werden uitgenodigd om zélf aan te geven welk grondgebruik zij op hun percelen reëel achten. Achterliggende gedachte
was dat zij het beste zelf kunnen bepalen op welke percelen zij
een bepaalde teelt willen ‘inleveren’, om zo de grondwaterdoelstelling te halen en alsnog een wateronttrekkings-vergunning te
krijgen.
De boeren zouden in het plan ook zelf, volgens vastgelegde afspraken, hun eigen stuwpeil regelen. Maar dan wel met meer
ﬁne-tuning dan ooit tevoren.

‘Slim draineren’ heeft de toekomst
Water vásthouden met behulp van een wateráfvoersysteem. Het waterschap bepleit een opmerkelijke nieuwe
manier van draineren, die winst oplevert voor boer én
natuur. Het systeem is al onderzocht en goed bevonden.
De LLTB is alvast enthousiast. Als het aan het waterschap ligt, gaan straks alle drainages volgens het ‘pijpje
van Van Iersel’.
Het idee voor de nieuwe manier van draineren komt van Ad van
Iersel, boer en lid van het waterschapsbestuur. Hij heeft bedacht
dat je aan het einde van het drainagestelsel (bij de beek dus)
een in hoogte verstelbare uitmonding moet aanbrengen. Zo kan
ervoor worden gezorgd dat het water dat in drainagepijpen terecht komt, alleen in het vroege voorjaar wordt afgevoerd. Dus
alleen dán wanneer de boer met zware machines op het land
moet, en alleen in de tijd van het jaar dat zijn planten last kunnen krijgen van te veel water. De rest van het jaar wordt het
pijpje zó afgesteld dat het water juist in de buizen blijft staan en
de tijd krijgt om in de grond te trekken. De grond droogt dan
niet langer uit, en de planten krijgen al het water dat ze nodig
hebben. Het slimme pijpje is daarmee een zeer eenvoudige oplossing voor een groot en moeilijk probleem: verdroging. En er
is nóg een voordeel: doordat er water in het buizensysteem kan
blijven staan, stroomt er bij stevige buien minder water snel naar
de rivieren en wordt de kans op overstromingen kleiner.

Het pijpje van Van Iersel

En het lukte om de boeren mee te krijgen. Naast het precies
opgeven van het gewenste grondgebruik, gaven de agrariërs
ook aan mee te willen werken aan verdere waterconservering
door het laten plaatsen van stuwen, en deze met hulp van het
waterschap zelf te bedienen.
“Meer dan 90% van de boeren doet nu mee met het waterherstelplan. We zien nu ook al een duidelijke grondwaterstijging,”
zegt Jan Classens enthousiast, terwijl de laatste stuw nog maar
net is geplaatst.
Toen het duidelijk was dat de agrariërs in het gebied daadwerkelijk meewerkten aan het waterherstelplan, kwam de Provincie
ook over de brug met een (tijdelijke) wateronttrekkingsvergunning. Voorlopig kunnen nu dus zo’n 130 agrariërs water blijven
onttrekken, terwijl ze tegelijkertijd meewerken aan het langer
vasthouden van water voor de natuur in de Mariapeel. Eind volgend jaar wordt bekeken of de boeren daadwerkelijk voldoende
water conserveren voor een deﬁntieve vergunning.

Meerijden op de trein
Jan Classens: “De boeren beseffen inmiddels terdege dat ze nu
eenmaal te maken hebben met natuurdoelen die gehaald moeten worden. Daar leveren ze nu met hun watermanagement
hun bijdrage aan. Als tegenprestatie hebben ze nu een vergunning en hebben ze hun teeltmogelijkheden behouden. Ik zeg
maar zo: je kunt de trein voorbij laten rijden en niets doen, maar
je kunt er ook op springen en meerijden.”
is gekomen en hoe het werkt. Daarna kwamen de onderzoekers
aan het woord om hun bevindingen nader toe te lichten.

Beleidslijn

Colofon

Gesteund door het Alterra-rapport is het Dagelijks Bestuur in
principe akkoord gegaan met een beleidslijn die als doel heeft om
dit zogeheten ‘peilgestuurd draineren’ op grote schaal te introduceren. Feitelijk beschouwt het waterschap niet-peilgestuurd
draineren voortaan als een achterhaald systeem. Het zal daarom
bekijken wat de mogelijkheden zijn om bestaande drainages om
te bouwen. Het waterschap heeft de Provincie inmiddels ook al
gevraagd om het ‘nieuwe’ draineren volgens de methode van
Van Iersel niet langer vergunningplichtig te laten zijn.

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

Informeren

Luisteren

Het nieuwe systeem is in opdracht van het waterschap uitvoerig onderzocht door het gerenommeerde instituut Alterra. De
uitkomsten bevestigden de positieve indruk die het waterschap
zelf ook al had. Het waterschap is daarom gestart met het promoten van het ‘pijpje van Van Iersel’. Bij de LLTB is men alvast
enthousiast, en ook de natuurorganisaties reageren positief.
Op 6 juni organiseerde het waterschap een voorlichtingsbijeenkomst. Aanwezig waren vertegenwoordigers van onder andere
Limburgs Landschap, de Provincie, aangrenzende waterschappen, LLTB en ZLTO, Natuurmonumenten, de Milieufederatie
Limburg, Staatsbosbeheer en de Werkgroep Behoud De Peel. Op
de bijeenkomst vertelde Van Iersel zelf hoe hij op deze methode

Natuurlijk wil het waterschap graag de meningen van de betrokkenen horen, voordat het een deﬁnitief besluit neemt over
de peilgestuurde drainage en het stimuleren hiervan. Op de bijeenkomst van 6 juni werd duidelijk dat het bestuur kan rekenen
op veel betrokkenen die kritisch maar positief meedenken.
De discussie leverde diverse aandachtspunten op. Zo moet er
bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de plaatselijke bodemsituatie. Ook kwam aan de orde in hoeverre drainage nog
toegestaan mag worden op laag gelegen gronden.
Het Dagelijks Bestuur neemt de opmerkingen die tijdens de bijeenkomst werden gemaakt mee in de verdere besluitvorming
over het peilgestuurd draineren, later dit jaar.

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

Vormgeving:
PanSign Communicatie, Panningen

Fotograﬁe:
Archief Waterschap Peel en Maasvallei
RWS Maaswerken
Diana Post Fotograﬁe
Dienst Landelijk Gebied
Eindredactie:
Communicatie Waterschap Peel en Maasvallei
Copyright:
Overname van artikelen is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever
nr. 9 / juli 2006 / 4

