
Geacht bestuur, 
 
Via dit schrijven doen de Milieufederatie Limburg, het Limburgs Landschap en de Vereniging 
Natuurmonumenten u onze schriftelijke reactie toekomen op het Voorontwerp Integraal 
Waterbeheersplan Peel en Maasvallei 2004-2007. 
 
Algemeen 
Het is een goed geschreven, gemakkelijk leesbaar rapport, waarvan wij de uitgangspunten kunnen 
onderschrijven. Een voorbeeld is de vaststelling dat water bij verschillende planvormingsprocessen als 
medeordenend principe wordt gehanteerd en dat dit niet automatisch betekent dat het beoogde 
grondgebruik bepalend is voor de waterhuishouding maar dat de waterhuishouding bepalend is voor 
of op zijn minst grenzen stelt aan het te realiseren grondgebruik. Toch voelen wij ons genoodzaakt 
enkele kanttekeningen te maken die vooral te maken hebben met het beoogde watersysteemherstel 
en herstel van de waterkwaliteit. Daarnaast zullen wij ingaan op beekherstel, verdroging, watertoets, 
monitoring, recreatie en tariefontwikkelingen. 
 
Watersysteem- en waterkwaliteitherstel 
De voorgestelde maatregelen dragen ons inziens onvoldoende bij aan het realiseren van natuurlijkere 
afvoerregimes en goede waterkwaliteit op de langere termijn. De aan het watersysteem gebonden 
functies worden niet echt in evenwicht gebracht met een variërend aanbod aan water. 
 
Om daadwerkelijk natuurlijke en veerkrachtige watersystemen te realiseren zullen er extra 
maatregelen dienen te worden genomen, waarvan de belangrijkste lijken te zijn:  
- Het nadrukkelijker in beeld brengen van het vasthouden van water in de haarvaten; 
- Het bemestingsniveau in de belangrijke intrekgebieden aanmerkelijk terugbrengen. 
 
 
Uit een landelijk onderzoek van Alterra blijkt dat belangrijke delen van Limburg geschikt zijn om een 
bui van 50 mm te bergen. 
Dit zou betekenen dat het water zich kortstondig bevindt op en rond percelen die in beheer zijn bij de 
lokale beheerder (in veel gevallen agrariërs). De waterhuishoudkundige maatregelen dienen vooral te 
bestaan uit ‘knijpconstructies’ zoals duikers en eventueel ‘boerenstuwtjes. 
 
De wateroverlast die aldus ontstaat moet goed in beeld worden gebracht en zou in de vorm van 
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bijvoorbeeld ‘Blauwe Diensten’ vergoed kunnen worden. 
 
Wij zijn van mening dat het waterschap de mogelijkheid van een zogenaamde secundaire keur zou 
moeten onderzoeken opdat het vasthouden in de haarvaten beter geregeld kan worden. Alleen zo is 
echt systeemherstel mogelijk. Groene en blauwe diensten kunnen hierbij ingezet worden. 
 
Het bergen van water conform WB21 dient in het Limburgse twee doelen die met elkaar op 
gespannen voet staan. Enerzijds is er de nadrukkelijke wens om de regionale systemen te dempen. 
Anderzijds vraagt WB21 juist extra retentie (20%) voor de aftopping van de hoogwaterpieken in de 
Maas. 
 
Wij zijn van mening dat als gevolg van het onvoldoende vasthouden in de haarvaten alsmede het 
onterechte voornemen om 20 % extra retentie te realiseren het bergen van water in de (primaire) 
waterlopen te veel de nadruk krijgt. Dit heeft als consequentie dat retentiebekkens dienen te worden 
gerealiseerd waar deze onder andere uit een oogpunt van natuur niet wenselijk zijn. Wij pleiten 
daarom voor én meer vasthouden in de haarvaten én voor aftopping van de hoogwaters van de Maas 
in Frankrijk en België en eventueel in het Nederlandse Maasdal. 
 
De waterkwaliteitsdoelen worden door het beoogde randenbeheer niet gehaald. Uit onderzoek blijkt 
dat bufferstroken lang niet altijd het gewenste effect sorteren.  
 
Wij zijn van mening dat - ten einde de waterkwaliteit echt te verbeteren - het bemestingsniveau in met 
name de intrekgebieden op de hogere plateaus aanmerkelijk verlaagd dient te worden. 
 
Om het watersysteem- en waterkwaliteitherstel in de praktijk te realiseren dient er een pilotproject te 
worden opgestart. 
 
Wij willen een warm pleidooi houden voor een pilotproject (bijv. Loobeek of Lollebeek) waarin de 
consequenties van het bovenstaande in beeld worden gebracht. 
 
 
Beekherstel 
De in de planvorming voorgestelde meanderzones zijn vaak niet in overeenstemming met wat voor 
echt natuurlijk beekherstel nodig is. 
 
Wij pleiten voor een meanderzone die voldoende ruimte biedt aan natuurlijke processen en die 
gebaseerd is op het debiet, het verhang en de ter plaatse voorkomende bodemgesteldheid. Dus 
maatwerk en geen vaste breedte. Een en ander kan betekenen dat vooral in voormalige 
moerasgebieden beken dienen te worden gedempt in plaats van te worden hersteld. 
 
Het momenteel veelal toegepaste tweefasenprofiel heeft nadrukkelijk niet onze voorkeur. Immers bij 
dichtgroeien van de hoofdbeek staan de weerden zeer snel onder water en is niets meer te zien van 
de meandering. 
 
Wij pleiten derhalve voor een normaal dwarsprofiel waarbij nadrukkelijk ook rekening wordt gehouden 



met de eisen die aangrenzende natte natuurgebieden aan de ligging van het lengteprofiel stellen. 
 
Een groot deel van de beken in Limburg heeft/krijgt de status van SEF - beek. 
De vraag dringt zich op of de beoogde ecologische waarden ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. 
 
Wij zijn daarom van mening dat deze beken zowel planologisch( POL, bestemmingsplan) de 
bescherming krijgen die ze verdienen. Daarnaast dient een voldoende extensief grondgebruik 
gerealiseerd te worden in beekdalen ter bevordering van hoge waterstanden en beperking van de 
bemestingsdruk. 
 
 
Verdroging 
Indien de OWL- waterconserveringsdoelen worden gehaald door plaatsing van ‘boerenstuwtjes’ gaat 
de grondwaterstand structureel substantieel (ca 15 cm) omhoog. Dit vinden wij een goede zaak. Daar 
waar mogelijk moet waterconservering (OWL) worden gecombineerd met vasthouden in de haarvaten. 
De waterconservering kan het vasthouden van water bij piekbuien in de weg staan. Slechts met een 
uitgekiend beheerssysteem kunnen deze stuwtjes ook voor bergingsdoeleinden .  
 
Wij bepleiten een pilot waarin een dergelijk beheersysteem wordt uitgetest. 
 
Van de huidige natschaderegeling wordt weinig gebruik gemaakt, vooral omdat veelal gekozen wordt 
voor technische maatregelen. 
 
Wij bepleiten het principe ‘teelt volgt water’ (en dus niet ‘water volgt teelt’). Hierbij passen maatregelen 
zoals grondverwerving, kavelruil en natschade-uitkering i.p.v. technische oplossingen. 
 
 
Monitoring 
In de beheersplannen wordt hydrologisch en ecologisch onderzoek aangekondigd om het effect van 
de uitgevoerde inrichtings - en beheersmaatregelen te kunnen beoordelen. 
 
Wij vinden dit een goede zaak. Wij willen u in overweging geven de natuurterreinbeheerders en/of 
lokale IVN - groepen hierbij te betrekken. 
 
 
Recreatie 
Het recreatief medegebruik van oevers en wandelpaden voor wandelen en fietsen wordt positief 
benaderd voor zover het niet strijdig is met andere functies: ecologie versus recreatief medegebruik.  
 
Wij vinden dat ten behoeve van het recreatief medegebruik een onderscheid gemaakt dient te worden 
tussen het soort beek, waarbij met name langs beken met een Specifiek Ecologische Functie (SEF-
beken) het handhaven van de rust van groot belang is. Wandel - of fietspaden die een beek kruisen 
vormen overigens bijna nooit een ecologisch probleem; bij paden die over de kaden, onderhouds - en 
schouwpaden lopen kan het verstorend effect echter heel groot zijn. Van belang is onder andere om 
niet beide oevers tegelijk open te stellen en geen lange aaneengesloten trajecten. Een goede 



zonering is derhalve gewenst. 
 
 
Kosten en tarieven 
De voorgenomen projecten zullen naar verwachting leiden tot tariefstijgingen. Wij zijn het nadrukkelijk 
niet eens met degenen die dat wij de ambities moeten worden bijgesteld. 
 
Wij zijn van mening dat juist in de huidig financieel-economisch moeilijke periode de waterschappen 
moeten blijven investeren. 
Dit is én goed voor water, milieu, natuur en landschap én goed voor de regionale werkgelegenheid. 
Bovendien wordt de kwaliteit van Limburg als woon -, leef - en recreatiegebied bevorderd. 
Verder dient in dit verband opgemerkt te worden dat het waterschap geen tarief gestuurde maar een 
taakgestuurde organisatie is. Het beschermen tegen hoogwater, bodemerosie en waterverontreiniging 
duldt immers geen uitstel. 
 
Wij hopen met bovenstaande zienswijze een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een 
beheersplan dat werkelijke een bijdrage zal leveren aan watersysteemherstel.  
 
Hoogachtend, 
Stichting Milieufederatie Limburg, 
Mede namens het Limburgs Landschap en de Vereniging Natuurmonumenten 
 
 
 
ir. H. Vijverberg - directeur 


