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Geacht Bestuur,  

 

Momenteel hebben wij te maken met een lange periode van extreme droogte waarvan het einde nog 

niet in zicht lijkt. Als waterbeheerder heeft u de taak om de pijn van het steeds groter wordende 

watertekort evenwichtig te verdelen over de watervragende ecologische en maatschappelijke functies.  
Dat geldt niet alleen voor het oppervlaktewater maar ook voor het grondwater. In de regionale 

verdringingsreeks welke voor Limburg is opgesteld (2009), wordt als hoogste categorie de 

bescherming van de Peelrestanten d.m.v. peilhandhaving in de bufferzones genoemd.  

U heeft daarvoor terecht een verbod ingesteld voor beregening uit oppervlaktewater. De onttrekking 

van grondwater in de bufferzones laat u echter ongemoeid. Gelet op het veelal toch al kritische 

grondwaterpeil in de natte natuurgebieden (de zogenaamde TOP gebieden zoals bijvoorbeeld de 

Meinweg en het Geuldal), kan een verdere verlaging ervan als gevolg van de onttrekkingen in de 

bufferzones, desastreuze, vaak onomkeerbare gevolgen hebben voor de natuur. Hierbij willen wij 

aantekenen dat het veelal gaat om Natura 2000 gebieden waarvan de instandhouding een Europese 

plicht is. 

 

In onze eerdere zienswijze op het Nieuw Limburgs Peil hebben wij al aangegeven dat in extreme 

situaties een beregeningsverbod voor grasland in de bufferzones zou moeten kunnen worden 

ingesteld. In uw reactie hierop heeft U toen gesteld dat het waterschap die mogelijkheid ook heeft 

(artikel 21 van de Keur). Recentelijk vernamen wij uit de pers dat u die mogelijkheid weliswaar nog 

steeds achter de hand houdt, maar het op dit moment nog niet nodig vindt om een dergelijk verbod in 

te stellen. Mogelijk is het grondwater in de bufferzones nog niet spectaculair gedaald, maar U moet 

zich wel realiseren dat de zomermaanden met doorgaans eerder een neerslag tekort, dan een 

overschot, nog moeten komen.  

 

Gelet op de huidige situatie waarin het zicht op een snelle aanvulling van het grote watertekort 

ontbreekt, vragen wij u op grond van het bovenstaande om te overwegen op korte termijn een verbod 

in te stellen op het onttrekken van grondwater in de bufferzônes rond de Limburgse TOP gebieden, de 

gebieden die zijn aangewezen voor de ontwikkeling van natte natuur. 
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Deze brief wordt onderschreven door Limburgse terreinbeherende organisaties: de Stichting Limburgs 

landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Milieufederatie Limburg 

 

 

 

Directeur  

Ir. J.H. Heijnen 

 

 

 

 

 

 

 


