Bijlage F: Toelichting op Kaarten 1 t/m 8
Kaart 1:
Titel: Plangebied
Op deze kaart staat het beheersgebied aangegeven, met daarbij een aanduiding van de
aanwezige gemeenten en de begrenzing van de onderscheiden watersysteemgebieden.
Kaart 2:
Titel: Waterhuishoudkundig systeem
Het waterhuishoudkundig systeem is ingedeeld in verschillende typen watergangen,
regenwaterbuffers en rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi´s). Bij de rwzi´s is aangegeven of
hier sprake is van extra fosfaat- en stikstofverwijdering en de aanwezigheid van een
slibdroger.
Kaart 3
Titel: Ecologische functiekaart
Naast de toekende ecologische functie van een watergang (specifiek ecologische functie of
algemeen ecologische functie) is op deze kaart ook de ligging van de ecologische
hoofdstructuur (EHS) en de Provinciale Ontwikkelingszones Groen (POG) weergegeven.
Kaart 4
Titel: Beken met kwetsbare en zeer kwetsbare beken levensgemeenschappen
Overzichtskaart van beken en bronbeekjes met een specifiek ecologische functie waarvan
de (gewenste) aquatische levensgemeenschappen kwetsbaar of zeer kwetsbaar zijn voor
stressfactoren (kortstondige piekbelastingen, lozingen, droogval, effluent, etc.). Daarnaast is
met een stippellijn aangegeven welke bovenliggende watergangen in deze beken uitmonden.
Het gaat daarbij om beken, droogdalen, grubben, e.d. die zelf een algemeen ecologische
functie hebben (en waarvoor de grotere kwetsbaarheid niet geldt).
Kaart 5:
Titel: In voorbereiding en te nemen maatregelen in de planperiode
Op deze kaart worden de maatregelen op het gebied van WB21, beekherstel, opheffen
vismigratieknelpunten, GGOR en waterzuivering aangeduid. Tevens is aangegeven in welke
jaren de uitvoering is voorzien.
Kaart 6:
Titel: Normering regionale wateroverlast
Op deze kaart wordt aangegeven welk beschermingsniveau tegen regionale wateroverlast
door het waterschap wordt geboden. Voor het grootste deel van het gebied betreft dit de
reeds bestaande situatie; daar waar WB21-maatregelen zijn gepland (zie kaart 5) betreft dit
de situatie na uitvoering van de maatregelen.
Kaart 7a en 7b:
Titel: Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR)
Op deze kaarten wordt voor de stroomgebieden van Maasnielderbeek, Roer, Vlootbeek en
Middelsgraaf de GHG (gemiddeld hoogste grondwaterstand; kaart 7a) en GLG (gemiddeld
laagste grondwaterstand; kaart 7b) aangegeven. Voor het grootste deel van het gebied

betreft dit de reeds bestaande situatie; daar waar GGOR-maatregelen zijn gepland (zie kaart
5) betreft dit de situatie na uitvoering van de maatregelen.
Kaart 8:
Titel: Herinrichtings- en/of meanderstroken en Streefbeelden voor beekvissen vrij
passeerbare beken
Per beek is aangeduid welke categorie herinrichtingstrook c.q. meanderstrook wordt
aangehouden. Tevens is hier kenbaar gemaakt welke beken of beekpanden wij op termijn
vrij toegankelijk willen hebben voor beekvissen.

