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Nota n r . 7

Dewaterbeheersing inhet zuid-oostelijk
deelvanderuilverkaveling "Lollebeek".

1,Dewaterafvoer
Peilbijeenafvoervan0.5 _l/sec/havoordelagegronden0.1l/ggp/kg:
voordehogegronden

MetbehulpvandedoordeProvincialeWaterstaatberekendepeilen,
dehoogtokaartendeopbijgaandekaartaangegeventracéesvandezijleidingenkonwordennagegaan,waarhetslootpeil70-90cm,90-110cm
ofdieperbenedenmaaiveld ligt.Debeideeersteklassenzijnmet
kleurenopdekaartaangegeven.Opgemerktmoetworden,datbijdebepalingvanhettebereikenpeil indezijleidingenisuitgegaanvaneen
minimaalbenodigdverhangvan20cm perkm.
Deaangenomenafvoer
Omtrentdstestellenafvoerbijdeverbeteringvanbekeniste
weinigbekend omeengoed oordeel overdegesteldeaannamentegeven.
Aangezienechterv/elbekend is,dat eengedraineerdegrond zeldeneen
heledageenafvoerheeftvan7mm/etmaal (0.8l/sec/ha)lijkthetinderdaad juistomteveronderstellen,dathetpeilwatbereiktwordt
bijeenafvoervan1l/sec/havoordelagegrondenen0.6 l/sec/ha
voordehogegrondenzeldenzalvoorkomen.Deeisvan1l/sec/ha
(8,6mm/etmaal)isietszwaarderdanbovengenoemde 7mm/etmaal,maar
aangeziende oppervlaktewegen,waterlopenenbebouwingrelatiefvrij
groot isinditgebied,is1l/sec/hawaarschijnlijkeenredelijke
maat.Eveneens lijkthetaannemelijk,datindeafvoerperiodede afvoer
gewoonlijkniethogerzalzijndan0.5 l/sec/havoordelagegronden
en0.1 /sec/havoordehogegronden.
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2)
Gebruiksbestemmingvandegrond
Omdenahetverbeteringsplantebereikenpeilentebeoordelen,
moetdegebruiksbestemmingvandegrondbekend zijn.Er isdaarom
inoverlegmetenkeletuinbouwdeskundigennagegaanwelkdeelvan
deblokken4 en5vanderuilverkaveling Lollebeekongeschiktgeachtmoetenwordenvoortuinbouw inverbandmetde opbouwvanhet
profiel.Dezegebiedenzijnopdekaartaangegeven.Degrenzen
zijnminofmeerafgerond,behalvewaar eenkleine oppervlakteongeschiktegrondmiddentussengeschiktegrond ligt.Alsongeschiktvoor
tuinbouwzijndevolgendegrondenbeschouwd? stuifzand-enuitgestoven
grondenenverderdebeekdalgrondenzonderdikhumeusdek.Dezebeekdalgrondenhebbenopkorteafstand sterkverschillendeprofielen,
waarbijdiepte endiktevandeleemlagenwisselt.
Beoordelingvandetebereikenpeileninverbandmetdegebruiksbestemming
Uitdekaartisafteleiden,datopenkelekleineplekkennahet
gehelegebied,datvoortuinbouwgeschiktis,opeenpeilvan110cm
ofdieperkanontwateren.Ditbetekent,datinhettuinbouwgebiedde
drainsopeengemiddeldedieptevanca.90cmgelegd kunnenwordenen
datbijintensievedrainagedegrondwaterstand inde'wintergewoonlijk70-90cmbenedenmaaiveld zalzijn.Dezegrondwaterstand mag
goedgenoemdworden.
UitdegegevensbijhetplanvandeCabroekseBeekblijkt,dat
bijeenafvoervan1 i/sec/havoordelagegrondenen0.6 l/sec/havoor
dehogegronden,hetpeilindebeek30à40cmstijgtbovenhetpeil,
behorendebijeenafvoervan0.5 l/sec/havoordelagegrondenen0.1
l/sec/havoordehogegronden.Aangezienhetvoortuinbouwgeschikte
gebiedbijnahelemaal110ofdieperontwaterd zalwordenbijlaatstgenoemde
afvoer,zullendedrainsmaximaal20à30cmonderwaterkomenbijhoge
afvoer.Dezehogeafvoer,die slechtszeldengedurendeeenheledagbereiktzalworden,valtveelalindemaandfebruari.Indeverwarmdekassenishetgroeiseizoendanreedsbegonnen.Omtevoorkomen,dat inde
gedraineerdekassendaninfiltratie zaloptreden,ishetgewenst,dat
hetdrainagesysteemvandekassenafsluitbaarwordtgemaakt.
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3)
InhetnietvoortuinbouwgeschiktegebiedkomtlangsdeCabroekse
Beekeenoppervlaktevoor,die eenpeilvan90-110cmen70-90cmbenedenmaaiveldheeft.Voorbouwland isdeklassevan90-110cmnogtoelaatbaarteachtenenvoorgrasland ookdievan70-90cmnog.Aangezien
debestemminghierwaarschijnlijktochhoofdzakelijkgrasland zalzijn
endeallerlaagsteplekkenopgehoogdkunnenwordenmetgronduitdebeek
endetegravenkavelsloten,kangezegdworden,dathetplanvande
ProvincialeWaterstaatwatdepeilenbetreftaandeeisenvoldoet.
Tracéevande zijleidingen
Doorhettracéevandezijleidingenwordthet stroomgebied vande
CabroekseBeekbepaald endus ookinhoeverrehet overtolligewatervan
de omgevingvanHegelsomrechtstreeksnaardeMolenbeekzalgaanofvia
deCabroekseBeek.Indehuidige toestand zijnertenzuidenvanHorsttot
despoorlijndrieplaatsen,waar eenafvoerleidinkje uithettuinbouwgebiedmeteenduikeronderdeweg
Ïïorst-Sevenum
wordtdoorgeleid.Het
lijktgewenstdegreraenvanhet stroomgebiedvandeCabroekse Beekeerst
definitiefvasttestellen,nadatgeblekenis,datdehuidigeafvoerleidinkjes,dierechtstreeks opdeMolenbeekuitmonden,eenvoldoendgroot
profielkunnenkrijgen.
Inhethierbijgaandeplanbestaatdemogelijkheid bijpuntA (zie
kaart)doormiddelvaneenkunstwerkhetstroomgebiedvandeafvoerleiding,diedirecttenzuidenvanHorstdewegHorst-Sevenum snijdt,zeer
tebeperkenenbijnaalhet overtolligewaternaardeCabroekseBeekte
leiden. (Wateraanvoerinoostelijkerichtingmoetmogelijkzijn.)
VoordeberekeningvandeafmetingenvandeCabroekseBeekishet
noodzakelijk,datdeplaats,waardezijleidingen opdebeekuitmonden
definitiefwordenvastgesteld.Bijdevaststellingvanhettracéevande
zijleidingendienttevensdewatervoorzieningvanhetgebied inbeschouwingtewordengenomen.
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2,Dewateraanvoer
Watervoorzieningvanhetvoor tuinbouwgeschiktegebied

Voordetuinbouwmoetalseisgesteldworden,datvoldoendewater
vangoedekwaliteitbeschikbaar is.Aangezienhetwateruitdeondergrond opdemeesteplaatseneenveeltehoogijzergehalteheeftomzonder schadetekunnenwordengebruiktvoorberegening,moethetwatervan
buitenhetgebiedwordenaangevoerd.
Opdekaartisaangegeven,welke leidingenbehalve eenafvoerfunctieookeenaanvoerfunctiezullenmoetenkrijgen.Bijhettracerenvan
dezeleidingenisernaargestreefd,datdelangsdewegenliggendeof
testichtentuinbouwbedrijven,grenzenaaneenleiding,waaropovertolligwater indewinterkanwordengeloosd enwaaruit indezomerwatervoorberegeningkanwordenopgepompt.Heze leidingenliggenmeestal
langsdeachterzijdevandekavels,aangezienhetleggenvandeleidingenlangsdewegenveelmoeilijkhedenzouoplevereninverband metde
bebouwing.Opgemerktmoetworden,datdeafstand tussendewegenende
leidingenzodanigis,datdetuinbouwbedrijvenbijeengroottevan 1.5
à 2haminimaal 60mbreedworden.
Voordeaanvoervanhetwater isinbijgaandplanaande spoorsloot
gedacht.Deze spoorsloot zalwateruithetkanaalbijGriendtsveenmoetenontvangen.VanuitdespoorslootkunnendandeCabroekseBeekeneen
aantalleidingen,diedoorhetvoortuinbouwgeschiktegebiedgaan,
vanwaterwordenvoorzien.
Inhetoostelijkdeelvandeblokken4©n5 ligtvoor tuinbouw
geschikteveldgrond,dienagenoeggeenbehoefteaanleidingenvoor
waterafvoerheeft.Erzijnhierookgeenaparteleidingenvoorwateraanvoergeprojecteerd.Eventueelkanvoordeze opdekaart aangegeven
complexeneenzelfde oplossingwordengezochtalsvoorheteventueel
testichtentuinbouwcentrumophetMeterikseVeld,namelijkdoorhet
wateroptepompenuitopenleidingenenditdandooreenpersleiding
naardebedrijventeleiden.
Hetpeil indeleidingenzalindezomerzodanigmoetenzijn,dat
ervoldoendewateruitgepomptkanwordenvoordeberegening.Deleidingenzullentenbehoevevande ontwatering ca,140cmdiepmoetenworden,zodatbijopzettenvanhetpeiltotca.70cmbenedenmaaiveld zeker
aandehiervoorgesteldevoorwaarde kanwordenvoldaan.
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4)

5)
Bovendienzalerdanvoordevrijvlakke complexen,zoalsdieten
westenvanhetdorpjeHegelsomwordenaangetroffen,demogelijkheidbestaanmetbehulpvandrainreekseneengrondwaterstand tehandhaven,die
afhankelijkvande somsongelijkemaaiveldsligging endergelijkeongeveer zalvariërenvan70-100cmbenedenmaaiveld.
Debenodigdehoeveelheidwater
Metbehulpvanbestaandekennisengegevenszalgetrachtmoeten
wordenhieromtrent eenvoorspelling tedoen.Teroriënteringhetvolgende.
Omdebenodigdehoeveelheidwatertekunnenvaststellen,moet
eerstdebehoefteaanwaterperbedrijfenhetaantalvandezebedrijvenbekend zijn.Demeestbedrijvenbeschikkenthansoverpompenmet
eencapaciteitbijgebruikvoorberegeningvan6tot 10m/uur.In
hetWestland isde capaciteitvandepompenechtergemiddeld I5m/uur.
Hetvoortuinbouwgeschiktegebiedbinnendeblokken4en5is
ca.500hagroot.Voor eenbedrijf zalinclusiefbebouwing, wegenen
waterlopenongeveer 2.5 hanodigzijn.Hetaantaltuinbouwbedrijvenzal
indeblokken4en5indetoekomstdantot ca.200kunnenoplopen.Indienookca.50bedrijvenophetMeterikseVeldviadeCabroekseBeek
vanwater zullenwordenvoorzienzal-bijdeveronderstelling,datallebedrijventegelijkpompen-doordetuinbouwbedrijveninhetzuidoostelijkdeelvanderuilverkavelingminimaal250ï 6=1500m/uur
is400l/secaande spoorsloot,CabroekseBeek,enz.wordenonttrokken.
Devraag isoferbijAmerica inderdaad400l/secaangevoerd moetworden.Doordevrijdiepe slotenzalerenigereserve zijn,terwijlhet
ookdevraagisofindepraktijkinderdaadgerekend moetworden,dat
allebedrijvenevereengrote oppervlaktetegelijkzullenpompen.Een
enandervraagtnognaderebestudering.
Kwaliteitvanhetbeschikbarewater
Omtrenthettoelaatbare ijzergehaltevanberegeningswater inde
tuinbouwzijnnoggeennormengesteld.Welisechterbekend,datin
defruitteelt bijeengehaltevan2mg/lreedsenigeschade isgeconstateerd.
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6)
Uit eeninjunidoordeProvincialeWaterstaatverricht chemisch
onderzoekvanhetwater indeMaasendeaanvoerkanalennaarhet
Lollebeekgebied isbebleken,datditwaterminderdan1mgijzerper
literbevat.Hieruitkangeconcludeerdworden,datinhetgebied,
datrechtstreekswateruitdespoorslootontvangt»watervangoede
kwaliteitkanwordenaangevoerd.
Eenrelatiefkleingebied langsdeCabroekseBeekeneventueel
hettestichtentuinbouwcentrum ophetMeterik^eVeld zullenwater
moetenonttrekkenaandeCabroekseBeek.Dezebeekbleekbegin
juni1959nabijAmericameerdan10mgijzerperliterenbij
Meterikruim 6mg/ltebevatten.Het isnudevraag oferzoveel
watervangoedekwaliteituitdespoorsloot indeCabroekseBeek
kanwordengelaten,dathetijzergehaltevandezebeekvoldoende
wordtverlaagd.Dit zalevenalsdeaantevoerenhoeveelheidwater
nognadermostenwordenbestudeerd.

