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INLEIDING

1.1 Inleiding
Het Waterschap Roer en Overmaas (WRO) issinds1-1-1987uitgebreidmet
vrijwelhetgehelezuidelijkstedeelvanLimburg (50.000ha). Per 1-1-1988
isookhetNederlandsedeelvanhetstroomgebiedvandeWormenenkelestukjeslangsdeMaasaanhetWRO-gebiedtoegevoegd, waardoor het totale beheersgebied nu circa 100.000habedraagt.Eenonmisbaaronderdeelvanhet
waterbeheer ishethydrologischmeetnet.Hetwaterschapzoudaarbijop termijnoptweeniveau'smeetnettenkunneninrichten:
primair meetnet: gedrag van dehoofdsystemen,debietenvangrensoverschrijdendeofindeMaaslozendebeken.Demetingenhebbeneenpermanent
karakter.
secundair meetnet:bestuderenvandeelgebieden.Dezemetingenkunnenvan
tijdelijkeaardzijn.
Omindebehoeftevaneengoedonderbouwdhydrologischmeetplantevoorzien,
heeft de vakgroep Hydraulica en afvoerhydrologie, Landbouwuniversiteit
Wageningendeopdrachtgekregeneenhydrologischmeetplan voor het gehele
WRO-gebied op te stellen. De ontwikkelingvandithydrologischmeetplan
vindtindriefasenplaats:
FaseI : Gedegeninventarisatie van hydrologische en waterstaatkundige
gegevens.
FaseII : Evaluatie van de geïnventariseerde gegevensenaanzettothet
primairemeetnet.
FaseIII: Aanvullingvanhetprimairemeetnetenaanzettot het secundair
meetnet.
DitrapportiseenbeknoptverslagvanFaseI.

1.2 Doelstellingmeetnet
Het doel van het meetnetkanzeerinhetkortwordenomschrevenals:het
voorzienineenbehoefteaangegevens.Eenmeetnet voor het inwinnen van
gegevens over afvoeren, neerslaghoeveelheden,oppervlakte-engrondwater-

standentenbehoevevanhetwaterkwantiteitsbeheervanhetwaterschap dient
aandevolgendedoelstellingentevoldoen:
a beheer
leverenvandirectbeschikbaremeetgegevenstenbehoevevanhetdagelijksewaterkwantiteitsbeheer;
signalerenvanhetoverschrijdenvangrenswaarden en alarmeren van de
beheerder. Hierbij valt onder andere tedenkenaanhetalarmerenbij
verwachtehoogwaterstanden;
leverenvanmeetgegevenstenbehoevevanverantwoordingachteraf en onderbouwingvanhetgevoerdebeleid;
leveren van meetgegevenstenbehoevevanhetopstellenvanwaterkwantiteitsbeheersplannen
b wettelijkkader
voldoenaandewettelijkemeetverplichtingzoalsvastgesteld indewetop
de waterhuishouding (vermoedelijkper1-1-1989):metenvanwaterhoeveelhedendiehetbeheersgebiedbinnenkomenofverlatenenvan waterhoeveelheden die worden geloosd opofonttrokkenaanoppervlaktewateren,die
niettothetbeheersgebiedbehoren;
leverenvanmeetgegevensmethetoogopde naleving van wateraccoorden
gesloten met derden,endecontroleoplozingenenonttrekkingeninhet
kadervanverleendevergunningen.

c hydrologischonderzoek
leverenvangegevensvoorwaterbalans-enneerslagafvoerstudies;
leverenvangegevensvoorevaluatievaneffectenvanmaatregelen;
leverenvangegevensvoorhetontwerpvanwaterbouwkundigewerken.
Sindsdeintroductievandecomputerisookdeautomatiseringvanhet meetsysteemeengroterolgaanspelen.Indeafgelopenjarenzijnbijeenaantal
waterschappengeautomatiseerdesystemenvoorgegevensinwinning, signalering
enregelingingebruikgenomen.Eengoedopgezetgeautomatiseerdmeetsysteem
heefteengrootaantalvoordelenbovenhethandmatigmetenenverwerken van
hydrologischeparameters:
- uniformiteitenhogerekwaliteitvangegevens;
- snellere beschikbaarheid van gegevens (daardoorwordtookoperationeel

beheermogelijk);
snellere

beschikbaarheid

van

informatie

over

storingen

en

overschrijdingenvangrenswaarden (daardoorsnelleringrijpenmogelijk);
duidelijkeroverzichtvoorintegraalwaterbeheer;
kostenbesparendopmiddellangetermijn.
Alhoewel voor onderzoeksdoeleindendemeetgegevensmeestalnietdirectbeschikbaarhoeventezijn,kangesteldwordendatgeautomatiseerde inwinning
van gegevens ookhierleidttotkwaliteitsverbeteringvandeinformatieen
kostenbesparing.

1.3 Doelstelling inventarisatie

Vooreengoedeonderbouwingvaneenhydrologisch meetplan is een gedegen
inventarisatie nodig.Debelangrijksteinformatiedieverkregenmoetworden
is:
- welkehydrologischegegevenszijnbekend;
- welkemeetnettenzijner,doorwiewordenzebeheerd,watwordtgemeten;
welkestudieszijnverrichtinhetgebied;
welkeinstantieszijnactiefbinnenhetbeheersgebied.
Dezeinventarisatieissamengevatinhetvoorliggendeonderzoeksrapport, en
indebijbehorendehydrologischekaart,schaal1:35.000waaropallerelevantehydrologischeenwaterstaatkundigegegevens staan aangegeven. Dit zal
nader worden toegelichtinhoofdstuk3.Deinventarisatiezalnaevaluatie
infaseIIdienenalsbasisvoorhetopstellenvan het hydrologisch meetplan.

1.4 Globalebeschrijvingvanhetonderzoeksgebied
Het Waterschap RoerenOvermaasontstondin1983toenhetstroomgebiedvan
deRoerende Maasnielderbeek werd toegevoegd aan het gebied van het
Waterschap Geleen- en Vlootbeek.Op1januari1987volgdeeenuitbreiding
metvrijwelhetgehelegebiedtenzuidenvan de lijn Beek/Heerlen, op 1
januari 1988 gevolgddooreenuitbreidingmethetNederlandsedeelvanhet
stroomgebiedvandeWormenenkelestukjeslangsdeMaas,zodat het totale
beheersgebiednucirca100.000habedraagt.
Inbestuurlijkezinkanmenhetwaterschapsgebieddusruwwegverdelenineen

"oud"deel (noordelijkehelft)eneen"nieuw"deel (zuidelijke helft). In
het "nieuwe" deel berusttedeverantwoordelijkheidvoorhetbeheerbijde
provincieengemeenten,hetonderhoud bij eigenaren van aan watergangen
grenzendegronden.
In hydrologische en landschappelijke zinkanmeninhetgebiedvannoord
naarzuidglobaaldriezonesonderscheiden. Het noordelijk deel, met de
stroomgebieden van Roer enVlootbeekisvrijvlakenbestaatvoornamelijk
uitnatuur-enlandbouwgebieden.Hetmiddelstedeel,met de stroomgebieden
van Geleenbeek enRodeBeekheeftgedeeltelijkeenstedelijkkarakter.Het
zuidelijkdeel,metdestroomgebiedenvanGeul,Gulp,JekerenVoer bestaat
uit sterkhellendgebied,waarnaastagrarischeooknatuur-,landschaps-en
recreatiebelangen

spelen. Deze rivieren, waaraan de ontwikkeling van

vergrotenvandeafvoercapaciteit middels normalisatie- en verbeteringswerken is voorbijgegaan,hebbeneenvrij,meanderendkarakter.Karakteristiekvoordehydrologievanhetzuidelijkegebied zijn het vóórkomen van
afwaterende holle wegen

en niet-permanent watervoerende

waterlopen

(grubben), en het bij zware regenval, mede ten gevolgevanhetsterk
hellendekaraktervanhetgebiedenhetveranderendegrondgebruik, optreden
van erosie en wateroverlast.Dewateroverlastbehoorttothettakenpakket
vanhetWRO,terwijlerosievanbelangkanzijnbijde inrichting van het
meetnet. Uiteeninventarisatievanhetwaterschap isgeblekendatongeveer
250knelpuntenmetbetrekkingtotwateroverlastenwaterafvoerzullenmoeten
wordenonderzocht.
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INVENTARISATIE

2.1 Werkwijze
Allereerst is een adreslijst opgesteldmetinstantiesdieoverrelevante
informatiebeschikken.Dezeadreslijstisopgenomeninbijlage1.Vervolgens
zijndezeinstantiesbenaderdmethetverzoekominformatie.Viadezeadresseneneenaantalbibliothekenwerdveel literatuur opgespoord. Uiteraard
werdookhetdoorhetWROterbeschikkinggesteldemateriaalverwerkt.
Van de verkregenliteratuurwerdhetgedeeltedatrelevanteinformatiemet
betrekkingtothethydrologischmeetplanbevatte,gecopieerd.Iniedergeval
werdentitelblad,inhoudsopgave,literatuurlijsten,indienaanwezig,samenvattingenconclusiesenaanbevelingengecopieerd.Deverzamelde informatie
isopgeslagenineendatabase.Bovendienwordtvanhetbeschikbaremateriaal
eenhydrologischekaart,schaal1:35.000vervaardigd.

2.2 Geraadpleegde instanties
Vandevolgendeinstantiesisinformatieverkregen (tussenhaakjes de contactpersoon):
ProvincieLimburg (bibliotheek):streekplannen;
Provincie Limburg,waterstaat (Koekkelkoren):hydrologischemeetnetprovincie;
ProvincieLimburg,bureaugrondwater (Spaans):grondwateronttrekkingen;
RWSLimburg (Ensink,Gerretsen):stuwen,streefpeilen Maas, (voormalig)
secundairmeetnet,activiteitenS.W.O.M.,onderzoekRWS;
- RWS/DBWLelystad (Koopmans):hydrologischzoeksysteem;
- RWS/DBWArnhem (Bol):regenmetersRWS;
- WZ Limburg (Tolkamp): waterkwaliteitsbeheersplan, lokatieswaterkwaliteitsmetingen;
LDLimburg (Koeman): onderzoek erosie en wateroverlast, activiteiten
coördinatiecommissiewaterbeheerZZL;
DGV-TNO (Ottema):kaartenmetwaarnemingspuntengrondwaterstanden;
- RGD (mw. Rozeboom):computeruitdraaigeohydrologischzoeksysteemgrondwaterstandsmetingen;
- LUWageningenhydrogeologie (Nota,VandeWeerd):hydrogeologisch onder-

zoek;
RU Utrechtfysischegeografie (Schouten):milieu-effectstudiebodemerosieenwateroverlast;
RIVM (VanDuijvenbooden,Kusse):meetnetgrondwaterkwaliteit;
WL(mw.Dekker,Boiten)opzetonderzoek ZZL, doelstellingennota waterkwantiteitsbeheersplan, inundatiemodelRoer,evaluatierapportmeetstuwen.
StAWA (Staatliches Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft te Aken)
(Kelzenberg). Overzichtskaarten met af
voermeetpunten indegrensoverschrijdenderivieren(Roer,Worm)endichtbijde landsgrens opgestelde
regenmeters;
MinisterievandeVlaamseGemeenschap
Adm. voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu (AROL),DienstLandbouw
(Francois).BeschrijvingafvoermeetpunteninJekerenVoer (België);
Ministerievanopenbare werken. Bestuur der Waterwegen. Dienst voor
HydrologischOnderzoek (DIHO)(Deworm).HydrografischekaartvanBelgië.
Vandevolgendebibliothekenenarchievenisgebruikgemaakt (voordevolledigeadressenwordtverwezennaarbijlage1).
LUWageningen:
bibliotheekDeHucht
bibliotheekDeNieuwlanden
bibliotheekDeDreijenborch
BibliotheekStaringgebouw
BibliotheekDorschkamp
ProvinciebibliotheekLimburg
DocumentatiecentrumRWSLimburg

2.3 Gegevensbestand
Omdeverzamelde informatieoverzichtelijkopteslaan,is met behulp van
eenATARI1040STFpersonalcomputerenhetprogrammaDBMASTERONEdedatabase "RENO"(RoerENOvermaas)ontwikkeld. Getracht zal worden RENO ook
geschikt te makenvoorgebruikopeenIBM-compatiblepersonalcomputer.De
literatuurlijstisopgezetalseensoort"kaartenbak",metopelk "kaartje"
(record)degegevensvaneenartikel,notaetc.Vooreenverdereuitlegover

opzetengebruikvandedatabasewordtverwezennaarbijlage2.Inbijlage3
is een uitdraai van een gedeeltevanhetRENO-bestandopgenomen.Inhet
volledigeRENO-bestand,datnog een voorlopig karakter heeft, zijn ook
titelsopgenomendienognietachterhaaldwerdenmaarwelinteressantworden
geacht,dezetitelszijngemerkt. In bijlage 3 zijn alleen alle reeds
achterhaaldetitelsvermeld.
Daar er met name vanhetnieuwewaterschapsgebiedzuidelijkZuid-Limburg
relatiefweinigbekendwas,ishetzoekennaarliteratuurniet beperkt tot
het thema"hydrologischmeetplan",maarisookandereinformatieverzameld.
InhetbestandRENOisinformatieoverdevolgendethema'sopgenomen:
A hydrologie
B hydrogeologie
C landinrichting
D meetnet
E automatisering
F waterbeheer
G waterkwaliteit
H natuurbeheer
I geologie
J bodemkunde
K meteorologie
L erosie

Indevolgendetweeparagrafenvandithoofdstuk zal alleen in het kort
worden ingegaanopactiviteitenbinnendewaterschapsgrenzendiebetrekking
hebbenophetmetenvanhydrologische parameters. Hierbij is onderscheid
gemaakt tussen wetenschappelijkonderzoek (meestalmetingenvantijdelijke
aard)enhetbeheervaneenmeetnet (meestalpermanentkarakter).
2.4 Wetenschappelijkonderzoek
Indeze paragraaf zijn de belangrijkste wetenschappelijke activiteiten
vermeld die plaatsvinden of hebbenplaatsgevondenbinnenhetWRO-gebied.
Besprekingvindtplaatsperinstantie, in alfabetische volgorde. Van de
belangrijkstepublicatiesperinstantiewordtauteur,titelenjaarvermeld,
inhetRENO-bestandzijndezetitels op te sporen met het sleutelwoord
"studie".Intotaalzijndit144titels.

10

DGV-TNO
auteur(s)
titel
jaar

LekahenaE.G.
PlanmeetnetGrensgebied.
1977-03

auteur(s)
titel
jaar

DGV-TNO
Geo-electrischonderzoekRoerdalslenk.
???

auteur(s)
titel

EwaltsW.P.G.
Geo-electrischonderzoek Sittard.Kaartbladen
59H,60west (A,B,C,D)en60oost (EenC).
1979-11

jaar
auteur(s)
titel

jaar
auteur(s)
titel

jaar
auteur(s)
titel

jaar

HeijdeP.K.Mvandere.a.
GrondwaterkaartvanNederland.
F,HHeerlen62west,62oost.
Inventarisatierapport.
1980-09

Maastricht61

BrouwerG.K.HeijdeP.K.Mvandere.a.
Grondwaterstandsfluctuaties inrelatietotde
geohydrologischegesteldheidvanhetPlateau
vanMargraten.
1978
BloemendaalS.e.a.
GrondwaterplanLimburg.Toelichtingop
geohydrologische inventarisatie,
deelII:geohydrologischeparametersen
grondwaterbeweging.
1986-11

GRONTMIJ
auteur
titel

jaar

Grontmijafd.waterbeheersing
WaterschapRoerenOvermaas.Debietbepaling
volgensde"ModifiedRationalMethod"en
ontwerpdebietVloedgraaf c a .
1987-11

HEIDEMIJ
auteur(s)
titel
jaar

Heidemijafd.speurwerk
AfvoerstudieGeul.
1973-01

auteur(s)
titel

VossenG.H.vander.WesselsH.
Kansberekeningvande inundatiehoeveelheden
inhetstroomgebiedvandegeul.
1975-05

jaar
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LIDLimburg
Delandinrichtingsdienst iso.a.betrokkenbijonderzoek
ophetterreinvanerosie,wateroverlastenwaterbeheersing,
m.n. inzuidelijkZuid-Limburg.
auteur(s)
titel
jaar

-KoemanD.e.a.
-Erosie-onderzoekLimburg,brievenenverslagen
vanvergaderingenvandewerkgroeperosie.
-1987

auteur(s)
titel
jaar

-LIDLimburg
-NotawateroverlastCatsop.
-1980

auteur(s)
titel

-LIDLimburgafd.onderzoek
-Hydrologischonderzoekinverbandmet
A2-aanvraagMontfort.
-1985

jaar
auteur(s)
titel
jaar

-LIDLimburg
-Locatiesmetperiodiekewateroverlastin
Zuid-Limburg.
-1983

LUcultuurtechniek
Devakgroepparticipeertregelmatig inerosieonderzoek
inZuid-Limburg.
auteur(s)
titel
jaar

-JanssenL.
-ErosieinhetLimburgselossgebied.
-1987

auteur(s):-LeeuwenH.M.van
titel
:-Verslagvaneenonderzoeknaardeafvoerin
droogdaleninMergelland,Zuid-Limburg,
jaar
:-1975-05
auteur(s)
titel

jaar

-ZeeuwJ.W.de
-Analysevanhetafvoerverloopvangebiedenmet
hoofdzakelijkgrondwaterafvoer.
(bevatanalysevandeGeul)
-1966

LUhydraulicaenafvoerhydrologie
Devakgroep isactiefophetgebiedvanontwerp,
modelonderzoekenevaluatievandebietmeetstationsin
zuidelijkZuid-Limburg.Ookheeftneerslag-afvoer onderzoek
inhetstroomgebiedvandeGulpplaatsgevonden.Bijde
vakgroepbestaatgrotebelangstellingvooruitbreidingvan
dezeactiviteiten.
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auteur(s) :-BenninkJ. ,PitloR.H.
titel
:-ModelonderzoekmeetpuntSlenaken("Flat-V
triagularprofileweir"),
jaar
:-1979-05
auteur(s):
titel
:
jaar
:

-DommerholtA,IeperenH.J.van
-ModelonderzoekdebietmeetinrichtingGulpen.
-1982-08

auteur(s):
titel
:
jaar
:

-PitloR.H.
-ModelonderzoekmeetgootKarsveld.
-1980-11

auteur(s):
titel
:
jaar
:

-PitloR.H.
-ModelleringmeetpuntenVoer-bron.
-1977-04

auteur(s):
titel
:

-PitloR.H.
-Modelonderzoek "Flat-Vtriangularprofileweir"
(Meetpunt6-Gulp).
-1975-11

jaar
auteur(s)
titel
jaar

-PrinsW.
-Eenhydrologische studievandebovenloopvan
deGulpe.o.
-1982-05

LUhydrogeologie
Degroephydrogeologievandevakgro-epBodemkundeen
Geologie isalvelejarenuiterstactiefinzuidelijk
Zuid-Limburgophetgebiedvandehydrogeologie.Metname
hetstroomgebiedvandeGulpisdoortientallendoctoraalstudentenverkend.Momenteelvindtookonderzoekinopdracht
vandeS.W.O.M.plaats.Develescriptiesdiehet
hydrogeologie-onderzoek totnutoeheeftopgeleverdstaanhier
nietvermeldmaarkanmenterugvindeninbijlage3.
auteur(s)
titel
jaar
auteur(s)
titel

jaar
auteur(s)
titel
jaar

NotaD.J.G. ,WeerdB.van
Ahydrogeological studyinthebasinofthe
GulpCreek -Areconnaissance inasmall
catchment1.Groundwaterflowcharacteristics.
1978
NotaD.J.G. ,WeerdB.van
Ahydrogeological studyinthebasinofthe
GulpCreek-Areconnaissance inasmall
catchmentarea.2.Fissuredrocksandtheir
anisotropicbehaviour incatchmentstudies.
1980
NotaD.J.G. ,BakkerA.M.G.
Surfacewaterandgroundwater inthebasinof
theGulpCreek -Somemajorcharacteristics.
1983-07-23
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LUnatuurbeheer
Alhoewelhetdezevakgroepzichvooralrichtop
natuurbeheer,zijninsommigestudies interessante
hydrologischehoofdstukkenopgenomen.

jaar

-WaajenG.W.A.M.
-Brongebieden inMidden-enZuid-Limburg.
Eenoriënterendonderzoek.
-1981-03

auteur(s)
titel
jaar

-HendrixW.P.A.M.
-DeKingbeekuiteenoogpuntvannatuurbeheer.
-1982-01

auteur(s)
titel

NVwatermaatschappijZuid-Limburg
Geohydrologische studiesdiemeestalrechtstreeks
verbandhoudenmetdewinningvangrondwatertenbehoevevan
dedrinkwatervoorziening.
auteur(s):-Juhasz-HoltermanM.H ,SpronckP.
titel
:-Effectenvandegrondwaterwinningenaande
westrandvanhetplateauvanMargraten,
jaar
:-1984
auteur(s)
titel
jaar

-Juhasz-HoltermanM.H.A.
-PlateauvanMargraten,berekeningintrekgebiedenenverblijftijden,vandewaterwinplaatsen.
-1984

auteur(s) :-Juhasz-HoltermanM.H.A.
titel
:-Inventarisatievanhydrologische gegevensten
behoevevanhetonderzoekBreehei-Lollebeek.
jaar
:-1984
auteur(s)
titel
jaar

-JongmansW.J. ,Krul?.
-Waterwinning inZuid-Limburg.
-1941

ProvincialeWaterstaatLimburg
auteur(s)
titel
jaar

-MolsW.M.J.
-DeGeulmetzijbeken.
-1939

RGDHeerlen
auteur(s) :-PatijnR.J.H.
titel
:-WaterwinninginZuid-enMidden-Limburg,nuen
indetoekomst, (methydrogeologische kaart),
jaar
:-1965
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auteur(s)
titel

jaar

-RooijenP.van
-GrondwaterplanLimburg.Toelichtinggeohydrologischeinventarisatie,
deelI:geohydrologische schematisering.
-1985-10

RID
Geohydrologische studiesdiemeestalrechtstreeks
verbandhoudenmetdewinningvangrondwatertenbehoevevan
dedrinkwatervoorziening.
auteur(s)
titel

jaar

RIvoorDrinkwatervoorziening
Rapportinzakedehydrologische gevolgenvan
centralemergelwinninginhetMassiefvan
Margraten.
1972-1973

auteur(s) :-RIvoor Drinkwatervoorziening
titel
:-Rapportinzakeeengeohydrologischonderzoek
metbetrekkingtotdewaterwinplaats teGeulle.
jaar
:-1962
auteur(s)
titel
jaar
auteur(s)
titel

jaar

RIvoorDrinkwatervoorziening
Notainzakedeinrichtingvaneenwaterwinplaats
onderCabergtenbehoevevanhetwaterleidingbedrijfvandegemeenteMaastricht.
1950/1967
-RIvoorDrinkwatervoorziening
-Rapportbetreffendeeengeohydrologischonderzoek
tenbehoevevangrondwaterwinningte
Borgharen-Itteren.
-1968

RUUtrechtfysischegeografie
ZeeractiefinZuid-Limburg,vooralophetterrein
vanerosie,wateroverlastenwaterkwaliteit.Momenteelzijn
eentiental10UtrechtenarenbeziginZuid-Limburg.Leenaers
heefteenoverstromingsfrequentie-model voordeGeul
ontwikkeld.
auteur(s)
titel
jaar

HelmP.v.d.,RooA.de,SchoutenC.J.
Milieu-effectenvanhetruimtegebruikin
streekplanZuidLimburg.
deel3:Bodemerosieenwateroverlast.
1987-12

auteur(s)
titel
jaar

DanielsP.J.M.
CREAMStoegepastinZuid-Limburg.
1987
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auteur(s) :-DanielsP.J.M.GroeneveldD.A.
titel
:-Simulatiesvanafstromingenerosiein
lossgebiedenm.bv.CREAMS,
jaar
:-1987
auteur(s) :-HelmP.vander,SchoutenC.J.
titel
:-Bodemerosieenwateroverlast inZuid-Limburg.
Eenvoorlopige inventarisatiepergemeente,
jaar
:-1986
auteur(s):-HuigenP.
titel
:-Bodemstructuur enerosieenwateroverlast
inZuid-Limburg.
jaar
:-1986
auteur(s)
titel
jaar

-SchoutenC.J. ,RangM.C.
-Bodemerosie inZuid-Limburg.
-1987-09

auteur(s)
titel
jaar

-SchoutenC.J.,RangM.C.,HuigenP.J.M.
-Erosieenwateroverlast inZuid-Limburg.

auteur(s)
titel
jaar

HelmP.vander
BodemerosieenwateroverlastinZuid-Limburg.
1987

auteur(s)
titel

HendrixW.P.A.M.
HetgrondwatervanhetCentraalPlateau
(Zuid-Limburg).
1985

jaar
auteur(s)
titel

jaar
auteur(s)
titel

jaar

:

LeenaersH.
Ruimtelijkespreidingentransportvan
zwaremetaleninhetstroomgebiedvande
Geul:meetschema1987/88.
1987
-BurroughP.A.e.a.
-Onderzoekwateroverlastenbodemerosienabij
Catsop (gem.Stein,Limburg).Insamenwerking
metLUcultuurtechniek.
-1987-10

RWSLimburg
Hydrologischonderzoekrichttezichvroegerookop
dezijrivieren,maarbeperktzichtegenwoordig totdeMaas,
auteur(s)
titel
jaar

-werkgroepRivierdeRoer(RWS.PWS,LID)
-Rapportinzakeafvoeromstandigheden.
-1967-09
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auteur(s) :-WemelsfelderP.J.
titel
:-AfvoerzijbekenenoverlatenMaasDecember1952.
jaar
:-1953-05-06
auteur(s)
titel

jaar
auteur(s)
titel
jaar
auteur(s)
titel
jaar

-RWSLimburgafd.studie
-OverzichtvantotnutoedoorhetWLverricht
onderzoek tenbehoevevandeMaasendeoverige
watereninbeheerbijdedirectieLimburg.
-1971-08
-SalverdaA.P.
-Hoogwatervoorspelling opdeMaas (onderzoek
naardebepalingvandeeffectieveneerslag).
-1985-12
-ZuiderveenBorgesiusN.W.
-Dewaterhuishouding inhetNederlandse
stroomgebiedvandeMaas.
-1981-02

RWS/DWW
Hydrologischonderzoekmeestalmetbetrekkingtot
deMaas.
auteur(s):-Madej.W.vander
titel
:-VerbandafvoerenMaas-afvoerenzijrivieren.
Tussentijds rapportjuni1968.
jaar
:-1968-06-10
auteur(s):-MulkenF.A.van
titel
:-BufferbassinnabijdeaansluitingMaastricht
AirportaanRW2teBeek
jaar
:-1985-06
auteur(s):-GerretsenJ.H.
titel
:-OnderzoektoenametopafvoerenJekerte
Maastricht indeperiode1953-1981.
jaar
:-1983-09
auteur(s) :-RWS-DWWdistrictZuidoostafdelingMaas
titel
:-Onderzoeknaardefrequentievanextreemhoge
Maasafvoeren,
jaar
:-1980
S.W.O.M.
DeStuurgroepWetenschappelijkOnderzoekMaascoördineert
enstimuleerthydrologischenhydrogeologischonderzoekin
hetstroomgebiedvandeMaas.
auteur(s)
titel

jaar

-Antonus,Mazijkvan
-Verslag3evergaderingvandeSWOMmetwerkgroepenOppervlaktewaterengrondwaterop
18sept.1987inMaastricht.
-1987-10
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Waterloopkundig Laboratorium
HetWLisactiefophetgebiedvanontwerpenevaluatie
vanmeetstationseninundatie-modelberekeningen.
GaatmogelijkeenadviesgevenaanWROoverhetwaterkwantiteitsbeheersplanzuidelijkZuid-Limburg.
auteur(s):-BoitenW.
titel
:-EvaluatiedebietmeetstationsWaterschap
"RoerenOvermaas",
jaar
:-1988-02
auteur(s) :-BoitenW.
titel
:-TrapeziumvormigemeetgootindeGeleenbeekbij
Brommelen.
jaar
:-1986-10
auteur(s)
titel
jaar

BoitenW.
Adviestotinrichtingvandriemeetstationslangs
deGeul (ontwerpmeetgooteninrichtingpeilmeetstations).
1988-04

auteur(s) :-BoitenW.
titel
:-TrapeziumvormigemeetgootindeVloedgraaf
bijNieuwstadt.
jaar
:-1988-05
auteur(s)
titel
jaar
auteur(s)
titel
jaar

DekkerE.A.
Notitieinhouddoelstellingennota.
1988-01-21
-DekkerE.A.
-Notitiedoelstellingenenuitgangspunten.
-1988-01-21

WaterschapRoerenOvermaas
Destudiesvanhetwaterschapzelfhebbenmeestalhet
karaktervaneenhydrologischeinventarisatie.
auteur(s)
titel
jaar

-WaterschapRen0
-Inventarisatiewatermolens.
-1988-01

auteur(s)
titel
jaar

-WaterschapRen0
-Rapportinventarisatiebeken1970.
-1970

auteur(s)
titel
jaar

-GeraatsP.J.H.,MegenW.van
-KnelpuntennotaZZL.
-1987-08-12
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auteur(s):-HuigenP.
titel
:-Bodemstructuurenerosieenwateroverlastin
Zuid-Limburg,
jaar
:-1986
auteur(s) :-SchoutenC.J.,RangM.C.
titel
:-Bodemerosie inZuid-Limburg,
jaar
:-1987-09
auteur(s)
titel
jaar

SchoutenC.J.,RangM.C.,HuigenP.J.M.
Erosieenwateroverlast inZuid-Limburg.

auteur(s):-HelmP.vander
titel
:-Bodemerosieenwateroverlast inZuid-Lintburg.
jaar
:-1987
auteur(s)
titel
jaar
auteur(s)
titel

jaar
auteur(s)
titel
jaar

HendrixW.P.A.M.
HetgrondwatervanhetCentraalPlateau
(Zuid-Limburg).
1985
LeenaersH.
Ruimtelijkespreidingentransportvanzware
metaleninhetstroomgebiedvandeGeul:
meetschema1987/88.
1987
BurroughP.A.e.a.
Onderzoekwateroverlastenbodemerosienabij
Catsop (gem.Stein,Limburg).Insamenwerking
metLUCultuurtechniek.
1987-10
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2.5 Meetnetten
In deze paragraafzijnde (somsinmiddelsopgeheven)meetnettenbinnenhet
WRO-gebiedvermelddiehydrologischeparametersdusparameters met betrekking tot oppervlaktewater, grondwaterofneerslagmeten.Besprekingvindt
plaats per instantie, in alfabetische volgorde. Van de belangrijkste
publicaties wordt auteur, titelenjaarvermeld.InhetRENO-bestandzijn
dezetitelsoptesporenmethetsleutelwoord "meetnet".Intotaalzijn dit
43titels.

DGV-TNO
Beheerteengrondwaterstandsmeetnetmetintotaalzo'n
160waarnemingspunteninhetWRO-gebied.Dezepuntenzijn
terugtevindenopdehydrologischekaartenwordennader
toegelichtinhoofdstuk3.2.Computeruitdraaienmetgegevens
vandepuntenzijnteverkrijgenviadeRGD. (ziebijRGD).
InhetkadervanhetplanmeetnetGrensgebied isnogeen
studieuitgevoerd,diehieronderstaatvermeld.Daarachter
staantweereactiesvanRWSLimburgopditplanvermeld.
auteur(s):-LekahenaE.G.
titel
:-PlanmeetnetGrensgebied.
jaar
:-1977-03
auteur(s) :-GoppelJ.M. (RWSLimburg)
titel
:-Inrichtingenbeheervangrondwatermeetpuntenin
hetgrensgebied,concept,
jaar
:-1980-12
auteur(s):-ZuiderveenBorgesiusN.W. (RWSLimburg)
titel
:-Financiering,bouwenoperationeelbeheer
grensmeetnetgrondwater.notitie.concept.
jaar
:-1980-07-01
KNMI
Beheerteenneerslagmeetnetmetintotaal13meters
voordagneerslageneneenmeteo-station (Beek)inhet
WRO-gebied.Dezepuntenzijnterugtevindenopde
hydrologischekaartenwordennadertoegelichtin
hoofdstuk3.2.Demetingenzijnnietmeteenverkrijgbaarmaar
wordenwelregelmatigverwerktengepubliceerd.Hetboekvan
BuishandenVeldsbehandelto.a.neerslaginhetWRO-gebied
enbeschrijftgegevensanalyse-methoden.
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auteur(s):-KNMI
titel
:-Regenwaarnemingen,precipitation1985.
(idemvan1984etc),
jaar
:-1986
auteur(s):-BuishandT.A. ,Velds C A .
titel
:-Neerslagenverdamping,
jaar
:-1980
LUhydrogeologie
Beheertsindsmiddenzeventigerjareneenaantal
neerslag- afvoermeetpunteninhetstroomgebiedvandeGulp.
Begin1988iserookgestartmeteenwaterkwaliteitsmeetnet.
LUhydraulicaenafvoerhydrologie
Beheertzelfgeenmeetnetinhetwaterschapsgebiedmaar
geeftweladvies.HetboekvanWitterbehandelto.a.vijf
neerslagstations inhetWRO-gebiedenbeschrijft
gegevensanalyse-methoden.
auteur(s):-BoitenW.
titel
:-Voorstelhydrologischmeetplanwaterschap
RoerenOvermaas,
jaar
:-1987-09
auteur(s)
titel
jaar

-WitterJ.V.
-Heterogeinity ofDutchRainfall.
-1984-12-12

ProvincialeWaterstaatLimburg
HeeftenkelejarenhetsecundairemeetnetvanRWS
beheerd.Deeerdergenoemdetweeregenmeterswilmenookkwijt,
watLUhydrogeologiebetreurt.MisschienietsvoorWRO.
RGD
Viahetgeautomatiseerde geohydrologischzoeksysteem
vandeRGDkanmentegenvergoedingon-linegegevensover
grondwaterstandsmeetpuntenkrijgen.
auteur(s)
titel
jaar

-RoozeboomS.
-ComputeruitdraaiAsgazoekarchiefkaartbladen
58,60,61,62.lokatielijstgrondwaterstandsmeetnetLimburg.
-1988-02-03

RIVM
HetmeetnetgrondwaterkwaliteitvanhetRIVMisin
1985deoperationele faseingegaan.Demeetpunten257t/m270,
dus14intotaalliggenbinnendeWRO-grenzen.Indenabije
toekomst (1jaar)zullennogeenaantalmeetpuntenhieraan
wordentoegevoegd.
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auteur(s):
titel

:

jaar

:

-PeetersA.A. ,KusseA.A.M.
-Landelijkmeetnetgrondwaterkwaliteit.Analyse
resultatenbemonstering 1985provincieLimburg.
-1987-04

jaar

-DuijvenboodenW.van ,TaatJ.
-Landelijkmeetnetgrondwaterkwaliteit:
eindrapportvandeinrichtingsfase.Metadvies
vandebegeleidingscommissie.
-1985-04

auteur(s)
titel
jaar

-DuijvenboodenWvane.a.
-Grondwatermeetnettenendatabestanden.
-1986-09

auteur(s):
titel
:

RWS-DWW (tot1987)
Beheerdetotvoorenkelejareninhetkadervanhet
secundairemeetnetvanRWSeenzestalregenmetersende
meetpuntenindezijrivierenvandeMaasbinnenhetWRO-gebied.
Ditsecundairemeetnetisechteropgehevenendedebiet-en
waterstandsmeetpuntenzijnnu (viadeprovincie)uiteindelijk
bijWROterechtgekomen.Deregenmeterszijngoeddeels
opgeheven,tweeregenmeters inhetstroomgebiedvandeGulp
wordennubeheerddoorprovincialewaterstaat.Uiteraard
beheerdeRWS-DWWookeenmeetnetvoordeMaas.
auteur(s)
titel
jaar

KoolwijkJ. ,VeraartA.J.
Debehoefteaanwaterstands-enafvoergegevens
inhetdistrictZuidoost.
1982-01

auteur(s)
titel
jaar

RWS-DWWdirectiewaterhuishouding
HetsecundairemeetnetinhetDistrictZuid-Oost.
1975-03

auteur(s)
titel

RWS-DWWdistrictZuidoost
Secundairmeetnet.Kaartmeetnetmet
balansgebieden.overzichtmeetstations.standvan
zakenmaart1978.
1978-03

jaar
auteur(s)
titel
jaar
auteur(s)
titel

VeraartA.J.
HetsecundairemeetnetinhetdistrictZuidoost
endesamenwerkingmetdelagereoverheden.
1977-12

jaar

RWS-DWWhoofdafd.gegevens
Tienjarigoverzichtderwaterhoogten,afvoerenen
watertemperaturen,1961-1970.
1985-05

auteur(s)
titel
jaar

RWS-DWWdistr.Z.O.afd.Maas
Betrekkingslijnen1975-1980voordeMaas.
1981
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auteur(s):-VeraartA.J.
titel
:-Oriënterendonderzoeknaardeplaatsvanhet
Rijkswaterstaatsregenmeternet.
jaar
:-1976-11
RWS-DGW(voormaligDWW)
Beheerteengeheelgeautomatiseerdmeetnetvoor
debiet- enwaterstandsmetingvandeMaas,ditsysteemheet
MSW.Gegevenszijnon-linebeschikbaar.
auteur(s)
titel
jaar

-RWS-DGW
-MSWmonitoringsysteemwaterhoogten.
-1987

Waterloopkundig laboratorium.
HetWLheeftzelfgeenmeetnet,maargeeftweladviezen
vooralophetterreinvanontwerpenevaluatievan
debietmeetstations (ziepar.2.4).
WaterschapRoerenOvermaas
WRObeheertzelf5pluviografen,waarvandegegevenstot
nutoenognietverwerktzijnenbinnenkortde10voormalige
RWS-debietmeetpunten.
auteur(s):-WaterschapRoerenOvermaas
titel
:-WaterkwantiteitsbeheersplanvanhetWSRoer
enOvermaasbetreft:
deelplanstroomgebiedRoer.(metbijlageB1,B2,B3)
jaar
:-1983-11
WaterschapZuiveringschapLimburg
WZObeheerteenuitgebreidwaterkwaliteitsmeetnet
binnenhetWRO-gebied.
auteur(s)
titel
jaar

-WaterschapzuiveringschapLimburg
-BemonsteringspuntenWZLbinnengebiedRen0.
-1986-08-07
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3

KAARTMETHYDROLOGISCHEENWATERSTAATKUNDIGEGEGEVENS

3.1 Werkwijze
De kaart, schaal 1:35.000, wordtgecompileerduitverzameldmateriaalen
doorWRObeschikbaargesteldekaarten.Opdezekaartzijndemeetpunten van
hydrologischeparametersvermeldendaarnaastooknogenkeleanderehydrologischeenwaterstaatkundige gegevens.Devolgendeeenhedenzijnopde kaart
vermeld:

oppervlaktewater
waterlopen:permanent/semi-permanent/gerioleerd
Maas

:stuwen/stuwpeilen

meetpunten: afvoermeetpunten/peilschalen
watermolens
kunstwerken:stuw/regelbarestuw/bodemval
stroomgebiedsbegrenzingenvolgensWRO
stilstaandwater:grindgaten
retentiebekkens
grondwater
meetpunten:peilputten
neerslag
- regenmeters:KNMI/WRO/andereinstanties (o.a.PWS,WZL,LD,amateurs)
meteostations
Er is duséénkaartgemaakt,metdaaropdebovenvermeldegegevens.Echter,
met de beschikbare gegevens zouden ook andere kaarten kunnen worden
samengesteld,bijvoorbeeldhetthemarelatiewaterkwaliteit-waterkwantiteit:

kaartrelatiekwaliteit/kwantiteit
meetpunten:kwantiteit/kwaliteit
overstorten
verhardoppervlak,dwa
rwzi'seneffluentlozingen
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grondwaterkwaliteit/grondwaterstanden
onttrekkingen: industrieel/drinkwater
Nogeenanderemogelijkheidzouhetthemalandgebruikkunnenzijn:

landgebruikskaart
natuurgebied
stedelijkgebied
bos/grasland/bouwland
waterwinning: waterwingebied/grondwaterbeschermingsgebied

Andere eenheden, diemogelijknoginteressantzijnomopeenkaarttevermeldenzijn:
herinrichtingsgebieden
gebiedenwaarstudiesverrichtzijn
knelpunten
3.2 Toelichtingbijdekaart

Inonderstaandoverzichtisaangegevenwelkekaartenetc,zijngebruiktvoor
hetsamenstellenvandehydrologischekaart.Nietaldezegegevenszijneven
recent,zodathierendaardewerkelijkesituatieenigszinskanafwijkenvan
datgenewatopdekaartaangegevenis.Voordebelangrijkstegegevens,zoals
debietmeetstationsenpeilschalenisditgecontroleerd,zodatdeze gegevens
betrouwbaarzijn.

Verantwoordingvandevoordehydrologischekaartgebruiktegegevens
WATERSCHAPSGRENSenSTROOMGEBIEDSGRENZEN
- tek.03-125 (W.R.O.,dd.9-7-1987)schaal1:50.000
OverzichtskaartbeheersgebiedW.R.O.metstroomgebieden
(zonderstroomgebiedWormendeelwestelijkvanJuliana-Kanaal)
- tek.03-124(W.R.O.,dd.3-7-1987)schaal1:25.000
Het per1-1-1987aanhetW.R.O.toegevoegdebeheersgebied,metstroomgebiedsgrenzenenknelpunten
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- tek.Z-2724-1,Z-2724-2,Z-2724-3(P.W.Limburg)schaal1:10.000
OverstromingsgebiedenGeul/Gulp,metstroomgebiedsgrens
N.B. De stroomgebiedsgrenzen
elkaar

op de diverse

tek.

stemmen niet

volledig

met

overeen.

WATERLOPEN
- tek.03-151(W.R.O.,dd.26-11-1987,concept)schaal1:25.000
Overzichtskaart met de bij het W.R.O. inbeheerenonderhoudzijnde
waterlossingen,vanaf1-1-1987.
(blauwingekleurd:permanentwatervoerendewaterlopen, rood ingekleurd:
niet-permanentwatervoerendewaterlopen)
- tek.03-136 (W.R.O.,dd.1-10-1987)schaal1:25.000
Overzichtskaartmetkunstwerkent.b.v.peilbeheer (buitenZZL)
- tek.03-119 (W.R.O.,dd.10-4-1987)schaal1:25.000
Waterlopenenwatermolens (inkleurcodeaangegeven)(ZZL)
stroomgebiedWorm:topografischekaart1:25.000(uitgave1979)
MAASenGRINDGATEN
- topografischekaart1:25.000,uitgave1979
een recentere kaart van degrindgaten:"GrindwinningsgebiedenMiddenLimburg" (P.W.Limburg,uitgave1984)(nietgebruiktvanwege ongebruikelijkeschaal)
stuwpeilen: "Tienjarig overzicht der waterhoogten,afvoerenenwatertemperaturen",Rijkswaterstaat,Dir.Waterhuishouding en Waterbeweging,
1985

STUWEN,REGELBARESTUWEN,BODEMVALLEN
- tek.03-136 (W.R.O.,dd.1-10-1987)schaal1:25.000
Overzichtskaartmetkunstwerkent.b.v.peilbeheer (buitenZZL)
- Waterstaatskaarten,schaal1:50.000,uitgave1969 (!)
DEBIETMEETSTATIONS (Meetstuwenenopen-profielmetingen)
- tek.X-2860 (P.W.Limburg,dd.maart1986)schaal1:200.000
- rapportQ708,W.L.(dd.febr.1988)
EvaluatiedebietmeetstationsW.R.O.
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PEILSCHALEN (aldannietregistrerend)
ziestuwen
overzichtregistrerendemeetpuntenW.R.O.

WATERMOLENS
- tek.03-90(W.R.O.,dd.29-5-1986)schaal 1:25.000
- tek.03-119 (W.R.O.,dd.10-4-1987)schaal 1:25.000
Watermolensinkleurcodeaangegeven.
Alleen die watermolensopgenomenwaarnogkunstwerkenaanwezigzijn,en
aldannietingebruikzijn.
- tek.03-136 (W.R.O.,dd.1-10-1987)schaal 1:25.000
Overzichtskaartmetkunstwerkent.b.v.peilbeheer (buitenZZL)
N.B. Het is niet duidelijk

welke molens aangegeven staan op deze

kaart, omdat deze niet correspondeert

met kaart

laatste

03-90.

OVERSTROMINGSGEBIEDEN
- tek.Z-2724-1,Z-2724-2,Z-2724-3 (P.W.Limburg)schaal 1:10.000
OverstromingsgebiedenGeul/Gulp
- tek.R9-33 (W.R.O.)schaal 1:10.000
OverstromingsgebiedenRoer

RETENTIEBEKKENS
- tek.03-67 (W.R.O.,dd.3-4-1984)schaal 1:50.000
(alleen"oude"beheersgebied)
gegevensLandinrichtingsdienstRoermond (ruilverkavelingen)
N.B. Eén en ander waarschijnlijk

onvolledig.

REGENMETERS
- tek.03-151(W.R.O.,dd.26-11-1987)schaal 1:50.000
regenmetersinkleurcodeaangegeven (KNMI,W.R.O.,div.instanties,weeramateurs)
N.B. Exacte plaats niet altijd

bekend.
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GRONDWATERSTANDSWAARNEMINGEN
R.G.D. (RijksGeologischeDienst)
Alleengeselecteerdzijndeputtenmetcode W - waarnemingsput/peilput
(situatiedd. 3-2-1988)
- D.G.V.-T.N.O. (DienstGrondwaterverkenningTNO)
Alleen die putten zijnopdekaartopgenomen,waarvaneenwaarnemingsreeksdoorloopttot1986.
(computer-uitdraaidd.11-2-1988)
GEGEVENSBUITENHETBEHEERSGEBIED
Übersichtskarte

Niederschlagsmesstellen

des

StAWA

Aachen, schaal

1:200.000,dd.22-9-1983
Übersichtsplan der Pegel im Dienstbezirk des StAWA Aachen, schaal
1:200.000
Waterbeheersingsstudie, stroomgebied van deVoer,schaal1:10.000,met
beschrijvingvandemeetpunten (AROL,Brussel)
- HydrografischekaartvanBelgië,schaal1:300.000(uitgave1987,DIHO)
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BIJLAGE1-1

ADRESLIJST

ADRESLIJSTINSTANTIESMETBETREKKINGTOTADVIESWATERSCHAP
"ROERENOVERMAAS"
WaterschapZuiveringschapLimburg
Postbus314
6040AH ROERMOND
Tel.:04750-94444 (Tolkamp)
ProvinciaalBestuurvanLimburg
HoofdgroepVerkeer,WaterstaatenMilieu
HogeWeerd10
Postbus5700
6202MA MAASTRICHT
Tel.:043-899999 (Koekkelkoren,Spouwen)
ProvinciaalbestuurvanLimburg
HoofdgroepVerkeer,WaterstaatenMilieu
BureauGrondwater
HogeWeerd10
6202MA MAASTRICHT
Tel.:043-897633 (Spaans)
MinisterievanVerkeerenWaterstaatLimburg
FrancoisdeVeyestraat4-6
Postbus25
6200MA MAASTRICHT
Tel.:043-294444 (Ensink,Gerretsen)
Landinrichtingsdienst
ProvincialeDirectieLimburg
Lindanusstraat2a
Postbus103
6040AC ROERMOND
Tel.:04750-34251 (Koeman)
ProvinciaalBestuurvanLimburg
HoofdgroepR.O.V.
HogeWeerd10
6202MA MAASTRICHT
Tel.:043-899999
DienstGrondwaterverkenningTNO
Schoenmakerstraat97
Postbus285
2600AG DELFT
Tel.:015-697153 (Ottema)
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RWS DBW/RIZALELYSTAD
Maerlant6
Postbus17
8200AA LELYSTAD
Tel.:03200-70411 (Koopmans)
RWS DGW/RIZA ARNHEM
Gildemeesterplein1
Postbus9070
6800ED ARNHEM
Tel.:085-688911 (Bol)
RIVM
AntonievanLeeuwenhoeklaan9
Postbus1
3720BA BILTHOVEN
Tel.:030-74911 (VanDuijvenbooden,Kusse)
KNMI
Postbus201
3730AE DEBILT
Tel.:030-766911 (Molenaar,T397)
LandbouwuniversiteitWageningen
Salverdaplein10
Postbus9101
6700HB WAGENINGEN
Tel.:08370-89111
VakgroepBodemkundeenGeologie
GroepHydrogeologie
Duivendaal10
6701AR WAGENINGEN
Tel.:08370-82418 (Nota,VandeWeerd)
RUUtrecht,vakgroepFysischeGeografie
GeografischInstituut
Heidelberglaan2
Postbus80115
3508TC UTRECHT
Tel.:030-533888 (Schouten)
RijksGeologischeDienst
Spaarne17
Postbus157
2000AD HAARLEM
Tel.:023-319362 (mw.Rozeboom,T127)
WaterloopkundigLaboratorium
Postbus177
2600MH DELFT
Tel.:015-569353 (mw.Dekker)
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ADRESLIJSTBIBLIOTHEKEN
LUWageningen:
- DeHucht
GeneraalFoulkesweg13
08370-83479
DeNieuwlanden
NieuweKanaal11
08370-82781
DeDreijenborch
RltzemaBosweg32a
08370-82690
BibliotheekStaringgebouw
Staringgebouw
Marijkeweg11
08370-19100
BibliotheekDorschkamp
Dorschkamp
Bosrandweg20
08370-95111
ProvinciebibliotheekLimburg
HogeWeerd10
Postbus5700
6202MA MAASTRICHT
043-899999
DocumentatiecentrumRWSLimburg
FrancoisdeVeyestraat4-6
Postbus25
6200MA MAASTRICHT
043-294157
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BIJLAGE1-2

UITLEGDATABASE

DATABASERENO (RoerEnOvermaas).
1.Inleiding
Dedatabase (DBMASTERONE),opgezetmetbehulpvaneen
ATARI1040STF,bevateenlijstmetliteratuur (artikelen,
rapporten,scriptiesetc),metbetrekking totdehydrologische
inventarisatievanhetgebiedbehorendtothetwaterschapRoer
enOvermaas.
Dezeliteratuurlijstisopgezetalseensoort"kaartenbak",
metvoorelkartikeled.een "kaartje"metdaaropdevolgende
gegevens:
-naamauteur(s);
-instantiewaarvoordeauteur(s)werkzaam is (zijn);
-titel;
-tijdschriftwaarinartikeleventueelverschenenis;
-code (vooruitlegziepunt2.);
-kernwoorden (vooruitlegziepunt3.);
-opmerkingen;
-rapportnummer;
-bibliotheekenbliotheeknummerindiengeleend;
-jaarendatumvanuitgave.
Naarbelievenkunnen"kaartjes"wordentoegevoegdof
verwijderdenkunnendegegevens ineen"kaartje"worden
gewijzigd.Inbeperktemateishetookmogelijkdeindeling
vande"kaartjes"tewijzigen,maarhierbij isenige
voorzichtigheid geboden (backupmaken).Hetismogelijkop
verschillendemanierengegevensuitde"kaartenbak"tesorteren
ofoptezoeken.Detweebelangrijkste-manierenwordennader
toegelichtonderpunt2en3.Bovendienkanopverschillende
maniereneen"report"wordenafgedrukt.Debeperkingenvan
DBASE1makenhetnoodzakelijkomvoorhetonderelkaar
afdrukkenvangegevens (optie"pages")eersthetreportmethet
programmaPIET.PRG tebewerken(PietT.M.Dircke).
2.Code
Elk"kaartje"isgecodeerdmetbehulpvaneengetalvan
4cijferseneenletter.Hetgetalissamengestelduitderegio
waaroverhetgaat (1000-9000)endeinstantiewaarvoordeauteur
werkt (010-630).Delettergeefthethoofdthema (A-H).Dezedrie
categorienkomentevensovereenmetdedeeerstedrie
kernwoordenwaaropgezochtkanworden,dezekernwoordenstaan
hierondervermeldachterdecode .Decoderingisalsvolgt:
2.1regio
1000Lim
2000MLI
3000ZLI

Limburg
Midden-Limburg
Zuid-Limburg
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4000ZZL
5000Bel
6000Maa
700080009000alg

ZuidelijkZuid-Limburg
België
Maas

algemeen

2.2 instantie
010ATP

atitrepersonnel

1.onderwijsinstellingen
100LUG
105LUB
110LUH
120LUC
130LUN
140LUL
150RUU
160MOL
170TUG

LUhydrogeologle
LUregionalebodemkunde
LUhydraulicaenafvoerhydrologie
LUcultuurtechniek
LUnatuurbeheer
LUlandschapsarchitectuur
RUUtrechtfysischegeografie
MollerInstituutTilburg
TUDelftgezondheidstechniek

2.instituteneningenieursbureau's
200DGV
210RGD
215WLL
216KNM
220ICW
225STI
226IBO
230RIN
240DOR
250RIV
255RID
260HEI
270W+B
280KRA
290GRO
295IWA
297GIS
298VAL

TNOdienstgrondwaterverkenning
rijksgeologischedienst
waterloopkundig laboratorium
KNMI
instituutvoorcultuurtechniek+
waterhuishouding
stichtingvoorbodemkartering
instituutvoorbodemvruchtbaarheid
rijksinstituutvoornatuurbeheer
rijksinstituutvoornatuur+bosbouwde
Dorschkamp
rijksinstituutvoorvolksgezondheid+milieu
rijksinstituutvoor drinkwatervoorziening
Heidemij
WitteveenenBos
BüroKragten
Grontmij
IWAC0
Gischler
Vallen

3.landelijkeinstantiesenorganisaties
300SAM
310CHO
320UNI
330WSB
340IVN
350NAT

Samwat
TNOcommissiehydrologischonderzoek
bureauunievanwaterschappen
redactiewaterschapsbelangen
instituutvoor natuurbeschermingseducatie
natuurbeschermingsraad
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355CJN
360RWS
370DBW
375DWW
376DGW
380SBB
390LID
391CCC
395RVN

CJN
rijkswaterstaat
RWSdienstbinnenwateren/RIZA
RWSdienstwaterhuishoudingen
waterbeweging
RWSdienstgetijdewateren
staatsbosbeheer
landinrichtingsdienst
centralecultuurtechnische commissie
RIVON

4.Limburgseinstantiesenorganisaties
400SBL
410LIL
420ROV
430R+O
440PRO
450PWL
460RWL
465SWO
470WZL
480WMY
490WEL
495HLL
496Lim
497SML
498NGL

staatsbosbeheerLimburg
landinrichtingsdienstLimburg
ruimtelijkeordening
waterschapRoerenOvermaas
provinciaalbestuurvanLimburg
provincialewaterstaatLimburg
rijkswaterstaatLimburg
stuurgroepwetenschappelijkonderzoek
Maas
waterschapzuiveringsschapLimburg
N.V.waterleidingmaatschappij
Zuid-Limburg
werkgroeperosieonderzoekLimburg
stichtingHetLimburgseLandschap
dagbladDeLimburger
stichtingmilieuLimburg
Nederlandsegeologischevereniging
afd.Limburg

5.ZZL-instantiesenorganisaties
500CBL
520CCW
530VBN
540VRM

commissiebeheerlandbouwgronden
centralecommissiewaterbeheer
verenigingtotbehoudvan
natuurmonumenten
voorbereidingscie.ruilverkaveling
Mergelland

6.diversen
600HHA
610HHW
620ZSH
630ZSR

hoogheemraadschapAlblasserwaard
hoogheemraadschapWest-Brabant
zuiveringsschapHollanseeilanden
zuiveringsschap Rivierenland

2.3hoofdthema
A hydrologie
B hydrogeologie
C landinrichting
D meetnet
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E
F
G
H
I
J
K
L

automatisering
waterbeheer
kwaliteit (water)
natuurbeheer
geologie
bodemkunde
meteorologie
erosieenwateroverlast

n.b. :indezevoorlopigeversie isookliteratuur
opgenomendienognietisgevondenmaarmogelijkwel
interessant is.Decodevandezeliteratuureindigtaltijdmet
eenmin.Decodevandegevondenliteratuureindigtmeteenplus.
2.4voorbeeld
IndienervandevakgroepcultuurtechniekvandeLU(0120)
ietsoverwaterbeheer(F)inZuid-Limburg(3000)inde
"kaartenbak"zit,datalis-gevonden,danisdebijbehorende
code:3000+0120+F-3120F+.
3.kernwoorden
Menkanookgegevensopzoekenmetbehulpvanzogenaamde
kernwoorden,ookwelsleutelwoordengenoemd.InRENOgaatdit
alsvolgt :heteerstekernwoord (3letters)geeftderegioaan
enkomtovereenmetdein2.1achterdecijfercodevermeldedrie
letters.Hettweedekernwoord (3letters)geeftdeinstantieaan
enkomtovereenmetdein2.2achterdecijfercodevermeldedrie
letters.Hetderdewoordgeefthethoofdthemaaanenkomt
overeenmetdein2.3vermeldewoorden.Dedaaropvolgende
kernwoorden hebbenbetrekkingopandereonderwerpendieaande
ordekomen.Ditkunnenoverigensookweerdeonder2.3
vermeldeonderwerpenzijn.Degebruiktekernwoordenstaan
hierondervermeld,enigzinsgesorteerd:
algemenewoorden :zoeksysteem,grondwater.winning,waterschap,
meetpunt,karst,riool,mergel,afvoer,
regen,graft
beleidenbeheer :beheersplan,bestemmingsplan,streekplan
rivieren
:Geul,Gulp,Maas,Roer,King,Noor,Jeker,Sibber,
Roode,Geleen,Selzer,Groen,Voer,Vloedgraaf,
. Eyser,Vloot,Worm,Bosch,Terzieter.Ur
streek,plaats
:Mergelland,Mergelland-Oost,Plateau,Catsop,
Itteren.Beek
Voortskaneruiteraardookgewoongezochtwordenop
auteursnaametc.Voorselecterenensorterenvandegewenste
informatiekanperreportvandriemethodenendrieopties
gebruikwordengemaakt.Hetreportinbijlage3isingedeeld
naarregio (2.1).Perregiozijndepublicatiesalfabetisch
gerangschiktnaarinstantie (2.2),daarnaopauteur.Indeze
lijst,dieuiteraardeenvoorlopigkarakterheeft,zijn
alleendiepublicatiesopgenomendiealgevondenzijn.
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BIJLAGE1-3

Literatuurlijst

ReportRENO-bestand 18-02-1988
Alleenreedsgevondenstukkenzijnopgenomenengesorteerd
naarregio (achtereenvolgensLira,MLI,ZLI,ZZL,Bel,Maa.alg)en
instantie (alfabetisch).
Limburg
instantie
auteur(s)
titel
jaar

DeLimburger
DeLimburger (verslaggever)
MaatregelwateroverlastriviertjedeWorm.
1987-05-01

instantie
auteur(s)
titel
jaar

DeLimburger
DeLimburger (verslaggever)
StroomgebiedWormbijhetWaterschap.
1987-04-23

instantie
auteur(s)
titel
jaar

DGV-TNO
DGV-TNO
Jaarverslag1986.
1986-12

instantie
auteur(s)
titel
jaar

DGV-TNO
LekahenaE.G.
PlanmeetnetGrensgebied.
1977-03

instantie
auteur(s)
titel

DGV-TNO
BloemendaalS.e.a.
GrondwaterplanLimburg.Toelichtingopgeohydrologischeinventarisatie,deelII:geohydrologischeparametersengrondwaterbeweging.
1986-11

jaar
instantie
auteur(s)
titel

jaar
instantie
auteur(s)
titel
jaar

IB/STI/RIKILT/CAT
DrielW.van.SchuurmansW.e.a
Zwaremetaleninoevergrondenendaarop
verbouwdegewasseninhetstroomgebiedvan
Maas,GeulenRoerindeprovincieLimburg.
1 :Algemenegegevensensamenvattingvan
deresultaten.
2 :Documentatievanonderzoeksgegevens.
1987-12
KNMI
KNMI
Regenwaarnemingen,precipitation1985,
(idemvan1984etc).
1986
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instantie :-LID
auteur(s) :-LIDcentralecommissie
titel
:-Jaarverslag 1986.(Limburg),
jaar
:-1987
instantie :-LIDLimburg
auteur(s):-KoemanD.e.a.
titel
:-Erosie-onderzoekLimburg,brievenenverslagen
vanvergaderingenvandewerkgroeperosie,
jaar
:-1987
instantie :-LUhydraulica
auteur(s) :-BoitenW.
titel
:-EvaluatiedebietmeetstationsWaterschap
"RoerenOvermaas".Verslagonderzoek,
jaar
:-1988-01
instantie :-LUhydraulica
auteur(s) :-MontfortM.A.J. ,WitterJ.V.
titel
:-Hydrologiedataonmagnetictapes,
jaar
:-1986-05
instantie :-LUhydraulica
auteur(s) :-WitterJ.V.
titel
:-HeterogeinityofDutchRainfall.
jaar
:-1984-12-12
instantie :-LUhydraulica
auteur(s):-WitterJ.V.
titel
:-Neerslaggegevensinbeheerbijdevakgroep
HydraulicaenAfvoerhydrologie.
jaar
:-1985-11-25
instantie :-LUhydraulica
auteur(s) :-BoitenW.
titel
:-Voorstelhydrologischmeetplanwaterschap
RoerenOvermaas,
jaar
:-1987-09
instantie :-LUnatuurbeheer
auteur(s):-WaajenG.W.A.M,
titel
:-BrongebiedeninMidden-enZuid-Limburg.
Eenoriënterendonderzoek,
jaar
:-1981-03
instantie :-ProvincieLimburg
auteur(s):-KremersJ. ,GuddeB.J.M.
titel
:-UitbreidingvanhetWaterschapRoerenOvermaas
envaststellingvaneennieuwreglementvoor
datwaterschap,
jaar
:-1987-02-13
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Instantie
auteur(s)
titel
jaar
instantie
auteur(s)
titel

jaar
instantie
auteur(s)
titel

jaar
instantie
auteur(s)
titel
jaar
instantie
auteur(s)
titel
jaar
instantie
auteur(s)
titel
jaar
instantie
auteur(s)
titel

ProvincieLimburg
Prov.StatenvanLimburg
OntwerpgrondwaterplanprovincieLimburg.
planentoelichting+bijlagen
1986-10

2delen.

RGD
RoozeboomS.
ComputeruitdraaiAsgazoekarchiefkaartbladen
58,60,61,62.lokatielijst grondwaterstandsmeetnet
Limburg.
1988-02-03
RGDHeerlen
RooijenP.van
GrondwaterplanLimburg.Toelichtinggeohydrologischeinventarisatie,
deelI:geohydrologischeschematisering.
1985-10
RIDorschkamp
RoelofsH.J. ,Beukeboom
Landschapsecologische relatiesviahetgrondwater
opnationaalenregionaalniveau.
1982
RIVM
PeetersA.A. ,KusseA.A.M.
Landelijkmeetnetgrondwaterkwaliteit.Analyse
resultatenbemonstering1985provincieLimburg.
1987-04
RWSLimburg
GoppelJ.M.
Inrichtingenbeheervangrondwatermeetpunten
inhetgrensgebied,concept.
1980-12

jaar

RWSLimburg
ZuiderveenBorgesiusN.W.
Financiering,bouwenoperationeelbeheer
grensmeetnetgrondwater.notitie.concept.
1980-07-01

instantie
auteur(s)
titel
jaar

RWSLimburg
RWSLimburg
Grondwaterproblematiekvanderegionaledirecties.
1979?

instantie
auteur(s)
titel

RWS-DWW
KoolwijkJ. ,VeraartA.J.
Debehoefteaanwaterstands-enafvoergegevens
inhetdistrictZuidoost.
1982-01

jaar

38

instantie :-RWS-DWW
auteur(s):-Madej.W.vander
titel
:-VerbandafvoerenMaas-afvoerenzijrivieren.
Tussentijdsrapportjuni1968.
jaar
:-1968-06-10
instantie
auteur(s)
titel
jaar
instantie
auteur(s)
titel

RWS-DWW
OpdamH.J.
Integraleaanpakvandewaterhuishoudingin
districtZuidoost.
1978-12

jaar

RWS-DWW
RWS-DWW
Verzameldegegevensoverzijrivierenenbeken
vandeMaasinNederland.
1970-05

instantie
auteur(s)
titel
jaar

RWS-DWW
RWS-DWWdir.waterhuishouding
HetsecundairemeetnetinhetDistrictZuid-Oost.
1975-03

instantie
auteur(s)
titel

RWS-DWW
RWS-DWWdistr.Z.O.
HerzieningconstructiemeetstationsLimburg.
Secundairmeetnet.
1977-12

jaar
instantie
auteur(s)
titel

jaar
instantie
auteur(s)
titel

RWS-DWW
RWS-DWWdistr.Z.O.
Secundairmeetnet.Kaartmeetnetmetbalansgebieden,overzichtmeetstations.standvan
zakenmaart1978.
1978-03

jaar

RWS-DWW
VeraartA.J.
HetsecundairemeetnetinhetdistrictZuidoost
endesamenwerkingmetdelagereoverheden.
1977-12

instantie
auteur(s)
titel
jaar

SBBLimburg
HermensL.C.M.
LevendgroenII.GroenebekeninLimburg.
1975-11

instantie
auteur(s)
titel
jaar

SBBLimburg
SmissaertH.R.
Limburgsebeken.
1959

instantie :-SBB/TBLimburg
auteur(s):-BossenbroekPh.
titel
:-SysteemkarteringCastenray/Schuitwater.
jaar
:-1987-07
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instantie :-Stiboka
auteur(s):-BroekJ.M.M,vd,MarelH.W.vd
titel
:-DealluvialegrondenvandeMaas,deRoerende
GeulinLimburg,
jaar
:-1964
instantie :-WaterschapRen0
auteur(s):-redactieWSbelangen
titel
:-RoerenOvermaas,eenuniekwaterschap.
jaar
:-1984-02-01
instantie
auteur(s)
titel

jaar

WaterschapRen0
SieberingH.
DetaakvanhetwaterschapRoerenOvermaas;
eenaanzettottaakinterpretatievanuit
technischeinvalshoek.
1987-11-03

instantie :-WaterschapRen0
auteur(s):-WaterschapRen0
titel
:-Inventarisatiewatermolens.
jaar
:-1988-01
instantie
auteur(s)
titel
jaar

WaterschapRen0
WaterschapRen0techndienst
Rapportinventarisatiebeken1970.
1970

instantie :-WaterschapRen0
auteur(s):-WaterschapRoerenOvermaas,
titel
:-Water inbedwang.
jaar
:-1987-12
instantie :-WaterschapRen0
auteur(s):-WaterschapRoerenOvermaas
titel
:-WaterschapRoerenOvermaas (voorlichtingsfolder)
jaar
:-1987-10-24
instantie :-WaterschapRen0
auteur(s) :-WaterschapRoerenOvermaas
titel
:-WaterschapRoerenOvermaas (voorlichtingsfolder)
jaar
:-1987-12
instantie :-WSZSLimburg
auteur(s) :-redactieWSbelangen
titel
:-RecensiejaarverslagWSZSLimburg.
jaar
:-1986-07-20
instantie :-WSZSLimburg
auteur(s):-WaterschapZuiveringschapLimb
titel
:-Waterkwaliteitsbeheersplan1985-1991,
jaar
:-1985

40

instantie
auteur(s)
titel
jaar

WSZSLimburg
WaterschapzuiveringschapLimb
BemonsteringspuntenWZLbinnengebiedRenO.
1986-08-07

instantie
auteur(s)
titel

WSZSLimburg
WaterschapZuiveringschapLimb
Basisonderzoeknaardekwaliteitvande
oppervlaktewateren inbeheerbijhetWaterschap
ZuiveringsschapLimburgin1980.

Midden-Limburg
instantie
auteur(s)
titel
jaar
instantie
auteur(s)
titel

jaar
instantie
auteur(s)
titel
jaar
instantie
auteur(s)
titel
jaar
instantie
auteur(s)
titel
jaar
instantie
auteur(s)
titel
jaar

LIDLimburg
LIDLimburgafd.onderzoek
Hydrologischonderzoek inverbandmet
A2-aanvraagMontfort.
1985
Prov.Overijssel
BergJ.T.vanden
Belangrijkebijdrageaandeontwikkelingvan
hetinternationalewaterschapsrecht.
dissertatie 'waterrechtenwaterschapsrecht;
hetgrenswaterdeRoer'.
1986-04-09
ProvincieLimburg
Prov.StatenvanLimburg
Integratieschets streekplanNoord-en
Midden-Limburg.
1979-08
ProvincieLimburg
Prov.StatenvanLimburg
StreekplanNoord-enMidden-Limburg
(metbijlagen).
1982-03
RIN
CuppenH.P.J.J.
DeRoerstreek.Eenoriënterendhydrobiologisch
onderzoeknaardemacrofaunainhetRoerdalen
omgeving.
1979
RIN
ReijnenM.J SchimmelH.Wiertz
DeRoerstreek;denatuurtechnischebeheerstoestandvandevegetatie.
1978
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instantie
auteur(s)
titel
jaar

RWL/PWL/LIL
werkgroepRivierdeRoer
Rapportinzakeafvoerorastandigheden.
1967-09

instantie
auteur(s)
titel
jaar

RWS-DWW
RWS-DWWdistr.Z.O.afd.oper.
StroomgebiedvandeRoer.Afvoeren1953t/m1983,
1984-02

instantie
auteur(s)
titel
jaar

WaterschapRen0
GeraatsP.J.H.
Ervaringenmethetkwantiteitsbeheersplanvoor
derivierdeRoer.
1985-02-27

instantie
auteur(s)
titel
jaar

WaterschapRen0
LaarakkerF.
MinderonderhoudVlootbeek.Interview.
1987-12-16

instantie
auteur(s)
titel

WaterschapRen0
WaterschapRoerenOvermaas
WaterkwantiteitsbeheersplanvanhetWSRoer
enOvermaasbetreft :deelplan
stroomgebiedRoer.(metbijlageB1,B2,B3)

Zuid-Limburg
instantie :-CHO-TNO
auteur(s) :-BultotF.e.a.
titel
:-Hethydrologischsysteem inhetgrensgebied
Luik-Maasbracht.
jaar
:-1986
instantie :-DeLimburger
auteur(s):-DeLimburger (verslaggever)
titel
:-MaatregelwateroverlastriviertjedeWorm.
jaar
:-1987-05-01
instantie
auteur(s)
titel
jaar

DeLimburger
DeLimburger (verslaggever)
StroomgebiedWormbijhetWaterschap.
1987-04-23

instantie
auteur(s)
titel

DGV-TNO
EwaltsW.P.G.
Geo-electrischonderzoekSittard.Kaartbladen
59H,60west (A,B,C,D)en60oost (EenC).
1979-11

jaar
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instantie
auteur(s)
titel

jaar
instantie
auteur(s)
titel
jaar
instantie
auteur(s)
titel
jaar
instantie
auteur(s)
titel
jaar

DGV-TNO
HeijdeP.K.Mvandere.a.
GrondwaterkaartvanNederland.Maastricht61
F,HHeerlen62west,62oost.
Inventarisatierapport.
1980-09
Grontmij
Grontmijafd.waterbeheersing
WaterschapRoerenOvermaas.Debietbepaling
volgensde"ModifiedRationalMethod"en
ontwerpdebietVloedgraaf c a .
1987-11
LIDLimburg
KoemanD.
Waterbeheersingenerosiebestrijdingin
Zuid-Limburg.
1987-12
LIDLimburg
KoemanD.
Betekenisvankleinelandschapselementenin
heterosieproces.
1987

jaar

LUhydrogeologie
RaveJ.M.M. ,SchuringaL.
Eenhydrogeologischeverkenningvandebijdrage
vandeaquifersaandeMaasafvoerinhettraject
tussenBeekenBorn(Zuid-Limbürg).
1987-10

instantie
auteur(s)
titel
jaar

LUhydrogeologie
WeerdB.vande
Scriptieshydrogeologie
1987-12

instantie
auteur(s)
titel

instantie :-LUnatuurbeheer
auteur(s):-HendrixW.P.A.M.
titel
:-DeKingbeekuiteenoogpuntvannatuurbeheer.
jaar
:-1982-01
instantie :-NVwatermijZLI
auteur(s):-JongmansW.J. ,Krul
titel
:-Waterwinning inZuid-Limburg.
jaar
:-1941
instantie :-ProvincieLimburg
auteur(s):-directeurR.O.V.
titel
:-Erosienormering inZuid-Limburg.
jaar
:-1987-11
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instantie
auteur(s)
titel
jaar
instantie
auteur(s)
titel
jaar
instantie
auteur(s)
titel
jaar

ProvincieLimburg
Prov.StatenvanLimburg
StreekplanZuid-Limburg (metbijlagen).
Algeheleherziening.
1987-2
RUUfys./LUcult.
BurroughP.A. e.a.
Onderzoekwateroverlastenbodemerosienabij
Catsop (gem.Stein,Limburg).
1987-10
RWSLimburg
ZuiderveenBorgesiusN.W.
AfvoermetingenindeGrensmaasenzijbekenin
dedrogeperiodevan1976.
1977-01

jaar

RWS-DWW
MulkenF.A.van
BufferbassinnabijdeaansluitingMaastricht
AirportaanRW2teBeek.
1985-06

instantie
auteur(s)
titel
jaar

WaterschapRen0
HendrixW.P.A.M.
BeknoptenotitieproblematiekgrensvormendeWorm.
1987-09-24

instantie
auteur(s)
titel

WaterschapRen0
WaterschapRoerenOvermaas
VerbeteringEyserbeek (ged.)indegemeente
Simpelveld.
1987

instantie
auteur(s)
titel

jaar
instantie
auteur(s)
titel

WitteveenenBos
WitteveenenBos
Technischeomschrijvingvaneeninformatiesysteem
voorhetwaterbeheervanhetwaterschapRoer
enOvermaas.

ZuidelijkZuid-Limburg
instantie
auteur(s)
titel
jaar
instantie
auteur(s)
titel
jaar

-atitreperson.
-HeimansE.

- Uit ons k r i j t l a n d .
- 1911-04
atitreperson.
MeermanM.
DeGeulzij-riviervandeMaas.Bijdragetot
dehydrografievaneenuniekriviertje.
1975-05
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instantie
auteur(s)
titel
jaar
instantie
auteur(s)
titel

jaar
instantie
auteur(s)
titel
jaar
instantie
auteur(s)
titel
jaar

Bürokragten
Bürokragten
WaterschapRoerenOvermaas.Inventarisatie
overstortenstroomgebiedenSibbersloot,Voer
enJeker.inventarisatie-formulieren,concept.
1988-01
BüroKragten
BüroKragten
WaterschapRoerenOvermaas.Inventarisatie
overstortenstroomgebiedenKingsbeek,Ur,
Rijnbeek,Eyserbeek,SelzerbeekenGulp.
inventarisatie-formulieren,concept.
1988-01
Bürokragten
BüroKragten
WaterschapRoerenOvermaas.Inventarisatie
overstortenstroomgebiedGeul.
inventarisatie-formulieren,concept.
1988-01
C.J.N.
C.J.N.
OostelijkMergelland.Inventarisatievanhet
Oostelijkmergellandmethetoogophet
toekomstigelandschapspark.
1976

Instantie :-CBL
auteur(s):-Cie.beheerlandbouwgrond
titel
:-Beheersplanvoordebeheers-enreservaatsgebiedenMergelland.
jaar
:-1983-11
instantie :-CCC
auteur(s):-CentraleCultuurtechn.Cie.
titel
:-RapportvoorderuilverkavelingMergelland.
jaar
:-1979
instantie :-CCW
auteur(s):-coördinatiecie.waterbeheer
titel
:-Waterkwantiteitsbeheersplan ZZL.Aandachtspunten
enwensenvanuitNMF.relatienota.BenL.LID.
concept,
jaar
:-1987-11
instantie :-Heidemij
auteur(s) :-Heidemij
titel
:-WaterschapRoerenOvermaasontwerpverbetering
"DeVoer",interimrapportage,
jaar
:-1987-12
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instantie :-Heidemij
auteur(s):-Heidemijafd.speurwerk
titel
:-AfvoerstudieGeul.
jaar
:-1973-01
instantie :-Heidemij
auteur(s) :-VossenG.H.vander.WesselsH.
titel
:-Kansberekeningvandeinundatiehoeveelhedenin
hetstroomgebiedvandegeul.
jaar
:-1975-05
instantie :-HetLimb,landsch
auteur(s):-MeermanM.
titel
:-Waterverontreiniging inhetstroomgebiedvan
deGeul.verkenning.uitgaveaktieGeuldal.
jaar
:-1977-08
instantie :-ICW
auteur(s):-AndringaA.W.B.
titel
:-Cultuurtechnische inventarisatieNederland.
RuilverkavelingMergelland (beknopteoutput).
jaar
:-1969
instantie :-IVNLimburg
auteur(s):-TasmaD.D.
titel
:-HetGeuldalvanCottessentotValkenburg.
jaar
:-1974
instantie :-LUcultuurtechn.
auteur(s):-LeeuwenH.M.van
titel
:-Verslagvaneenonderzoeknaardeafvoerin
droogdaleninMergelland,Zuid-Limburg,
jaar
:-1975-05
instantie :-LUcultuurtechn.
auteur(s):-ZeeuwJ.W.de
titel
:-Analysevanhetafvoerverloopvangebiedenmet
hoofdzakelijkgrondwaterafvoer.
jaar
:-1966
instantie :-LUhydraulica
auteur(s) :-BoitenW.
titel
:-TrapeziumvormigemeetgootindeGeulbijde
Rijksgrens: -hydraulischontwerpenbepalingvan
deafvoerbetrekkingen-telefonische
overdrachtvanwaterstandsmeldingen.
jaar
:-1987-12
instantie :-LUhydraulica
auteur(s) :-BoitenW.
titel
:-Meetstations langsdeGeultussenderijksgrens
enValkenburg,
jaar
:-1987-09-11
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instantie :-LUhydraulica
auteur(s):-DommerholtA,IeperenH.J.van
titel
:-ModelonderzoekdebietmeetinrichtingGulpen.
jaar
:-1982-08
instantie :-LUhydraulica
auteur(s) :-PitloR.H.
titel
: - Modelonderzoek raeetgoot K a r s v e l d .
jaar
: - 1980-11
instantie :-LUhydraulica
auteur(s):-WagtendonkM.van
titel
:-Eenverkenningnaardebenuttingvanwaterkracht
uitgeringvervalenkleindebiet,
jaar
:-1987-02
instantie :-LUhydrogeologie
auteur(s):-BaarsenB.van ,PrakH.
titel
:-TussenGeulenGulp.
jaar
:-1980-03
instantie
auteur(s)
titel

jaar

LUhydrogeologie
BazuinP.
Overkarstverschijnselen,grondwaterstandenen
eengeologischekarteringinhetstroomgebied
vandeGulp.
1979-03

instantie :-LUhydrogeologie
auteur(s) :-BestenJ.den ,AkkerS.
titel
:-Geologieenhydrologie inhetGulpdalrond
Karsveld.Waterwinningvooreenveeteeltbedrijf,
jaar
:-1983-12
instantie
auteur(s)
titel

jaar
instantie
auteur(s)
titel
jaar
instantie
auteur(s)
titel

jaar

LUhydrogeologie
BoodeJ. ,GeraedtsJ.
HetGulpdalbenedenstrooms.Hydrogeologisch
onderzoekinhetstroomgebiedvandeGulp
nabijGulpen.
1981-01
LUhydrogeologie
BootG. ,SpaansJ.H.
HetbovenstroomsevanggebiedvandeGeul.
Eenhydrogeologischonderzoek.
1987-04
LU h y d r o g e o l o g i e
Bosman P. , Mus J . e . a .
Hydrogeologischeverkenninginhetgebied
Epen,Mechelen,Vijlenendebijdragehiervan
aanhetherinrichtingsgebiedMergelland-Oost.
1987-02
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instantie
auteur(s)
titel
jaar
instantie
auteur(s)
titel

jaar
instantie
auteur(s)
titel

jaar
instantie
auteur(s)
titel
jaar
instantie
auteur(s)
titel

jaar

LUhydrogeologie
GriffioenC. ,KeulenT.
Hydro-geologiesonderzoekinhetstroomgebied
vandeGulp.
0979-12
LUhydrogeologie
HolE.H.A. ,KoppersR.e.a.
Hydrogeologisch onderzoek indeomgevingvande
pompstationsCabergteMaastricht.Geulhemen
HeytgrachtteValkenburg.
1983
LUhydrogeologie
ImmerzeelC.H.van ,WerffK.L.
Eenhydrogeologischonderzoekvanstroomgebied
Noorbeek,eenbeschouwingvandechemische
meetgegevenseneeninventarisatievan
debietmeetinrichtingGulpen.
1983-10
LUhydrogeologie
KoningR. ,AthmerB.
Hydrogeologischonderzoekinhetstroomgebied
vandeGulptussenSlenakenenPesaken.
1980-05
LUhydrogeologie
KruitwagenR.J.F.e.a.
DeHupselendeGulp.Hydrogeologischonderzoek
vanhetHupselseBeekgebiedenèenvergelijkende
neerslag-afvoerstudie tussendeHupselen
deGulp.
1986-07

instantie :-LUhydrogeologie
auteur(s) :-LetitreP. ,GinnekenG.
titel
:-PompstationBorgharen.
jaar
:-1984-04
instantie
auteur(s)
titel
jaar
instantie
auteur(s)
titel
jaar

LUhydrogeologie
MeulenL.vandere.a.
Hydrogeologischonderzoekophetplateauvan
Heijenrade (-Eperheide).
1982-07
LUhydrogeologie
NotaD.J.G. ,BakkerA.M.G.
Surfacewaterandgroundwater inthebasinof
theGulpCreek -Somemajorcharacteristics.
1983-07-23
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instantie
auteur(s)
titel

jaar
instantie
auteur(s)
titel
jaar

LUhydrogeologie
NotaD.J.G. ,WeerdB.van
Ahydrogeologicalstudyinthebasinofthe
GulpCreek-Areconnaissance inasmallcatchment
area.2.Fissuredrocksandtheiranisotropic
behaviour incatchmentstudies.
1980
LUhydrogeologie
NotenboomJ,WielenH.vander
Dehydrogeologischegesteldheidvande
Maasterrassen indeomgevingvanhetpompstation
DeTombe.
1981-04

instantie :-LUhydrogeologie
auteur(s) :-OosteromW.van
titel
:-DeJeker.Eenhydrogeologischeafvoerstudie.
jaar
:-1985-09
instantie
auteur(s)
titel

jaar

LUhydrogeologie
PampusW.van.WentholtL.R.
Hydrogeologie (intweedelen)
DeelI :Voer/Veurs/LaBelle,commanderie-bron.
DeelII:PlateauvanMargraten.
1984-?

instantie :-LUhydrogeologie
auteur(s):-TimmermanR.H. ,KLoegD.
titel
:-HydrogeologischonderzoekpompstationRoodborn.
jaar
:-1983
instantie
auteur(s)
titel

jaar

LUlandschapsarch
VrijlandtP. ,KerkstraK.
Mergelland-landschapenmergelwinning.
deela :samenvattendrapport.
deelb :achtergronden.
deelc :kaartmateriaal.
1976-12

instantie :-LUnatuurbeheer
auteur(s) :-JanssenW.J.M.
titel
:-Natuurbehoud inderuilverkavelingMergelland.
jaar
:-1980-10
instantie :-MollerTilburg
auteur(s):-CuijpersP. ,DamoiseauxM.
titel
:-DeGeul.Biologischebeoordelingvande
waterkwaliteit,metbehulpvandiversesystemen,
jaar
:-1981
instantie
auteur(s)
titel
jaar

Natuurbescherming
PelkM.L.H.
LandinrichtingBeek.
cultuurhistorie.
1986-09

Adviesnatuur,landschapen
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instantie :-ProvincieLimburg
auteur(s) :-Prov.PlanologischeDienst
titel
:-Uitgangspuntenvoorstreekplan
"Maas-enMergelland" ,metapartesetkaarten,
jaar
:-1967-10
instantie :-PWSLimburg
auteur(s):-MolsW.M.J.
titel
:-DeGeulmetzijbeken.
jaar
:-1939
instantie :-R+O/PWS/PROe.a.
auteur(s):-werkgroepwaterkwant.beh.ZZL
titel
:-Integraalwaterkwantiteitsbeheer Zuidelijk
Zuid-Limburg,
jaar
:-1985-10-31
instantie :-RIN
auteur(s) :-MolenaarJ.G...dee.a.
titel
:-WerkrapportMergelland,metbijlagen.
I :hydrobiologischonderzoekbronnenen
bronbeken.
II :inventarisatiebronnenenbronbeken.
III:beschrijvingvandelandschapselementen.
IX :faunistischeaspecten.
jaar
:-1978-10
instantie :-RïVON
auteur(s):-MarquetP.L.
titel
:-watervervuiling indeTerzieterbeek.
jaar
:-1962?
instantie :-RUUfysgeografie
auteur(s):-HendrixW.P.A.M.
titel
:-HetgrondwatervanhetCentraalPlateau
(Zuid-Limburg).
jaar
:-1985
instantie :-RUUfysgeografie
auteur(s):-LeenaersH,RangM,SchoutenC
titel
:-Variabilityoftheheavymetalcontentof
flooddeposits,
jaar
:-1987
instantie :-RUUfysgeografie
auteur(s):-LeenaersH.
titel
:-Ruimtelijkespreidingentransportvanzware
metaleninhetstroomgebiedvandeGeul:
meetschema1987/88.
jaar
:-1987
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instantie
auteur(s)
titel

jaar

RUUfysgeografie
SchoutenC.J.e.a.
Kalksteenwinningmetbehulpvanbaggertechnieken
indedirecteomgevingvandeN.V.ENCI,in
vergelijkingmetafgravingophet
Margraterplateau.
1982-08

instantie :-RWSLimburg
auteur(s):-RWSLimburgafd.ANV
titel
:-Verminderingwateroverlast teItteren.
Berekeningnavrecentuitgevoerdewaterpassingen,
jaar
:-1986-04
instantie :-RWS-DWW
auteur(s):-GerretsenJ.H.
titel
:-OnderzoektoenametopafvoerenJekerte
Maastrichtindeperiode1953-1981.
jaar
:-1983-09
instantie :-SBBLimburg
auteur(s):-SantenE.van
titel
:-Advieslandschapsbouw aanpassingsinrichting
Beek.
jaar
:-1986-09
instantie :-SBBLimburg
auteur(s) :-StaatsbosbeheerLimburg
titel
:-Mergelland.Landschap,verleden,heden,toekomst.
jaar
:-1974
instantie :-VerBehoudNatuur
auteur(s):-LichthartR.H.
titel
:-Genhoes/Schaloenbeheersrichtlijnen.
jaar
:-1978-11
instantie :-VerBehoudNatuur
auteur(s):-LichthartR.H.
titel
:-Boven-Geuldalbeheersrichtlijnen.
jaar
:-1980-01-22
instantie
auteur(s)
titel
jaar

VRM
Voorbereidingscommissie R.M.
VoorontwerpruilverkavelingMergelland.
1977-11

instantie
auteur(s)
titel
jaar

Waterloopk.lab.
DekkerE.A.
Notitie inhouddoelstellingennota.
1988-01-21
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instantie
auteur(s)
titel
jaar

Waterloopk.lab.
DekkerE.A.
Notitiedoelstellingenenuitgangspunten.
1988-21-01

instantie
auteur(s)
titel

WaterschapRen0
HendrixW.P.A.M.
Notitievaneenveldbezoeknaaraanleidingvan
extreemhogeGeulafvoer 27en28februari1987.
1987-03-05

jaar

jaar

WaterschapRen0
LaarakkerF.
NietelkeoverstromingvandeGeuliste
voorkomen.InterviewdoorJ.Diederen.
1987-03-20

instantie
auteur(s)
titel
jaar

waterschapRen0
WaterschapRoerenOvermaas
NotataakstellingWaterschapRoerenOvermaas.
1987-12

instantie
auteur(s)
titel

Belgischdeelstroomgebieden.
instantie
auteur(s)
titel
jaar

-LUhydraulica
-PitloR.H.
-ModelleringmeetpuntenVoer-bron.
-1977-04

instantie
auteur(s)
titel

-LUhydraulica
-PitloR.H.
-Modelonderzoek "Flat-Vtriangularprofileweir"
(Meetpunt6- Gulp).
-1975-11

jaar
instantie
auteur(s)
titel
jaar
instantie
auteur(s)
titel

jaar
instantie
auteur(s)
titel
jaar

-LUhydraulica
-PrinsW.
-Eenhydrologische studievandebovenloopvan
deGulpe.o.
-1982-05
-LUhydrogeologie
-GeensenT.
-Hydrogeologischonderzoek inhetstroomgebied
vandeGulp.(Analysevandeinhetonderzoeksgebiedvoorkomende formatiesendebase-flow).
-1978-07
-LUhydrogeologie
-HoofH.van ,ImmerzeelW.H.M.
-Hydrogeologischonderzoekstroomgebiedvan
deGulp (België).
-1979-03
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instantie
auteur(s)
titel

jaar

LUhydrogeologie
KantG. ,RoelofsH.
Hydrogeologischonderzoekinhetstroomgebied
vandeGulp.DeelI:Grondwatervoorkomenen
grondwaterstroming.
1979-09

Maas

jaar

RWL/PWL/LIL/WZL
MolenaarT.L.M.e.a.
DeMaas:levensadervoormiljoenen.
Maassymposium 26oktober1982teRoermond.
1982-10-26

instantie
auteur(s)
titel
jaar

RWS
WemelsfelderP.J.
AfvoerzijbekenenoverlatenMaasDecember1952.
1953-05-06

instantie
auteur(s)
titel
jaar

RWSLimburg
BastingsA.
BetrekkingslijnenvoordeMaas.Toestand1981.0
1987-07

instantie
auteur(s)
titel
jaar

RWSLimburg
RWSLimburg
DeMaasisuit.
1985-08

instantie
auteur(s)
titel
jaar

RWSLimburg
RWSLimburg
HoogwaterrivierdeMaas*juli1980.
1982-08

instantie
auteur(s)
titel

RWSLimburg
RWSLimburgafd.studie
OverzichtvantotnutoedoorhetWLverricht
onderzoektenbehoevevandeMaasendeoverige
watereninbeheerbijdedirectieLimburg.
1971-08

instantie
auteur(s)
titel

jaar
instantie
auteur(s)
titel
jaar

RWSLimburg
SalverdaA.P.
Hoogwatervoorspelling opdeMaas (onderzoek
naardebepalingvandeeffectieveneerslag)
1985-12

instantie
auteur(s)
titel
jaar

RWSLimburg
ZuiderveenBorgesiusN.W.
DeMaasindedrogezomervan1976.
1977-05
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instantie :-RWSLimburg
auteur(s) :-ZuiderveenBorgesiusN.W.
titel
:-Dewaterhuishouding inhetNederlandse
stroomgebiedvandeMaas.
jaar
:-1981-02
instantie :-RWS-DBW/RIZA
auteur(s):-RWS-DBW/RIZA
titel
:-Demaatgevendehoogwaterstanden langsde
Nederlandserivieren,
jaar
:-1986-01
instantie :-RWS-DGW
auteur(s):-RWS-DGW
titel
:-MSWmonitoringsysteemwaterhoogten.
jaar
:-1987
instantie :-RWS-DWW
auteur(s):-RWS-DWWdistr= Z.O.afd.Maas
titel
:-HoogwateropdeMaasinfebruari1984.
jaar
:-1984
instantie
auteur(s)
titel
jaar
instantie
auteur(s)
titel

jaar
instantie
auteur(s)
titel
jaar

RWS-DWW
RWS-DWWhoofdafd.gegevens
Tienjarigoverzichtderwaterhoogten,afvoerenen
watertemperaturen,1961-1970.
1985-05
RWS-DWW
VeldJ.vande
Onderzoeknaardetoepasbaarheidvanhet
rekenmodel "IMPLIC"dmvdeijkingvanhet
proeftrajectMaastricht-Maasbrachtmbvhet
hoogwater1970.
1977-08
SWOM
Antonus ,Mazijkvan
Verslag3evergaderingvandeSWOMmet
werkgroepenOppervlaktewaterengrondwater
op18sept.1987inMaastricht.
1987-10

instantie :-Waterloopk.lab.
auteur(s) :-WaterloopkundigLaboratorium
titel
:-HoogwaterberekeningenMaasriviergedeelte
Eijsden-Maasbracht.Berekeningenmethet
programmaNETFLOW.
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Algemeneonderwerpen
instantie
auteur(s)
titel
jaar
instantie
auteur(s)
titel

CHO-TNO
BotsH.W.M.e.a.
Meten,meetnettenenoptimalemeetnetontwerpen
tendienstevanhetwaterbeheer.
1986

jaar

Heidemij
VerheulP.W.B,LierenC L . van
Waterschap deDongestroomheeftgeautomatiseerd
systeemdebietmetingenalarmering.
1986-09-03

instantie
auteur(s)
titel
jaar

HHRAlbl.Waard
VonkZ.C.
Automatisering indepraktijk.
1985-10-23

instantie
auteur(s)
titel

HHRWest-Brabant
BonP.H.
Relatiegemeenteenwaterschapbijstedelijk
afvalwater.
1986-10-20

jaar
instantie
auteur(s)
titel

jaar
instantie
auteur(s)
titel
jaar
instantie
auteur(s)
titel
jaar
instantie
auteur(s)
titel

ICW/RPD/LID
MolenaarN.WitsenJ.e.a.
AfstemmingStreekplan-landinrichtingsplan.
Hoofdrapport,deelrapporthydrologischebuffering,
deelrapporthydrologischeveranderingenin
natuurgebieden.
1987-06
LUcultuurtechn.
DijkS.van
Bestemmingsplanenbeheersplan.Eeninhoudelijke
inventarisatievandeonderlingeverhouding.
1985-12
LUcultuurtechn.
HorckP.P.
Demethodiekbijdeopstellingvanstreekplannen.
DeelIenII.
1980-05

jaar

Luhydraulica
WarmerdamP.M.M.
Algemeneachtergrondenvanmeet-,signalerings-en
regelsystemen,voordrachtSamwat-dag18nov1987.
1987-11-18

instantie
auteur(s)
titel
jaar

LUhydraulica
WarmerdamP.M.M.
Meetnettentenbehoevevanhydrologischeinformatie.
1987
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instantie :-LUhydraulica
auteur(s) :-PrakH. (redactie)
titel
:-Opzetengebruikvaneenmeetnettenbehoevevan
hetwaterbeheer,
jaar
:-1978-12
instantie :-redactieWS
auteur(s):-LeeuwH.de
titel
:-Automatisering enwaterschappen.
jaar
:-1985-08-14
instantie :-redactieWS
auteur(s):-LeeuwH.de
titel
:-Informatiedagautomatiseringwaterschappen.
jaar
:-1983-07-06
instantie
auteur(s)
titel

jaar

RIVM
DuijvenboodenW.van ,TaatJ.
Landelijkmeetnetgrondwaterkwaliteit:
eindrapportvandeinrichtingsfase.Metadvies
vandebegeleidingscommissie.
1985-04

instantie :-RIVM/DGV-TNO
auteur(s):-DuijvenboodenWvane.a.
titel
:-Grondwatermeetnettenendatabestanden.
jaar
:-1986-09
instantie :-RWS
auteur(s):-MadeJ.W.vander
titel
:-Analysisofsomecriteriafordesignand
operationofsurfacewatergaugingnetworks,
jaar
:-1987-12
instantie :-RWS-DBW/RIZA
auteur(s):-CAA-TNO
titel
:-Gidsvoorhetverkrijgenvanhydrologische
gegevensinNederland,
jaar
:-1986-06
instantie :-RWS-DBW/RIZA
auteur(s):-ArnoldG.E.
titel
:-Hetcentralezoekarchiefvoorhydrologische
gegevens,
jaar
:-1983-03-31
instantie :-RWS-DWW
auteur(s):-MadeJ.W.vander
titel
:-Dichtheidwaterstandsmeetnetten.'
jaar
:-1978-03
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instantie :-RWS-DWW
auteur(s):-VeraartA.J.
titel
:-Oriënterendonderzoeknaardeplaatsvanhet
Rijkswaterstaatsregenmetemet,
jaar
:-1976-11
instantie :-Samwat
auteur(s):-BlumenthalK.P.
titel
:-Destandvanzakenmetinformatiebestanden.
jaar
:-1987-07-29
instantie
auteur(s)
titel
jaar

Samwat
BlumenthalK.P.
Samenwerkingsverbandvooronderzoekwaterbeheer.
1985-04-24

instantie
auteur(s)
titel
jaar

Samwat
BlumenthalK.P. (redactie)
Meet-.signalerings-enregelsystemenvoorhet
waterbeheer.
1987-11

instantie
auteur(s)
titel
jaar

Samwat
BlumenthalK.P.
Samwatkrant
1987

VolpC.

instantie :-Samwat
auteur(s):-BlumenthalK.P. ,VolpC.
titel
:-Geohydrologischzoeksysteem,
jaar
:-1987-05
instantie :-UnievanWatersch
auteur(s):-GraeffJ.J. ,Havekes
titel
:-Derelatiekwantiteitsbeheer-kwaliteitsbeheer.
jaar
:-1987-07-29
instantie :-Unie-vanWatersch
auteur(s):-UnievanWaterschappen
titel
:-Leidraadtenbehoevevanhetopstellenvaneen
meetplanvoorhetkwantiteitsbeheer.
jaar
:-1985-01
instantie :-WitteveenenBos
auteur(s):-SchoutenP.H. ,VermueD.L.
titel
:-OpzetvooreenmeetplanvoorwaterkwaliteitsbeheertenbehoevevanhetWaterschapDeHam.
jaar
:-1987
instantie :-ZSHoll.Eilanden
auteur(s):-TonkesH.H.
titel
:-Integraalwaterbeheerenwaterschap.
jaar
:-1986-05-20
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instantie :-ZSRivierenland
auteur(s) :-SerréeD.B.F.A.
titel
:-Rioolbeheerenoppervlaktewaterkwaliteit.
jaar
:-1986-08-20
instantie :-ZSRivierenland
auteur(s):-SerréeD.B.F.A.
titel
:-Automatisering:doelomnaartestreven?
jaar
:-1985-01-30

