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Ruimtevoorveerkrachtige
watersystemeninLimburg

greppels en verlaging van de afvoercapaciteit
van zijbeken. Hierdoor wordt deafvoer van
regenwater naar de beken beperkt en de
natuurlijke buffering in de bodem gestimuleerd. In en langs zijbeken kunnen afvoerpieken worden opgevangen door herinrichting, extensiefonderhoud en benutten van de
bergingscapaciteit in natuurgebieden (door
natuurlijke inundaties). Waterconservering
door het bevorderen van natuurlijke infiltratie
en het vasthouden van water in dezijbeken
kan met name in het dekzandgebied van
noord- en midden-Limburg worden gecombineerd met maatregelen om de verdroging te
beperken.
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Het scheppen van ruimte voor water isde klankrijkste opgave voor het waterbeheer in ie 1ieeeuw.
Aanleidingen hiervoorzijn de herhaaldelijk optredende wateroverlast in deafgelopen jaren ende
gevolgen van deop handen zijnde klimaatveranderingen. Om het tij te keien wordt de ontwikkeling
van natuurlijke veerkrachtige watersystemen voorgestaan. Dit vergt meer ruimte voor water. De
provincie Limburg onderzochtsamen met haar partners ophetgebied van water op welke wijze de
natuurlijke veerkracht hersteld kan worden en welke ruimtelijke consequenties dit heeft.
Naar aanleiding van de overstromingen
van deMaas en Rijn in dejaren negentig zijn
door de oeverstaten internationale afspraken
gemaakt om te komen tot een gezamenlijke
aanpak voor de bescherming tegen hoogwaters. Uitgangspunt isdat er meer ruimte
dient te komen voor het langer vasthouden
van water in het gehele stroomgebied. Op
nationaal niveau wordt daartoe de ontwikkeling van natuurlijke veerkrachtige watersystemen voorgestaan. Deze benadering biedt
een duurzaam alternatiefvoor de neergaande
spiraal van steeds nieuwe rondes dijkverhogingen, die uiteindelijk het overstromingsgevaar alleen maar doen toenemen. De
Commissie Waterbeheer 21eeeuw heeft, zoals
bekend, vorigjaar advies uitgebracht over de
toekomstige inrichting van het watersysteem
in Nederland in relatie tot de ruimtelijke
ordening, waarbij speciale aandacht is uitgegaan naar degevolgen van klimaatverandering.
Geconcludeerd wordt dat het langer vasthouden van neerslag in het achterland nodig
is om extreme waterstanden van deMaas en
Rijn te voorkomen. In plaats van het versneld
afvoeren van neerslagwater wordt voorgesteld
om dat water in deeerste plaats langer op een
natuurlijke wijze vast te houden, te bergen en
vertraagd afte voeren. Door dergelijke maatregelen zoveel mogelijk bovenstrooms in de
haarvaten van het stroomgebied (de kleine
riviertjes en beken in hoog-Nederland en het
aangrenzende buitenland) te nemen, wordt
afwenteling van problemen naar benedenstrooms gelegen gebieden in laag-Nederland
voorkomen. Her kabinet heeft onlangs mge2.6 H 2 0
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sremd met deze aanpak. Teneinde een aanzet
tegeven tot het herstel van veerkrachtige
watersystemen op haar eigen grondgebied
heeft de provincie Limburgsamen met de
regionale waterbeheerders onderzocht op
welke wijze een duurzame waterberging
vormgegeven kan worden.

Vormgeven aan veerkracht
Het Rijk staat herstel van veerkrachtige
watersystemen voor via het toekennen van
een mede-ordenende rol van hydrologische en
ecologische principes in de ruimtelijke inrichting. In het Provinciaal Omgevingsplan
Limburg (POL)isdeze lijn overgenomen en
vertaald in een kaart met zoekgebieden voor
regionale waterberging. Uitgangspunt bij het
uitwerken van ruimte voor veerkrachtige
watersystemen in het POLishet behalen van
een zogroot mogelijk maatschappelijk rendement van de te nemen maatregelen. Dit betekent dat bij de keuze van maatregelen in de
regionale watersystemen ter vermindering van
de hoogwatergolven op de Maas, uitdrukkelijk
ookgekeken wordt naar wat zeopleveren op
het gebied van verdrogingsbestrijding, beekherstel,de aanvulling van drinkwatervoorraden, herstel van natuur en landschapswaarden en het bestrijden van erosie en lokale
wareroverlast.
Vooreen heuvelachtige provincie als
Limburg zijn daarbij de volgende maatregelen
relevant:
Watcrcoiiscrvcniig
In landelijk gebied kan water vastgehouden worden door het dempen van sloten en

Retentie en erosiehestrijding op hellingen
Deafvoer van hemelwater via oppervlakkige afsrroming draagt inZuid-Limburg sterk
bij aan de afvoerpieken in de beken. Waterretentie en erosiehestrijding kan hier worden
bereikt door verandering in het landgebruik
op de hellingen en droge dalen, bijvoorbeeld
door herbebossing. In landbouwgebied kan de
afsrroming worden beperkt door het aanleggen vangrassrroken op de hellingen en het
herstel van graften.
Natuurlijke inundatie van bcckdalen
Waterretentie wordt op een natuurlijke
wijze vormgegeven door hermeandering en
extensivering van het onderhoud van de
beken, waarbij ruimte is voor spontane vegetatie-ontwikkeling en devorming van zandbanken. Door vrije meandering in een
verhoogde bedding wordt de stroomsnelheid
afgeremd en de afvoercapaciteit van de beken
beperkt, waardoor de beken vaker buiten hun
oevers zullen treden. Inundaties vangen
afvoerpieken op en vlakken de afvoergolf af
Door in de inundatiegebieden tevens een
natuurlijke begroeiing te laten ontstaan,
neemt de ruwheid van het oppervlak en daarmee het waterremmende effect toe. Hierbij
ontstaat binnen het inundatiegebied een grote
variatie aan stroomsnelheden en kunnen
periodiek hoge waterstanden voorkomen.
Deze vorm van afvoervertraging wordt
ook wel 'stromende berging'genoemd. Reactivering van inundatiegebieden en het vertragen van de afvoer in deze overstromingsvlaktes zijn bij uitstek maatregelen die gecombineerd kunnen worden met de ontwikkeling
van waardevolle natte beekdal-ecosystemen
(moerassen ofmoerasbossen),waardoor de
oorspronkelijke biodiversiteit hersteld wordt.
Tevens kunnen deze maatregelen leiden tot
een verbetering van de waterkwaliteit, doordat
natuurlijke afbraak- en vastleggingsprocessen
worden bevorderd in beekbegeleidende vegetaties.Devoorgestane maatregelen dragen in
belangrijke mate bij aan het ecologisch herstel
van beken en de realisatie van ecologische
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verbindingszones tussen natuurgebieden, en
daarmee aan een toename van de biodiversiteit. Met name in noord- en midden-Limburg
isde waterbergende functie van inundatiegebieden door normalisaties vrijwel geheel
verloren gegaan.
Stedelijk

waterbeheer

In stedelijk gebied kan de afvoer van
hemelwater vanafverhard oppervlak worden
afgeremd door afkoppeling van het rioolstelsel.Het hemelwater wordt daartoe opgevangen in bergings- en infilrratievoorzieningen. Hierdoor verbetert bovendien de waterkwaliteit. Defrequentie van overstorten van
het rioolstelsel daalt namelijk. Daarnaast
kunnen maatregelen worden getroffen om het
neerslagwatet tijdelijk te 'parkeren' in zogenaamde regenwaterbuffers ofretentiebekkens.
Deze bekkens vullen zich bij een afvoergolf
met water.Na het passeren van degolf wordt
het geloosd op het oppervlaktewater. De
retentiebekkens kunnen in Zuid-Limburg de
oppervlakkige afstroming rond bebouwde
gebieden tijdelijk opvangen enzodoende de
wateroverlast in woonkernen rebeperken. In
noord- en midden-Limburg worden deze
bekkens toegepast om regenwater uit stedelijk
gebied en industrieterreinen te bufferen.

Hydrologisch en ruimtelijk
onderzoek
Van bovengenoemde maatregelen biedt de
natuurlijke inundatie van beekdalen het
meeste perspectiefvoor regionale waterberging in een hellende provincie als Limburg.
Uit hydrologisch onderzoek voor de Tungelroyse beek isgebleken dat voor het terug-
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krijgen van omvangrijke natuurlijke inundaties ingrijpende beekherstelmaatregelen
(profielaanpassing, hermeandering, extensivering onderhoud) nodig kunnen zijn. In dat
geval hebben de maatregelen zowel een positieve invloed op de bestrijding van hoogwaters
in de Maas,alsop natuurherstel en de ontwikkeling van landschappelijke waarden. Intensieve landbouwfuncties en bebouwing in
beekdalen gaan niet samen met waterberging.
Depotentiële bruikbare ruimte voor regionale waterberging in Limburg betreft de beekdalen en natuurlijke depressies in het landschap,voorzovergeen stedelijke ontwikkeling
heeft plaatsgevonden. Dezeruimre bedraagr
voorgeheel Limburgongeveer 46.000ha (bij
een maximale inundatiediepte van een halve
meter) en wordt in het POLbeschouwd als
zoekruimte waarbinnen waterbergingsmaarregelen genomen dienen te worden.
Detotale piekafvoer van de in de
Limburgse Maas uitmondende beken bedraagt
tegenwoordig 430kubieke meter per seconde;
ruim tien procent van de piekafvoer van de
Maas bij Eijsden. Her totale afvoervolume van
de Limburgse zijrivieren en -beken van de
Maas bedraagt bij een piekbelasting ruim
160miljoen kubieke meter (bij een verondersteldegemiddelde afvoerduur van zeven dagen
en een overschrijdingskans van eens per
50jaar). Destroomgebieden van de Roer,
Niers,Geul,Geleenbeek, Tungelroyse beek en
GroteMolenbeek dragen samen voor
80procent bij aan dit piekafvoervolume.
Klimaatsmodellen voorspellen voor de
komende 50jaar tot 20procent meer neerslag

tijdens natte periodes, hetgeen in 20procent
hogere piekafvoeren zal resulteren. Berekend
is hoeveel water vastgehouden zou moeten
worden in de 15 grootste Limburgse stroomgebieden om het piekafvoervolume van de
waterlopen met 20procent te reduceren. Daarbij is ervan uitgegaan dat Limburg alleen
zorgdraagt voor haar eigen regionale aandeel
in de reductie van piekafvoeren op her eigen
grondgebied. Deprovincie zou 8,2 miljoen
kubieke meter rerenrievolume nodig hebben,
hergeen neerkomt op een ruimtebeslag van
3500hectare.Aangezien de totale zoekruimte
voor de 15grootste stroomgebieden in
Limburg 30.000hectare bedraagt, is in feite
een enorme potentiële capaciteit aan rerentieruimte beschikbaar.

Maatwerk vereist
Vanwege hun relatiefgrote bijdrage aan
de totale Limburgse piekafvoer naar de Maas
zal bij degebiedsgerichte uitwerking van
maatregelen prioriteit gegeven worden aan de
stroomgebieden van deNiers,Roer, Geul,
Tungelroyse beek, Grote Molenbeek en
Geleenbeek. Daarbij ishet zaak om voor deze
stroomgebieden verschillende accenten aan te
brengen. Zo is het nodig dat met name bij de
grotere grensoverschrijdende zijrivieren van
deMaas,zoals deNiers,Roer en Geul, retentiemaatregelen ook in het buitenland getroffen worden, renemde een netto afvoerreductie
van 20procent van het totaal aan in de
Limburgse Maas uitstromende beken te
kunnen realiseren. Debijna geheel in
Limburggelegen stroomgebieden van de
Tungelroyse beek en de Grote Molenbeek
hebben een relatiefgroot retentiepotentieel.

Piekafvoeren (T=50)van de ^grootste Limburgsezijstromen van de Maas.Tussenhaakjesstaat hetpercentagevan hetstroomgebiedsovvervlak dat mhetbuitenland ligt.

Natuurlijke waxerberging.
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de komende 50jaar viaeen reductie van piekafvoeren isniet meer dan een vorm van standstill beleid vergeleken bij de huidige situatie.
Alsde komende 50jaar geen verdergaande
maatregelen genomen worden, zijn we halverwegedeze eeuw weer terug bij afen hebben
weeen situatie die vergelijkbaar ismet de
huidige. Echte veerkrachtige watersystemen
zouden dus tevens in staat moeten zijn om
ook extreme situaties van waterbezwaar
zonder al te veelproblemen op te vangen.
Daarmee wordt ook een grotere garantie geboden aan het voortbestaan van de "natte"
natuur.

Retentievolume (in miljoen m )
Niers
Eckeltse beek
Loobeek
Oostrumse beek
Groote molenbeek
Everlose beek
Swalm
Tungelroyse beek
Roer
Thornerbeek
Vlootbeek
Rode beek
Geleenbeek
Geul
Jeker
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Detgelijke systemen vragen een veel
grotere omvang van te nemen maatregelen,
dan de 3500hectare zoals nu voorzien wordt.
Uit het onderzoek naar ruimte voor regionale
waterberging in Limburg isgebleken dat daarvoor op dit moment nog veel potentiële
ruimte beschikbaar is.

Beschikbare en benodigde bercjiiKjsvolunies van de Limburgse zijstromen van de Maas.
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Bijde uitwerking van maatregelen ligt hier
een koppeling met de ecologische ontwikkeling van beekdalen voot de hand. In het sterk
verstedelijkt stroomgebied van de Geleenbeek
dient afkoppeling van hemelwater van het
rioolstelsel in het stedelijk gebied van Heerlen,Sittard en Geleen voorrang te krijgen.
Specifiek voor het heuvelland geldt de koppeling van retentiemaatregelen in de stroomgebieden van deGeul en Geleenbeek aan maatregelen op het gebied van erosiebestrijding op
de hellingen.
Niet alleen ismaatwerk per stroomgebied
vereist, ook binnen een stroomgebied is maatwerk nodig op het gebied van afstemming van
maatregelen. Uit het hydrologisch onderzoek
blijkt dat conserveringsmaatregelen (vermindering ontwatering en afwatering) zo hoog
mogelijk stroomopwaarts in het secundaire
afvoerstelsel het meest effectief zijn en bijdragen tot verdrogingsbestrijding en de realisatie
van grondwaterafhankelijke natuur. Waterbctging via het reactiveren van natuurlijke
inundaties en natuurlijke herinrichting van
beckdalen meer stroomafwaarts in de
primaire afvoerstelsels is het meest effectief
om de afvoerpieken van de beken te verlagen
en gaat uitstekend samen met ecologisch
beekherstel.

Provinciale EcologischeStructuur (PES), met
verdrogingsbestrijding en met beekherstel.
Het onderzoek toont aan dat de benodigde
retentieruimte (3500hectare) bijna in zijn
geheel in dePESgezocht kan worden. Bovendien valt deze zoekruimte voor een substantieel deel samen met verdroogd gebied en met
de beekdalen die een specifiek ecologische
functie oftewel natuurfunctie bezitten. Dat
betekent dat het dus zeer goed mogelijk is om
de ruimte benodigd voor het reduceren van de
afvoerpieken van de Limburgse beken met
20procent daadwerkelijk te combineren met
de realisatie van een robuuste natuut, het
herstel van biodiversiteit, beekherstel, verdrogingsbestrijding en het behoud van landschappelijke waarden. Daartoe biedt met name
een koppeling van dezoekruimte voor waterberging met de maatschappelijk gewenste
blauw-gtoene dootadering van het Limburgse
beekdalenlandschap het meeste perspectief
Het isde bedoeling om de voorgestane
maatregelen op het gebied van herstel van
veerkrachtige watersystemen in het spoor van
de plattelandsontwikkeling noord- en
midden-Limburg (reconstructie intensieve
veehouderij) en de plattelandsontwikkeling
Zuid-Limburg de komende tijd verder uit te
werken, om integrale en gebiedsspecifieke
maatregelen te kunnen treffen.

Meervoudig ruimtegebruik
Ten behoeve van het herstel van veerkrachtige watersystemen wordt in Limbutg
een brongerichte aanpak van waterberging en
meervoudig ruimtegebruik voorgestaan.
Onderzocht is in hoeverre de ruimte voor
waterberging spoort met de realisatie van de
1 H20
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De toekomst
Devraag isofhiermee isvoldaan aan het
geformuleerde Rijksbeleid ten aanzien van
veerkrachtige watersystemen. Deopvang van
de in klimaatsscenario's voorspelde toename
van extreme neerslaghoeveelheden gedurende
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