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mogelijkeoorzaakindevoorspelde toename
vandeneerslaginrensiteit dooroptredende
klimaatveranderingen.Anderzijds winrhet
besefterreindatdewijzewaaropwewater
tegenwoordigversneldafvoeren onvoldoende
soelaasbiedtvooreenduurzameoplossing.
GEZAMENLIJKE AANPAK BIEDT KANS OP SNELLE UITVOERING
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Herpilotprojectvoorhoogwarerbestrijding 'Heure!watersysteemTungelroysebeek'keinecusterk
uirvoeringsgericht karakter.Opbasisvanstroomgebiedgrenzen ishiertoeeenclustergerichte-aanpak
gekozen.Binnenelk clusternemenlokalevertegenwoordigersvan debetrokken instantieszitting.
Hierdoor isbinnen declustersveelgebiedskennis aanwezigenontstaateensterke betrokkenheid bi|
eneengrootvcrannvoordclijkheidsbcse) voorhet project. Deaanpak biedtdemogelijkheidom
gelijktijdig inverschillendeclustersaandeslag tcgaan,waardoordeinzet vanmensenenmiddelen
gelijkmatiger overdebetrokken instantieswordtverdeeld.Intweeartikelen inditenhet volgende
nummerwordt deaanpak van hetherstelproject endeeersteresultaten vanhetuitgevoerdeonderzoekgcpubliceerd. Inditeersteartikel ligtdenadrukopdeorganisatie endeaanpak.
Inhetprojectwordteendnesporenaanpak
gevolgd.Hierin lopenzowelonderzoek,planvormingalsuitvoeringgelijktijdig op,waarbij
eenintensievekruisbestuiving tussendeze
projcctonderdelen plaatsvindt. Ditvraagtom
eenintensieftraject vanterugkoppelingen
begeleidingwaarbijde interneenexterne
communicatie vandeelnemendepartijen veel
energievraagt.Deaanpak heeft alsgrootvoordceldathetproject vanafdestartoponderdelenindepraktijk totlevenkomt.Ditvergroot
hetdraagvlakindestreekennodigtvervolgensdiezelfde streekuitomactiefmeete
denkenoverdekoerswaarophetproject
nadereinvulling kankrijgen.Demeerwaarde

diedatoplevertisonontbeerlijk omookmoeilijke ruimtelijke verdelingsvraagstukken
bespreekbaar temakenengezamenlijk naar
nieuweoplossingen tezoeken.Televeren
maatwerk komtzobinnen handbereik.
Aanleiding en doelstellingen
Metdehoogwatergolven inMaasenRijn
nogversinhetgeheugen,isduidelijk gewordendatdewaterhuishoudkundige inrichting
vanbeidestroomgebieden tewensenoverlaat.
Ondankseeuwenlangeervaringindestrijd
tegenhetwater blijkt dathoogwater deveiligheidvanbewonersvandeNederlandseDelta
nogaltijd kan bedreigen.Enerzijds ligteen

Hetwatersysteem heeft haar natuurlijke
veerkrachrgrotendeels verloren.Herstelvan
dezeveerkracht,juist ookopregionaleschaal,
staatdanookalsnieuwe oplossingsrichting
volopindebelangstelling.Eenmooivoorbeeldwaarbinnendezeoplossingsrichting
wordt verkendishetproject 'HerstelwatersysteemTungelroysebeek'.Binnenditproject
wordt hetbeoogdeherstel middelseen integraleaanpakvanwaterretentie-enconservering,verdrogingsbestrijding,waterkwaliteitsverbeteringenecologisch herstel nagestreefd1).Inditkader heeft Tauwinopdracht
vandeProvincieLimburgenhetWaterschap
PeelenMaasvalleieen watersysteemonderzoekuitgevoerd.
DeTungelroysebeekvormteenbelangrijke slagaderindewaterhuishoudingin
middcn-Limburg.Debeekfunctioneert echter
nietoptimaal.Kenmerkendeproblemen zijn
verdroging,wateroverlastendroogreschadein
delandbouw,optredendepiekafvoeren, erosie,
eenverontreinigdewater(bodcm)kwaliteiten
eengebrekkigecologisch functioneren. Deze
problemen zijngrotendeels hetgevolgvan
uitgevoerde ingrepen inhetachrerland,waardoorhetregenwater versneld richtingde
Maaswordtafgevoerd endaareen,zijhet
beperkte,bijdrage levertaande piekafvoer.
Hetwaterwotdt nauwelijks meerinhet
stroomgebied vastgehouden omvandaaruit
vervolgensvertraagd aftestromen richting
Maasofgrondwater.Deveerkrachtvanhet
watersysteem heeft aankracht ingeboet.
Beginjaren negentigisterverbetering
vanhethydro-ccologischfuncrionerenvan
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Hetprojectgebied ligtinhet
midden-Limburgsedekzandgebiedten westenvandeMaasen
omvatdriedeelstroomgebiedcn
diegezamenlijk bijNeer
uitmonden indeMaas.Naast het
stroomgebied vandeTungelroysebeek(circa 120km2)zijn dit
dekleinere zijstroomgebieden
vandeRoggelseenHaelense
beek.HetNederlandsdeelvanhetstroomgebied beslaatongeveer225 km2.Eenrelatiefklein
deelvanhet intrekgebiedligtinBelgië.Hetvoedselarmeveencomplex vandePeelvormde
vroegerdeoorsprongvandebeken.Metdegrootschaligeontginning vanditgebied ishet
bekenstelsel totindePeeldoorgetrokken. Restanten hiervanworden aangetroffen rond het
Ringselven,deKruispeelendePeelrestanten.Indemiddenloopvormendenatuurgebieden
Heijkersbroek, Krang,Moeselpeel,RoeventerpeelenKootspeeleenbelangrijk moerascomplex.
Debeeklopenzijn, met uitzonderingvanhettraject inhetnatuurreservaat hetLeudal,ten
behoevevanhetagrarischgebruikgenormaliseerd.DeTungelroysebeekkenteen historisch
gegroeidediffuse waterbodemverontreiniging (zwaremetalen).Hetprojectgebied isoverwegend inagrarischgebruik.Weertisdeenigestadskern meteen(boven)regionalefunctie. Het
gebiedwordtdoorsnedendoor het bovenmaaiveldgelegen kanalenstelselvandeZuidWillemsvaart,deNoordervaart enhetKanaalvanWessemnaarNederweert.

hetwatersysteem eenlangetermijnvisieopgesteldvoorderuimtelijke ontwikkelingvan
hetTungelroysebeekdal2).DoordeoverstromingenvandeMaasishetprobleem vande
verslechterdeveerkracht vanhetstroomgebiedopdiverse(inter)nationale enregionale
agenda'sgeplaatst.AlsvervolgopdeverklaringvanArles,waarbijRijn-enMaasocverstatenin 1995overeenkwamen omtotmaatregelen tervoorkomingvanhoogwaterte
komen,heeft deProvincieLimburgbijde
EuropeseCommissieeenverzoek ingediend
voormedefinanciering vanhet herstelproject.
Nadetoezegging totmaximaal50procent
medefinanciering ishetproject begin1997
gestart.Hetproject isondet coördinatievan
deprovincienaderuitgewerkt ineensamenwerkingsverband russentalvan partijen,
waaronderWaterschapPeelenMaasvallei,
Zuiveringschap Limburg,deinliggende
gemeenten endelandbouw- ennatuurbeschermingsorganisaties.
Centraalstaat hetherstelvandeveerkracht.Gestreefd wordtnaareensituatie
waarbij conserveringenretentiemeerinevenwichtzijn met het neerslagparroonenhet
gebruik vanwatervoorverschillende functies.
Insamenhang hiermeekenthetprojectals
nevendoelstellingen het tegengaanvan
verdrogingendroogteschade,behouden
herstelvankenmerkende natuurwaarden en
kwaliteitsverbetering vangrond-enoppervlaktewater.
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Kenmerkende uitgangspunten
Stroonigebicd'sgcridue benadering
Het project kenteenstroomgebiedsgerichtebenadering.Ditbiedtdekansomde
waterhuishoudkundige problemenénde
mogelijkeoplossingenopbasisvanbinnen het
projectgebied aanwezigehydrologische relatiesnaderuit tewerken.Bijdevaststellingvan
hetprojectgebied zijn destroomgebiedsgrcnzendoorslaggevend geweest.
Uitvoerin^scjericht
Hetproject richtzichsterkopuitvoering.
Dezekeuzeismetnamegestuurddoorhet
kortetijdstraject voordebestedingvandeEUsubsidie: 1997t/m 1999. Dezekorte termijn
heeft eenbelangrijk stempel gedruktopde
organisatieendeaanpakvan hetproject.Om
binnen dezetermijn totgedragen uitvoerings-

A/b.

plannen tekomen ishet project bewustsamen
metregionale instanties votmgegeven.De
uitwerkingenuitvoering vanmaatregelen
heeft zichgerichtopconcreteenvoordekorte
termijn haalbare projecten.
Pilotfunctie
Inrelatietotdebeschikbaar gesteldeEuropesesubsidiegelden kenthet projecteenvoorbeeldfunctie inhetverkennenvande
mogelijkheden omeenbijdrage televerenaan
hetverlagen vandepiekafvoer vandeMaas.
Daarom isaanhetexterne communicatietrajecttonddeuitvoeringvanhetproject extra
aandacht besteed.Daarnaastvervult het
projecteenpilotfunctie metbetrekking rothet
stroomgebiedsgerichtwerken.Hiertoeis
specifieke aandacht uitgegaannaardekoppelingtussenproceseninhoud inrelatietotde
organisatiestructuur.
Bovenstaandeuitgangspunten vroegen
zowelvoordeorganisatie,deaanpakalsde
communicatie rond hetproject een duidelijke
nieuweimpulstenopzichte vandetraditionele projectuitvoering.
Projectorganisatie: clustergerichte
uitwerking
Binnen het project iseen clustergerichte
aanpakgekozen(zieafbeelding 2).Het totale
gebied isopgeknipt inzesdeelstroomgebieden.Voorelkgebiediseenuitvoeringscluster opgericht,waarbinnen lokalevertegenwoordigersvandebetrokken instanties zitting
hebben.Hierdoor komterbinnendeclusters
veelgebiedskcnnisvanuirallesectorensamen
enislokaalmaatwerk mogelijk. Vanafhet
beginleerdenbetrokken instantiesvandeze
nieuwewerkwijze.Welleiddedatbijdeeerste
clusterstotenigevertraging.Maar uiteindelijk
zorgtdezeaanpakvooreensterkebetrokkenheid bijeneengroot verantwoordelijkheidsbesefvoorhetproject.Opbasisvandelokale

Deorganisatiestructuur.
StuurgroepTungelroysebeek
(bestuurlijk)
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problematiek ligt het trekkersschap van de
clusters bij verschillende overheden (provincie,
waterschap en gewest).Dit biedt de mogelijkheid om gelijktijdig in verschillende clusters
aan deslag tegaan en de inzet van mensen en
middelen gelijkmatiger te verdelen. Een
ambtelijke projectgroep waarin alle organisaties zijn vertegenwoordigd, verzorgt de coördinatie tussen de clusters.Zij bewaakt de voortgang van het project, verzorgt de financiën en
waarborgt de interactie tussen het planvormingsproces, het onderzoeksspoor en de
uitvoering. Een bestuurlijk samengestelde
stuurgroep verzorgt de formele besluitvorming.

Aanpak op hoofdlijnen: drie interactieve sporen
Het project is langs drie in tijd gelijk oplopende, inreractieve sporen van planvorming,
uitvoering en onderzoek opgepakt:

Cünundeaabroekbosnabijhetleudal

Planvorming
Op basis van de bestaande visie,een
analyse van de (a)biotische gebiedskenmerken
en een inventarisatie van projectideeën, iseen
eersteglobale visie voor het totale projectgebied opgesteld. Verschillende partijen en met
name het Waterschap Peelen Maasvallei
hebben vervolgens voor deverschillende clusters maatregelen aangeleverd, die een meer
concrete uitwerking opleverden. Dit heeft per
cluster een uit te voeren pakket aan maat-

regelen opgeleverd. Gedurende dit proces heeft
een intensieve wisselwerking plaatsgevonden
met het onderzoeksspoor. In de streek levende
ideeën voor mogelijke maatregelen zijn met
behulp van hydrologisch modelonderzoek op
hun effectiviteit beoordeeld en vervolgens (in
bijgestelde vorm) in de plannen opgenomen
dan wel afgevallen. Ook heeft het onderzoek
nieuwe effectieve maatregelen opgeleverd, die
bij deverdere planvorming zijn meegenomen.
Op basis van de clusteruitwerkingen is de

Ajb.y.

DeverdelingvanrJe kostenvanhetproject.

totaalvisie voor het projectgebied nader ingevuld.
Uitvoering
Deuitvoering van projecten vond in alle
gevallen onder verantwoordelijkheid van de
indienende partij plaats.Vanwege de beperkte
looptijd heeft de uitvoering zich primair
gericht op de op korte termijn uitvoerbare
projecten. Inmiddels zijn 43projecten aanbesteed, waarvan bijna de helft isafgerond. De
totale projectkosten bedragen ongeveer 44
miljoen gulden. Een overzicht van de verdeling van de projectkosten naar de verschillende thema's isweergegeven m afbeelding 3.

• retentie landelijk gebied
D retentie stedelijk gebied
0 herinrichting beeklopen
• waterconservering
• verbeteren water(bodem)kwaliteit

Onderzoek
Ten behoeve van het project heeft hydrologisch en bodemkundig onderzoek plaatsgevonden. Met behulp van het hydrologisch
onderzoek isde werking van het watersysteem
in beeldgebracht en heeft een toetsing plaatsgevonden naar de effectiviteit van individuele

Stedelijke injiltraticvoorziening VlasrootinHeytlutysen.
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maatregelen. Ook is het rendement van alle
maatregelen tesamen in beeld gebracht. In
aanvulling daarop zijn nieuwe maatregelen
(deelsgericht op de langere termijn) op hun
effectiviteit verkend. Over deeerste resultaten
van dit onderzoek wordt in H 2 0 nr. 14/15van
14juli verslag gedaan.
Het beekdal van deTungelroyse beek is
door verontreiniging in her verleden over de
gehele lengte ernstig vervuild. Despeciedie
bij het uitvoeren van herinrichtingswerkzaamheden in het beekdal vrijkomt, dient
conform de huidige wetgeving tegen hoge
kosten te worden verwijderd. Hierdoor zou
uirvoering van de herinrichtingsprojecten
financieel niet haalbaar zijn. Op basis van
bodemkundig onderzoek isdaarom door het
Zuiveringschap Limburg in samenwerking
met provincie, waterschap en het ministerie
van VROMvoor vier uitvoeringsprojectcn een
saneringsplan opgesteld. Hierbij is het
gedachtegoed van actiefbodembeheer toegepast. Door de sterkst veronrreinigdcgrond af
te voeren en minder verontreinigde grond op
andere locaties opnieuw tegebruiken wordt
enerzijds de herinrichting mogelijk gemaakt
en wordt anderzijds een aanzienlijke bijdrage
geleverd aan de kwaliteitsverbetering van de
bodem.

Communicatie en voorlichting
Dedoorwerking van strategisch beleid
naar uitvoeringsprojecten vergt in de praktijk
veel tijd. Om deze doorwerking te versnellen
iseen betere afstemming tussen de verschillende beleidsterreinen en -niveaus binnen de
overheid belangrijk. Bovendien ishet van
belang in te spelen op een toenemende betrokkenheid van de maatschappij bij het water-

beheer. Daartoe isbij de opzet van het project
een open plan- en werkstructuur gevolgd.
Dezeaanpak vraagt om extra aandacht voor
zowel de interne afstemming binnen als de
externe afstemming tussen de betrokken organisaties. Eengoede communicatie is hierbij
belangrijk. Discussies tussen de verschillende
partijen in declusters maken de knelpunren
in de uitvoering snel duidelijk. Hierdoor
wordt het zoeken naar creatieve en gebiedsspecifieke oplossingen gestimuleerd. De apart
ingestelde communicatiewerkgroep zorgt voor
de ondersteuning van dit proces.Zij streeft
ernaar om de betrokken organisaties als één
gezicht naar buiten te laten treden. Hierdoor
worden de verschillende partijen zowel onderling als door de streek gezien als partners met
eenzelfde doel.Dit versterkt op zijn beurt weer
het gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid bij de verschillende betrokken organisaties.
Dezemanier van werken vraagt een
cultuuromslag.Aangezien het project in de
uitvoering door autonome, onderling samenwerkende instanties wordt getrokken blijft het
ondersteunen van dezenieuwe aanpak
aandacht vragen.
Voorde periode van 1997-2000werd een
communicatieplan uitgewerkt met als belangrijkste doelstellingen het informeren van
potentiële begunstigden, het creëren van
draagvlak en het blijvend activeren van de
uirvoerende instanties. Decontinuïteit van het
project is erg belangrijk. Bestuurlijk wordt
gehoopt op een vervolg.Dar zal in relatie tot
de reconstructie in fases (tot de visie in 2010is
bereikt) worden uitgewerkt. Voor iedere
vervolgfase wordt een apart communicatieplan opgesteld.

Conclusies en aanbevelingen
Deuitvoering van het project leert dat het
mogelijk isom binnen een relatief korte
periode een groot aantal projecten gericht op
herstel van het watersysteem, uit tevoeren.De
kracht van het project ligt daarbij in een
intensiefsamenwerkingsverband van een
groot aantal partijen. De koppeling van een
gezamenlijk gedeelde motivatie aan een stuk
eigen verantwoordelijkheid voor de uitvoering
van deelprojecten heeft hierbij goed gewerkt.
Deaanpak kenmerkt zich door het gelijktijdig oplopen vanzowel onderzoek, planvorming en uitvoering. Hierdoor vindt een intensievekruisbestuiving tussen deze projectonderdelen plaats.Dit vraagt om een intensief
traject van terugkoppeling en begeleiding
waarbij de inrerne en externe communicatie
van deelnemende partijen veelenergie vraagt.
Deaanpak heeft alsgroot voordeel dat het
project vanafhet eerste moment op onderdelen concreet in depraktijk tot leven komt. Dit
vergroot het draagvlak in de streek en nodigt
vervolgens diezelfde streek uit om actiefmee
tedenken over de koers waarop het project
nadere invulling kan krijgen. De meerwaarde
die dar oplevert isonontbeerlijk om ook moeilijke ruimtelijke verdelingsvraagstukken
bespreekbaar temaken en gezamenlijk naar
nieuwe oplossingen tezoeken. Te leveren
maatwerk komt zo binnen handbereik. Gezien
de krappe termijn heefr de uitwerking en
uitvoering van maatregelen zich in dejaren
1997-2000gericht op concrete en voor de korte
termijn haalbare projecten. Voor realisering
van de totaalvisie isdan ookzeker een vervolgtraject wenselijk. «
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