Aanzet totbeekherstel in Limburg

1. Algemene inleiding
Het ecologisch functioneren van beken in
Limburg is de laatste decennia over het
algemeen beduidend verminderd. Bij het
uitblijven van vooral waterhuishoudkundige maatregelen zal deze ontwikkeling zich nagenoeg zonder twijfel
voortzetten. Zowel het provinciale beleid
[11,12] als het rijksbeleid [4, 5 en 6] staan
echter gerichte aanpassing van de waterhuishouding voor.
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Het huidige provinciale beleid is vervat in
het onlangs vastgestelde Waterhuishoudingsplan. Hierin presenteert de
provincie het kader waarbinnen het waterhuishoudkundig beheer gestalte moet
krijgen. Voor de onderbouwing van het
beleid is in de voorbereidingsperiode van
het Waterhuishoudingsplan een aantal
onderzoeken c.q. studies verricht. Eén van
deze studies betrof het aangeven van
mogelijkheden voor beekherstel in
Noord-en Midden-Limburg ten westen
van de Maas, door aanpassing van de
waterhuishouding. Als randvoorwaarde
daarbij gold handhaving van de landbouw
als belangrijkste landgebruiksfunctie, zij
het binnen milieuhygiënische randvoorwaarden.
De studie richt zich enerzijds op zes beken
c.q. beektrajecten waaraan binnen het
provinciaal beleid tot 1991een specifiek
ecologische doelstelling is toegekend.
Anderzijds zijn twee stroomgebieden
bestudeerd volgens de watersysteembenadering, zoals onder meer beschreven
in de Derde Nota Waterhuishouding.
In het Waterhuishoudingsplan is aan
delen van deze stroomgebieden een
specifiek ecologische doelstelling
toegekend, in aanvulling op het beleid tot
1991.
De opbouw van het artikel is als volgt.
In paragraaf 2 zijn de bestudeerde
beken/beektrajecten en stroomgebieden
afzonderlijk beschreven. Geschetst zijn de
actuele situatie, potenties en uniciteit.
Op basis hiervan zijn knelpunten gesignaleerd. Met potenties is gedoeld op de

Samenvatting
De natuurwaarde van beken in Limburg is sterk verminderd. Zowel het
provinciale als het rijksbeleid staan herstel voor. Daartoe zijn knelpunten in beeld
gebracht, streefbeelden geformuleerd en maatregelen geopperd. Aan de hand van
een Multi-Criteria-Analyse zijn de meest wenselijke maatregelen geselecteerd en
per beek vervat in een plan van aanpak. De belangrijkste ruimtelijke, functionele
en financiële consequenties van effectuering van deze plannen zijn in beeld
gebracht. Tenslotte zijn conclusies verwoord voor concretisering van beide
vormen van beleid.

situatie die kan ontstaan na verbetering
van de actuele situatie door uitvoering van
realistische maatregelen. Onder uniciteit is
verstaan de mate van potentiële zeldzaamheid in regionaal, nationaal en/of internationaal verband.
In paragraaf 3 zijn de knelpunten vertaald
in maatregelen.
In paragraaf 4 is per beek(traject) uit de
voorgestelde maatregelen een selectie
gemaakt met behulp van een MultiCriteria-Analyse. De geselecteerde
maatregelen zijn vervat in een plan van
aanpak, waarin ook consequenties van
uitvoering van deze maatregelen zijn
aangegeven in waterhuishoudkundige,
ruimtelijke en financiële zin. Voor de
stroomgebieden zijn pakketten
maatregelen aangegeven op basis van een
prioriteitsstelling.
In paragraaf 5 zijn conclusies gepresenteerd.
In paragraaf 6 tenslotte is het nieuwe
provinciale beleid nader toegelicht.
Dit artikel beschrijft vooral de beleidsmatige en methodische aspecten van
voornoemde studie. Elders worden vooral
de ecologische aspecten belicht [10].
Als algemene bronvermelding geldt de
aan dit artikel ten grondslag gelegen
studie [1].
2. Beschrijving beken/beektrajecten en
stroomgebieden
2.1. Inleiding
Het bestudeerde gebied kenmerkt zich in
fysisch geografische zin door een gering
verval en een droogtegevoelige, veelal
zandige bodem. De waterhuishouding
wordt voor een belangrijk deel bepaald
door meer dan zeventig beken. Van nature
gaat het hier veelal om traag stromende
laaglandbeken, gevoed door relatief
voedselrijk freatisch grondwater dat in
oorsprongsgebieden aan het oppervlak
komt. Slechts enkele beektrajecten hebben
iets van hun oorspronkelijke karakter
behouden. Oorzaken liggen in het verre
en recente verleden en variëren van
ontginningen tot lozingen van afvalwater.
Voor de toekomst staan gunstige
ontwikkelingsperspectieven voor land-

bouw en recreatie op gespannen voet met
de huidige natuur- en landschapswaarden.
Voor herstel van de natuurwaarden zijn de
minst aangetaste trajecten van groot
belang. Deze kunnen als kerngebieden
fungeren, van waaruit planten en dieren
zich verbreiden. Voor het studiegebied
kan het hier gaan om de zes beken/
beektrajecten, waaraan een specifiek
ecologische doelstelling is toegekend
binnen het provinciaal beleid tot 1991:
(delen van) de Weverslosche Beek,
Broekhuizermolenbeek, Dijkerpeel,
Afwateringskanaal, Oostrumschebeek en
Leubeek (zie afb. 1). De situatie per
beek/beektraject is beknopt toegelicht in
navolgende subparagrafen.
Zowel in het landelijk als provinciaal
beleid (vanaf 1991) staat de watersysteembenadering centraal. Daarnaast drukt de
ecologische hoofdstructuur een beleidsmatige stempel op de ruimte. Het belang
van grond- en regenwater van goede
kwaliteit en van karakteristieke flora en
fauna in boven-, midden- en benedenlopen is onderkend. Dit blijkt onder meer
uit de in de Derde Nota Waterhuishouding aangegeven streefbeelden.
Als voorwaarde voor laatstgenoemde
karakteristieken geldt een goede
ecologische infrastructuur [4, 5 en 6].
Voor bepaalde organismen impliceert dit
de aanwezigheid van ononderbroken
verbindingen tussen kerngebieden, voor
andere organismen de aanwezigheid van
zogeheten 'stepping stones'. In het licht
hiervan zijn twee stroomgebieden onder
de loupe genomen. Het gaat om hoofdsystemen van het westelijk deel van
Noord- en Midden-Limburg, respectievelijk de Groote Molenbeek en de
Tungelroysebeek. Voor beide stroomgebieden is de specifieke situatie
geschetst.
2.2. Beken/beektrajecten
Weverslosche beek
De beek ligt in een gebied met intensieve
landbouw en is in haar functioneren
geheel op deze functie afgestemd. In de
winter en het voorjaar wordt zogeheten
overtollig water snel afgevoerd. In de
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neerslag. Bij droogte is de watervoering
zeer gering (0,05 m 3 /s), bij hevige
regenval tot 3,1 mVs. Dit laatste
veroorzaakt erosie van waterbodem- en
oevermateriaal. De waterkwaliteit wordt
van oorsprong sterk bepaald door de
(goede) kwaliteit van kwelwater. Onder de
huidige omstandigheden echter wordt de
norm van de Algemene Milieukwaliteit
voor totaal-fosfor niet gehaald, terwijl de
normen voor stikstof periodiek worden
overschreden. Belangrijkste oorzaken zijn
uit- en afspoeling van meststoffen vanuit
bovenstrooms gelegen landbouwgebieden.
De actuele ecologische waarde van de
beek is beperkt in de bovenloop tot hoog
in de benedenloop. In een aangelegen
vengebied bevindt zich één van de meest
bijzondere oevervegetaties in Limburg
met soorten als moerashertshooi en klein
glidkruid.

1 Weversloscfte beek
2 Oosirumsche beek
O Broekhutzenmoien beek
4 Afwateringskanaal
5 Leubeek ideel v.d fungelroyschebeek)
6 Di/kerpeel
_

Watergang

•

Bestudeerd traject

_

Stroomrichting
Provincie grens
Rijks grens
Stroomgebied Groote Molenbeek
Stroomgebied

Neerbeek

De potenties van de benedenloop zijn
zeer groot. Actuele verschillen in waterpeil
zijn immers met realistische maatregelen
sterk te reduceren, waardoor afname van
de macro-dynamiek en toename van het
aantal verschillende micro-habitats.
Ook ligt het in de mogelijkheden de
waterkwaliteit te verbeteren. De uniciteit
van de benedenloop is groot.

ROERMOND

Broekhuizermolenbeek
De beek ligt grotendeels in het Broekhuizerbroek, een natuurgebied met door
veen opgevulde oude meanders van de
Schuitwater als begin van de Broekhuisermolenbeek;
planten als waterviolier en kikkerbeet geven ietsvan de
natuurwaarde aan.

Afb. 1- Ligging van de zes beken e.g. beektrajecten met een specifiek ecologischedoelstelling binnen het provinciaal
beleid tot 1991.

zomer wordt via een kanaalstelsel water
vanuit de Maas ingelaten en door stuwen
vastgehouden. Door deze inlaat wordt het
optreden van kwel verstoord en voor
zover nog sprake is van kwel wordt de
karakteristieke kwaliteit teniet gedaan
door menging met ingelaten water.
De waterkwaliteit wordt bovenal sterk
negatief beïnvloed door uit- en afspoeling
van meststoffen vanuit belendende
landbouwpercelen. In een naast de beek
gelegen broekbos komen enkele in dit
gebied vrij zeldzame freatofyten voor:
kleine valeriaan, schildereprijs en
keverorchis.
De potenties van de beek zijn beperkt.
Herinrichting kan tot verhoging van de
natuurwaarde leiden. Ingrijpende water-

huishoudkundige maatregelen kunnen de
potenties sterk verhogen. De uniciteit van
de beek is gering, zowel regionaal als
nationaal.
Oostrumschebeek
De studie richt zich op het benedenstroomse traject van de beek, grotendeels
gelegen in een door kwel gevoed natuurgebied. Ten westen van het beektraject
ligt een waterwingebied, waar freatisch
grondwater wordt gewonnen. De structuur
van het bestudeerde traject is voor het
grootste deel natuurlijk, in tegenstelling tot
de genormaliseerde en daardoor snel
afvoerende bovenloop. Dit maakt dat de
benedenloop voor zowel watervoering als
stroomsnelheid sterk afhankelijk is van
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Maas. De beek staat in directe verbinding
met onder meer de Langevenseloop, een
watergang die stroomt door een gebied
met overwegend (intensieve) landbouw.
Gelegen tussen twee infiltratiegebieden
ligt de beek zelf voor het grootste deel in
een kwelgebied rondom een voor drinkwaterwinning aangewezen niet-freatisch
grondwaterbeschermingsgebied.
Mogelijk door onttrekkingen van grondwater uit het tweede watervoerende
pakket is de grondwaterstijghoogte tussen
1956 en 1978 met ruim één meter gedaald.
De waterkwaliteit wordt sterk negatief
beïnvloed door aanvoer van water vanuit
voornoemde watergang. De directe
omgeving van de beek, het Broekhuizerbroek, is een soortenrijk langgerekt
moeras. Verschillende verlandingsstadia
met soorten als waternavel, slangewortel,
waterscheerling, draadzegge en elzen
typeren het moeras. Het gebied vertoont
duidelijke verdrogingsverschijnselen,
onder meer geïndiceerd door droogstaande elzen en berken en het massaal
voorkomen van moeraszegge en braam.
Potentieel is de beek te kenschetsen als
een ontwateringsloop van een enigszins
geïsoleerde, afgesneden meander van de
Maas met een weinig veranderlijke waterhuishouding en een lage stroomsnelheid.
Met realistische maatregelen kunnen de
grote potenties zich doen gelden. Ook de
uniciteit van een dergelijke beek, of
wellicht beter broek, is zeer groot.
Afwateringskanaal
Het Afwateringskanaal is een rechte
kunstmatige watergang, grotendeels
gelegen in een landbouwgebied tussen de
Noordervaart en de Maas. Omdat het
karakter van de watergang eerder
overeenkomt met een beek dan met een
kanaal, is de watergang consequent
betiteld als beek. De hydrologie van de
beek is divers. Hen deel ligt in een
infiltratiegebied, een ander deel is
hydrologisch gescheiden door ondoorlatende lagen. Water wordt vastgehouden
door enkele stuwen, waardoor het waterpeil weinig fluctueert. Zowel watervoering
als stroomsnelheid zijn gering. De waterkwaliteit is overwegend goed en
karakteristiek, onder meer door voeding
met gebiedseigen calcium-arm grondwater
en aanvoer van oppervlaktewater vanuit
een landbouwgebied, dat nog in ontwikkeling is. De aquatisch ecologische
waarde van de beek is vooral te danken
aan de karakteristieke (zachte) waterkwaliteit. In de mesotrofe bovenloop
komen naaldwaterbies, drijvend fonteinkruid en vlottende bies voor. De meer
eutrofe midden- en benedenloop wordt
eerder gekenmerkt door gele plomp en

liesgras. De verschuiving in het trofieniveau weerspiegelt zich ook in de macrofauna.
De potenties van de beek komen grotendeels overeen met de actuele status als
watergang met niet-algemene waterkwaliteit en daaraan gekoppelde
botanische waarde. Om dezelfde reden is
de uniciteit als groot aan te duiden.
Leubeek
De Leubeek vormt de benedenloop van
de Tungelroysebeek en is gelegen in een
met bos bedekt stuifzandcomplex
(Leudal). Het is het enige nog vrij
meanderende beektraject in MiddenLimburg en ook daardoor een toeristische
trekpleister. Onder meer door
normalisatie van de bovenloop van de
Tungelroysebeek kenmerkt de Leubeek
zich door grote verschillen in watervoering. Gemiddeld circa 2,3 mVs, tijdens
piekafvoer tot 19 mVs en tijdens droogte
tot 0,05 mVs. Ingrijpende erosie van
bodem- en oevermateriaal zijn een direct
gevolg. De waterkwaliteit voldoet voor
sommige parameters niet aan de normen
van de Algemene Milieukwaliteit: totaalfosfor, zink, cadmium en periodiek ook
sulfaat. Belangrijkste oorzaken zijn opslag
van metaalhoudend afval in het brongebied, aanvoer van sterk verontreinigd
water uit België via De Raam en uit- en
afspoeling van meststoffen uit landbouwgebieden. Naast het water is ook de waterbodem verontreinigd met zware metalen.
De potenties van de Leubeek worden
vooral beperkt door erosie en een matige
Tungelroysebeek; door erosie weggespoelde boom.

waterkwaliteit. Door uitvoering van
realistische maatregelen kunnen de
potentiële temporele verschillen in watervoering worden verkleind, kan de macrodynamiek worden beperkt, kan het aantal
verschillende micro-habitats toenemen en
kan de waterkwaliteit worden verbeterd.
Het is echter niet realistisch te veronderstellen dat de actuele situatie op korte
termijn ingrijpend kan worden verbeterd,
gezien de omvang en complexiteit van de
problematiek. De potenties kunnen
daarom als matig worden omschreven.
De uniciteit van de benedenloop is groot,
vooral vanwege de morfologie.
Dijkerpeel
De volledig genormaliseerde beek is
gelegen in een kwelgebied, tevens
intensief landbouwgebied. De middenloop
stroomt langs een natuurgebied. De beek
voert het hele jaar water, de verschillen in
waterpeil zijn gering en de stroomsnelheid
is overwegend laag (gemiddeld minder
dan 20 cm/sec). Tussen 1958 en 1970 is
de grondwaterstand gedaald met circa
0,5 m, waarschijnlijk veroorzaakt door
zogeheten beekverbeteringen aan onder
meer de Tungelroysebeek. Door kwelinvloeden is het water calcium-arm.
De Algemene Milieukwaliteit wordt niet
gehaald voor totaal-fosfor, waarschijnlijk
door uit- en afspoeling van meststoffen uit
belendende landbouwpercelen. De actuele
natuurwaarde van de beek is laag, iets dat
onder meer blijkt uit recente opnames van
macro-fauna en vegetatie. Hoewel de aan
de beek gelegen natuurgebieden in het
Natuurbeleidsplan [4] als kerngebieden
worden aangemerkt, lijkt verdere aanpassing van de beek noch qua uitvoering,
noch qua planvorming te worden
gehinderd.
De potenties van de beek worden grotendeels bepaald door de actuele situatie.
De beek is gelegen in een intensief
landbouwgebied en qua waterhuishouding
en inrichting afgestemd op deze functie.
Omdat slechts na ingrijpende
veranderingen in landgebruik en
-inrichting de natuurwaarde noemenswaardig kan toenemen, zijn de potenties
gering. Dit geldt ook voor de uniciteit van
de beek.
2.3. Stroomgebieden
Groote Molenbeek
Het stroomgebied heeft landbouw als
belangrijkste functie. De waterhuishouding is vooral op deze functie
afgestemd. Voor de waterkwantiteit
impliceert dit een onnatuurlijk laag grondwaterpeil, met als gevolg ingrijpende
verdroging van vegetatie en periodiek
droogvallen van beken. De waterkwaliteit
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natte graslanden en broekbossen. In de
studie [1] zijn van deze gemeenschappen
kenmerkende soorten, 'stepping stones',
barrières en voorwaarden voor
ontwikkeling aangegeven.
Watergang
Bestudeerd traject

3. Voorgestelde maatregelen
3.1. Beken/beektrajecten
Op basis van de per beek/beektraject
gesignaleerde knelpunten is een aantal
maatregelen voorgesteld om de actuele
situatie te verbeteren. Het gaat om op
voorhand realistische maatregelen die
voldoen aan de eerder geformuleerde
randvoorwaarde: handhaving van de landbouw als belangrijkste landgebruiksfunctie. Het inschatten van de realiteitswaarde is gebaseerd op verworven kennis
en inzicht en 'expert judgement'.
De aangegeven maatregelen zijn gewaardeerd en geselecteerd aan de hand van
vooraf opgestelde criteria. In tabel I zijn
zowel de overwogen maatregelen als de
waardering per beek(traject) gepresenteerd. Voor een toelichting op de
verschillende maatregelen zie [1].

Biotisch waardevo
Meerdere intensieve veehouderijbedrijven
.

Provincie grens

. _,. Rijks grens

BELGIË

Aß. 2 - Bestudeerde delen van twee stroomgebieden inNoord- enMidden-Lintburg tenwesten van deMaas: Groote
Molenbeek en Tungelroysebeek.

wordt negatief beïnvloed door uit- en
afspoeling van meststoffen en
bestrijdingsmiddelen, inlaat van water uit
de Maas en periodieke lozingen van rioolwater. De beken in het stroomgebied zijn
vrijwel volledig in cultuur gebracht.
Het stroomgebied van de Groote Molenbeek neemt in ecologische zin echter een
sleutelpositie in. Zo vormt het de
belangrijkste ecologische scharnierverbinding tussen de Peel en het Maasgebied.
Tungelroysebeek
Het stroomgebied van de Tungelroysebeek strekt zich uit van de Maas tot over
de grens met de provincie Noord-Brabant.
Via De Raam staat de beek ook in contact

met Belgische wateren. Vooral de bovenloop stroomt voor het grootste deel door
een intensief landbouwgebied. Op de
benedenloop na, de Leubeek, is de beek
genormaliseerd. De waterkwaliteit voldoet
niet voor alle parameters aan de normen
van de Algemene Milieukwaliteit (zie
Leubeek). De kwaliteit van de waterbodem in de bovenloop valt plaatselijk
binnen de normen die gelden voor de
Wet Chemische Afvalstoffen.
Ook het stroomgebied van de Tungelroysebeek neemt in ecologische zin een
sleutelpositie in. Het verbindt (potentieel)
natuurgebieden in Nederland, België en
Duitsland. Het gaat hierbij om beeklevensgemeenschappen, gemeenschappen
van moerassen, gemeenschappen van

Aan de hand van een Multi-CriteriaAnalyse [2,9] zijn per beek(traject)
waarderingen toegekend aan de voorgestelde maatregelen, uitgedrukt in
getallen. Iedere maatregel is gewaardeerd
op basis van de potenties en uniciteit van
de beek waarvoor de maatregel is
bedoeld, het totaal van effecten op de
verschillende functies en de te schatten
financiële consequenties. Per criterium is
impliciet een gewicht toegekend door de
keuze van de waarderingsschaal.
Hoewel de getallen staan voor relatieve
waarderingen en daardoor harder lijken
dan ze zijn, kunnen op deze wijze per
beektraject vergelijkingen worden
gemaakt tussen het milieurendement van
verschillende maatregelen en tussen de
beken/beektrajecten onderling.
De waarderingen - hoe hoger, hoe beter vormen de basis voor het plan van
aanpak, zoals gepresenteerd in4.1.
Met de verschillende functies is bedoeld
de natuur, landbouw, drinkwaterwinning,
recreatie en stedelijk gebied. Per beektraject en per functie is het effect van
iedere maatregel geschat. De totale
functionele consequenties zijn per beektraject en per maatregel uitgedrukt als de
som van effecten op voornoemde functies.
3.2. Stroomgebieden
Op basis van een vergelijking tussen de
actuele situatie en de in de Derde Nota
Waterhuishouding beschreven streefbeelden zijn knelpunten gedestilleerd en
te overwegen maatregelen aangegeven.
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Op basis hiervan zijn schattingen gemaakt
van de consequenties van uitvoering van
de maatregelen. Alleen al de financiële
consequenties, die naar schatting reiken
tot enkele miljarden guldens, hebben
geleid tot een ruimtelijke afbakening van
beide stroomgebieden (zie afb. 2).
De keuze voor bepaalde delen is vooral
ingegeven door de ecologische reikwijdte
binnen Noord- en Midden-Limburg en de
potenties om uit te groeien tot volwaardige ecologische kerngebieden.
De keuze stoelt op de gedachte dat
geconcentreerde natuurontwikkeling op
kansrijke lokaties naar verloop van tijd
een gunstig stempel kan drukken op een
wijde omgeving.
De overwogen maatregelen komen
grotendeels overeen met die voor de
beken/beektrajecten (zie tabel I).
4. Plan van aanpak en consequenties
4.1. Beken/beektrajecten
Op basis van de eerder beschreven
waardering (zie tabel I) zijn zowel
prioriteiten gesteld aan maatregelen per
beek(traject) als aan de verschillende
beken/beektrajecten. Om hieraan uiting te
geven zijn de maatregelen en beken/
beektrajecten gerangschikt van relatief
hoge naar relatief lage prioriteit.
De uiteindelijke keuze van maatregelen is
vooral afhankelijk gesteld van het
verwachte milieurendement, impliciet al
verwerkt in de waardering. Zo zijn voor
een beek(traject) met geringe potenties
en/of uniciteit minder ingrijpende voorstellen gedaan dan voor een beek(traject)
met hoge potenties en/of uniciteit.
Per beek(traject) zijn achtereenvolgens de
gekozen maatregelen kort toegelicht en
zijn de belangrijkste consequenties aangegeven. Voor de financiële consequenties
geldt dat is uitgegaan van het prijspeil in
1990 en dat het hier gaat om een
indicatieve raming van kosten van uitvoering, inclusief grondverzet en
-verwerving, kunstwerken en noodzakelijke aanpassingen.
Broekhuizermolenbeek
1. afleiden
2. reductie grondwaterwinning
De Langbroekerwetering kan worden
afgeleid naar de Rijnbroekerloop om de
bestaande verbinding tussen de Langbroekerwetering en de Broekhuizermolenbeek te kunnen verbreken.
Afleiding heeft geen directe consequenties
voor de Groote Molenbeek, waar de Rijnbroekerloop in uitmondt, en nauwelijks
negatieve ruimtelijke consequenties.
De kosten bedragen naar schatting
f950.000,-.
Reductie van de winning van grondwater

TABEL I - Overwogen maatregelen enwaarderingpermaatregelperbeek(traject).
waarbij:
A = potenties:
1 = gering
2 = matig
3 = groot
4 = zeer groot

C= functione e consequenties:
- 2 = zeer negatief
- 1 = negatief
0 = neutraal
+1 = positief
+2 = zeer positief

D = = fin anciële c o n s e q u e n t i e s :
4 = gering
3 = mat g
2 = groot
1 = zeer groot

B = uniciteit: zie potenties
waarderir g per criterium

Maatregelen per beek
A
Weverslosche beek
• retentiebekken
• bufferzones + filter
• piasbermen
• geleide meandering
• cascadestuwen

B

C

D

Totaal

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2
1
3
2
3

5
4
6
5
6

Oostrumschebeek
• reientiebekken
• bufferzones + filter
• zonering

4
4
4

3
3
3

1
1
0

1
1
4

9
9
11

Broekhuizermolenbeek
• afleiden
• reductie waterwinning

4
4

4
4

2
0

2
3

12
11

Afwateringskanaal
• handhaving
• cascadestuwen

2
2

3
3

1
1

3
3

l
>

Tungelroysebeek
• retentiebekkens
zandvang
saneren waterbodem
translokatie afval
maatregelen in België
bufferzones + filter
saneren lozingen
zonering

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

2
1
1
1
2
0
1
0

1
3
1
1
1
1
3
4

8
8
7
7
S
6
8
9

Dijkerpeel
bufferzones + filter
piasbermen
geleide meandering

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
3
2

4
6
5

in de directe omgeving van de beek vraagt
om aanwijzing van nader te onderzoeken
alternatieven. De consequenties van deze
maatregel, zowel ruimtelijk, functioneel als
financieel, zijn afhankelijk van het alternatief.
Afwateringskanaal
1. handhaving
2. cascadestuwen
Met handhaving is gedoeld op voortzetting van het huidige handmatige onderhoud en het voorkomen van verdere
intensivering en/of bevorderen van
extensivering van landbouw in het gebied
dat afwatert op het Afwateringskanaal.
Het gaat om minimaal 1.100 ha landbouwgrond. De Relatienota is het enige
instrument om deze maatregel uit te
voeren, waardoor extensivering in het hele
gebied eerder een streven is dan een reële
optie. De functionele consequenties van
deze maatregel zijn relatief groot.
De financiële consequenties zijn sterk
afhankelijk van de wijze van uitvoering en

9

de hoogte van vergoedingen voor derving
van inkomsten.
Door de drie bestaande traditionele
stuwen te vervangen door cascadestuwen
kan de barrièrewerking voor watergebonden organismen worden
gereduceerd. De kosten hiervan bedragen
naar schatting f 600.000,-.
Oostrumschebeek
1. retentiebekken
2. inundatievlakte
3. bufferzones met filter
4. zonering
Om de problematiek te lijf te gaan is in de
bovenloop van de beek een retentiebekken gedacht van circa 20 ha.
Net voordat de genormaliseerde bovenloop overgaat in de meanderende
benedenloop is een inundatievlakte
gedacht van circa 15ha. Voor de
verbetering van de waterkwaliteit is over
de totale lengte van de bovenloop (23 km)
een bufferzone met filtersysteem (bijvoorbeeld moeraszuivering) gedacht.
In aansluiting op bestaande ruimtelijke
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scheidingen is zonering verder te
effectueren.
De functionele en ruimtelijke
consequenties van het totaal aan
maatregelen zijn groot: voor de natuur
zeer gunstig, voor de landbouw ongunstig
door een ruimtebeslag van circa 150 ha.
Bij aankoop van de benodigde grond
bedragen de kosten ruim f30.000.000,-.
Dit laatste maakt uitvoering van het totale
pakket aan maatregelen tot een niet reële
optie.
Leubeek
1. retentiebekken(s)
2. zandvang
3. saneren waterbodem
4. saneren lozingen
5. zonering
In de bovenloop van de Tungelroysebeek
zijn één of meerdere retentiebekkens
gedacht met een totale bergingscapaciteit
van circa 2.000.000 m 3 , resulterend in een
ruimtegebruik van minimaal 100 ha.
Door de maatregel zal de macrodynamiek in de Leubeek belangrijk
verkleinen. Een zandvang tussen de
Tungelroysebeek en een industrieterrein
in Noord-Brabant kan een deel van voortdurend toestromende zware metalen
wegvangen, voor zover deze metalen zijn
geadsorbeerd aan zwevende stoffen.
De inmiddels toegestroomde zware
metalen liggen voor een groot deel opgeslagen in de waterbodem. Na sanering van
de bron moeten de meest verontreinigde
lokaties worden gesaneerd. Het saneren
van lozingen heeft ook betrekking op
rioolwater uit Heythuysen. Maatregelen
als omleiding of moeraszuivering kunnen
soelaas bieden. Om de functies natuur en
recreatie verder te scheiden kunnen
aanvullende maatregelen voor de zonering
worden getroffen. De ruimtelijke en functionele consequenties van uitvoering van
het genoemde pakket maatregelen zijn
beperkt. De functies landbouw en
recreatie zullen respectievelijk circa 100 ha
en enige ruimte ter beschikking moeten
stellen aan de functie natuur. De financiële consequenties zijn zeer omvangrijk.
Vooral door de waterbodemsanering en
het benodigde grondoppervlak gaat het
hier naar verwachting om vele tientallen
miljoenen guldens.
Dijkerpeel
1. piasberm
Door de geringe potenties en uniciteit en
de geïsoleerde ligging tussen intensief
beheerde landbouwgronden, zijn voor
deze beek geen ingrijpende maatregelen
voorgesteld. Het gaat slechts om de aanleg
van een piasberm over de hele lengte
langs één zijde van de beek (7,5 km).

De ruimtelijke en functionele
consequenties blijven beperkt tot het uit
produktie nemen van 4 ha landbouwgrond. De kosten bedragen circa
f750.000,-.
Weverslosche beek
1. piasberm
2. cascadestuwen
De geringe potenties en uniciteit van deze
beek en de omvang van het pakket
maatregelen dat nodig is om het
ecologisch functioneren belangrijk te
verbeteren, maken dat slechts een
beperkte aanpassing gerechtvaardigd is.
Voorgesteld is om langs het hele traject
van de beek (5,5 km) aan één zijde een
piasberm aan te leggen en de twee
bestaande stuwen te vervangen door
cascadestuwen. Door het huidige ruimtegebruik zijn de functionele consequenties
nihil. De kosten bedragen naar schatting f
950.000,-.
4.2. Stroomgebieden
Groote Molenbeek
Met onderstaande maatregelen is het
ecologisch functioneren sterk te
verbeteren, als ze uitdrukkelijk worden
beschouwd als één, op elkaar afgestemd,
pakket maatregelen, zowel in tijd als
ruimte. In volgorde van belang c.q.
schatting van het milieurendement geldt
het volgende overzicht:
1. Saneren van lozingen van overstortwater uit het rioolstelsel van Sevenum.
2. Retentie van gebiedseigen water in de
bodem.
3. Hermeandering van alle in het gebied
gelegen beken of beektrajecten en
vervanging van traditionele door cascadestuwen.
4. Stopzetten inlaat van water uit de
Maas.
Met de uitvoering van dit pakket
maatregelen zal naar verwachting een
situatie ontstaan die in grote lijnen
overeenkomt met de streefbeelden,
geschetst in de Derde Nota Waterhuishouding, voor onder meer beken.
De belangrijkste functionele
consequenties liggen op het vlak van
zowel het areaal als de bedrijfsvoering van
de landbouw. Voor de natuur zullen
immers randvoorwaarden worden gesteld
aan het landbouwkundig functioneren, iets
dat andersom een traditie kan worden
genoemd. De kosten van uitvoering van
de meeste maatregelen zijn sterk
afhankelijk van de te kiezen oplossingsrichting. Zo kan voor wijzigingen van
bestemmingen van de grond worden
gedacht aan grondaankoop of het sluiten
van beheersovereenkomsten enzovoort.

De kosten voor hermeandering en aanleg
van cascadestuwen bedragen naar
schatting f 14.000.000,-. Als instrumenten
kunnen worden genoemd de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren,
Relatienota, Wet Bodembescherming,
onteigening en grondaankoop.
Tungelroysebeek
De structurele maatregelen voor de
verbetering van de actuele situatie moeten
als één pakket worden beschouwd en in
tijd en ruimte op elkaar zijn afgestemd.
In volgorde van belang c.q. schatting van
het milieurendement geldt het volgende
overzicht:
1. Saneren van actuele en historische
lozingen van zware metalen; laatstgenoemde grotendeels opgeslagen in de
waterbodem.
2. Hermeandering, aanleg retentiebekkens en cascadestuwen.
3. Overleg met België over sanering van
grensoverschrijdende verontreinigingen.
4. Reductie uitspoeling meststoffen en
bestrijdingsmiddelen, bijvoorbeeld door
aanleg filtersysteem tussen beekstroomzones en intensieve landbouwgebieden.
De belangrijkste functionele
consequenties liggen bij de behandeling
van afvalwater in België, industrie in
Noord-Brabant en belendende landbouw
in Midden-Limburg. De belangrijkste
financiële consequenties liggen op het
vlak van de sanering van verontreinigde
waterbodems. Door onduidelijkheid over
kwaliteit en kwantiteit van het te
behandelen bodemmateriaal zijn de
kosten nauwelijks te kwantificeren.
Aangenomen mag worden dat de
minimale orde van grootte tientallen
miljoenen guldens bedraagt. Voor geleide
meandering, retentiebekkens en cascadestuwen kan worden gerekend op
f45.000.000,-. Als instrumenten kunnen
worden genoemd de Interim Wet Bodemsanering, Wet Bodembescherming,
Relatienota, onteigening en grondaankoop.
5. Conclusies
5.1. Beken/beektrajecten
- Op basis van potenties, uniciteit en
ingeschatte financiële consequenties, kan
voor de zes beken/beektrajecten voor de
uitvoering van voorgestelde maatregelen
de volgende prioriteit worden aangegeven:
1. Broekhuizermolenbeek;
2. Afwateringskanaal;
3. Oostrumschebeek;
4. Tungelroysebeek;
5. Dijkerpeel;
6. Weversloschebeek.
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- De totale kosten van de uitvoering van
voorgestelde maatregelen bedragen circa
40.000.000,- + PM, waarbij PM staat voor
enkele tientallen miljoenen guldens.
- Voortzetting van effectuering van het
provinciale beleid tot 1991leidt over het
algemeen naar verwachting tot een
toenemende discrepantie tussen de
actuele situatie en de geformuleerde doelstellingen.
5.2. Stroomgebieden
- Een totaal-aanpak van Noord- en
Midden-Limburg ten westen van de
Maas, waarmee de door het rijk
geformuleerde streefbeelden op zeer
lange termijn kunnen worden geconcretiseerd, is op voorhand naar verwachting
niet haalbaar. Anticiperend op deze
verwachting is een geconcentreerde
natuurontwikkeling voorgesteld, om kerngebieden te genereren die op den duur
hun weerslag hebben op de wijde omgeving.
- De totale kosten van uitvoering van
voorgestelde maatregelen bedragen circa
60.000.000,- + PM, waarbij PM staat voor
ruim honderd miljoen guldens.
5.3. Algemeen
- Het tot 1991gevoerde provinciale beleid
heeft minder ingrijpende gevolgen dan
het actuele rijksbeleid. Daar waar het tot
dan toe gevoerde provinciale beleid zich
expliciet beperkt tot het aanwijzen van zes
beken c.q. beektrajecten met een
ecologische doelstelling van het middelste
niveau, kent het rijksbeleid impliciet aan
alle watergangen de hoogste ecologische
doelstelling toe. Zonder een duidelijke
scheidslijn aan te kunnen geven, is het tot
1991gevoerde provinciale beleid hiermee
eerder curatief en het rijksbeleid eerder
preventief van aard.
- Voor uitvoering van maatregelen die
vooral ruimtelijke gevolgen hebben lijkt
het huidige juridische instrumentarium
tekort te schieten.
- De kosten van effectuering van het plan
van aanpak zijn niet gering. Hierbij moet
echter worden vermeld dat het gaat om
kosten, zoals die uiteindelijk na verloop
van jaren zullen moeten worden betaald.
De jaarlijkse investeringskosten liggen
daardoor beduidend lager.
6. Nawoord: toelichting op het
Waterhuishoudingsplan
Op 22 februari 1991 is het Waterhuishoudingsplan Limburg 1991-1995
vastgesteld door Provinciale Staten van
Limburg. Het in dit plan vastgelegde
beleid is gericht op de ontwikkeling van
watersystemen, waarbij duurzaam gebruik
en verbetering van het ecologisch

functioneren centraal staan. Om dit beleid
te kunnen realiseren is de problematiek
vanuit drie hierna te noemen invalshoeken benaderd. Voor beekherstel zijn
vooral de eerste twee van belang.
1. Versneld terugdringen van de
verontreiniging van watersystemen.
Gedoeld is op maatregelen gericht op
afronding van het saneringsprogramma
voor zuurstofbindende stoffen, verbetering
van rioolstelsels, verbetering van de
kwaliteit van effluent van (rioolwaterzuiveringsinstallaties en vermindering van
de diffuse belasting van watersystemen.
2. Verbeteren van de inrichting van
wateren naar nieuwe inzichten. Hier gaat
het om maatregelen gericht op herstel van
het fysieke watermilieu: aanleg van
natuurvriendelijke oevers, herstel van
paai- en opgroeiplaatsen van watergebonden organismen, herstel van de
rheologische dynamiek van beken, enzovoort. Uitvoering van deze maatregelen
vraagt ook om aanpassing van het beheer.
3. Stringenter reguleren van het gebruik
van water, gericht op het tegengaan c.q.
terugdringen van verdroging en het
bevorderen van een selectief gebruik van
grondwater. Een en ander vraagt om
maatregelen voor de beperking van het
gebruik en ook voor de bevordering van
conservering en retentie van neerslag- en
kwelwater. Het beleid is erop gericht
maatregelen voor de verbetering van de
af- en ontwatering niet meer in uitvoering
te nemen, als deze nadelige effecten
sorteren voor verdrogingsgevoelige
(natuur) gebieden.
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Rijkswaterstaat geeft
voorrang aan drinkwatervoorziening
Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de
Laagwater-Coördinatiegroep van het
ministerie van Verkeer en Waterstaat,
begin september is besloten bij de
verdeling van de beschikbare waterhoeveelheid prioriteit te geven aan de
drinkwatervoorziening. Aan het voorkomen van het droogvallen van de veenweidegebieden en de voorziening voor de
glastuinbouw, wordt eveneens extra
aandacht besteed.
De groep, bestaande uit waterdeskundigen van onder andere het
ministerie en het RIZA, is echter wel van
mening dat de door het uitblijven van
neerslag veroorzaakte droogte zeer
beperkt van omvang is, mede door de
buffervoorraad in het IJsselmeer.
De Laagwater-coördinatiegroep, die ieder
jaar een keer bijeenkomt, verwacht dat
zelfs als neerslag voorlopig uitblijft, het
peil van de Rijn de komende dagen
hooguit dertig centimeter zal zakken.
Op 11september werd bij Lobith een
waterstand van 730 millimeter gemeten,
hetzelfde peil dat op 9 september werd
bereikt. De situatie op de Maas is volgens
de groep beter. De afvoer stabiliseert zich
daar op zo'n dertig kubieke meter per
seconde.
Toch heeft de groep besloten enige
maatregelen te nemen. Ten eerste zal het
Amsterdam-Rijnkanaal zoveel mogelijk op
peil worden gehouden voor drinkwatervoorziening en ter beregening van veenweiden. Het daarvoor benodigde water zal
worden verkregen door onttrekking uit de
Waal en vermindering van de lozing bij
IJmuiden. Ook zal alle grote onttrekkers
van het water, zoals landbouwbedrijven en
elektriciteitsmaatschappijen, gevraagd
worden die onttrekking te minimaliseren.
De maatregelen die de groep heeft
genomen, komen voort uit de Derde Nota
Waterhuishouding die in augustus 1989
door minister Smit van Verkeer en Waterstaat werd gepresenteerd. Daarin is een
scenario opgenomen voor het geval er
droogte in Nederland ontstaat. (ANP)

