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1 Inleiding
In de verbetering van onze leefomgeving vormt de aandacht voor het watersysteem
een belangrijk facet. In het project "Herstel watersysteem Tungelroyse beek" is hier
door middel van hydrologisch onderzoek uitgebreid op ingegaan. In deze samenvatting wordt u aan de hand van een afgeslankte weergave van de hoofdlijn van het
onderzoek, de belangrijkste bevindingen en diverse figuren rondgeleid door het
stroomgebied van de Tungelroyse beek en de oplossingsruimte voor de verdere
ontwikkeling van omgevingswaarden in dit gebied. Aan deze samenvatting liggen de
volgende rapporten ten grondslag:
- Hoogendoorn e.a., 1999. Hydrologisch onderzoek Tungelroyse beek, beoordelingssystematiek, Tauw bv, Deventer;
- Luijendijk e.a., 1999. Hydrologisch onderzoek Tungelroyse beek, hydrologische
modellering en systeemanalyse, Tauw bv, Deventer;
- Luijendijk, 1999. Hydrologisch onderzoek Tungelroyse beek, beoordeling maatregelen, Tauw bv, Deventer.
Deze samenvatting heeft een 'getrapte' opzet. De snelle lezer kan wellicht volstaan
met het lezen van deze inleiding en hoofdstuk 7, waarin de conclusies van het onderzoek worden belicht. Elk hoofdstuk vangt aan met een korte samenvatting, die in
combinatie met de figuren een redelijk overzicht geven van wat in dit onderzoek is
gedaan en wat hieruit als belangrijk en wetenswaardig naar voren is gekomen.
De tekst met de lichtrode achtergrond vormt in feite de rode draad van het
onderzoek. De complete tekst geeft daarentegen de gang van zaken en de overwegingen die daarbij een rol gespeeld hebben vrij volledig weer. Hierbij is ook ruim
aandacht besteed aan de methodiek die in dit onderzoek is gehanteerd binnen de
context van het proces van planvorming (hoofdstuk 2).

1.1 Aanleiding voor het onderzoek
De hoogwatergolven van 1993 en 1995 hebben rivieroeverbewoners en rivierbeheerders wakker geschud. De veronderstelling dat extreem hoge rivierstanden fenomenen uit het verleden
waren, is binnen enkele jaren ontmanteld. Is hier sprake van iets nieuws? Of is men gewoon
vergeten dat een ongewone samenloop van omstandigheden de rivier uit haar bed kan laten
springen? Of is het eenvoorbode van mogelijke wijzigingen in het klimaat, gezien de lange duur
van hoge neerslaghoeveelheden waarmee het hoogwater gepaard ging? Het laatste woord
hierover is nog niet gezegd. Duidelijk isweldat er iets ondernomen moetworden.
Hoogwaterbestrijding kent in principe twee invalshoeken, namelijk: enerzijds streven naar het
langer vasthouden van water in de gebieden waar de neerslag valt (retentie en conservering in
de brongebieden) en anderzijds streven naar meer berging van water inof direct naast de rivier
(verdieping,creërenvan overlaten,verbreding van hetwinterbed,dijkverhoging).
Hoogwater is niet de enige zorg van de waterbeheerders. Ook een betere ecologische en landschappelijke inpassing van het watersysteem in zowel het stedelijk als het landelijk gebied
vragen de nodige aandacht. Zoals premier Kok onlangs al opmerkte, is het waterbeheer in
Nederland toe aan een herijking. En de Europese Unie richt haar pijlen op de (grensoverschrijdende) bestrijdingvan extreem hoge rivierstanden.
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Het mooie van al deze zaken is, dat ze min of meer binnen eenzelfde tijdsbestek bijeenkomen.
Dit biedt de mogelijkheid om de verschillende aandachtspunten integraal aan te pakken en op
elkaar af te stemmen. De perspectieven hiervoor zijn gunstig, aangezien hoogwaterbestrijding
en ecologische en landschappelijke inpassing van het watersysteem elkaar op tal van punten
kunnenversterken.

1.2 HetprojectTungelroysebeek
Inde Evaluatie enActualisering van hetWaterhuishoudingsplan Limburg (EWHP) is hetstroomgebied van de Tungelroyse beek (figuur 1.1) aangeduid als ecologisch(milieu)beschermingsgebied. Knelpunten op hetgebiedvande inrichtingvanwatersystemen, deverdroging van natte
natuurterreinen en de waterkwaliteit vragen om een heroriëntatie op het waterbeleid. In dit
kader heeft de provincie Limburg in samenwerking met het waterschap Peel en Maasvallei het
project "Herstelwatersysteem Tungelroyse beek"geformuleerd. Het bijzondere aan dit project is
dat het zowel op deelname van betrokkenen in het gebied anticipeert als dat gebruik gemaakt
wordt van moderne technische hulpmiddelen om de hydrologie van het gebied beter te leren
begrijpen. Het project heeft danook zeker een voorbeeldfunctie.
Het project heeft reeds voorgeschiedenis van circa acht jaar. In 1991 is aan de Tungelroyse
beek, de Neerbeek en de Leukerbeek een specifiek ecologische functie toegekend. Het gehele
stroomgebied van de Tungelroyse beek is aangeduid als ecologisch (milieu) beschermingsgebied, hetgeen inhoudt dat brongerichte maatregelen worden voorgestaan om het
afvoerpatroon endewaterkwaliteit beter aftestemmen opdeaanwezige natuurwaarden.
In 1993 is in het kader van de regeling Regionaal Integraal Waterbeheer in opdracht van de
provincie Limburg en in samenwerking met een groot aantal regionale overheden en instanties
een studie uitgevoerd over een natuurgerichte ontwikkeling van het stroomdal van de Tungelroyse beek. In dit kader is een globaal plan van aanpak opgesteld voor de uitvoering van
maatregelen gericht op de verbetering van het hydrologisch en ecologische functioneren van
het watersysteem. Kernpunten van de visie zijn beekherstel, opheffen van migratie belemmeringen,verbetering van de waterkwaliteit enverdrogingsbestrijding. In het streekplan Noorden Midden-Limburg (provincie Limburg, 1991) is een groot deel van het beekdal van de
Tungelroyse beek aangewezen als natuurgebied, ecologische ontwikkelingszone of ecologische
verbindingszone. Meer indetail isdit uitwerkt in het bestemmingsplan Midden-Limburg west.
Na de oproep van de Europese Unie om als bijdrage in de hoogwaterbestrijding alles in het
werk te stellen om detoevoer van water vanuit dedeelstroomgebiedenvan de Rijn en de Maas
gedurende risicovolle tijden voor hoogwater te beteugelen, heeft dit aspect extra prioriteit
gekregen. Uiteraard zonder het multifunctionele karakter van het watersysteem uit het oog te
verliezen.
Het project "Hydrologisch onderzoek Tungelroyse beek" vormt een onderdeel van het
overkoepelende project "Herstel watersysteem Tungelroyse beek". Het voorliggend rapport is
een kortverslag van de voornaamste resultaten van het hydrologisch onderzoek. De resultaten
vandit onderzoek worden in het overkoepelende project geïntegreerd.
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Figuur 1.1

Liggingvan het ondezoeksgebied (groen omzoomd).
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In het onderzoek is niet alleen aandacht besteed aan de technische uitwerking van de onderzoeksvraag. De inpassing van de resultaten van het technisch onderzoek in het besluitvormingsproces vormde een minstens zo belangrijk aandachtspunt. Het onderzoek moet als het
ware handvatten bieden voor de uitvoering en implementatie van waterverkenningen in
soortgelijke gebieden. Ook in dit opzicht fungeert het Tungelroyse beek project als voorbeeldproject dat inoverige delenvan het stroomgebied van de Maas navolging verdient.

1.3 Naardehoofddoelen
Elk niveau van planvorming (beleid), planuitwerking (vertaling van beleid in actiepunten) en
planrealisatie (de implementatie van de actiepunten) kent zijn eigen doelstelling. Je zou kunnen
stellen, dat de moeder van alle doelstellingen van het Tungelroyse beek project is een invulling
te geven aan de maatschappelijke wens om het landschap weer mooier en evenwichtiger te
maken, zonder dat daarbij het economisch draagvlak van het platteland overigens verloren
gaat.
Reeds eeuwenlang heeft de agrarische bedrijfsvoering het landschap gevormd op een schaal
die paste bij het landschap en bij de mensen die erin leefden. Door de mineraalarmoedevan de
zandgronden bestond te noodzaak een aanzienlijke hoeveelheid grond te reserveren als
'mineraalakkers'. De uitvinding van kunstmest en de toename van de internationale handel in
veevoeder maakte een drastisch einde aan het chronische mineraaltekort op de zandgronden.
Incombinatie met de mechanisatie resulteerde dit in de wel bekende vergaande ontginning van
de zogenaamde 'woeste' gronden en rationalisatie van de landbouw. De nieuwe wijzen van
landbouwuitoefening had ook zijn uitwerking op de waterhuishouding. Drooglegging werd
bevorderd om in het voorjaar eerder (met zware machines) op het land te kunnen; de schaal
van percelen werd vergroot waarmee ook kleinere waterlopen verdwenen (en werden
vervangen door buisdrainage). De voorgaande ontwikkelingen hebben geresulteerd, mede
versterkt door een toename van grondwaterwinning ten behoeve van drinkwater, industrie en
landbouw, in een verdroging en vermesting van het landschap. Het maatschappelijk besef is
doorgedongen dat dit proces iets te ver is doorgeschoten. Een terugkoppeling op dit proces is
nodig,zodat in het landschap ook weer ruimte ontstaat voor natuur en water.
Daar komt bij dat allerlei ontwikkelingen, zoals verstedelijking, grondverbeteringen voor de
landbouw en inperking van rivierbeddingen, de afvoer van de neerslag hebben versneld. De
recente hoogwatergolven van 1993 en 1995 zijn hier mogelijk mee in verband te brengen.
Mogelijke veranderingen in het klimaat, die naar verwachting gepaard gaan met meer en
intensievere neerslag, zullen er toe bijdragen dat de kans op hoogwatergolven toe zal nemen,
uitvraagt om een (her)inrichting van het landschap,zodanig dat de neerslag langer kan worden
vastgehouden en meer gespreid indetijdtot afstroming komt.
Wezullen op de hiervoor geschetste ontwikkelingen moeten anticiperen. Creativiteit is nodig om
maatregelen te bedenken die ons, misschien eerst in de richting van, maar uiteindelijk bij de
doelen brengen die ons voor ogen staan. Hierbij moeten we de financiële draagkracht van
hetgeen we bedenken en willen bereiken niet uit oog verliezen. Uiteindelijk zullen we dan ook
keuzes moeten makenendaarvoor over adequate instrumenten kunnen beschikken.
De provincie Limburg heeft in samenwerking met het waterschap Peel en Maasvallei en het
zuiveringschap Limburg het initiatief genomen om aan het hiervoor geschetste gestalte te
geven. Gezamenlijk willen zij toewerken naar een gebiedsgerichte aanpak om piekafvoeren
naar de Maasvanuit de Limburgse stroomgebieden intetomen, deverdroging te bestrijden, de
natuur te beschermen danwelweer tot ontwikkeling te brengen ende landbouw meer met deze
functies in harmonie te brengen. Hierbij wensen zij niet alleen aandacht te besteden aan
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bedenken entoetsenvan maatregelen, maar tevens aan het proces dat sturing moet geven aan
de selectie van de meest kansrijke maatregelen. Op termijn zal het waterbeheer in geheel
Limburg onder de loepworden genomen. Indit licht staat hetTungelroyse beek project dan ook
niet op zichzelf, maar heeft het tevens een voorbeeldfunctie voor de aanpak in andere
stroomgebieden.
Een meer specifieke formulering van de doelstelling is opgenomen in hoofdstuk 4. Deze
formuleren van de doelstelling is vrij 'strak' en geschiedt in de lijn van de in hoofdstuk 2
besproken afwegingsmethodiek.

1.4 Deaanpak in hoofdlijnen en leeswijzer
Het watersysteem haakt op diverse maatschappelijke belangen in. De watervoorziening van
landbouw, huishoudens en industrie; de stabiliteit van gebouwen, wegen en spoorlijnen;
ecologische, landschappelijke en stedelijke ontwikkeling: dit alles stelt specifieke eisen aan het
watersysteem. Of omgekeerd: het watersysteem stelt randvoorwaarden aan de gebruiksruimte.
Het is wenselijk het watersysteem zodanig in te richten dat de verschillende (deel)belangen
allen zo goed mogelijk tot hun recht komen. Dat lukt vaak, maar niet altijd. Daarnaast vergt de
(her)inrichting van het watersysteem (financiële) middelen, die we zo optimaal mogelijk willen
inzetten. Er moeten dus keuzes gemaakt worden.
In hetTungelroyse beek onderzoek is met name ook nagedacht over de weg waarlangs keuzes
tot stand komen. Insamenwerking met de provincie Limburg en waterschap Peel en Maasvallei
heeft Tauw een afwegingsmethodiek uitgewerkt waarin invulling is gegeven aan het keuzeproces. Deze afwegingsmethodiek is geplaatst binnen het kader van het planvormingsproces.
Het planvormingsproces, en specifiek de afwegingsmethodiek daarbinnen, worden in het
navolgende hoofdstuk gepresenteerd. Indit hoofdstuk wordt tevens duidelijk gemaakt welk deel
van het planproces het hydrologisch onderzoek van deTungelroyse beek omspant. Hoofdstuk 2
gaat dan ook specifiek in op de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het
onderzoek die inde navolgende hoofdstukken aandeorde komen.
Centraal inde afwegingsmethodiek staat de doelstelling.Waar willen we heen met het gebied?;
wat moet er gerealiseerd worden?; en hoe meten we hetgeen we bereiken af aan de doelstelling? Deze aspecten komen inhoofdstuk 3aandeorde.
Het technisch deel van het hydrologisch onderzoek van de Tungelroyse beek omvat in de
eerste plaats de bouw van een computermodel. Om inzicht te krijgen in de werking van het
hydrologisch systeem wordt op basis van de resultaten van dit computermodel een watersysteembeschrijving gegeven. Dit geschiedt in hoofdstuk 4. Het computermodel dient primair
om de effectiviteit van reeds voorgestelde en nieuwe maatregelen in te schatten. De bepaling
van deeffectiviteit van maatregelen vormt het onderwerp van hoofdstuk 5.
In hoofdstuk 6 worden de resultaten van het technisch onderzoek samengevat in de zogenaamde DMEK-tabel. (DMEK staat voor Doelen, Maatregelen, Effectiviteit en Kosten). Deze
tabel en ondersteunende kaarten waarin de ruimtelijke effecten zijn gevisualiseerd, bevatten de
informatie waarmee het keuzeproces wordtgestuurd.
Hoofdstuk 7 bevat de conclusies en aanbevelingen en geeft de leermomenten van het onderzoek weer. Hoofdstuk 8 sluit tenslotte af meteen blik vooruit.
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2 Deafwegingsmethodiek
Dit onderzoek stond tevens in het teken van de ontwikkeling van een methodiek om
de onderzoeksresultaten op een verantwoorde en inzichtelijke wijze door te kunnen
vertalen naar uiteindelijk te nemen maatregelen. Wij zien de planvorming als een
cyclisch proces waarbij periodiek een (her)ijking van de gebiedsdoelstellingen aan
de orde is (figuur 2.1). Waar men met een gebied naar toe wil is immers afhankelijk
van de tijdsgeest.
Binnen de planvormingscyclus hebben wij 'warme' en 'koude' velden
onderscheiden. De warme velden (rood en oranje in figuur 2.1) hebben betrekking op
de dialoog die zo belangrijk is bij het vaststellen van de gebiedsdoelstellingen en de
onderhandelingen over de uiteindelijke invulling van deze doelstellingen en de
afwegingen die daarbij een rol spelen. De koude velden (geel en blauw in figuur 2.1)
hebben betrekking op de technische uitwerking en onderbouwing van de
doelstellingen, die het onderhandelingsproces over de uiteindelijke realisatie van
doelen voeden.
De technische uitwerking van de doelen staat voor een belangrijk deel in het teken
van de kwantificering van de doelen. Hiermee wordt bereikt dat niet alleen inzicht
wordt verkregen omtrent de richting die we opgaan, maar tevens in welke mate de
gestelde doelen te realiseren zijn. Dit vormt een belangrijk hulpmiddel bij de beoordeling van het rendement van maatregelen en daarmee een belangrijke sleutel bij het
maken van afwegingen.
Het technisch traject resulteert in de zogenaamde DMEK-tabel waarin de doelen (D),
maatregelen (M), effecten (E) en kosten (K) op een overzichtelijke wijze bijeen zijn
gebracht. Daarnaast worden de effecten door middel van kaarten ruimtelijk gevisualiseerd. Als zodanig komt de (technische) informatie compact en inzichtelijk beschikbaar voor het onderhandelingsproces waar de uiteindelijke afweging van zaken
plaatsvindt.

2.1 Het planvormingsproces in hoofdlijnen
Een afwegingsmethodiek kan niet los gezien worden van het gehele proces waarin deze wordt
toegepast. De feitelijke afweging is eigenlijk niet eens een onderdeel van de methodiek zelf,
maar vindt plaats aan de onderhandelingstafel. We beschouwen dan ook het gehele beleids- en
besluitvormingsproces. De wijze waarop wij hier tegenaan kijken, staat in essentie in figuur 2.1
weergegeven. Centraal staan doelformulering, analyse, effectiviteit, onderhandelen en de
uiteindelijke realisatie van een watermanagement- en ruimtelijk plan. De definitieve versie van
het watermanagement- en ruimtelijk plan komt veelal pas naar buiten als de besluitvormingscyclus meerdere malen (deels) doorlopen is. En ook een dergelijk plan vormt slechts een
mijlpaal in de voortdurend evaluerende plancyclus; het is een schets van de perceptie van het
moment. Aan deverschillende onderdelen van de plancyclus zijn kleuren toegekend. De 'koele'
kleuren geel en blauw zijn representatief voor het technisch advieswerk, terwijl de 'warme'
kleuren rood en oranje betrekking hebben op de onderdelen in het beleids- en besluitvormingsproces waarin plaats is voor waardering en emotie. Overleg en onderhandelen vormen hierbij
de belangrijkste schakels.
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De navolgende paragrafen gaan allereerst inop de inhoudvan deverschillende onderdelen van
de plancyclus (figuur 2.1) en beschrijft vervolgens de belangrijkste overwegingen die bij het
doorlopen van de plancyclus een rol spelen. Bij de beschrijving van de verschillende
onderdelen komt ook de kern van de afwegingsmethodiek op tafel. Deze kern bestaat uit het
kwantificeerbaar maken van doelen (doelrealisatie), het opstellen van een tabel waarin
maatregelen, kosten en doelrealisatie overzichtelijk bijeen zijn gebracht, een bepaalde
rangschikking van deze tabel en waar nodig een presentatie van de effecten van maatregelen
in ruimtelijke beelden. Doelvan de afwegingsmethodiek isom inzichtelijk te maken op basis van
welke inhoudelijke argumenten politieke keuzes gemaakt kunnen worden. De opzet van de
methodiek is bewust eenvoudig gehouden. Besluitvorming blijft mensenwerk, waarbij in een
democratische samenleving onderhandelen centraal staat. Het onderhandelingsproces is echter
wel gebaat bij een goede informatievoorziening en ordening van informatie. De informatievoorziening kan weliswaar geschieden met behulp van ingewikkelde technieken, zoals watersysteemmodellen en data-analyse, maar bij de ordening van informatie moet de eenvoud en
overzichtelijkheid weer terugkeren.

2.2 Doelformulering en -uitwerking
Het maken van plannen voor de ruimtelijke inrichting is een continu proces. Het proces kenmerkt zich echter door regelmatig terugkerende mijlpalen. Voorbeelden zijn ontwikkeling van
waterhuishoudingsplannen of de start voor de ontwikkeling van gebiedsgericht beleid. Op
dergelijke momenten vindt een herbezinning op de doelstellingen voor een bepaald gebied
plaats. Een breuk doet zich voor bij een ingrijpende wijziging van de bestemming van een
gebied, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van nieuw stedelijk gebied. Hierbij komt het gebied als
het ware ineen nieuw traject van planontwikkeling terecht.
Bij de aanvang van de ontwikkeling van nieuwe plannen moeten,tegen de achtergrond van het
huidige ruimtegebruik en de potenties van en opvattingen over het gebied, nieuwe doelen
worden vastgesteld of moeten bestaande doelen zo nodig worden bijgesteld. Bepaalde doelen
zullen inhouden dat zaken moeten veranderen, andere doelen zullen juist impliceren dat
bepaalde zaken behouden moetenblijven.
Om ineen later stadium afwegingen te kunnen maken, resulterend in keuzen, is het noodzakelijk een hiërarchie in de doelen aan te brengen. Zijn er onvoorwaardelijke doelen of zijn er
doelen van ondergeschikt belang? Welk doel moet eventueel wijken voor een ander doel?
Eveneens is van belang doelen en randvoorwaarden duidelijk van elkaar te scheiden. Randvoorwaarden zijngrenzen waarbinnen het project of de studie moet worden uitgevoerd.
Verder moeten de doelen kwantificeerbaar gemaakt worden om uiteindelijk de doelrealisatie te
kunnen bepalen.
Defocus op doelrealisatie is binnen de huidige beleidsafweging erg belangrijk. Bij doelrealisatie
zijn twee niveaus te onderscheiden: een toetsing op richting of een toetsing aan een maatlat.
De eerste is het minst ambitieus en in zekere zin riskant. Er wordt alleen gekeken of een
ontwikkeling degoede kant opgaat. Door het ontbreken van een duidelijk eindpunt verkrijgt men
geen inzicht inhet rendement van maatregelen. De 'goede kant op' kanevengoed een grote als
een minitieuze verbetering betekenen. Dit bemoeilijkt een onderlinge vergelijking van de
bereikbaarheid van (soms tegenstrijdige) doelen, waardoor een verspilling van middelen op de
loer ligt. Bij toetsing aan een maatlat is de effectiviteit van maatregelen beter zichtbaar te
maken, hetgeen voor het afwegingsproces van groot belang is. Daar komt bij, dat de doelmaatlat koppeling dwingt tot beter nadenken over de formulering van de doelstelling en de
parameters die daarbij in het geding zijn. Met andere woorden: het draagt bij aan het bewustwordingsproces indeplanvorming.
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Het is belangrijk de evaluatie van maatregelen duidelijk te plaatsen binnen de context van het
planvormingsproces. Hierdoor wordt duidelijk waar welke stappen worden genomen en waar de
verantwoordelijkheden liggen. Daarom ishier inditonderzoek ookspeciale aandacht aan besteed.
Ten eerste hebben wij onderkend datplanvorming in wezen een cyclische proces is, waarbij de (herformulering vandoelstellingen en het op basis daarvan opstellen en uitvoeren vanplannen elkaar periodiek
afwisselen. Binnen de plancyclus hebben wij 'warme' en 'koude' velden onderscheiden (weergegeven
door respectievelijk de 'warme' kleuren rood en oranje en de 'koude' kleuren geel en blauw). De warme
velden hebben betrekking op de interactie tussen mensen. Het betreft de discussie omtrent de na te
streven gebiedsdoelstellingen en de onderhandeling op basis van informatie over de uiteindelijk te
realiseren doelen. Deze informatie wordtgegenereerd door middel van een technische uitwerking van de
doelstellingen. Dit betreft het verzinnen van maatregelen ter realisatie van de doelen en het bepalen of
inschatten van de effectiviteit van maatregelen. Door dit onderzoek kunnen de inzichten omtrent de
haalbaarheid of zin vandoelen en maatregelen overigens veranderen. Hetplanvormingsproces moet dan
ook de ruimtebieden om doelen enmaatregelen zonodig bij tekunnen stellen.
Het technisch onderzoek moet resulteren in een compacte weergave vande onderzoeksresultaten, zodat
deze goed zijn ontsloten ten behoeve van het verdere onderhandelingsproces. Hieraan wordt gestalte
gegeven door de onderzoeksresultaten incombinatie met een beknopte weergave van de doelen weerte
geven in één overzichtstabel, de zogenaamde DMEK-tabel (Doelen, Maatregelen, Effectiviteit, Kosten).
Vanwegehet grote belang vanhet ruimtelijk aspect bijgebiedsinrichtingen gaat de DMEK-tabel vergezeld
vaneen ruimtelijke visualisatie vanhydrologische gebiedskenmerken en een weergave vaneffecten in de
vorm vankaarten enfiguren.
Figuur 2.1

De planvormingscyclus.
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Het bovenstaande verloopt via devolgende stappen:
Formulering doelstelling
Door betrokkenen, meestal in de vorm van een stuur- en/of begeleidingsgroep, worden de beleidsvoornemens, wensen en knelpunten in een bepaald gebied geïnventariseerd. Op basis
hiervan worden maatschappelijke doelen geformuleerd. Binnen het herstelproject voor de
Tungelroyse beek kunnen als voorbeelden genoemd worden 'meer ruimte voor natte natuur' en
'het voorkómen van overstromingen'. De doelstelling van het hydrologisch onderzoek voor de
Tungelroyse beek zijn inhoofdstuk 3volgens een strak stramien uitgewerkt.
Naast doelstelling kunnen ook randvoorwaarden aan de orde zijn. Zo wordt er in het herstelproject naar gestreefd deproductiviteit van de landbouw te handhaven.
Streefbeeld,doelparameter(s)en streefwaarde(n)
Elk doel moet vervolgens vertaald worden in doelparameters. Dit zijn parameters waaraan de
doelrealisatie kan worden afgemeten. Bij de doelstelling 'meer ruimte voor natte natuur' zal men
expliciet moeten makenwat men hieronder verstaat. Binnen hetTungelroyse beek-project is het
areaal aan bepaalde natuurdoeltypen hierbij als doelparameter gekozen. Bij de doelstelling 'het
voorkomen van overstromingen' ligt de hoogte van de afvoergolf als doelparameter voor de
hand en als streefwaarde een bepaalde procentuele reductie hiervan (bijvoorbeeld 10%). Ook
hiervan isde uitwerking opgenomen inhoofdstuk 3.
Maatlat doelrealisatie
Aan de handvan de streefwaarde van de doelparameter kan een maatlat voor de doelrealisatie
ontwikkeld worden. Doorgaans zijn dit eenvoudige verhoudingen tussen wat men wil bereiken
en wat men volgens de analyse kan verwachten. Voor de piekafvoer kan de maatlat
bijvoorbeeld geformuleerd worden in de vorm van: Mpiekafvoer = ((Q1-Q2)/Q1)*100, waarbij:
M=Maatlatwaarde; Q1 = piekafvoer in een bepaald referentiejaar; Q2 = piekafvoer na invoering
vandemaatregelen.
Bij de natuurdoelstelling ligt de verhouding tussen het volgens de analyse te bereiken areaal
aan natuurdoeltypen en het gewenste areaal aan natuurdoeltypen voor de hand. Zie voor de
verdere uitwerking hoofdstuk 3.
Ruimtelijke visualisatie
Maatlatten zijn doorgaans maar beperkt ruimtelijk gedifferentieerd en zijn daardoor abstract. De
implicaties van maatregelen en effecten komen pas tot leven wanneer de ruimtelijke impact
ervan zichtbaar wordt. Door effecten van maatregelen ruimtelijk te visualiseren, denken wij
hieraantegemoet tekomen.

2.3 Maatregelen en hun effectiviteit
Ter realisatie van de doelstelling moeten activiteiten uitgevoerd worden. Hierbij worden de
doelparameters in relatie gebracht met ingrepen in het watersysteem (bijvoorbeeld vergroting van de berging). Vervolgens worden maatregelen bedacht om de ingrepen in het
watersysteem te realiseren (in relatie met vergroting van de berging bijvoorbeeld: verhoging van stuwpeilen, vergroting van overstromingsvlakten, verdieping van waterlopen,
verlaging van de grondwaterstand en dergelijke). Voor het afwegingsproces is het noodzakelijk direct een schatting van de kosten aan de voorgestelde maatregelen te koppelen.
Deanalyse iser opgericht om aan de handvan de doelparameters de doelrealisatie voor zover
mogelijk te objectiveren door het genereren en rangschikken van relevante informatie. Het
rangschikken van informatie geschiedt via een Doelen-Maatregelen-Effecten-Kosten (DMEK)tabel, waarin de gegenereerde informatie bijeen wordt gebracht. Deze tabel geeft weer wât we
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kunnen bereiken tegen welke kosten. In paragraaf 5.2 is uitgewerkt hoe de DMEK-tabel in dit
onderzoek is toegepast.
Voor de doelparameters met een ruimtelijke component worden tevens kaarten gepresenteerd
waarop de effecten van maatregelen op de waarde van de doelparameters ruimtelijk zijn
weergegeven. Ook hiervanzijn inparagraaf 5.1 voorbeelden tevinden.
In feite vormt de ruimtelijke visualisatie van effecten een klassiek onderdeel van ruimtelijke
analyses, maar door dit onderdeel expliciet aan te geven wordt het belang hiervan nog eens
onderstreept. Door de (effecten)kaarten te combineren met kadastrale kaarten kan nagegaan
worden welke grondeigenaren de maatregelen aangaat. Dit laatste is belangrijk omdat een
maatregel pas een 'gezicht' krijgt wanneer duidelijk is wââr (en dus bij wie) de effecten ervan
voor- danwel nadelen opleveren.
De DMEK-tabel en bijbehorende kaarten vormen het eindproduct van de analysefase en het
basismateriaal voor onderhandelingen.

2.4 Onderhandelen: kansen uitbouwen en pijn ruimen
Op basis van de kennis die tot uitdrukking is gebracht in de DMEK-tabel en de ruimtelijke
invloedskaarten, vinden in de stuur- of begeleidingsgroep onderhandelingen tussen partijen
plaats. Tijdens de onderhandelingen kunnen nieuwe inzichten ontstaan omtrent doelen en
kansrijke maatregelen. Zo nodig leidt dit tot een herformulering van doelen of maatregelen. Het
beleids- en besluitvormingsproces krijgt hiermee het iteratieve karakter. Uiteindelijk moeten de
onderhandelingen resulteren in een plan voor ruimtelijke ordening en waterbeheer, met een zo
breed mogelijk maatschappelijk draagvlak. Een belangrijk aspect hierbij is de maximalisatie van
de winst (in termen van geld en waarden) en minimalisering van de 'restpijn'. Aan de hand van
de ruimtelijke visualisering van de effecten en de kwantificering ervan wordt een beeld
verkregen omtrent de mogelijk uitruil van gronden. Dit kan zijn een uitruil in de vorm van een
financiële schaderegeling dan wel een uitruil van gronden. Duidelijk wordt wie hier direct bij
betrokken zijn.
De instelling waarmee men tegen kansen en bedreigingen aankijkt, heeft een aanmerkelijke
invloed op het planproces. Men moet bereid zijn kansen te willen zien. Daarnaast komen in elk
gebied zaken en waarden voor die reeds goed zijn en die men wil behouden. Het is belangrijk
hier oog voor te hebben. In onderhandelingen kan blijken dat het potentieel aan
gemeenschappelijk belang groter is dan men aanvankelijk voor mogelijk had gehouden. Maar
het is wel belangrijk hierbij te onderkennen dat ruimtelijke ordening, waarmee het waterbeheer
in de meeste gevallen onlosmakelijk verbonden is, een zaak blijft van 'scheppen' en 'offeren'
(figuur 2.2). Offers kunnen in de eerste plaats financieel van aard zijn. Het is daarom
noodzakelijk al vroeg tijdens het afwegingsproces inzicht te hebben in de kosten van
maatregelen en de bedragen die gemoeid zijn met eventuele aankoop van gronden. Daarnaast
heeft mente maken met emotionele offers. Dit is met name het geval bij de lokale bevolking die
vaak een hechte relatie met de streek heeft. Voor sommigen zal deze emotionele schade te
compenseren zijn indevorm van schaderegelingen of uitruilvan gronden. Voor anderen kan de
emotionele schade tot onverzettelijkheid lijden. Inzicht in de aard en hoeveelheid van deze
'restpijn' is noodzakelijk om bij het nemen van uiteindelijk soms pijnlijke beslissingen een goede
afweging te kunnen maken tussen het individueel en
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Ruimtelijke ordening isineersteplaats eenproces vanscheppen en vormgeven.Daarnaast vergenveranderingen inde ruimtelijke inrichting ook offers, met name waarhet gaat om hetafstaan vangronden en/of
het verplaatsen van boerenbedrijven. Daarom moet bij het maken van plannen serieus aandacht aan
besteed wordenaan hoedepijn wordt verdeelddan welverzacht.
Het meest gemakkelijk is wanneer de pijn in de vorm van een (redelijke) financiële regeling kan worden
'afgekocht'. Deze zakelijke benadering zal in veel gevallen kunnen volstaan. Moeilijk wordt het wanneer
emoties en waarden in het geding zijn, bijvoorbeeld wanneer agrariërs zich erg bij hun grond en streek
voelen betrokken. In dit geval kan een uitruil van gronden mogelijk nog soelaas bieden. Inzichten in de
mogelijkheden omtrent uitruil van gronden worden onder meer ontleend aan de kaarten die deDMEKtabel vergezellen. Lukt ook dit niet, dan blijft een zekere 'restpijn' bestaan en treedt er stagnatie in de
ruimtelijk ontwikkeling op. Er moet dan een afweging van individuele versus het 'algemene' maatschappelijke belangen gemaakt worden.Als dezeinhet voordeel vanhetalgemeen belang uitvallen danmoeten
weldemogelijkheden bestaan om dezerestpijn ie nemen'. Ditkunnen onder meerjuridische maatregelen
zijn, bijvoorbeeld de mogelijkheid om gronden te onteigenen, net zoals dat het geval is bij stedelijke
uitbreidingen. Ook moet de bestuurlijke wil aanwezig zijn om de laatste hobbel te nemen. Gesteld zou
kunnen wordendatbestuurlijke daadkracht bestaat uithetdurvennemen vandezerestpijn.
Figuur 2.2
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gemeenschappelijk belang. De afwegingsmethodiek moet ertoe bijdragen dat deze pijn tijdig
boven tafel komt, omte voorkomen dat deze in de implementatiefase van plannen tot stagnatie
leidt. Inzicht in kosten en baten ende matevan restpijn istevens noodzakelijk om de effectiviteit
van maatregelen (de verhouding tussen doelrealisatie en kosten plus restpijn) in te kunnen
schatten. Pas dan wordt zichtbaar welke maatregelen daadwerkelijk kansrijk zijn en wordt
voorkomen dat reeds gedane maatschappelijke investeringen onverantwoord worden afgeschreven dan welonverantwoorde investeringen worden gedaan.

2.5 Plaatsvan het hydrologisch onderzoek in het planvormingsproces
Het hydrologisch onderzoek Tungelroyse beek vormt in feite maar een beperkt onderdeel binnen het gehele planvormingsproces (figuur 2.3). Het hydrologisch onderzoek heeft met name
betrekking op het technische traject van het genereren en toetsen van maatregelen. Het
hydrologisch onderzoek vormt echter wel een vitaal onderdeel binnen de gehele planvorming.
Het moet inzicht inde werkingvan het hydrologisch systeem en de effectiviteit van maatregelen
verschaffen. In het hydrologisch onderzoek Tungelroyse beek is er voor gekozen ideeën en
(bestaande) inzichten zo goed mogelijk te toetsen en te onderbouwen. Dit is onder meer
gedaan door gebruik te maken van een computermodel waarmee het gedrag van het watersysteem gesimuleerd kanworden. De navolgende paragraaf gaat hier nader opin.

2.6 Computermodel als analyse-instrument
Bij kennis en informatievoorziening zijn primair twee zaken aan de orde. Hoe goed kennen we
het hydrologisch systeem? En: hoe effectief zijn de maatregelen die we voorstellen om het
watersysteem meer naar onze wensen te laten functioneren? Bij het Tungelroyse beek onderzoek is hierbij gebruik gemaakt van een uitgebreid modelinstrumentarium en wel om de
volgende redenen.
Ten eerste is kennis omtrent de werking van het hydrologisch systeem van essentieel belang
om maatregelen te kunnen bedenken die het functioneren van het watersysteem verschuiven in
de door ons gewenste richting. Hierbij kan in eerste instantie een beroep gedaan worden op
generieke kennis en vuistregels. Het gevaar van generieke kennis is echter dat deze niet altijd
even goed gefundeerd is. Envuistregels zijnveelal behept metvele uitzonderingen op deregel.
Insluiping van misconcepties in het waterbeheer kan het gevolg zijn, met in het kielzog
inadequate maatregelenpakketten en uiteindelijk desinvesteringen. Zeker wanneer ingrijpende
koerswijzigingen aan de orde zijn, is het zinvol om gangbare ideeën nog eens goed tegen het
licht te houden.
Ten tweede vervult het modelinstrumentarium een belangrijke functie bij de kwantificering van
de doelrealisaties. Om dit laatste mogelijk te maken bevat het modelinstrumentarium overigens
niet alleen een simulator van het watersysteem, maar tevens modulen om hydrologische
effecten door te vertalen naar grootheden die de doelvariabelen zo dicht mogelijk naderen. Dit
maakt een beoordeling van maatregelen vooraf mogelijk.
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Dit figuur geeft de inhoud van figuur 2.1als stroomschema weer. Tevens is in dit figuur aangeven wat de inpassing van het hydrologisch onderzoek binnen het planproces is. Het hydrologisch onderzoek omvat in feite de technische uitwerking van de doelstellingen van het
koepelproject "Herstel watersysteem Tungelroysebeek".Heteindresultaat vanhet hydrologisch
onderzoek is een DMEK-tabel met ondersteunende kaarten. Daarna moet deprojectgroep het
weeroppakken.
Figuur 2.3 Figuur 2.1 weergegeven als stroomschema met daarin aangegeven de omvang
van het hydrologisch onderzoek (rood omzoomd).
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3 Doeluitwerking
Volgens de in hoofdstuk 2 beschreven methodiek is de doelstelling van het project
"Herstel watersysteem Tungelroyse beek" uitgewerkt en meetbaar gemaakt. De
doelen zijn als volgt geformuleerd:
1. Vergroting van de waterretentie in het stroomgebied van de Tungelroyse beek.
Deze doelstelling wordt afgemeten aan een reductie van de afvoer naar de Maas
met 10% ten tijde van hoogwater.
2. Tegengaan van de verdroging, af te meten aan het voor de Provinciale Ecologische Structuur (PES) vastgestelde areaal aan natte natuur.
3. Versterking beekdalen. Omdat dit onderzoek zich alleen richt op de kwantitatieve
aspecten van het watersysteem, moest de 'maatlat' voor deze doelstelling beperkt
blijven tot het bereiken van bepaalde stroomsnelheden in de beken.
4. Kwaliteitsverbetering grond- en oppervlaktewater. Omdat deze doelstelling moeilijk te vangen is in kwantitatieve grootheden, is deze in dit onderzoek niet nader
uitgewerkt.
Als randvoorwaarde bij de hiervoor aangegeven doelstellingen is gesteld dat de
productiviteit van landbouwgewassen netto in het gebied niet achteruit mag gaan.

3.1 Doelkwantificering
De navolgende paragrafen bevatten een samenvatting van de strakke uitwerking van de projectdoelstellingen zoals die tijdens het project heeft plaatsgevonden. Zoals in hoofdstuk 2 is
beschreven, geschiedt dit door een ontleding van de doelen in kwantificeerbare doelparameters.
Alhoewel de aard van het project een integraal karakter heeft, in de zin dat het besef leeft dat
alles met alles samenhangt en het 'geheel' meer is dan de som der delen,zal de hierna gepresenteerde doeluitwerking tamelijk 'smal' overkomen. De doelparameters moeten echter als niet
meer dan de antennes van het systeem beschouwd worden. De signalen van deze antennes
worden gebruikt om kennis omtrent de toestand van het hydrologisch systeem en wat daarmee
samenhangt, te ontlokken. Aan de hand hiervan wordt richting gegeven aan het beleid dat
gevoerd moet worden om gewenste ontwikkelingen ingang te zetten of aan de gang te houden.
Een en ander impliceert dat meneen zekere matevan onvoorspelbaarheid moet accepteren en
er in de toekomst voor open moet staan om op basis van monitoring het beleid bij te stellen.
Sturing geven bestaat uiteindelijk uit de cyclus van 'denken - doen - meten - weten - denken doen - etc'.

3.2 Doelformulering
In paragraaf 1.3 is reeds uitgebreid ingegaan op de hoofddoelen van het project en de achtergronden daarvan. Thans is het noodzakelijk de hoofddoelen nader te concretiseren en verder
uit te werken. In het licht van de in paragraaf 1.3 geschetste doelen zijn ten behoeve van het
herstel van het watersysteem van de Tungelroyse beek door de projectgroep de volgende
projectdoelen geformuleerd:
1. Vergrotingvan dewaterretentie (tenbehoevevan hoogwaterbestrijding opde Maas).
2. Tegengaan van verdroging van natuurgebieden (verhoging ecologische waarde van het
gebied).
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3. Behoud, herstel en ontwikkeling van de beekdalen (verhoging landschappelijke en ecologische waarde van het gebied en indirect ten behoeve van hoogwaterbestrijding op de
Maas).
4. Kwaliteitsverbetering van grond- en oppervlaktewater (algehele opwaardering van de (water)milieukwaliteit voor mens,plant endier).
Als randvoorwaarde geldt hierbij dat netto over het gehele gebied de opbrengstdepressie in de
landbouw door deverandering inde hydrologische condities niet magtoenemen.
Het hydrologisch onderzoek hadeen meer specifieke doelstelling, dat met name gericht was op
het invullen van leemten in kennis. De doelstelling van het hydrologisch onderzoek op
hoofdlijnenwas:
- De kwantitatieve beoordeling en prioritering van reeds door de projectgroep ingediende en
tijdens het project nog te formuleren waterhuishoudkundige maatregelen voor herstel van
het watersysteem vandeTungelroyse beek.
- Kennisontwikkeling met betrekking tot deeffectiviteit van maatregelen ten aanzien van hoogwaterbestrijding in regionale stroomgebieden, waardoor dit project 'Tungelroyse beek'
tevens eenvoorbeeldfunctie kanvervullen voor soortgelijke stroomgebieden.
- Ontwikkeling en toepassing van een instrumentarium waarmee waterbeheerders in de toekomst nieuwe waterhuishoudkundige ingrepen in het stroomgebied van de Tungelroyse
beek kunnen kwantificeren enonderbouwen.

3.3 Doelmaatlatten
Uiteraard grijpt de uitwerking van het hydrologisch onderzoek terug op de vier hierboven genoemde hoofddoelstellingen van het overkoepelende project. Deze vormen dan ook het uitgangspunt. Hiervoor is elk van de vier doelen nader gespecificeerd, op basis waarvan één of
meerdere doelparameters zijn gedefinieerd. Aan elke doelparameter is een streefwaarde
gekoppeld. Aan de hand hiervan is een kwantificering van doelen en daarmee een verdere
uitwerking van het project mogelijk:
Doel 1:vergroting waterretentie
Specificatie:
reductievan de piekafvoer vanuit hetstroomgebied.
Doelparameter: piekafvoer bij Neertijdens de hoogwatergolf vanjanuari 1995.
Streefwaarde:
reductievan de hoogwatergolf met 10%.
Toelichting:
Bij de reductievan de hoogwatergolf isonderscheid gemaakt tussen het volumeen het peil van
de hoogwatergolf. De reductie van het volume is van belang inverband met de doelstelling om
de afvoer inde Maas te ontlasten (extern belang). Het waterpeil in de Neer ten tijde van de golf
is voor de externe factor de Maas niet zozeer relevant, maar wel voor het gebied zelf (intern
belang). In feite is een peilreductie van de Tungelroyse beek dan ook geen doelstelling ten
aanzien van de Maas, maar een mogelijke doelstelling of randvoorwaarde ten aanzien van het
gebied. Inzekere zin bestaat er een conflict tussen het interne en het externe belang (zie ook
paragraaf 7.5).
Doel 2:tegengaan verdroging
Specificatie:
realisatie areaal natte terrestrische natuurdoeltypen binnen de Provinciale
Ecologische hoofdstructuur (PES).
Doelparameter: oppervlakte natte standplaatstypen.
Streefwaarde:
gewenst areaal natte standplaatstype binnen de PES.
Toelichting:
om praktische redenen is de realisatie van natte natuurdoeltypen teruggevoerd opde realisatievan natte standplaatstypen.
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Doel 3: versterking beekdalen
Specificatie:
verbetering van de condities voor de ontwikkeling van beeklevensgemeenschappen.
Doelparameter: stroomsnelheidsdynamiek (dat wil zeggen de verdeling van de stroomsnelheden inde beken inruimteentijd).
Streefwaarde:
optimale snelheidsdynamiek in alle beken met een Specifieke Ecologische
Functie (SEF-beken).
Toelichting:
1. in werkelijkheid is substraat een minstens zo belangrijke doelparameter. Omdat het hydrologisch onderzoek alleen betrekking heeft op kwantitatieve aspecten, was het niet mogelijk
substraat als doelparameter inde beoordeling opte nemen;
2. het landschappelijk aspect is niet inde beschouwingen meegenomen;
3. doel 2 vormt deels een onderdeel van doel 3 aangezien terrestrische natte standplaatstypen
voor een belangrijk deelzijnverbonden aandebeekdalen.
Doel 4: kwaliteitsverbetering grond-en oppervlaktewater
Toelichting:
Omdat het hydrologische onderzoek alleen betrekking heeft op kwantitatieve aspecten viel deze
doelstelling buiten het kader van dit hydrologisch onderzoek.
Ook de randvoorwaarde voor de landbouw is tot uitdrukking gebracht in een doelparameter en
wel als volgt.
Randvoorwaarde landbouw: netto geen toename van aan vocht gerelateerde landbouwschade.
Specificatie:
waar mogelijk opbrengstverbetering van landbouwgewassen.
Doelparameter: geld.
Streefwaarde:
productiviteit van landbouwgewassen in relatie tot de vochtvoorziening mag
binnen het projectgebied netto niet afnemen.
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4 Watersysteem beschrijving
Voor het bedenken endeevaluatie vanmaatregelen isinzicht inhetfunctioneren van
het watersysteem van belang. Dit inzicht is met name verkregen door simulatie van
hethydrologisch gedrag van hetgebied metbehulp vaneencomputermodel.
De belangrijkste kenmerken van het watersysteem zijn zichtbaar gemaakt in tal van
figuren die dit hoofdstuk begeleiden. Een aantal van deze figuren bevat tevens een
beknoptetoelichting.
Door dewatersysteemanalyse isonder meer inzicht verkregen indewaterbalans van
hetgebied inhetalgemeenentevens voor perioden metveel neerslagen hoogwater.
Alhoewel er veel oppervlaktewater gegenereerd wordt in extreem natte perioden,
blijkt dat er desondanks in dergelijke perioden ruim 75% van de neerslag in het
grondwater geborgen wordt. Uit een historische analyse kwam naar voren dat ook
vroeger hoge afvoeren een realiteit moeten zijn geweest. In het verleden was het
gebied natter (hogere grondwaterstanden) waardoor de neerslag sneller tot afvoer
kwam. Zaken die mogelijk echt een sponswerking hadden, zoals onregelmatigheden
in het maaiveldverloop en veenkussens, moeten als vrijwel definitief verloren
beschouwdworden.
Ondanks de bevinding dat ook vroeger onder natte omstandigheden oppervlakkige
afvoer snel tot stand kwam,was deafvoer naar de Maastentijde van hoogwater wel
degelijk lager (volgens de berekeningen circa 25%). De spreiding van de afvoer uit
het gebied was het gevolg van inundatie die op uitgebreide schaal in het
stroomgebied optrad. Dit geeft aan dat de mogelijkheden voor afvoerreductie naar
deMaas met namegezocht moetenworden inhetcreëren van ruimte voor inundatie.
4.1

Methodiek

Alvorens aan de effectiviteitsbepaling werd begonnen, is het computermodel gebruikt om de
hydrologische karakteristieken bloot te leggen. De resultaten van het computermodel zijn
vastgelegd in devorm van diverse kaarten en profielen die het ruimtelijk beeldvan deeigenschappen van het hydrologisch systeem weergegeven en in tijd-waterstandsgrafieken die
inzichtgeveninhetdynamischgedragvanhetwatersysteem. Inparagraaf 4.1wordeneerstde
kenmerken van het grondwatersysteem belicht en in paragraaf 4.2 de kenmerken van het
oppervlaktewatersysteem.
Door grondwaterstroming bestaat er via het watersysteem een ruimtelijke samenhang tussen
gebieden.Dezeruimtelijkesamenhangisonderwerpvanparagraaf4.3.
De hydrologische kenmerken van het gebied zeggen impliciet al iets over de potentie van het
water voor bijvoorbeeld natuur en landbouw. Zo is natuurontwikkeling gebaat bij hogegrondwaterstanden, bij voorkeur in combinatie met (permanente) kwel. Landbouw daarentegen is
gebaat bij niette hoge maar ook niette lage grondwaterstanden. Bij deeffectenbepaling isde
relatie water-natuur en water-landbouw doorvertaald naar expliciete grootheden die getalsmatige informatie geven over typen van natuur die kunnen ontstaan en de productiviteit van
landbouwgewassen intermenvangeld.
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Uiteraard kan deze samenvatting niet meer dan een selectie bevatten uit de grote hoeveelheid
van kaarten en figuren die in de vorm van een aparte 'wateratlas' zijn gebundeld. De 'high
lights' willen we uechter nietonthouden.
Bij de presentatie van watersysteemkenmerken moet altijd een keuze in ruimte dan wel tijd gemaakt worden. In tijd-waterstandsgrafieken is de tijd variabel, maar moeten keuzes gemaakt
worden voor specifieke locaties. Hetzelfde geldt voor profielweergaven. De locaties die we voor
weergave van tijds-waterstands grafieken en profielen hebben geselecteerd, zijn weergegeven
in figuur 4.1. Voor kaartweergaven is de locatie variabel, maar moeten we een keuze maken
voor hettijdstip waarvoor de kaart geldig is.Ten aanzienvan dittijdsaspect hebben we gekozen
om kaarten voor een gemiddelde situatie over de periode 1987-1996 in dit rapport weer te
geven. In de 'wateratlas' zijn ook nog kaarten opgenomen die geldig zijn voor andere periodes,
zoals bijvoorbeeld de gemiddelde winter- en zomersituatie, of specifieke tijdstippen, zoals
bijvoorbeeld eentijdsmoment invoor- en najaar.

4.2 Grondwatersysteem
In de ondergrond wordt onderscheid gemaakt tussen het zogenaamde freatische grondwater
(ondiep grondwater) en het diepe grondwater. De stand van het freatische grondwater wordt
ook wel aangeduid met de term grondwaterspiegel. Het ruimtelijk patroon van de
grondwaterspiegel is weergegeven in figuur 4.2A en dat van de stijghoogte in figuur 4.2B.
Duidelijk is te zien dat het patroon van de stijghoogte veel 'rustiger' is dan het patroon van de
grondwaterspiegel. Dit komt omdat de het verloop van de grondwaterspiegel sterk is
gerelateerd aan het lokale drainagepatroon, terwijl het stijghoogtepatroon meer aan
afspiegeling vormtvan regionale topografie.
Figuur 4.2A toont duidelijk de drainerende werking van de Tungelroyse beek, met name in het
benedenstrooms gelegen Leudal, en de infiltrerende werking van de Zuid-Willemsvaart aan de
noordwestrand van het stroomgebied. Dit kanaal ligt samen met de Noordervaart ongeveer op
de waterscheiding van het ondiepe grondwater. Ten noordwesten van deze kanalen is de
regionale gradiënt in de stijghoogte gericht naar de Centrale Slenk en ten zuidoosten hiervan
naar deMaas.
In figuur 4.3 zijn de gebieden aangegeven waar de grondwaterstand zich gemiddeld nabij het
maaiveld bevindt (gunstig voor natuurontwikkeling). Binnen het stroomgebied is dit slechts op
enkele plaatsen het geval. De belangrijkste zijn de Moesepeel bij Weert en het Wijffelterbroek
nabij de Belgische grens. Uit figuur 4.3 komt derhalve naar voren dat de condities binnen voor
natte natuur het stroomgebied pover zijn.
In figuur 4.4 zijn in een dwarsdoorsnede door het stroomgebied (ligging: zie figuur 4.1) het
maaiveld, de grondwaterstand en de stijghoogte weergegeven. Dit zuidwest-noordoost profiel
loopt vanaf het Kempisch Plateau tot aan de Peelhorst en doorsnijdt een groot aantal
beekdalen.Alleen indebeekdalen komen ondiepe grondwaterstanden voor en is de stijghoogte
meestal hoger dande grondwaterstand. Dit laatste wijst op een kwelsituatie ter plaatse.
De kwel/wegzijging is afgebeeld in figuur 4.5 In de nabijheid van de Zuid-Willemsvaart treedt
aanzienlijke wegzijging op, die bijdraagt aan de voeding van het regionale systeem. Kwelgebieden van betekenis zijn de Houtstraatlossing en de benedenloop van de Leukerbeek; de
bovenloop van deTungelroyse beek; de Raam met hetWijffelterbroek en
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De resultaten vandewatersysteemanalyse worden zowel ruimtelijk als indetijd weergegeven. Voor de
ruimtelijke weergave wordt steeds gekozen voor eenbepaalde 'gemiddelde' periode of een bepaald
tijdsmoment Voor de weergave in de tijd wordt gekozen voor eenaantal specifieke locaties die de
hydrologische situatiezogoed mogelijk representeren.
Inhet bovenstaande figuurzijn de voorde tijdsweergavegeselecteerde locaties weergegeven.
Figuur 4.1

Locaties waarvoor het dynamisch gedrag van het watersysteem is bekeken en
ligging van dedwarsdoorsnede door hetgebied (rode lijn).
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Aan de hand van een vergelijking van deze patronen met gemeten grondwaterstanden (hier nietweergegeven) krijgt de hydroloog een indruk van de mate waarin het computermodel in staat is de eigenschappen vanhet watersysteembetrouwbaar weertegeven. Ookzijn de hoofdlijnen inde afstroming van
het grondwater uit dezepatronen af te lezen. Het grondwater stroomt immers van 'hoog' naar 'laag'. Een
beter beeld vande grondwaterstroming wordt echter verkregen aan de hand van een stromingspatronen
analyse, waarvanhet resultaat in figuur 4.12 is weergegeven. Voorhet overige zeggen de bovenstaande
patronen op zich niet zoveel. Grondwaterstanden krijgen eigenlijk pas een betekenis wanneer ze in
verband worden gebracht met het ruimtegebruik. Daarom omvat het toegepaste modelinstrumentarium
niet alleen programmatuur om hydrologische grootheden te berekenen, maar tevens modulen om
hydrologische grootheden door te vertalen naar de betekenis van de hydrologie voor het ruimtegebruik,
zoals bijvoorbeeld natuurwaarden, vochtvoorziening van landbouwgewassen, stabiliteit van fundamenten
vangebouwen en ruimtelijkeinpassing van grondwaterwinningen.

Figuur 4.2 Ruimtelijk patroonvan degrondwaterstand ende stijghoogte.
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De aanwezigheid van ondiepe grondwaterstanden zegt iets over de bestaans- en ontwikkelingsmogelijkheden voornatte natuur. Dit figuur laat zien dat ondiepe grondwaterstanden in het stroomgebied
vande Tungelroysebeek vrijzeldzaam zijn. Wilmen natte natuur weereenplaats in ditgeven, danzullen
de nodige maatregelen genomen moeten wordenom weermeerplaatsen met ondiepe grondwaterstanden
telaten ontstaan.

Figuur4.3 Locatiesmetondiepegrondwaterstanden(zwart).
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In dit profiel worden een aantal kenmerken van het grondwatersysteem duidelijk zichtbaar. Er zijn twee
grondwatersituaties weergegeven, namelijk de 'historische',gerepresenteerd door deblauwe lijnen, en de
huidige, gerepresenteerd door de donker rode lijnen. De 'strakke' blauwe en donker rode lijn heeft
betrekking op het verloop vandediepegrondwaterstand (stijghoogte) en demeer 'gekromde' lijnenop het
verloop vandegrondwaterspiegel (de freatischegrondwaterstand). De licht rode lijngeeft het verloopvan
demaaiveldhoogteweer.
Daar waarde 'strakke' lijnenhoger liggen dan de 'gekromde' lijnen treedt kwel op. Deze ismet name geconcentreerd in de beekdalen. Wegzijgingkomt voor op deplaatsen waar de 'gekromde' lijnen boven de
'strakke'lijnenliggen.Hetbetreft voornamelijkdehogergelegen gronden.
Verder is te zien dat het kwel/wegzijgingspatronen van de historische en de huidige situatie niet zo veel
vanelkaar verschillen,maar datdegrondwaterstand en stijghoogte inde loop vande tijdruim 1meterzijn
gedaald. Ditlaatste vormteen vandeaspecten vanverdroging.
Figuur 4.4
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Hydrologische dwarsdoorsnede van het gebied (ligging: zie figuur 4.1).
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Dit figuur geeft het ruimtelijk patroon van de (over de tijd gemiddelde) wegzijging en kwel weer(vergelijk
hetprofiel in figuur 4.4). De wegzijgingsgebieden zijn in rood weergegeven en de kwelgebieden in blauw.
De intensiteit vandekleur correspondeert met desterkte vanrespectievelijk dekwel enwegzijging.
Er bestaat een belangrijk verschil in kwaliteit tussen kwelwater en neerslagwater. Het eerste heeft een
meer basisch karakter en het tweede een meer zuur karakter. Dit verschil inzuurgraad heeft een belangrijke impact op de biochemie van de bodem en daarmee op het type vegetatie wat zich ter plaatse kan
ontwikkelen.
In Nederland is de laatste decennia met name de kwelafhankelijke vegetatie onder druk komen te staan.
Vooralde kwelgebieden zijn daarom interessant voornatuur(ontwikkeling), mits daar de grondwaterstand
voldoende dicht aan maaiveld kan komen. Aan dat laatste mankeert het echter in veelgebieden, zoals in
het profiel van figuur 4.4 is te zien. In veel gevallen komt de kwel daardoor niet ten goede aan de
plantenwortels, maar wordt de kwel afgevangen door lokale drainage. Het verwijderen van drainage
(dempen vansloten en verwijderen vanondergrondse drains) vormteen effectieve maatregel om de kwel
weeraan het maaiveld tekrijgen en te voorkomen dathet vannature zure neerslagwater in kwelgebieden
diep indebodem doordringt.
Figuur 4.5

Ruimtelijk patroon van de kwel/wegzijging.
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In figuur 4.5 is het 'gemiddelde' patroon van de kwel en wegzijging weergegeven. Doordat grondwaterstanden en stijghoogten als gevolg van variaties in de neerslag en verdamping sterk wisselen (zie
bijvoorbeeld figuur 4.7), is ook het kwel/wegzijgingspatroon in de tijd aan variatie onderhevig. Als gevolg
van deze dynamiek kunnen met betrekking tot de kwel en wegzijging verschillende typen van gebieden
onderscheiden worden. In de eerste plaats zijn er gebieden waar altijd wegzijging optreedt. Deze zijn
donderrood gekleurd. Daarnaast zijn er gebieden waar afwisselend kwel en wegzijging optreedt. Daarbij
kan netto de wegzijging overheersen (licht rood in bovenstaande figuur) of de kwel (licht blauw in
bovenstaande figuur). Gezien de potenties van kwel voor natuurontwikkeling zijn de gebieden waar
permanente kwel optreedt het meest interessant. Deze gebieden zijn in bovenstaand figuur in donker
blauw weergegeven.
Figuur 4.6
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Ruimtelijk patroon van de stabiliteit van kwel en wegzijging.
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FIGUUR 15

Dit figuur bevat een tweetal voorbeelden vanzogenaamde tijd-stijghoogte lijnen. Dit zijn grafieken waarin
degrondwaterstand ofstijghoogte tegen de tijdisuitgezet. Dezegrafieken geven inzicht inde variatievan
dezegrootheden op eenbepaaldeplaats. Debovenste grafiek betreft een locatie ineen kwelgebied ende
onderste een locatie in een wegzijgingsgebied. Te zien is dat de grondwaterstandsvariatie in het wegzijgingsgebied aanmerkelijk groter is dan in het kwelgebied. Dit is een algemeen beeld. De variatie van de
grondwaterstand in een kwelgebied isgedempt doordat er ook in droge tijden voortdurend grondwater uit
het 'achterland' wordtaangevoed. De wegzijgingsgebieden verliezen in droge perioden daarentegen juist
extra waterdoorhet wegvloeien vanhetgrondwater naar de kwelgebieden.
De variatie van de grondwaterstand in het kwelgebied bedraagt circa 1meter, terwijl deze in het wegzijgingsgebied oploopt tot het dubbele. In gebieden met intensieve kwel daalt de grondwaterstandsfluctuatiezelfs tot waarden vanminder daneenhalvemeter.
In zekere zin geldt voor deze figuren hetzelfde als is opgemerkt bij figuur 4.2. Ze zijn eerder interessant
voor de hydrologen dan voor de beleidsmakers en bestuurders. Ook deze lijnen worden gebruikt om te
bekijken of het watersysteem zijn werk wel goed doet. In de bovenstaand figuren zijn zowel door het
water-systeemmodel berekende grondwaterstanden (dikke lijnen) als in het veld gemeten grondwaterstanden (dunnelijnen) weergegeven.
Figuur 4.7

Enkele voorbeelden van tijd-stijghoogte lijnen op een aantal locaties (locaties: zie
figuur 4.1).
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De bovenstaande figuren bevatten eenpresentatie vande variatie vandegrondwaterstand vanalle in
figuur 4.1 weergegeven locaties. In feitebetreft heteenandere weergave vantijd-stijghoogte lijnen zoals
weergegeven in figuur 4.7. In de bovenstaande grafieken zijn de tijd-stijghoogte lijnen vertaald naar
grafieken waar de overschrijdingsfrequentie van opeenvolgende grondwaterstanden is weergegeven.
Voordeel vandeze vorm vanweergave isdatdekarakteristiek vandegrondwaterstandsdynamiek beter
zichtbaarwordt.
Locaties inkwelgebieden zijn herkenbaar aan 'vlak' verlopende curven (weinig grondwaterstandsvariatie)
terwijl wegzijgingslocatieszich kenmerken door 'stijl'verlopen curven (grote grondwaterstandsvariatie). In
de grafieken zijn zowel de curven voor de historische situatie (streeplijnen) als voor de huidige situatie
(doorgetrokken lijnen) weergegeven. Ookin deze grafieken komt het grote verschil in grondwaterstand
tussendehuidigeendehistorische situatie weerduidelijknaar voren(vergelijkfiguur4.4).
Figuur 4.8
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Regimecurven (c.q.duurlijnen) van de grondwaterstand op de in figuur 4.1 weergegeven locaties.
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de benedenlopen van de Tungelroyse beek en de Neerbeek (Leudal). Het Wijfelterbroek is ook
al genoemd als gebied met hoge grondwaterstanden. Gecombineerd met de voornoemde kwel,
kan op hydrologische gronden al aangeven worden dat dit een natuurgebied van betekenis
moet of kanzijn. Maar het isdanook deenige diegenoemd kanworden.
Op basis van een analyse van het kwel/wegzijgingsverloop in de tijd hebben we vier gebieden
kunnen karakteriseren (figuur 4.6). In de hoge gebieden (donker rood) vindt permanent
wegzijging plaats. In de lage delen van de beekdalen heerst daarentegen een permanente
kwelsituatie (donker blauw). Tussen deze gebieden met uitgesproken wegzijging en kwel zijn er
twee zones te onderscheiden met afwisselend kwel en wegzijging. Hierbij hebben we dan nog
onderscheid gemaakt tussen gebieden waar netto de wegzijging groter is dan de kwel (licht
rood) en gebieden waar netto de kwel groter is dan de wegzijging (licht blauw). Vooral in het
westelijk deel van het stroomgebied is de dynamiek in de omvang van kwelgebieden
aanzienlijk.
Door de relatief grote morfologische variatie kent het gebied uiteenlopende grondwaterstandsregimes. In figuur 4.7 zijn de tijd-stijghoogte lijnen voor enkele locaties in het gebied (locaties:
zie figuur 4.1) weergegeven. In de tijd-stijghoogte lijnen zijn de droge begin jaren negentig
duidelijk zichtbaar. Verder is ook te zien dat 1993 en 1995 qua grondwaterstand niet eens zo
extreem waren. Ook in de winter van 1988 werden vergelijkbare hoge grondwaterstanden
bereikt.
In figuur 4.8 zijn de tijd-stijghoogte lijnen omgewerkt naar zogenaamde duurlijnen, waarin het
ter plaatse heersende grondwaterregime beter zichtbaar is. Een duurlijn is een grafiek waarbij
opeenvolgende grondwaterstanden zijn uitgezet tegen de overschrijdingsduur van betreffende
grondwaterstanden. Locaties met een kwelregimezijnte herkennen aan overwegend vlak lopen
duurlijnen terwijl locaties met een typisch wegzijgingsregime een grote helling in de duurlijn
vertonen.

4.3 Oppervlaktewatersysteem
Bij de modellering van het oppervlaktewatersysteem lag het accent meer op het dynamische
dan op het ruimtelijk aspect. Daarbij lag het accent op de analyse van de hoogwatergolf van
1995. Voor het stroomgebied van de Tungelroyse beek en de Neerbeek is over de periode
1987-1996 een gemiddelde afvoer van 2,1 m3/sberekend. Infiguur 4.9 is te zien dat de afvoer
tijdens de hoogwatergolf van 1995 opliep tot ruim 14m3/s,bijna een verzevenvoudiging van de
gemiddelde afvoer.
Opvallend is de geringe gemiddelde afvoer van de zijbeken Roggelsebeek, Leukerbeek en
Haelensebeek (figuur 4.9). Detotale gemiddelde afvoer van deze beken bedraagt 0,5 m3/s. De
zijbeken kenmerken zich verder door een lage basisafvoer en het zomers (deels) droogvallen
van deze beken.
Inundatie komt in het gebied nauwelijks voor, zelfs niet bij hoge piekafvoeren. Dit komt met
name doordat de beken diepe dwarsprofielen hebben en nauwelijks meer meanderen. Blijkbaar
is de realisatie van de doelstelling zoals die nog in het recente verleden gold, namelijk
voorkómen van overstromingen in het gebied door het water zo snel mogelijk het gebied uit te
leiden, goedgeslaagd.
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4.4 Waterbalans
De waterbalans vertelt iets over de volumestromen tussen de verschillende compartimenten
binnen het watersysteem. In figuur 4.10A is de gemiddelde waterbalans over de periode
1987-1996 weergegeven. Figuur 4.1OBbevat de waterbalans voor de hoogwaterperiode (27-31
januari) in 1995. Hierbij moet nog opgemerkt worden dar er in de ondergrond drie
watervoerende pakketten zijn onderscheiden. Dit is het ondiepe, freatische watervoerend
pakket dat in feite de toplaag van de leemlagen in de Nuenen formatie omvat, het eerste
watervoerend pakket onder de leemlagen en het diepe, tweede watervoerend pakket. Het
eerste entweede watervoerend pakket zijnvan elkaar gescheiden door kleilagen in de formatie
vanTegelen.
De belangrijkste instroming naar de ondergrond is de neerslag minus verdamping, die gemiddeld circa 2,8 m3/s (= 0,84 mm/dag) bedraagt. De netto ontwatering (dit is de drainage
minus de infiltratie) bedraagt circa 2,0 m3/s (= 0,59 mm/dag). Vanuit het gebied stroomt
ondergronds circa 0,55 m3/s (= 0,17 mm/dag) naar de omgeving; de grondwaterwinning, die
met name in het eerste watervoerend pakket plaatsvindt, bedraagt circa 0,25 m3/s (= 0,08
mm/dag).
Gemiddeld over een lange periode is de bergingsterm (het water dat door veranderingen in de
grondwaterstand tussen de zandkorrels wordt opgeslagen, dan wel vanuit de ruimte tussen de
zandkorrels vrijkomt) in de grondwaterbalans gelijk aan nul. Voor een kortere tijdspanne, zoals
de hoogwaterperiode in 1995,gaat dit niet op.Wat het meeste opvalt inde waterbalans voor de
hoogwaterperiode (figuur 4.10B) is dat circa 75%van de neerslag in de grond wordt geborgen
(hetgeen zich manifesteert in een grondwaterstijging) en dus niet bijdraagt aan de piekafvoer.
De berekende drainage en snelle runoff vanuit het stroomgebied tijdens de hoogwaterperiode
van 1995 is weergegeven in figuur 4.11. Maar liefst de helft van de piekafvoer wordt
veroorzaakt door snelle runoff. Hieruit concluderen wij dat kansrijke maatregelen ter bestrijding
van de piekafvoer liggen besloten inde beheersing van deze snelle runoff.

4.5 Ruimtelijke hydrologischeverbanden
Een van de mooie zaken van modellering is dat de ruimtelijke verbanden binnen het
watersysteem zichtbaar gemaakt kunnen worden, die uit veldwaarnemingen vaak moeilijk zijn
af te leiden. Inzicht indezeverbanden hebben we gekregen door onszelf twee vragen te stallen,
namelijk: 1)waar gaat hetwater dat inde grond infiltreert heen? en 2) waar komt het kwelwater
vandaan? Het antwoord opdezevragen isweergegeven indefiguren 4.12A enfiguur 4.12B.
Het meest opvallend in het stromingsbeeld van figuur 4.12A is de grondwaterscheiding ter
hoogte van de Zuid-Willemsvaart en de Noordervaart. Duidelijk herkenbare grondwatersystemen zijn verder de intrekgebieden van twee grondwaterwinningen in het zuidoosten van het
stroomgebied; het 'intrekgebied' van de benedenloop van de Leukerbeek; de 'intrekgebieden'
van de Houtstraatlossing en de middenloop van de Leukerbeek en de intrekgebied van de
bovenloop van deTungelroyse beek ende Raam.
In het oosten van het stroomgebied overheersen overwegend lokale grondwatersystemen, hetgeen wil zeggen dat relatief vrij dicht bij de plaats van infiltratie weer tevoorschijn komt. Vanuit
dewegzijgingsgebieden stroom het meeste water af naar de Maas.
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Hierboven zijn de (door het watersysteemmodel berekende) afvoercurven van enkele beken weergegeven. Ze zijn vergelijkbaar met de in figuur 4.7 weergegeven tijd-stijghoogte lijnen, met dit verschildat
nu niet de grondwaterstand tegen de tijd is uitgezet maar de afvoer van de beken. Ook deze grafieken
wordengebruikt om de werking vanhet watersysteemmodel tetoetsen.
In het bovenste figuur (afvoer vande Neerbeek bij Hammermolen) zijn de hoogwatergolven van 1993en
1995 duidelijk aanwezig, dit in tegenstelling tot de grafieken van de afvoer van enkele zijbeken (Roggelsebeek, Leukerbeek en Haelense beek). Dit duidt er op dat de afvoergolf pas in het hoofdstelsel goed
totontwikkeling komt.

Figuur4.9 Enkelevoorbeeldenvanafvoercurvenvan waterlopen.
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Waterbalansen geven het nodige inzicht in de 'over all' herkomst en bestemming van het water in een
gebied. Hierboven isde waterbalans voordegemiddelde huidige situatie, de hoogwater periode van1995
en de gemiddelde historische situatie weergegeven. Het meest interessant is de waterbalans van de
hoogwater periode. Hieruit blijkt namelijk dat maar liefst bijna 80% vanalle neerslag door het grondwater
wordtopgenomen (ruim 75%als berging en een kleine 5% door extra uitstroming). Slechts iets meer dan
20% vande neerslag komt totsnelle afvoer.Dit betekent dathet absorbtievermogen vanhetgebied voor
waterenorm is.Degrenzen daarvan zijnechter welbereikt.
Het verschil tussen de waterbalans van de historische situatie en de die van de huidige situatie is wat
minder spectaculair. Het voornaamste verschil is gelegen in de kwel van het diepe naar het ondiepe
grondwater die vroeger, overigens niet onbelangrijk, volgensde gepresenteerde waterbalansen circa 50%
hogerwas.
Figuur 4.10
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Waterbalans voor enkele karakteristieke tijden.
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BEREKENDE DRAINAGE EN SNELLE RUNOFF TIJDENS HOOGWATER 1995

Dit figuur bevat een weergave vande 'langzame' en 'snelle'afvoer vande Neerbeek tijdens de hoogwater
golf van 1995.De langzame afvoer betreft de afvoer vanuit het grondwater viadrainage. Dit is een trage
component en de toename ervan tijdens de hoogwaterperiode is dan ook relatief beperkt (vergelijk de
waterbalansen in figuur 4.10). De snelle afvoer is gesuperponeerd op de basisafvoer. Zoals reeds bij
figuur 4.10 is opgemerkt, is de grens vande opnamecapaciteit voor het grondwater ongeveer welbereikt
waardoor berging van de snelle afvoer dan ook voornamelijk (in inundatievlakten) op het aardoppervlak
moet plaatsvinden. Alleen de hogere gronden bieden mogelijk nog ruimte voor extra berging in het
grondwater. Maardan ishet welnoodzakelijk deafstroming vande neerslag vanafde hogere gronden ten
tijde van perioden met langdurige en intensieve neerslag volledig tegen te gaan. Zie verder ook de
beschouwingen inparagraaf7.6.
Figuur 4.11

Drainage versus snelle runoff tijdens de hoogwaterperiode van 1995.

R001/3780368/JHO/D02/D

37

&

T

*

uw

Hydrologisch onderzoek Tungelroyse beek - Samenvatting
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Ot/m 10 jaar
10 t/m 25 jaar
» 1 / m H jaar
50 Um 100 jaar
/ V

> 100 jaar

Grondwaterstromingspatronen leggen de ruimtelijke relaties die via het grondwater tussen gebieden
bestaan, bloot. De grondwaterstromingspatronen zijn berekend met het watersysteemmodel. Hiermee
kunnen op twee manieren stroombanen 'getraceerd' worden. Zo kan bekeken worden waar een
waterdeeltje dat in de bodem infiltreert, heengaat. Dit is in het onderste figuur weergegeven. Andersom
kan ook nagegaan worden waargrondwater dataan dedag treedt (kwelwater) vandaan komt. Dit is inhet
bovenste figuur weergegeven. Inprincipe zouden beide berekeningswijzen hetzelfde beeld moetengeven.
Dat dit niet zo is, heeft te maken met de techniek van het modelleren. Beide plaatjes tezamen geven
echter eencompleetbeeld.
De kleuren vande stroombanen corresponderen met de tijddie een waterdeeltje nodig heeft om zich van
hetbeginnaarhet eindpunt vandestroombaantebewegen (verblijftijd).Dezetijd is vanbelang inverband
met de te verwachte ontwikkeling van de kwaliteit van het kwelwater. Bij korte verblijftijden (enkele
tientallen jaren) kunnen eventuele verontreinigingen die gedurende de afgelopen decennia naar het
grondwater zijn uitgespoeld, ook in het kwelwater verwacht worden. De mate van 'doorslag' van
verontreinigingenhangt overigens sterkaf vandechemielangseenstroombaan.
Voor kwelwater met een lange verblijftijd (enkele honderden jaren) spelen de recente verontreinigingen
nog geen rol. Dergelijk waterzal nog lang kwalitatief hoogwaardig kunnen blijven. Maar ook bij een lange
verblijftijd kan op termijn doorslag van verontreinigingen optreden. De kans dat de bodemchemie de
waterkwaliteit inmiddels aanzienlijk (hopelijk ten goede) heeft gemodificeerd, is bij een lange verblijftijd
echter groter danbijeenkorteverblijftijd.
Figuur 4.12
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Grondwaterstromingspatronen in en rond en stroomgebied.
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Op basis vandestroomlijnpatronen infiguur 4.12 zijn grondwatersysteemeenheden onderscheiden.Een
dergelijke eenheid geeft voor elke beek hetherkomstgebied vanhetgrondwater datin het beekdal
opkwelt, aan. Zokomt bijvoorbeeld hetgrondwater datdoor de Tungelroyse beek endeNeerbeek wordt
afgevoerd uithetlichtblauwegebied. Al het ruimtegebruik inhetlichtblauwe gebied heeft danook(via het
grondwater) uiteindelijk invloedopdewaterkwaliteit vandedeze tweebeken.
Figuur 4.13

Hydrologische indeling van het stroomgebied op basis van de ruimtelijke
samenhangvan grondwaterstromingspatronen.
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Infiguur 4.12B iste zien dat de kwelgebieden nabij de bovenloop van deTungelroyse beek een
deelvan hetwater vanuit het diepe watervoerend pakket in België ontvangen. Dedrainage naar
de Houtstraatlossing ende Neerbeek heeft een meer locale herkomst.
Op basis van de stromingspatronen is een hydrologische ruimtelijke indeling van het
stroomgebied gemaakt (figuur 4.13). Deze ruimtelijke indeling bestaat hieruit, dat voor elk punt
binnen het stroomgebied is nagegaan tot welke grondwaterstromingssysteem het gerekend kan
worden. Zoals uit figuur 4.13 blijkt, is het ruimtelijk hydrologisch patroon zeer complex. De
locale intrekgebieden van de beken liggen ingebed binnen het regionale intrekgebied van de
Maas. Alleen water dat dicht bij de grondwaterscheiding tussen het Maassysteem en de
Centrale Slenk infiltreert, stroomt af naar het diepere watervoerend pakket.

4.6 Historische situatie
Om meer inzicht te krijgen wat er inde loop der tijd met het watersysteem isgebeurd, en om na
te gaan of dit nog aanknopingspunten biedt voor het bedenken van maatregelen, is met het
watersysteemmodel tevens een analyse gemaakt van de historische situatie. Als historische
situatie is de toestand van rond 1850 aangehouden. De reconstructie van de 'historische'
toestand heeft onder meer plaatsgevonden aan de hand van oude topografische kaarten en
aannamen omtrent de aardvan detoenmalige drainage.
Ook de gesimuleerde historische situatie is weer door middel van vele figuren en kaarten in
beeld gebracht. Indit rapport hebbenwe de toelichting op de historische situatie beperkt tot een
presentatie in de vorm van een doorsnede door het gebied (figuur 4.4), de presentatie van de
waterbalans (figuur 4.10C) en het weergevenvan de belangrijkste conclusies.
Een belangrijk kenmerk dat uit de ruimtelijke patronen van de grondwaterstanden naar voren
komt, is de drainerende werking van de Tungelroyse beek, met name in het benedenstrooms
gelegen Leudal. In tegenstelling tot de huidige situatie draineerden de Uffelsebeek en de
Haelensebeek vroeger aanzienlijk. Ook is gebleken dat de gebieden waarin de grondwaterstand zich nabij of boven het maaiveld bevindt,vroeger een aanzienlijk omvangrijker waren dan
tegenwoordig. Verder waren de kwelgebieden vroeger meer prominent aanwezig. In het dalvan
de Haelense en de Uffelsebeek trad vroeger permanent kwel op terwijl dit tegenwoordig niet
meer het gevalis.
De Nederlandse droogleggingsdrift is bekroond met een grondwaterstandsdaling van circa 1,25
meter (figuur 4.4), in het zuidoosten tot meer dan 2 meter mede als gevolg van de aanleg van
het Lateraalkanaal. Uitdewaterbalans (figuur 4.10C) concluderen we dat de instroming naar de
ondergrond vroeger zo'n 10% hoger moet zijn geweest. Dit is met name gerelateerd aan een
lagere surface runoff.
Uit de historische analyse kwam verder naar voren dat de grondwaterdrainage vroeger
significant groter moet zijn geweest dan tegenwoordig. Dit is voornamelijk het gevolg van
verminderde afstroming naar de wijdere omgeving (Maas en Centrale Slenk) en het ontbreken
van grondwaterwinningen. Met name maaivelddrainage (dat wil zeggen: het overlopen van de
grondwaterstand) tijdens natte winters was beduidend groter dan tegenwoordig. Dit is met
name te wijten aan het geringere bergend vermogen van de ondergrond in een situatie met
hoge grondwaterstanden. Al vaker is opgemerkt dat waterrijke gebieden met hoge grondwaterstanden op de neerslag, naar analogie van stedelijk gebied, in feite reageren als 'verhard
oppervlak'. Dergelijke gebieden hebben nauwelijks nog enige potentie voor (extra) waterberging
inde ondergrond, waardoor er voor hoge neerslaghoeveelheden eigenlijk nog maar één uitweg
bestaat, namelijk: zo snel mogelijk het gebied uit. Dit beeld komt overeen de resultaten van ons
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historisch onderzoek waaruit bleek dat, in tegenstelling tot de verwachting, de piekafvoer
vroeger eerder groter dan lager was dan tegenwoordig, naar schatting ruim 10%. Het nagestreefde herstel van de sponswerking van het watersysteem is dus in feite gebaseerd op een
illusie.
Bij de voorgaande conclusie moet overigens wel een kanttekening bij het gehanteerde
historisch modelconcept geplaatst worden. Bekend is bijvoorbeeld dat bepaalde veensoorten de
waterhoeveelheid in de plantendelen al naar gelang de vochtomstandigheden kunnen regelen.
Hieraan ontleend veen onder meer haar sponswerking. Daarnaast was het maaiveld voeger
aanzienlijk 'ruwer', waardoor meer water in plassen kon worden geborgen. Geen van beide
fenomenen is vervat in het historisch modelconcept. Daar staat tegenover dat de verdwijning
van het veen en maaiveldegalisatie beschouwd kunnen worden als vrijwel irreversibele processen die nauwelijks meer te herstellen zijn. Dit houdt in dat, indien er vroeger inderdaad sprake
was van een grotere sponswerking in het watersysteem, dit tegenwoordig een niet meer te
bereiken 'ideaal' is. Deconclusie isdanook datwe sponswerking deels met kunst- en vliegwerk
zullen moeten zien te realiseren. Een van de mogelijkheden ligt mogelijk besloten in het
gestuurd toelaten van inundatie. Uit de historische analyse kwam namelijk verder nog naar
voren dat de totale uitstroming uit het stroomgebied in de Maas vroeger circa 25% lager was
dan tegenwoordig. Deze demping werd vooral veroorzaakt door de periodieke inundatie van de
beken tijdens hoogwaterperioden. Door de tijdelijke berging in inundatievlakten kwam de totale
af tevoeren hoeveelheid water over een langere periodeverspreidtot afstroming.
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5 Effectiviteit vanreedsvoorgestelde maatregelen
In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten van een computermodel gebruikt voor de
analyse van het watersysteem. De voornaamste reden voor het maken van een
dergelijk computermodel lag echter besloten in de kwantificering van de in
hoofdstuk 3 gepresenteerde doelen.
Met het modelinstrumentarium is een reeks van maatregelen die reeds in het
voortraject van het overkoepelende project naar voren waren gekomen, doorgerekend. Vanwege de grote hoeveelheid maatregelen zijn deze gegroepeerd in
maatregelenclusters (figuur 5.1). De rekenresultaten van deze maatregelenclusters
zijn samengevat ineen DMEK-tabel (tabel 5.2) en grafisch weergegeven (figuur 5.7).
De DMEK-tabel en de grafische weergave daarvan spreken eigenlijk voor zich. De
belangrijkste conclusie die eraan verbonden kunnen worden, is dat een significante
reductie van de afvoer naar de Maas ten tijde van hoogwater pas wordt bereikt
wanneer er inundatie kan plaatsvinden. Dit gaat gepaard met relatief hoge kosten die
met name worden bepaald door de aankoop van gronden voor hermeandering en
retentieruimte. De technische realisatiekosten vallen hier bij in het niet.
Ook beekherstel is effectief ten aanzien van de afvoerreductie naar de Maas, maar
slechts als de stromingsweerstand van de beek dermate hoog wordt dat inundatie
kan optreden.
De resultaten van deze analyse van effecten van maatregelen dienen als basis voor
de onderhandeling tussen betrokkenen over de uiteindelijke selectie van
maatregelen. Deze afweging valt als zodanig buiten het kader van dit onderzoek
(vergelijk figuur 2.3).

5.1 Karakterisering maatregelenclusters
Zoals uit de doelstelling van het hydrologisch onderzoek al blijkt, waren voor aanvang van het
hydrologisch onderzoek al maatregelen bedacht door betrokkenen. De begeleidingsgroep wilde
eerst aan de hand van het modelinstrumentarium inzicht krijgen in de effectiviteit van deze
voorgestelde maatregelen, waarvan het aantal de 100ver overtrof. Nu is het ondoenlijk om van
al deze maatregelen afzonderlijk de effectiviteit te bepalen. Daarom zijn ten behoeve van de
effectiviteitsbepaling de afzonderlijke maatregelen op een coherente wijze samengevoegd tot
de zogenaamde maatregelenclusters. Deze clustering van maatregelen is uitgevoerd door het
waterschap Peelen Maasvallei.
Op basis van de analyse van de eerste maatregelenclusters zijn bepaalde wijzigingen in
clusters doorgevoerd of zijn aanvullende nieuwe clusters gedefinieerd. Uiteindelijk zijn 9 clusters volledig doorgerekend. Hieronder zijn de inhoud van elke cluster en de overwegingen die
bij de samenstelling van de cluster een rol gespeeld hebben, kort weergegeven. Een overzicht
van declusters insamengevat inonderstaande tabeïenfiguur 5.1.
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Tabel 5.1

Overzicht rekenclusters.

Nr.

Omschrijving

C1

Kruispeel

C2

Vervallen

C3

Leukerbeek, beginvariant

C4

HerinrichtingTungelroyse beek korte termijn

C5

HerinrichtingTungelroyse beek lange termijn

C6

Conserveringsprojecten

C7

Herinrichting benedenlopen, beginvariant

C8

Herinrichting Tungelroyse beek

C9

Vervallen

C10

Stedelijke retentie, afkoppeling en infiltratie, herberekening

C11

Leukerbeek, eindvariant

C12

Vervallen

Cluster C1 Kruispeel omvat een aantal maatregelen inen rond het natuurgebied de Kruispeel,
het Ringselven en de Raam. De maatregelen betreffen gebruik van een retentiebekken (Ringselven+defensieterrein), peilverhoging door het (ver)plaatsen van stuwen of verhoging van de
stuwpeilen, hetdempenvan secundaire waterlopen en het omvormenvan naaldbos in loofbos.
Clusters C3enC11 Leukerbeek omvatten een aantal maatregelen in het stroomgebied van de
Leukerbeek en de Tungelroyse beek op het traject vanaf de instroming van de Raam tot aan
het kanaalWessem-Nederweert. De maatregelen betreffen omleiding, hermeandering of profielaanpassing van primaire waterlopen, (ver)plaatsen van stuwen of verhoging van stuwpeilen,
verondiepen of dempen van secundaire waterlopen en aanleg van een retentievoorziening
langs de Tungelroyse beek bovenstrooms van de snelweg A2. Rekencluster 3 betreft een
beginvariant die is gebruikt bij het opstellen van een herinrichtingsvisie voor het gebied
Leukerbeek. Op basisvan deze herinrichtingsvisie isde eindvariant cluster C11 geformuleerd.
Cluster C4 Herinrichting Tungelroyse beek korte termijn heeft betrekking op hydraulische
maatregelen indeTungelroyse beek ende Roggelsebeek die op redelijk kortetermijn realiseerbaar zijn. De maatregelen betreffen hermeandering, profielaanpassing, vermindering maaibeheer en hetverwijderen van zoveel mogelijk stuwen en bodemvallen. Randvoorwaarde hierbij is
dat de waterpeilen in een wintersituatie (halve maatgevende afvoer) niet veranderen ten
opzichte van de huidige situatie.
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Met het modelinstrumentarium is een groot aantal reeds voorgestelde maatregelen geëvalueerd. Ten
behoeve vande verwerkbaarheidzijn deafzonderlijke maatregelen samengevoegd totzogenaamde maatregelenclusters. De bovenstaande figuren geven een typering van de maatregelen van de verschillende
clusters (zieook tabel5.1).
Figuur 5.1

Ruimtelijke karakterisering van de maatregelenclusters.
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De bovenstaande figuren geven een voorbeeld van de hydrologische veranderingen die optreden bij de
implementatie van de maatregelen van maatregelencluster C7. In het bovenste figuur is te zien dat de
grondwaterstand door de maatregelen over een vrij uitgestrekt gebied omhoog gaat. Ook treedt er een
verandering in de kwel/wegzijging op, zoals het onderstaande figuur laat zien. In figuur 5.3 zijn deze
hydrologische veranderingendoorvertaald naar deconsequenties voorhet ruimtegebruik.
Figuur 5.2

46

Hydrologische veranderingen als gevolg van maatregelencluster C7.
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Cluster C5 Herinrichting Tungelroyse beek lange termijn heeft betrekking op hydraulische
maatregelen in de Tungelroyse beek en de Roggelsebeek die op lange termijn (circa 50 jaar)
realiseerbaar zijn. De maatregelen betreffen hermeandering, profielaanpassing, vermindering
maaibeheer en het verwijderen van zoveel mogelijk stuwen en bodemvallen. Randvoorwaarde
hierbij is dat de waterpeilen in een wintersituatie (halve maatgevende afvoer) 30 cm hoger zijn
dan inde huidige situatie.
Cluster C6 Conserveringsprojecten omvat alle conserveringsmaatregelen (stuwen en
dempen waterlopen) die op betrekkelijk korte termijn kunnen worden uitgevoerd. Dit betreft de
conserveringsmaatregelen binnen de clusters Kruispeel en Leukerbeek, het Arles-project Witdonk/Waterbloem, het Gebeve-project Peelrestanten ende ruilverkaveling LandvanThorn.
Clusters C7 Herinrichting benedenlopen heeft betrekking op de herinrichting van de
Roggelsebeek, de Neerbeek en de Haelensebeek. De maatregelen bestaan ondermeer uit hermeandering of profielaanpassing van primaire waterlopen, (ver)plaatsen van stuwen of verhoging van stuwpeilen, omleiding, verondiepen of dempen van secundaire waterlopen en
aanleg van een retentievoorziening ter plaatsevan dezandvang inde Neerbeek.
Cluster C8 Herinrichtingsvariant Tungelroyse beek heeft betrekking op hydraulische maatregelen in de Tungelroyse beek, de Roggelsebeek en de Uffelse- en Haelensebeek die op
lange termijn (circa 50 jaar) realiseerbaar zijn. De maatregelen bestaan uit hermeandering,
profielaanpassing, vermindering maaibeheer, verwijdering van zoveel mogelijk stuwen en
bodemvallen en de aanleg van retentievoorzieningen. Randvoorwaarde hierbij is dat de waterpeilen in een wintersituatie (halve maatgevende afvoer) 30 cm hoger zijn dan in de huidige
situatie.
Cluster C10 Stedelijk gebied vormt deverzameling van alle voorgestelde maatregelen binnen
het stroomgebied die betrekking hebben op extra retentie binnen het rioleringssysteem
(bergbezinkbassin), of op de afkoppeling vanverharde oppervlakte van het rioleringssysteem al
dan niet met infiltratie van het neerslagwater. Het betreft maatregelen in de gemeenten Weert,
Roggel, Neer, Haelen, Heythuysen enHunsel.
De rekenresultaten zijn voor elke cluster gerapporteerd in een afzonderlijk deelrapport. Deze
rapportage gaat vergezeld van diverse kaarten en tabellen. Het zou te ver voeren om al dit
materiaal in deze samenvatting te presenteren. Ter illustratie is een aantal meest sprekende
kaarten uit deze rapporten gelicht en indit rapport opgenomen.
Zoals hiervoor is besproken, heeft cluster C7 betrekking op de herinrichting van een aantal
beken. Hoe deze maatregelen uitwerken op de grondwaterstand is weergeven in figuur 5.2A.
Te zien is dat de grondwaterstand over een vrij aaneengesloten gebied omhoog gaat en in de
nabijheidvan de beken zelfsvrij fors omhoog gaat.
In figuur 5.2B is een plaatje met de verandering in kwel/wegzijging als gevolg van het
maatregelenpakket C7. Inde blauwe gebieden neemt de kweltoe c.q.de wegzijging af en in de
rode gebieden neemt de kwel af c.q. de wegzijging toe. De rode gebieden rondom de beken
kunnen geïnterpreteerd worden als gebieden waar de kwel afneemt. Dit komt omdat door de
verhoging van de beekpeilen de kweldruk zalafnemen.
Figuur 5.2 isvrij technisch van aard, indezindat betrokkenen niet zozeer geïnteresseerd zullen
zijn grondwaterstanden en wegzijging/kwel, maar inwat dat betekent voor de leefomgeving. Dit
is in de figuren 5.3 weergegeven. Figuur 5.3A laat zien welk areaal aan natte standplaatsen er
door het maatregelenpakket C7 bijkomt en figuur 5.3B geeft een indruk van wat de
consequenties voor de (netto) nat-/droogteschade zijnvoor de landbouw.
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Figuur 5.4A laat ietszienvan de gevolgen van maatregelenpakket C5voor het stromingsregime
in de beken. Over het algemeen nemen de stroomsnelheden in de beken toe door de beekherstelmaatregelen, hetgeen gunstig is voor behoud dan wel ontwikkeling van het aquatisch
ecologisch milieu. De gevolgen van de maatregelen voor het beekpeil van bijvoorbeeld de
Tungelroyse beek zijn goed te zien in figuur 5.4B. De rode 'trappetjeslijn' lijn geeft het huidige
gestuwde peilverloop weer. De 'gladde' groene lijn is het verwachte peilverloop nadat de
maatregelen zijn doorgevoerd. In plaats van dat er in de gestuwde situatie vele droogvallende
delen in de beek voorkomen,voert de beek inde nieuwe situatie langs vrijwel het gehele profiel
water.
Wat conservering kan betekenen voor het grondwaterregime is goed te zien in figuur 5.5, dat
betrekking heeft op cluster 6. Hogere grondwaterstanden blijven gedurende een langer deel van
het jaar gehandhaafd en op locaties P1 en P2 gaat de grondwaterstand zelfs permanent
omhoog.
Een fraaie maatregel om water in het gebied vast te houden is het 'knijpen' van duikers, zoals
dat bij het maatregelenpakket van cluster C8 is uitgewerkt. In figuur 5.6A is te zien hoe
drastischvolumeafvoer op locatie 7afneemt. Dit gaat echter wel gepaard met eenflinke peilverhoging ter plaatse, en daarmee met inundatie, zoals figuur 5.6B laat zien. Het is overigens juist
deze inundatie,die het mogelijk maakt dat devolumeafvoer zo aanzienlijk afneemt.
De DMEK-tabel in de volgende paragraaf is het totaalresultaat van alle maatregelenclusters
samengevat.
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De betekenis van de in figuur 5.2 weergegeven hydrologische veranderingen voor natuur en landbouw,
zijn in de bovenstaande figuren weergegeven. In het bovenste figuur is te zien dat het areaal aan natte
standplaatsen door de maatregelen toeneemt. Dit levert derhalve een bijdrage aan de realisatie van de
natuurdoelstelling. De mate waarin deze doelstelling wordt gerealiseerd, is weergegeven in de DMEKtabel (tabel5.2).
In het onderste figuur zijn de veranderingen in de zogenaamde opbrengstdepressies voor landbouwgewassen weergegeven. Via een tamelijk ingewikkelde balans van veranderingen in opbrengstdepressies
wordtde uiteindelijknetto opbrengstverandering alsgevolg vandemaatregelen bepaald (tabel5.2).
Figuur 5.3

Verandering van de omgeving als gevolg van maatregelencluster C7.
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Deze figuren geven een voorbeeld van de effecten van maatregelen op beekregimes. In het bovenste
figuur is de stroomsnelheid in beken respectievelijk voor en na de maatregelen gerelateerd aan een
ecologische waardering. De stroomsnelheid van beken is een belangrijke parameter ten aanzien van de
ontwikkelingskansen vandiverse levensgemeenschappen.
In het onderste figuur is voor een bepaald tijdsmoment het peilverloop in de lengterichting van de
Tungelroysebeek, vooren na het nemen vanmaatregelen, weergegeven. Demaatregelen bestaan bij de
betreffende cluster (C5)ondermeer uithet verwijderen vanstuwen. Tezien isdat het 'trapjes'peilverloop,
dat zo karakteristiek is voor een beek met stuwen, verdwijnt. In de plaats daarvan verschijnt een meer
gelijkmatig waterdiepteverloop in de beek. Hiermee wordt tevens voorkomen dat stukken van de beek in
drogeperioden droogvallen.
Figuur 5.4
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Effecten van het maatregelenpakket van cluster C5 op het stromingsregime van
beken.
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De effecten van maatregelen zijn in de bovenstaande figuren weergegeven in de vorm van
grondwaterstandsregimecurven (zieook figuur 4.8). Voorlocatie P2 valt uithet figuur af te leiden datdoor
de maatregelen voor een groot deel van de tijd (waarschijnlijk) een kwelsituatie met grondwaterstanden
vlakaan het maaiveld ontstaat. Voor60 %vande tijdis deze situatie stabiel. Voor ongeveer 40% vande
tijd (droge perioden) zakken de grondwaterstanden echter toch nog weg. In dit geval zouden nog
aanvullende maatregelen nodig zijnomook indrogeperioden destabiele (kwel)situatie tehandhaven.

Figuur 5.5 Verandering van het grondwaterstandsregime
maatregelenpakketvanclusterC6.
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Deze figuren tonen de effectiviteit vanhet vasthouden van waterdoormiddel van 'knijpconstructies'.Door
de afvoer van waterin deprimaire waterlopen te remmen door middel van duikers, ontstaat verspreiden
relatief hoog inhet landschap inundatie. Hierdoor wordenaanzienlijke hoeveelheden watergeborgen. De
afvoerpiek van 1995wordtvrijwelvolledig 'onthoofd', waardooreenhoge doelrealisatie tenaanzien vande
hoogwaterbestrijding op de Maas wordtbereikt.
Figuur 5.6
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Effect van het maatregelenpakket van cluster C8 op de afvoer- en peildynamiek
van de Tungelroyse beek.
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zieook DMEK-tabel
(tabel 5.2)

Het bovenstaande figuur geeft de onderzoeksresultaten uit de DMEK-tabel (tabel 5.2) grafisch weer.De
scoren zijnhierbij overigensgenormeerd tenopzichte vande doelrealisatie vande referentiesituatie.
Demeest gunstige clusterszijn declusters metgrote blauwe engroene segmenten (hogere doelrealisatie)
en kleine rode segmenten (kosten). Maatregelencluster 8scoort tenopzichte vande andere clusters goed
op de doelen ten aanzien van natuur en zeer goed op de doelrealisatie ten aanzien van hoogwaterbestrijding (zie ook figuur 5.6). Deze cluster gaat echter ook gepaard met de hoogste kosten, dievoornamelijk samenhangen met de verwerving vangronden.
Figuur 5.7

Grafische weergave van de uitkomsten in de DMEK-tabel.
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5.2 DMEK-tabelmaatregelen
Zoals in paragraaf 2.6 is besproken, moeten de rekensessies uitmonden in een compacte
weergave van relevante informatie,te realiseren door middel van de zogenaamde DMEK-tabel.
Deonderstaande tabel omvat de DMEK-tabel voor dedoorgerekende clusters.
Tabel 5.2

DMEK-tabel voor de reedsvastgestelde maatregelenclusters.

Cluster

Piekafvoer-volume

Reductie
[%]

Score

Piekafvoer-peil

Reductie
[%]

Natte
standplaatsen
binnen PES

Score

Areaal
[ha] [%]

Score

Score
aquatische
natuur

Opbrengstverandering
landbouw

Realisatie
kosten

[%]

[NLG 1.000,00
perjaar]

[miljoen
NLG]
0

Referentie

0

0

0

0

461

14

36

0

Streefbeeld

10

100

10

100

3367

100

100

0

C1

0

4

1

10

576

17

36

-73

10

C3

0

-2

-1

-10

536

16

37

-151

12

C4

0

0

0

0

458

14

52

59

20

C5

0

1

0

0

690

20

51

-293

47

C6

-1

-10

-2

-20

900

27

35

-365

3

C7

3

30

8

80

978

29

36

-459

34

C8

32

320

40

400

688

20

52

-352

81

C10

0

2

1

10

462

14

36

5

37

C11

1

10

1

10

682

20

36

-417

11

De realisatiekosten in de laatste kolom van de DMEK-tabel zijn met name gerelateerd aan
verwervingskosten van gronden ten behoeve van herinrichting en retentie. Ruimte voor water
gaat dus geld kosten. Aan de ander kant, indien we in staat zijn aan inundatiegronden een
economie te koppelen, dan kunnen de kosten voor ruimte voor water aanzienlijk dalen. De
kosten worden dan bepaald door de verandering in economische opbrengst van de gronden.
Financieringvan retentie zaldanook een belangrijk aandachtspunt gaanvormen.
Figuur 5.7 bevat een grafische weergave van de uitkomsten in de DMEK-tabel. Hierbij is elke
doelparameter op een aparte as weergegeven en is de waarde van de doelparameter
logaritmisch getransformeerd. Met dit laatste wordt uitdrukking gegeven aan het feit dat we aan
de eerste procenten van doelrealisatie (bijvoorbeeld de vooruitgang van 0 naar 10%) meer
waarde toekennen dan aan de laatste procenten van doelrealisatie (bijvoorbeeld van 90 naar
100%).
Het meest voordelig zijn 'driehoekjes naar rechts'. Deze clusters leveren het een en ander op
zonder dat er veel kosten aan verbonden zijn. Helaas komen deze niet voor. Cluster 8 ziet er
veelbelovend uit, maar daar zijn dan ook (uitgedrukt in geld) aanzienlijke maatschappelijke
kosten aanverbonden.
In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de conclusies die we op basis van de
DMEK-tabel kunnentrekken.
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5.3 Conclusies
De belangrijkste bevindingen naar aanleiding van de clusteranalyses zijn hieronder kort weergegeven.
Reductie van de piekafvoer wordt hoofdzakelijk gerealiseerd door specifieke retentiemaatregelen zoals een retentiebekken (C1 en C7) of een geforceerde inundatie door middel
van 'knijpconstructies' (C8). Deze maatregelen hebben vrijwel geen invloed op de overige gebiedsdoelstellingen.
De reductie intermenvanvolume isaltijd kleiner dande reductie intermenvan peil.
Uitbreiding van het areaal natte standplaatsen wordt hoofdzakelijk gerealiseerd door de
conserveringsmaatregelen opstuwen en verondiepen (en dempen) van waterlopen (C6 en C7).
Conserveringsmaatregelen zijn in principe ongunstig voor de piekafvoer. Het bergend vermogenvandeondergrond neemt immersaf, waardoor snelle runoff eerder plaatsvindt (C6). Het
plaatsenvan extra stuwen inde primaire waterlopen is inprincipe ongunstig voor de aquatische
natuur omdat de stroomsnelheid afneemt (C6). Bij verondiepen treedt dit nadeel daarentegen
niet op. Voor de landbouw leidt conservering tot een toename van natschade, maar tevens tot
een reductie van droogteschade. Wel is echter de toename van de natschade groter dan de
afname van de droogteschade. Netto gezien is conservering daarmee in het algemeen ongunstig voor de landbouw. De netto opbrengst gerekend over het gehele stroomgebied neemt
dan ook af (C6 enC7).
Verbetering van de condities voor de aquatische natuur wordt hoofdzakelijk gerealiseerd door
hetverwijderen van stuwen (C4, C5en C8). Door peilverlagingen in het beekdal is dit ongunstig
voor de natte natuur, maar gunstig voor de landbouw door het afnemen van de natschade op
de lage gronden (C4).Wanneer tevens een verondieping plaatsvindt, is het effect op de natuur
positief maar negatief voor de landbouw (C5 enC8).
Bij vernattingsmaatregelen ten behoeve van de terrestrische natuur lijkt een netto opbrengstvermindering voor de landbouw niet tevoorkomen.
Afkoppeling van verharde oppervlakte en lokale infiltratie van neerslagwater draagt slechts
weinig bijtot reductie van de piekafvoer; de effecten op de terrestrische natuur en de landbouw
zijn gering (C10). Dit geringe effect komt met name doordat binnen het onderzoeksgebied
aaneengesloten bebouwing slechts opbeperkte schaal voorkomt.
Herinrichting van beekdalen (omleiding, hermeandering en profielaanpassing) zorgt alleen voor
een significant uitbreiding van het areaal natte standplaatsen wanneer dit gepaard gaat met
ophoging van de waterbodem (en in het kielzog daarvan tevens een peilverhoging) (C8 en
C11). Omdat alleen getoetst wordt op stroomsnelheden is de invloed op de aquatische natuur
relatief gering. Los van de invloed op de stroomsnelheid zorgen de herinrichtingsmaatregelen
voor een duidelijke verbetering van de condities voor de ontwikkeling van aquatische
levensgemeenschappen.
Vermindering van het maaionderhoud in de primaire waterlopen heeft slechts een geringe
invloed op de piekafvoeren zolang daardoor geen significante inundatie optreedt (C4 en C5).
Alleen op lange ongestuwde beektrajecten met een aanzienlijke afvoer treedt een significante
verhoging van de gemiddelde waterpeilen op.
Wateraanvoer naar gebieden met in de zomer droogvallende secundaire waterlopen kan
bijdragen tot een uitbreiding van het areaal natte standplaatsen (C7). Alleen de relatief hoog
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gelegen agrarische gronden profiterenvan deze maatregelen door een nettoverbetering van de
landbouw/opbrengst.
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6 Opzoek naarverdere kansrijke maatregelen
Als aanvulling op de analyse van reeds voorgestelde maatregelen zijn met het
modelinstrumentarium aanvullende verkenningen uitgevoerd om meer inzicht te
krijgen in kansrijke maatregelen. Ten behoeve van dit laatste lag het accent bij deze
verkenningen op de analyse van (theoretische) grootschalige implementaties van
steeds bepaalde typen van maatregelen (tabel 6.1). De resultaten van de verkenningenzijnweer bijeengebracht ineen(zij netonvolledige) DMEK-tabel(tabel6.2).
Ook bijdeverkenningen kwamde belangrijke rolvan inundatie weer naar voren.Een
zeer effectieve maatregel voor de reductie van de afvoer naar de Maas blijkt een
beperking van de afvoercapaciteit van het secundaire waterlopenstelsel te zijn
waardoor verspreid over het gebied inundatie optreedt. Deze afvoerbeperking kan
onder meer gerealiseerd worden door op diverse plaatsen duikers in de waterlopen
aantebrengen.
Op basis van de resultaten van deze zoektocht kunnen de lijnen uitgezet worden
voordeverderetoekomstige hydrologische ontwikkelingvanhetgebied.
BH

6.1 Verkenningscenario's
Naar aanleiding van de bevindingen die bij de analyse van de maatregelenclusters zijn
opgedaan,zijneenaantalwatersysteemverkenningen uitgevoerd.Bijeenwatersysteemverkenning wordt niet zozeer naar het effect van een mix van maatregelen gekeken, zoals bij de
maatregelenclusters het geval is, maar wordt juist gekeken naar het effect van een bepaald
type maatregel. Hierdoor wordtde relatietussenoorzaak engevolg beterzichtbaar. Daarnaast
ligt het accent bij een watersysteemverkenning eerder op het verkennende karakter, dan op
volledigheid bij deeffectbepaling. Bijeenwatersysteemverkenning staat eenvolledige invulling
vandeDMEK-tabeldanooknietvoorop.
In totaal zijn met het computermodel negen watersysteemverkenningen gesimuleerd, die in
onderstaandetabelzijnbenoemdenindedaaropvolgendetekstkortzijngekarakteriseerd.
Tabel6.1

Overzichtwatersysteemverkenningen.

Nr.

Omschrijving

V1

Verhogen stuwpeil tijdens hoogwaterperiode

V2

Verhogen stuwpeil tijdens hoogwaterperiode enafsluiten duikers

V3

Verhogen stuwpeilen primaire watergangen

V4

Verhogen stuwpeilen secundaire watergangen

V5

Verhogen stuwpeilen inbufferzones rondprioritaire natuurgebieden

V6

Vermindering maaibeheer primaire watergangen

V7

Verondiepen enverbreden primaire watergangen

V8

Verhogen stuwpeil tijdens hoogwaterperiode enafsluiten duikers, rekenvariant

V9

Reductie afvoercapaciteit secundaire watergangen met behulp van duikers

V10

Klimaatscenario 2030
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Verkenningen V1,V2en V8 hadden betrekking op het gebruik van alle bestaande (primaire en
secundaire) stuwen als retentievoorziening tijdens een hoogwaterperiode (rekenperiode:
hoogwaterperiode vanjanuari 1995).
Watersysteemverkenning 1 ging uit van een situatie waarbij de stuwstanden rond het tijdstip
van hoogwater tijdelijk worden verhoogd van winterpeil naar zomerpeil. In de situatie bij V2
werden de stuwstanden rond het tijdstip van hoogwater tijdelijk verhoogd van winterpeil naar
zomerpeil+30 cm. Aanvullend werden op 15 locaties in de Tungelroyse beek, Neerbeek,
Roggelsebeek, Leukerbeek, Haelensebeek en Uffelsebeek duikers tijdelijk afgesloten, waardoor
tijdens de piekafvoer extra retentie optreedt.
Bij V8 werden in aanvulling op V2 de stuwen eerst gestreken voorafgaande aan de retentieperiode. Op 18 locaties in de Tungelroyse beek, Raam, Roggelsebeek, Leukerbeek en
Uffelsebeek werden duikers tijdelijk afgesloten waardoor tijdens de piekafvoer extra retentie
optrad.
Verkenning V3 betrof een analyse van de invloed van het peilbeheer in de primaire waterlopen
op grondwaterstanden enafvoeren. Dit isgedaan door eenverhoging van de huidige winter- en
zomerpeilen met 20 cm, waarbij de waterstanden in de secundaire waterlopen overigens
ongewijzigdbleven.
Verkenning V4 betrof een analyse van de invloed van het peilbeheer in de secundaire
waterlopen op grondwaterstanden en afvoeren. Dit is gedaan door een verhoging van de
winter- en zomerpeilen tot respectievelijk 60 en 10 cm onder maaiveld toe te passen
(waterstanden primairewaterlopen ongewijzigd).
Verkenning V5 betrof een analyse van de invloed van peilbeheer binnen bufferzones rond
prioritaire natuurgebieden op de grondwaterstanden. In de simulatie zijn binnen de bufferzones
de peilenvan alle waterlopen verhoogd conform deV3 enV4.
Verkenning V6 betrof een analyse van de invloed van verminderd maaionderhoud in de
primaire watergangen op het verloop van de waterstanden en de afvoeren. In de simulatie is
hiertoe eenvergroting van destromingsruwheid inhetzomer- enwinterhalfjaar toegepast.
Verkenning V7 betrof een analyse van de invloed van de profielvorm van de primaire
waterlopen op het verloop van de waterstanden en de afvoeren. Gesimuleerd is een situatie
met een halvering van de diepte ten opzichte van maaiveld (verondiepen) en een verbreding
van de bodem met eenfactor 4 (extra berging).
Verkenning V9 betrof een analyse van de invloed van de afvoercapaciteit van het secundaire
waterlopenstelsel op hetverloop van de afvoeren en de grondwaterstanden. Dit is gedaan door
duikerconstructies tussen het secundaire en primaire waterlopenstelsel een beperkte
afvoercapaciteit tegeven.
Verkenning 10 betrof een analyse van de invloedvan deverwachte klimaatveranderingen rond
2030 op het verloop van de afvoeren en de grondwaterstanden. Hierbij is alleen rekening
gehouden met veranderingen in neerslag en verdamping en niet met veranderingen in het
peilverloop opde Maas.
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6.2 DMEK-tabel
In de onderstaande tabel is de (zij het onvolledige) DMEK-tabel van de gevoeligheidanalyses
weergegeven.
Tabel6.2

DMEK-tabel vande watersysteemverkenningen.

Cluster

Piekafvoer-volume

Reductie
[%]
Referentie

0

Score

Piekafvoer-peil

Reductie
[%]
0

Natte
standplaatsen
binnen PES

Score

Areaal
[ha] [%]

Score

Score
aquatische
natuur

Opbrengstverandering
landbouw

Realisatie
kosten

[%]

[NLG 1.000,00
perjaar]

[miljoen
NLG]

0

0

461

14

36

0

10

100

3367

100

100

0

Streefbeeld

10

V1

16

160

16

160

461

14

V2

62

620

90

900

461

14

V3

-1

-10

-2

-20

1096

33

-959

V4

0

0

0

0

468

14

-56

V5

-1

-10

-1

-10

750

22

-333

V6

0

0

-1

-10

636

19

-188

V7

0

0

2

20

872

26

-584

V8

51

510

90

900

461

14

V9

21

210

23

230

563

17

-86

In de volgende paragraaf worden de conclusies die uit de DMEK-tabel naar voren komen,
besproken.

6.3 Conclusies
Aan de hand van de watersysteemverkenningen is bepaald welke type maatregelen het meest
kansrijk binnen de verschillende delen van het onderzoeksgebied zijn. De resultaten hiervan zijn
hierna kort samengevat.
Retentieenperiodiekeconserveringmetbehulp vanprimairestuwenenduikers(V1, V2enV8)
Dezestrategie iszeer kansrijkvoor de reductievandepiekafvoer. Deeffecten opde natuur ende
landbouwopbrengst zijn gering. Hetafsluiten van de duikers leidt tot inundatie van de relatief laag
gelegen vlakke gebieden rond de middenloop van de Tungelroyse beek, de Leukerbeek, de
Uffelsebeek en de bovenloop van de Roggelsebeek. Er is nader onderzoek nodig om vast te
stellenvoor welkegebieden deminste schadeenoverlast optreedt bij inundatie.
Conserveringdoorhetverhogenvandestuwpeilen(V3, V4enV5)
Deze wijze van conservering is kansrijk voor de vergroting van het areaal natte standplaatsen.
Deeffecten op de piekafvoer enopde landbouw zijn negatief.
Verhoging van de primaire stuwpeilen (V3) is in vrijwel het gehele stroomgebied effectief, met
uitzonderingvan het relatief hoog gelegen stroomgebiedvan de Haelensebeek en in beekdalen
met lange ongestuwde trajecten (Roggelsebeek).
Verhogen van desecundaire stuwpeilen (V4) heeftvolgens de modelberekeningen weinig effect
op degrondwaterstanden. Dit resultaat is echter deels het gevolg van de klasse-indeling van de
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watergangen, waarbij de grotere waterlopen tussen de beekdalen tot de primaire watergangen
zijn gerekend.Wellicht hebbende kleinesecundaire watergangen vooral eenfunctie bijde afvoer
van surface runoff en interflow (dit speelt met name een rol in gebieden met een ondiepe
stoorlaag).
Verhoging van de stuwpeilen in bufferzones rond prioritaire natuurgebieden (V5) is redelijk
effectief voor de natuur maar duidelijk minder dan bij invoering in het gehele stroomgebied
(uitbreiding natte standplaatsen 290 ha in plaats van 635 ha). De landbouwschade is in dit
geval circa 65%kleiner (respectievelijk NLG 333.000,00 en NLG 959.000,00).
Conservering enbeekherstel door vermindering vanhetmaaionderhoud(V6)
Alleen op lange ongestuwde beektrajecten met voldoende grote afvoer treedt een significante
verhoging van de gemiddelde peilen op waardoor in de beekdalen nieuwe natte standplaatsen
kunnen ontstaan (midden- en benedenloop Tungelroyse beek, middenloop Haelensebeek,
benedenloop Roggelsebeek). Alleen wanneer significante inundatie optreedt als gevolg van
minder maaionderhoud zal deze maatregel tevens zorgen voor een reductie van de piekafvoeren.
Conservering enretentiedoor verondiepingen verbredingprimaire waterlopen(V7)
De grootte van de gemodelleerde verondieping is per beektraject verschillend. Vooral langs de
Roggelsebeek, de Haelensebeek en de midden- en benedenloop van de Tungelroyse beek
neemt hetareaal natte standplaatsen toe door deverondieping. Het effect van de grotere berging
op de piekafvoer vanuit het stroomgebied is beperkt (reductie 2%). Door de vernatting neemt de
snelle runoff toe waardoor de afvoerreductie weer teniet wordt gedaan. Door de verondieping
neemtdebasisafvoer tijdens droge zomers 5tot 15%af.
Retentie enconservering doorbeperkteafwateringscapaciteit secundair stelsel (V9)
Deze maatregel is zeer effectief met betrekking tot de reductie van de piekafvoer vanuit het
stroomgebied. De snelle runoff (circa 50% van de piekafvoer van januari 1995) wordt langer
geborgen in het secundaire stelsel. Door de hogere slootpeilen wordt tevens de grondwaterdrainage door desecundaire waterlopentijdelijkgeremd.Depositieve effecten opde natuur ende
negatieve effecten voor de landbouwopbrengst zijn relatief gering. Door degrote spreiding vande
maatregel over het gehele stroomgebied is de overlast door periodieke inundaties naar verwachting relatief gering.
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7 Conclusieenaanbevelingen
In dit onderzoek is duidelijk geworden dat retentie door inundatie de belangrijkste
sleutel vormt voor het bereiken van een reductie in de afvoer naar de Maas ten tijde
van hoogwater. Er is in dit onderzoek echter niet alleen gekeken naar de effecten van
maatregelen op hoogwater. De realisatie van de doelstellingen ten aanzien van
natuur en landbouw (randvoorwaarde) is eveneens uitgebreid in beeld gebracht. De
samenhang, synergie en strijdigheden tussen doelstellingen ten aanzien van hoogwaterbestrijding, natuur en landbouw zijn samengevat in tabel7.1.
In dit hoofdstuk wordt als eerste ingegaan op de conclusies met betrekking tot de
afwegingsmethodiek zoals die in het kader van dit onderzoek is ontwikkeld. Vervolgens komen de afzonderlijke doelstellingsthema's (hoogwaterbestrijding, natuur
en landbouw) aan de orde, waarna deze thema's in paragraaf 7.4 in hun onderling
samenhang worden belicht. In paragraaf 7.5 tenslotte laten we de kansrijke maatregelen nog eens de revue passeren.

7.1 Afwegingsmethodiek
De afwegingsmethodiek is erop gericht relevantie informatie in termen van doelparameters te
kwantificeren en compact samen te vatten in de vorm van DMEK-tabellen, ondersteund met
eenvisualisatie van ruimtelijke effecten indevormvan kaarten. Als voordeel bij deze werkwijze
is naar voren gekomen dat hiermee het onderzoek naar een duidelijk eindresultaat wordt
gestuurd. Het werken met de DMEK tabellen bevordert bovendien de onderlinge vergelijking
van de effectiviteit van maatregelen. Doordat de kosten integraal in de vergelijking worden
meegenomen, wordt voorkomen dat lonkende, maar onbetaalbare perspectieven in het
overgangsstadium van planuitwerking naar planrealisatie op het laatste moment alsnog worden
afgeschoten.
Op oplevering van de DMEK-tabellen en begeleidende kaarten markeert het eindpunt van de
planvoorbereiding. Het stokje dragen we op dit punt over aan de bestuurders die op basis van
de aangeleverde informatie uiteindelijk een keuze zullen moeten maken. In hoeverre
bestuurders daadwerkelijk met het aangeleverde materiaal overweg kunnen zal moeten blijken
in hetopdit onderzoek volgende 'onderhandelingsproces' (vergelijk figuur 2.1).

7.2 Hoogwaterbestrijding
Voor de bestrijding van hoogwater op de Maas is het nodig het water langer vast te houden in
de zijstroomgebieden die de Maas voeden. De belangrijkste conclusie van het hydrologisch
onderzoek is wel dat het vasthouden van water voornamelijk gezocht zal moeten worden in
retentie, incombinatie met het 'timemanagement'voor aanspreken van depotentiële berging en
hetweer lozenvan het geborgen water ten opzicht van hettijdstipvan de afvoergolf inde Maas.
Gebleken is dat berging van water in de vorm van openwater (retentie) effectiever is dan
berging van water in de grond (conservering). Conservering kan met betrekking tot de
piekafvoer zelfs averechts werken. Dit komt doordat het risico groot is dat de ondergrond al
maximaal gevuld is met water op het moment dat berging voor het intomen van piekafvoer
nodig is. Vulling van de ondergrondse berging vindt nu eenmaal in het najaar plaats, terwijl
hoogwaters juist in de winter en het vroege voorjaar optreden. Zoals in paragraaf 4.5 al is
opgemerkt werkt natte natuur (c.q.natte gronden) als verhard oppervlak. De neerslag die er op
valt,wordt direct weer afgevoerd,resulterend inhoge afvoergolven.
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De grote effectiviteit van retentie in de reductie van de piekafvoer in de Maas is eigenlijk een
eenvoudige rekensom. De hoeveelheid water die in openwater geborgen kan worden is
eenvoudigweg gelijk aan (natte) oppervlakte maal (water)diepte. Bovendien is openwater veel
flexibeler dan water inde grond, indie zin dat openwater snel afgevoerd kan worden, waardoor
de bergingspotentie voor water weer snelvrijte maken is.Voorgaande overwegingen houden in
dat berging via retentie goed te sturen is via variatie van het beschikbare oppervlak, variatie in
waterdiepte en hetweer snelvrijmaken van de berging door hetwater weg te latenlopen.
Omvangrijke retentie wordt bereikt naarmate het natte oppervlak en de toegestane waterdiepte
toeneemt. Aan de handvan deze simpele relatie zijn eenaantalzaken gemakkelijk tebegrijpen.
Inde eerste plaats is het natte oppervlak van het primaire waterlopenstelsel gering. Hierdoor is
ook het ermee geassocieerde retentievermogen beperkt, tenzij extreme dieptevariaties worden
toegelaten. Retentie bij een waterloop wordt pas effectief wanneer deze inundeert. Het overstroomde oppervlak is een veelvoud van het oppervlak van de waterloop zelf. De rek in de
retentie bij inundatie wordt bepaald door het overstroomde oppervlak en de diepte die we
acceptabel achten. Zijn deze grenzen bereikt, dan is ook de rek bij inundatie eruit en zal al het
water linea recta worden afgevoerd. Maar deze grenzen hebben we wel zelf in de hand en
daarmee ook het retentievermogen van eengebied.
Om analoge redenen als hiervoor zijn aangehaald, is een retentiebekken zeer effectief. De
effectiviteit van een retentiebekken wordt hierbij bepaald door het oppervlak van het bekken en
de maximale diepte (zijnde het retentievermogen) ten opzichte van het volume van de
afvoergolf van dewaterloop waarop het retentiebekken isaangesloten.
Retentie heeft echter weleen prijskaartje. Gebleken isdat de grondprijs vrijwel geheel bepalend
is voor de kosten die aan de opbouw van retentievermogen in een stroomgebied verbonden
zijn. De realisatiekosten van voorzieningen vallen hierbij in het niet. De aandacht en creativiteit
zal zich dan ook in eerste instantie moeten richten op het vinden van financieel-economische
draagkracht voor de opbouw en exploitatie van retentievermogen. Daarnaast is het niet
voldoende om alleen een beroep te doen op vrijwilligheid. Indien hoogwaterbestrijding urgentie
heeft, dan zal men uiteindelijk overjuridische middelen moeten beschikken om daar waar nodig
is blokkades in de verwerving van gronden op te heffen. Zolang daar nog geen oplossingen
voor gevonden zijn, is 'ruimtevoor water' niet meer daneen illusie.

7.3 Natuur
Wat betreft de natuur is zowel gekeken naar de terrestrische als naar de aquatische natuur.
Beiden hebben huneigen specifiekewaarden.
Aangezien in Nederland de hoogste natuurwaarden zijn toegekend aan natte natuurdoeltypen,
is conservering bij uitstek positief voor de ontwikkeling en in standhouding van natte,
terrestrische natuur. Conservering leidt tot hogere grondwaterstanden en, afhankelijk van het
type conservering,tevenstot een betere spreiding van hogere grondwaterstanden indetijd.
Beekherstel op zich heeft eigenlijk weinig invloed op de terrestrische natuur, tenzij de gevolgen
van beekherstel leiden tot inundatie. Het verwijderen van de primaire stuwen heeft zonder
aanvullende maatregelen zoals verondieping zelfs een negatieve invloed op de terrestrische
natuur. Destuwverwijdering resulteert voor het overgrote deelvan de beektrajecten ineen lager
waterpeil, met een verdroging van aanliggende gronden als gevolg. Beekherstel leidt daarentegen wel tot een aanzienlijke verbetering van de condities voor de aquatische natuur. Dit komt
met name omdat destroomsnelheidsdynamiekvan de bekenverbetert.
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7.4 Landbouw
De voorgestelde maatregelen leiden voor de landbouw zowel tot plaatselijke verbeteringen in
devormvan een reductievan de natschade, als tot plaatselijke verslechteringen indevorm van
een toename van de droogteschade. Helaas is over het gehele gebied gerekend de toename
van de natschade groter dan de reductie van de droogteschade. Netto betekent dit een zekere
productiviteitsvermindering van landbouwgewassen. Dit houdt in, dat aan de randvoorwaarde
dat de maatregelen niet tot een (netto) productiviteitsdaling in de landbouw mogen leiden, niet
voldaan kanworden.
Alleen maatregelen die een verlaging van het beekpeil bewerkstelligen, leiden over het
algemeen tot een verbetering van de landbouwproductiviteit door een reductie van de schade
door wateroverlast. Dit komt omdat verlaging van het beekpeil de grondwaterstand in aanliggende, lager gelegen gronden daalt.

7.5 Samenhang
Tabel 7.1 bevat een overzicht van de verschillende typen maatregelen die in het hydrologisch
onderzoek aan de orde zijn geweest, in relatie tot de effecten op de hoogwaterbestrijding,
natuur en landbouw. Hieruit komt op het eerste gezicht naar voren dat de tegenstelling groter is
dan de potentiële synergie. Zo verdragen de ontwikkeling van natte natuur en hoogwaterbestrijding elkaar slecht. Reeds belicht is, dat dit komt doordat natte natuur om hoge grondwaterstanden vraagt, waardoor de bergingscapaciteit van de ondergrond afneemt. Neerslag
komt bij hogegrondwaterstanden sneller tot afvoer.
Ontwikkeling van natte natuur en landbouw verdragen elkaar eveneens slecht. Maar dat is
inmiddels genoegzaam bekend. De natte omgeving die natte natuur nodig heeft, is onder meer
ten behoeve van de productiviteitstijging in de landbouw immers teniet gedaan. Een hoge
landbouwproductiviteit vergt nu eenmaal lagere grondwaterstanden dan natte natuur. Alleen
een minder intensieve landbouw, waarbij met name in het voorjaar hogere grondwaterstanden
worden toegelaten, is tot op zekere hoogte te combineren met een meer natte natuur. Daar
staat echter tegenover dat de daling van de landbouwproductiviteit in het voorjaar, voor een
deel wordt gecompenseerd door een bepaalde stijging van de landbouwproductiviteit in de
zomer. Deverdroging inhet zomerseizoen,die ook inde landbouw optreedt, neemt immers af.
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Tabel7.1

Uitwerking van diverse type maatregelen opde hoofddoelstellingen.
Reductie
Piekafvoer

Uitbreiding
Areaal
Natte
Standplaatsen

Verbetering
condities
aquatische
natuur

Opbrengstverbetering
landbouw

retentie

+

0

0

0

Verbreding primaire waterlopen

retentie

0

0

+

0

'Knijpen' piekafvoer primaire
waterlopen

retentie (+conservering)

+

0

0

-

'Knijpen' piekafvoer secundaire
waterlopen

retentie (-(-conservering)

+

+

0

-

Atkoppeling+infiltratie

retentie+conservering

0

0

+

0

Permanent stuwen

conservering

-

+

-

-

Verondiepen waterlopen

conservering

-

+

0

-

Maatregel

Type

Kunstmatig retentiebekken

Dempen waterlopen

conservering

-

+

0

-

Verwijderen primaire stuwen

beekherstel

0

-

+

+

Hermeandering

beekherstel

0

0

+

0

Herprofilering

beekherstel

0

0

+

0

Extensivering maaionderhoud

beekherstel

0

0

+

0

Het feit dat voor hoogwaterbestrijding op de Maas retentie in de vorm van openwaterberging in
de deelstroomgebieden het meest kansrijk is, impliceert in feite dat de hoogwaterproblematiek
eigenlijk niet oplosbaar, maar op zijn hoogst verplaatsbaar is. Ruimtebesparing in en om de
Maas vergt allocatie van ruimte in de deelstroomgebieden. Infeite kunje dan ook niet spreken
van hoogwaterbestrijding, maar van hoogwaterverdeling. Dit impliceert dat nog een afweging
gemaakt kan worden tussen een decentrale opvang (in de deelstroomgebieden) versus een
centrale opvang (in en om de Maas) van hoogwater. Blijft natuurlijk dat wanneer voor een
decentrale opvang gekozen wordt, deverantwoordelijkheid blijft daar waar die eigenlijk hoort en
dat ieder land daarmee naar rato van het stroomgebied bijdraagt in het nemen van
maatregelen.

7.6 Kansrijkemaatregelen
'Knijpen' van piekafvoer door middel van duikers kan gezien worden als een kansrijke maatregel; het werkt zowel gunstig uit op de reductie van de piekafvoer als op de ontwikkeling van
natte natuur. Helaas ontkomt de landbouw hierbij niet aan enige dalingvan de productiviteit. De
'knijp'maatregel werkt het beste in het secundaire ontwateringsstelsel omdat hierdoor relatief
veel gebied bij (verspreide) inundatie betrokken wordt.
Vanwege de strijdigheden in tabel 7.1 is het vrijwel onmogelijk om aan pijnlijke keuzen te
ontkomen. Blijft over het rendement van de offers die gebracht moeten worden zo hoog mogelijk te maken. Wat dat betreft, biedt de ontwikkeling van beekdalen het meeste perspectief.
Beekherstel, inclusief verondieping en verbreding van de waterlopen en inclusief het toestaan
van inundatie, heeft zowel een positieve invloed op de hoogwaterbestrijding in de Maas, als op
de ontwikkeling van natte en aquatische natuur en op de ontwikkeling van landschappelijke
waarden. Depijn hierbij richt zichop de landbouw en bebouwing inde beekdalen. Voor stedelijk
gebied is door omdijking nog aan deze pijn te ontkomen. Voor verspreide bebouwing ligt dit al
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weer veel moeilijker. Eigenlijk komt het er op neer dat we ook in deze moderne tijd niet
ontkomen aan de oude principes van het landgebruik, namelijk: de beekdalen c.q. natte
gronden voor het water en extensieve beweiding van vee, de half droge gronden voor de
akkerbouw ende hogegrondenvoor bewoning enbedrijvigheid.
In paragraaf 7.2 is de conclusie weergegeven dat ten behoeve van de afvoerreductie naar de
Maas retentie aanzienlijk meer perspectief biedt dan conservering. Desondanks vermoeden wij
dat er wellicht ook nog perspectieven zijn voor conservering, mits dit gepaard gaat met een
zekere vorm van retentie. Zoals is besproken in paragraaf 7.2, is conservering op het moment
dat we deze nodig hebben (namelijk wanneer er een dreiging is van hoogwatergolven) de
ondergrond reeds Vol' is en er eigenlijk geen water meer bij kan. Dit geldt echter met name
voor de lage delen van het gebied waar de grondwaterstand doorgaans relatief hoog is, zeker
ten tijde van perioden met hoge neerslag. Op de hogere gronden bestaat daarentegen nog wel
degelijk ruimte voor ondergronds berging van water (conservering), maar we moeten er dan wel
voor zorgen dat er juist tijdens perioden van hoge neerslag voldoende infiltratiecapaciteit
bestaat, dan wel dat het overtollige water dat niet zo snel kan infiltreren tijdelijk op de hoger
gelegen gronden geborgen kan worden. In paragraaf 4.3 is aan de hand van de
hoogwaterbalans (figuur 4.10) geconcludeerd dat tijdens de periode van hoogwater al maar
liefst 75% van de neerslag wordt opgenomen in het grondwater. Indien we dit percentage
verder willen opschroeven zaldit dus opde hoge gronden moeten plaatsvinden. Devraag isnu:
hoe krijgen we ditvoor elkaar?
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8 Ennuverder...
In dit onderzoek zijn diverse kansrijke maatregelen naar voren gekomen voor retentie en
natuurontwikkeling. Maar er is mogelijk nog meer.
Een aspect dat in deze studie nauwelijks aan de orde is geweest, is het effect van de morfologievan het maaiveld. Het modelinstrumentarium was hiervoor helaas niettoereikend.
Met de morfologie van het maaiveld wordt het patroon van zeer lokale hoogteverschillen
bedoeld. In het kader van de verbetering van de afvoer van water is men er tot op heden zeer
gepitst op geweest het maaiveld een dusdanige vorm te geven dat het water hierover snel tot
afvoer komt wanneer de infiltratiecapaciteit van de grond wordt bereikt. Simpelweg komt dit er
op neer dat men piasvorming zo veel mogelijk wenst te vermijden. Maar wellicht dat in deze
piasvorming nog een zeker retentievermogen schuilt, aangezien elke plas een zeker nat
oppervlak en een zekere diepte heeft. En hoe meer plassen, des te groter het natte oppervlak.
Uiteraard is het zo dat plassen effectief zijn, zolang deze nog kunnen groeien. Neemt het
plasvolume niet meer toe, dan is de 'rek eruit' en zal afvoer van neerslagwater alsnog direct
plaatsvinden. Met ditverschil dat het water dan nog wel een lange weg over het maaiveld moet
afleggen, eer het in een waterloop is gearriveerd. Een effectieve maatregel ten aanzien van de
reductie van piekafvoer zou dan ook wel eens het herstel van het plasvormingsvermogen van
het maaiveld kunnen zijn (inhoudende een verruwing van het maaiveld). Piasvorming zou bij
uitstek effectief kunnen zijn op de hogere gronden. Door de retentie van water in plassen krijgt
het water de gelegenheid te infiltreren (toename grondwateraanvulling), resulterend in
waterconservering in de hogere gronden. Deze extra ondergrondse berging van water komt de
basisafvoer van beken in de zomer ten goede. Ook voor landbouw en natuur biedt herstel van
het plasvormingsvermogen van het maaiveld dus mogelijkvoordelen.
Inmiddels heeft Tauw in opdracht van de provincie Limburg een verkenning naar de retentiemogelijkheden in Limburg uitgevoerd waarin de gedachten die in het hydrologisch onderzoek
van de Tungelroyse beek zijn ontwikkeld, verder zijn uitgewerkt en toegepast. Doel van het
retentieonderzoek was na te gaan wat de mogelijkheden in Limburg zijn om de afvoer naar de
Maas vanuit de zijbeken ten tijde van hoogwater te beperken om zodoende een bijdrage te
leveren aan de hoogwaterbestrijding in de Maas. Hierbij isvoor elke zijbeek (in eerste instantie)
gesteld dat de afvoer ten tijde van hoogwater met 20% gereduceerd moet worden. Dit is
vervolgens voor elke zijbeek op basis van de piekafvoeren van de zijbeken, omgerekend naar
een concreet vast te houden volume. Vervolgens is nagegaan waar dit volume binnen de
stroomgebieden van de zijbeken (tijdelijk) opgeslagen kan worden. Hierbij zijn vijf 'compartimenten'voor berging onderscheiden,welke zijn (figuur 8.1):
- Het meer fijnvertakte waterlopenstelsel (de haarvaten) met verspreide, kleinere inundatieplekken.
- Terreindepressies.
- De beekdalen met overwegend aaneensluitende inundatievlakten.
- Afkoppeling en infiltratie stedelijk gebied.
- Retentiebekkens.
De opgave was voor elk zijstroomgebied het volume te bergen water zo efficiënt mogelijk over
deze compartimenten teverdelen, rekening houdend met maatschappelijke belangen zoals verdrogingsbestrijding, natuurontwikkeling en erosiebestrijding alsmede voorkomen van overlast
voor landbouw, stedelijk gebied en infrastructuur. De eerste resultaten ten aanzien van retentie
in het Limburgse landschap zijnveelbelovend. Inpotentie is er in Limburg voldoende ruimte om
de 20% afvoerreductie vanuit de zijstroomgebieden van de Maas ruimschoots te halen. Het is
nu tijd de theoretische bevindingen door middel van praktijkproeven te toetsen en verder te
ontwikkelen. Kortom,werken aan deverbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.
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Het meest praktische bij retentieverkenningen is uit te gaan van een bepaalde hoeveelheid te bergen
water en vervolgens te bekijken waar dit watergeborgen kan worden. Tenbehoeve van deze 'toewijzing
vanberging' kunnen vijfcompartimenten onderscheiden worden, welkezijn:
1. het meer fijnvertakte waterlopenstelsel (dehaarvaten) met verspreide,kleinere inundatieplekken;
2. terreindepressies;
3. debeekdalen met overwegendaaneensluitende inundatievlakten;
4. afkoppeling en infiltratiestedelijk gebied;
5. Retentiebekkens.
De compartimenten 1totenmet 3zijn inbovenstaand figuurschematisch weergegeven. Het voordeelvan
berging in terreindepressies is dat het water (deels) relatief 'hoog' in het landschap geborgen wordt en
daar alsnog kan infiltreren. Hierdoor komt dit water ten goede aan de grondwateraanvulling. Retentie en
conservering gaan daarmeehand inhand.
Bij de toewijzing van berging wordt tevens rekening gehouden met maatschappelijke belangen zoals
voorkomen vanoverlast voor landbouw, stedelijk gebied en infrastructuur, verdrogingsbestrijding, natuurontwikkeling en erosiebestrijding. Op deze kan wijze kan de potentiële berging optimaal aangesproken
worden.
Figuur 8.1
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Compartimentering van de berging in het landschap.
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